24.

4.

1

2

Tisztelt Olvasó!
2013. évben 18. alkalommal jelenik meg a Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdaságát
bemutató TOP 50 kiadvány, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális
Adó Főigazgatósága és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
közös kiadványaként.
Célunk ebben az évben is Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági életének, illetve
a megyét leginkább befolyásoló 50 társas vállalkozás tevékenységének bemutatása a
társasági adóbevallások adatainak tükrében.
Régiós szinten az adóalanyi kört és az adóbevételeket mutatjuk be. Megyei szinten a
nettó árbevétel, az eredmény és létszámadatok, illetve a mérlegadatok elemzésével
foglalkozunk. Bemutatjuk az 50 kiemelt vállalkozás hozzájárulását a megyei teljesítményekhez, nevesítve a tíz legnagyobb céget. A főbb jellemzőket kistérségi és nemzetgazdasági ágazati szinteken is értékeljük.
A feldolgozóipar két nagy iparága a gépgyártás és az élelmiszeripar, valamint a
kereskedelem, a mezőgazdaság és a könyvvizsgálók 10 legnagyobb vállalkozását külön
fejezetben is bemutatjuk.
Úgy gondoljuk, hogy egyike lenni a megye 50 legmeghatározóbb vállalkozásának érdem
és megtiszteltetés.
Bízunk benne, hogy e kiadvány hasznos információkat nyújt a megye gazdasági életének
megismeréséhez, jövőbeni döntések megalapozásához.
Ezúton gratulálunk a vállalkozások vezetőinek és dolgozóinak, hogy kiváló teljesítményükkel kivívták helyüket az 50 meghatározó vállalkozás között 2012. évben!

Czinege Attila
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága
Főigazgatója

Dr. Sziráki András
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Elnöke
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KIEMELT VÁLLALKOZÁSAI
2012. ÉVBEN, betűrendben
ACCELL HUNLAND KFT.
AGRIBRANDS EUROPE HUNGARY ZRT.
AGROSPRINT KFT.
ANTALIS HUNGARY KFT.
AUNDE KFT.
BIGE HOLDING KFT.
BI-KA LOGISZTIKA KFT.
BSM MAGYARORSZÁG KFT.
BUNDY KFT.
CARRIER CR MAGYARORSZÁG KFT.
CLAAS HUNGÁRIA KFT.
CONTAREX KFT.
CO-OP STAR ZRT.
COOP SZOLNOK ZRT.
DARÁZS KEVERŐ KFT.
DEBRECENI CSOPORT KFT.
DERULA KFT.
DOMETIC ZRT.
EAGLE OTTAWA HUNGARY KFT.
ELECTROLUX LEHEL KFT.
F.SEGURA HUNGÁRIA KFT.
FAURECIA E.C.T.H. KFT.
FORTACO ZRT.
MÉLYFÚRÁSI INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÓ KFT.
JÁSZAPÁTI 2000. MG. ZRT.
JÁSZKUN VOLÁN ZRT.
JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM KFT.
JÁSZ-PLASZTIK KFT.
KÓD KFT.
KUNTEJ ZRT.
LORENZ SHOE GROUP KFT.
MAGTÁR TERMELTETÖ KERESKEDELMI KFT.
MÁTRAMAG SZÖVETKEZET
MÁV FKG KFT.
MCHALE HUNGÁRIA KFT.
METÁLPLASZT KFT.
NAGYKUN-HÚS KFT.
NP HUNGÁRIA KFT.
REGO-PLAST BT.
ROSENBERGER MAGYARORSZÁG KFT.
SAMSUNG ZRT.
SAMYANG EP MAGYARORSZÁG KFT.
STADLER SZOLNOK KFT.
SZANDAI MAGTÁR KFT.
SZATMÁRI KFT.
SZATMÁRI MALOM KFT.
TISZA-COOP ZRT.
TREND KFT.
VOGEL & NOOT TALAJTECHNIKA KFT.
ZÖLD-KER KFT.

TÓSZEG
KARCAG
KARCAG
SZOLNOK
SZOLNOK
SZOLNOK
SZOLNOK
SZOLNOK
JÁSZÁROKSZÁLLÁS
JÁSZÁROKSZÁLLÁS
TÖRÖKSZENTMIKLÓS
KISÚJSZÁLLÁS
JÁSZBERÉNY
SZOLNOK
JÁSZBERÉNY
SZOLNOK
SZOLNOK
JÁSZBERÉNY
SZOLNOK
JÁSZBERÉNY
SZOLNOK
JÁSZÁROKSZÁLLÁS
JÁSZBERÉNY
SZOLNOK
JÁSZAPÁTI
SZOLNOK
JÁSZBERÉNY
JÁSZBERÉNY
JÁSZBERÉNY
TISZAFÜRED
MARTFŰ
SZOLNOK
JÁSZÁROKSZÁLLÁS
JÁSZKISÉR
SZOLNOK
JÁSZBERÉNY
KUNHEGYES
KUNSZENTMÁRTON
JÁSZJÁKÓHALMA
JÁSZÁROKSZÁLLÁS
JÁSZFÉNYSZARU
JÁSZBERÉNY
SZOLNOK
SZOLNOK
JÁSZBERÉNY
JÁSZBERÉNY
SZOLNOK
JÁSZBERÉNY
TÖRÖKSZENTMIKLÓS
SZOLNOK
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I. AZ ADÓALANYI KÖR ALAKULÁSA
1. ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ
Az Észak-alföldi régióban 2012. év
végén 257.356 adószámmal rendelkező
működő adóalanyt tartottunk nyilván. Az
előző év azonos időszakához viszonyítva
az adózók száma 3.114 darabbal emelkedett.
A legnagyobb arányú növekedés az
adószámos magánszemélyeknél tapasztalható, számuk 3.900 fővel emelkedett.
Az egyéni vállalkozók száma a 2011. év
végi adatokhoz képest 1.371 darabbal
csökkent, a társas vállalkozásoknál 585
darabos emelkedés történt.

Az adózói kör összetételét tekintve annak
56,8%-át az adószámos magánszemélyek
teszik ki, a társas vállalkozások aránya
22,8%, az egyéni vállalkozóké 20,4%.
(1. grafika)
1. grafika

2. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
A megyében 2012. év végén 51.659 adószámmal rendelkező adózó működött,
ami az előző évi adatokhoz viszonyítva
0,7%-os növekedést jelent.
A társas vállalkozások száma 26 darabbal, az adószámos magánszemélyek száma 674 fővel emelkedett, az egyéni vállalkozóké 317 darabbal csökkent a 2011. év
végi adatokhoz képest. (2. grafika)

Az adózói kör összetételében a társas vállalkozások 26,3%-kal, az egyéni vállalkozók 25,1%-kal képviseltetik magukat.
Az adószámos magánszemélyek aránya
48,6%-ot tesz ki.
2. grafika
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II. ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA
1. AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ADÓBEVÉTELE
Az Észak-alföldi régióban működő adózók 2012. évben a kiemelt adó- és járulék
nemekben 640,9 milliárd Ft befizetést teljesítettek, amely 52 milliárd Ft-tal több a
2011. évinél.
A befizetések jelentős részét, 45%-át a
társadalombiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás tette ki, együttes
összegük 288,3 milliárd Ft volt. Az általános forgalmi adó 201,6 milliárd Ft befizetéssel a bevételek közel egyharmadához járult hozzá. A személyi jövedelemadó 122,7 milliárd Ft befizetéssel a bruttó bevétel 19%-át, a társasági adóból befolyt 28,3 milliárd Ft a befizetés 4%-át tette ki. (3. grafika)

den adónemben növekedés jellemezte.
A 65,7 milliárd Ft többletbevétel fele az általános forgalmi adónemben képződött,
32%-a a személyi jövedelemadó, 17%-a a
társadalombiztosítási járulékok és egészségügyi hozzájárulás bővüléséből származott, 1%-át pedig a társasági adó bevétel növekedése tette ki.
4. grafika

3. grafika

2012. évben 166,5 milliárd Ft kiutalást teljesítettünk az adózók részére, melynek
90%-a általános forgalmi adó, 7%-a személyi jövedelemadó és 3%-a társasági
adónemben teljesült.
A nettó bevétel összege 474,4 milliárd Ft
volt 2012. évben, amely 16%-kal haladta
meg az előző évit. (4. grafika)
2012. évben a nettó bevételeket min-
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A tárgyévben is a társadalombiztosítási járulékok és egészségügyi hozzájárulás bevétele volt a legmagasabb, 288,3 milliárd
Ft, amely 4%-kal meghaladta az előző évit.
A növekedés okai: a 2012. évi minimálbér
összegének emelése, az elvárt bérkompenzáció, továbbá tárgyévben 1%-kal emelkedett a biztosítottak által fizetendő egészségbiztosítási járulék mértéke, és 2012. január 1-től a béren kívüli juttatás adóalapja
után a kifizető 10%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett.
A társadalombiztosítási járulékok és egészségügyi hozzájárulás tekintetében az üzleti körben a régiós dinamikánál magasabb
6,7%-os növekedés, a költségvetési körben
viszont 2%-os visszaesés volt megfigyelhető.

A költségvetési szférában 1,7 milliárd Ft
befizetés csökkenéséhez hozzájárult, hogy
2012. január 1-től a munkanélküliek után
nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni.
A 2012. évi minimálbér emelése, az adójóváírás kivezetése és az elvárt bérkompenzáció együttes hatásaként jelentősen,
23%-kal, 111 milliárd Ft-ra nőtt a személyi jövedelemadóból származó bevétel. Az
üzleti és költségvetési körben az eltérő jövedelemszerkezet miatt a törvényi változások különböző mértékben fejtették ki
hatásukat. Az üzleti körben magasabb,
27,7%-os, a költségvetési körben alacsonyabb, 12,5%-os volt a növekedés.
A társasági adóból származó bevétel
3,5%-kal haladta meg a 2011. évit. A növekedés négy nagy gazdálkodóhoz volt
köthető, amelyek jelentős, 1,7 milliárd Ftos többletbefizetése ellensúlyozta a többi
gazdálkodónál tapasztalható csökkenést
az adónem bevételében. A négy adózó
teljesítményét figyelmen kívül hagyva a
régió társasági adó bevétele 5%-os visszaesést mutat. A tárgyév előlegkötelezettségét részben meghatározó 1129 bevallásban a kedvezményes 10%-os adókulcsot
a törvény már nem kötötte feltételekhez,
melyet a teljes 2011. adóév teljesítményére lehetett alkalmazni 500 millió Ft adóalapig. A kedvezményes adókulcs alkalmazása miatt a magasabb adóalap ellenére a számított társasági adó elmaradt az
előző évitől, illetve az adókötelezettséget
tovább csökkentette a 2011. év július 1-től
alkalmazható látvány-csapatsport támogatásának kedvezménye, melyet az adózók széles köre érvényesített.

A tárgyévben 51,9 milliárd Ft nettó bevétel származott az általános forgalmi adónemből, mely több mint két és félszerese a bázisévi 19 milliárd Ft-nak. A jelentős,
32,9 milliárd Ft-os többletbevétel a régiós befizetések növekedésével és a kiutalások csökkenésével indokolható.
A tárgyévben az általános forgalmi adó
befizetések elsősorban a törvényváltozások kapcsán növekedtek, a korábban
25%-os általános forgalmi adó kulcs alá
tartozó tételek adómértéke 2012. január
1-től 27%-ra emelkedett, továbbá kedvezően hatott az adónem régiós bevételére,
hogy 2012. július 1-től a mezőgazdaságban érintett egyes termékek értékesítése
a fordított adózás szabálya alá tartozik.
Az adókulcs növekedése ellenére az általános forgalmi adónemben teljesített kiutalásokat a kiutalási rendszer változása kapcsán 8%-os visszaesés jellemezte.
A csökkenés egyik oka, hogy 2011. évben
a régió adózói részére teljesített kiutalást
jelentősen megnövelték az Európai Unió
Bírósága C-274/10. számú ítélete alapján
hatályba léptetett törvényi változások.
Szintén a kiutalások további csökkenését
okozta, hogy 2012. februártól a pénzügyileg rendezett, illetve rendezetlen tételek
kiutalási határideje módosult. A változás
hatására a szeptember havi és III. negyedéves bevallásokban visszaigényelt tételek
2011. évben még decemberben kerültek
kiutalásra, 2012. évben viszont december
hónapban csak a pénzügyileg rendezett
tételek kerültek teljesítésre az adózók részére. Az ezekbe a bevallásokba beállított
pénzügyileg rendezetlen tételek kiutalása 2013. január hónapra tolódott.
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2. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ADÓBEVÉTELÉNEK ALAKULÁSA
A megye adózói 2012. évben a kiemelt
adónemekben 168,2 milliárd Ft befizetést teljesítettek és 63,7 milliárd Ft kiutalásban részesültek.
A nettó adóbevétel 104,5 milliárd Ft volt,
melynek közel háromnegyede a társadalombiztosítási járulék, 28%-át a személyi
jövedelemadó bevételek tették ki. A társasági adó bevétel aránya 9% volt. (5. grafika)
5. grafika

A megye nettó személyi jövedelemadó
bevétele 29,5 milliárd Ft volt 2012. évben,
amely 6,4 milliárd Ft-tal magasabb az előző évitől. Az adónemből származó bevétel közel 28%-os növekedése mögött a
törvényváltozásokon túl a Magyar Államkincstárnál végbement változások állnak,
amelyek a költségvetési szféra megyei személyi jövedelemadó bevételeire torzító
jelleggel hatottak. A MÁK 2010-ben régiós
szervezetként működött Hajdú-Bihar megyei központtal, melynek következtében a
megyében foglalkoztatottak egy részének
jövedelme után fizetett személyi jövede-
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lemadó Hajdú-Bihar megyei bevételként
jelent meg. 2011. év elején megtörtént a
MÁK átalakítása, így a MÁK Jász-NagykunSzolnok megyei Igazgatósága által számfejtett bérek után fizetendő adó- és járulékbevételek 2011. március hónaptól a
megyei bevételek között kerültek kimutatásra. A szervezeti átalakítás kapcsán tehát
a bázis időszak személyi jövedelemadó
bevételei két hónappal kevesebb bevételt
tartalmaznak.
2012. évben 77,4 milliárd Ft származott a
társadalombiztosítási járulékból, amely
7,5 milliárd Ft-tal meghaladta az előző
évit. A tárgyévi törvényváltozások, illetve a MÁK és a Munkaügyi Központ 2011.
évi átalakítása kedvezően hatott a Szolnok megyei társadalombiztosítási járulékok és egészségügyi hozzájárulás bevételére. A személyi jövedelemadóhoz hasonlóan a Magyar Államkincstár átalakítása kapcsán a bázisév adatai két hónap
bevételével kevesebbet tartalmaznak.
A Munkaügyi Központ 2011. januártól októberig terjedő időszakban a járulékokat
Szabolcs megyei bevételként teljesítette,
amely csökkentette Szolnok megye 2011.
évi bevételeit. Ennek megfelelően 2012.
évben a társadalombiztosításból származó bevétel Szolnok megyében tíz havi befizetéssel többet tartalmaz.
A szervezeti átalakítások kapcsán jelentős
eltérés mutatkozott az üzleti és költségvetési szféra dinamikájában, az üzleti körben
7%-os, míg a költségvetési szférában közel
22%-os növekedés volt megfigyelhető.

A megyében működő társas vállalkozások
az előző évhez képest magasabb adózás
előtti eredményt értek el, a másik két megyével ellentétben a kedvezményes adókulcs alkalmazásának egyszerűsítése és
az adókedvezmények bővítése ellenére az
adónemből származó bevétel Szolnok megyében növekedett. 2012. évben bevétele
9,6 milliárd Ft volt, amely 20%-kal több a
2011. évinél. Az 1,6 milliárd Ft-os növekedés több mint fele két megyei adózó jelentős, együttesen 0,9 milliárd Ft-os társasági adó befizetésének emelkedéséből származott.

A növekedéshez nagymértékben hozzájárult egyrészt a bázisév kiutalás adatait torzító Európai Unió Bíróságának
C-274/10. számú ítélete, amely a kiutalások jelentős mértékű növekedését okozta
2011. évben, másrészt a kiutalási rendszer
tárgyévi változása. (6. grafika)
6. grafika

Az általános forgalmi adó befizetések 8,6%kal növekedtek, a kiutalások 11,5%-kal maradtak el a 2011. évhez viszonyítva. Az adónem nettó bevétele -12 milliárd Ft volt, a
bázisévi -23,5 milliárd Ft-tal szemben.

III. A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TÁRSAS
VÁLLALKOZÁSOK TELJESÍTMÉNYEI
A kiadvány készítésekor összegeztük a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei székhelylyel rendelkező vállalkozások adatait, beleértve azon gazdálkodókat is, amelyek
adóhatósági szempontból az NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatóságához tartoztak.
A társas vállalkozások közül a felsőoktatási intézmények kivételével, a költségvetési szervezetek nem alanyai a társasági
adónak. A non-profit szervezetek (alapít-

ványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek, köztestületek, lakás-szövetkezetek, egyházak) alanyai a társasági adónak, de vállalkozási tevékenység hiányában társasági adóbevallás benyújtására
nem kötelezettek. Ezek az adózók egyszerűsített nyilatkozat benyújtásával teljesítik bevallási kötelezettségüket.
Elemzésünk 8.627 darab hibátlan társasági adóbevallás adatainak összegzéséből
készült.
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1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE
A megyei társas vállalkozások 2012. évben 2.063 milliárd Ft nettó árbevételt realizáltak, amely csupán 1%-kal haladta
meg az előző évi értéket.
A megyei értékesítés több mint egyharmadát, 34,6%-át egy feldolgozóiparban tevékenykedő vállalkozás adta. E kiemelkedő teljesítményű cég 2012. évben 10,1%-kal kevesebb árbevételt ért el
az előző évhez képest. Tőle függetlenül a
megye társas vállalkozásainak árbevételében 8%-os növekedés figyelhető meg.
A megyei árbevétel 45,6%-a belföldi értékesítésből származott, mely részarány
1,4%-kal nagyobb az előző évinél, azonban az értékesítés nagyobb része továbbra is külföldre irányul. (7. grafika)
7. grafika

2012. évben a belföldi értékesítés terén 4%os növekedés volt tapasztalható, az előző évi 903,3 milliárd Ft-tal szemben 939,8
milliárd Ft-ot tett ki a belföldi értékesítés.
Az exportértékesítésben alacsonyabb mértékű, 1,5%-os csökkenés történt.
A belföldi- és az exportértékesítés alakulását is nagymértékben befolyásolja az említett gazdálkodónál bekövetkezett változás.

12

Az említett társaság belföldi értékesítése stagnál, azonban az exportja 11,4%-kal
kevesebb az előző évi értéknél. A gazdálkodó a megyei export több mint felét bonyolította. Nélküle a megye társas vállalkozásainak exportja 14,3%-kal, belföldi értékesítésük 4,5%-kal haladta meg a
2011. évi értéket.
A vállalkozási tevékenységből származó árbevétel változása nemzetgazdasági
ágazatonként igen eltérő mértékű és irányú volt. A korábbi évekhez hasonlóan a
feldolgozóipar és a kereskedelem tekinthetőek meghatározó ágazatoknak.
A mezőgazdaságban történt a legnagyobb mértékű, 20,5%-os árbevétel növekedés. Az ágazatban tevékenykedők értékesítése 15,6 milliárd Ft-tal több a bázisévitől. A növekedéshez jelentősen hozzájárult a szektor legnagyobb árbevételét
kimutató gazdálkodója.
Az adózó árbevétele közel 1,8 milliárd Fttal 9,5 milliárd Ft-ra nőtt, az ágazati értékesítés tizedrészét bonyolította. Ezen kívül egy szolgáltatási ágazatból átkerülő
adózó által realizált közel 1 milliárd Ft árbevétel is növelte a mezőgazdasági szektor teljesítményét az előző évhez képest.
További öt társaságnál volt nagyobb mértékű, 500 millió Ft-ot meghaladó árbevétel növekedés, amelyek együttesen 3,4
milliárd Ft-tal értékesítettek többet.
A bányászatban tevékenykedő cégek 1,2
milliárd Ft-tal értek el több árbevételt,
amely 19,6%-os növekedést jelent.
A feldolgozóiparban gazdálkodók a bázisévhez hasonló összegű árbevételt realizáltak, mely a megyei bevétel 70,4%-a.

A már említett kiemelt gazdálkodó nélkül az ágazatban 12,4%-os növekedés tapasztalható 2011. évhez képest, melyben
nagy szerepe van egy háztartási villamos
készülékeket gyártó társaságnak, amely
66,2 milliárd Ft-tal ért el nagyobb árbevételt. (8. grafika)

A villamosenergia-ipar árbevétele 10,6%kal nőtt az előző évhez képest. Az ágazat
első három legnagyobb árbevételét kimutató gazdálkodója összesen 0,8 milliárd Ft
növekedést ért el.

8. grafika

Az építőiparban is nagyobb mértékű,
18,9%-os árbevétel növekedés figyelhető
meg. A szektor legkiemelkedőbb vállalkozása közel 7 milliárd Ft-tal ért el nagyobb
bevételt, mint egy évvel korábban. A társaság az ágazat árbevételének több mint
kétharmadához járult hozzá.
A kereskedelmi ágazat árbevétele 5,4 milliárd Ft-tal csökkent a bázisévhez képest, és
14,5%-os értékesítési részesedésével még
így is ez a szektor volt a legmeghatározóbb
a feldolgozóipar mellett. A csökkenéshez
nagyban hozzájárult, hogy egy társaság
végelszámolás alá került, amely 2011. évben 2,9 milliárd Ft árbevételt ért el. További három társaságnál volt nagyobb bevétel csökkenés, melyek összesen 4,8 milliárd
Ft-tal értékesítettek kevesebbet, mint előző évben. Ezen kívül egy, a 2011. évben 1,2
milliárd Ft árbevételt elérő társaság a szolgáltatási szektorba lépett át. Nagyobb árbevétel növekedést ebben az ágazatban

két gazdálkodó ért el, 2,4 és 2,6 milliárd Fttal nőtt az értékesítésük.
A vendéglátásban tevékenykedő cégek
8,7%-kal, a szállítás, raktározás szektor
gazdálkodói 7,5%-kal haladták meg a bázisévi árbevételüket.
Árbevétel csökkenés a kereskedelmen kívül a szolgáltatási szektorban érzékelhető. Az ágazat értékesítésében az előző évi
9,2%-os növekedést követően 4,2%-os
csökkenés következett be, amely 3,6 milliárd Ft-os visszaesést jelent.
A belföldi értékesítés terén 4%-os növekedés figyelhető meg az előző évhez képest, a megye társas vállalkozásai 36,5
milliárd Ft-tal értékesítettek többet a hazai piacokon, míg az exportértékesítésben 16,8 milliárd Ft-os csökkenés történt.
Az előző évekhez hasonlóan a hazai árbevétel nagy részét, 38,6%-át a feldolgozóipar és 30,3%-át a kereskedelem gazdálkodói bonyolították.
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A megyei kivitel 97%-át a feldolgozóipar
forgalmazta. (1. táblázat)
A feldolgozóipar nettó árbevételének
csupán egynegyede, 362,9 milliárd Ft ke-

letkezett a belföldi piacokon, mely 5,9%kal haladta meg a 2011. évi értéket.
Az 1.089,7 milliárd Ft ágazati export a bázisévi 98,3%-a.

1. táblázat

A korábban említett legnagyobb megyei
értékesítő vállalkozás az ágazat 2012. évi
belföldi árbevételének 25,3%-át, a külföldre irányuló értékesítésének 57%-át realizálta. A társaság belföldi értékesítése az előző évhez hasonlóan alakult, azonban a külföldi piacokra történő értékesítése közel 80
milliárd Ft-tal kevesebb. Ettől elvonatkoztatva a szektor belföldi értékesítése 8,2%kal, exportja 15%-kal növekedett.
A vizsgált időszakban a kereskedelemben
tevékenykedő vállalkozások belföldi értékesítésében 6,1 milliárd Ft-os csökkenés
történt, míg exportból származó bevételük
14,1 milliárd Ft, mely 5,2%-kal nőtt a 2011.
évhez képest.
Ezen kívül jelentős csökkenés a szolgáltatási szektor belföldi árbevételében történt,
4,3 milliárd Ft-tal értékesítettek kevesebbet
a hazai piacokon, mint egy évvel korábban.
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Az ágazatok belföldi értékesítése terén a
legnagyobb mértékű, 21,3%-os növekedés
a mezőgazdasági szektorban történt. Ezen
gazdálkodói kör a hazai értékesítésből 89,3
milliárd Ft árbevételt ért el, mely 15,7 milliárd Ft-tal több az előző évhez viszonyítva.
Az építőiparon belül a belföldi értékesítés
az összes árbevétel 97,1%-a, melyben jelentős összegű, 7,1 milliárd Ft-os növekedés következett be. A szektor export bevétele az előző évi 47,8%-a.
A szállítással és raktározással tevékenykedő
cégek belföldi értékesítése 2,3 milliárd Fttal, exportjuk 1,1 milliárd Ft-tal nőtt.
A feldolgozóiparon belül a vegyi-, gumiiparban nőtt legnagyobb mértékben,
14,6%-kal a nettó árbevétel.
Az iparág értékesítésének több mint fele
belföldön valósult meg, mely 20,4%-kal ha-

ladta meg az előző évi értéket, míg exportjában 7,7%-os növekedés tapasztalható.
Nettó árbevétel növekedést ezen kívül a
textil-, bőripar könyvelhetett el 2012. évben az ágazaton belül. Az iparág értékesítésének jelentős része külföldre irányult, exportjában és belföldi értékesítésében is 2-2
milliárd Ft-ot meghaladó növekedés volt.
Az élelmiszeripar belföldi értékesítése az
előző évi 5,9%-os növekedését követően

2012. évben 3,2 milliárd Ft-tal csökkent,
mely 4,9%-os visszaesést jelent. Az iparág exportjában hasonló összegű, közel 3,1
milliárd Ft-os csökkenés történt.
A fa-, papíripar gazdálkodóinak exportjában növekedés volt tapasztalható, azonban belföldi értékesítésük a bázis évi
83,7%-ára redukálódott, így az iparág 1
milliárd Ft-os csökkenést könyvelt el 2012.
évben. (9. grafika)

9. grafika

A feldolgozóiparon belül a gépgyártásban tevékenykedők együttes nettó árbevétele stagnált, 99,9%-a a 2011. évi értéknek. Ezen gazdálkodói kör értékesítésének 81,6%-a külföldre irányul. Az iparág exportja 18,5 milliárd Ft-tal csökkent,
míg a belföldi értékesítésükben 16,9 milliárd Ft-os növekedés figyelhető meg.
A kiemelt gazdálkodó hazai árbevétele a
bázisévi 99,7%-a, és a külföldre irányuló
értékesítése 79,7 milliárd Ft-tal kevesebb,
mint egy évvel korábban.

Ettől függetlenül vizsgálva az iparág belföldi értékesítése 14,9%-kal, exportja
19,3%-kal emelkedett. (10. grafika)
10. grafika
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2. VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNYEK
Adózás előtti eredmény
A megyében működő társas vállalkozások adózás előtti eredménye 2012. évben
80,5 milliárd Ft volt, az előző évi 85,5%-a.
A már említett legnagyobb megyei értékesítő vállalkozás adózás előtti eredménye a bázisévi értéktől 3,7%-kal kevesebb,
33,7 milliárd Ft, mellyel nagyban hozzájárult a megyei eredmény alakulásához.
Nélküle nézve a megyében működő vál-

lalkozások együttes eredménye 46,7 milliárd Ft, mely az előző évi 79%-a.
Az adózás előtti eredmény csökkenéséhez az üzemi (üzleti) eredmény 18 milliárd Ft-tal, a rendkívüli eredmény 1,5 milliárd Ft-tal járult hozzá. A pénzügyi műveletek eredménye az előző évihez képest
5,8 milliárd Ft-tal növekedett. (11. grafika)

11. grafika

Üzemi (üzleti) nyereséget 4.633, veszteséget 3.065 gazdálkodó mutatott ki 2012.
évben. Az üzemi (üzleti) nyereség összege 11,2 milliárd Ft-tal csökkent, 115,3 milliárd Ft-ról 104,1 milliárd Ft-ra.
A három legnagyobb visszaesést realizáló gazdálkodó üzemi (üzleti) nyeresége

együttesen 13,5 milliárd Ft-tal csökkent.
A üzemi (üzleti) veszteségben bekövetkezett 6,8 milliárd Ft-os növekedéshez
nagyban hozzájárult egy adózó, melynek
bázisévi vesztesége 3,4 milliárd Ft-tal 4,5
milliárd Ft-ra nőtt.
(12. grafika)

12. grafika

A vállalkozások a 2012. évet az előző évekhez hasonlóan negatív pénzügyi eredménynyel zárták.
Pénzügyi nyereséget 2.337 gazdálkodó mu16

tatott ki, veszteséget 2.368 cég könyvelt
el. A pénzügyi nyereség 1 milliárd Ft-tal, a
veszteség nagyobb mértékben, 6,9 milliárd
Ft-tal csökkent.

A pénzügyi eredményt jelentősen befolyásoló összetevők, a kamatbevételek és
a kamatráfordítások változása kedvezőtlenül alakult 2012. évben. A fizetett kamatok a 2011. évi 12,6 milliárd Ft-ról 13,7 milliárd Ft-ra nőttek, míg a kapott kamatokban 14%-os növekedés következett be,
összegük 10,6 milliárd Ft volt.
A kapott osztalék összege 2012. évben
2,1 milliárd Ft, mely az előző évi több mint
másfélszerese. (13. grafika)
13. grafika

A nyereséges illetve veszteséges gazdálkodók részarányában és számában csökkenés tapasztalható, a nulla eredményt
kimutatók aránya 1,2%-kal, számuk
17,1%-kal emelkedett a 2011. évihez képest.
A 2012. évi adózás előtti eredmény csökkenését egyszerre okozta a nyereség
csökkenése és a veszteség növekedése.
A nyereség összege 8,7 milliárd Ft-tal
csökkent, a veszteség 4,9 milliárd Ft-tal,
közel 30%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. (15. grafika)
15. grafika

A rendkívüli eredmény a 2011. évi 2,4
milliárd Ft-ról 0,9 milliárd Ft-ra csökkent.
A megyei gazdálkodók rendkívüli gazdasági műveleteinek nyeresége 2,5 milliárd
Ft-ra csökkent, míg vesztesége 1,6 milliárd Ft-ra nőtt. Rendkívüli nyereséget 537,
veszteséget 488 megyei gazdálkodó mutatott ki.
2012. évben a megyei társas vállalkozások 56%-a nyereségesen és 35%-a veszteségesen működött, 9%-uk nulla eredményt mutatott ki. (14. grafika)
14. grafika

A nyereség csökkenéséhez három gazdálkodó együttesen 17,1 milliárd Ft-tal járult hozzá. A megye többi nyereséget realizáló gazdálkodója együttesen közel 8,4
milliárd Ft-tal több nyereséget mutatott
ki, mint 2011. évben.
Az adózás előtti veszteség növekedésében egy társaságnak meghatározó szerepe volt, mivel a társaság az előző évhez
képest 3 milliárd Ft-tal nagyobb veszteséggel zárta a 2012. évet.
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3. A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS JÖVEDELME
A foglalkoztatottak száma
A megyében 2012. évben a társasági adóbevallást benyújtó vállalkozások 70%-a
volt foglalkoztató. A 6.037 munkaadó társaság együttesen 61.290 főt alkalmazott.
A foglalkoztatottak száma 2012. évben
397 fővel volt kevesebb a 2011. évinél.
A foglalkoztatottak és a foglalkoztatók
száma ágazatonként eltérő mértékben és
irányban mozdult el az előző évihez képest.
A mezőgazdaságban 83 fővel nőtt a foglalkoztatottak száma, és mivel a foglalkoztatók száma is nőtt, az átlaglétszám nem
változott.
A bányászatban a legmagasabb a foglalkoztatottak arányának növekedése, a bázis évivel megegyező számú foglalkoztató 14,5%-kal több főt alkalmazott.
A feldolgozóiparban a dolgozók létszámát tekintve 184 fős a csökkenés, az ágazat alkalmazta a megyei foglalkoztatottak 42,6%-át, vállalkozásonként átlagosan 33,8 főt.
A villamosenergia-iparban dolgozók száma 1,9 %-kal nőtt, továbbra is a szektor
2. táblázat
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vállalkozásai foglalkoztatták átlagosan a
legtöbb dolgozót, 42,7 főt.
Az építőiparban növekedett a legtöbb fővel, 576-tal a dolgozók létszáma, valamint
az átlagos foglalkoztatotti létszám is itt
mutatta a legerőteljesebb növekedést.
A kereskedelemben 357 fővel csökkent a
foglalkoztatottak száma, annak ellenére,
hogy a foglalkoztatók száma 34-el nőtt. A
szektor a megyei munkavállalók 16,2%-át
foglalkoztatta.
Csökkenés figyelhető meg a vendéglátásban, ahol 148 fővel csökkent a dolgozók száma. Az átlagos foglalkoztatotti létszám ebben az ágazatban esett vissza a
leginkább.
A szállítás és raktározási szektor területén
14-gyel nőtt a munkáltatók száma, és 29el a foglalkoztatottak száma.
Legnagyobb számban, 454 fővel a szolgáltatási ágazatban dolgozók száma
csökkent. Az ágazat több mint 9.516 főnek, a foglalkoztatottak 15,5%-ának biztosított munkalehetőséget.
(2. táblázat)

A feldolgozóipar 26.129 főnek adott munkalehetőséget. Az ágazaton belül alkalmazotti létszámnövekedés a vegyi-, gumiiparban, a textil-, bőriparban és a gépgyártás területén figyelhető meg. A gépgyártásban tevékenykedő 111 foglalkoztató a feldolgozóiparban foglalkoztatottak több mint felének, 13.148 főnek biztosított munkalehetőséget. Ebben a szektorban legmagasabb a társaságok által
átlagosan foglalkoztatottak száma, 118,5
fő. (3. táblázat)
3. táblázat

A vegyi-, gumi-iparban nőtt a legnagyobb mértékben, 9,4%-kal a foglalkoztatottak száma, 45 vállalkozás 1.469 munkavállalót alkalmazott, átlagos dolgozói
létszáma 4,6 fővel emelkedett.

Legnagyobb mértékben az élelmiszeriparban esett vissza a foglalkoztatottak
száma, 370 fővel. Ehhez jelentősen hozzájárult egy vállalkozás, melynél 275 fős
csökkenés következett be. A legtöbb foglalkoztató – 125 vállalkozás –, ebben az
iparágban működik, melyek 2.737 főnek
biztosítottak munkalehetőséget 2012. évben.
A textil-, bőriparban a foglalkoztatottak
száma 2,1%-kal növekedett és a foglalkoztatók száma nem változott az elmúlt
évhez képest.

A fa-, papíriparban az alkalmazottak száma 52 fővel, 4,7%-kal maradt el az előző
évitől.

Bérköltség, átlagbér
A megyében a társas vállalkozások 2012.
évben 9,3%-kal több bérköltséget számoltak el, mint az előző évben, együttesen 121,1 milliárd Ft-ot. Az egy főre jutó
éves bér 10%-kal, 1.796 ezer Ft-ról 1.975
ezer Ft-ra emelkedett.
A 2012. évi átlagbér a bányászat kivételé-

vel valamennyi ágazatban meghaladta az
egy évvel korábbit.
A megyei átlagtól nagyobb mértékben
nőtt az átlagbér a vendéglátásban 21,6%kal, a szolgáltatásban 15,3%-kal, illetve
14,4%-os emelkedés volt jellemző az építőiparban dolgozóknál. (16. grafika)
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16. grafika

A bányászatban dolgozóknak a legmagasabb az éves átlagos bére, 3.973
ezer Ft, melyet a feldolgozóiparban tevékenykedő vállalkozások által fizetett
2.297 ezer Ft éves bér követ. Ettől alig
marad el a villamosenergia-iparban alkalmazottaknak kifizetett 2.247 ezer Ft
éves bér. E három ágazatban a munkavállalók megyei átlag feletti bérösszeget
kaptak.
A mezőgazdaságban dolgozók bérjövedelme 2012. évben a megyei 1.975 ezer
Ft-os átlagtól 34 ezer Ft-tal maradt el.
Az építőiparban dolgozók átlagosan 225
ezer Ft-tal, a kereskedelemben dolgozók

114 ezer Ft-tal kaptak több bért, mint egy
évvel korábban.
A vendéglátóiparban dolgozók éves átlagkeresete több mint egyötödével, 1.245
ezer Ft-ra emelkedett, ennek ellenére továbbra is ebben az ágazatban a legalacsonyabb a foglalkoztatottak éves bére.
A szállítás, raktározás területén dolgozóknál 142 ezer Ft-tal több az egy főre
jutó bér 2011. évhez képest.
A szolgáltatásban dolgozók az előző évi
1.492 ezer Ft-tal szemben 2012. évben
1.720 ezer Ft-ot kerestek, ebben a szektorban nőtt a legmagasabb összeggel az
egy főre jutó éves átlagbér.

4. MÉRLEGADATOK
A megyei társas vállalkozások vagyonának értéke együttesen 1.380,7 milliárd Ft
volt 2012. év végén, 79,2 milliárd Ft-tal és
6,1%-kal több mint egy évvel korábban.

Eszközök összetétele
A társas vállalkozások eszközállománya
35,8%-ban befektetett eszköz, 62,7%-ban
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forgóeszköz, 1,5%-ban aktív időbeli elhatárolás volt 2012. év végén.
Az eszközállomány összetételében változás történt, a befektetett eszközök aránya
0,5%-kal csökkent, a forgóeszközöké 0,7%kal emelkedett, az aktív időbeli elhatárolások értéke 0,2%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva.

A befektetett eszközök együttes értéke
493,5 milliárd Ft-ot tett ki, 22,1 milliárd Fttal, 4,7%-kal nagyobb volt a 2011. év végi
értékétől. A befektetett eszközök 84,5%-a
tárgyi eszköz, 12,3%-a befektetett pénzügyi eszköz, 3,2%-át adják az immateriális
javak.
A tárgyi eszközök értéke 21,4 milliárd Ft-tal,
5,4%-kal emelkedett az előző évihez képest, 417,3 milliárd Ft volt 2012. év végén.
A befektetett pénzügyi eszközök értéke
60,5 milliárd Ft volt 2012. év végén, 15,5%kal, 8,1 milliárd Ft-tal több az előző évinél.
Egy gazdálkodó befektetett pénzügyi eszközeinek értéke 8,3 milliárd Ft-tal lett több
a bázis évinél.
Az immateriális javak értéke 15,8 milliárd
Ft volt 2012. év végén, 7,3 milliárd Ft-tal,
majdnem egyharmadával kevesebb, mint
az előző évben. Ehhez nagymértékben
hozzájárult egy gazdálkodó, melynél 5,1
milliárd Ft-tal csökkent az immateriális javak értéke. (17. grafika)
A forgóeszközök együttes értéke 862,4 milliárd Ft-ot tett ki 2012. év végén, 7,2%-kal,
58,5 milliárd Ft-tal többet, mint egy évvel
korábban.

A forgóeszközök 63,7%-át a követelések
adták, összegük 551,8 milliárd Ft volt, 8,4%kal, 43 milliárd Ft-tal magasabb, mint az
előző évben. A követelések értéke egy gazdálkodónál jelentősen, 40,3 milliárd Ft-tal
emelkedett.
A készletek értéke az összes forgóeszköz
értékének 24%-a, 2012. évben 207,7 milliárd Ft volt, 7,6 milliárd Ft-tal, 3,8%-kal több
a bázis évitől. A készletek értéke egy gazdálkodónál 2,4 milliárd Ft-tal emelkedett.
A pénzeszközök állománya 9,8%-a volt az
összes forgóeszköznek, összegük az előző
évihez képest 6,4%-kal emelkedett, 2012.
év végén 85 milliárd Ft volt, 5,1 milliárd Fttal több, mint 2011. év végén.
A forgóeszközök 2,5%-a értékpapír volt
2012. év végén. Az értékpapírok összege
14,7%-kal, 2,8 milliárd Ft-tal növekedett az
előző évihez képest, 21,6 milliárd Ft-ra.
Az aktív időbeli elhatárolások összege 21
milliárd Ft volt 2012. évben, 6,3%-kal, 1,4
milliárd Ft-tal kevesebb az előző évinél. Egy
gazdálkodónál 1,3 milliárd Ft-tal csökkent
az aktív időbeli elhatárolások értéke.

17. grafika
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Források összetétele
A megyei társas vállalkozások saját forrása az összes eszköz 46,8%-át finanszírozta, összege 646,5 milliárd Ft-ot tett ki
2012. év végén, valamint 7,9%-kal, 47,8
milliárd Ft-tal emelkedett a bázis évhez
képest. (18. grafika)
Az idegen tőke összege 31,4 milliárd Fttal, 4,5%-kal 734,2 milliárd Ft-ra emelkedett, a forrásokon belüli részaránya 53,2%
volt.

A saját és idegen tőke részaránya a bázis
évhez viszonyítva 0,8 %-kal eltolódott a
saját tőke irányába.
18. grafika

IV. A TOP 50 VÁLLALKOZÁS ADATAI
1. MÓDSZERTAN
A TOP 50 körbe tartozó cégek meghatározása előre rögzített paraméter, az értékesítés nettó árbevételének nagysága szerint történik számítástechnikai úton, az
adóhatósághoz benyújtott társasági adóbevallások alapulvételével. Tisztában vagyunk azzal, hogy egy vállalkozás teljesítménye egyetlen mutatóval nem jellemezhető, és az Ötvenek körén kívül eső gazdasági társaságok közül többen kevéssel
maradnak el a TOP 50-től, valamint szintén nagymértékben hozzájárulnak a megye gazdasági teljesítményéhez.
Elemzésünk a megyei székhelyű társas
vállalkozások teljesítményét mutatja be.
A megyében csak telephellyel rendelkezők bevallásukat a székhelyük szerinti
Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei Adó
Igazgatósághoz nyújtják be, ezért kiadványunkban nem szerepelnek.
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Az elemzések készítésekor alapvetően a
2012. évről szóló 1229-es társasági adóbevallások adatait használtuk, bázis évi
teljesítésként a 1129-es bevallás adatai
szerepelnek. Azoknál az adózóknál, akik a
naptári évtől eltérő üzleti évet választottak, és a 1229-es bevallást még nem nyújtották be, a 1129 és 1029-es bevallások
adataival dolgoztunk. A táblázatban szereplő adatok a kerekítés általános szabályainak megfelelően ezer forintra és millió forintra kerekítettek.
A kiadványban név szerint kizárólag azon
vállalkozások szerepelnek, akik hozzájárultak adataik megjelentetéséhez. Egyes
vállalkozások korlátozottan járultak hozzá adataik közzétételéhez, ahol nem kaptunk hozzájárulást a „nem nyilvános” felirat jelenik meg.

Jász-Nagykun-Szolnok megye 50 legjelentősebb vállalkozása hozzájárult ahhoz,
hogy nevét, illetve főbb adatait e kiadványban szerepeltessük.

Közülük 1 vállalkozás csak neve közlését
engedélyezte, 23-an konkrétan meghatározták a megjelentethető gazdasági információkat.

2. KISTÉRSÉGENKÉNTI MEGOSZLÁS
A megyében 7 statisztikai kistérség funkcionál, melyek között gazdasági téren jelentős eltéréseket találunk. A 8.627 bevallást benyújtó gazdálkodó 41,6%-a, 3.589
társaság a szolnoki kistérségben tevékenykedik. Ezt követően a jászberényi kistérségben van a legtöbb, 1.718 társas vállalkozás.

A legkevesebb, 561 gazdálkodó a kunszentmártoni kistérségben működik.
A megye 50 legjelentősebb társas vállalkozásából 22 a jászberényi kistérségben
végzi tevékenységét. Összesen 20 vállalkozás a szolnoki, 3 a karcagi, 2-2 a tiszafüredi és a törökszentmiklósi, illetve 1 a kunszentmártoni kistérségben volt jelen.
(19. grafika)

19. grafika

A társas vállalkozások 0,58%-át kitevő
TOP 50 körben lévő vállalkozások összesen 1.543,2 milliárd Ft nettó árbevételt realizáltak 2012. évben, mely a megye nettó
árbevételének háromnegyede.

A megyei nettó árbevétel 67%-át, 1.374,4
milliárd Ft-ot a jászberényi kistérség társas
vállalkozásai realizálták, melynek 90,2%át, együttesen 1.239,6 milliárd Ft-ot a térség 22 kiemelt gazdálkodója érte el.

23

A megye legtöbb vállalkozását felsorakoztató szolnoki kistérség gazdálkodóinak együttes értékesítése 397,3 milliárd
Ft-ot tett ki, melynek több mint felét a kistérség 20 kiemelt vállalkozása teljesítette.

A törökszentmiklósi kistérségben két vállalkozás szerepel az Ötvenek körében,
melyek a kistérség értékesítésének több
mint felét bonyolították. (4. táblázat)

4. táblázat

A társas vállalkozások által foglalkoztatott
61.290 fő 38,5%-át a jászberényi kistérségben működő gazdálkodók, közel egyharmadát a szolnoki kistérségben működő
cégek foglalkoztatták.
A Top 50 kör a megyei munkavállalók
36,1%-nak biztosított munkalehetőséget,
és az általuk foglalkoztatott 22.141 dolgozó közül 14.163 főt a jászberényi kistérség
kiemelt cégei alkalmaztak 2012. évben.
A kistérség dolgozóinak 60%-a a kiemelt
cégeknél dolgozott. A megye 10 legnagyobb foglalkoztatójából hat itt végzi tevékenységét.
A kistérség és egyben a megye legnagyobb foglalkoztatója, az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. 3.436 főnek biztosított munkalehetőséget. A második legnagyobb foglalkoztató a Jász-Plasztik Kft.,
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ahol 2.137 fő dolgozott. A jászberényi kistérség nagy foglalkoztatói közé tartozik
a Samsung Electronics Magyar Zrt., ahol
1.682 fő volt az éves átlagos létszám.
A MÁV FKG Felépítménykarbantartó és
Gépjavító Kft. ebben az évben közel kétszeresére 1.349 főre növelte munkavállalóinak számát. A Rosenberger Magyarország Kft. éves átlagos állományi létszáma
1.165 fő volt, a Co-op Star Kereskedelmi
Zrt-é 1.098 fő volt.
A szolnoki kistérség dolgozóinak 30%-át,
5.823 főt a kistérség 20 kiemelt vállalkozása foglalkoztatta, melyek közül négy
a 10 legnagyobb megyei foglalkoztató közé tartozik. A kistérség legnagyobb
munkaadója a Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt., 1.391 főnek biztosított munkalehetőséget.

3. CSERÉLŐDÉSEK A TOP 50-BEN
Új belépők
A nettó árbevétel nagysága alapján meghatározott ötven legnagyobb vállalkozás
közé 2012. évben 4 új belépő gazdálkodó
került. A Top 50-es listában 21 vállalkozás
előrébb, 18 hátrébb lépett, míg 7 vállalkozásnak sikerült megőriznie a bázis időszaki pozícióját. A toplista új szereplői közül 2 cég a feldolgozóiparban, egy-egy a
szolgáltatásban illetve a szállítás, raktározásban tevékenykedik. (5. táblázat)
A közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártásával foglalkozó F.Segura Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. 2011. évi
árbevételét közel ötszörösére növelve 4,6
milliárd Ft árbevételt ért el, mely a 42. helyet biztosította számára.
A jászberényi kistérségben hulladék újrahasznosítással foglalkozó Rego-Plast Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. árbevétele
az előző évi több mint másfélszeresére,
3,9 milliárd Ft-ra nőtt, mellyel a 47. helyre lépett.

A szolnoki kistérségben raktározással és
tárolással foglalkozó Szandai Magtár Tároló és Kereskedő Kft. előző évi árbevételét 0,9 milliárd Ft-tal növelve 3,7 milliárd Ft
árbevételt ért el, mellyel a rangsor 49. helyét foglalja el.
A törökszentmiklósi kistérségben mezőgazdasági, erdészeti gépgyártással foglalkozó Vogel & Noot Talajtechnika Kft. árbevételét több mint egynegyedével, 3,3 milliárd Ft-ra növelte az előző évhez képest,
mellyel a toplista 50. helyére került.
5. táblázat

4. GAZDASÁGI MUTATÓK ELEMZÉSE
Értékesítés nettó árbevétele
A megye 50 legjelentősebb társas vállalkozásának együttes nettó árbevétele
1.543,2 milliárd Ft volt 2012. évben, közel
háromnegyede a megyei árbevételnek. A
TOP 50 kiemelt vállalkozás értékesítése
a megyei átlagnál nagyobb mértékben,
1,8%-kal nőtt.

Ez a növekedés annak ellenére következett be, hogy a megye legjelentősebb
nettó árbevételt elérő gazdálkodójának
értékesítése a 2012. évben 10%-kal viszszaesett az előző évhez viszonyítva.
A többi 49 gazdálkodó együttes nettó árbevételében 14,9%-os emelkedés tapasz-
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talható, 107,4 milliárd Ft-tal értékesítettek
többet, mint 2011. évben.
Ebben jelentős szerepe volt egy gazdálkodónak, melynek értékesítése 2012. évben 66,2 milliárd Ft-tal nőtt az előző év
nettó árbevételéhez képest. (6. táblázat)
6. táblázat

A TOP 50-et alkotó társaságok közül 32
cég a feldolgozóiparban, 10 a kereskedelmi ágazatban tevékenykedik, míg a többi szektorba kevesebb kiemelt vállalkozás
tartozik.
A megyei gazdálkodók közül legtöbben,
3.433-an a szolgáltató szektorban működnek.
Ezt követi rangsorban, a kereskedelmi
ágazatban tevékenykedő 2.034 társas vállalkozás.

7. táblázat
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A feldolgozóiparban közel ezer, míg az
építőiparban nagyságrendileg kilencszáz
vállalkozás működik.
(7. táblázat)
A korábbi évekhez hasonlóan az 50 legjelentősebb gazdálkodó nettó árbevételének jelentős része, 86,5%-a a feldolgozóiparban képződött. Ezen szektor kiemelt
vállalkozásainak árbevételében történt a
legkisebb arányú, 0,4%-os növekedés a
többi gazdasági szektorhoz viszonyítva,
mely a korábban említett gazdálkodó értékesítésének nagymértékű csökkenése
miatt következett be.
A többi 31 feldolgozóipari kiemelt társaság együttes árbevétele 85,9 milliárd Ft-tal nőtt, mely 16%-kal meghaladta a 2011. évit. A korábbi évtől eltérően,
2012. évben több vállalkozás árbevétele is csökkent, legnagyobb arányban egy
élelmiszeriparral foglalkozó vállalat esetében, amely közel 40%-os visszaesést realizált. (8. táblázat)

8. táblázat

A kiemelt körből legnagyobb mértékben
a szolgáltatási ágazat növelte árbevételét. 2012. évben, a szolgáltatás területén tevékenykedő egyetlen kiemelt vállalat nettó árbevétele 1,5 milliárd Ft-tal nőtt a 2011.
évhez képest, és ez 66%-os növekedést
eredményezett. A többi szektor növekvő mértéke mellett, a szolgáltatási szektor megyei átlaga 4,2%-kal, a kereskedelmi
szektoré pedig 1,8%-kal csökkent.
A kereskedelmi ágazatban a kiemelt körben is kisebb arányú, 4,5%-os növekedés
volt tapasztalható. Ezen a területen a 10 kiemelt vállalkozás együttesen 6,2 milliárd Ft
nettó árbevétel növekedést ért el.

Az építőipari szektor 2 kiemelt gazdálkodója jelentős, 48,2%-os és 9,9 milliárd Ft-os
nettó árbevétel növekedést realizált.
A kiemelt gazdálkodó szervezetek esetében a szállítás és raktározás területén 5,7%os, továbbá a mezőgazdaság és bányászat
ágazataiban 20% feletti arányos emelkedés volt kimutatható.
A Samsung Electronics Magyar Zrt. továbbra is meghatározó szerepet játszik a
megyében, 2012. évben a gépgyártás megyei árbevételéhez 58,4%-kal járult hozzá.
(9. táblázat)

9. táblázat
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A mezőgazdasági ágazat vezető gazdálkodója a Jászapáti 2000 Mezőgazdasági
Zrt., ágazata árbevételének egytizedét realizálta.
A Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft. a
bányászat kiemelt vállalkozása, az ágazat
árbevételének 84,8%-át érte el.
Az élelmiszeripar listavezető cége a TOP
50 tizennegyedik helyén álló Agribrands
Europe Hungary Takarmányipari és Kereskedelmi Zrt., mely iparága árbevételének
18,8%-át teljesítette.
A textil- és bőripar vezetője az Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereskedő Kft.,
részesedése 42,6% az iparág árbevételéből.
A Derula Gyártó és Kereskedelmi Kft. részesedése 40,5%-ot tesz ki a fa- és papíripar árbevételéből.
Az egyéb feldolgozóipari ágazatban a
BSM Magyarország Fémmegmunkáló Kft.
képviseli iparágának 10,3%-át.
Az építőiparban érdekelt MÁV FKG
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft.

10. táblázat
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ágazata árbevételéhez 32,6%-ban járult
hozzá.
Az Ötvenek rangsorában ötödik helyen
álló Tisza-Coop Nagykereskedelmi és
Szolgáltató Zrt. a kereskedelmi szektor
vezető gazdálkodója. Az élelmiszer-, italés dohányáru vegyes nagykereskedelmével foglalkozó cég 11,2%-át adta ágazata
árbevételének.
A Jászkun Volán Zrt. részesedése 13,9% a
szállítás és raktározás árbevételéből.
A hulladék újrahasznosításával foglalkozó Rego-Plast Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 3,9 milliárd Ft árbevételével a szolgáltatási szektor gazdálkodó szervezete,
mely a szektor értékesítésének 4,8%-át
bonyolította.
2012. évben a tíz legmagasabb nettó árbevételt elérő gazdálkodó együttes értékesítése 1.233 milliárd Ft volt, a megyei
nettó árbevételből 59,8%-ot képviselt.
(10. táblázat)

A ranglista első helyezettje továbbra is a
Samsung Electronics Magyar Zrt. A társaság árbevétele 713,5 milliárd Ft volt, melylyel a megyei nettó árbevétel 34,6%-ához
járult hozzá.
Az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. ismét a lista második helyén áll, értékesítését 33%-kal növelte.
A megye harmadik legnagyobb értékesítője ebben az évben is a Jász-Plasztik Kft.,
nettó árbevétele 2012. évben 15,5 millió
Ft-tal csökkent.
A ranglista negyedik helyén, a korábbi hatodik helyezett Claas Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. áll, amely értékesítését közel 40%-kal növelte.
A Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. megőrizte ötödik helyét a listán, amely gazdálkodó szervezet nettó árbevétele kismértékben, 33,6 milliárd Ft-ra
csökkent.

Idén két hellyel alacsonyabb, hatodik helyezést ért el a Faurecia E.C.T.H. Kft., amely
nettó árbevétele 2012. évben 14,6%-kal
csökkent a bázisévhez képest.
A Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. 2012.
évben is hetedik a rangsorban, nettó árbevételét 2,4 milliárd Ft-tal és közel 10%kal növelte a vizsgált időszakban.
A MÁV FKG Felépítménykarbantartó és
Gépjavító Kft. kimagasló, 50,5%-os értékesítés növekedést ért el, öt helyet javítva
pozícióján a nyolcadik helyezést érte el.
Az Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és
Kereskedő Kft., kilencedik a legmagasabb
nettó árbevételt elérő gazdálkodók között, értékesítése közel egyharmadával és
4,9 milliárd Ft-tal nőtt a bázis időszakhoz
viszonyítva.
A Co-op Star Kereskedelmi Zrt. a tízedik
helyet kapta meg a rangsorban, 19,5 milliárd Ft nettó árbevétellel.

Export árbevétel
A TOP 50 vállalkozások közül 44 cégnek
volt külpiaci értékesítése. A megyei kivitel
94,8%-át a kiemelt cégek bonyolították.
A megyei értékesítés több mint fele,
54,4%-a külföldre irányult, a kiemelt vál-

lalkozások tekintetében ez az arány magasabb, az együttes árbevételük 69%-a
származott exportból. A belföldre történő
értékesítés több mint fele köthető a TOP
50 vállalkozásokhoz. (20. grafika)

20. grafika
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Adózás előtti eredmény
A megye 50 legjelentősebb vállalkozása
a megyei adózás előtti eredmény 65,1%ához járult hozzá. A 2012. évi adózás előtti eredményük a megyei átlagot meghaladó ütemben, 25,4%-kal csökkent, közel
18 milliárd forinttal volt kevesebb, mint
egy évvel korábban. Ebből 9,2 milliárd
Ft csökkenést egy gazdálkodó realizált, a
többi 49 cég eredménye együttesen 8,7
milliárd Ft-tal csökkent.
A kiemelt körben 2012. évben 26 vállalkozásnak növekedett az adózás előtti eredménye, összesen 8,4 milliárd Ft-tal.
Eredménycsökkenés 24 gazdálkodó esetében következett be, együttesen 26,3
milliárd Ft összegben. (11. táblázat)

11. táblázat

Az Ötvenek közül 42 vállalkozás működött nyereségesen és együttesen a megyei adózás előtti nyereség 60,2%-át realizálták. Veszteséget 8 kiemelt vállalkozó mutatott ki, a megyei veszteség 42%-a
képződött ezeknél a társaságoknál.
(21. grafika)

21. grafika

Foglalkoztatottak száma
A TOP 50 körbe tartozó vállalkozások
2012. évben együttesen 22.141 főt alkalmaztak, ezzel a megyei foglalkoztatottak
36,1%-ának nyújtottak munkalehetőséget. Éves átlagos létszámuk 1.090 fővel
volt több a 2011. évinél. (12. táblázat)
A kiemelt vállalkozások közül 34 társaság
együttesen 1.606 fővel növelte dolgozói
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számát, 3 vállalkozás létszáma nem változott, és 13 cég összességében 516 fős létszámleépítést hajtott végre.
12. táblázat

A megye 50 legjelentősebb vállalkozása által foglalkoztatottak 71,8%-ának a
feldolgozóipar nagy vállalkozásai bizto-

sítottak munkát. A szektor dolgozóinak
60,8%-át a toplistás cégek foglalkoztatták. (13. táblázat)

13. táblázat

A mezőgazdaságban tevékenykedő kiemelt társaság által foglalkoztatottak száma csökkent szemben az ágazati létszámmal, mely ebben az évben 1,7%-kal nőtt.
A bányászatban tevékenykedő egy kiemelt cég az ágazatban működő vállalkozások alkalmazottainak közel háromnegyedét foglalkoztatta.
Az építőiparban tevékenykedő 2 kiemelt
cég több mint másfélszeresére növelte állományi létszámát, az ágazatban dolgozók közel egyharmadának biztosítottak
munkalehetőséget.
A kereskedelem területén 10 kiemelt cég
működött, együttes létszámuk magasabb
a 2011. évinél. A kiemelt vállalkozások az
ágazatban dolgozók több mint egyharmadát, 3.498 főt foglalkoztattak.

A szállítás, raktározás ágazatban 3 kiemelt cég működött, együttesen 649 főt
alkalmaztak. Az ágazatban dolgozók egynegyedének biztosítottak munkát.
A szolgáltatási szektor kiemelt társasága
58-ról 75 főre növelte dolgozói létszámát.
A kiemelt kör 10 legnagyobb foglalkoztatója a megyei munkavállalók közel egynegyedét alkalmazta 2012. évben. Hét társaságnál létszámnövekedés, három vállalkozásnál létszámcsökkenés következett
be. A megye legnagyobb foglalkoztatói a
nettó árbevétel szerinti rangsorban elfoglalt helyüket tekintve nagy szóródást mutatnak. (14. táblázat)
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14. táblázat

A legnagyobb foglalkoztatói lista első
négy helyén nem történt változás az előző évhez képest.
A megye legnagyobb foglalkoztatója létszámcsökkentése ellenére továbbra is az
Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. Alkalmazottainak éves átlagos száma 3.436 fő,
a megyei gépgyártás iparágban dolgozók
több mint egynegyedét alkalmazta.
A Jász-Plasztik Kft. szintén csökkentette
létszámát, de megtartotta második helyét a rangsorban. A 2.137 fős alkalmazotti létszáma a gépgyártással foglalkozó
vállalkozások foglalkoztatottainak 16,3%át jelenti.
Harmadik helyen szerepel a megye legnagyobb árbevételét elérő Samsung
Electronics Magyar Zrt., melynek éves átlagos állományi létszáma 132 fővel nőtt.
Ezen társaság foglalkoztatta a gépgyártásban dolgozók 12,8%-át.
A kereskedelmi ágazat legnagyobb foglalkoztató társaságai, a Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. és a Co-op Star Kereskedelmi Zrt., 1.391 fő illetve 1.098 fő az éves
átlagos foglalkoztatotti létszámuk.
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A vasútépítéssel foglalkozó MÁV FKG
Felépítménykarbantartó és Gépjavító
Kft. létszámát 601 fővel növelve az ötödik helyre lépett. Az építőipari szektorban dolgozók több mint egynegyedének,
1.349 főnek biztosított munkát.
A hatodik helyen szereplő Rosenberger
Magyarország Elektronikai Kft. alkalmazottainak számát 31 fővel növelve 1.165
főt foglalkoztatott.
A Lorenz Shoe Group Kft. alkalmazottainak számát 100 fővel növelte, továbbra is
8. a rangsorban.
A feldolgozóiparban tevékenykedő Eagle
Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereskedő
Kft. alkalmazotti létszámát előző évhez
képest 130 fővel növelte. Két pozíciót előrelépve 628 fős dolgozói létszámmal a 9.
helyen áll.
A szállítási ágazatban működő Jászkun
Volán Zrt. 581 főnek biztosított munkát, a
megye szállítás és raktározás szektorában
foglalkoztatottak több mint egyötödét alkalmazta.

Mérlegfőösszeg
A TOP 50 vállalkozások együttes mérlegfőösszege 783,1 milliárd Ft volt 2012. év végén, 6,2%-kal több a 2011. év véginél. Részesedésük közel azonos az előző évivel, a
megyei összes eszközérték 56,7%-ával rendelkeztek.
A kiemelt gazdálkodók eszköz növekedése 45,9 milliárd Ft volt, a megyei összes
változás arányának több mint fele, összesen 58%-a. (15. táblázat)
15. táblázat

A toplistás cégek közül egy társaságnak
kiemelkedő 37 milliárd Ft mérlegfőösszeg
növekedése volt, további 31 vállalkozásnál együttesen 36 milliárd Ft emelkedés
tapasztalható 2012. évben.
Az Ötvenek közül 18 vállalkozásnak
csökkent a mérlegfőösszege együttesen
27,1 milliárd Ft-tal, amelynek közel fele,

5,8 milliárd Ft és 6,9 milliárd Ft két gazdálkodónál mutatkozott.
A tíz legnagyobb eszközértékkel rendelkező társaság együttes mérlegfőösszege
589,3 milliárd Ft volt, amely 8,3%-kal haladta meg az előző évit.
A Tízek a megyei eszközérték 42,7%-ával
rendelkeztek. Nyolc gazdálkodónál növekedés, két társaságnál visszaesés volt tapasztalható 2012. évben. (16. táblázat)
A tízes lista első két helyezettje megőrizte
előző évi pozícióját a mérlegfőösszegük
és a nettó árbevételük tekintetében egyaránt.
Első helyen a Samsung Electronics Magyar Zrt. áll, eszközeinek értéke 269,5 milliárd Ft volt 2012. év végén.
Második helyezett az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft., eszközértéke egyharmadával, 148,8 milliárd Ft-ra növekedett a
vizsgált időszakban.
Jelentősen javította pozícióját az Accell
Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítő Kft.,
amely 5,5 milliárd Ft-os mérlegfőösszeg
növekedése révén a korábbi tizenkettedik
hely után a negyedik helyet szerezte meg.

16. táblázat
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A Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft.
eszközeinek értékét 11,3%-kal 14,7 milliárd Ft-ra emelte, így 2012. évben az ötödik helyre került.
A mérlegfőösszeg tekintetében legnagyobb pozitív irányú, 68%-os változást
a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és
Gépjavító Kft. érte el, mely 2012. évben
hatodik a rangsorban a korábbi tizenhetes pozíció után.
A Jászapáti 2000 Mezőgazdasági Zrt.
mérlegfőösszege 12,9 milliárd Ft volt

2012. év végén, 0,9 milliárd Ft-tal növekedett a bázis évhez képest, így egy hellyel
előrébb, a hetedik helyre került az összesítésben.
A Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. mérlegfőösszege 2,2%-kal emelkedett 12,6 milliárd Ft-ra, amely révén 2012.
évben a nyolcadik helyen áll.
Tízedik a rangsorban a Claas Hungária
Mezőgazdasági Gépgyártó Kft., melynek
mérlegfőösszege 11,2 milliárd Ft.

Saját tőke
A megyei saját tőke 60,8%-a az 50 legnagyobb vállalkozás tulajdonát képezte
2012. évben. A TOP 50 vállalkozások saját
tőkéjének 9,7%-os emelkedése kismértékben meghaladta a megyei átlagos növekedési ütemet. (17. táblázat)
17. táblázat
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A megyei saját tőke növekedés 72,9%-a
a kiemelt gazdálkodóknál realizálódott.
A toplistás cégek közül egy társaságnak emelkedett a saját tőke összege kiemelkedően, 30,8 milliárd Ft-tal, a többi
37 növekedést kimutató vállalkozás saját
tőkéjének együttes változása 16,2 milliárd Ft volt.

Egy vállalat saját tőkéjének értéke nem
változott, míg a kiemelt adózók 11 vállalkozásának csökkent a saját tőkéje,
együttesen 12,2 milliárd Ft-tal, amelynek 88,7%-a három vállalkozásnál mutatkozott.
A megyei társas vállalkozások eszközeinek 46,8%-a saját forrás volt 2012. év végén. A kiemelt kör saját tőkéje az öszszes eszközének ettől nagyobb részét,
50,2%-át finanszírozta.
A TOP 50 körön kívüli gazdálkodók forrásának kisebb részét, 42,4%-át teszik ki a
saját források. (22. grafika)

22. grafika

Megyei vonatkozásban a saját tőke
60,8%-ban, az idegen tőke 53,1%-ban
kötődött a kiemelt ötven vállalkozáshoz
2012. év végén.

5. A TOP 50 VÁLLALKOZÁS ADATAI
Az 50 kiemelt vállalkozásra vonatkozó,
engedélyezett adatokat a következőkben
mutatjuk be. A táblázat a vállalkozás alapadatain – név, szakágazat, tevékenység
kezdete – kívül nyolc kiemelt adatot tartalmaz, az értékesítés nettó árbevételét,
az export értékesítés összegét, az adózás

előtti eredményt, az üzemi (üzleti) eredményt, a saját tőke és a mérlegfőösszeg
értékét, az átlagos állományi létszámot és
a hozzáadott értéket. Az adatokat a bázis
és tárgyidőszakra vonatkozóan is feltüntetjük, továbbá közöljük a két időszak közötti változás mértékét.
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AZ 50 LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁS
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ADATOK MILLIÓ FORINTBAN
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ADATOK MILLIÓ FORINTBAN
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ADATOK MILLIÓ FORINTBAN
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ADATOK MILLIÓ FORINTBAN
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V. ÁGAZATOK VERSENYE
A megyében 2012. évben is a feldolgozóiparban működő vállalkozások érték el a
legnagyobb nettó árbevételt, együttesen
1.453 milliárd Ft-ot. Az ágazat gazdálkodói bonyolították le a megyei értékesítés
70,4%-át, az export 97%-át. Az ágazati ér-

tékesítés háromnegyed része külföldi piacokra irányult, összege 1.089,7 milliárd Ft
volt. 2012. évben a társas vállalkozások által foglalkoztatottak 42,63%-a dolgozott
a feldolgozóiparban.

1. FELDOLGOZÓIPAR
A megyében tevékenykedő legnagyobb
cégek a feldolgozóiparba tartoztak, a TOP
50 listában szereplő vállalkozások kétharmada ebben a szektorban működött.
A feldolgozóiparon belül a gépgyártás a

meghatározó, az iparág a feldolgozóipar nettó árbevételének 84%-át adta.
A feldolgozóiparban tevékenységet végző 925 gazdálkodó közül 130 vállalkozás
működött a gépgyártásban.

Gépgyártás
Az elmúlt évben a gépgyártásban érdekelt vállalkozások 1.221,2 Ft nettó árbevétellel a megyei értékesítés 59,2%-át hozták. Az iparág 996,3 milliárd Ft-tal a megyei export 88,7%-ához járult hozzá. A
megyében foglalkoztatottak több mint
egyötödének, 13.148 főnek nyújtottak
munkalehetőséget az iparág gazdálkodói.
18. táblázat

42

A tíz legnagyobb árbevételt elérő vállalkozás mindegyike szerepel a TOP 50-ben,
öten a legrangosabb helyeket foglalják el.
A kiemelt tíz vállalkozás az iparág nettó
árbevételének és exportjának 96,3 illetve
96,9%-át teljesítette, a dolgozók 72,7%-át
foglalkoztatta. (18. táblázat)

A megye legnagyobb értékesítője a
Samsung Electronics Magyar Zrt.. A vállalkozás nettó árbevétele és exportja több
mint egytizedével csökkent és foglalkoztatottainak száma 132 fővel növekedett a
2011. évhez viszonyítva. Az iparág árbevételéhez 58,4%-kal, az exporthoz 62,4%kal járult hozzá.
Az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. nettó árbevétele 266,5 milliárd Ft volt, 33%kal több az előző évitől. Exportja másfélszerese a 2011. évinek, és továbbra is
a legtöbb dolgozót foglalkoztatja a megyében 3.436 fő éves átlagos létszámával,
amely 98,2%-a az előző évinek.
Harmadik helyen a Jász-Plasztik Kft. áll
60,6 milliárd Ft nettó árbevételével. Exportja az előző évi kétharmadára esett
vissza és dolgozóinak száma is csökkent
az előző évihez képest.
A negyedik helyezett Claas Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. mind a nettó
árbevétel, mind az export területén 40%os dinamikát ért el. A cég foglalkoztatotti
létszámát egyötödével emelte.
A Faurecia E.C.T.H. Kft. 31,5 milliárd Ft nettó árbevételével az ötödik helyet foglalja el. Árbevétele teljes egészében belföldi
értékesítésből származott. Dolgozóinak
számát 36 fővel emelte.

A hatodik helyezett Carrier Magyarország Hűtőberendezéseket Forgalmazó és
Gyártó Kft. nettó árbevételét, export bevételét és dolgozói létszámát közel 10%kal növelte a 2011. évhez viszonyítva.
Az Accell Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítő Kft. az elmúlt évhez hasonlóan a
hetedik helyet foglalja el. Nettó árbevétele és exportja több mint egyharmadával
haladta meg az előző évit.
Az új belépő Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft. érte el a legnagyobb emelkedést az árbevétel és az export területén
egyaránt. Előbbit közel két és félszeresére, utóbbit több mint kétszeresére növelte, mellyel a nyolcadik helyezést érte el.
Kilencedik a Mchale Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Kft.,
mely nettó árbevételét 28,4%-kal, export
árbevételét 29,8%-kal emelte. Dolgozói
létszámát több mint ötödével gyarapította a vállalkozás.
A Fortaco Zrt. tizedik a listán, nettó és export árbevételét egytizedével,
foglalkoztatotti létszámát 16 fővel növelte.
A tíz kiemelt gazdálkodó közül állományi
létszámát két vállalkozás nem tudta növelni 2011. évhez képest.

Élelmiszeripar
Az élelmiszeripar értékesítése 7,5%-os
csökkenés után 77,9 milliárd Ft-ot ért el
2012. évben. Az iparág árbevétele a megyei árbevétel 3,8%-át tette ki. Az élelmiszeripar 15,7 milliárd Ft export árbevételt

realizált, mely 16,3%-kal elmaradt az előző évitől. A dolgozói létszámban szintén
csökkenés következett be, a vállalkozások 370 fővel kevesebbet foglalkoztattak
mint 2011. évben.

43

A Tízek az iparág árbevételének 83,1%ához járultak hozzá és kivitelének 98,5%át bonyolították. Az élelmiszeriparban

dolgozók több mint felét a tíz vállalkozás
foglalkoztatta, közülük heten tartoznak a
TOP 50 körbe. (19. táblázat)

19. táblázat

Az Agribrands Europe Hungary Takarmányipari és Kereskedelmi Zrt. közel 2
milliárd Ft-tal növelte árbevételét, és az
első helyre került. Export árbevétele 70%kal, dolgozói létszáma 5,9%-kal nőtt.
A Debreceni Csoport Húsipari Kft. a második helyen áll, nettó és export árbevételében, valamint állományi létszámában is
csökkenés következett be.
A harmadik helyezett Szatmári Malom
Termelő és Kereskedelmi Kft. nettó és
export árbevételében, valamint állományi létszámában is növekedés figyelhető
meg.
Megtartotta negyedik helyezését a
Nagykun-Hús Húsipari és Kereskedelmi
Kft., nettó árbevételét 14,4%-kal, foglalkoztatottak számát több mint egyötödével növelte.
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Az Agrosprint Mezőgazdasági és Ipari Termékforgalmazó Kft. egy pozíciót előrébb
lépve az ötödik a ranglistán. Nettó árbevételét és exportját is több mint egyötödével növelte, dolgozói létszámában
csökkenés tapasztalható.
A Darázs Keverő Takarmányelőállító és
Kereskedelmi Kft. az előző évi nyolcadik
helyről a hetedik helyre lépett.
A 2011. évihez hasonló árbevételével
megtartotta kilencedik helyét a Jásztej
Tejfeldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Új belépőként jelent meg a Lantos Termelő és Kereskedelmi Kft., melynek nettó árbevétele 73,2%-kal növekedett.
Nettó árbevételét négy kiemelt gazdálkodó, dolgozóinak számát három vállalkozás tudta emelni.

2. KERESKEDELEM
Az értékesítés összegét tekintve továbbra is a kereskedelem a megye második
legnagyobb ágazata. A szektor árbevétele 5,4 milliárd Ft-tal 299,1 milliárd Ft-ra
csökkent, részaránya a megyei árbevételből 14,5%-os.
Az exportból származó árbevétel 5,2%kal nőtt a 2011. évihez képest. A megye
dolgozóinak 16,2%-át foglalkoztatta a kereskedelmi ágazat, melyen belül kismér-

tékű visszaesés tapasztalható az előző évhez képest.
A tíz legnagyobb kereskedelmi vállalkozás 48,1%-kal az ágazat árbevételéhez,
40%-kal az export árbevételéhez járult
hozzá, a szektorban dolgozók 35,2%-át
foglalkoztatta.
A tízes kör minden tagja a TOP 50 résztvevője. (20. táblázat)

20. táblázat

A rangsor első felében nem történt változás 2011. évhez képest. Első helyezett
a Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 33,6 milliárd Ft árbevétellel,
a gazdálkodó állományi létszámát 1 fővel
növelte.
Második helyen a Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. áll, árbevételét 2,4 milliárd Ft-tal,
dolgozóinak számát 7 fővel növelte.
A Co-op Star Kereskedelmi Zrt. és a Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szintén
növelték nettó árbevételüket 3,4%-kal illetve 4,9%-kal, és az utóbbi export árbevéte-

le a legdinamikusabb növekedést mutatja
a tizes listában.
Az ötödik helyezett Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. árbevételét 0,5 milliárd Ft-tal gyarapította, exportja 21,6%-kal
több a 2011. évinél, és állományi létszáma
szintén növekedett.
A Zöld-Ker Kereskedelmi Kft. megőrizte előző évi helyezését, hatodik a tizes listában.
A Jász-Plasztik Autócentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közel másfélszeresére
növelte nettó árbevételét, így egy pozíciót
előrelépve hetedik a ranglistán.
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A nyolcadik helyen álló Antalis Hungary
Kft. értékesítése, exportja és foglalkoztatottainak száma is csökkent.
A
tizedik
Mátramag
Mátravidéki
Olajosmag Termelők Szövetkezete nettó
árbevétele 9%-kal több az előző évinél.
A tíz vállalkozásból hat értékesített kül-

földre, és két gazdálkodónál emelkedett
az export összege 2011. évhez képest.
A foglalkoztatottak éves átlagos létszáma
hat gazdálkodónál növekedett, két cégnél csökkent, kettőnél nem következett
be változás.

3. MEZŐGAZDASÁG
Az ágazat vállalkozásainak nettó árbevétele 20,5%-os emelkedést követően 91,6
milliárd Ft-ra nőtt. Exportjuk 95,2%-át tette ki az előző évinek, dolgozói létszámukat 83 fővel bővítették.
A mezőgazdaság részaránya a megyei
összes árbevételből más ágazatoknál szerényebb, 4,4%-os mértékű, exportból
származó árbevétele igen csekély.

A mezőgazdasági vállalkozások a megyei
állományi létszám 8%-át foglalkoztatták,
4.920 főnek biztosítva munkalehetőséget.
A TOP 10 vállalkozások 29,1 milliárd Ft
együttes árbevétele az ágazati árbevétel
31,8%-át adta. A legnagyobb vállalkozások az ágazat dolgozóinak 30%-át foglalkoztatták 2012. évben. (21. táblázat)

21. táblázat

Az első helyezett Jászapáti 2000 Mezőgazdasági Zrt. a TOP 50 körében is helyet
kapott. Részaránya az ágazati nettó árbevételben 10,3%-os, a kiemelt körben közel egyharmados.
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2012. évben a tizes lista egy vállalkozása
nem tudta növelni árbevételét. A legnagyobb, 60,8%-os változás a Jász-Föld Mezőgazdasági Zrt-nél volt tapasztalható.

A második helyezett Alcsiszigeti Mezőgazdasági Zrt. nettó árbevétele 37,1%-kal
haladta meg az előző évit.
Exporttevékenységet két vállalkozás folytatott, egy gazdálkodónál emelkedett,
egy esetében visszaesett a kivitel.

Dolgozóinak számát két vállalkozás tudta
növelni, és a tizes körben a legnagyobb
foglalkoztató a NEFAG Zrt. volt, 380 alkalmazottal.
A mezőgazdasági szektor tíz legnagyobb
vállalkozása 2012. évben 1.475 főnek biztosított munkalehetőséget.

4. KÖNYVVIZSGÁLAT
2012. évben 52 megyei illetőségű könyvvizsgálattal, illetve adótanácsadással foglalkozó, a Magyar Könyvvizsgáló Kamara
által bejegyzett társaság működött. Közülük 15 választotta az egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adózást. Elemzésünk a
társasági adó törvény hatálya alá tartozó
társas vállalkozások adatain alapul.

A könyvvizsgáló társaságok összes nettó árbevétele 761 millió Ft volt 2012. évben, mely az előző évitől 1,6%-kal volt
magasabb, foglalkoztatottaik száma 135
fő. Saját tőkéjükben 3,2%-os, adózás előtti eredményükben 83,4%-os javulás mutatkozott az előző évhez képest.
(22. táblázat)

22. táblázat

A TOP 10 lista élén a Stádium Kft. áll, mely
előző évi nettó árbevételét 8,8 millió Fttal növelte, és adózás előtti eredményét
több mint háromszorosára emelte.
A „Privát Haszon” Kft. megőrizte tavalyi második helyét, bár nettó árbevétele
csökkent. Foglalkoztatottainak száma, sa-

ját tőkéje és adózás előtti eredménye is
nőtt 2011. évhez képest.
Az előző évhez hasonlóan a harmadik helyen áll a Hitelesítő Kft. 63,2 millió Ft nettó árbevétellel. Állományi létszámát egyharmadával, adózás előtti eredményét
87,6%-kal növelte.
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A Ráció Kft. nettó árbevételét másfélszeresére emelte, így a negyedik helyre került. A kiemelt tíz könyvvizsgáló cég közül
ez a társaság tudta a legdinamikusabban
emelni adózás előtti eredményét, nettó
árbevételét és saját tőkéjét.
Az ötödik helyezett a Tisza Bross Audit
Kft., nettó árbevétele 40,4 millió Ft volt.
A hatodik helyezett a Honestus 2000 Kft.,
mely foglalkoztatotti létszámát két főről
három főre emelte, és adózás előtti eredménye több mint kétszeresére nőtt.
A hetedik a Sába Auditor Kft., saját tőkéje 37,9%-kal emelkedett 2011. évhez képest.
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A tíz legnagyobb árbevételt elérő könyvvizsgáló cég körében a nyolcadik helyen
egy új belépő, a Real-Cash Kft. szerepel.
A kilencedik és a tizedik helyezett a ConTur Kft. és a Krasznai Consulting Kft., melyek állományi létszáma nem változott az
előző évhez képest.
Négy könyvvizsgáló cégnek sikerült növelnie nettó árbevételét, a saját tőke öszszege hét gazdálkodónál emelkedett.
Négy vállalkozásnál változatlan volt az állományi létszám, egynél csökkenés, négynél emelkedés volt tapasztalható. Az adózás előtti eredménye hét társaságnak növekedett.
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A BÁLÁZÁS ÉS CSOMAGOLÁS
SPECIALISTÁJA

Lassan egy évtizede, hogy az ír McHale mezőgazdasági
gépgyártó vállalat megkezdte gyártói tevékenységét Szolnokon. A családi tulajdonban lévő vállalkozás elsősorban
nagy teljesítményű szenázs-, széna- és szalmabálák készítésére alkalmas körbálázók, valamint kör- és szögletes
bálacsomagoló gépek gyártására specializálódott.
A cégcsoport termékei közül Szolnokon készülnek a V6os változókamrás, illetve az F-5000 sorozatú fixkamrás
körbálázók. A kibocsájtás volumenének aránya két harmadában az F-5000 sorozat, míg egy harmadában a V6os gépcsalád.
A gépek magas technikai színvonalukról, prémium minőségükről váltak népszerűvé a felhasználók körében szerte a világon. A robosztus, innovatív kialakításuk kiváló
alapot kínál a hosszú kihasználhatóságukhoz, kiemelkedő kapacitásukhoz és rendkívüli terhelhetőségükhöz.

A bálázók közvetlenül Szolnokról kerülnek kiszállításra a McHale importőrökhöz, kereskedőkhöz, jelenleg több mint 47 országba, Norvégiától – Új-Zélandig.

Az anyavállalat által biztosított konstrukció mellé a hazai
mérnökcsapat biztosítja és folyamatosan fejleszti a gyártástechnológiát, és a logisztikai folyamatokat.
A McHale a bálázók és csomagolók tervezése és folyamatos fejlesztése során a bálázás és bálacsomagolás területén, olyan egyedi technológiát követ, amely egyszerre kínál
kiemelkedő működési teljesítményt, és költséghatékony
megoldást is.

5000 Szolnok, Tószegi út 47.
Tel: +36-56-527-110 Fax: +36-56-527-117
e-mail: mchale@mchale.hu www.mchale.net

27.

TOP 50 kiadványban a Jászkun Volán Zrt.
A Jászkun Volán Zrt. fő feladata Jász-Nagykun-Szolnok megye 78 településén élő 387 ezer
lakos utazási igényének magas színvonalú kiszolgálása. A Társaság 2012. évben átlagosan
228 db környezetbarát erőforrással működő autóbuszt üzemeltet, melyekkel az elmúlt év során
15,6 millió km-es futásteljesítmény mellett 36 millió utast szállított. Az autóbusz közlekedés bevételének 73 %-a a Helyközi, míg 27 %-a a Helyi Üzletág (Szolnok városi) tevékenységéből származik. Az autóbusz-közlekedés bevétele 2012-évben 4,026 milliárd Ft, az egyéb bevételek pedig (üzemanyag-értékesítés, bérbeadás, reklám, anyageladás stb.) 2,686 milliárd Ft volt, így az
értékesítés nettó árbevétele meghaladta a 6,711 milliárd Ft-ot.
A Társaság többségi tulajdonában
lévő General Service Kft., Jászautó Kft., valamint a Miklós Transz Kft.
képezi a társaság műszaki hátterét.
A Kontrolőr Kft. végzi a közúti ellenőrzést. A szervezeti struktúra: a helyi-, helyközi személyszállítási és logisztikai üzletág mellett működik a
termelésszervezési és a gazdasági főosztály, melyet integrált (minőség és környezet) irányítási rendszer
szerint működtetünk.

29.

Kft.

32.

Az AgroSprint Kft. 22 éves múltra visszatekintő, zöldség-gyümölcs
feldolgozásával és gyorsfagyasztásával foglalkozó, export orientált
családi vállalat. Fő tevékenységünk friss zöldségek és gyümölcsök feldolgozása és gyorsfagyasztása. Termékeinket sikerrel helyezzük el a
Magyar- és az Európai Unió piacán. Alig egy évtized alatt több mint 30
országgal alakítottunk ki kereskedelmi kapcsolatokat, melyek száma folyamatosan bővül és kiterjed a kontinensen kívülre is.
Termékeink jelentős hányada konvencionális termékként kerül felhasználásra, de jelentős a bébiétel alapanyag
és biotermék előállítás is. Cégünk elkötelezett a hazai fogyasztók iránt, éppen ezért, 2009-ben bevezettük első,
sajátmárkás termékünket, Sprint márkanév alatt. A hazai
fogyasztók kiváló fogadtatásának köszönhetően, és a siker
töretlenségét biztosítva idén bevezettük a teljesen egyedülálló, prémium minőségű, bababarát Sprint NATURA
gyorsfagyasztott termékcsaládot.
Termékeinkkel kapcsolatos további
információért látogasson el a
www.sprint.agrosprint.hu vagy
a www.agrosprint.hu honlapunkra.
Sprint és Natura termékeinket pedig
keresse a nagyobb bevásárló központokban!

AgroSprint Kft.
H-5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. • tel.: (+36-59) 314-241 • fax: (+36-59) 400-389
E-mail: trade@agrosprint.hu

Derula Kft. közel húsz év a nyárfaágazatban
A Derula Kft. befektetői köre az évszázados nyárfatermesztési hagyományok és kiváló termőhelyi lehetőségek ismeretében választotta Magyarországot; a helyben
beszerezhető és termeszthető alapanyagra a nemes nyárra alapozva terveit. A Derula Kft. szolnoki telephelyén
1994-ben kezdődött a hámozási minőségű nyárrönkökből készült furnérlapok gyártása és értékesítése, amelyet 2000-ben követett a rétegelt lemez is, amely, a kereskedelmileg legsikeresebb formája a furnérok összeragasztásából eredő fa anyagnak.
A kezdeti minimális termékválaszték az eltelt évek során végrehajtott dinamikus innovációknak köszönhetőn
jelentősen kibővült, napjainkban a Derula Kft. sikeres és
elismert szereplője az európai, sőt az Európán kívüli piacoknak is. A közel 350 fő munkavállalóval és három
telephellyel (Szolnok, Dég és Magyarszecsőd) büszkélkedő Derula Kft. az éves 150.000 m3-es alapanyag igényét törvényes, engedélyezett vágásokból származó farönkökkel fedezi, amelyek lemezipari nemesnyár rönk
választékban történő megvásárlásából; lábon álló, ipari
célú erdők letermeléséből és végül, de nem utolsósorban
a magyar hagyományokon alapuló, saját technológiával
megművelt ültetésekből származnak.
A cég alapanyagigényének biztosítása céljából
nyárfatelepítési programmal rendelkezik, amelynek keretében eddig is mintegy 1500 hektár területen hajtott
végre nemesnyár telepítéseket - terveiben szerepel ezen
területek folyamatos növelése a nagy kiterjedésű szántóföldeken megvalósuló állománybővítések által.

Derula Gyártó és Kereskedelmi Kft.
5000 Szolnok, Újszászi út 11.
Tel. / Fax: +36 56 427 201
web: www.derula.hu
e-mail: derula@externet.hu

37.
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Ügyvezető: FÖLDHÁZI FERENC
H-5100 Jászberény, Lehel vezér tér 9., Tel.: +36-57/505-880, Fax: +36-57/505-888
H-1068 Budapest, Szondi u. 93. fsz. 1., Tel.: +36-1/301-0912, Fax: +36-1/301-0913,
e-mail: stadium@stadium.hu

A STÁDIUM Vállalkozási és Adótanácsadó Kft. 1993. januárjától működik
jelenlegi formájában, és napjainkra a régió egyik legjelentősebb tanácsadó
cégévé fejlődött. 2013-ban ünnepeltük alapításunk 30. évfordulóját.
STÁDIUM Kft.
Szakértelem a cégalapítástól a könyvvizsgálatig
Cégünk teljes körű könyvviteli szolgáltatást, üzleti- és adótanácsadást kínál
ügyfeleinek. Várjuk Önt irodáinkban, Jászberényben a Lehel vezér tér 9.,
illetve Budapesten a VI. kerület, Szondi u. 93. fszt. 1. szám alatt. Szolgáltatásainkról bővebben felvilágosítást vagy személyes találkozót kérhet az 57/505880, 57/503-150 vagy 1/301-0912-es telefonszámokon.
Referenciánk
A STÁDIUM Kft. harminc éves működése alatt számos külföldi és magyar tulajdonú cég üzletviteli, adózási és számviteli problémáját oldotta meg sikerrel.
Szakértelmünkkel és tapasztalatunkkal a megbízóink elégedettek, amelyet
ügyfélkörünk évről érve történő bővülése is jelez.
Irodáink és munkatársaink felkészültek az elektronikus adóbevallások teljesítésére is.
STÁDIUM Kft.
Az ügyfélközpontú szolgáltatás és a megbízható pénzügyi tanács – forrás
Szakemberink szerint ügyfeleinknek folyamatos és értékes pénzügyi tanácsadásra van szükségük - cégük megalapításától a mérlegkészítésig. Teljes körű
szolgáltatásunk magas színvonalát a vállalkozási területre szakosodott ügyvédi háttér és külkereskedelmi szakjogász segíti.
Kontrolling feladatokat ellátó új csoportunkat azért hoztuk létre, hogy gazdasági kérdésekben megkönnyítsük a cégvezetők döntéshozatalát.
Küldetésünk
A STÁDIUM Kft. tisztában van azzal, hogy minden kisvállalkozás magában
hordozza a nagyság lehetőségét. Cégünknél éppen ezért nincsenek nagy és
kicsi, vagy fontos és nem fontos ügyfelek. Egyetlen célunk, hogy kivétel nélkül,
minden kliensünknek naprakész, értékes üzleti tanácsot adjunk, és rászolgáljunk azoknak a cégeknek a bizalmára, amelyek a pénzügyi életünk alakulását
a STÁDIUM Kft. szakértelmére bízták.
A STÁDIUM Kft. az elégedett ügyfelekért dolgozik. Reméljük Önt is hamarosan közöttük üdvözölhetjük.

Földházi Ferenc

Dr. Ifkovics József
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