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Tisztelt Küldöttgyűlés! 
 

2013-ban a kamarai önkormányzat testületi munkájában az elnökség 6 alkalommal ülésezett, az ülések 

valamennyi esetben határozatképesek voltak –, tervszerűen és teljes körűen áttekintette, beszámoltatta, 

minősítette, megerősítette a kamara ügyintéző szervezetétének szakmai tevékenységét. Az 

önkormányzatokkal, önkormányzati és állami intézményekkel, iskolákkal, hatóságokkal, gazdasági 

érdekképviseletekkel tovább erősítettük kapcsolatainkat. Kiemelést érdemel a megyei önkormányzat elnöke, 

a megyei kormányhivatal vezetője, Szolnok megyei jogú város polgármesterének és a kamara elnökének 

stratégiai megállapodása és együttműködése. Rendszeresen, negyedévente üléseztek, mely üléseken 

áttekintették Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdaságának helyzetét, a továbbfejlesztési lehetőségeket, 

adópolitikai kérdéseket. 

 

A korábbi évek gyakorlatát fenntartva éves beszámolónkban előzetesen rövid tájékoztatást adunk a megye 

és kis részben az ország gazdaságának 2013. évi teljesítményéről.  

 

A megye gazdaságának 2013. évi teljesítménye 
 
A gazdaság összteljesítménye megyénkben az előzetes várakozásokhoz közel alakult. A viszonylag 
nagy pontossággal számítható árbevétel 2.085 milliárd forint körül alakult. A növekedés az előző 
évhez viszonyítva 1% volt.  
 
Szerkezetében az ipargazdaság részaránya az összárbevétel 57%-ról 55%-ra csökkent. (Az 
országos átlagnak a csökkenés ellenére ez még mindig közel a 2 szerese.) A nemzetgazdasági 
ágazatok közül kiemelkedő teljesítmény ért el az agrárgazdaság. Az átlagot meghaladó mértékben 
bővült a szolgáltatás. 
 
Az ipar mérsékeltebb teljesítménye a számítástechnika, illetve a szórakoztató elektronika iránti 
mérsékeltebb piaci kereslettel függ össze. Az e területen mérhető jelentős csökkenést a háztartási 
gépek, a mezőgazdasági gépgyártás dinamikus növekedése jó részt ellensúlyozta.  
 
Az elért teljesítményből az export részaránya 54,5%-ról, 52%-ra csökkent. Ugyanakkor dicséretes, 
hogy az export orientál nagyvállalatok mellett, egyre több korábban beszállító kis-és 
középvállalkozás jelenik meg önállóan az export piacokon.  
 
Nyugtalító, hogy országosan húzó ágazatként a kommunikációban csak az autógyártás szerepel. A 
megyénkben húzóágazat szórakoztató elektronika gyártása, a háztartási gépgyártás, a 
mezőgazdasági gépgyártás és a műanyagipar. Az említett 4 alágazat adja a megye 
összteljesítményének több mint a felét. A megyénk jó agráradottságaira figyelemmel említést 
érdemel, hogy ismét megyénkben van a hazai mezőgazdasági gépgyártás központja. Több 
mezőgazdasági gépet állítunk elő, mint a többi 18 megye együttvéve.  
 
A jövőre és a kiegyensúlyozottabb fejlődésre figyelemmel jelzés értékű lehet, hogy minden 
korábbinál több és jelentősebb fejlesztés valósult meg a Tiszazugban, a Mezőtúri kistérségben, a 
Törökszentmiklós kistérségben és a Nagykunságban. 
 
Az ipargazdaság teljesítményével a megyék közötti rangsorban a 7. helyet foglaljuk el. A valós 
teljesítmény ennél jobb, ugyanis az itt előállított új értékből évenként mintegy 250 milliárd forint 
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más főként a központi régióban kerül számba vételre. Az egy telephelyes vállalkozások közül több 
mint 200-nak a székhelye döntő hányadában Budapesten van bejelentve. A termelési méretekre 
jellemző, hogy az említett vállalkozások közül 6 a TOP 50 listában is előkelő helyet foglal el.  
 
A kamarai jelzések ellenére e tekintetben érdemi intézkedés még nem történt.  
 
A belföldi értékesítés élénkült. Az előző évihez viszonyítva, mint egy 60 milliárd forint a 
növekedés mértéke. Az elért bővülés szoros összhangban van a belföldi fogyasztás növekedésével. 
A tett központi intézkedések, különös tekintettel a rezsicsökkentés a kedvező irányú tendencia 
kialakulását eredményezte.  
 
Munkaerőpiac 
A KSH lakossági munkaerő-felmérése szerint 2013 IV. negyedévében a megye 287,1 ezer főt számláló 15–
74 éves népességéből 149,2 ezren foglalkoztatottak, 15,4 ezren munkanélküliek voltak, az inaktívak közé 
122,4 ezren tartoztak. Az egy évvel korábbihoz képest a foglalkoz- tatottak száma 9900 fővel növekedett, 
a munkanélkülieké és az inaktívaké ezzel egyidejűleg 5300, illetve 6600 fővel csökkent. Az adatokból 
számítható megyei foglalkoztatási ráta 52,0%-ot, a munkanélküliségi ráta 9,4%-ot tett ki. Mindkét mutató 
javult. Az egy évvel korábbinál a foglalkoztatási ráta 3,8 százalékponttal magasabb, a munkanélküliségi ráta 
pedig 3,6 százalék- ponttal alacsonyabb volt. Országosan is bővült a foglalkoztatás, így 2013 IV. 
negyedévében 52,7%-os foglalkoztatási rátát és 9,1%-os munkanélküliségi rátát mértek. A 2013. év egészét 
tekintve a megyei foglalkoztatási ráta (49,5%) ugyancsak az országos (51,6%) alatti volt.  
 

 
 
A munkaerőpiac helyzetéről más megközelítésben a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartott 

álláskeresőkre vonatkozó adatai nyújtanak információt, amely szerint 2013 áprilisától a megyében minden 
hónapban kevesebben szerepeltek a regiszterekben, mint az előző év azonos havi zárónapján.  
 

Az év során átlagosan 26,4 ezer főt tartottak nyilván álláskeresőként, 6,8%-kal kevesebbet, mint a 

megelőző évben. 2013. december végén Jász-Nagykun-Szolnok megyében összesen 21,1 ezer fő keresett 
állást, 28%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ezen belül a férfiak száma a 2012. december 20-i 
zárónaphoz képest 27%-kal, a nőké 30%-kal csökkent, és a nemenkénti arány igen kiegyensúlyozott volt 
az álláskeresőkön belül.   
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A megyei álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetétele lényegében megegyezett az egy évvel 
korábbival; a regisztráltak 42%-a legfeljebb általános iskolát, 30%-a szakmunkásképzőt illetve szakiskolát 
végzett, 9,6%-uknak gimnáziumi, 15%-uknak szakközépiskolai vagy technikumi végzettsége volt, 3,3%-uk 
pedig főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezett. 
 
A nyilvántartott álláskeresők közül minden hetedik-nyolcadik – összesen 2787 fő – pálya- kezdő 

álláskereső volt, számuk az egy évvel korábbihoz képest 24%-kal mérséklődött. A nyilvántartott 
álláskeresők közül a decemberi zárónapon álláskeresési járadékban 2249 fő, nyugdíj előtti álláskeresési 

segélyben 588 fő részesült. A járadékosok száma 19%-kal csökkent, a nyugdíj előtti álláskeresési segélyben 
részesülőké 46%-kal növekedett az egy évvel korábbihoz képest. Az álláskeresési járadék átlagos havi 
bruttó összege decemberben 64 ezer forintot tett ki a megyében. Szociális ellátást az egy évvel korábbinál 
41%-kal kevesebben – 7052-en – kaptak. Ez a létszám tartalmazza a rendszeres szociális segélyben és a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők számát is. 
 
A december 20-i zárónapon 3651 bejelentett betöltetlen álláshely várt kiközvetítésre a megyében, ami 2,3-
szerese volt az egy évvel korábbinak. Egy betöltetlen álláshelyre így 5–6 álláskereső jutott. 
Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel 2013 decemberében 27,4 ezer fő munkához jutását segítették elő 

a megyében. Közülük 17,4 ezer fő számára közfoglalkoztatás keretében történő munkavégzéshez 

nyújtottak támogatást, képzéseken 7,6 ezer fő vett részt, 1,5 ezer fő elhelyezkedését pedig bér- és járulék 
jellegű támogatással segítették. 
 

Ezek alapján 2013-ban a megyében 85,8 ezren álltak alkalmazásban, 4,4%-kal többen, mint egy évvel 
korábban. Ezen belül a fizikai foglalkozásúak száma 6,2%-kal, a szellemi foglalkozásúaké 1,4%-kal bővült. 
A versenyszférában összességében 3,6%-kal növekedett a létszám, ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 
3,3%-kal, a szellemi foglalkozásúaké 4,5%-kal. A költségvetési szerveknél tapasztalt 7,9%-os 
létszámbővülés mögött a közfoglalkoz tatás bővüléséből eredően a fizikai foglalkozásúak számának 18%-
os növekedése áll, miközben a szellemi foglalkozásúak száma alig (0,4%-kal) nőtt. 
 
Az alkalmazásban állók 90%-át teljes munkaidőben foglalkoztatták. A részmunkaidősö aránya a 

foglalkoztatás szempontjából jelentősebb ágazatok közül az adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység (41%), a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (31%) és a kereskedelem, gépjárműjavítás (22%) 
területén volt a legmagasabb. 
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A versenyszféra létszámbővülését a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés, az ipar, a szállítás, raktározás, a pénzügyi, biztosítás tevékenység, a szakmai, 
tudományos, műszaki tevékenység, valamint az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység ágak 
alkalmazotti számának emelkedése magyarázza.  

 

A jellemzően költségvetési szférába tartozó ágazatok közül a 13,7 ezer főt foglalkoztató humán-
egészségügyi, szociális ellátásban – a fizikai foglalkozásúak létszámbővülése miatt – 24%-kal többen 
dolgoztak, mint az elmúlt évben, az oktatásban ugyanakkor 8,4%-os létszámcsökkenés történt. 
 
 A közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás létszáma 0,6%-kal bővült. A teljes munkaidőben 
alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a megyében 179,8 ezer forintot tett ki 2013-ban, ami az egy 
évvel korábbinál 3,2%-kal magasabb.  

 

A versenyszférában az átlagkereset 189,8 ezer forint, a költségvetési szerveknél 162,7 ezer forint volt. A 

megyei székhelyű szervezeteknél alkalmazásban állók keresete a vizsgált időszakban az országosnál (3,4%) 

valamivel kisebb ütemben bővült, és 51 ezer forinttal volt kevesebb annál, a megyék sorában pedig a 

legalacsonyabbak közé tartozott. 
 
Állománycsoportonként tekintve a fizikai foglalkozásúak 140 ezer forintot, a szellemi foglalkozásúak pedig 
248 ezer forintot kerestek. Mindkét állománycsoportban a versenyszféra alkalmazottainak a 

keresetszínvonala volt magasabb, átlagosan 1,5- illetve 1,4-szerese a költségvetési szféráénak. 
 

A fizikai foglalkozásúakat a legmagasabb havi bruttó átlagkereset (157–161 ezer forint) a 
feldolgozóiparban és a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás 

szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági ágban, a legalacsonyabb pedig (85–116 ezer forint) a 

humánegészségügyi, szociális ellátás, az oktatás és a szálláshely-szolgáltatáságakban jellemezte. 
 
A szellemi foglalkozásúak keresete ugyancsak a feldolgozóiparban volt a legmagasabb (377 ezer forint), a 

legalacsonyabb (150–153 ezer forint) pedig a szálláshely-szolgáltatás és az egyéb szolgáltatás ágakban. A 
két állománycsoport keresetét együtt tekintve a – fizikai foglalkozásúakat igen kis arányban foglalkoztató – 

pénzügyi, biztosítási terület áll a kereseti rangsor élén, akárcsak országosan. 

 
A kereseti elemeken felüli egyéb pénzbeli és természetbeni juttatásokkal növelt átlagos havi 
munkajövedelem 2013-ban 189,0 ezer forint volt, ami 3,0%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az 

egyéb juttatások az összes munkajövedelmen belül átlagosan 4,8%-ot jelentettek. A szállítás, raktározásban 
volt a legmagasabb – 7,5% – ezen jövedelmek aránya az összes munkajövedelemből. 
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A családi kedvezmény figyelembevétele nélkül számított nettó átlagkereset havi összege a megyében 117,8 
ezer forintnak felelt meg, ami 4,0%-kal haladta meg a 2012. évit. A növekedés üteme lényegesen nagyobb 
volt, mint országosan a fogyasztói áraké (1,7%). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gazdasági szervezetek 
2013. december 31-án Jász-Nagykun-Szolnok megyében 55,4 ezer gazdasági szervezetet tartottak nyilván, 
1,3%-kal többet, mint egy évvel korábban. A bővülést az önálló vállalkozók számának növekedése 

eredményezte, miközben a társas vállalkozásoké az egy évvel korábbihoz képest csökkent.  

 

A gazdasági szervezetek döntő többsége, 93%-a vállalkozás, 5,8%-a nonprofit szervezet, 0,8%-a 
költségvetési szerv volt. A gazdasági szervezetek 98%-a 10 főnél kevesebb létszámot foglalkoztatott. Az 

év végén a megyében 1374 gazdasági szervezet, az összes 2,5%-a állt felszámolás alatt, ami 9,8%-kal 
kevesebb az egy évvel korábbinál. 
 

2013. december 31-én 11,4 ezer társas vállalkozás szerepelt a nyilvántartásokban, 1,2%-kal kevesebb, mint 
egy évvel korábban. A csökkenés nem volt általános, a nemzetgazdasági ágak közül az ingatlanügyletek, az 
egyéb szolgáltatások gazdasági ágak, az oktatás és a mezőgazdaság társas vállalkozásainak száma 
számottevően, 3,0–5,9%-kal növekedett. 
 
A megyei székhelyű társas vállalkozások ágazati struktúrájában a legnagyobb súlyt (24%-ot) a 
kereskedelem, gépjárműjavítás képviseli. Sorrendben ezt a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

területén regisztráltak követik (13%-kal) és csaknem ezzel megegyező az építőipari vállalkozások aránya is, 
annak ellenére, hogy a szervezetszám ebben a nemzetgazdasági ágban tovább csökkent. Az ipari 
főtevékenységű társas vállalkozások száma is kevesebb az egy évvel korábbinál, arányuk az összes társas 
vállalkozáson belül 2013. december 31-én 12% volt. 
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A társas vállalkozásokon belül folytatódott a kft-k és részvénytársaságok számának növekedése a betéti 
társaságok számának egyidejű csökkenése mellett. A kft-k részaránya így 2013 végére 66%-ra bővült, 
miközben a betéti társaságoké 29%-ra mérséklődött. 
 
Az önálló vállalkozók száma a gazdasági ágak többségében növekedett, a legnagyobb súlyt képviselő 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászatban 2,6%-kal. Kevesebb lett ugyanakkor az önálló vállalkozó a 

bányászat, kőfejtés, a víz- és hulladékgazdálkodás, a kereskedelem, gépjárműjavítás, a szállítás-raktározás, a 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágakban. 
 
A megyében az önálló vállalkozók között az országosnál magasabb arányban vannak a nyugdíj mellett 
vállalkozók, ugyanakkor alacsonyabb a főállású vállalkozók hányada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A vállalkozási aktivitást jelző mutató, az ezer lakosra jutó nyereségérdekeltségű szervezetek száma 135 volt 
a megyében, ami az országos (171) nyolctizede. Ezen belül az ezer lakosra jutó önálló vállalkozók száma 
(105) alig maradt el az országostól (110), a társas vállalkozásoké (30) ugyanakkor az átlagos felét tette ki. 
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Beruházás 
A megfigyelési körbe tartozó megyei szkhelyű gazdasági szervezetek 2013-ban 92 milliárd forintot 
fordítottak beruházásra, folyó áron 15%-kal többet, mint egy évvel korábban. (Országosan a gazdasági 

szervezetek beruházásainak teljesítményértéke nominálisan ugyancsak 15%-kal növekedett.) A megyei 
beruházásokból jelentősebb arányban részesedő gazdasági ágak többségében többet költöttek 
fejlesztésekre az egy évvel korábbinál. A teljesítményérték 64%-át adó ipari beruházások értéke folyó áron 
egyharmadával növekedett. A 11%-os részarányt képviselő mezőgazdaság invesztíciói lényegében az előző 

évi szinten maradtak, a kisebb súlyú építőiparé 8,8%-kal emelkedett. A szolgáltató ágak közül a 

közigazgatás területén 19%-kal bővült a beruházások folyó áras teljesítményértéke. Ugyanakkor az 
egészségügyi szolgáltatás ágban egyharmadával és a túlnyomórészt szintén a közszférába tartozó oktatás 
területén felével kevesebb beruházás valósult meg, mint 2012-ben. A jellemzően a versenyszférához 

köthető szolgáltató ágak közül a kereskedelemben 6,1%-kal, a szállítás és raktározás területén pedig 11%-
kal csökkent a teljesítményérték. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyagi-műszaki összetételét tekintve a beruházások nominális növekedése döntően az építési projektek, 

valamint az importból származó gép- és járműberuházások bővüléséből adódott. Így az épületek és egyéb 
építmények építése jelentette a teljesítményérték 41%-át, a gépek, berendezések, járművek beszerzéséhez, 

létesítéséhez, felújításához kapcsolódó kiadások pedig 56%-os részarányt képviseltek.  
 
2013-ban jelentősebb fejlesztések voltak az alábbi vállalkozásoknál: 
UniTrade M&M Kft. – Szicsek Kft. – Rédey és Társa Kft. – STADLER Kft. – McHale Hungária Kft. 
– CLAAS Hungária Kft. – Bognár és Társa Kft. – Fémsajtoló Kft. – B-METÁL Kft. – EPOSZ Kft. – 
Jászplasztik Kft. – RAFI Hungária Kft. – EAGLE OTTAWA Kft. – Ecseri Kft. 
 
Ipar  
A megyei ipar termelésének csökkenése 2011-ben kezdődött. 2013-ban az ipari termelés volumene a 

legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások megyei telephelyein az előző évhez képest 1,7%-kal 
mérséklődött. Az év folyamán a megyei szervezetek összesen 1149 milliárd forint ipari termelési értéket 

állítottak elő, és az egy lakosra jutó termelési érték 25%-kal haladta meg az országos átlagot. 
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2013-ban a megyei székhelyű, közepes és nagyméretű ipari vállalkozásoknál összesen 23 100 fő állt 
alkalmazásban, 5,9%-kal több, mint egy évvel korábban. 
Az ipari termelői árak 2013-ban országosan 0,7%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Ezen 
belül a belföldi értékesítés árszínvonala 0,5%-kal mérséklődött, az exporté pedig 1,5%-kal nőtt. 
 

Építőipar 
A legalább öt főt foglalkoztató megyei székhelyű szervezetek építőipari termelési volumenének 2010-ben 
kezdődő növekedése 2013-ban is folytatódott. A termelési érték az év egészében 28%-kal bővült az előző 

évhez képest, és 44,8 milliárd forintot tett ki. (Országosan a legalább öt főt foglalkoztató szervezetek 
termelése 12%-kal bővült.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az építményfőcsoportok közül az épületépítés volumene 9,2%-kal, az egyéb építmények építése 34%-kal 
növekedett az előző évhez képest. Így a termelési érték növekvő hányadát, 76%-át az egyéb építmények 
építése adta. Az egyéb építmények építésének háromnegyedét az út, vasút építése tette ki. 
 
Az építőipari vállalkozások december végén 20,3 milliárd forint értékű szerződésállománnyal rendelkeztek, 
ami a 2012. év végit összehasonlító áron 8,6%-kal haladta meg. A szerződésállomány 97%-át az egyéb 
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építmények építésére kötötték. Az építőipar termelői árai 2013-ban országosan átlagosan 1,9%-kal voltak 
magasabbak az egy évvel korábbinál. 
 

Lakásépítés 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2013-ban folytatódott a lakásépítések piacán tapasztalható csökkenés. A 

tárgyidőszakban összesen 175 új lakásra adtak ki használatbavételi engedélyt, az előző év azonos 
időszakinál 9,8%-kal kevesebbre. Országosan a megyeinél nagyobb mértékben 
(31%-kal) csökkent az újonnan épített lakások száma. 
 

A használatba vételek 46, illetve 42%-a Szolnokon és a megye többi városában koncentrálódott, a 

községekben 13%-a valósult meg. A megyeszékhelyen az előző évinél 22-vel több, 80 új lakást adtak át. A 

megyeszékhelyen kívüli városokban és a községekben ugyanakkor csökkent az újonnan használatba vett 
lakások száma (26-tal, illetve 15-tel).  
 

Az építtetői körön belül továbbra is a lakosság szerepe volt meghatározó, bár építéseik száma az átlagosnál 
nagyobb ütemben csökkent, így építtetői szerepvállalásuk (60%-ra) mérséklődött. A vállalkozások 
beruházásában is kevesebb lakás épült, részesedésük a megyei lakásépítésekből 21%-ot tett ki. 2013-ban a 

helyi önkormányzatok, a központi költségvetési szervek és egyéb építtetők is részt vállaltak a megyei 
lakásépítésekből, és a lakások együttesen közel ötödét építtették. 

 
Az építtetői struktúra összetételének megfelelően a saját használatra építtetett lakások voltak túlsúlyban 
(60%), értékesítési céllal a lakások 33%-át, egyéb céllal 7,4%-át építtették. Az új lakások több mint felét 
családi házként vették használatba. Az épített lakások átlagos alapterülete 94 m2

 volt, és többségüket 
(71%-ukat) három- vagy több szobásra tervezték. 
2013-ban a Jász-Nagykun-Szolnok megyei építési hatóságok 156 új lakás építésére adtak ki engedélyt, 
8,8%-kal kevesebbre, mint az előző évben. Országosan a kiadott lakásépítési engedélyek száma ennél 
nagyobb mértékben (29%-kal) csökkent. 
 
Az év során 91 lakás szűnt meg a megyében, 42%-kal kevesebb, mint az előző évben. A lakásépítések és 
megszűnések egyenlegeként Jász-Nagykun-Szolnok megye lakásállománya 2013-ben 84 lakással bővült. 
 

Turizmus 
Jász-Nagykun-Szolnok megye kereskedelmi szálláshelyeinek vendégforgalma az elmúlt két évi növekedést 

követően 2013-ban csökkent.  
 

Az egy évvel korábbinál 4,1%-kal kevesebb (163 ezer) vendég kereste fel a megye kereskedelmi 

szálláshelyeit. Az eltöltött vendégéjszakák száma 6,1%-kal mérséklődött, és 466 ezret tett ki. (Országosan 
ezzel egyidejűleg bővült a vendégforgalom.)  

 

Az átlagos tartózkodási idő 2,9 éjszakát tett ki. A vendégforgalom meghatározó részét (85%-át) adó 
belföldiek száma 3,6%-kal csökkent, és vendégéjszakáik száma is elmaradt (2,5%-kal) az előző évitől. 
Országosan a belföldiek aránya a megyeinél jóval alacsonyabb (50%-os) volt. 
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A külföldi turisták vendégforgalma a belföldiekét meghaladó mértékben csökkent. 2013-ban mintegy 24 

ezer – az előző évinél 7,2%-kal kevesebb – külföldi kereste fel a megyei kereskedelmi szálláshelyeket, és az 
általuk eltöltött vendégéjszakák száma (98 ezer) ötödével esett vissza. A külföldiek közül a legtöbb 
vendégéjszakát – az összes külföldi vendégéjszaka több mint felét – a német, illetve a lengyel turisták 
töltötték el a megyei szálláshelyeken. 
 
A megyébe érkező vendégek mintegy 53%-a szállodában szállt meg. Ezen egységekben mind a belföldiek, 
mind a külföldiek forgalma elmaradt a 2012. évitől, a vendégek száma átlagosan 1,1, vendégéjszakáiké 

3,4%-kal. Ezen belül nagyobb mértékben (15%-kal) a külföldi vendégéjszakák száma esett vissza. 
Az idegenforgalmi kereslet mérséklődése ellenére 2013-ban folyó áron 4,7%-kal emelkedtek a kereskedelmi 
szálláshelyek bevételei. A bevételeken belül a mintegy hattizedes részarányt képviselő szállásdíj bevételek 
5,0%-kal emelkedtek, miközben a kisebb részarányú vendéglátásból származó árbevétel hasonló mértékben 
csökkent. A csökkenő vendégforgalom mellett bekövetkezett szállásdíj bevételek emelkedését a kiadott 
férőhelyek átlagárának 5,7%-os emelkedése tette lehetővé. 
 
A 2,1 milliárd forint nagyságú szállásdíj bevételek mintegy nyolctizede a belföldi vendégektől származott. A 

Széchenyi Pihenőkártyát elfogadó szálláshelyeken az összes belföldi szállásdíj 24%-át, 377 millió  forintot 
ezen fizetőeszközzel egyenlítették ki. 
 
Kiskereskedelem 
A megyében 2013-ban 5.325 kiskereskedelmi üzlet működött. A működő egységek száma az előző 
évihez képest 202-vel csökkent. Ebből a társas vállalkozás 119, míg az egyéni vállalkozó 83 volt.  
 
A forgalom egészében az alacsony bázishoz képest a régióban mintegy 2,2%-kal növekedett. A 
többletfogyasztás a vásárlóerő növekedésével, az alacsonyabb inflációval magyarázható. A 
fogyasztás kistérségenként jelentősen eltér. A különbség a kistérségek között az előz évihez képest 
érdemben nem változott. A fogyasztás az országos átlagnak, mintegy 78%-a körül alakul. A 
Szolnoki és Jászsági kistérség van az élen, míg a többi 5 kistérségben változatlanul jelentős a 
leszakadás.  
 
A lakosság ellátásában jelentős hazai tulajdonú COOP rendszer szerepe. A kistérségekben 
meghatározó a jelentősége a napi élelmiszer és egyéb árucikk ellátásában.  
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A külföldi tulajdonú kereskedelmi hálózatokkal a hazaiak minden korábbinál kiélezettebb versenyt 
folytatnak a talpon maradásért a vevők megszerzéséért, illetve megtartásáért.  
Az erőfeszítések e tekintetben sikeresek, azonban a vásárló kosár szűkülését, mely jelentős kiesését 
eredményes el kell viselni.  
 
A dohánykereskedelem átszervezése jelentős árbevétel kiesését okozott a kiskereskedelemnek. A 
kényszerű létszámleépítések amellett, hogy a kiskereskedelmet érzékenyen érintették a 
kistelepüléseken foglalkoztatási feszültséget generáltak.  
A racionálisnak vélt döntés végrehajtása nagyobb körültekintéssel megelőző hatásvizsgálattal 
minden bizonnyal sikeresebb lett volna.  
 

A kamara 2013. évi munkája 
 
A kamara 2013. évi működésében továbbra is a tagok, a gazdálkodó szervezetek széleskörű 
szolgáltatására törekedett, úgy a gazdaságfejlesztés, a rendezvényszervezés, a vállalkozások 
forráshoz jutásának segítése, a szakképzés és a gazdaságfejlesztés területén. 
Az egyes területek szakmai tevékenységét, 2013. évi munkáját az alábbiakban mutatjuk be.  
 

A kamara szakképzési tevékenysége 
 
Kamaránk a szakképzéssel összefüggő közjogi feladatait az MKIK irányításával látta el 2013-ban. 
Kamaránk szakképzésben betöltött szerepének növekedését jól mutatja a támogatási szerződés 
keretösszegének változása: 
 

 
 
2008-ról 2014-re több, mint négyszeresére növekedett a támogatási keret és a mögötte álló 
feladatok sokasága. 2014. évben már 100 milliót meghaladja a szakképzési támogatás, a TÁMOP 
2.3.4. B projekt (gyakornoki program, mestervizsga és 60 órás gyakorlati oktató képzés) időarányos 
részével már 125 millió forinttal gazdálkodik a szakterület. 
 
2013-ban 12 szakképzési munkatárs összehangolt és egymást segítő munkája eredményként sikerült 
az elvárásokat teljesíteni.   
 
A kamarai szakképzési feladatok ellátási normatívája 2013-ra a 2008-as támogatási szinthez képest 
nem emelkedett, sőt egyes esetekben romlott is. Legkritikusabb a gyakorlati képzőhely 
ellenőrzésének normatívája, mely megyei szintű kiterjedtség ellenére 2 főre 10 000 forintos 
nagyságrendben lett meghatározva, beleértve az útiköltséget is. 
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A kamara összességében növekvő támogatási keretből látja el a jelentősen megnövekedett 
szakképzési közfeladatot, romló vagy szinten tartó finanszírozás mellett, mely csak körültekintő, jól 
szervezett munkával lehetséges.  
 
A kamarák törvényi felhatalmazást kaptak az alábbiakban felsorolt szakképzési feladatok ellátására. 
A szakképzéssel összefüggő közjogi feladataikat az MKIK irányelvei szerint, az országosan 
egységes eljárásrend alapján végzik az alábbi területeken: 

� a tanulószerződések, együttműködési megállapodások nyilvántartása, felügyelete, 
� a gyakorlati képzés országosan egységes szempontok szerinti komplex szakmai és hatósági 

ellenőrzése és felügyelete, gyakorlati képzőhelyek nyilvántartása, 
� a gyakorlati szintvizsga szervezése, lebonyolítása, 
� szakmai vizsgabizottságba történő kamarai felkérés, delegálás, ahhoz kapcsolódó feladatok, 

szakmai vizsgáztatás eseti ellenőrzése,   
� szakmai versenyek szervezése, lebonyolítása, 
� mesterképzés és –vizsgáztatás, 
� átvett szakképesítések korszerűsítése, karbantartása, 
� a munkaerő-piaci orientáltságú szakképzési rendszer működéséhez kapcsolódó feladatok 

(MFKB). 
2012. december 1-től közreműködik a pályaorientációs feladatokban. 
 
A kamara szakképzési feladatai 
 
Tanulószerződés tanácsadói hálózat működtetése:  
A tanácsadói tevékenység minőségének egyik szintmérője a tanulószerződések számának alakulása, 
mely az alábbiak szerint alakul megyénkben.  
 

 
 
Az idén tapasztalt csökkenés nem egyedi jelenség a tanév vége felé haladva, a bukások és 
érdektelenség, valamint egyéb okok miatt az iskola elhagyók állnak mögötte. Ezt figyelmen kívül 
hagyva megállapítható, hogy a Tanuló Szerződések számának növekedése évről évre 
kiegyensúlyozott és példaértékű kamaránknál.  
 
Kamaránknál a támogatási szerződés 6 egész tanácsadói státusz finanszírozását biztosítja, a 
tanácsadói tevékenységet segítő adminisztrátori státuszt nem biztosít, de a megnövekedett 
adminisztratív feladatok miatt kamaránk 1 egész státuszú adminisztratív munkaerőt foglalkoztatott a 
támogatási keret terhére.  
 
A tanácsadó kollégák a Tanuló Szerződés mellett az együttműködési megállapodások ellenjegyzését 
és nyilvántartását is ellátják, valamint közreműködnek a képzőhelyek ellenőrzésében. 
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Képzőhelyi ellenőrzés: 
A gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés szakmai, hatósági ellenőrzését és felügyeletét 
a kamara az érintett szakképző iskola(ák) közreműködésével látja el. Az ellenőrzés bevezető 
ellenőrzés, vagy köztes ellenőrzés formájában lehetséges, két szakértő bevonásával.  
2013-ban a 378 ellenőrzés kétharmada bevezető ellenőrzés volt, mely többségében az OKJ változás 
miatt vált szükségessé a már működő képzőhelyeken is. 

 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyében jelenleg a tanulói igénynek megfelelő létszámú gyakorlati 
képzőhely áll rendelkezésre. Az ellenőrzés tapasztalata, hogy a képzők biztosítják a képzés 
személyi, tárgyi, jogszabályi feltételeit, tanulói juttatásait. 
 
2013-ban első ízben kellett az ellenőrzést végző szakértők szakmai felkészítését és vizsgáztatását 
ellátnunk. Az eredetileg előírt 60 fős keretet az agitációs tevékenységünknek köszönhetően 89 fő 
jelentkezői körre sikerült növelnünk, így a támogatási keretet is ennek megfelelően 90 főre 
módosította az MKIK. Végül az összesen 4 napos, 35 órás felkészítésen 86 fő vett részt, a vizsgán 
megjelent 68 főből 67 fő teljesített sikeresen.  
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége 2013-as évben a 
szakmunkástanulók képzésével kiemelkedően foglalkozó alábbi gazdálkodó szervezeteket ismerte 
el Kiváló Képzőhely 2013 kamarai kitüntetéssel: Laboncz Ipari és Kereskedelmi Kft (Karcag); 
Nagykun-Hús Kft (Kunhegyes); Lospiti Kft (Szolnok); Tiszaföldvári COOP Zrt. (Tiszaföldvár). 
 

    
 

A kitüntetések a TOP 50 ünnepségen kerültek átadásra. 
A kamara az újraindított, motiváló szakmai elismerést minden évben meghirdeti és a TOP 50 
rendezvényhez kötötten az elismeréseket a jövőben is kiosztja az arra érdemes képzőhelyek részére. 
 
Gyakorlati szintvizsgák szervezése: 
Legmarkánsabb változások a szintvizsgát érintően történtek.  
Változott a szintvizsga köteles szakmák száma.  Kamaránk 34 szakmában szervez szintvizsgát, ami 
a megváltozott OKJ és a még érvényben lévő SZVK miatt 47 klf. szintvizsgát jelent a megyében.  
 

A képzőhelyekre vonatkozó megyei összefoglaló adatok 2013. 12. 01. 
A gyakorlati képzéssel foglakozó gazdálkodó szervezetek száma a megyében  369 
A gyakorlati képzéssel foglakozó képzőhelyek száma a megyében 490 
A tanulószerződéssel képzett tanulók száma a megyében.  2257 
A megyében a szakképző évfolyamokon tanulók száma 6038 
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Változott a szintvizsga képzésben betöltött szerepe. A szintvizsga fontosságát a szakképzési törvény 
módosítása növeli, hiszen 2013. januártól csak érvényes szintvizsgával lehet Tanulószerződést 
(TSZ) kötni az új duális képzésben részt vevők esetében. 
 
Az államosítás/központosítás miatt újra kellett szabályozni a szintvizsga intézményi finanszírozás 
rendszerét, elsődleges célunk az volt, hogy közvetlen támogatással segítsük az intézmények 
szintvizsgához szükséges anyagszükségletének beszerzését, ne kelljen a Klebelsberg rendszeren 
keresztül utaztatni a támogatási keretet. 
Legnehezebben kezelhető változás, hogy a 9. évfolyamon február – március és április hónapjaiban 
szervezhető a szintvizsga, mely ma már szinte kezelhetetlen nagyságrendűre nőtte ki magát. 
 
A szintvizsga költségnormatívája a 2008-as szinten van 2013-ban is, 2014-ben ez 20 %-kal 
csökkent. Kamaránk költségevetésen alapuló differenciált elosztással igyekszik a feladatot 
teljesíteni.  
 

 
 
A szintvizsga számának ugrásszerű növekedés mögött az egymás mellett átfedésben lévő képzési 
követelmények, a rövidülő (3 éves) képzéshez kötött kötelező vizsga nevezhető meg okként 2013-
ban. A diagram még a 2013. évi terv adatot mutatja, mely 327 fővel kevesebbel teljesült tanulói 
motiválatlanság, iskola elhagyások miatt.  
 
2013. január 8. és 2013. október 24. között 27 szakmában – 1.572 tanuló részvételével – 138 sikeres 
szintvizsgát bonyolítottunk le. Megyénkben 19 szakképző iskola, valamint 8 gazdálkodó cég 
közreműködésével zajlottak le jól szervezetten és különösebb problémák nélkül a szintvizsgák. 
2014 évre a szintvizsgázók létszáma (az előzetes felmért 2612 főről már csökkentve) 2292 fő, 
valószínűsíthető a fent említett okok, a nagyobb arányú lemorzsolódás miatt.   
 
Szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagok delegálása:  
 
Vizsgadelegálás 2010-2013 évben a JNSZM KIK-nál az alábbiak szerint alakult: 

Év Szakmaszám vizsgaszám elnöki 
delegálás 

tagi 
delegálás 

vizsgázók 
száma 

1 vizsgára jutó 
vizsgázók száma 

2010 26 476 102 374 5125 10,8 
2011 125 469 210 259 5721 12,2 
2012 125 440 259 181 6671 15,2 
2013 125 413 231 182 6360 15,4 

 
A kamara 2011 januárjától 125 szakmában lát el vizsgadelegálási feladatokat. Kedvező változás, 
hogy az egy vizsgára jutó vizsgázók száma nőtt, ami a képzések koncentráltabb megvalósulását 
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mutatja. Az elnöki delegálások száma és aránya nőtt kiugróan a tagival ellenében. A feladat 
jelentősen átalakul 2014 évtől a komplex vizsgával.   
 
Szakma Kiváló Tanulója Versenyének szervezése: 
A szakmai verseny 3 fordulóban kerül lebonyolításra: országos elődöntő és előválogató, majd az 
országos döntő. A megyei kamarák szerepe a területi versenyek megszervezésében, 
lebonyolításában kiemelkedő az országos versenyre pályaorientációs céllal utaztatott diákok 
utazásának szervezésével.  
 
A Szakma Sztár Fesztiválra 520 tanuló és diákkísérő utazását biztosítottuk 14 busszal. Az országos 
döntőbe a megyénkből 11 tanuló jutott be. 
 
A VI. Szakma Sztár Fesztiválon, a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV), valamint az 
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) döntőjében 4 megyei tanuló állhatott dobogóra. 
 
1-ső helyezést ért el Nagy Gábor az automatikai műszerész szakmában, Liska József Erősáramú 
Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium, 
2. helyezést ért el Kovács Anita az Élelmiszer- és vegyi áru eladó szakmában, Illéssy Sándor 
Szakközép- és Szakiskola, 
3. helyezést ért el Papp Cintia Bőrdíszműves szakmában, Damjanich János Szakképző Iskola, 
Gimnázium és Kollégium, 
3. helyezést ért el Nánási Ádám az Épületasztalos szakmában, Illéssy Sándor Szakközép- és 
Szakiskola. 
 

 
 
Az országos verseny ünnepélyes díjátadása mellett a helyezetteket és felkészítő tanáraikat a kamara 
szervezésében a Megye Háza különtermében ünnepélyes keretek között köszöntötte Kovács Sándor 
megyei elnök, és Dr. Sziráki András kamarai elnök.   
 
Mesterképzés 
A mestercím elérésére összesen 88 szakmában van lehetőség, de 12 szakmában kötelező az önálló 
munkavégzéshez, vállalkozáshoz: autószerelő, gázvezeték- és –készülékszerelő, ács-állványozó, 
autóvillamossági szerelő, hentes és mészáros, kéményseprő és tüzeléstechnikai karbantartó, 
karosszérialakatos, kőműves, pék, villanyszerelő, vízvezeték- és központifűtés-szerelő, molnár.   
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2007-ben a Regionális Fejlesztés Operatív Program támogatásával megvalósuló 99 fős kiugró év 
után nem tudtunk önerős finanszírozás miatt említésre méltó eredményt felmutatni. 
 
A szakképzési törvény előírása szerint 2015. szeptember 01-től a gyakorlati képzőhelyek oktatói 
számára a mestervizsga megszerzése képzési követelmény.  
 
2014. január 02-tól új lehetőségként a TÁMOP 2.3.4. B projekt támogatásával (20 %-os önrész 
biztosításával) 140 fő számára elérhetővé válik a mesteroklevél megszerzése. 
 
MFKB tevékenység 
2012. október 29-én volt a megyénkben az MFKB alakuló ülése, amely 7, szakképzési törvény által 
előírt taggal alakult meg, elnöke dr. Tóth József elnökségi tagunk.   
 
Az MFKB kiemelt feladata a decentralizált pályázatok megyei szintű véleményezése; munkaerő-
piaci felmérés kérdőívek segítségével; a beiskolázási irányok és arányokra megyei szintű javaslatok 
megfogalmazása; a JNSZM Szakképzés Fejlesztési Koncepció kidolgozása és éves karbantartása. 
 
A 2013. évi decentralizált pályázat viszonylag későn került kiírásra 2013. augusztus 8-án, ezt 
követően rendszerhiba és számtalan más okból kifolyólag szinte minden határidő csúszott. 
A támogatások 20%-kal történő csökkentésével számos esetben élt a bizottság, hiszen nagyszámú 
pályázat érkezett be, sok pályázat kapott magas pontszámot, ezért minél szélesebb körben 
igyekezett támogatást javasolni.  
 
2014. április 2-án tette közzé a NGM, hogy közel 40 %-kal megemelt kerettel elfogadta a 
pályázatokat, ennek eredményeként a benyújtott és formai bírálaton átesett 74 pályázatból 70 kapott 
támogatást az eredetileg bizottság által javasolt 34 pályázóval szemben a megyénkben.  
 
Pályaorientáció 
A területi kamarák 2013. évtől látnak el pályaorientációs feladatokat. A pályaorientációs tanácsadó 
közreműködik abban, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok megfelelő információkat kapjanak a 
szakképzésről, megkönnyítjük a pályaválasztás előtt álló tanulók döntését a továbbtanuláshoz, 
elősegíthetjük a szakiskolai lemorzsolódás csökkentését, a képzőhelyi gyakorlatok stabilizálódását. 
 
Osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken vettünk részt tanácskozási jelleggel, tájékoztató füzetek 
sokaságát osztottuk szét a szakma irányába történő mozgósítási céllal. 
 
Az „Üzemlátogatás-körút” (Road-Show) a IV. negyedév fő tevékenységévé vált. Összesen 40 
iskola, 11 helyszínen, 8 tankerületet érintve 852 fővel kapott lehetőséget arra, hogy személyes 
élményeket szerezzen a munka világából, vagy megismerkedhessen pl. az iskolák tanműhelyeiben 
lévő szimulációs szoftverekkel.  
 
2013. november 13-14-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
ebben az évben is megrendezte a „Szakmák világa” Pályaválasztási Kiállítást és Szakmai Napokat, 
ahol az Automatikai műszerész, a Cukrász, az Épületasztalos és az Élelmiszer- és vegyi áru eladó 
szakképesítések versenyzőit sikerült interjúbeszélgetés formájában bemutatni. 
 
A pályaorientációs tevékenység szükségszerűsége senki által nem vitatott kérdés. Megyénkben 
közösen együttműködve igyekszik a rendszert működtetni a Kormányhivatal és Munkaügyi 
Központja, a Pedagógiai Szakszolgálat és a Kereskedelmi és Iparkamara. 
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Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, Leonardo mobilitási projekt 
A Leonardo da Vinci program segítségével Kamaránk célja a partnerség erősítése a szakképzési 
intézmények és vállalatok között, a mobilitás növelése, a szakképzési rendszerek, gyakorlatok 
minőségének javítása, innováció támogatása. 2013-ban a Leonardo projektek időszaka lezárult.  
 
Utolsó Leonardo programunk keretében a „Szakképzés a professzionális gasztronómia 
szolgálatában” című pályázatunk eredményeként 2013. április 14-20 között 11 szakértőnk vett részt 
Ausztriában továbbképzésen. A kedvezményezettek vendéglátás szakmacsoportból kerültek ki, 
szakács és pincér szakma szakértői utaztak továbbképzésre, akik elismeréssel nyilatkoztak a 
szakmai útról.  
 
Az Európai Unió új programja 2014-2020 között az Erasmus+, mely az átmenet időszakában sok 
csúszással, nehézkesen indul. Az első pályázatot már „Szakmatudás felsőfokon” címmel 2014. 
március 14-én benyújtottuk. 
2013. május 10. és június 7. között 10 fő litván szakács tanuló érkezett Szolnokra, akiknek 
képzőhelyei képzését felügyelte és segítette kamarák. 
 
Szakmai fórumok, rendezvények, továbbképzések 
2013/2014 tanév szakképzési tevékenysége több területen újraszabályozott, pl. megjelent a 
felnőttképzési tv, komplex szakmai vizsgáztatás rendelete, több ponton módosult a szakképzési tv.  
 
A szabályozás – újraszabályozás, az aktuális feladatok és ismeretek közötti eligazodás érdekében a 
JNSZMKIK a szakképzésben érintett, együttműködő partnerek részére tanévkezdéshez kötött 
szakképzési konferenciát szervezett. 
 
2013. szeptember 10-re meghirdetett Szakképzési Workshop a plenáris ülést követően 3 tematikus 
szekcióban (fenntartók, képzőhelyek és pályaorientációs szekcióban) került lebonyolításra. 
A rendezvény sikerét az előadókkal és a szakképzési kollégákkal összességében 200 fő érdeklődő, 
valamint a Szolnok Tv által leadott híranyag is igazolja. A konferencia a Szolnoki Főiskola 
épületében került megrendezésre.  
 
E mellett számos, a napi munkát segítő kisebb tájékoztató rendezvényről adhatunk számot, mint pl. 
a képzőhely ellenőrzést végző szakértők felkészítése és tájékoztatása, a képzőhelyek szakképzési 
hozzájárulással kapcsolatos elszámolásának elősegítése NAV előadó bevonásával, decentralizált 
pályázat előtt a potenciális pályázók felkészítése. 
 
A szakképzési osztály munkáját a 2013. február 07-én megalakult Szakképzési Kollégium is 
támogatja. SZK elnöke: Ozsváth László, a Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és 
Közlekedésgépészeti Szakközépiskola igazgatója. 
 

A kamara gazdaságfejlesztési tevékenysége 
 
A kamara gazdaságfejlesztési szerepének felerősödését mutatja a vállalkozók nagyszámú 
érdeklődése, valamint pozitív visszajelzése, az MKIK által támogatott exportfejlesztési és 
innovációs szolgáltatásainak kibővítése, az KKV-k igényeihez igazított új programjaink.  
 
Úgy gondoljuk, hogy több szakmai sikert is elkönyvelhetünk a 2013. évben végzett 
gazdaságfejlesztési tevékenységeinkkel, melyeket az alábbi főbb területekre bontottunk. 
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Térítésmentes szolgáltatásaink regisztrált vállalkozóink számára 
 
● Tanácsadás  
Legfőképp cégalapítással, pályázati és finanszírozási kérdésekkel, üzleti partnerkereséssel, illetve 
jogszabályváltozásokkal kapcsolatban keresnek fel bennünket a helyi vállalkozók. Továbbá a 
jövőbeni támogatási lehetőségek miatt egyre nagyobb hangsúlyt kap az innováció is, mint kitörési 
pont a versenyszférában.  
 
A válaszadások teljes körűvé tételében együttműködtünk a Széchenyi Programirodával; a 
Kormányhivatal szakigazgatási szerveivel; a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, HITA-val; a 
kamarai szakértőinkkel és az Enterprise Europe Network hálózat tagjaként lehetőségünk van 
szélesebb körű tanácsadást nyújtani. Rendelkezésükre állunk EU-s, adó és jogszabályváltozások 
információkkal, pályázati tanácsadással, melyekre proaktív módon aktuális hírleveleinkben hívjuk 
fel a figyelmet, valamint folyamatosan szerveztünk tájékoztatót, lehetőséget biztosítottunk 
megfelelő szakemberrel egyéni konzultációra. 

GAZDASÁGFEJLESZTÉS 

Nemzetközi 
Partnerkeresés 

Technológia 
transzfer  

Enterprise 
Europe Network  

Kutatás Fejlesztés 
Innováció 

H2020 

Innoportfólió 

Innováció 

Kalszterportfólió 

Nyitott  labor  

Exportfejlesztés  

Exportkalauz 

Export Directory 

Ország-információk 

Magyar Nemzeti 
Keresked őház, 

HITA 

Kereskedelem-
fejlesztés  

Üzlet a Hálón 

Pályázat és 
rendezvény-

figyel ő rendszer 

Hírlevél  

Tanácsadás Tájékoztatók szervezése 

Rendezvények 

Üzletember találkozók 

B2B 
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 ● Céglátogatás 
Egyre nagyobb számban volt igény céglátogatásra, melyre munkatársaink egy úgynevezett 
„gazdaságfejlesztési csomaggal” készültek. Több órás személyes interjú alkalmával, specifikus 
kérdésekkel felmértük a vállalkozás helyzetét, majd a megfelelő szolgáltatást vagy szakembert 
javasolja az ügyfélnek. Ilyen esetekben a helyszínen sokkal könnyebb felmérni a problémát, 
átvilágítani a vállalkozást, megnézni a fejlesztési lehetőségeket. 
 
● Pályázat és rendezvényfigyelés 
A kamarai pályázat és rendezvényfigyelő rendszer célja, az érdeklődési területekre szűkíthető, e-
hírleveles értesítés nyújtása az online megjelenő pályázati kiírásokról, továbbá a területi kamarák és 
az MKIK rendezvényeiről, kiállításairól, a meghirdetett tanfolyamokról, oktatásokról. Az oldalon 
regisztrált felhasználók több témakör közül választhatnak, külön csoportosítva a pályázati kiírásokat 
és a kamarai rendezvényeket. Online elérhető a kamara honlapjáról. 
 
● Üzlet a hálón 
A kereskedelem fejlesztésének érdekében az Üzlet a Hálón portál a kamarák országos üzleti 
adatbázisaként működik. A felület szintén a partnerkeresés megkönnyítését célozza meg és elérhető 
honlapunkról. 
 
● Kamarai hírlevél, honlap 
Elektronikus hírlevelünk kéthetente hétfőn kerül kiküldésre a kötelező kamarai regisztráció során 
megadott e-mail címekre, amely megközelítőleg 8000 db cím. Az alábbi fő témacsoportok 
szerepelnek rendszeresen: 

� aktuális megyei és széles érdeklődésre számot tartó elsősorban saját, és társkamarai, illetve 
országos kamarai rendezvények, 

� aktuális gazdaságfejlesztési támogatási lehetőségek, 
� időszerű törvényi, rendeleti változásokra figyelemfelhívás, 
� aktuális üzleti ajánlatok. 

 
Honlapunk megújult, mely megjelenésében és struktúrájában is tükrözi, hogy a kamara teljes körű 
komplex szolgáltatásaival igyekszik a vállalkozókat támogatni. 
 
Rendezvények 
2013-ban megvalósult rendezvényeink NGM támogatásból.  
Nemzetközi tevékenységünket tekintve: 
● Vállalkozók kiutazásának szervezése Nemzetközi Kiállításra, Vásárra: Bukaresti Nemzetközi 

Vásár 2013. október 16-19, 
●  Belgrádi kiutazás 2013. május 13-17., 
●  Felismerve a Wekerle terv jelentőségét Kárpát-medencei Gazdasági Fórumokat szerveztünk a 

vegyes kamarákkal és a Kárpát Régió Üzleti Hálózat területi irodáival együttműködve a 
szomszédos országok relációiban.  

● Exportőrképzés vállalkozásoknak: Kezdő exportőr vállalkozások inkubációs felkészítő 
programja 2013. szeptember 17-október 1. 

●  Külkereskedelmi ügyviteli gyakorlat információs nap: Külker ügyvitel a gyakorlatban-export 
ügyvitel 2013. október 31. 

 
Egyéb rendezvényeink: 
●  Szakhatósági tájékoztató vállalkozói fórum kistérségenként, 
●  Aktuális törvényváltozásokra tájékoztató fórum, 
●  Marketing workshop sorozat, 
●  Innovációs rendezvény (A sikeres kkv alapjai), 
●  Sikeres Női Vezetők Klubja rendezvényei, 
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●  Építőipari vállalkozói fórum, 
●  Energetikai Beszerzési Közösség kezdeményezése, 
●  Szellemi tulajdon védelmi workshop. 
 
Exportfejlesztési szolgáltatásaink, rendezvényeink látogatottsága, média és intézményi 
kapcsolatok 
Kamarai exportfejlesztési szolgáltatásainkkal célunk az átláthatóság megteremtése, az hogy miért is 
érdemes exportálni, vállalható-e a külpiaci megmérettetés. Kezdő, minimális export 
tapasztalatokkal rendelkező vállalkozásoknak és azoknak, akik további lehetőségek feltérképezését 
keresik, mind piac, mind finanszírozás tekintetében az alábbi segítséget biztosítottuk: 
 
2013-ban összesen 24 saját szervezésű rendezvényt tartottunk. Rendezvényeinket összesen 655 fő 
regisztrált vállalkozás által delegált résztvevő látogatta meg. A velünk együttműködésben álló 
vállalkozási érdekképviseletek, társszervezetek és intézmények – MGYOSZ, FIVOSZ, Megyei 
Kormányhivatal, Megyei Önkormányzat, Széchenyi Programiroda, HITA, – pedig honlapjukon, 
illetve tagságuknak továbbküldött e-mailben adtak hírt programjainkról. 
 
Eredményeink: 

� 160 kérdést válaszoltunk meg, 
� 100 vállalkozással ismertettük az EEN szolgáltatásait, 
� számos alkalommal személyes céglátogatásokat alkalmazunk, 
� 180 vállalkozás részesült tanácsadásban, 
� 30 cégnek tudtunk nemzetközi üzleti partnert közvetíteni, 
� 10 vállalkozónak segítettünk exportstratégiája kialakításában, 
� 24 vállalkozót támogattunk nemzetközi kiállításra, vásárra történő látogatásban. 

 
Online elérhető exportsegítő szolgáltatásaink: 
• Exportkalauz:  új exportfejlesztési portál kezdő exportőröknek; gyakorlati útmutatóként szolgál 
és a sikeres exportpiacra lépésig vezető út tennivalóit részletezi jól áttekinthetően, logikus 
sorrendben. A vállalkozók lépésről lépésre haladó útmutatót és az egyes modulokat kiegészítő 
munkalapokat kapnak kézhez. A folyamatot a kamarák exporttanácsadói segítik. Online elérhető: 
www.exportkalauz.hu  
• Export directory:  online exportőr adatbázis; a vállalkozások maguk regisztrálhatnak, bővíthetik, 
frissíthetik adataikat. Mintegy 3000 magyar cég adatait, valamint exportra szánt áruinak és 
szolgáltatásainak felsorolását tartalmazza. Webcím: http://exportdirectory.mkik.hu/hu  
• Országtanulmányok: fontos exportpiacaink bemutatása. Jelenleg 16 EU-n kívüli exportpiac 
sajátosságait ismertetik tömören. Bőséges linkgyűjtemény a részletesebb információ iránt 
érdeklődőknek. Online elérhető: www.mkik.hu 
Bilaterális és vegyes kamarákkal, továbbá az EEN vállalkozásfejlesztési hálózattal, és a Magyar 
Nemzeti Kereskedőházzal együttműködve biztosítjuk a minőségi információkat és tájékoztatást 
nyújtunk az export tevékenységet segítő, ösztönző rendezvényekről, eszközökről, mint Üzletember 
találkozók, B2B-k, részvételi lehetőségek az MKIK által támogatott rendezvényeken, kiutazásokon 
nemzetközi vásárokra, kiállításokra.  
 
Enterprise Europe Network 

Kapcsolat mintegy 54 ország 600 szervezetével a Jász - Nagykun 
Szolnok Kereskedelmi és Iparkamarán keresztül, az Európai Bizottság 
Vállalkozási és Ipari Főigazgatóságnak egyetlen vállalkozásfejlesztési 
hálózatával az Európai Unió Versenyképesség és Innováció 
Keretprogram részeként.  
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A hálózat segít a kis- és középvállalkozásoknak a nemzetközi üzleti partnerek felkutatásában, piacot 
találni termékeiknek, ajánlani gyártási kapacitásukat, kiválasztani a megfelelő uniós forrást.  
 
Kiemelt figyelmet fordít továbbá a vállalkozások segítésére az innováció területén, illetve a 
FIVOSZ-szal együttműködve támogatja a fiatal vállalkozókat, illetve a Női vállalkozókat is! 
Levonva az eddigi tapasztalatokat egy új kommunikációs csatornán, együttműködésekre alapozva, 
egy úgynevezett „Stakeholder lista alapján” érjük el a partnereket, valamint a hálózat kiszélesítette 
szolgáltatásait. Az adatbázisban szereplő üzleti ajánlatok részletesebbek és egy szigorúbb 
minősítésen mennek keresztül, hogy minőségibb cégprofilokkal rendelkezzünk.  
 
Az ügyfelek egy online regisztráció lefolytatása után maguk is böngészhetnek a nemzetközi üzleti; -
technológiai, valamint kutatás-fejlesztési ajánlatok között, illetve speciális szűrőkkel rendszeres 
hírlevélben megkaphatja a legfrissebb ajánlatokat.  
 
Mindez honlapunkról szintén elérhető. 2013-ban 30 profilt készítettünk és 33 alkalommal 
közvetítettünk kontaktadatokat potenciális külföldi partnernek, vagy külföldi megkeresésre 
ajánlottuk ügyfelünket. 
 
Sikeres Női Vezetői Klub 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Sikeres Női 
Vezető Klubja 2012. ősszel alakult és 2013-ban is rendszeresen szerveztünk 
programokat. A klub célja: lehetőséget szeretnénk nyújtani vállalkozó 
hölgyeknek, illetve női cégvezetőknek, középvezetőknek, vezetői 
utánpótlásban dolgozóknak, hogy felszabadult, kötetlen hangulatú társaságban 
hasonló gondolkodású és hozzáállású társaikkal megoszthassák 
tapasztalataikat, feltehessék kérdéseiket, továbbá kapcsolataikat is 
bővíthessék. A női vezetők sajátos problémákkal állnak szemben, amelyek 
megoldása e közösség célja. Fontos momentum az életükben a munka és a 
család összehangolása, oly módon, hogy mindemellett sikeresek is legyenek a 

munkájukban. A klub szolgáltatásai által szeretnénk a női vezetőket lelkileg és szakmailag is 
támogatni. 
 
2013-ban 6 találkozót szerveztünk melyek között szakmai képzések, tréningek, tanácsadások 
mellett „Csak nőknek” szóló témákban (életmód, életvezetés, testi –és lelki egészség, kozmetika, 
fitness, megjelenés, etikett stb.) is tartottunk klub délutánokat. A részvevői létszám átlagosan 15-20 
fő. 
 
Innovációs szolgáltatásaink 
Innovációs tevékenység fejlesztésére 2013-ban is részesült kamaránk NGM támogatásban. Az 
MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák között kötött közreműködői szerződés szerint az 
innovációs projekt megvalósításában három adatbázis – dinamikus együttműködő rendszerek - 
(kutató-ipari innovációs adatbázis, klaszter innovációs adatbázis, kutatási humán és 
eszközkapacitás adatbázis) építése, fejlesztése valósult meg. 
 
Többször kiküldött tájékoztató e-mail-ek, személyes felkeresések, telefonos megkeresések során 
informáltuk tagjainkat az InnoPortfólióról; nyitott labor projektről és a klaszterportfólióról is, ami 
hozzájárul, hogy a kereskedelmi és iparkamarák kapcsolatrendszerén keresztül az innovációs 
kapacitások minél optimálisabb kihasználása válhat lehetővé.  
 
Hírlevelünk is egyik eszköze volt az információ átadásnak. 2013-ban 1 db vállalkozást rögzítettünk 
a nyitott laborban és 5db Innoportfóliós profilt készítettünk. Ez utóbbiból 2 cég ajánlata 
nemzetközisítve lett, azaz angolul rögzítettük az EEN technológiai profiljai közé. 
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A sikeres KKV alapjai című előadássorozatunkon a 2014-es makrogazdasági kilátások; a sikeres 
kkv alapjai; innovációs marketingkommunikációs eszköz, és a kkv menedzsment új szemléletmódja 
került terítékre. 
 
Felmérések, kutatások 
Konjunktúra felmérés 
A korábbi években bevett gyakorlatot folytatva az év áprilisában és októberében az MKIK 
Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet által rendszeresen elvégzett, a vállalkozások üzleti kilátásait 
értékelő felmérésben való közreműködésre került sor.  
A megyei önkormányzat Térségfejlesztési Irodával együttműködve a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. 
kérdőíves felméréseit közvetítettük a vállalkozók felé. 
 
Jövőbeni tervek, projektek, együttműködések, kapcsolatok 
A legnagyobb hangsúlyt az „Innovációs szolgáltatásaink”-ra szeretnénk fektetni, hiszen a következő 
uniós források, a H2020 projektek is ezt támogatják a következő ciklusban. Létre kívánjuk hozni azt 
az önfenntartó innovatőri kört, akik legalább negyedévi rendszerességgel innovációs klubtalálkozó 
formájában találkoznak, ahol a cél az ötletek cseréje, elképzelések szakmai vitája, valamint 
pályázati, fejlesztési együttműködések lehetőségeinek megbeszélése, kialakítása.  
 
Szeretnénk egyeztetni olyan innovatív megoldást, eljárást folytató vállalkozásokkal, ahol 
megvalósíthatjuk a „Jó gyakorlat bemutatását” csoportos céglátogatással. 
 
2014 évben további célunk jelenlegi szolgáltatásaink fenntartása (tanácsadás, partnerkeresés, 
rendezvényszervezés, tájékoztatás hírlevélben) és kibővítése. Fontosnak tarjuk jelenlegi 
partnereinkkel való együttműködést, ezért kapcsolatrendszerünket fenntartjuk és bővítjük. Ugyanez 
vonatkozik szakértői palettánkra is. Exportfejlesztési szolgáltatásaink mellett célunk a befektetés 
ösztönzés megyénkben, mely során a célzott partnerkeresés - befektetési célterület feltérképezése 
elengedhetetlen a gazdaságfejlesztéshez.  
 

Kamarai kitüntetések, díjak, elismerések 
 
A korábbi évek hagyományait követve 2013. évben is a TOP 50 átadási ünnepségén került sor az 
elnökség döntése alapján kamarai elismerések átadására.  
 
Az elnökség a 2012. évi gazdasági teljesítményük elismeréseként „Év Vállalkozása” díjban 
részesítette a törökszentmiklósi CLAAS Hungária Kft-t, a jászberényi Konkoly Hús Kft-t, a 
szolnoki Pikoló Kft-t, valamint a kunszentmártoni Talmácsi József kézműves mestercukrászt. 
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A Debreceni Akadémiai Bizottság a Hajdú-Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen 2013. évben is pályázatot hirdetett az 
innovatív technológiában és / vagy termékfejlesztésben kiemelkedő vállalkozások számára. 
Pályázni lehetett valamely technológiában, illetve termékfejlesztésben végrehajtott sikeres 
innováció leírásával és bemutatásával.  
 
A benyújtott pályázatok alapján a Debreceni Akadémiai Bizottság és az Észak-alföldi régió 
kereskedelmi és iparkamarái a „Látvány pálinkafőzde” innovációja elismeréseként „Innovációs 
Díjban” részesítette a tiszaföldvári Szicsek Kft-t. 
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Egyéb tevékenységek 
 
Vámügyintézés, okmányhitelesítés 
A gazdaságfejlesztés részének is tekinthető, a kereskedelmi forgalomban használatos igazolások, 
bizonyítványok és egyéb okmányok kiállítása és hitelesítése, az ezzel összefüggő szakmai 
tanácsadás, mint kizárólagos kamarai feladat. 
Az okmányhitelesítési szolgáltatások között a kamara a származási bizonyítványok kibocsátásával, 
a kereskedelmi számlák, nyilatkozatok hitelesítésével, az ATA Carnet kiadásával és a különféle 
nyomtatványok értékesítésével foglalkozik. Az ügyfelek kérésére a szállítmányozási kárügyek 
intézését és vámügyintézési tanácsokat is szolgáltat a kamara. 
Az ATA igazolvány olyan nemzetközi vámokmány, amely 1 éven keresztül lehetővé teszi az áruk 
vámmentesen történő ideiglenes behozatalát. 
Az exportőr költségeinek csökkentése mellett a vám és egyéb adók, illetékek megfizetése 
elkerülhető, egyben a vámeljárás leegyszerűsödik azáltal, hogy csak egyetlen okmányt szükséges 
bemutatnia a határokon az exportőröknek. 
 
Széchenyi Hitelkártya – Kombinált Mikrohitel 
Konstrukciók: 
Széchenyi Hitelkártya – 25 millió forint, 
Széchenyi Forgóeszközhitellel – 25 millió Ft,  
Széchenyi Beruházási Hitellel – 50 millió Ft,  
Agrár Széchenyi Kártya – 25 millió Ft.  
2013-ban további konstrukcióként jelent meg az elektronikus útdíj bevezetésének támogatásaként 
az útdíj hitel , melynek összege gépjárművenként 1 millió Ft lehet. 
A 244 Széchenyi Kártya befogadó hely közül kamaránk 21. a rangsorban a 2013. december 31-ig 
kiadott 4.155 kártyával.  
 
Békéltető Testület 
2013-ban a testülethez 168 kérelem érkezett be, míg 2012-ben ugyanez a szám 165 volt, a 
növekedés mértéke az előző évhez képest minimális (1%).  2012. évről 9 ügy húzódott át 2013. 
évre, így az elintézendő ügyek száma 177, melyből befejezett ügyek száma 156, a feldolgozási 
mutató 88%. 2014-re áthúzódó ügyek száma 12. 
 
A szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos ügyek aránya az összes ügyön belül 67%/33%, 
hasonlóan a 2012. évihez, ahol ez az arány 65%/35% volt.  
 
A szolgáltatásokon belül továbbra is a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek száma 
(42/40%) volt a meghatározó. A villamos energia- és a gázszolgáltatók vonatkozóan megnőtt azon 
panaszok száma, ahol hátralékos díjtartozás miatt a fogyasztóhely kikapcsolásra kerül. A 
fogyasztók kifogásolják, hogy a szolgáltatók alvállalkozókkal végeztetik el a kikapcsolást. Az 
alvállalkozók viszont nincsenek arra feljogosítva, hogy elfogadhassák a fogyasztók részéről az 
elmaradt díjtartozás kiegyenlítésének helyszínen történő igazolását. Ennek kapcsán a rendezett 
díjtartozás ellenére is kikapcsolásra kerül a fogyasztóhely, melynek visszaállítása jelentős többlet 
költséget okoz a fogyasztóknak.  
 
Jelentős volt azon ügyek száma is, melyek a mérőóra, illetve plombasérülések miatt kiszabott 
kötbérekkel kapcsolatos.  A plombasérülések döntő része a társasházi folyosókon, lépcsőházakban 
erre a célra kialakított szekrényekben elhelyezett villamos fogyasztásmérő berendezések 
megrongálásából adódik. A szolgáltatói szerződés szerint szerződésszegésnek minősül, ha 
rendszerhasználó a fogyasztásmérő-berendezés sérülését a szolgáltatónak nem jelenti be, melynek 
kártérítés fizetési kötelezettség a jogkövetkezménye. A fogyasztók nem tartják felelősnek magukat 
a hitelesítő záró pecsétek hiánya miatt, sérelmezik a kiszabott kártérítést, mivel a fogyasztásmérők 
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részére kialakított szekrények tűzvédelmi okokból nem zárhatóak, ezért azok bárki számára 
hozzáférhetőek, megrongálhatóak, így nem garantálható a sértetlenségük.   
 
A szolgáltatásokon belül a posta és távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek száma 16 (15%), 
javítás, karbantartással kapcsolatos ügyek száma 9 (8%). A gazdasági és egyéb szolgáltatásokkal 
kapcsolatos eljárások száma 14 (13%) volt.   
 
A termékekkel kapcsolatos ügyek száma 51 volt, aránya a lezárt ügyeken belül 33%. A termékeken 
belül a továbbra is a lábbelikkel, valamint a nem orvosi rendelvényre vásárolt gyógyászati 
termékekkel kapcsolatos ügyek a meghatározóak. A lábbelikkel kapcsolatos jogviták jellemzően 
abból adódnak, hogy a fogyasztók kifogásolják a minőségi kifogásuk kapcsán keletkezett 
szakvélemények tartalmát és megállapításait. Megítélésük szerint a szakvélemények tényleges 
vizsgálatok elvégzése hiányában megalapozatlanok, a vállalkozások viszont azok alapján utasítják 
el szavatossági igényeiket. 
 
A 156 befejezett ügyből 87 (56%) zárult érdemi határozattal. Egyezséget 16 esetben hoztunk létre a 
felek között, kötelezés 3 volt.67 esetben ajánlással fejeződött be az eljárás. Megszüntetésre 60 
esetben került sor, amelyekből 17 kérelem volt megalapozatlan, 17 nem pótolt kérelem volt, 17 
esetben az eljárás folytatása lehetetlen volt, 9 ügy pedig egyéb okból került megszüntetésre.  
 
A fogyasztók sok esetben - döntően felújítás, javítás, karbantartás esetén - nem rendelkeznek pontos 
ismeretekkel a jogvitában érintett vállalkozásokról, mivel nem kapnak számlát és a munkálatok 
elvégzéséről is csak szóban állapodnak meg.  
 

  
 
Az ajánlásokban foglaltak betartásával kapcsolatos fogyasztói visszajelzések száma minimális, így 
vélelmezhető, hogy a vállalkozások azokat döntően végrehajtják. 
 
A panaszos ügyek kapcsán a vállalkozások jelentős része együttműködő, döntően válasziratot 
küldenek. Személyes részvételük esetén többnyire döntési jogkörrel nem rendelkező alkalmazott 
jelenik meg a meghallgatáson, melynek következtében egyezség létrehozásának a lehetősége sem 
áll fenn.  
 
A vállalkozások közül 99 együttműködött az eljárásban, amely az ügyek 63%. Nyilvánosságra 
hozatalra 6 alkalommal került sor a www.bekeltetes.hu honlapon. 
Az alávetések száma minimális.  
Az eljárások során hozott kötelezés, illetve ajánlás jellegű határozatok elleni jogorvoslati 
kérelemmel nem fordultak bírósághoz. 
 
 


