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20. táblázat

A rangsor első felében nem történt változás 
2010. évhez képest. Első helyezett a Tisza-
Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 
33,7 milliárd Ft árbevétellel, ami 8,9%-kal 
több a 2010. évitől. A gazdálkodó állományi 
létszámát 4,7%-kal növelte.
Második helyen a Coop Szolnok Kereskedel-
mi Zrt. áll 24,3 milliárd Ft árbevételével, dol-
gozóinak számát 6,1%-kal növelte.
A Co-op Star Kereskedelmi Zrt. és a Szat-
mári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szintén 
növelték nettó árbevételüket 8,3%-kal illetve 
6,9%-kal, utóbbi export árbevétele dinami-
kus növekedést mutat 42%-kal.
Az ötödik Bige Holding Kereskedelmi és Ter-
melő Kft. árbevétele 39,1%-kal gyarapodott 
12 milliárd Ft-ra, exportja 16,4%-kal több a 
2010. évinél. Állományi létszáma egyedüli-
ként csökkent a tízes körben.
A Zöld-Ker Kereskedelmi Kft. 24,6%-os ár-
bevétel növekedéssel a hatodik a tízes listá-
ban. A nyolcadik Jász-Plasztik Autócentrum 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közel másfél-
szeresére növelte árbevételét.
A kilencedik Magtár Termelő Kereskedelmi 
Kft. nettó árbevétele több mint kétszerese a 
tavalyinak.
A tíz vállalkozásból hat értékesített külföldre, 
mindegyiküknél emelkedett az export ösz-
szege 2010. évhez képest. A foglalkoztatot-
tak éves átlagos létszáma nyolc gazdálkodó-
nál növekedett, egy cégnél csökkent, egynél 
nem következett be változás.

3. MEZŐGAZDASÁG

Az ágazat vállalkozásainak nettó árbevétele 
29%-os emelkedést követően 76 milliárd Ft-
ra nőtt. Exportjukban szintén 29%-os növe-
kedés volt tapasztalható, a dolgozói létszám 
98%-át tette ki az előző évinek.
A mezőgazdaság részaránya a megyei ösz-
szes árbevételből szerényebb mértékű más 
ágazatoknál, 4%-os, exportból származó 
árbevétele sem jelentős. A mezőgazdasá-

19. táblázat

Az élen továbbra is a Debreceni Csoport 
Húsipari Kft. áll annak ellenére, hogy nettó 
és export árbevételében, valamint állományi 
létszámában is csökkenés következett be.
A harmadik helyen álló Szatmári Malom Ter-
melő és Kereskedelmi Kft. 50,2%-os net-
tó bevétel növekedést tudhat magáénak. 
Export árbevétele kismértékben marad el 
az előző évitől.
Egy hellyel sikerült előrébb lépnie 
a Nagykun-Hús Húsipari és Kereskedelmi 
Kft.-nek, mely nettó árbevételét 16,8%-kal, 
kivitelét 7,1%-kal, a foglalkoztatottak számát 
több mint egynegyedével gyarapította.
A Kuntej Zrt. ötödik a listán.
A hatodik helyét megtartó Agrosprint Mező-
gazdasági és Ipari Termékforgalmazó Kft. net-
tó árbevétele 23,9%-kal nőtt.
A Darázs Keverő Takarmányelőállító 
és Kereskedelmi Kft. áll a lista nyolcadik he-
lyén, árbevételét 8,2 %-kal növelve.
Kilencedik helyen az egy pozíciót előre-
lépő Jásztej Tejfeldolgozó, Kereskedelmi 

és Szolgáltató Zrt. áll. A gazdálkodó 23,2%-
kal növelte exportját. 
Dolgozóinak számát hat vállalkozás tudta nö-
velni.

2. KERESKEDELEM

Az értékesítés összegét tekintve továbbra is 
a kereskedelem a megye második legnagyobb 
ágazata. A szektor árbevétele 10,9%-kal nőtt 
304,5 milliárd Ft-ra. Részaránya a megyei 
árbevételben 14,9%-os. Az exportból szár-
mazó árbevétel 19,4%-kal nőtt a 2010. évi-
hez képest. A megye dolgozóinak 16,7%-át 
foglalkoztatta a kereskedelmi ágazat, melyen 
belül kismértékű növekedés tapasztalható az 
előző évhez képest.
A tíz legnagyobb kereskedelmi vállalkozás 
45%-kal járult hozzá az ágazat árbevételéhez, 
export árbevételéhez 31%-kal, a szektorban 
dolgozók 34%-át foglalkoztatta. A tízes kör-
nek két új tagja van, és mind a tíz gazdálkodó 
a TOP 50 résztvevője. 
(20. táblázat)






