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Tisztelt Olvasó!

2016-ban 21. alkalommal jelenik meg a Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdaságát bemutató TOP 50 ki-
advány, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 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 legin-
kább befolyásoló 50 társas vállalkozás tevékenységének bemutatása a társaságiadó-bevallások adata-
inak tükrében. 

A kiadványban a megyei adóalanyi kör, az adóbevételek, a nettó árbevétel, az eredmény és létszámada-
tok, illetve a mérlegadatok elemzésével foglalkozunk. Bemutatjuk az 50 kiemelt vállalkozás hozzájárulá-
sát a megyei teljesítményekhez, nevesítve a tíz legnagyobb céget. A főbb jellemzőket kistérségi és nem-
zetgazdasági ágazati szinteken is értékeljük.
A feldolgozóipar két nagy iparága a gépgyártás és az élelmiszeripar, valamint a kereskedelem, a mező-
gazdaság és a könyvvizsgálók 10 legnagyobb vállalkozását külön fejezetben is bemutatjuk.

Úgy gondoljuk, hogy a megye 50 legmeghatározóbb vállalkozása közé tartozni érdem és megtiszteltetés.

Bízunk benne, hogy e kiadvány hasznos információkat nyújt a megye gazdasági életének megismerésé-
hez, a jövőbeni döntések megalapozásához. 

Ezúton gratulálunk a vállalkozások vezetőinek és dolgozóinak, hogy kiváló teljesítményükkel kivívták 
helyüket az 50 meghatározó vállalkozás között 2015-ben!



2

Szerző: 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága, 

Tervezési és Elemzési Osztály

Szerkesztette:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága, 

Tervezési és Elemzési Osztály

Lektorálta:
dr. Panyik Éva

Grafikai tervezés:
Hatás Reklámstúdió Kft.
Szolnok, Koszorú u. 11.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara közös kiadványa



3

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KIEMELT VÁLLALKOZÁSAI 
2015-BEN, BETŰRENDBEN

ACCELL HUNLAND KFT. TÓSZEG
AGROSPRINT KFT. KARCAG
ANTALIS HUNGARY KFT. SZOLNOK
AUNDE KFT. SZOLNOK
BIGE HOLDING KFT. SZOLNOK
BACHL KFT. TÓSZEG
BI-KA KFT. SZOLNOK
BSM MAGYARORSZÁG KFT. SZOLNOK
BUNDY KFT. JÁSZÁROKSZÁLLÁS
CARGILL TAKARMÁNY ZRT. KARCAG
CARRIER CR MAGYARORSZÁG KFT. JÁSZÁROKSZÁLLÁS
CLAAS HUNGÁRIA KFT. TÖRÖKSZENTMIKLÓS
CONTAREX KFT. KISÚJSZÁLLÁS
CO-OP STAR ZRT. JÁSZBERÉNY
COOP SZOLNOK ZRT. SZOLNOK
DERULA KFT. SZOLNOK
DOMETIC ZRT. JÁSZBERÉNY
EAGLE OTTAWA HUNGARY KFT. SZOLNOK
ELECTROLUX LEHEL KFT. JÁSZBERÉNY
F.SEGURA HUNGÁRIA KFT. SZOLNOK
FAURECIA E.C.T.H. KFT. JÁSZÁROKSZÁLLÁS
FORTACO ZRT. JÁSZBERÉNY
GEOINFORM KFT. SZOLNOK
JÁSZAPÁTI 2000. MG. ZRT. JÁSZAPÁTI
JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM KFT. JÁSZBERÉNY
JÁSZ-PLASZTIK KFT. JÁSZBERÉNY
JOPP INTERIOR HUNGARY KFT. SZOLNOK
KAISER FOOD KFT. SZOLNOK
KMKK ZRT. SZOLNOK
KÓD KFT. JÁSZBERÉNY
KÖTIVIÉP’B KFT. SZOLNOK
KUNTEJ ZRT. BUDAPEST
LORENZ SHOE GROUP KFT. MARTFŰ
MÁV FKG KFT. JÁSZKISÉR
MCHALE HUNGÁRIA KFT. SZOLNOK
METÁLPLASZT KFT. JÁSZBERÉNY
NAGYKUN-HÚS KFT. KUNHEGYES
NP HUNGÁRIA KFT. KUNSZENTMÁRTON
PALMI-TOP KFT. JÁSZBERÉNY
REGO-PLAST KFT. JÁSZJÁKÓHALMA
ROSENBERGER MAGYARORSZÁG KFT. JÁSZÁROKSZÁLLÁS
SAMSUNG ZRT. JÁSZFÉNYSZARU
SAMYANG EP MAGYARORSZÁG KFT. JÁSZBERÉNY
STADLER SZOLNOK KFT. SZOLNOK
SZATMÁRI KFT. JÁSZBERÉNY
SZATMÁRI MALOM KFT. JÁSZBERÉNY
TISZA-COOP ZRT. SZOLNOK
TV ZRT. SZOLNOK
ZÖLD-KER KFT. SZOLNOK

EGY TÁRSAS VÁLLAKOZÁS NEM JÁRULT HOZZÁ A NYILVÁNOSSÁGHOZ
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I. AZ ADÓALANYI KÖR BEMUTATÁSA

1. grafika

2. grafika

A megyében 2015 végén 52 902 adószámmal ren-
delkező adózó működött, ami az előző évi adatok-
hoz viszonyítva 0,1 százalékos növekedést jelent. 
Az adószámos magánszemélyek száma 435 fővel 
emelkedett, az egyéni vállalkozóké 239 darabbal, a 
társas vállalkozások száma 168 darabbal csökkent 
a 2014 végi adatokhoz képest. (1. grafika)

Az adózói kör összetételében a társas vállalkozá-
sok 25 százalékkal, az egyéni vállalkozók 24,9 szá-
zalékkal képviseltetik magukat. Az adószámos ma-
gánszemélyek aránya 50,1 százalékot tesz ki. 

Az összes társas vállalkozás közel fele korlátolt fe-
lelősségű társaság volt 2015 végén, több mint egy-
negyede nonprofit és más egyéb szervezet, több 
mint egyötöde betéti társaság és 3,3 százaléka 
költségvetési szervezet. A jogi személyiségű tár-
sas vállalkozások több mint kétharmada korlátolt 
felelősségű társaság, közel 28,5 százaléka betéti 
társaság. Az egyéb gazdálkodó szervezetek 88,4 
százaléka nonprofit és más egyéb szervezet, 11,6 
százaléka költségvetési szervezet volt. (2. grafika)
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II. ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA

3. grafika

4. grafika

a költségvetési szervek teljesítették. A növekedés 
egésze a befizetéshez köthető az előző évinél 0,6 
milliárd forinttal nagyobb kiutalás mellett. Az üz-
leti szféra adózói 9,2 százalékkal, a költségveté-
si szervek 4,7 százalékkal teljesítettek több nettó 
befizetést, mint 2014-ben. 
2015-ben a megye társasági adó bevétele 2 milli-
árd forinttal maradt el az előző évitől, 8,9 milliárd 
forint volt. Az adózók 12,5 milliárd forint befizeté-
se mellett összesen 3,6 milliárd forint kiutalásban 
részesültek. 
 
A megye általános forgalmi adó alanyai az előző 
évinél 12,1 milliárd forinttal több, 72,5 milliárd fo-
rint befizetést teljesítettek. Az adózók részére ki-
utalt áfa 50,3 milliárd forint volt. A befizetés 20,0 
százalékkal nőtt, a kiutalás 7,4 százalékkal csök-
kent. Az adónem nettó bevétele az előző évi 6,1 
milliárd forintról 22,2 milliárd forintra nőtt. (4. gra-
fika)

A megye gazdálkodói az előző évinél 7 milliárd 
forinttal több, 92,8 milliárd forint befizetést telje-
sítettek Társadalombiztosítási Alapokat megillető 
járulék és egészségügyi hozzájárulás jogcímén. Az 
üzleti körben 8,9 százalékos, a költségvetési szférá-
ban 5,1 százalékos növekedés volt megfigyelhető.
A megye nettó személyi jövedelemadó bevétele 
35,6 milliárd forint volt, melynek 79,5 százalékát az 
üzleti szférába tartozó adóalanyok, 20,5 százalékát 

A megye adózói 2015-ben a kiemelt adónemek-
ben 216,0 milliárd forint befizetést teljesítettek és 
56,5 milliárd forint kiutalásban részesültek. A net-
tó adóbevétel 159,5 milliárd forint volt, melynek 
58,2 százalékát a Társadalombiztosítási Alapokat 
megillető járulék és egészségügyi hozzájárulás, 
22,3 százalékát a személyi jövedelemadó bevéte-
lek tették ki. Az általános forgalmi adó részaránya 
13,9 százalék, míg a társasági adóbevétel aránya 
5,6 százalék volt. (3. grafika)
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III. A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK TELJESÍTMÉNYEI 

5. grafika

1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

évhez képest 44,9 milliárd forinttal több, 1 084,5 
milliárd forint belföldi értékesítést realizáltak az 
adózók. Az exportértékesítés 120,3 milliárd forint-
tal haladta meg a 2014-es értéket. 
A társas vállalkozások belföldi- és exportértékesí-
tésének alakulását is nagymértékben befolyásolta 
a már említett gazdálkodó. E társaság értékesíté-
si szerkezete a korábbi évekhez képest nem válto-
zott, értékesítésének több mint négyötöde külföldi 
piacokra irányult. Exportjában 9,5 százalékos nö-
vekedés, míg belföldi értékesítésében 0,3 százalé-
kos csökkenés figyelhető meg. Jelentős mértékű 
növekedés figyelhető meg a megye többi társas 
vállalkozásának árbevételében is. Az export 11,5 
százalékkal, míg belföldi értékesítés 5 százalékkal 
haladta meg az előző évit. 

A vállalkozási tevékenységből származó árbevétel 
változása nemzetgazdasági ágazatonként eltérő 
mértékű és irányú volt. A korábbi évekhez hason-
lóan a legnagyobb forgalmat a feldolgozóipari és 
a kereskedelmi ágazat vállalkozásai bonyolították. 
A mezőgazdasági tevékenységet végző cégek net-
tó árbevétele 2015-ben 101,9 milliárd forint volt, 
3,3 milliárd forinttal több, mint egy évvel koráb-
ban. Ezzel a mezőgazdasági ágazat 4,3 százalé-
kos részesedéssel volt jelen a megye nettó árbe-
vételében. 
A bányászatban érdekelt cégek 6,6 milliárd forint 
árbevételt értek el.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a megyei értékesí-
tés közel egyharmadát, 32,2 százalékát egy a fel-
dolgozóiparban tevékenykedő vállalkozás adta. E 
kimagasló teljesítményű cég 2015-ben 7,7 száza-
lékkal több árbevételt ért el az előző évitől. Nélküle 
a megye társas vállalkozásainak árbevételében 7,5 
százalékos növekedés figyelhető meg.  
A korábbi évekhez hasonlóan alakult a belföldi 
értékesítés és az export árbevétel megoszlásának 
aránya. A megyei árbevétel 46,1 százaléka belföl-
di értékesítésből, 53,9 százaléka exportból szár-
mazott. 2015-ben a belföldi értékesítés terén 4,3 
százalékos növekedés volt tapasztalható. Az előző 

A megyei társas vállalkozások 2015-ben együtte-
sen 2 353 milliárd forint nettó árbevételt realizál-
tak, ami a 2014-es 2 187,8 milliárd forinthoz képest 
7,6 százalékos növekedést jelent. (5. grafika)

szövetkezetek, egyházak) alanyai a társasági adó-
nak, de vállalkozási tevékenység hiányában társa-
ságiadó-bevallás benyújtására nem kötelezettek. 
Ezek az adózók egyszerűsített nyilatkozat benyúj-
tásával teljesítik bevallási kötelezettségüket.
Elemzésünk 8 508 darab hibátlan társaságiadó-be-
vallás adatainak összegzéséből készült.

A kiadvány készítésekor összegeztük a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei székhellyel rendelkező vállal-
kozások adatait. A társas vállalkozások közül a fel-
sőoktatási intézmények kivételével, a költségveté-
si szervezetek nem alanyai a társasági adónak. A 
non-profit szervezetek (alapítványok, közalapítvá-
nyok, társadalmi szervezetek, köztestületek, lakás-
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6. grafika

dő vállalkozások 2015-ben 4 milliárd forinttal nö-
velték értékesítésüket, így 338 milliárd forint árbe-
vételt értek el. 
A vendéglátás kismértékű árbevétel csökkenés 
mellett 11,3 milliárd forintot ért el, ezáltal a megye 
teljesítményének a 0,5 százalékát adta.  
A szállítási szektor az 58,7 milliárd forintos árbevé-
telével realizálta a legnagyobb mértékű, 41,4 szá-
zalékos növekedést. A 17,2 milliárd forintos nö-
vekedésből 16,6 milliárd forint egy személyszál-
lítással foglalkozó vállalkozáshoz köthető, amely 
átalakulás miatt jelentősen növelte az árbevételét.  
A szolgáltatási szektorban érdekelt cégek nettó ár-
bevétele a 2014-es 81,8 milliárd forintról 88,7 milli-
árd forintra nőtt. A növekedéshez legjelentősebb 

A villamosenergia-ipar árbevétele 3,6 milliárd fo-
rinttal nőtt az előző évihez képest. Az ágazat leg-
nagyobb árbevételét kimutató víztermeléssel, 
-kezeléssel, -ellátással foglalkozó gazdálkodója az 
ágazati értékesítés háromnegyedét bonyolította. 
A társaság, jelentős mértékben, 46,6 százalékkal 
növelte az árbevételt a 2014-hez képest, így a villa-
mosenergia-ipar 32,4 százalékos növekedést ért el. 
Az építőiparban - az előző évi jelentős mértékű nö-
vekedéshez képest – az árbevétel 9,3 százalékkal 
maradt el a 2014-estől. 
A megye árbevételéhez - a korábbi évekhez ha-
sonlóan – 2015-ben is a kereskedelmi ágazat já-
rult hozzá a második legnagyobb mértékben. Ez 
az arány 14,4 százalék. Az ágazatban tevékenyke-

ző évihez képest 9,2 százalékos emelkedés. A már 
említett kiemelt gazdálkodó nélkül az ágazatban 
10,6 százalékos növekedés tapasztalható 2014-hez 
képest. (6. grafika)

A feldolgozóipari ágazat cégeinek nettó árbevé-
tele 1 650,7 milliárd forint, ami a megyei értéke-
sítés legjelentősebb része, 70,2 százaléka. Ebben 
az ágazatban történt a legnagyobb összegű, 139,5 
milliárd forint árbevétel növekedés, mely az elő-
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1. táblázat

százaléka külföldi piacokon keletkezett, mely 10,6 
százalékkal, 117,7 milliárd forinttal haladta meg a 
2014-es értéket. Az ágazat belföldi értékesítésé-
ben 5,5 százalékos növekedés figyelhető meg, az 
adózók 21,8 milliárd forinttal értékesítettek töb-
bet. A korábban említett legnagyobb megyei ér-
tékesítő vállalkozás az ágazat 2015-ös belföldi ár-
bevételének közel egyharmadát, a külföldre irá-
nyuló értékesítésének több mint felét realizálta. 
A társaság belföldi piacokra történő értékesítése 
közel azonos az előző évivel, míg a külföldre irá-
nyuló kereskedelme 9,5 százalékkal, 54,4 milliárd 
forinttal nőtt. Tőle elvonatkoztatva az ágazat ex-
portja 11,7 százalékkal, míg belföldi értékesítése 
8,4 százalékkal nőtt. 
A villamosenergia-ipar értékesítésének majdnem 
100 százaléka, 14,8 milliárd forint belföldi piacokon 
keletkezett, értéke jelentős mértékű, 32,4 százalé-
kos növekedést mutat. A csekély mértékű export 
kereskedelmében változás nincs.  

mértékben, 2,3 milliárd forinttal, egy hulladék új-
rahasznosítással foglalkozó társaság járult hozzá.   

A mezőgazdaságban érdekelt gazdálkodók to-
vábbra is döntően a belföldi piacokra értékesítet-
tek, nettó árbevételük 98,8 százaléka, 100,7 mil-
liárd forint hazai piacokról származott. A szektor 
belföldi értékesítése 3,4 százalékkal nőtt, míg ex-
portból származó árbevétele a 2014-es érték 98,7 
százaléka. (1. táblázat)
A bányászat árbevételének 70,3 százaléka belföl-
di értékesítésből származott. Az ágazatban tevé-
kenykedő társaságok belföldi értékesítése 0,5 szá-
zalékkal, exportjuk 28,6 százalékkal csökkent az 
előző évhez képest.  
A megye exportból származó árbevétele tovább-
ra is a feldolgozóiparban a legjelentősebb, ez az 
ágazat adta az összes kivitel 97,2 százalékát. Ez az 
arány szinte teljes mértében megegyezik az elő-
ző évi megoszlással. A szektor árbevételének 74,7 

2014. év 2015. év 2014. év 2015. év
millió Ft % millió Ft %

Mezőgazdaság 97 395 100 672 3 277 103,4% 1 196 1 181 -15 98,7%
Bányászat 4 646 4 624 -22 99,5% 2 735 1 952 -783 71,4%
Feldolgozóipar 396 258 418 068 21 810 105,5% 1 114 976 1 232 629 117 653 110,6%
Villamosenergia-ipar 11 139 14 745 3 606 132,4% 4 4 0 -
Építőipar 87 246 78 937 -8 309 90,5% 3 576 3 457 -119 96,7%
Kereskedelem 320 678 323 189 2 511 100,8% 13 333 14 772 1 439 110,8%
Vendéglátás 11 177 11 340 163 101,5% 226 9 -217 4,0%
Szállítás, raktározás 32 080 47 237 15 157 147,2% 9 400 11 438 2 038 121,7%
Szolgáltatás 78 988 85 642 6 654 108,4% 2 787 3 096 309 111,1%
Összesen 1 039 607 1 084 454 44 847 104,3% 1 148 233 1 268 538 120 305 110,5%

Belföldi- és külföldi értékesítés alakulása nemzetgazdasági ágazatonként

Ágazat megnevezése
Belföldi értékesítés Export

Változás Változás
millió Ft millió Ft
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7. grafika

47,2 százalékos növekedés figyelhető meg. Az ex-
port értékesítés tekintetében 21,7 százalékos nö-
vekedés tapasztalható.
A szolgáltatási ágazatba tartozó társaságok 8,4 
százalékkal több belföldi értékesítést valósítottak 
meg, exportjuk az előző évi 111,1 százaléka.

A feldolgozó iparon belül az iparágak belföldi- és 
külföldi értékesítései eltérő irányban változtak, 
melynek összege és mértéke eltérő. Az élelmiszer-
ipar nettó árbevétele 5,2 százalékkal 93,4 milliárd 
forintra nőtt, melyhez az exportértékesítés 23 szá-
zalékos növekedése jelentősen hozzájárult.   Az 
exportnövekedésben nagy része van két adózó-
nak, melyek együttesen 3,7 milliárd forinttal töb-
bet értékesítettek külföldi piacokra, mint egy évvel 
korábban. Az iparág értékesítésének 71,4 százalé-
ka belföldi piacokra irányult. A belföldi értékesí-
tés részaránya a feldolgozóiparon belül továbbra 
is ebben az iparágban a legnagyobb. (7. grafika)

Az építőipar nettó árbevételének 95,8 százaléka 
belföldi értékesítésből származik, ami 9,5 százalék-
kal, míg az export bevétele 3,3 százalékkal csök-
kent. 
A kereskedelmi szektorban a belföldi értékesítés 
aránya 95,6 százalékos. Az adózók a belföldi ér-
tékesítés terén minimális - 0,8 százalékos – mér-
tékű növekedést értek el.  Az ágazatban érdekelt 
gazdálkodók exportja 14,8 milliárd forintot tett 
ki, mely a 2014-es adathoz képest 10,8 százalékos 
növekedést eredményezett. A növekedéshez je-
lentős mértékben hozzájárult az az autókereske-
delemmel foglalkozó társaság, aki közel 2 milliárd 
forinttal növelte az exportból származó bevételét. 
A vendéglátásban a belföldi értékesítésből mini-
mális, 1,5 százalékos mértékű növekedés realizá-
lódott, az exportból származó árbevétele 9 mil-
lió forint.  
A szállítás, raktározás ágazatnál a belföldi értéke-
sítés több mint 80 százalékot tesz ki, ahol jelentős, 
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2014. év 2015. év
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88,8 69,1            39,7             16,2            83,3 93,4 90,1            58,9             20,4             91,5
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8. grafika

A feldolgozóiparon belül a gépgyártás részese-
dése a legjelentősebb. Az ágazat nettó árbevéte-
lének több mint háromnegyedét, 1 296,4 milliárd 
forintot ezen iparág realizálta. A gépgyártó cégek 
értékesítésének részarányában minimális, 1,2 szá-
zalékos elmozdulás tapasztalható a belföldi érté-
kesítés javára az előző évhez viszonyítva. Az ipar-
ág 235,8 milliárd forint export és 1 060,6 milliárd 
forint belföldi értékesítést vallott. (8. grafika)

selő belföldi értékesítés bővülése 57,3 százalékos, 
míg az exporté 36,5 százalékos volt 2015-ben. Az 
export növekedéséből 1,6 milliárd forintot tett ki 
egy műanyag-alapanyag gyártó társaság külpiaci 
értékesítésének bővülése.
A fa-, papíripar 4,2 milliárd forint árbevétel növe-
kedést könyvelt el 2015-ben. Az iparág gazdálko-
dóinak belföldi értékesítése 3,5 milliárd forinttal, 
a külföldi értékesítése 0,7 milliárd forinttal nőtt 
az egy évvel korábbihoz képest, így a növekedés 
mértéke 25,9 százalékos.
Az egyéb feldolgozóipari tevékenységet végző vál-
lalkozások nettó árbevétele 9,8 százalékkal nőtt, 
így az ágazat 91,5 milliárd forint bevételt ért el. A 
belföldi értékesítés aránya 67,7 százalék, ahol 4,5 
milliárd forintos növekedést értek el. Az export 
bevétel 3,7 milliárd forinttal nőtt, így 29,6 milli-
árd forint.
 

A textil-, bőripar nettó árbevétele 2015-ben is je-
lentős mértékben, 30,4 százalék nőtt az előző év-
hez képest. A 21 milliárd forint többletértékesítés 
jelentős része ezen iparágban is az exportban tör-
tént növekedésnek köszönhető. Az iparág értéke-
sítésének 92 százaléka irányult külföldi piacokra, 
összesen 82,9 milliárd forint, mely az előző évi kö-
zel egyharmadával nőtt. A bővüléshez nagyban 
hozzájárult egy adózó, amely 19,5 milliárd forint-
tal több exportértékesítést bonyolított le. A bel-
földi értékesítés 18 százalékkal, 7,2 milliárd forint-
ra emelkedett.
A vegyi-, gumiipar értékesítése nőtt a legnagyobb 
mértékben, 48,4 százalékkal, így a bevétel 58,9 
milliárd forint. A növekedéshez jelentősen hozzá-
járult, az az ágazatban érintett társaság, aki a net-
tó árbevételét 1,73 milliárddal növelte meg. A gaz-
dálkodó értékesítéseinek 76,7 százaléka belföldre 
irányult. Az ágazatban nagyobb részarányt képvi-

235,7

235,8

978,4

1 060,6

0 200 400 600 800 1 000 1 200

20
14

. é
v

20
15

. é
v

ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA A GÉPGYÁRTÁSBAN
(milliárd Ft)

Export Belföld

1 296,4

1 214,1



12

10. grafika

11. grafika

Az eredmény alakulására jelentős hatással volt 5 
adózó, melyek közül kettőnek együttesen 5,7 mil-
liárd forinttal nőtt az üzemi (üzleti) eredménye. 
Másik két társaság 3,9 milliárd forinttal kevesebb 
nyereséget ért el, míg egy adózó 2,8 milliárd forint-
tal csökkentette a veszteségét 2014-hez képest. 
Üzemi nyereséget kimutatók számában növe-
kedés történt, 5 096 gazdálkodó realizált pozitív 
eredményt, míg a veszteségesek száma 2 466 adó-
zóra csökkent. (11. grafika) 

 A már említett legnagyobb megyei értékesítő vál-
lalkozás adózás előtti eredménye az előző évi ér-
téket 14,2 százalékkal haladta meg, így 28,4 milli-
árd forintot ért el. Nélküle, a megyében működő 
vállalkozások adózás előtti eredménye az előző 
évi 86,4 százaléka.
Az üzemi (üzleti) eredmény 104,7 milliárd forint, 
ami 8,6 százalékkal haladta meg a 2014-es ered-
ményt. 
Az üzemi (üzleti) eredmény és a rendkívüli ered-
mény növekménye nem tudta ellensúlyozni a 
pénzügyi eredményben bekövetkezett jelentős 
mértékű csökkenést, mely az adózás előtti ered-
mény további csökkenéséhez vezetett. 

Az üzemi (üzleti) nyereség 3,8 százalékkal, 4,2 mil-
liárd forinttal haladta meg a 2014-est, míg az üze-
mi (üzleti) veszteség 71,3 százaléka az előző évi-
nek.  (10. grafika)

2. VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNYEK

A Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő tár-
sas vállalkozások 2015-ös adózás előtti eredmé-
nye 84,4 milliárd forint volt, az előző évi 94,1 szá-
zaléka. (9. grafika)

9. grafika
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12. grafika

13. grafika

A 2015-ös adózás előtti eredmény csökkenését a 
veszteség, jelentős mértékű, 57,2 százalékos nö-
vekedése okozta, amit csak kis mértékben tudott 
enyhíteni a nyereség 4,9 százalékos növekedése. 

dálkodók rendkívüli gazdasági műveleteinek nye-
resége 3,2 milliárd forintról 4,9 milliárd forintra 
nőtt. Az eredménynövekedésre kedvező hatással 
volt az a gazdálkodó, aki rendkívüli eredményét 
1,3 milliárd forinttal megnövelte.
A rendkívüli veszteség 0,2 milliárd forinttal nőtt.
A rendkívüli nyereséget kimutatók száma kedve-
zetlenül változott. A 2014-es 910 adózóról 742 adó-
zóra csökkent azon gazdálkodók száma, akik po-
zitív rendkívüli eredménnyel zártak. Veszteséget 
498 megyei társaság vallott, 6 vállalkozással több, 
mint egy évvel korábban.

2015-ben a társas vállalkozások 62,4 százaléka nye-
reségesen, 28,7 százaléka veszteségesen műkö-
dött, 8,9 százaléka nulla eredményt mutatott ki, 
mely kissé eltér az előző évi arányoktól. A nyere-
ségesen működők aránya 0,9 százalékkal, a nulla 
eredményt elszámolók aránya 0,3 százalékkal nőtt, 
míg a veszteséges adózók aránya közel 1,2 száza-
lékkal elmaradt az előző évhez képest. (13. grafika)

A rendkívüli eredmény 2014-ről 1,5 milliárd forint-
tal 3,7 milliárd forintra emelkedett. A megyei gaz-

A vállalkozások 2015-öt az előző évekhez hasonló-
an negatív pénzügyi eredménnyel zárták.  Pénz-
ügyi nyereséget 1 617 gazdálkodó mutatott ki, 
veszteséget 2 400 cég könyvelt el. A pénzügyi nye-
reség 3 milliárd forinttal csökkent, míg a veszteség 
12 milliárd forinttal nőtt. Az eredményre jelentős 
hatással volt az a gazdálkodó, aki 15,1 milliárd fo-
rinttal növelte a pénzügyi műveletek veszteségét 
a 2014-esről.
A pénzügyi eredmény összegét lényegesen befo-
lyásoló kamatbevételek kedvezőtlenül, a kamat-
ráfordítások kedvezően alakultak 2015-ben. A ka-
pott kamatok összege az előző évi több mint há-
romnegyedével csökkent, így annak összege 2,7 
milliárd forint. A fizetett kamatok a 2014-es érték 
közel 20 százalékával, 6,5 milliárd forintra csökken-
tek. A kamattal érintett ügyletek egyenlegükben 
3,8 milliárd forinttal növelték a pénzügyi veszte-
ség összegét.
Kapott osztalékként 2,3 milliárd forint pénzügyi 
bevételt számoltak el a cégek az előző évi 1,6 mil-
liárd forinttal szemben, mely szintén kedvezően 
hatott a pénzügyi eredményre. (12. grafika)
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A nyereség alakulásában négy adózónak meghatá-
rozó szerepe volt. Egy társaság az előző évi nyere-
ségével szemben 2015-öt veszteséggel zárta, ösz-
szesen 5,5 milliárd forinttal kevesebb adózás előtti 
eredménye keletkezett. A másik három adózó az 
előző évhez képest összesen 4,4 milliárd forinttal 
kevesebb nyereséget ért el 2015-ben. Nélkülük a 
megye adózói az előző évhez képest 12,3 száza-
lékkal több nyereséget realizáltak. 
Az adózás előtti veszteség növekedésében két tár-
saságnak volt jelentős szerepe, akiknek együtte-
sen 4,6 milliárd forinttal több veszteségük kelet-
kezett. Ezzel szemben öt adózó jelentősen, ösz-
szesen 3,6 milliárd forinttal javított a veszteségén.  

A nyereség összege 5,2 milliárd forint növekedés-
sel 113,4 milliárd forintot tett ki, míg a veszteség 
10,5 milliárd forinttal nőtt, így 29 milliárd forint 
lett. (14. grafika)

14. grafika
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2. táblázat

3. A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS JÖVEDELME

az ágazatban a legalacsonyabb az egy foglalkoz-
tatóra eső dolgozói létszám.
Az építőiparban 660 társaság 5 202 főt alkalma-
zott, ami az összes foglalkoztatott 7,8 százaléka. 
Az egy vállalkozásra jutó dolgozók száma 8,5 fő-
ről 7,9 főre csökkent.
A mezőgazdaságban a munkavállalók 7,5 százalé-
ka dolgozott. Az előző évhez viszonyítva a foglal-
koztatók és a foglalkoztatottak számában is kis-
mértékű növekedés következett be. Az agrárága-
zat átlaglétszáma a 12,4 főre változott. 

A második legnagyobb foglalkoztató a kereske-
delem, az ágazatban a megyei alkalmazottak 14,6 
százaléka, 9 692 fő vállalt munkát. A szektorban a 
foglalkoztatottak száma 142 fővel csökkent. Az egy 
vállalkozásra jutó átlagos létszám változatlanul 6,6 
fő volt 2015-ben. 
A munkaadók száma a szolgáltatásban volt a leg-
magasabb. Az 1 833 foglalkoztató a megyei mun-
kavállalók 12,5 százalékának biztosított munkale-
hetőséget. Az ágazat éves átlagos állományi lét-
száma 0,4 fővel csökkent, így továbbra is ebben 

gyei munkavállalók 45,6 százaléka, 30 211 fő dol-
gozott. Az ágazatban 2 275 fős, 8,1 százalékos nö-
vekedés következett be. Az egy vállalkozásra jutó 
átlagos létszám a 2014-es 37,3 főről 40,4 főre nö-
vekedett. (2. táblázat)  

A társaságiadó-bevallást benyújtó vállalkozások 
66,8 százaléka volt foglalkoztató 2015-ben. Az 
5  685 foglalkoztató társaság együttesen 66 310 
főt alkalmazott, 2 844 fővel többet az előző évinél. 
Az elmúlt évhez hasonlóan a legnagyobb foglal-
koztató ágazat a feldolgozóipar lett, ahol a me-

A foglalkoztatottak száma

2014. év 2015. év 2014. év 2015. év 2014. év 2015. év

Mezőgazdaság 4 985 4 990 100,1% 397 404 101,8% 12,6 12,4 98,4%

Bányászat 377 335 88,9% 11 11 100,0% 34,3 30,5 88,9%

Feldolgozóipar 27 936 30 211 108,1% 749 748 99,9% 37,3 40,4 108,3%

Villamosenergia-ipar 1 485 1 892 127,4% 12 12 100,0% 123,8 157,7 127,4%

Építőipar 5 627 5 202 92,4% 662 660 99,7% 8,5 7,9 92,7%

Kereskedelem 9 834 9 692 98,6% 1 491 1 463 98,1% 6,6 6,6 100,4%

Vendéglátás 1 552 1 473 94,9% 282 279 98,9% 5,5 5,3 95,9%

Szállítás, raktározás 2 246 4 222 188,0% 287 275 95,8% 7,8 15,4 196,2%

Szolgáltatás 9 424 8 293 88,0% 1 919 1 833 95,5% 4,9 4,5 92,1%

Összesen 63 466 66 310 104,5% 5 810 5 685 97,8% 10,9 11,7 106,8%

fő

Foglalkoztatottak és foglalkoztatók számának ágazatonkénti alakulása 

Ágazat megnevezése

Foglalkoztatottak száma Foglalkoztatók száma Átlaglétszám

Változás Változás Változás
db fő
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koztatóké 7,1 százalékkal nőtt.
A vegyi-, gumiiparban 48 munkáltató 1 772 főt 
foglalkoztatott, az átlagos állományi létszám 33,5 
főről 36,9 főre nőtt.  

A fa-, papíriparban az alkalmazottak száma 13,8 
százalékkal nőtt 2015-ben, de a munkavállalók át-
lagos száma még így is ebben az iparágban a leg-
alacsonyabb, 12,3 fő.

A legdinamikusabb, 17,8 százalékos létszámbőví-
tés a textil-, bőriparban következett be. A dolgo-
zók száma a 2014-es 3 756 főről 4 423 főre emel-
kedett. Az egy vállalkozásra jutó létszám is ebben 
az iparágban növekedett a legerőteljesebben, 15,9 
százalékkal. 
Az élelmiszeripari vállalkozások foglalkoztatták a 
feldolgozóipar munkavállalóinak 8,5 százalékát. Az 
iparági dolgozók száma 10,6 százalékkal, a foglal-

alkalmazták. Az ágazatban a foglalkoztatottak és a 
munkaadók száma is csökkent, az átlagos állomá-
nyi létszám 5,5 főről 5,3 főre változott. 
A bányászatban található a legkevesebb munka-
adó és munkavállaló. Az iparág 11 foglalkoztató-
ja a megyei dolgozók 0,5 százalékát, 335 főt al-
kalmazott. Az egy vállalkozásra jutó dolgozói lét-
szám 30,5 fő volt.

A feldolgozóiparon belül továbbra is a gépgyártás 
a legnagyobb foglalkoztató, ahol az ágazat mun-
kavállalóinak közel felét alkalmazták. Itt a legma-
gasabb a társaságok által átlagosan foglalkozta-
tottak száma, 143,7 fő. (3. táblázat)
 

Az átlagos foglalkoztatási szint a szállítás, raktá-
rozás területén volt a legmagasabb. A szektor-
ban a társaságiadó-bevallást benyújtó vállalkozá-
sok 79,3 százaléka foglalkoztató. Az ágazatban je-
lentősen megnőtt a munkavállalók száma, mivel 
egy munkáltató több mint 2 ezer fővel növelte a 
foglalkoztatotti létszámát.
A villamosenergia-iparban munkát vállalók száma 
27,4 százalékkal emelkedett. A növekedés egy gaz-
dálkodóhoz köthető, aki 400 fővel növelte a dolgo-
zói számát egy év alatt. Az átlagos állományi lét-
szám hasonlóan az előző évhez a villamosenergia-
iparban a legmagasabb, 157,7 fő. 
 
A munkavállalók 2,2 százalékát a vendéglátásban 

3. táblázat

2014. év 2015. év 2014. év 2015. év 2014. év 2015. év

Élelmiszeripar 2 335 2 583 110,6% 112 120 107,1% 20,8 21,5 103,2%

Textil-, bőripar 3 756 4 423 117,8% 64 65 101,6% 58,7 68,0 115,9%

Vegyi-, gumiipar 1 506 1 772 117,7% 45 48 106,7% 33,5 36,9 110,3%

Fa-, papíripar 1 079 1 228 113,8% 99 100 101,0% 10,9 12,3 112,7%

Gépgyártás 14 281 14 948 104,7% 107 104 97,2% 133,5 143,7 107,7%

Egyéb iparágak 4 979 5 257 105,6% 322 311 96,6% 15,5 16,9 109,3%

Feldolgozóipar összesen 27 936 30 211 108,1% 749 748 99,9% 37,3 40,4 108,3%

db fő

 A feldolgozóiparban foglalkoztatottak és foglalkoztatók számának alakulása

Ágazat megnevezése

Foglalkoztatottak száma Foglalkoztatók száma Átlaglétszám

Változás Változás Változás
fő
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15. grafika

A szállítás, raktározás területén a dolgozók az elő-
ző évi 1 592 ezer forinttal szemben 2015-ben 2 227 
ezer forintot kerestek átlagosan.
Az építőiparban az éves átlagos bérek az előző évi 
1 844 ezer forintról 2 073 forintra nőttek. 
A szolgáltatásban az alkalmazottak átlagkeresete 
153 ezer forinttal haladta meg a 2014-est. 
A kereskedelmi vállalkozások által fizetett éves bér 
1 808 ezer forint volt, 80 ezer forinttal több, mint 
2014-ben.
A vendéglátóiparban dolgozók éves átlagkeresete 
2 százalékkal emelkedett, ennek ellenére továbbra 
is ebben az ágazatban a legalacsonyabb a foglal-
koztatottak éves bére, 1 401 millió forint.
 

A legmagasabb, 4 024 ezer forint bérjövedelme 
továbbra is a bányászatban dolgozóknak volt. Az 
ágazati átlagbér 77,4 százalékkal haladta meg a 
megyei átlagot. 
A feldolgozóiparban tevékenykedő vállalkozások 
által foglalkoztatottak 2 566 ezer forinttal a má-
sodik legmagasabb összegű éves átlagbérrel ren-
delkeztek. 
A villamosenergia-iparban alkalmazottaknak fize-
tett 2 516 ezer forint éves átlagbér 2,9 százalékkal 
magasabb az előző évinél. 
A mezőgazdaságban a bérek 4,3 százalékkal emel-
kedtek. A szektor dolgozónak átlagbére 2 259 ezer 
forint volt, 93 ezer forinttal több, mint az előző év-
ben. 

vételével minden szektorban meghaladta az egy 
évvel korábbit. Az egy dolgozóra jutó átlagbér a 
bányászatban, a feldolgozóiparban és a villamos-
energia-iparban meghaladja a megyei átlagbért. 
(15. grafika)

A megye társas vállalkozásai 2015-ben 150,4 milli-
árd forint bérköltséget számoltak el, 15,4 milliárd 
forinttal többet, mint egy évvel korábban. Az egy 
főre jutó éves bér 6,6 százalékkal, 2 127 ezer forint-
ról 2 268 ezer forintra emelkedett. 
Az egy főre jutó éves bérköltség a bányászat ki-

Bérköltség, átlagbér
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4. MÉRLEGADATOK  

léka tárgyi eszköz, 7,9 százaléka befektetett pénz-
ügyi eszköz, 3,2 százalékát adták az immateriá-
lis javak.
Az immateriális javak értéke 18,5 milliárd forint 
volt, 4,1 milliárd forinttal nőtt az előző évihez ké-
pest. Egy gépgyártásban tevékenykedő adózónál 
volt a legjelentősebb, 5,6 milliárd forintos növe-
kedés az immateriális javak tekintetében. A leg-
nagyobb csökkenés szintén egy gépipari vállalko-
zásnál következett be, mértéke 1,2 milliárd forint 
volt. (16. grafika)

A társas vállalkozások eszközállománya 36,3 szá-
zalékban befektetett eszköz, 62 százalékban for-
góeszköz, 1,7 százalékban aktív időbeli elhatáro-
lás volt 2015-ben.
Az eszközállomány összetételében jelentős válto-
zás nem történt, a befektetett eszközök aránya 0,5 
százalékkal csökkent, a forgóeszközöké nem válto-
zott, az aktív időbeli elhatárolások értéke 0,5 szá-
zalékkal nőtt az előző évhez viszonyítva.
A befektetett eszközök együttes értéke 579,9 mil-
liárd forintot tett ki, 1 százalékkal haladta meg a 
2014-es értéket. A befektetett eszközök 88,9 száza-

37,4 milliárd forinttal, 2,4 százalékkal több, mint 
egy évvel korábban.
 

A megyei társas vállalkozások vagyonának 2015-
ös értéke együttesen 1 596,7 milliárd forint volt, 

Eszközök összetétele

16. grafika
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17. grafika

A társas vállalkozások saját forrása az összes eszköz 
53,7 százalékát finanszírozta, összege 857,4 milli-
árd forintot tett ki, mely 2014-hez képest 53 milli-
árd forinttal növekedett. (17. grafika)
Az idegen tőke összege 15,6 milliárd forinttal 739,3 
milliárd forintra csökkent, forrásokon belüli rész-
aránya 46,3 százalékot tett ki.
A saját és idegen tőke részaránya az előző évitől 
2,1 százalékkal eltolódott a saját tőke irányába.

A tárgyi eszközök 2015-ös összege 515,5 milliárd 
forint volt. Értéke 23,1 milliárd forinttal emelkedett 
az előző évihez képest, amelynek kétharmada egy 
villamosenergia ipari, egy gépipari és egy személy-
szállítással foglalkozó gazdálkodóhoz köthető. 
A befektetett pénzügyi eszközök értéke 45,9 mil-
liárd forint volt, 21,5 milliárd forinttal kevesebb az 
előző évinél. A legnagyobb, 8,8 milliárd forintos 
csökkenés a már említett, személyszállítással fog-
lalkozó adózó befektetett pénzügyi eszközeiben 
következett be.
A forgóeszközök együttes értéke 990,2 milliárd fo-
rintot tett ki 2015-ben, 23,1 milliárd forinttal töb-
bet, mint egy évvel korábban.
A készletek értéke az összes forgóeszköz értékének 
25,8 százaléka, 255,2 milliárd forint volt, 23,4 milli-
árd forinttal több a 2014-estől. A növekedés több 
mint fele három gépgyártásban tevékenykedő vál-

lalkozásnál mutatkozott.
A forgóeszközök 61,2 százalékát a követelések tet-
ték ki, összegük 605,9 milliárd forint volt, 1,6 milli-
árd forinttal kevesebb, mint az előző évben. 
A forgóeszközök 1,3 százaléka értékpapír, melynek 
értéke 12,9 milliárd forint, 36,8 százalékkal csök-
kent az előző évihez képest. A változás kétharma-
da két megszűnt adózóhoz köthető. 
A pénzeszközök állománya 11,7 százaléka az ösz-
szes forgóeszköznek. Mértéke az előző évihez ké-
pest 8,2 százalékkal emelkedett, összege 116,2 mil-
liárd forint volt. 
Az aktív időbeli elhatárolások összege 26,6 milli-
árd forint volt 2015-ben, 8,6 milliárd forinttal több 
az előző évinél. A növekedés egy szállításban, egy 
gépgyártásban és egy építőiparban érdekelt adó-
zóhoz köthető.
 

Források összetétele
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1. MÓDSZERTAN

2. KISTÉRSÉGENKÉNTI MEGOSZLÁS

túri kistérségben 564, illetve a Kunszentmártoni 
kistérségben a legkevesebb, 554 darab.

A megye gazdaságát nagymértékben meghatá-
rozó cégek döntő többsége a megye nyugati ré-
szén található Szolnoki és Jászberényi kistérség-
ben koncentrálódik.
A megye 50 legjelentősebb társas vállalkozásából 
22 a Szolnoki kistérségben végzi tevékenységét. 
21 vállalkozás a Jászberényi, 3 a Karcagi, 2 a Tisza-
füredi kistérségben működik. A Törökszentmiklósi 
illetve a Kunszentmártoni kistérségből 1-1 kiemelt 

A megyében 7 statisztikai kistérség funkcionál, 
melyek között gazdasági téren jelentős eltérése-
ket találunk.  A Szolnoki és a Jászberényi kistérség 
fejlettnek számít, míg a többi kevésbé fejlett gaz-
dasági területnek minősíthető. A bevallást benyúj-
tó 8 508 gazdálkodó 42,2 százaléka, 3 587 társa-
ság a Szolnoki kistérségben végzi tevékenységét. 
A megyeszékhely vonzáskörzetén kívül a legtöbb, 
1 752 társas vállalkozás a Jászberényi kistérségben 
működik. A Karcagi kistérségben 765, a Tiszafüre-
diben 677, a Törökszentmiklósi kistérségben 609 
társaság található. A vállalkozások száma a Mező-

vallás adatai szerepelnek. A naptári évtől eltérő 
üzleti évet választó adózók esetén, akik a 1529-
es bevallást még nem nyújtották be, a 1429 és a 
1329-es bevallások adataival dolgoztunk. A táblá-
zatban szereplő adatok a kerekítés általános sza-
bályainak megfelelően ezer forintra és millió fo-
rintra kerekítettek.

A kiadványban kizárólag olyan adózók szerepel-
nek, akik nevük és adataik megjelentetéséhez hoz-
zájárultak. Egyes vállalkozások adataik közzététe-
lét korlátozták, ebben az esetben a „nem nyilvá-
nos” felirat jelenik meg.

Jász-Nagykun-Szolnok megye 50 legjelentősebb 
vállalkozása közül 47 járult hozzá ahhoz, hogy ne-
vét és főbb adatait e kiadványban szerepeltessük, 
de 22 gazdálkodó csak korlátozottan, konkrétan 
meghatározott gazdasági információk megjelení-
tését hagyta jóvá. Ezen túl 2 vállalkozás csak a ne-
ve közlését engedélyezte, és 1 cég nem élt a nyil-
vánosság lehetőségével. 

A TOP 50 körbe tartozó cégek meghatározása elő-
re rögzített paraméter, az értékesítés nettó árbe-
vételének összege alapján történik. Az állományt 
számítástechnikai úton, a NAV-hoz benyújtott tár-
saságiadó-bevallásokban szereplő adatok alapul-
vételével állítjuk össze. Természetesen, egy vállal-
kozás teljesítménye egyetlen mutatóval nem jelle-
mezhető, és az Ötvenek körén kívül eső gazdasági 
társaságok közül többen, annak ellenére, hogy e 
kiadványban nem szerepelnek, szintén nagymér-
tékben hozzájárulnak a megye gazdasági teljesít-
ményéhez.

Elemzésünk a megyei székhelyű társas vállalkozá-
sok teljesítményét mutatja be. A megyében csak 
telephellyel rendelkezők bevallásukat a székhe-
lyük szerinti Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes 
Megyei Adó- és Vámigazgatóságához nyújtják be, 
ezért kiadványunkban nem szerepelnek. 

Az elemzések készítésekor alapvetően a 2015-
ről szóló 1529-es társaságiadó-bevallások adata-
it használtuk, bázisévi teljesítésként a 1429-es be-

IV. A TOP 50 VÁLLALKOZÁS ADATAI 
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18. grafika

4. táblázat

megye nettó árbevételének közel háromnegye-
de. (4. táblázat)
 

A társas vállalkozások 0,6 százalékát kitevő TOP 
50 körbe tartozó cégek 2015-ben összesen 1 730,7 
milliárd forint nettó árbevételt realizáltak, mely a 

hasonlóan nem került vállalkozás a TOP 50 kör-
be. (18. grafika)

adózó került be az ötven legnagyobb vállalkozás 
közé. A Mezőtúri kistérségből a korábbi évekhez 

TOP 50 
vállalkozás

Jász-Nagykun-
Szolnok megye

TOP 50 
vállalkozás

Jász-Nagykun-
Szolnok megye

Kunszentmártoni 7 471 52 569 14,2% 341 3 191 10,7%

Mezőtúri - 46 821 - - 3 532 -

Tiszafüredi 14 935 53 432 28,0% 321 2 953 10,9%

Törökszentmiklósi 36 064 84 107 42,9% 569 3 032 18,8%

Karcagi 39 419 94 485 41,7% 675 4 865 13,9%

Jászberényi 1 313 704 1 474 780 89,1% 14 918 24 464 61,0%

Szolnoki 319 072 546 798 58,4% 11 118 24 273 45,8%

 Összesen 1 730 665 2 352 992 73,6% 27 942 66 310 42,1%

Részarány       
(TOP 50 /megye)

Részarány       
(TOP 50 /megye)

 A nettó árbevétel és a foglalkoztatottak számának kistérségenkénti alakulása 2015-ben

Kistérség megnevezése

Nettó árbevétel Foglalkoztatottak létszáma 

millió Ft fő
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közel négyötöde, illetve a belföldi értékesítés  44,8 
százaléka ebben a kistérségben realizálódott. A 
kistérség exportjának 63,5 százalékát egy társaság 
produkálta. Egy vállalkozás átlagosan 340 millió fo-
rint belföldi és 1 033 millió forint összes értékesí-
tést teljesített. A térségben export értékesítése 160 
társaságnak volt, az egy vállalkozásra jutó külpiaci 
értékesítés 6 181 millió forintot tett ki. 
A megye társas vállalkozásai által foglalkoztatott 
66 310 fő 36,9 százalékát a jászberényi kistérség-

A második domináns kistérség a Jászberényi, ahol 
a társas és egyéni vállalkozások több mint egyötö-
de, 5,7 ezer vállalkozás működött 2015-ben. Kö-
zülük 2,7 ezer társas és 3 ezer egyéni vállalkozás. 
A kistérségben működő adóalanyok teljesítették 
a megyei befizetés közel egyharmadát. A kistér-
ségek közül a társasági adóbevétel itt volt a leg-
magasabb, és az áfa bevétel közel egyharmada is 
itt képződött.
A megye értékesítésének 62,7 százaléka, az export 

A megyei foglalkoztatottak több mint egyharma-
dát, 24 273 főt a kistérség vállalkozásai alkalmaz-
ták, melyek közül négy a megye 10 legnagyobb 
foglalkoztatója közé tartozott. A térségben mű-
ködő kiemelt társaságok a megyei munkavállalók 
10 százalékát foglalkoztatták. A térség legnagyobb 
munkaadója 2 027 főt alkalmazott.
A kistérségben 122 adózó összesen 517 millió fo-
rint társaságiadó-kedvezményt vett igénybe, ami 
az összes megyei kedvezmény 17,8 százaléka volt. 
Kis- és középvállalkozások adókedvezményét 75 
adózó vett igénybe, ami az ilyen kedvezményt ér-
vényesítő megyei adózók több mint harmada, az 
általuk érvényesített kedvezmény összege pedig 
a megyei összesnek a 39 százaléka volt. A látvány-
csapatsportokat támogató megyei adózók közel 
harmada, 48 társas vállalkozás működött ebben 
a kistérségben, az általuk érvényesített kedvez-
mény, 357 millió forint a legmagasabb volt a kis-
térségek között. Fejlesztési kedvezményt két adó-
zó érvényesített 2015-ben. Az általuk a bevallásba 
beállított kedvezmény együttes összege 75 mil-
lió forint volt.

A megyei társas és egyéni vállalkozások legna-
gyobb arányban, 39,5 százalékban Szolnok térsé-
gében találhatók. A társas vállalkozások 42,5 szá-
zaléka, az egyéni vállalkozók 36,5 százaléka tevé-
kenykedik itt.
A megye vállalkozásai által az általános forgalmi 
adó, a személyi jövedelemadó, a társadalombiz-
tosítási alapokat megillető járulékok és egészség-
ügyi hozzájárulás, valamint a társasági adó adó-
nemekre teljesített nettó befizetés közel fele kép-
ződött ebben a kistérségben. A kistérség adózói a 
megye áfa bevételének több mint felét, társasági 
adóbevételének több mint harmadát teljesítették.  
A kistérség társas vállalkozásainak együttes érté-
kesítése 547 milliárd forintot tett ki, melynek 35 
százaléka irányult külföldi piacokra. A térség ár-
bevételének 58,4 százalékát a 22 kiemelt vállalko-
zás teljesítette. A kistérség belföldi értékesítésének 
42,7 százalékát, export bevételének 87,5 százalé-
kát adták a kiemeltek vállalkozások. A térségben 
egy vállalkozás átlagosan 126 millió forint belföl-
di, 854 millió forint export és 194 millió forint ösz-
szes értékesítést bonyolított le.

Szolnoki kistérség

Jászberényi kistérség
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Az elmúlt évben a társaságok és az egyéni vállal-
kozók 7,9 százaléka működött a kistérségben. Kö-
zülük 1 ezer társas és 1,1 ezer egyéni vállalkozás. 
A kistérségben az adózók a megye adóbevételé-
nek 3,4 százalékát teljesítették.  A nettó áfa befi-
zetés az előző évi 60 millió forintról közel 410 mil-
lió forintra nőtt.
Az 53,4 milliárd forint nettó árbevétel 88,4 száza-
léka belföldi értékesítés. A megyei exporthoz ez a 
kistérség járult hozzá a legkisebb mértékben. Egy 
vállalkozás átlagosan 98 millió forint belföldi, 222 

millió forint export és 111 millió forint összes érté-
kesítést bonyolított le az elmúlt évben.
A térség társaságai a megyei foglalkoztatottak 4,5 
százalékát alkalmazták. A legnagyobb foglalkozta-
tó 2015-ös állományi létszáma 162 fő volt.
A harmadik legnagyobb számban, 37-en a Tisza-
füredi kistérség gazdálkodói érvényesítettek adó-
kedvezményeket, azonban az általuk igénybe vett 
kedvezmények összege még így is a legalacso-
nyabb volt a megye kistérségei között.

A harmadik legnagyobb arányban, 9,9 százalék-
ban a Karcagi kistérségben tevékenykednek a vál-
lalkozások. A társaságok 9,3 százaléka, az egyéni 
vállalkozások 10,5 százaléka helyezte ebbe a tér-
ségbe székhelyét.  
A kistérségben az adózók a megye adóbevételé-
nek 7,4 százalékát teljesítették.  Az összes befize-
tésben 13,5 százalékos, az áfa befizetésben 38,9 
százalékos növekedés következett be.
A kistérség 94,5 milliárd forint nettó árbevételé-
nek több mint egynegyede külpiaci értékesítés. A 

térségben egy vállalkozás átlagosan 112 millió fo-
rint belföldi, 395 millió forint export és 155 millió 
forint összes értékesítést bonyolított le.
A kistérség a harmadik legnagyobb foglalkoztató-
ként a megyei munkavállalók 7,3 százalékának biz-
tosított munkalehetőséget. A legnagyobb foglal-
koztató 253 főt alkalmazott. 
Adókedvezményt 23 kistérségi gazdálkodó érvé-
nyesített. Látvány-csapatsportokat 9 társaság tá-
mogatott, kis- és középvállalkozások adókedvez-
ményét 13 adózó érvényesített.

taluk érvényesített kedvezmény pedig több mint 
a háromnegyede volt. Kis- és középvállalkozások 
adókedvezményét 38 adózó vett igénybe 10 mil-
lió forint összegben. Látvány-csapatsportokat 48 
gazdálkodó támogatott, akik összesen 309 millió 
forint adókedvezményt vettek igénybe ilyen cí-
men. Az összes fejlesztési kedvezmény 95,9 száza-
lékát, 1 774 millió forintot a kistérségben működő 
két adózó érvényesítette.   

ben működő cégek alkalmazták, melyek közül hat 
a megye 10 legnagyobb foglalkoztatója közé tar-
tozik. A térségben tevékenykedő 21 kiemelt társa-
ság a megyei munkavállalók 22,1 százalékát fog-
lalkoztatta. A legnagyobb munkaadó 2 918 főnek 
biztosított munkalehetőséget. 
A második legnagyobb számban a Jászberényi kis-
térség adózói vettek igénybe adókedvezménye-
ket. A kedvezményt érvényesítő 91 gazdálkodó 
a megyei összesnek több mint a negyede, az ál-

Tiszafüredi kistérség

Karcagi kistérség
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megyében. A hét kistérségből ez az egyetlen, 
amelynek adózói nettó áfa-visszaigénylők voltak 
2015-ben.
A mezőtúri térség járul hozzá legkisebb mérték-
ben, 2 százalékkal a megye értékesítési árbevé-

Ebben a kistérségben működik a legkevesebb, 1,9 
ezer vállalkozás, ezen belül a társas vállalkozások 
száma itt a legalacsonyabb, 0,8 ezer. 
A kistérség adózói a kiemelt adónemek nettó be-
vételéből 3 százalékos részarányt képviseltek a 

millió forint export és 124 millió forint összes érté-
kesítést bonyolított le.
A kistérségben nőtt a foglalkoztatottak száma, 
3 191 fő munkavállalót alkalmaztak. A legnagyobb 
munkaadó, amely a TOP 50 körbe tartozik, 341 fő-
nek biztosított munkalehetőséget.
A kistérségben 24 gazdálkodó összesen 25 mil-
lió forint adókedvezményt érvényesített, mely-
nek négyötöde látvány-csapatsportok támogatá-
sához kapcsolódott.

A kistérségben tevékenykedik a társaságok és az 
egyéni vállalkozók 7,2 százaléka. A társaságok 6,8 
százalékának, az egyéni vállalkozások 7,5 százalé-
kának található ebben a térségben a székhelye.
Az adózók a megye adóbevételeihez 3,3 százalék-
kal járultak hozzá, a nettó áfa befizetésüket több 
mint kétszeresére növelték egy év alatt.
A kistérség 52,6 milliárd forint nettó árbevételé-
nek több mint négyötöde belföldi értékesítés. Egy 
vállalkozás átlagosan 100 millió forint belföldi, 283 

Az egy vállalkozásra jutó külpiaci értékesítés a má-
sodik legmagasabb a megyében, 1 191 millió fo-
rint volt. Az összes értékesítés átlagosan 181 mil-
lió forintot, az összes belföldi értékesítés 97 millió 
forintot tett ki.
A kistérség munkavállalóinak létszáma 3 032 fő, 
melynek közel egyötödét a kiemelt társaság fog-
lalkoztatta. 
A látvány-csapatsportokat támogatók számát il-
letően a harmadik legnagyobb kistérség a Török-
szentmiklósi, melyben összesen 24 gazdálkodó 
vett igénybe valamilyen adókedvezményt. Kis- és 
középvállalkozások adókedvezményét ebben a 
kistérségben vettek igénybe a legkevesebben, és 
az általuk érvényesített kedvezmény összege is itt 
volt a legalacsonyabb a megye kistérségei között.  

A társas vállalkozásokon belül a kistérség aránya 
7,1 százalékos, az egyéni vállalkozásoké 7,3 száza-
lék. Az egyéni vállalkozók aktivitása itt a legalacso-
nyabb, számuk nem éri el az ezer főt. 
A Törökszentmiklósi kistérség adózói a kiemelt 
adónemekre történő nettó befizetésből 4,4 száza-
lékos részarányt tudhatnak magukénak. A kistér-
ségben az előző évitől 60,7 százalékkal magasabb 
volt a költségvetési hozzájárulás mértéke, ami an-
nak köszönhető, hogy az adózók nettó általános 
forgalmi adója pozitív előjelű lett.
A térség gazdálkodói együttesen 84,1 milliárd fo-
rintot értékesítettek, melynek közel fele külföldi 
piacokra irányult. A térség egyetlen kiemelt adó-
zója jelentős mértékben hozzájárult a terület net-
tó árbevételéhez, annak 42,9 százalékát, export-
jának 90,9 százalékát ez a vállalkozás teljesítette. 

Kunszentmártoni kistérség

Mezőtúri kistérség

Törökszentmiklósi kistérség
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A harmadik legnagyobb összegben, 49 millió fo-
rint értékben a kistérség adózói érvényesítettek 
adókedvezményeket. A látvány-csapatsportokat 
támogató 14 gazdálkodó a harmadik legnagyobb 
összegben vett igénybe ilyen kedvezményt a me-
gyében.

teléhez. A térség belföldi értékesítése 40,1 milli-
árd forint, míg exportja 6,7 milliárd forint. Az egy 
vállalkozásra jutó összes értékesítés átlagosan 105 
millió forintot, a belföldi értékesítés 90 millió forin-
tot, export 124 millió forintot tett ki.
A mezőtúri kistérségben 3 532 főt, a megyei mun-
kavállalók 5,3 százalékát alkalmazták. 

AZ 50 LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁS
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Az Accell Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítő 
Kft. 94 százalékkal növelte meg az árbevételét 
2014-hez képest, amellyel 7 pozíciót lépett előre. 
Az F. Segura Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. 

több pozíciót a bázisidőszakhoz képest. A társa-
ság árbevétele 11,1 milliárd, ami 46,6 százalékos 
növekedést jelent, amivel 10 pozíciót lépett elő-
re a ranglistán.  

6. táblázat

5. táblázat

3. CSERÉLŐDÉSEK A TOP 50-BEN

a 15. helyen került a kiemelt vállalkozások közé. 
A hulladék újrahasznosítással foglalkozó REGO-
PLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2013-ban 
átalakulással jött létre. A társaság, illetve a jogelőd-
je még nem szerepelt a TOP 50-es listán, új belé-
pőként a 38. helyet foglalja el.
A Metálplaszt Fém- és Műanyagfeldolgozó Kft. 44. 
a rangsorban. A Kft. 2015-ös árbevétele 5,5 milli-
árd forint, ami 1,3 milliárd forinttal több, mint a bá-
zisidőszakban.

A Top 50-es lista első 3 helyén található vállalko-
zás megtartotta pozícióját, ezen túl 6 gazdálko-
dónak szintén nem változott a helye a ranglistán. 
A többi toplistás cég közül 16 előrébb, 21 hátrébb 
foglal helyet a listán, a 4 új belépő mellett. 5, vagy 
annál több pozíciót 4 vállalkozás lépett előbbre. 
(6. táblázat)
A víztermeléssel, vízellátással foglalkozó 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. nyerte a leg-

A belföldi személyszállítással foglalkozó KMKK 
Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ 
Zrt. 2012-ben alakult, de 2014-ben jelentős mér-
tékű átalakuláson esett át. Ennek köszönhetően 
2015-ben 16,6 milliárd forinttal növelte az értéke-
sítés nettó árbevételét, így 16,7 milliárd forinttal 

A nettó árbevétel nagysága alapján meghatáro-
zott ötven legnagyobb vállalkozás közé 2015-ben 
4 új belépő került. A toplista új szereplői közül egy 
vállalkozás szárazföldi személyszállítással foglalko-
zik, 2 a feldolgozóiparban végez tevékenységet, 
1 a szolgáltató szektorban működik. (5. táblázat)

Új belépők

A gazdálkodó neve Helye a TOP 
50-ben

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 15.
Nem nyilvános 26.
REGO-PLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 38.
Metálplaszt Fém- és Műanyagfeldolgozó Kft. 44.

Új belépők a 2015-ös TOP 50-be
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2014. év 2015. év

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 32. 22. 10

Accell Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítő Kft. 12. 5. 7

F.Segura Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. 36. 30. 6

Nagykun-Hús Húsipari és Kereskedelmi Kft. 33. 28. 5

Helye a TOP 50-ben A nyert pozíció 
száma

A legtöbb pozíciót nyerő vállalkozások a nettó árbevétel alapján a pozíciónyerés sorrendjében

A gazdálkodó neve
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A Nagykun-Hús Húsipari és Kereskedelmi Kft. 5 
pozíciót nyert a rangsorban, mivel az árbevételét 
2,2 milliárd forinttal 9,6 milliárd forintra növelte. 

közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek 
gyártásával foglalkozik. A társaság 8,8 milliárd fo-
rint árbevétele 2,1 milliárd forinttal több, mint a 
bázisidőszakban, mellyel a vállalkozás 6 hellyel ke-
rült előrébb a sorban. 

AZ 50 LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁS
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Nemzetgazdasági ágazatonként nézve az 50 leg-
jelentősebb vállalkozás nettó árbevétele 5 ágazat-
ban meghaladta a 2014-est. A mezőgazdaságban 
érdekelt toplistás cég árbevétele 1,3 százalékkal 
elmaradt az egy évvel korábbitól.
A bányászattal foglalkozó kiemelt társaság nettó 
árbevétele 10,2 százalékkal csökkent a 2014-es ér-
tékhez képest. A megyében bányászati tevékeny-
séget végző vállalkozások nettó árbevétele szin-
tén csökkent, melynek eredményeként a kiemelt 
adózó teljes ágazatból való részesedése 2014-ről 
0,7 százalékkal nőtt.
Az 50 legjelentősebb vállalkozás nettó árbevételé-
nek döntő hányada 2015-ben is a feldolgozóipar-
ban keletkezett. Ezen ágazat adózói a kiemelt kör 

közül legtöbben, 34-en a feldolgozóiparba tartoz-
tak. (8. táblázat)

A megye gazdálkodói közül legtöbben, 3 444-en 
a szolgáltató szektorban működtek, ami az összes 
vizsgált társas vállalkozás 40,5 százaléka volt. Ez 
az arány megegyezik a 2014-essel. A TOP 50 kör-
be tartozó adózók közül 1 tevékenykedett ebben 
az ágazatban. Továbbra is a kereskedelmi tevé-
kenységet végző társas vállalkozók állnak a rang-
sor második helyén. Az ágazat 1 986 gazdálkodó-
jából 7 került az Ötvenek közé. A kiemelt cégek 

A megye 50 legjelentősebb társas vállalkozásá-
nak árbevétele a megyei érték 73,6 százalékát ad-
ta 2015-ben. Ez az arány 1 százalékkal nőtt az előző 
évhez képest. Az 50 kiemelt társaság nettó árbe-
vétele 1 730,7 milliárd forint volt, mely 9 száza-
lékos növekedést jelent 2014-hez képest. Kisebb 
mértékben, 7,5 százalékkal nőtt az árbevétel me-
gyei szinten az előző évhez képest. A megye leg-
magasabb nettó árbevételt elérő gazdálkodójá-
nak a bevétele 7,7 százalékkal nőtt. Ettől nagyobb 
mértékben, 10 százalékkal emelkedett a többi, 49 
társaság együttes árbevétele, ami 972,1 milliárd 
forint volt.  
A toplistás vállalkozások  68 százaléka, 34 adózó 
együttesen 164,3 milliárd forinttal növelte értéke-
sítését 2014-hez képest, 16 gazdálkodó összesen 
22 milliárd forinttal kevesebb nettó árbevételt re-
alizált. (7. táblázat)
 

Értékesítés nettó árbevétele

8. táblázat

7. táblázat

4. GAZDASÁGI MUTATÓK ELEMZÉSE

2014. év 2015. év

millió Ft %

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2 187 840 2 352 992 165 152 107,5%

TOP 50 vállalkozás 1 588 393 1 730 665 142 272 109,0%

Részarány (TOP 50/megye) 72,6% 73,6% - -

Nettó árbevétel
Változás

millió Ft
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TOP 50 Megye

Mezőgazdaság 1 563 0,2%

Bányászat 1 14 7,1%

Feldolgozóipar 34 915 3,7%

Villamosenergia-ipar 1 21 4,8%

Építőipar 3 838 0,4%

Kereskedelem 7 1 986 0,4%

Vendéglátás - 380 -

Szállítás, raktározás 2 347 0,6%

Szolgáltatás 1 3 444 0,0%

Összesen 50 8 508 0,6%

Részarány
darab

Vállalkozások számának ágazatonkénti alakulása

Ágazat megnevezése

2015. év
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árbevétele több mint négyszeresére nőtt. A je-
lentős mértékű változást a KMKK Középkelet-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. okozta. 
A vállalkozás – az átalakulásának eredményeként 
– 16,6 milliárd forinttal növelte az árbevételét. A 
két kiemelt vállalkozás az ágazat megyei bevéte-
léhez 38,4 százalékkal járult hozzá. 
A szolgáltatási ágazathoz az Ötvenek közül egy 
vállalkozás tartozik, amelynek bevétele a megye 
szolgáltatási szektorának 7,3 százalékát fedte le.

A mezőgazdasági ágazatban a megye legnagyobb 
vállalkozása továbbra is a Jászapáti 2000. Mező-
gazdasági Zrt., mely a 8 milliárd forintos árbevéte-
lével a TOP 50 ranglista 33. helyén áll. (10. táblázat)

A villamosenergia-ipar kiemelt gazdálkodójának 
nettó árbevétele 46,6 százalékkal nőtt az előző év-
hez képest, ezzel az ágazati árbevétel több mint 
háromnegyedét teljesítette.  
Az előző évi jelentős mértékű növekedés után 
2015-ben a kiemelt kör tekintetében a legnagyobb 
arányú visszaesés az építőiparban valósult meg. A 
szektor három kiemelt gazdálkodója az ágazat ér-
tékesítésének 45,9 százalékát bonyolította.
A kereskedelmi tevékenységet végző 7 kiemelt 
vállalkozás – a teljes ágazat bővülését meghaladó 
– 9,7 százalékos nettó árbevétel növekedést rea-
lizált. A kiemelt kör az ágazat megyei árbevételé-
hez 39,8 százalékkal járult hozzá.
A szállítási szektor kiemelt társaságainak nettó 

már említett legnagyobb árbevételt elérő gazdál-
kodó nélkül a többi 33 feldolgozóipari kiemelt tár-
saság együttes árbevétel növekedésének mértéke 
9,1 százalék. (9. táblázat)

együttes árbevételének 86,9 százalékát adták. A 
szektor TOP listás vállalkozásainak árbevétele 8,4 
százalékkal nőtt. A szektorhoz tartozó valamennyi 
ágazat árbevétele növekedett 2014-hez képest. A 

9. táblázat

2014. év 2015. év 2014. év 2015. év

Mezőgazdaság 8 107 8 000 98,7% 98 591 101 853 103,3% 8,2% 7,9%

Bányászat 6 442 5 786 89,8% 7 381 6 576 89,1% 87,3% 88,0%

Feldolgozóipar 1 388 344 1 504 565 108,4% 1 511 234 1 650 697 109,2% 91,9% 91,1%

Villamosenergia-ipar 7 552 11 070 146,6% 11 143 14 749 132,4% 67,8% 75,1%

Építőipar 45 957 37 837 82,3% 90 822 82 394 90,7% 50,6% 45,9%

Kereskedelem 122 446 134 363 109,7% 334 011 337 961 101,2% 36,7% 39,8%

Vendéglátás - - - 11 403 11 349 99,5% - -

Szállítás, raktározás 5 374 22 555 419,7% 41 480 58 675 141,5% 13,0% 38,4%

Szolgáltatás 4 171 6 489 155,6% 81 775 88 738 108,5% 5,1% 7,3%

Összesen 1 588 393 1 730 665 109,0% 2 187 840 2 352 992 107,5% 72,6% 73,6%

Változás

Értékesítés nettó árbevételének ágazatonkénti alakulása

Ágazat megnevezése

TOP 50 vállalkozás Jász-Nagykun-Szolnok megye Részarány           
(TOP 50/megye)

Változás 2014. év 2015. év
millió Ft millió Ft
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trágya, nitrogénvegyület gyártásával foglalkozó 
cég a lista 18. helyen foglal helyet, árbevételével a 
megye ágazati bevételének 20,8 százalékát érte el.
A Derula Gyártó és Kereskedelmi Kft. falemezgyár-
tó tevékenységével a fa- és papíriparban érdekelt. 
A vállalkozás 8,4 milliárd forintos árbevétele az 
iparág bevételének 41,3 százaléka. 
A Samsung Electronics Magyar Zrt. – korábbi évek-
hez hasonlóan – a TOP 50 vállalkozások listaveze-
tője, aki meghatározó szerepet tölt be a megye 
gazdasági életében. A vállalkozás közel három-
ötödével járult hozzá a megye gépgyártásból be-
folyó árbevételéhez.
A villamosenergia-ipar kiemelt adózója ez évben 
is a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., amely 3,5 
milliárd forinttal növelte árbevételét az előző év-
hez képest. 
Az építőipar legnagyobb vállalkozása a vasútépí-

A kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatással fog-
lalkozó Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft. a 
megye bányászati tevékenységet végző vállalko-
zásainak listavezetője.  A társaság az ágazat árbe-
vételének 88 százalékát bonyolította, mellyel 42. 
a TOP listán.
Az élelmiszeriparon belül - az árbevétel szerinti 
rangsorban - a legnagyobb vállalkozás 2015-ben 
is a Cargill Takarmány Zrt., amely a 8. helyen áll. A 
vállalkozás az iparága árbevételének több mint 
egynegyedét adta.
A textil- és bőripari ágazatban tevékenységet vég-
ző Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereske-
dő Kft. táskafélék, szíjazat gyártásával foglalkozik. 
A társaság az iparága árbevételének 63,6 százalé-
kát realizálta. 
A Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. a ve-
gyi-, gumiipar legnagyobb gazdálkodója. A mű-

10. táblázat

Gazdálkodó 
nettó 

árbevétele

Megyei nettó 
árbevétel

Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. 8 000 101 853 7,9% 33.

Bányászat Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft. 5 786 6 576 88,0% 42.

Feldolgozóipar 1 650 697

 - Élelmiszer, ital, dohány gyártása Cargill Takarmány Zrt. 25 567 93 360 27,4% 8.

 - Textil-, bőrgyártás Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereskedő Kft. 57 337 90 147 63,6% 4.

 - Vegyi-, gumiipar, műanyaggyártás Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. 12 219 58 878 20,8% 18.

 - Fa-, papíripar Derula Gyártó és Kereskedelmi Kft. 8 416 20 360 41,3% 32.

 - Gépgyártás Samsung Electronics Magyar Zrt. 758 585 1 296 443 58,5% 1.

 - Egyéb feldolgozóipar Nem nyilvános 91 509

Villamosenergia-ipar Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 11 070 14 749 75,1% 22.

Építőipar MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 21 323 82 394 25,9% 12.

Kereskedelem Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 33 064 337 961 9,8% 7.

Vendéglátás 11 349

Szállítás, raktározás KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 16 675 58 675 28,4% 15.

Szolgáltatás Nem nyilvános 88 738

Ágazatok vezető vállalkozásainak részesedése a 2015-ös megyei árbevételből

Ágazat megnevezése Gazdálkodó neve Rész-
arány

Helye a 
TOP 50-

ben
millió Ft
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A Jász-Plasztik Kft. 65,8 milliárd forintos árbevé-
telével továbbra is a harmadik helyet foglalja el 
a listán. 
Az Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereskedő 
Kft. értékesítésében továbbra is jelentős mértékű, 
54,7 százalékos növekedés figyelhető meg. A tár-
saság ennek eredményeként egy helyet előre lép-
ve a 4. a rangsorban.
Az Accel Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítő Kft. 

A ranglista első helyezettje továbbra is a  Samsung 
Electronics Magyar Zrt. A társaság árbevétele 758,6 
milliárd forint volt, 7,7 százalékkal több, mint egy 
évvel korábban, mellyel a megyei nettó árbevétel 
32,2 százalékához járult hozzá.
Az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. ez évben is 
a megye második legnagyobb értékesítési árbe-
vételét érte el. A cég a megyei árbevétel 11,7 szá-
zalékát realizálta.
 

lett a KMKK Középkelet-magyarországi Közleke-
dési Központ Zrt., amelynek árbevétele az ágazat 
teljesítményének 28,4 százaléka.

A megye tíz legmagasabb nettó árbevételt elérő 
gazdálkodójának együttes értékesítése 1 337,5 mil-
liárd forint volt, ami a megyei nettó árbevételből 
56,8 százalékot képviselt. A tíz cégből hét a feldol-
gozóiparban, három társaság a kereskedelemben 
érdekelt. (11. táblázat)

téssel foglalkozó MÁV FKG Felépítménykarbantartó 
és Gépjavító Kft. A társaság a 21,3 milliárd forintos 
árbevételével az ágazat bevételének több mint 
egynegyedét könyvelte el.
Az élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykeres-
kedelemmel foglalkozó Tisza-Coop Nagykereske-
delmi és Szolgáltató Zrt. a kereskedelmi ágazat 
meghatározó vállalkozása. 33,1 milliárd forintos 
árbevételével az ágazat bevételének közel 10 szá-
zalékát teljesítette. 
A szállítás, raktározás ágazat kiemelt vállalkozása 

11. táblázat

2014. év 2015. év

1. 1. Samsung Electronics Magyar Zrt. 704 593 758 585 107,7% 1.

2. 2. Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. 267 631 275 211 102,8% 2.

3. 3. Jász-Plasztik Kft.             66 303 65 763 99,2% 3.

4. 5. Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereskedő Kft. 37 061 57 337 154,7% 4.

5. 12. Accell Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítő Kft. 19 094 37 040 194,0% 5.

6. 4. Claas Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. 38 983 36 064 92,5% 6.

7. 6. Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 31 212 33 064 105,9% 7.

8. 7. Cargill Takarmány Zrt. 23 510 25 567 108,7% 8.

9. 11. Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 21 488 25 222 117,4% 9.

10. 8. Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. 22 912 23 608 103,0% 10.

A legmagasabb nettó árbevételt elérő vállalkozások

Sorrend

Gazdálkodó neve

Értékesítés nettó 
árbevétele

Változás
Helye a 
TOP 50-

ben2015. év 2014. év
millió Ft
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Az Ötvenek közül 44 gazdálkodó működött nyere-
ségesen, és a megyei adózás előtti nyereség több 
mint felét realizálták, együttesen 59,6 milliárd fo-
rintot. Veszteséget 6 kiemelt vállalkozás mutatott 

A megye 50 legjelentősebb vállalkozása 57,3 mil-
liárd forinttal járult hozzá a megye adózás előt-
ti eredményéhez, ez 67,9 százalékos részesedést 
jelent. A TOP vállalkozások adózás előtti eredmé-
nye 12,6 százalékkal nőtt, míg a megye adózóinak 
eredménye 5,9 százalékkal csökkent. 

A kiemelt körben 2015-ben 29 vállalkozásnak nö-
vekedett az adózás előtti eredménye, összesen 
15,2 milliárd forinttal.  Eredménycsökkenés 21 gaz-
dálkodó esetében következett be, együttesen 8,8 
milliárd forint összegben. (12. táblázat)

gasabb, mint a 2014-es. (19. grafika)A TOP listás vállalkozások közül 44 társaságnak 
volt külpiaci értékesítése 2015-ben. A megyei ki-
vitel 94,6 százalékát a kiemelt cégek bonyolítot-
ták, együttesen 1 200,4 milliárd forintot realizál-
tak, mely 10 százalékkal haladta meg a 2014-es 
értéket. A megye értékesítésének 53,9 százaléka 
irányult külföldre, a kiemelt vállalkozások tekinte-
tében ez az arány magasabb, az árbevételük  kö-
zel 70 százaléka származott exportból. A belföld-
re történő értékesítés közel fele köthető a TOP 50 
vállalkozásokhoz. Az Ötvenek belföldi értékesítése 
530,3 milliárd forint volt, ami 6,7 százalékkal ma-

árbevételét, amellyel 8. a listán. 
A Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 25,2 
milliárd forintos árbevételével 2 helyezést előre 
lépve 9. a listán. 
A Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. sem tudta meg-
őrizni előző évi helyét a tízes listában. Értékesíté-
sében 3 százalékos növekedést ért el, amellyel a 
10. helyen található.
 

csaknem megduplázta árbevételét, így a 12. hely-
ről az 5. helyre lépett előre. 
A Claas Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. 
36,1 milliárd forint árbevételt könyvelt el, ami 2015-
ben a 6. helyet jelentette számára a rangsorban.
A Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 
árbevételét 5,9 százalékkal növelte az előző évihez 
képest, és a 7. helyen található a ranglistán.
A Cargill Takarmány Zrt. 8,7 százalékkal növelte az 

Export árbevétel

Adózás előtti eredmény

19. grafika

12. táblázat

1 200,4

1 268,5

530,3

1 084,5

0 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400

TOP 50

Megye

ÉRTÉKESÍTÉS ALAKULÁSA 2015-BEN
(milliárd Ft)

Export Belföldi

2 353,0

1 730,7

2014. év 2015. év

millió Ft %

Jász-Nagykun-Szolnok megye 89 709 84 416 -5 293 94,1%

TOP 50 vállalkozás 50 919 57 326 6 407 112,6%

Részarány (TOP 50/megye) 56,8% 67,9% - -

Adózás előtti eredmény
Változás

millió Ft
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A kiemelt vállalkozások közül 27 társaság együt-
tesen 4 245 fővel növelte dolgozói számát, 2 vál-
lalkozás éves átlaglétszáma nem változott, 21 cég 
összességében 812 fős létszámcsökkentést hajtott 
végre. A foglalkoztatottak számának növekedé-
se 6 vállalkozás esetében meghaladta a 100 főt. A 
legnagyobb, 2 022 fős létszámfejlesztést egy sze-
mélyszállítással foglalkozó társaság hajtotta végre.

A megye 50 legjelentősebb vállalkozásának dol-
gozói létszáma hat ágazatban a megyei folyama-
tokkal azonos módon, két ágazatban ellentétesen 
változott. Az ötvenek állományi létszáma a feldol-
gozóiparban, a villamosenergia-iparban, a szállí-
tásban és a szolgáltatásban meghaladta az előző 
évit. (14. táblázat)

Az ötven vállalkozás közel egynegyede 500 fő fe-
letti létszámot foglalkoztatott, ebből 9 társaság 
esetében a létszám meghaladja az 1 000 főt. A me-
gyében és a TOP 50 cégeknél is nőtt az átlagos ál-
lományi létszám. 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei munkavállalók 
42,1 százalékának a TOP 50 vállalkozásai nyújtot-
tak munkalehetőséget. (13. táblázat)

güket közel egyharmadára csökkentették, míg a 
megyei adózók vesztesége több mint felével nőtt. 
(20. grafika) 

ki 2,3 milliárd forint értékben, a megyei veszteség 
8 százaléka képződött náluk. A TOP 50 vállalkozá-
sok nyeresége a megyei átlagnál kisebb mérték-
ben nőtt. A listán szereplő gazdálkodók vesztesé-

Foglalkoztatottak száma

13. táblázat

20. grafika

108 140 113 388

57 240 59 646
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2014. év 2015. év

NYERESÉG
(millió Ft)
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18 431

28 972

6 321 2 320
0

5 000
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2014. év 2015. év

VESZTESÉG
(millió Ft)

TOP 50

2014. év 2015. év

fő %

Jász-Nagykun-Szolnok megye 63 466 66 310 2 844 104,5%

TOP 50 vállalkozás 24 509 27 942 3 433 114,0%

Részarány (TOP 50/megye) 38,6% 42,1% - -

Foglalkoztatottak létszáma
Változás

fő
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14. táblázat

száma is 8 százalékkal csökkent. A 3 kiemelt vál-
lalkozás együttesen 1 749 főt foglalkoztatott, 152 
fővel kevesebbet, mint az előző évben. A kiemelt 
vállalkozások az ágazatban dolgozók egyharma-
dának biztosítottak munkalehetőséget.
A villamosenergia-iparban foglalkoztatottak szá-
ma az Ötvenes körben nagyobb ütemben növe-
kedett, mint a megyében. Az ágazatban működő 
kiemelt vállalkozás 400 fővel, 1 499 főre bővítette 
foglalkoztatottainak számát. A szektor munkavál-
lalóinak közel négyötödét alkalmazta.
A bányászatban tevékenykedő kiemelt cég az ága-
zatban működő vállalkozások alkalmazottainak 
négyötödét foglalkoztatta.
A mezőgazdaságban tevékenykedő kiemelt tár-
saság által foglalkoztatottak száma több mint ne-
gyedével csökkent, az ágazati létszám kismérték-
ben nőtt.
A szolgáltatóiparban tevékenykedő kiemelt cég 

A legtöbb munkahelyet továbbra is a feldolgozó-
ipar biztosította. A TOP 50 által foglalkoztatottak 
67,4 százalékának a feldolgozóipar nagy vállalko-
zásai biztosítottak munkát. A 34 kiemelt gazdálko-
dó 18 846 főt, az ágazati munkavállalók közel két-
harmadát alkalmazta.
A megye és a kiemelt kör második legnagyobb 
munkaadója a kereskedelem. Az ágazatban bekö-
vetkezett állományi létszám közel azonos az elő-
ző évivel, a 7 kiemelt társaság együttesen 3 171 
főt alkalmazott. 
A szállítás, raktározás kiemelt gazdálkodóinál je-
lentős létszámnövekedés tapasztalható, ami első-
sorban a már említett, személyszállítással foglalko-
zó társasághoz köthető. A toplistás gazdálkodók a 
szektorban munkát vállalók 50,7 százalékát alkal-
mazták az előző évi 4,3 százalék helyett.
Az építőiparban a megyei változásokkal megegye-
zően a toplistás társaságok átlagos állományi lét-

2014. év 2015. év 2014. év 2015. év

Mezőgazdaság 191 139 72,8% 4 985 4 990 100,1% 3,8% 2,8%

Bányászat 299 268 89,6% 377 335 88,9% 79,3% 80,0%

Feldolgozóipar 17 653 18 846 106,8% 27 936 30 211 108,1% 63,2% 62,4%

Villamosenergia-ipar 1 099 1 499 136,4% 1 485 1 892 127,4% 74,0% 79,2%

Építőipar 1 901 1 749 92,0% 5 627 5 202 92,4% 33,8% 33,6%

Kereskedelem 3 173 3 171 99,9% 9 834 9 692 98,6% 32,3% 32,7%

Vendéglátás - - - 1 552 1 473 94,9% - -

Szállítás, raktározás 97 2 142 2208,2% 2 246 4 222 188,0% 4,3% 50,7%

Szolgáltatás 96 128 133,3% 9 424 8 293 88,0% 1,0% 1,5%

Összesen 24 509 27 942 114,0% 63 466 66 310 104,5% 38,6% 42,1%

Változás Változás
fő fő

Foglalkoztatottak számának ágazatonkénti alakulása

Ágazat megnevezése

Átlagos statisztikai állományi létszám

TOP 50 vállalkozás Jász-Nagykun-Szolnok megye

2014. év 2015. év

Részarány           
(TOP 50/megye)
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magyarországi Közlekedési Központ Zrt. szervezeti 
átalakulás következtében 5-ről 2 027 főre növelte a 
foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát, ami 
a legnagyobb megyei növekedésnek felel meg.
A Rosenberger Magyarország Elektronikai Kft. 237 
fővel foglalkoztatott többet a 2014-esnél. A gaz-
dálkodó a gépgyártással foglalkozók 11,8 százalé-
kának biztosított munkát.
A feldolgozóiparban tevékenykedő Eagle Ottawa 
Hungary Bőrgyártó és Kereskedő Kft. 1 060 főről 
1 726 főre növelte éves dolgozói létszámát, ami-
nek következtében két pozíciót előre lépve a ha-
todik helyen áll. A textil-, bőriparág foglalkoztatot-
tainak 39 százalékát alkalmazta.

A megye legnagyobb foglalkoztatója továbbra is 
az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. Alkalmazot-
tainak éves átlagos állományi létszáma 5,8 száza-
lékkal csökkent, a megyei gépgyártásban dolgo-
zók közel egyötödét alkalmazta.
A Jász-Plasztik Kft. dolgozói száma kismértékben 
csökkent, a gépgyártással foglalkozó vállalkozások 
foglalkoztatottainak 18,3 százalékát alkalmazta. 
A 2 203 főt foglalkoztató Samsung Electronics Ma-
gyar Zrt. 22,3 százalékkal növelte dolgozói létszá-
mát. A gépgyártásban dolgozók 14,7 százalékának 
biztosított munkalehetőséget az előző évi 12,6 szá-
zalékkal szemben. 
A negyedik helyen álló KMKK Középkelet-

ti rangsorban az első 22 hely valamelyikét fog-
lalják el.

A munkaadók rangsora az előző évhez képest kis 
mértékben változott. Egy társaság pozíciót javí-
tott, egy újként került be a listába, négy megőriz-
te előző évi helyét, két-két vállalkozás egy, illet-
ve három helyezést csúszott vissza. (15. táblázat)

harmadával növelte a foglalkoztatottak átlagos 
állományi létszámát. Az ágazatban 12 százalékos 
csökkenés következett be.  

A 10 legnagyobb munkáltató 18 580 főt, a megyei 
munkavállalók 28 százalékát alkalmazta 2015-ben. 
A 10 társaság felénél növekedett, felénél csök-
kent az átlagos statisztikai létszám. A megye leg-
nagyobb foglalkoztatói a nettó árbevétel szerin-

15. táblázat

2014. év 2015. év

1. 1. Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. 3 099 2 918 94,2% 2.

2. 2. Jász-Plasztik Kft.             2 758 2 732 99,1% 3.

3. 3. Samsung Electronics Magyar Zrt. 1 802 2 203 122,3% 1.

4. - KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 5 2 027 40540,0% 15.

5. 4. Rosenberger Magyarország Elektronikai Kft. 1 534 1 771 115,4% 19.

6. 8. Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereskedő Kft. 1 060 1 726 162,8% 4.

7. 7. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 1 099 1 499 136,4% 22.

8. 5. MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 1 486 1 406 94,6% 12.

9. 6. Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. 1 396 1 395 99,9% 10.

10. 9. Co-op Star Kereskedelmi Zrt. 949 903 95,2% 14.

2014. év
fő

A legnagyobb foglalkoztatók dolgozói létszáma

Sorrend

Gazdálkodó neve

Átlagos statisztikai 
állományi létszám

Változás
Helye a 
TOP 50-

ben2015. év
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A toplistás cégek közül 34 gazdálkodó mérlegfő-
összege együttesen 59,3 milliárd forinttal emelke-
dett 2015-ben. Ennek a növekedésnek több mint 
a kétötöde két társasághoz kötődik. Az Ötvenek 

A TOP 50 vállalkozások együttes mérlegfőösszege 
947,1 milliárd forint volt, 5 százalékkal magasabb a 
2014-esnél. Részesedésük 1,5 százalékkal emelke-
dett az előző évihez képest, a megyei összes esz-
közérték 59,3 százalékával rendelkeztek.
A kiemelt gazdálkodók eszköznövekedése 45,2 
milliárd forint volt, ami 7,8 milliárd forinttal meg-
haladta a megyei összes bővülést. (16. táblázat)

tosított munkát.
A Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. foglalkoztatotti 
létszáma 1 fővel csökkent. A gazdálkodó foglalkoz-
tatta a kereskedelemben dolgozók 14,4 százalékát.
A Co-op Star Kereskedelmi Zrt., a kereskedelemi 
ágazat második legnagyobb munkáltatója 903 fős 
átlagos foglalkoztatotti létszámmal.

A víztermeléssel, -kezeléssel, -ellátással foglalkozó 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. állományi lét-
számát 2015-ben 400 fővel bővítette, a villamos-
energia-ipar munkavállalóinak közel négyötödét 
foglalkoztatta.
A vasútépítéssel foglalkozó MÁV FKG 
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. az épí-
tőipari szektorban dolgozók 27 százalékának biz-

Mérlegfőösszeg 

16. táblázat

közül 16 vállalkozásnak csökkent az eszközállomá-
nya, együttesen 14,1 milliárd forinttal.

A tíz legnagyobb eszközértékkel rendelkező társa-
ság együttes mérlegfőösszege 5,9 százalékkal ha-
ladta meg az előző évit. A Tízek a megyei eszköz-
érték 44 százalékával rendelkeztek. Nyolc gazdál-
kodónál növekedés volt tapasztalható 2015-ben. 
(17. táblázat)
A tízes lista első négy helyezettje megőrizte előző 
évi pozícióját. Első helyen a Samsung Electronics 
Magyar Zrt. áll, eszközeinek értéke 311,9 milliárd 
forint volt 2015-ben, 1,4 százalékkal több, mint az 
előző évben. A megye mérlegfőösszegének meg-
közelítőleg az egyötödével rendelkezett.
Második helyezett az Electrolux Lehel Hűtőgép-
gyár Kft., eszközértéke 151,8 milliárd forint volt. 
A megye mérlegfőösszegének közel egytizedét 
birtokolta.
Negyedik helyen szerepel az Eagle Ottawa Hun-

2014. év 2015. év

millió Ft %

Jász-Nagykun-Szolnok megye 1 559 324 1 596 696 37 372 102,4%

TOP 50 vállalkozás 901 859 947 055 45 196 105,0%

Részarány (TOP 50/megye) 57,8% 59,3% - -

Mérlegfőösszeg
Változás

millió Ft
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17. táblázat

gary Bőrgyártó és Kereskedő Kft., 38,7 milliárd fo-
rint mérlegfőösszege 54,2 százalékkal több, mint 
2014-ben volt. 
Két pozíciót előrelépve ötödik helyre került az 
Accell Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítő Kft., 
melynek mérlegfőösszege 62,3 százalékkal meg-
haladta az előző évit, 28 milliárd forint volt 2015-
ben.
A Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft. eszkö-
zeinek értékét 11,2 százalékkal, 19,3 milliárd fo-
rintra növelte.
Hetedik helyen szerepel a Carrier Magyarország 
Hűtőberendezéseket Forgalmazó és Gyártó Kft., 

melynek 2015-ös mérlegfőösszege 15,8 milliárd 
forint volt.
A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. szervezeti átalakulást követően 75,1 
százalékkal növelte mérlegfőösszegét, amivel a 
nyolcadik helyet szerezte meg a rangsorban.
A Claas Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. 
6,2 százalékos növekedést követően 14,5 milliárd 
forintos eszközértéket ért el. 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. mérlegfő-
összege közel felével nőtt, 2015-ös értéke 14,3 mil-
liárd forint volt.

2014. év 2015. év

1. 1. Samsung Electronics Magyar Zrt. 307 501 311 927 101,4% 1.

2. 2. Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. 157 040 151 750 96,6% 2.

3. 3. Nem nyilvános

4. 4. Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereskedő Kft. 25 098 38 701 154,2% 4.

5. 7. Accell Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítő Kft. 17 269 28 034 162,3% 5.

6. 5. Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft. 17 377 19 317 111,2% 17.

7. 6. Carrier Magyarország Hűtőberendezéseket Forgalmazó és Gyártó Kft. 17 356 15 794 91,0% 16.

8. - KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 8 870 15 529 175,1% 15.

9. 8. Claas Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. 13 693 14 541 106,2% 6.

10. 15. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 9 760 14 331 146,8% 22.

Sorrend

Gazdálkodó neve

A legmagasabb mérlegfőösszegű vállalkozások

Változás
Helye a 
TOP 50-

ben2015. év 2014. év
millió Ft

Mérlegfőösszeg
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Saját tőke

A TOP 50 vállalkozás saját tőkéje 2015-ben 520,6 
milliárd forint volt, a megyei saját tőke összegé-
nek 60,7 százalékát ők adták. Az 50 legnagyobb 
árbevételű vállalkozás saját tőkéjének növekedé-
se 5,2 százalékos volt. A megyei saját tőke bővü-
lésének 48,5 százaléka az Ötveneknél realizáló-
dott. (18. táblázat)

18. táblázat

A toplistás cégek közül 40 gazdálkodó saját tőkéje 
együttesen 43,3 milliárd forinttal emelkedett 2015-
ben. A kiemelt körben egy gazdálkodó produkál-
ta a saját tőkenövekedés több mint felét. Az Ötve-
nek közül 10 vállalkozásnak csökkent a saját tőkéje, 21. grafika

együttesen 17,6 milliárd forinttal, amiből 15,5 mil-
liárd forint egy adózóhoz köthető.
A kiemelt kör saját tőkéje a mérlegfőösszegének 
55 százaléka volt, a megyei összes társas vállalko-
zásnál ez az arány 1,3 százalékkal alacsonyabb.
A TOP 50 körön kívüli gazdálkodók forrásának 51,8 
százalékát teszik ki a saját források. (21. grafika)
A megyei saját tőke 60,7 százalékát, az idegen tő-
ke 57,7 százalékát biztosította a kiemelt ötven vál-
lalkozás 2015 végén.

5. A TOP 50 VÁLLALKOZÁS ADATAI

ményt, 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 feltüntet-
jük, illetve a két időszak közötti változás mértékét 
is közöljük.

Az 50 kiemelt vállalkozásra vonatkozó, engedélye-
zett adatokat a következőkben mutatjuk be. A táb-
lázat a vállalkozások alapadatain – név, szakágazat, 
tevékenység kezdete – kívül nyolc kiemelt adatot 
tartalmaz, az értékesítés nettó árbevételét, az ex-
port értékesítés összegét, az adózás előtti ered-

2014. év 2015. év

millió Ft %

Jász-Nagykun-Szolnok megye 804 437 857 377 52 940 106,6%

TOP 50 vállalkozás 494 929 520 607 25 678 105,2%

Részarány (TOP 50/megye) 61,5% 60,7% - -

Saját tőke 
Változás

millió Ft
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AZ 50 LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁS
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1. FELDOLGOZÓIPAR

A megyei értékesítés 55,1 százalékát, 1 296,4 mil-
liárd forint nettó árbevétellel a gépgyártásban ér-
dekelt vállalkozások adták. Az iparág gazdálko-
dói 1 060,6 milliárd forinttal a megyei export 83,6 
százalékát állították elő. A gépipari vállalkozások a 
megyében foglalkoztatottak több mint egyötödé-
nek, 14 948 főnek biztosítottak munkalehetőséget.
A tíz legnagyobb árbevételt elérő vállalkozás 

A megyében a legnagyobb cégek a feldolgozó-
iparban tevékenykednek, a TOP 50 körben szerep-
lő vállalkozások több mint kétharmada is ebben a 
szektorban működik.
A feldolgozóiparon belül a gépgyártás a meghatá-
rozó, az iparág a feldolgozóipar nettó árbevételé-
nek 78,5 százalékát adta. A feldolgozóiparban te-
vékenységet végző 915 gazdálkodó közül 126 vál-
lalkozás működött a gépgyártásban. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2015-ben is a feldol-
gozóiparban működő vállalkozások érték el a leg-
nagyobb nettó árbevételt a megyében, együtte-
sen 1 650,7 milliárd forintot. A megyei értékesítés 
70,2 százalékát, az exportnak pedig a 97,2 százalé-
kát a szektor társas vállalkozásai bonyolították le. 
Az ágazati értékesítés 74,7 százaléka, 1 232,7 mil-
liárd forint külföldi piacokra irányult. A feldolgo-
zóiparban alkalmazták a társas vállalkozások által 
foglalkoztatottak 45,6 százalékát.

Gépgyártás

V. ÁGAZATOK VERSENYE

tele és exportja 7,7 százalékkal, illetve 9,5 száza-
lékkal, foglalkoztatottainak száma 401 fővel nőtt 

A megye legnagyobb értékesítője a Samsung 
Electronics Magyar Zrt., melynek nettó árbevé-

mindegyike szerepelt a TOP 50 körben, hárman 
a legrangosabb helyeket foglalták el. A kiemelt 
tíz vállalkozás az iparág nettó árbevételének 96,4 
százalékát, exportjának 97 százalékát teljesítette. 
A rangsorban öt társaság megőrizte az előző évi 
helyezését, egy társaság két helyet előrelépett, két 
társaság helyet cserélt a sorrendben, két társaság 
pedig egy-egy helyet csúszott vissza. (19. táblázat)

19. táblázat

2014. év 2015. év Változás 2014. év 2015. év Változás 2014. év 2015. év Változás
% % %

1. 1. Samsung Electronics Magyar Zrt. 704 593 758 585 107,7 573 580 627 977 109,5 1 802 2 203 122,3 1.

2. 2. Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. 267 631 275 211 102,8 226 385 230 081 101,6 3 099 2 918 94,2 2.

3. 3. Jász-Plasztik Kft.             66 303 65 763 99,2 20 198 22 488 111,3 2 758 2 732 99,1 3.

4. 6. Accell Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítő Kft. 19 094 37 040 194,0 18 685 36 907 197,5 5.

5. 4. Claas Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. 38 983 36 064 92,5 38 522 35 721 92,7 611 569 93,1 6.

6. 5. Faurecia E.C.T.H. Kft. 21 631 22 537 104,2 21 576 22 453 104,1 324 311 96,0 11.

7. 7. Carrier Magyarország Hűtőberendezéseket Forgalmazó és Gyártó Kft. 17 324 16 162 93,3 17 012 15 849 93,2 384 370 96,4 16.

8. 8. Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft. 12 588 15 717 124,9 12 301 15 413 125,3 327 341 104,3 17.

9. 10. Rosenberger Magyarország Elektronikai Kft. 9 406 11 972 127,3 9 363 11 911 127,2 1 534 1 771 115,4 19.

10. 9. McHale Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Kft. 11 127 10 367 93,2 10 933 10 232 93,6 149 154 103,4 25.

millió Ft fő

Nem nyilvános

A legnagyobb gépgyártó vállalkozások 2015-ben

Rangsor
GAZDÁLKODÓ NEVE

Nettó árbevétel Export árbevétel Átlagos statisztikai        
állományi létszám Helye a 

TOP       
50-ben2015. 2014.

millió Ft

19. táblázat    -     03_Kiadványtáblák 2016. év Szolnok ÚJ
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Élelmiszeripar

több a 2014-esnél. 
A Tízek az iparág árbevételének 84,1 százalékát 
adták, külpiaci értékesítésének 95,8 százalékát bo-
nyolították. Az iparágban dolgozók közel felét a tíz 
vállalkozás foglalkoztatta. Közülük heten tartoznak 
a TOP 50 körbe. (20. táblázat)

Az élelmiszeripar 93,4 milliárd forint összegű érté-
kesítést ért el 2015-ben, az előző évhez viszonyí-
tott növekedése 5,2 százalék volt. Az iparág árbe-
vétele a megyei árbevétel 4 százalékát tette ki. Az 
élelmiszeripar 26,7 milliárd forint export árbevé-
telt realizált, mely 23,2 százalékkal magasabb az 
előző évitől. A foglalkoztatottak száma 248 fővel 

tékben nőtt az árbevétele és az export-értékesí-
tése is.
Előző évi pozícióját megőrizve a hetedik helyezett 
Carrier Magyarország Hűtőberendezéseket Forgal-
mazó és Gyártó Kft. árbevétele 16,2 milliárd forint, 
exportja 15,8 milliárd forint volt.
A Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft. negyed-
ével növelte az árbevételét és az exportját is. A dol-
gozói létszáma 4,3 százalékkal nőtt.
Egy helyet előrelépve kilencedik a Rosenberger 
Magyarország Elektronikai Kft. A társaság több 
mint negyedével növelte az értékesítési árbevéte-
lét és a külpiaci értékesítését is. A gazdálkodó 15 
százalékot meghaladóan növelte dolgozói számát. 
A McHale Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó és 
Szolgáltató Kft. tízedik a listán, árbevétele 10,4 mil-
liárd forint volt, mely majdnem teljes egészében 
exportból származott. 

az előző évihez viszonyítva. Az iparág árbevételé-
hez 58,5 százalékkal, az exporthoz 59,2 százalék-
kal járult hozzá.
Az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. nettó árbe-
vétele 2,8 százalékkal nőtt. 2 918 fős átlagos állo-
mányi létszámával a megye legnagyobb foglal-
koztatója.
A Jász-Plasztik Kft. 65,8 milliárd forint nettó árbe-
vételével a harmadik helyen áll. Az előző évihez 
viszonyítva az exportja 11,3 százalékkal bővült.
Két helyet előrelépve negyedik a rangsorban az 
Accell Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítő Kft. 
Nettó árbevétele és exportja közel kétszeresére 
nőtt egy év alatt.
Ötödik a sorrendben a Claas Hungária Mezőgazda-
sági Gépgyártó Kft. Nettó árbevétele 36,1 milliárd 
forint, exportja 35,7 milliárd forint volt. 
A Faurecia E.C.T.H. Kft.-nek 4 százalék feletti mér-

20. táblázat

2014. év 2015. év Változás 2014. év 2015. év Változás 2014. év 2015. év Változás
% % %

1. 1. Cargill Takarmány Zrt. 23 510 25 567 108,7 6 120 6 412 104,8 216 253 117,1 8.

2. 3. Szatmári Malom Termelő és Kereskedelmi Kft. 8 145 10 010 122,9 64 1 294 2 021,9 101 121 119,8 27.

3. 5. Nagykun-Hús Húsipari és Kereskedelmi Kft. 7 318 9 555 130,6 1 889 4 326 229,0 171 159 93,0 28.

4. 4. Agrosprint Mezőgazdasági és Ipari Termékforgalmazó Kft. 8 115 8 464 104,3 31.

5. 7. Palmi-Top Kereskedelmi Kft. 45.

6. Nem nyilvános 48.

7. 2. Kaiser Food Kft. 10 180 5 278 51,8 1 686 1 116 66,2 272 183 67,3 49.

8. 8. Darázs Keverő Takarmányelőállító és Kereskedelmi Kft. 4 217 4 675 110,9 0 0 - -

9. - Kunsági Malom Kft. 561 2 499 445,5 149 803 538,9 25 34 136,0 -

10. - Lantos Kft. 1 024 1 639 160,1 0 0 - 34 33 97,1 -

Nem nyilvános

millió Ft fő

Nem nyilvános Nem nyilvános

Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános

A legnagyobb élelmiszeripari vállalkozások 2015-ben

Rangsor
GAZDÁLKODÓ NEVE

Nettó árbevétel Export árbevétel Átlagos statisztikai        
állományi létszám Helye a 

TOP       
50-ben2015. 2014.

millió Ft
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2. KERESKEDELEM

vállalók 14,6 százalékát foglalkoztatta. 
A tíz legnagyobb kereskedelmi vállalkozás az ága-
zat árbevételéhez 43,7 százalékkal, kiviteléhez 52,8 
százalékkal járult hozzá, a szektorban dolgozók 
több mint egyharmadát foglalkoztatták.
Hét vállalkozás tagja a TOP 50 körnek. (21. táblázat)

A kereskedelem 338 milliárd forint nettó árbevé-
tellel a megye második legnagyobb ágazata. A 
szektor árbevétele 3,9 milliárd forinttal magasabb 
az előző évinél. Részaránya a megyei árbevételből 
14,4 százalék. Az exportból származó árbevétel 
10,7 százalékkal nőtt, az ágazat a megyei munka-

bevételét a 2014-eshez képest.
A Palmi-Top Kereskedelmi Kft. két helyet előrelép-
ve ötödik a rangsorban.
A Kaiser Food Kft. 5,3 milliárd forint árbevételt és 
1,1 milliárd forint exportbevételt könyvelt el. 
A Darázs Keverő Takarmányelőállító és Kereskedel-
mi Kft. az előző évhez hasonlóan nyolcadik a rang-
sorban, nettó árbevétele 10,9 százalékkal nőtt.
Új szereplő a tízes listán a Kunsági Malom Kft. Az 
előző évhez képest az árbevételét 1,9 milliárd fo-
rinttal, az exportját 0,7 milliárd forinttal bővítette 
a dolgozói létszám 36 százalékos növelése mellett.  
A kizárólag hazai piacokon értékesítő Lantos Kft. 
0,6 milliárd forinttal növelte az árbevételét, ami-
vel a tízedik legnagyobb élelmiszeripari vállalat 
lett a megyében.

Az előző évekhez hasonlóan továbbra is az első he-
lyezett a Cargill Takarmány Zrt. Az árbevétele 8,7 
százalékkal, exportja 4,8 százalékkal nőtt. A mun-
kavállalók száma 17,1 százalékkal, 37 fővel haladta 
meg az előző évit. 
Egy helyet előrelépve második a ranglistán a Szat-
mári Malom Termelő és Kereskedelmi Kft., mely-
nek nettó árbevétele 1,9 milliárd forinttal, export-
ja 1,2 milliárd forinttal nőtt. Az állományi létszám 
közel ötödével haladta meg a 2014-est.
A Nagykun-Hús Húsipari és Kereskedelmi Kft. net-
tó árbevételét 2,2 milliárd forinttal, exportját 2,4 
milliárd forinttal növelte.
Az előző évi helyezését megőrizve negyedik az 
Agrosprint Mezőgazdasági és Ipari Termékforgal-
mazó Kft., mely 4,3 százalékkal növelte nettó ár-

21. táblázat

2014. év 2015. év Változás 2014. év 2015. év Változás 2014. év 2015. év Változás

% % %

1. 1. Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 31 212 33 064 105,9 0 0 - 169 174 103,0 7.

2. 3. Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 21 488 25 222 117,4 733 674 92,0 400 423 105,8 9.

3. 2. Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. 22 912 23 608 103,0 0 0 - 1 396 1 395 99,9 10.

4. 5. Jász-Plasztik Autócentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 13 871 18 314 132,0 115 123 107,0 13.

5. 4. Co-op Star Kereskedelmi Zrt. 16 955 16 887 99,6 0 1 - 949 903 95,2 14.

6. 8. Zöld-Ker Kereskedelmi Kft. 9 278 10 490 113,1 387 582 150,4 87 98 112,6 24.

7. 9. Antalis Hungary Kft. 6 731 6 778 100,7 0 0 - 57 55 96,5 37.

8. 10. Mátramag Mátravidéki Olajosmag Termelők Mezőgazdasági Szövetkezete 4 326 4 738 109,5 125 0 0,0 3 3 100,0 -

9. 7. Magtár Termeltetö Kereskedelmi Kft. 9 292 4 336 46,7 199 54 27,1 53 53 100,0 -

10. - Ilona Malom Kft. 4 261 4 148 97,3 0 2 - 18 20 111,1 -

millió Ft fő

Nem nyilvános

A legnagyobb kereskedelmi vállalkozások 2015-ben

Rangsor

GAZDÁLKODÓ NEVE

Nettó árbevétel Export árbevétel Átlagos statisztikai        
állományi létszám Helye a 

TOP       
50-ben2015. 2014.

millió Ft
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3. MEZŐGAZDASÁG

A mezőgazdasági szektorba tartozó vállalkozá-
sok 101,9 milliárd forint nettó árbevételt értek el, 
3,3 százalékkal többet, mint 2014-ben. A megyei 
árbevétel 4,3 százalékát az agrárgazdálkodók re-
alizálták. Az ágazat külföldi piacokra történő érté-
kesítése az előző évitől 1,2 százalékkal kevesebb. 
A mezőgazdasági vállalkozások által foglalkozta-
tottak száma 4 990 főre nőtt. A megyei dolgozók 

Az első helyezett Tisza-Coop Nagykereskedelmi és 
Szolgáltató Zrt. 5,9 százalékkal növelte az árbevé-
telét és 3 százalékkal a dolgozói létszámát.
A egy pozíciót javító Szatmári Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. árbevételét 17,4 százalékkal nö-
velte, állományi létszáma 23 fővel bővült.
A Tízek legnagyobb foglalkoztatója a Coop Szol-
nok Kereskedelmi Zrt. 1 395 főnek adott munkát, 
a nettó árbevétele 3 százalékkal nőtt.
A Jász-Plasztik Autócentrum Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. egy helyet előrelépve negyedik a lis-
tán, nettó árbevétele 32 százalékkal, dolgozói lét-
száma 7 százalékkal nőtt.  
A Co-op Star Kereskedelmi Zrt. 16,9 milliárd forin-
tos árbevételével az ötödik helyen szerepel a lis-

tában és a második legnagyobb foglalkoztató is 
egyben.
Tavalyi pozícióján két helyet javítva hatodik a Zöld-
Ker Kereskedelmi Kft. árbevételét 13,1 százalékkal, 
exportját 50,4 százalékkal, állományi létszámát 
12,6 százalékkal növelte.
A kilencedikről a hetedik helyre lépett előre az An-
talis Hungary Kft. 6,8 milliárd forint árbevételével.
A két pozíciót javító Mátramag Mátravidéki 
Olajosmag Termelők Mezőgazdasági Szövetkeze-
te 9,5 százalékkal növelte az árbevételét.
A Magtár Termeltető Kereskedelmi Kft. 4,3 milliárd 
forintos árbevételével kilencedik a listában.
Új belépő a tízedik helyezett Ilona Malom Kft., 
mely 2015-ben 4,1 milliárd forint árbevételt ért el.

7,5 százalékának ezen szektor biztosított munka-
lehetőséget. 
A TOP 10 vállalkozás 2015-es nettó árbevétele 32,2 
milliárd forintot tett ki, ami 31,6 százaléka a teljes 
mezőgazdasági ágazat nettó árbevételének. A tíz 
legnagyobb árbevétellel rendelkező mezőgazda-
sági vállalkozás foglalkoztatja az ágazatban dolgo-
zók 27 százalékát. (22. táblázat)

22. táblázat

2014. év 2015. év Változás 2014. év 2015. év Változás 2014. év 2015. év Változás

% % %

1. 1. Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. 8 107 8 000 98,7 193 0 0,0 191 139 72,8 33.

2. 4. Kaluterm Lúd és Egyéb Baromfitermékeket Előállító Kft. 3 042 4 176 137,3 0 0 - 42 40 95,2 -

3. - Nem nyilvános -

4. 2. Alcsiszigeti Mezőgazdasági Zrt. 3 158 2 908 92,1 173 166 96,0 -

5. 8. Jász-Föld Mezőgazdasági Zrt. 2 212 2 877 130,1 0 0 - 111 117 105,4 -

6. 3. Körösmenti Hústermelö és Értékesitö Kft. 3 128 2 808 89,8 0 0 - 45 27 60,0 -

7. 6. Kossuth 2006. Mezőgazdasági Termelő Zrt. 2 459 2 390 97,2 0 0 - 104 107 102,9 -

8. - Mongol-Agrár Zrt. -

9. 9. NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 1 881 1 972 104,8 261 200 76,6 395 418 105,8 -

10. - Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. 2 351 1 818 77,3 0 0 - 115 110 95,7 -

Nem nyilvános

Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános

A legnagyobb mezőgazdasági vállalkozások 2015-ben

Rangsor

GAZDÁLKODÓ NEVE

Nettó árbevétel Export árbevétel Átlagos statisztikai        
állományi létszám Helye a 

TOP      
50-ben2015. 2014.

millió Ft millió Ft fő
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4. KÖNYVVIZSGÁLAT

A könyvvizsgáló társaságok 2015-ös nettó árbe-
vétele 845 millió forint volt, ami az előző évitől 44 
millió forinttal magasabb. Foglalkoztatottaik szá-
ma 147 fő. Saját tőkéjük 641 millió forint, adózás 
előtti eredményük 115 millió forintot tett ki, az 
előző évhez képest az előbbiben 10,3 százalékos, 
utóbbiban 8,5 százalékos növekedés volt tapasz-
talható.  (23. táblázat)

2015-ben 49 megyei illetőségű könyvvizsgálat-
tal, illetve adótanácsadással foglalkozó, a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara által bejegyzett társaság 
működött. Közülük 8 választotta az egyszerűsí-
tett vállalkozói adó, három a kisadózó vállalkozá-
sok tételes adója és kettő a kisvállalati adó szerinti 
adózást. Elemzésünk a társaságiadó-törvény hatá-
lya alá tartozó társas vállalkozások adatain alapul.

zett a listán. A társaság állományi létszáma 5,4 szá-
zalékkal bővült.
A hatodik helyezett Körösmenti Hústermelő és Ér-
tékesítő Kft. nettó árbevétele 2,8 milliárd forint 
volt.
A Kossuth 2006. Mezőgazdasági Termelő Zrt. 2,4 
milliárd forint árbevételt könyvelt el a dolgozói lét-
szám 2,9 százalékos növekedése mellett.
Új szereplő a tízes listában az ágazat nyolcadik leg-
nagyobb értékesítője, a Mongol-Agrár Zrt.
A nettó árbevétel tekintetében kilencedik helyen 
álló NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 
továbbra is a TOP tízes kör legnagyobb foglalkoz-
tatója, állományi létszámát 23 fővel növelte.
A Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. 1,8 mil-
liárd forintos nettó árbevételével a tízedik helyen 
került be az ágazati listába.

A mezőgazdasági tevékenységet végzők között 
a legmagasabb árbevételt továbbra is a Jászapá-
ti 2000. Mezőgazdasági Zrt. érte el a megyében, 
a TOP 50 adózói körben a 33. helyen áll. A mező-
gazdasági ágazat árbevételének 7,9 százalékát re-
alizálta. A társaság a tíz legnagyobb mezőgazda-
sági vállalkozás közül a harmadik legnagyobb fog-
lalkoztató.
A Kaluterm Lúd és Egyéb Baromfitermékeket Elő-
állító Kft. két helyet javított tavalyi pozícióján, ár-
bevétele 37,3 százalékkal nőtt.
Az Alcsiszigeti Mezőgazdasági Zrt. 2,9 milliárd fo-
rintos árbevétele mellett a lista második legna-
gyobb foglalkoztatója.
A Jász-Föld Mezőgazdasági Zrt. értékesítése 30,1 
százalékkal nőtt, aminek köszönhetően az előző 
évhez képest három helyet javítva ötödik helye-

23. táblázat

2014. év 2015. év Változás 2014. év 2015. év Változás 2014. év 2015. év Változás 2014. év 2015. év Változás
% % % %

1. 1. Stádium Kft. 194,1 212,4 109,4 48 48 100,0 73,3 78,5 107,1 1,3 6,1 469,2

2. 3. Kontír '99 Kft. 74,4 76,7 103,1 12 12 100,0 21,0 23,6 112,4 2,8 2,8 100,0

3. 2. "Privát Haszon" Kft. 80,9 70,6 87,3 18 18 100,0 21,6 20,0 92,6 0,9 -1,5 -166,7

4. 4. Hitelesítő Kft. 63,8 64,4 100,9 8 7 87,5 17,2 17,5 101,7 16,0 16,2 101,3

5. 5. Ráció Kft. 45,9 48,2 105,0 9 8 88,9 62,7 65,5 104,5 3,1 3,1 100,0

6. - Tisza Bross Audit Kft. 24,7 38,8 157,1 19,1 15,4 80,6 4,8 12,5 260,4

7. 6. Sába Auditor Kft. 33,6 38,5 114,6 5 5 100,0 16,4 26,0 158,5 3,4 10,1 297,1

8. 8. Honestus 2000 Kft. 3 3 100,0 90,2 101,3 112,3 6,9 12,2 176,8

9. - Krasznai Consulting Kft. 22,1 20,8 94,1 2 2 100,0 20,6 20,0 97,1

10. 9. Con-Túr Kft. 25,4 20,7 81,5 4 4 100,0 18,5 15,6 84,3 6,7 2,6 38,8

Nem nyilvános

A 10 legnagyobb árbevételt elérő könyvvizsgáló cég 2015-ben

Rangsor
GAZDÁLKODÓ NEVE

Nettó árbevétel Átlagos statisztikai             állományi 
létszám Saját tőke Adózás előtti eredmény

2015. 2014.
millió Ft fő millió Ft millió Ft

Nem nyilvános

Nem nyilvános
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Új belépő a listában hatodik helyezett Tisza Bross 
Audit Kft., mely árbevételét több mint másfélsze-
resére, adózás előtti eredményét pedig több mint 
két és félszeresére növelte.
A Sába Auditor Kft. 14,6 százalékos növekedést 
követően 38,5 millió forintos nettó árbevételével 
hetedik a rangsorban. Saját tőkéjét több mint fe-
lével, adózás előtti eredményét pedig közel két-
szeresével növelte. 
A nyolcadik helyezett Honestus 2000 Kft. az adó-
zás előtti eredménye háromnegyedével nőtt. 
Új belépő a Krasznai Consulting Kft., mely 20,8 mil-
lió forintos árbevételével kilencedik a listán.
A tízedik helyezett Con-Túr Kft. 20,7 millió forint 
nettó árbevételt ért el 2015-ben.

A TOP 10 lista élén továbbra is a Stádium Kft. áll, 
nettó árbevételét 18,3 millió forinttal, adózás előt-
ti eredményét több mint négyszeresére növelte. 
Egy helyet előrelépve második a Kontír ’99 Kft. 76,7 
millió forint nettó árbevétellel. Saját tőkőjét 12,4 
százalékkal növelte. 
A rangsorban harmadik „Privát Haszon” Kft. 70,6 
millió forint nettó árbevételt ért el. 
A Hitelesítő Kft. előző évi pozícióját megőrizve 
negyedik helyen szerepel, nettó árbevételét, sa-
ját tőkéjét és adózás előtti eredményét egyaránt 
növelni tudta.
Az előző évhez hasonlóan ötödik a Ráció Kft., ár-
bevétele 5 százalékkal, saját tőkéje 4,5 százalék-
kal emelkedett.  

AZ 50 LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁS
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A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL VÁMSZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

1. grafika

A hatályos jogszabályi rendelkezés szerint az Unió 
vámterületéről kiszállítani kívánt uniós árukat kivi-
teli eljárás alá kell vonni. A kiviteli vám-árunyilat-
kozatokat a kiviteli vámhivatalhoz adatfeldolgo-

zási eljárás felhasználásával kell benyújtani elekt-
ronikusan. 

Az uniós piacon való forgalomba hozatalra vagy az 

anyagok jövedéki adójához kapcsolódik. A vissza-
igénylések 2,2 százaléka az egyéb kiemelt vámbe-
vételi számlákat érintette.

A kiutalások 97,8 százaléka – 2 652,8 millió forint – 
a jövedéki adó bevételi számlákon valósultak meg, 
melynek jelentős része, 2 643 millió forint az üzem-

alizálódott. A befizetések második legjelentősebb 
tétele, 39,6 százaléka az importtermék áfa bevétel-
ből származott. A bérfőzési szeszadó részaránya 
7,3 százalék volt, mely számlán az előző évhez vi-
szonyítva több mint 580 millió forintos növekedés 
realizálódott a jogszabályi háttér változása miatt. 
A regisztrációs adó számlára 562 millió forint folyt 
be a megyében, ami az összes befizetés 7 száza-
lékát adta. A befizetések 1,7 százaléka jövedéki 
adókból (üzemanyagok jövedéki adója, egyéb ter-
mékek jövedéki adója) teljesült. (1. grafika)

A megyében 2015-ben a kiemelt vám- és jöve-
déki adó adónemekben 8 051,6 millió forint be-
fizetést teljesítettek és 2 711,8 millió forint kiuta-
lásban részesültek az adózók. A nettó adóbevé-
tel 5 339,8 millió forint volt, mely 39,7 százalékkal 
több a 2014-esnél. 

2015-ben a befizetéseknek a 44,4 százalékát az 
uniós vámbevételek számlára teljesítették az adó-
alanyok, mellyel a bevételi számlán az előző évhez 
viszonyítva több mint 50 százalékos növekedés re-

Export-import forgalom bemutatása

Kiemelt vám- és jövedéki adó bevételek alakulása
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2015. év összesen
8 051,6 millió Ft
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1. táblázat

2. táblázat

történhet vámkezelés. 
Az exportadatok tekintetében a megye forgalma 
közel azonos volt mindkét évben. Az import vám-
kezelések darabszáma 264 tétellel, 2,3 százalékkal 
nőtt a 2014-es adatokhoz viszonyítva. A vámkezelt 
áruk statisztikai értéke is emelkedett 119 202 mil-
lió forinttal, 25,1 százalékkal a 2014-es adatokhoz 
képest. (1. táblázat)

Unió vámterületén belüli magáncélú felhasználás-
ra vagy fogyasztásra szánt nem uniós árukat sza-
bad forgalomba kell bocsátani. A behozatali vám-
eljárások kezdeményezése történhet papír alapon 
és elektronikusan egyaránt. 
A megyében egy vámigazgatási eljárási helyszí-
nen, a NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága MB. 2001 Kft. szolgálati helyen 

A megyében a regisztrációs eljárás alá vont gépjár-
művek száma 2015-ben 5 531 darab volt, ez mint-
egy 60,8 százalékos növekedést jelent a 2014-es 
adatokhoz képest. A kivetett adó összege – 567 
millió forint – pedig 53,7 százalékos emelkedést 
mutatott. (2. táblázat)

A jelenleg hatályos törvényi rendelkezés alapján 
regisztrációs adót kell fizetni a Magyarország te-
rületén forgalomba helyezendő személygépkocsi 
és lakóautó, valamint motorkerékpár után, továb-
bá a gépjárműflotta-üzemeltető személygépkocsi-
jának belföldi illetőségű személy részére történő 
bérbeadása esetén. 

Regisztrációs adó eljárások

2014. év 2015. év 2014. év 2015. év
db % millió Ft %

Export vámkezelések 14 045 13 887 -158 98,9% 196 051 195 985 -66 100,0%
Import vámkezelések 11 669 11 933 264 102,3% 475 292 594 494 119 202 125,1%
Összesen 25 714 25 820 106 100,4% 671 343 790 479 119 136 117,7%

Kiviteli és behozatali vámeljárások alakulása

Megnevezés
Árunyilatkozat (CDPS_ID) Statisztikai érték

Változás Változás
db millió Ft

2014. év 2015. év 2014. év 2015. év
db % millió Ft %

Regisztrációs adó eljárások 3 439 5 531 2 092 160,8% 369 567 198 153,7%

Regisztrációs adó eljárások változása

Megnevezés
Eljárás alá vont gépjárművek Kivetett adó

Változás Változás
db millió Ft
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3. táblázat

A közúti árufuvarozási, személyszállítási, valamint mezőgazdasági tevé-
kenységhez kapcsolódó jövedéki adó visszaigénylések alakulása

A jövedéki adóalanyok bemutatása

séget végző gazdálkodók a kereskedelmi gázolaj 
felhasználásukhoz kapcsolódóan 2011. január 
1-jétől érvényesíthetnek a hatályos adómérték-
nek megfelelően jövedéki adó-visszaigénylést. A 
kereskedelmi gázolajként felhasznált üzemanyag 
után literenként visszaigényelhető jövedéki adó 
mértéke a 2014-es 17 forintról 11 forintra csökkent 
2015. január 1-jétől.      

A felhasználási céltól függően a hatályos jogsza-
bály több visszaigénylési jogcímet biztosít az 
üzemanyag felhasználók részére, melyek közül ki-
emelendő a mezőgazdaságban felhasznált, vala-
mint a kereskedelmi gázolajként felhasznált üzem-
anyag utáni jövedéki adó visszaigénylés. 

A közúti árufuvarozási, személyszállítási tevékeny-

nyiségű párlat után az addigi 0 forintos kedvezmé-
nyes adómérték helyett fizetendő 167 000 forintos 
adómérték alkalmazása. Másrészt a magánfőzés 
elterjedése is hozzájárult a párlat mennyiség visz-
szaeséséhez. 2015-ben 55,1 százalékkal több, ösz-
szesen 245 darab magánfőző berendezést szerez-
tek be a megye területén. A kereskedelmi szeszfőz-
dék száma 2015-ben 3-ról 5-re változott, azonban 
13,4 százalékkal (50 343,8 hektoliterfokról 43 573,3 
hektoliterfokra) csökkent az általuk szabadforga-
lomba bocsátott párlat mennyisége.

2015-ben a megyében nőtt a bérfőzést végző 
szeszfőzdei engedéllyel rendelkezők száma, to-
vábbá a szeszfőzdék mennyisége is 30-ról 33-ra 
emelkedett, azonban a termelés közel 30 száza-
lékkal csökkent. A bérfőzésben előállított párlat 
mennyisége a 2014-es 496 700,9 hektoliterfok-
hoz képest 2015-ben 356 181,7 hektoliterfokra vál-
tozott. A csökkenés több okra vezethető vissza. 
Egyrészt 2015. január 1-jétől bevezetésre került a 
szeszfőzdében bérfőzés keretében, a bérfőzető 
alapanyagából előállított, legfeljebb 50 liter meny-

szonyítva az adózók száma 10,3 százalékkal emel-
kedett. (3. táblázat) 

2015-ben a megyében 43 jövedéki engedéllyel 
rendelkező adóalany működött. Az előző évhez vi-
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4. táblázat

Fémkereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodók számának alakulá-
sa

adatokhoz képest. A NAV 24 fémkereskedelmi te-
lephely felügyeletét látta el 2015-ben, mely adat a 
2014-eshez képest 7,7 százalékkal csökkent.

A NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága illetékességi területén 2015-
ben 16 gazdálkodó rendelkezett fémkereskedel-
mi engedéllyel, mely 3-mal kevesebb a 2014-es 

lása folyamatosan történt mind a mezőgazdaság-
ban felhasznált, mind a kereskedelmi gázolajként 
felhasznált üzemanyag tekintetében.

A jogszabályban biztosított valamennyi vissza-
igénylési időszak (éves, negyedéves, havi) előfor-
dult a benyújtott jövedéki adó-visszaigénylések 
között, melyek feldolgozása és az összegek kiuta-

az előző évi adatokhoz képest. A megyében re-
gisztrált kereskedelmi gépjárművek száma 2014-
ben 1 600 darab volt, mely 2015-re 2 380 darabra 
emelkedett. 

A kereskedelmi gázolajként felhasznált üzem-
anyaghoz kapcsolódóan benyújtott jövedéki adó-
visszaigénylések száma 3,4 százalékkal csökkent 
2015-ben és az adómérték csökkenése miatt a visz-
szautalt jövedéki adó összege több mint 40 száza-
lékkal, 159 millió forinttal volt alacsonyabb, mint 
egy évvel korábban. A mezőgazdasági üzemanyag 
felhasználáshoz köthető visszaigénylések darab-
száma és a visszautalt jövedéki adó összege közel 
azonos volt mindkét évben. (4. táblázat)

A mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó jö-
vedéki adó-visszaigénylés mértéke a bemutatott 
időszakban nem változott, literenként 90,487 fo-
rintot igényelhettek vissza a gazdálkodók. 

A kereskedelmi gázolajhoz kapcsolódó adó-vissza-
igénylés érvényesíthetőségének feltétele az előze-
tes nyilvántartásba vétel, melyhez az elemzéssel 
érintett időszakban a kérelmet az adó-visszaigény-
lési jogosultság első ízben történő érvényesítését 
megelőző legalább 30 nappal szükséges benyújta-
ni a székhely szerint illetékes vámigazgatósághoz.

A megyében 2015-ben 252 kereskedelmi gázolaj 
jövedéki adó-visszatérítésre jogosult gazdálkodót 
vettek nyilvántartásba, ami 44 százalékkal több 
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A JÁSZ-NAGYKuN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS 
IPARKAMARA  2015. ÉVI MuNKÁJA

A kamara 2015. évi működésében továbbra is a tagok, a gazdálkodó szervezetek széleskörű szolgáltatá-
sára törekedett, úgy a gazdaságfejlesztés, a rendezvényszervezés, a vállalkozások forráshoz jutásának 
segítése, a szakképzés és a gazdaságfejlesztés területén.

A kamara szakképzési tevékenysége

A kereskedelmi és iparkamarák a magyarországi duális szakképzési rendszer kialakításában és működ-
tetésében a megnövekedett szerep mellett irányító szerepet töltenek be. 

A kamarai garanciavállalás biztosítja a duális képzés alapvető céljának megvalósulását, hogy a tanulók 
minél hamarabb vállalati környezetben, munkafolyamatba ágyazott tanulással sajátítsák el a választott 
szakképesítést.

A szakképzési törvény által kamarához rendelt szakképzési feladatok között 2015. évben kiemelt jelen-
tőséget kapott a mesterképzés.

Mesterképzés

2015. szeptember 1-től a képzőhelyeken a mesteroktató – bizonyos törvényi előírások kivételével – biz-
tosítása törvényi előírás.

2015. évben a mesterképzés 19 szakmában valósult meg, megyénkben 192 fő tett sikeres vizsgát. A kép-
zés magas színvonala köszönhető a vállalkozók felelősségtudatának, a képzésben résztvevő tanárok szor-
galmának, a kamara szakapparátusi munkájának.

Az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a mestervizsga követelményeit egyre több szakmára dolgozza 
ki, jelenleg 77 szakmában van lehetőség mestercím elérésére, az agrárszakmákkal együtt 12 szakmában 
kötelező az önálló munkavégzéshez, vállalkozáshoz. 
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Tanulószerződés tanácsadói hálózat működtetése 

A tanácsadók feladata a tanulószerződésekkel, együttműködési megállapodásokkal, a kamarai garancia-
vállalással kapcsolatos kamarai feladatok elvégzése, ezeket megyénkben 6 tanácsadó látja el. 

Megyénkben 2015. október 1-én, az iskolai mérések időpontjában 1.952 hatályos tanulószerződés volt, 
a képzések 316 gazdálkodó szervezet, 384 képzőhelyén valósultak meg.

A tanulószerződések számának csökkenésében 2014-ben a kötelező iskolába járási korhatár 16 évre tör-
ténő csökkentése, korai iskola elhagyások, szakiskolai beiskolázási létszám csökkenése játszik szerepet. 

Képzőhelyi ellenőrzés

A kamara a gyakorlati képzés ellenőrzését a gazdálkodó szerveknél az érintett szakképző iskolák közre-
működésével látja el. 2015. évben a kamara 126 bevezető, és 163 köztes ellenőrzést végzett.

Tanulószerződések száma JNSZMKIK

Gazdálkodószervek és képzőhelyek számának alakulása a kamará-
nál (2015. december 31. és 2016.03.24.)

businesses 
 

training  
centers
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Az ellenőrzés tapasztalata, hogy a képzők biztosítják a képzés személyi, tárgyi, jogszabályi feltételeit, 
tanulói juttatásait. 
Megyénkben tanműhelyt működtető gazdálkodók között kiemelt jelentőséggel bír a Claas Hungária Kft, 
Elektrolux Lehel Kft, Laboncz Kft, MÁV Zrt, Baross Gábor Oktatási Központ, Tisza Ablak Kft, COOP Szol-
nok Zrt, Co-oP STAR Zrt, Kun-Span Kft.

Kamaránk tovább folytatja a képzést kiemelkedően végző cégek megyei elismerését. 2015-ben a TOP 50 
rendezvényen ünnepélyes keretek között került átadásra a Kiváló Gyakorlati Képzőhely kitüntetés. Elis-
merésben részesült a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft, a RING Autóház Kft, valamint a Stílusterv Kft.

Gyakorlati szintvizsgák szervezése

A kamara az első szakképzési évfolyam tanévében, február első tanítási napjától április utolsó tanítási 
napjáig terjedő időszakban szintvizsgát szervez annak mérésére, hogy a tanuló a szakiskolában az első 
szakképzési évfolyamon elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat.
2013. januártól csak érvényes szintvizsgával lehet Tanulószerződést (TSZ) kötni az új duális képzésben 
részt vevők esetében, így a szintvizsga szerepe felértékelődött.
2015. évben 1.287 tanuló számára szerveztünk szintvizsgát.

Szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagok delegálása

Modulos vizsgák Complex exams
Összes vizsga/lét-

szám:VB Elnök de-
legálás

VB tag dele-
gálás

VB elnök de-
legálás

VB tag dele-
gálás

Vizsgák szá-
ma: 107 138 121 544 410

Vizsgázók 
száma (fő): 982 1.341 1.539 4.358 5.699

Szakma Kiváló Tanulója Versenyének szervezése

A 2014/2015. évi Szakma Kiváló Tanulója Verseny / Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 39 szakmájából 
a megyénkben 26 szakmában 241 fő indult. A versenyzők 17 megyei szakképző intézményből érkeztek. 

Az előválogatókra az írásbeli összesített eredmények alapján összesen 7 iskola képviseletében 15 fő ke-
rült be Jász-Nagykun-Szolnok megyéből. Az áprilisi döntőre a további megmérettetések során összesen 
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8 diák jutott be, ebből országos szinten 4 fő I. helyezett (ebből 1 tanuló a II. SkillsHungary Nemzeti Dön-
tőn állhatott a dobogó legfelső fokára), további 1 fő II. helyezett, valamint 1 fő III. helyezett lett. További 
eredmények: 1 tanuló V. helyezést és 1 tanuló VIII. helyezést ért el.  

Az SZKTV és OSZTV döntőjére az 525 főn felül a pályaorientációs keretből még 2 busszal 90 tanuló utaz-
hatott.

MFKB tevékenység

2014. december 19. és 2015. február 23. között zajlott a GVI „Szakiskola 2015” elnevezésű kérdőíves fel-
mérés, amely keretében a megyénk számára előírt 93 vállalkozás és 171 tanuló lekérdezését teljesítettük.
Szakmaszerkezeti javaslat meghozatalakor a bizottság elsődlegesen a gazdasági igényeket, beruházási 
adatokat, a GVI statisztikákat vette figyelembe, valamint egyhangú szavazattal fogadta el a 25 tanulmá-
nyi ösztöndíjjal támogatott szakképesítésekre vonatkozó javaslatot. 
Az iskolarendszerű szakképzés szakmai szerkezete egyre jobban igazodik a megyei vállalkozói igények-
hez (köszönhetően az MFKB tevékenységének). 

Pályaorientáció

A 2015. év pályaorientációs feladatai között a kamarai garanciavállalás intézményrendszerének támo-
gatása is megjelent. A duális képzés megvalósulásának fontosságát érezve a tájékoztatásokba a hiány-
szakmák, szakiskolai tanulmányi ösztöndíj, szakmai versenyek, szintvizsga, a tanulószerződés rendsze-
re mellett beépült a KGV rendszere is. 
A 7. osztályos tanulók pályaválasztási kérdőíves kutatása során 421 kérdőíves felmérést végeztünk. Az is-
kolák, cégek, partnerszervezetek továbbra is nyitottak a kamarai pályaorientációs tevékenységek iránt. 
Folyamatosan érkeznek kérések az iskolák felől a tájékoztató előadások megtartására, üzemlátogatá-
sok lehetőségére.
Összesen 20 iskola, 12 helyszínen 741 fővel kapott lehetőséget arra, hogy személyes élményeket szerez-
zen a munka világából.

Az osztályfőnöki órák, a szülői értekezletek tapasztalatai, hogy a szülők egyértelműen helyeslik a fizikai, 
„gyakorlatigényes” szakmák társadalmi presztízsének helyreállítását és köszönettel fogadnak minden 
segítséget, ami a pályaválasztási döntésben támogatja gyermeküket. A legnagyobb érdeklődéssel a hi-
ányszakmákat támogató tanulmányi ösztöndíjrendszer információit hallgatták.
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Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, Erasmus+ mobilitási projektek

Az Erasmus+ programban, „Szakmatudás felsőfokon” címmel a megye nagy kereslettel bíró szakmái-
ban (hegesztő, szerkezetlakatos, kereskedő) oktató iskolai és vállalati szakemberek továbbképzését tűz-
tűk ki célul, fémipari szakmákban 12 fő és kereskedő szakmában 18 fő részére.

Sikerrel nyújtottunk be páláyzatot Paradigmaváltás az energia- és építőipari szakmák oktatásában 
címmel 2015. évben, mely szakmai továbbképzés, tanulmányút egyhetes programja a drezdai Kézműves 
Kamara közreműködésével, tartalmas szakmai programmal valósult meg.

A kamara gazdaságfejlesztési tevékenysége

A gazdaságfejlesztési osztályunk kiemelt feladata a megye gazdaságának élénkítése a hazai és nemzet-
közi piacok bevonásával. Legfőbb célkitűzésünk, hogy a vállalkozók hétköznapi munkáját segítsük napi 
tanácsadással, a pályázati lehetőségek feltérképezésével, a hazai és nemzetközi vásár-, és üzemlátoga-
tások, üzletember-találkozók, továbbképzések és szakmai rendezvények, konferenciák megszervezésé-
vel és lebonyolításával.

Vállalkozás üzletmenetét segítő kamarai rendezvények, 
előadások

Fontosnak tartjuk, hogy a megyében működő vállalkozások tevékenységét 
minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítsük. Célunk, hogy a napi üzlet-
menetet befolyásoló törvényi változásokról, adatszolgáltatási és bevallási kö-
telezettségeikről, támogatási lehetőségekről mihamarabb tudomást szerez-
zenek. Ennek érdekében tájékoztató rendezvényeket, továbbképzéseket, elő-
adásokat szervezünk, ahol a szaktanácsadókkal való személyes konzultáció 
lehetőségét is biztosítjuk.

Vállalkozás üzletmenetét segítő tanácsadás

Gazdaságfejlesztési osztályunk 2015. évben 95 alkalommal nyújtott tanácsadást. 
A tanácsadások nagy része a 2015. évi törvényi változásokkal kapcsolatban tör-
tént, de felkeresték irodánkat vállalatalapítással, tevékenységi körbővítéssel, pá-
lyázati lehetőségekkel kapcsolatban is, valamint a megkeresések megközelítő-
leg fele, a nemzetközi és hazai gazdasági kapcsolatok kiépítésére vonatkozott.
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Nemzetközi kapcsolatépítés

A hozzánk forduló megyei vállalkozásokat több eszközzel is próbáljuk segíteni 
a hazai és a nemzetközi üzleti kapcsolatok építésében. Egyik fő eszközünk az 
Enterprise Europe Network (EEN) hálózata, melynek segítségével nemzetkö-
zi kamarákon és más társszervezetek közreműködésével segítjük vállalkozóink 
kapcsolatépítési szándékát. 
Ezen felül alkalmazzuk a kétoldalú, közvetlen kapcsolatfelvételt is a környe-
ző kamarákkal. Számukra rendszeresen továbbítjuk a „The Voice of Business, 
Die Stimme des Business” nemzetközi kiadványunkat. 

A párizsi magyar nagykövetség külgazdasági irodája részére 2015-ben két te-
rületen kerestünk potenciális beszállítókat, ablak-, nyílászáró-, redőny-, és zsa-
lugyártó kis-és középvállalatok valamint kórházi ágyszerkezetek gyártására 
fémipari beszállítók személyében. A jelentkezéseket minden esetben továb-
bítottuk a francia félnek.

Hasonló módon gyűjtöttünk potenciális partnereket a megyéből a svájci 
Beidermann (beépített szekrények, szobaszekrények) vállalat, valamint a finn-
országi S-Market üzlet, a német Bosch Sicherheitssysteme és Energietechnik Es-
sen Gmbh, az észak-németországi ruhaipari vállalat, az OBI és az ukrán APLAST 
és az izraeli Gan Noy Furniture beszállítói felhívására.

Enterprise Europe Network (EEN)

Kamaránk a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara társszervezete-
ként ismét sikeresen pályázott az Enterprise Europe Network hálózat üzemel-
tetésére. Az új pályázati időszak 2015. január 01-vel kezdődik és 2017. decem-
ber 31-vel ér véget.

Az EEN lehetőséget teremt arra, hogy a vállalkozóinknak nyújtott, nemzetközi 
vonatkozású szolgáltatásainkat bővített tartalommal nyújtsuk. Az EEN tanács-
adóink a hazai szakértelmet a nemzetközi tapasztalatokkal egyesítve támogat-
ják a vállalkozásokat külpiacra lépési terveikben. A külpiacra lépési tanácsadás 
keretein belül felmérjük a vállalkozás jelenlegi helyzetét, javaslatot teszünk a 
potenciális új piacokra, valamint a külpiacra lépési stratégia felépítésében 
is támogatást tudunk nyújtani, szükség esetén külső szakértők bevonásával. 
A stratégia kidolgozásán túl a Hálózat hathatós támogatást nyújt a megfelelő 
nemzetközi partnerek felkutatásában és megszólításában. A 63 országot le-
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fedő adatbázisban több ezer vállalkozás keres, illetve kínál nemzetközi együtt-
működési lehetőséget. Az egyes iparágak szakvásárai mellé nemzetközi üz-
letember-találkozókat szervezünk a hálózati munkatársakkal együttműköd-
ve, ezzel is segítve a vásáron való részvétel hatékonyságát.

Helyi kapcsolatok építése

A nemzetközi kapcsolatok mellett nagy figyelmet fordítunk a helyi gazdasá-
gi kapcsolatok építésére is. A személyes találkozások és közvetítésen felül ka-
maránk ingyenesen elérhető, elektronikus felületet biztosít a megye vállalko-
zóinak, hogy egyedi igényeik és szolgáltatásaik bemutatásával megtalálják a 
megfelelő üzleti partnert a megye határain belül. 

Fenti célok elérésre érdekében honlapunkon külön felületet biztosítunk az üz-
leti ajánlatoknak, melyek között szereplési lehetőséget kínálunk a megye vál-
lalkozói számára is. Rövid felhívás mellett, egy oldalas bemutatkozó anyagai-
kat ingyenesen elérhetővé tesszük az érdeklődők számára. 

Innováció, iparjogvédelem, szellemi tulajdonvédelem

Kamaránk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve tanácsadó 
Infópontot üzemeltet, melyen keresztül hatékonyabban tudjuk támogatni a ku-
tatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalkozók, magánemberek, leendő start-up vál-
lalkozások iparjogvédelmi és szellemi tulajdon védelmi törekvéseit. „Iparjog-
védelmi Információs Pontunkat” 2015-ben 36 alkalommal keresték fel. 

Klubélet a kamaránál

Innovációs klub
2015. évi találkozók témája:

-  „AWARENESS” az Alkotmányvédelmi Hivatal szakemberének tájé-
koztatása az információ-biztonság csorbulását jelző figyelemfelhívó 
jelekről és azok kivédéséről.

-  Épület energiahatékonysági / épületenergetikai követelmények-
re való felkészülés a Széchenyi 2020 pályázati lehetőségek kiak-
názásával” A rendezvény Tégláson, a HAJDÚ Hajdúsági Ipari Zrt. szer-
vezésében az Innovációs Központban került megrendezésre, melyre 
kamaránk kedvezményes részvételt biztosított klubtagjai számára.
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-  „Az ötlettől a megvalósításig” című innovációs tájékoztató ren-
dezvény és fórum 2015. november 23-án a Szellemi Tulajdon Nem-
zeti Hivatalával együttműködve Nyílt Innovációs Klubülést, tájékoz-
tató előadást és fórumot szerveztünk az innovációban, K+F-ben érin-
tett vállalkozók számára. 

Női vállalkozók és vezetők klubja – Üzleti Reggeli 

Egy korábbi kamarai kezdeményezés továbbvitele, megújult formában, szín-
vonalas, hasznos tartalommal. A találkozókon aktuális problémákat érintő elő-
adásokkal, kötetlen beszélgetéssel, tapasztalatcserével és üzleti kapcsolatépí-
tési és fejlődési lehetőséggel vártunk minden női vezető jelentkezését. 

Kiadványaink

Pályázati Kisokos

Kamaránk az Econoserve Pályázatíró Kft-vel együtt létrehozta a „Pályázati Kis-
okos” nevű, ingyenes, elektronikus pályázati tanácsadási szolgáltatását. 
Célunk ezzel a kiadvánnyal az volt, hogy megyénk vállalkozói mindig 
időben értesüljenek az éppen aktuális pályázati kiírásokról és hírekről. 
Ez a speciális hírlevél egy több levélből álló sorozat, melyben megküldjük a 
közelgő pályázati időszakra vonatkozó legfontosabb információkat, pályázati 
kiírásokat és a pályázás feltételeit. Tájékoztató leveleink a kéthetente megje-
lenő Kamarai Hírlevél-en felül, a hazai uniós pályázati információk közzététe-
lével egy időben kerülnek kiküldésre minden érdeklődő számára. A hírlevélre 
feliratkozottak száma 2015-ben 236 db. 2015. évben összesen 10 db elekt-
ronikus kiadványunk jelent meg, tájékoztatást adva az aktuális gazdaság-
fejlesztési pályázatokról.
 
Kamarai Hírlevél és Honlap

A kéthetente megjelenő Kamarai Hírlevélben vállalkozóink tájékoztatást kap-
nak az aktuális gazdasági, pályázati és szakképzési hírekről, kiállításokról és vá-
sárokról, valamint üzletember-találkozókról. Itt tájékozódhatnak aktuális ka-
marai előadásokról, képzésekről. Külön hírblokkot szánunk a nemzetközi üz-
leti ajánlatoknak is. 
2015. évben összesen 22 db. Kamarai Hírlevél került kiküldésre 6.917 
e-mail címre. 
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Kamarai kitüntetések, díjak

Év Vállalkozása

A kamara elnöksége a 2014. évi gazdasági teljesítménye elismeréseként Év 
Vállalkozása Díjban részesítette a jászberényi Jász-Plasztik Kft-t, a tószegi 
BACHL Kft-t, a kisújszállási EPOSZ Kft-t, a karcagi Kun-Span Kft-t, a mezőtú-
ri RAFI Hungária Kft-t, valamint a martfűi RIGÓ Kft-t.

Észak-Alföldi Innovációs Díj

A Debreceni Akadémiai Bizottság és az Észak-alföldi régió kereskedelmi és 
iparkamarái 2015-ben a karcagi székhelyű Szimmetria Kft. pályázatát ismer-
ték el innovációs díjjal. Pályázati anyagában két nagyszerű fejlesztési eredmé-
nyét is bemutatta:

1. Biomasszából energia előállítására alkalmas mobil pelletáló üzem 
2.  Növényi olaj előállítására szolgáló hidegsajtoló olajprés gépcsalád fej-

lesztése

Egyéb tevékenységek

Vámügyintézés, okmányhitelesítés

A gazdaságfejlesztés részének is tekinthető, a kereskedelmi forgalomban hasz-
nálatos igazolások, bizonyítványok és egyéb okmányok kiállítása és hitelesíté-
se, 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.

Széchenyi Hitelkártya – Kombinált Mikrohitel

A 245 Széchenyi Kártya befogadó hely közül kamaránk 24. a rangsorban a 
kiadott 4.326 kártyával. 
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További tevékenységek:

Békéltető Testület, Teljesítésigazolási Szakértő Szerv.
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AZ 50 LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁS
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TOP 50 3. helyezett
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A 20. jubileumi üzleti év Magyarországon. 

A megye TOP 50 vállalatának egyike.

Innováció, kutatás-fejlesztés, nemzetközi felelősség.

Csoporton belüli stratégiai kompetenciaközpont.

Hatékonyság, megújulási képesség.

Duális szakképzés kiváló színvonalon.

Elérhetőségek: 

5200 Törökszentmiklós 

Kombájn utca 1. 

+36 30 688 29 75

hr-clh@claas.com 

www.claas-group.com

    CLAAS Hungária Kft.                                     A jövőt aratni.

Tradíció. Minőség. Megbízhatóság. Perspektíva. Felelős munkáltató.

TOP 50 6. helyezett

 A teljes magyar tulajdonban lévő COOP hálózat üzle-

tei, méltán mondhatjuk, hogy mindennapi életünk részei, 

hiszen az ország területén szinte mindenütt jelen van, és 

naponta mintegy másfél millió vásárló fordul meg kü-

lönböző COOP üzletben. Több mint 1650 településen, közel 

3000 üzlettel a magyar kereskedelmi kultúra színvonalának 

fejlesztése mellett köteleződtünk el. Üzleteink sajátossága, 

hogy vásárlóinkkal közvetlenebb, barátságosabb kapcsola-

tot tudunk kialakítani és fenntartani, melyet az országos szin-

ten létrehozott törzsvásárlói programmal, saját márkás 

termékeinkkel és különböző, országos illetve helyi szintű 

társadalmi szerepvállalásainkkal is támogatunk. A meg-

növekedett verseny ellenére a COOP csoport az FMCG kate-

góriában továbbra is élen jár, bevételünk 2015-ben elérte 

az 560 milliárd forintot, megőrizve meghatározó piaci 

pozíciónkat a magyar élelmiszer-kiskereskedelemben.

A Coop az ország legnagyobb lefedettséggel rendelkező 
hazai élelmiszerlánca, mindannyiunk „jó szomszédja”.

Telefon: 56/511-310, fax: 56/511-330 
e-mail: titkarsag@tiszacoop.hu 

www.tiszacoop.hu

Magyarország legnagyobb 
COOP logisztikai központja

A szolnoki székhelyű TISZA-COOP Zrt. jövő-
re ünnepli alapításának 25. évfordulóját. A 
vállalkozás kizárólag nagykereskedelmi-lo-
gisztikai szolgáltatást végez 10 megye COOP 
hálózatához tartozó közel félezer élelmiszer 
és vegyiáru kiskereskedelmi bolt számára. 
Tevékenységüket több raktárból látják el, leg-
nagyobb a 13 ezer m2 területet meghaladó 
központi raktár, ahol a szárazáruk készlete-
zését koordinálják. Emellett rendelkezésre áll 
2,3 ezer m2 raktár terület a hűtést igénylő élel-
miszereknek, közel félezer m2-en pedig a -18 
°C hőmérsékletű fagyasztást igénylő mirelit 
termékkört készletezik a COOP üzletek minél 
gyorsabb és pontosabb kiszolgálása érdeké-
ben. A társaság fennállása óta Magyarország 
legnagyobb COOP ellátóközpontjává nőtte ki 
magát, melyhez hozzájárult a 2015. évi érté-
kesítési árbevétel 30,7 milliárd forintos nagy-
sága is. A cég két legnagyobb tulajdonosa 
a szolnoki székhelyű Coop Szolnok Zrt. és a 
jászberényi székhelyű Co-op Star Zrt. .

A jászberényi székhelyű társaság a 2015-
ös évtől a Tiszaföldvári COOP Zrt. szakmai 
irányítását átvette, így a két cég 2015. évi 
kereskedelemből származó árbevétele fo-
gyasztói áron 21,8 milliárd forint volt. Dolgo-
zói létszáma 1105 fő, törzsvásárlóinak száma 
eléri a 150 ezer főt. A vállalat 78 településen 
109 COOP szuper, COOP abc és COOP mini, 
valamint vas-műszaki, ruházati és köny-
vesboltot üzemeltet. A cég nagy hangsúlyt 
fektetett a meglévő üzlethálózat fejleszté-
sére, korszerűsítésére. Továbbra is kiemelt 

cikkcsoportokra, valamint az úgynevezett 
funkcionális élelmiszerekre, azaz laktóz-, és 
gluténmentes, valamint prémium kategóri-
ás termékekre. A Co-op Star Zrt. gazdasági 
súlyához méltó társadalmi szerepvállalásra 
is törekszik. A társaság az elmúlt egy évben 
több mint 12 millió forintot költött különfé-
le sportegyesületek, települések, kulturális 
programok és az oktatás támogatására.

Telefon: 57/411-411, fax: 57/411-543 
e-mail: mail@coopstar.hu

www.coopstar.hu

Co-op Star Zrt.

5100 Jászberény,
Ady Endre út 22.

Tisza-Coop 
Nagykereskedelmi 
és Szolgáltató Zrt. 

5000 Szolnok, Téglagyári út 13.

Fennállásának 70. évfordulóját ünneplő Coop 
Szolnok Zrt. a COOP üzletlánc egyik meg-
határozó láncszeme. 2015-ben a hálózat in-
tenzív fejlesztésbe kezdett, több kívül-belül 
felújított bolt mellett a friss áru kategória 
fejlesztésére is nagyobb erőforrást fordított. E 
stratégia mentén több mint 40 boltban kiala-
kításra került új péksarok, esztétikát és árukí-
nálatában magasabb színvonalú kiszolgálást 
lehetővé téve. Hasonló hangsúlyt fektetett a 

feltételeinek fejlesztésére is. A vállalat a szű-
kebb hazáját jelentő Szolnokon a Szigligeti 
Színházat, a Szolnoki Olaj Kosárlabda Klubot 
és a Szolnoki Sportcentrumot támogatja, de 
9 megyét lefedő működési területén több 
helyi közügy elkötelezett mecénása. A tár-
saság 145 üzletet üzemeltet 1650 főből álló 
munkaközösséggel, hosszú távú stabilitásra 
törekedve. A cég a 2015-ös évet 23,6 milliárd 
forintos nettó árbevétellel teljesítette piaci 
trendeket felülmúlva, terveinek megfelelően.

Telefon: 56/516-626, fax: 56/516-627
e-mail: titkarsag@coopszolnok.hu

www.coopszolnok.hu

Coop Szolnok Zrt.

5008 Szolnok, 
Krúdy Gyula út 108.
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A 20. jubileumi üzleti év Magyarországon. 

A megye TOP 50 vállalatának egyike.

Innováció, kutatás-fejlesztés, nemzetközi felelősség.

Csoporton belüli stratégiai kompetenciaközpont.

Hatékonyság, megújulási képesség.

Duális szakképzés kiváló színvonalon.

Elérhetőségek: 

5200 Törökszentmiklós 

Kombájn utca 1. 

+36 30 688 29 75

hr-clh@claas.com 

www.claas-group.com

    CLAAS Hungária Kft.                                     A jövőt aratni.

Tradíció. Minőség. Megbízhatóság. Perspektíva. Felelős munkáltató.
 A teljes magyar tulajdonban lévő COOP hálózat üzle-

tei, méltán mondhatjuk, hogy mindennapi életünk részei, 

hiszen az ország területén szinte mindenütt jelen van, és 

naponta mintegy másfél millió vásárló fordul meg kü-

lönböző COOP üzletben. Több mint 1650 településen, közel 

3000 üzlettel a magyar kereskedelmi kultúra színvonalának 

fejlesztése mellett köteleződtünk el. Üzleteink sajátossága, 

hogy vásárlóinkkal közvetlenebb, barátságosabb kapcsola-

tot tudunk kialakítani és fenntartani, melyet az országos szin-

ten létrehozott törzsvásárlói programmal, saját márkás 

termékeinkkel és különböző, országos illetve helyi szintű 

társadalmi szerepvállalásainkkal is támogatunk. A meg-

növekedett verseny ellenére a COOP csoport az FMCG kate-

góriában továbbra is élen jár, bevételünk 2015-ben elérte 

az 560 milliárd forintot, megőrizve meghatározó piaci 

pozíciónkat a magyar élelmiszer-kiskereskedelemben.

A Coop az ország legnagyobb lefedettséggel rendelkező 
hazai élelmiszerlánca, mindannyiunk „jó szomszédja”.

Telefon: 56/511-310, fax: 56/511-330 
e-mail: titkarsag@tiszacoop.hu 

www.tiszacoop.hu

Magyarország legnagyobb 
COOP logisztikai központja

A szolnoki székhelyű TISZA-COOP Zrt. jövő-
re ünnepli alapításának 25. évfordulóját. A 
vállalkozás kizárólag nagykereskedelmi-lo-
gisztikai szolgáltatást végez 10 megye COOP 
hálózatához tartozó közel félezer élelmiszer 
és vegyiáru kiskereskedelmi bolt számára. 
Tevékenységüket több raktárból látják el, leg-
nagyobb a 13 ezer m2 területet meghaladó 
központi raktár, ahol a szárazáruk készlete-
zését koordinálják. Emellett rendelkezésre áll 
2,3 ezer m2 raktár terület a hűtést igénylő élel-
miszereknek, közel félezer m2-en pedig a -18 
°C hőmérsékletű fagyasztást igénylő mirelit 
termékkört készletezik a COOP üzletek minél 
gyorsabb és pontosabb kiszolgálása érdeké-
ben. A társaság fennállása óta Magyarország 
legnagyobb COOP ellátóközpontjává nőtte ki 
magát, melyhez hozzájárult a 2015. évi érté-
kesítési árbevétel 30,7 milliárd forintos nagy-
sága is. A cég két legnagyobb tulajdonosa 
a szolnoki székhelyű Coop Szolnok Zrt. és a 
jászberényi székhelyű Co-op Star Zrt. .

A jászberényi székhelyű társaság a 2015-
ös évtől a Tiszaföldvári COOP Zrt. szakmai 
irányítását átvette, így a két cég 2015. évi 
kereskedelemből származó árbevétele fo-
gyasztói áron 21,8 milliárd forint volt. Dolgo-
zói létszáma 1105 fő, törzsvásárlóinak száma 
eléri a 150 ezer főt. A vállalat 78 településen 
109 COOP szuper, COOP abc és COOP mini, 
valamint vas-műszaki, ruházati és köny-
vesboltot üzemeltet. A cég nagy hangsúlyt 
fektetett a meglévő üzlethálózat fejleszté-
sére, korszerűsítésére. Továbbra is kiemelt 

cikkcsoportokra, valamint az úgynevezett 
funkcionális élelmiszerekre, azaz laktóz-, és 
gluténmentes, valamint prémium kategóri-
ás termékekre. A Co-op Star Zrt. gazdasági 
súlyához méltó társadalmi szerepvállalásra 
is törekszik. A társaság az elmúlt egy évben 
több mint 12 millió forintot költött különfé-
le sportegyesületek, települések, kulturális 
programok és az oktatás támogatására.

Telefon: 57/411-411, fax: 57/411-543 
e-mail: mail@coopstar.hu

www.coopstar.hu

Co-op Star Zrt.

5100 Jászberény,
Ady Endre út 22.

Tisza-Coop 
Nagykereskedelmi 
és Szolgáltató Zrt. 

5000 Szolnok, Téglagyári út 13.

Fennállásának 70. évfordulóját ünneplő Coop 
Szolnok Zrt. a COOP üzletlánc egyik meg-
határozó láncszeme. 2015-ben a hálózat in-
tenzív fejlesztésbe kezdett, több kívül-belül 
felújított bolt mellett a friss áru kategória 
fejlesztésére is nagyobb erőforrást fordított. E 
stratégia mentén több mint 40 boltban kiala-
kításra került új péksarok, esztétikát és árukí-
nálatában magasabb színvonalú kiszolgálást 
lehetővé téve. Hasonló hangsúlyt fektetett a 

feltételeinek fejlesztésére is. A vállalat a szű-
kebb hazáját jelentő Szolnokon a Szigligeti 
Színházat, a Szolnoki Olaj Kosárlabda Klubot 
és a Szolnoki Sportcentrumot támogatja, de 
9 megyét lefedő működési területén több 
helyi közügy elkötelezett mecénása. A tár-
saság 145 üzletet üzemeltet 1650 főből álló 
munkaközösséggel, hosszú távú stabilitásra 
törekedve. A cég a 2015-ös évet 23,6 milliárd 
forintos nettó árbevétellel teljesítette piaci 
trendeket felülmúlva, terveinek megfelelően.

Telefon: 56/516-626, fax: 56/516-627
e-mail: titkarsag@coopszolnok.hu

www.coopszolnok.hu

Coop Szolnok Zrt.

5008 Szolnok, 
Krúdy Gyula út 108.
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TOP 50 7., 10., 14. helyezett
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2014. december 31-én az Agria Volán Zrt., a Hatvani Volán Zrt., a Jászkun Volán Zrt., a 
Mátra Volán Zrt. és a Nógrád Volán Zrt. beolvadt a KMKK Középkelet-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt.-be. A Volán társaságok 2014. december 31-én megszűntek, a 
KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2015. január 1-jétől a Volán 
társaságok általános jogutódjaként látja el a tevékenységét. Társaságunk elsődleges 

célja továbbra is az utazóközönség minél magasabb szín-
vonalon történő kiszolgálása, melyek jövőbeli fejleszté-
seink során kiemelt figyelmet élveznek.

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

A Társaság szolgáltatási területe

TOP 50 15. helyezett

TOP 50 28. helyezett



69

Befektetés a jövőbe

Innovatív megoldások a szálastakarmány 

betakarításhoz. Bálázók, bálacsoma-

golók, kombinált bálázó-csomagoló 

gépek, bálabontók, fűkaszák. Nagy 

teljesítmény, rendkívüli megbízhatóság, hosszú

élettartam. Minőségi komponensek. 

Legújabb lézer- és robottechnológia alkalmazása a

gyártás során. Szigorú minőség-

biztosítási rendszer. Folyamatos kutatás-

fejlesztés és tesztelés. Globális jelenlét, gépek 

világszerte, több mint 50 országban.   

www.mchale.net

TOP 50 25. helyezett
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A 25 éves Kód Kft. és a 12,5 éves Navayo Research Kft. köszöni dolgozóinak,
hogy világszerte elégedett vevőkkel rendelkezünk!

Email: business@kodkft.hu
www.kodkft.hu

Kód Kft.
Ipari villamos megoldások

Email: info@navayo.com
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A BACHL cégcsoport 1926-ban családi vállalkozásként kezdte mű-
ködését Németországban. A hőszigetelőanyag-gyártáson kívül cég-
csoportunk az építőipar számos területén is elismert gyártó, így ter-
mékpalettáján - többek között - megtalálhatók a tégla- és betonipari 
termékek, az igények változásához igazodva a nyílászárók, valamint 
a készházak is.

A BACHL Kft. Magyarországon elsőként, 2002-ben kezdte meg a PIR 
keményhab hőszigetelő lapok forgalmazását. 2003-ban jött létre po-
liuretán gyártóüzemünk Tószegen, majd 3 évvel később a termelés 
kiegészült polisztirol-gyártással is. 2012-ben az európai és a magyar 
piacon is újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett cégcsoportunk, hi-
szen a 40 éves szakmai múlttal rendelkező NIKECELL Kft. termékeivel 
kiegészülve átfogó megoldást kínálunk a hőszigetelésre. A két cég 
egyesülése újabb, a korábbinál is szélesebb távlatokat nyitott előttünk.

BACHL Nikecell és Extrapor 
BACHL PIR � BACHL XPS

homlokzat � padló � terasz � födém 
lábazat � magastető � lapostető

www.bachl.huBACHL Kft. 5091 Tószeg, Parkoló tér 21.
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márkaérték megorzés

H- 5000 Szolnok, Ostor u. 2/a
0670/433-3030

info@hafestokell.hu
www.hafestokell.hu





Takarékos számlavezetési megoldást keres? Most nyisson nálunk vállalkozói számlacsomagot!  
Új számlacsomag nyitása esetén 2016. december 31-ig, az online elektronikus cégkivonat-lekérdezés 
díját sem számítjuk fel! Ráadásul online is kezdeményezheti vállalkozói számlanyitását, mely gyors és 
kényelmes, valamint a nap 24 órájában elérhető.

Az akció 2016. július 1-től 2016. december 31-ig tart.

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • www.otpbusiness.hu • 06 1 366 6030

Vállalati ügyfélkörbe tartozó ügyfél az akció időtartama alatt nyitott vállalkozói (kivéve Gold) vagy társasházi számlacsomagja esetében a számlanyitás 
hónapjától kezdve hitelesített elektronikus bankszámlakivonat igénybevétele esetén 6 hónapon keresztül a Bank nem számítja fel a számlavezetési havidíjat, 
amennyiben az ügyfél korábban – de 2015. június 30-át követően – nem nyitott pénzforgalmi vagy fizetési számlát az OTP Bank Nyrt.-nél.  
A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése.  
Az akcióban részt vevő bankszámlacsomagok részletes leírásáról, illetve az akció részletes feltételeiről kérjük, tájékozódjon bankfiókjainkban, illetve 
honlapunkon (www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó üzletszabályzatokból, hirdetményekből, kondíciós listákból és Tájékoztatókból.

Az OTP Business a vállalkozások bankja.  
Vállalkozói számlacsomagok 6 hónapig 0 Ft-os havi díjjal.

Azért fejlesztünk, hogy munkájára 
koncentrálhasson.
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