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             elnök 



Tisztelt Küldöttgyűlés! 
 

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

megye gazdaságának 2017. évi teljesítményéről.  
 

A megye gazdaságának 2017. évi teljesítménye 

 

A megyénk gazdasági teljesítménye az előzetes számításainkat meghaladó mértékben gyarapodott. 

A nemzetgazdasági ágazatok között kiemelkedő a feldolgozóipar teljesítménye, mely mintegy 11 

%-os növekedést ért el. A vásárlóerő jelentős mértékű bővítésével ugyancsak meghatározó módon 

hozzájárult az árbevétel növekedéséhez, valamivel több, mint 8 %-kal. A harmadik kiemelkedő 

nemzetgazdasági ágazat a megyénk kedvező mezőgazdasági adottságai alapján az agrárágazat. Az 

előző évek visszaeséseit követően talpra állt az építőipar, melynek növekedése számításaink alapján 

20% fölött lesz. 

 

Húzóágazat az ipargazdaság, mely az összteljesítményből több mint 60 % - ot képvisel. 

Ipargazdaságunk a megyék közötti rangsorban a nagy autóipari megyék után tartósan stabilizálta a 

7. helyet. 

 

 
 

A megyénk gazdasága exportorientált, ez különösen jellemző a feldolgozóiparra. Az export 

részaránya az előző év mérsékeltebb teljesítménye után az összárbevétel mintegy 55%-a körül 

alakul.  

 

Az export döntő hányada az EU tagországokba irányul. Szerkezeti összetételét alapvetően 

meghatározza a külföldi befektetők tőketulajdonosainak területi elhelyezkedése. Az export nagy 

része háztartási gépekből, szórakoztató elektronikából, műanyagipari termékekből és 

mezőgazdasági gépekből generálódik. E területek világpiaci keresletre rendkívül érzékenyek, 

negatív hatását főként 2016-ban lehetett megtapasztalni. Előre tekintve kitörési pontként 

fogalmazható meg az agrárágazathoz kapcsolódó feldolgozóipar fejlesztése. 

 

A járások közötti gazdasági különbségek mérséklése a foglalkoztatás területén még rendelkezésre 

álló szabad munkaerő bevonása indokolja a Nagykunságban vagy a Közép-Tiszavidéken cukorgyár 

létesítését. 

 

 

 

 



Járások várható összteljesítménye 

 

Megnevezés 

Nettó árbevétel 

2016. évi tény 

(millió Ft) 

Nettó árbevétel 

2017. várható 

(millió Ft) 

Jászberényi 1 267 342 1 394 076 

Szolnoki 550 390 605 990 

Karcagi 94 429 99 150 

Törökszentmiklósi 78 016 81 916 

Jászapáti 62 412 65 532 

Kunszentmártoni 57 581 60 460 

Mezőtúri 45 610 47 890 

Tiszafüredi 23 452 24 624 

Kunhegyesi 23 173 24 331 

 Összesen 2 202 405 2 403 969 

 

A megyében foglalkoztatottak egésze meghaladja a 160 000 főt. A gondot változatlanul az jelenti, 

hogy az összfoglalkoztatott létszám kevesebb, mint 45%-a dolgozik az értékteremtő gazdaságban.  

 

A foglalkoztatás területén csaknem minden szakmakultúrában általánossá vált a munkaerő kereslet.  

 

A foglalkoztatási paktumok új természetű feladata lett az élet különböző területén még fellelhető 

szabad munkaerő feltárása, átképzése és a munkaerőpiacra történő bevezetése.  A rendelkezésre álló 

szabad munkaerő 55%-a nő, 49% legfeljebb az általános iskola 8 osztályával rendelkezik. 

 

A foglalkoztatási ráta 57,0%, a munkanélküliségi ráta 5,5% volt, az előbbi 2,8 százalékponttal 

alacsonyabb, az utóbbi 1,7 százalékponttal magasabb az országos átlagnál. 

 

 
 

A kormány által 2 évvel ezelőtt tett intézkedések, történetesen a minimálbér 138 000 Ft-ra, a 

szakmunkás bérminimum 180 500 Ft-ra történő emelése a bérfelzárkózás irányába hat. A bérek 

egészében az országos átlagtól közel 30%-kal maradnak el megyénkben. A nemzetgazdasági 

ágazatok között nagyon nagy az eltérés. A gondot leginkább az jelenti, hogy a tömegtermelés, a 

kereskedelem, a vendéglátás területén jelentős számú a minimálbér környezetében foglalkoztatottak 

száma. 

 



 
 

A keresetek további emelése a vállalkozások többségénél a versenyképesség lényeges javulásával, a 

források megteremtésével érhető el. 

 

A vállalkozások jövedelemtermelő képessége nagyon eltérő. Az árbevétel arányos adózás előtti 

nyereség várhatóan a bázis 4,15% -ról 4,4% körül alakul. A nyereségesen működő vállalkozások 

részaránya 60,3 %, a veszteségesen működő 30,8%, míg a 0 szaldóval működő 8,9 %.  

 

A jövedelemtermelő képessége legkedvezőbb a gépipari KKV szektor vállalkozásainak. Az is 

kitűnik az elemzésekből, hogy a működés hatékonysága legjobb a világpiacon önálló exportőrként 

versenyző vállalkozásoknál. 

 

Az önálló fejlesztő kapacitással rendelkező vállalkozások a piaci igényekhez rugalmasan 

alkalmazkodva jobb pozíciókat tudnak elérni. A humánerőforrás fejlesztését a világpiacon 

versenyképes termékeket a piac elismeri. A KKV szektor vállalkozásai közül e lehetőséget egyre 

többen felismerik, és ezzel erősítik a piaci pozícióikat. 

 

A múlt esztendőben két jelentősebb vállalkozás kezdte el működését a megyében. Jászfényszarun a 

ThyssenKrupp Components Technology Hungary Kft. két jelentős autóipari beszállító 

vállalkozással 33,8 milliárd forintos befektetéssel, míg Tiszapüspökiben az élelmiszer alapanyag 

előállító gyár közel 44 milliárd forintos invesztációval.  

 

Ezen túl folyamatos fejlesztés zajlik a SAMSUNG ZRT-nél az Elektrolux Lehel Kft.-nél, Jász-

Plasztik Kft.-nél, Eagle Ottawa Hungary Kft. -nél a MÁV-Start Zrt Szolnoki Járműjavítónál. 

 

A KKV szektor versenyképes vállalkozásainál ugyancsak folyamatosan zajlik a gépi beruházás, a 

technika, illetve technológia megújítása. A saját forrásokkal együtt összességében mintegy 150 

milliárd Ft befektetés történt a termelő szférában. 

 

Gazdasági szervezetek 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2017. december végén 56 ezer gazdasági szervezetet tartottak 

nyilván, 0,7%-kal többet, mint egy évvel korábban. Főtevékenység alapján a társas vállalkozások a 

kereskedelem (23%), a tudományos és műszaki tevékenység (14%) területén, a feldolgozóiparban, 

illetve az építőiparban (12–12%), az önálló vállalkozók a mezőgazdaságban (50%) és az 

ingatlanügyletekben (12%) fordultak elő a leggyakrabban. 

 

A vállalkozói aktivitás megnyugtatónak mondható, ugyanis az utóbbi két évben a megszűnő 

vállalkozások helyébe közel 30%-kal több új vállalkozás lépett be. 



Főtevékenység alapján a társas vállalkozások a kereskedelem (23%), a tudományos és műszaki 

tevékenység (14%) területén, a feldolgozóiparban, illetve az építőiparban (12–12%), az önálló 

vállalkozók a mezőgazdaságban (50%) és az ingatlanügyletekben (12%) fordultak elő a 

leggyakrabban. 

 

 
 

Beruházás 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei székhelyű gazdasági szervezetek 2017 folyamán 117 milliárd 

forint értékű új beruházást valósítottak meg, összehasonlító áron 39%-kal többet az egy évvel 

korábbinál. Az épületek és egyéb építmények beruházási volumene 43, a gépeké és berendezéseké 

41, a járműveké pedig 26%-kal bővült. 

 

A fejlesztési források 56%-át gépek és berendezések beszerzésére, 34%-át épületek és egyéb 

építmények építésére, 7,3%-át járművek vásárlására fordították. A gépek, berendezések 61, a 

járművek 92%-a importból származott. 

 

A beruházások összegének 51%-át a feldolgozóiparban, 16%-át az építőiparban, 11%-át pedig a 

mezőgazdaság területén használták fel. A számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása 28, a 

gumi-, műanyagtermék gyártása 16, a villamos berendezés gyártása 15, a fémfeldolgozási termékek 

gyártása pedig 11%-kal részesedett a feldolgozóipar fejlesztési forrásaiból. 

 

 

 

 

 



Ipar 

A megyei székhelyű, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások termelése összehasonlító áron 

9,8%-kal emelkedett. Mindkét értékesítési irányban nőttek az eladások: a belföldi értékesítések 

volumene 3,4, az exporté 11%-kal meghaladta az előző évit. Az értékesítési bevételek 83%-a a 

külpiacokról származott. 

 

Az ipari teljesítmény döntő részét adó feldolgozóipar termelési volumene 9,8%-kal nőtt. Ezen belül 

a legnagyobb súlyú (a feldolgozóipari produktum 43%-át előállító) elektronikai ipar kibocsátása 

19%-kal bővült. 

 

A megyei székhelyű, legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozásoknál alkalmazásban állók 

száma (26,3 ezer fő) a 2016. évihez képest 1,7%-kal nőtt. A termelés ennél jelentősebb bővüléséből 

adódóan a termelékenység 8,0%-kal javult. 

 

 

 

Építőipar 

2017-ben a Jász-Nagykun-Szolnok megyei székhelyű, legalább 5 főt foglalkoztató építőipari 

szervezetek termelése összehasonlító áron 22%-kal bővült az előző évihez képest. (Az országos 

növekedés 27% volt.) A 45 milliárd forintos termelési érték 2,6%-át tette ki az országosnak. Az egy 

lakosra jutó 122 ezer forint építőipari termelési érték 70%-a volt a hazai átlagnak. 

A termelési érték egyharmadát az épületépítések, kétharmadát az egyéb építmények adták. Mindkét 

építményfőcsoportban nőtt a termelés volumene, előbbi esetében 21, utóbbiéban 22%-kal. 

 

A 2017-ben megkötött új szerződések értéke 58 milliárd forintot tett ki, amelynek volumene az 

előző évihez viszonyítva 62%-kal növekedett. Az épületek építésére kötött új szerződéseké 42, az 

egyéb építmények építésére vonatkozóké 69%-kal emelkedett. 

 

Az építőipari vállalkozások 2017. év végi szerződésállománya 13 milliárd forint volt, ami 4,1%-kal 

több az egy évvel korábbinál. 
 

Turizmus 

2017-ben Jász-Nagykun-Szolnok megye kereskedelmi szálláshelyeit 215 ezer vendég 592 ezer 

vendégéjszakára vette igénybe. A vendégek száma 10, a vendégéjszakáké 7,0%-kal meghaladta a 

2016. évit. 

 



A vendégkör 87%-át a belföldiek adták, számuk 8,2%-kal, az általuk eltöltött éjszakáké pedig 

7,4%-kal nőtt. A szálláshelyeken 23%-kal több külföldi vendéget regisztráltak, akik 5,3%-kal több 

vendégéjszakára maradtak, mint egy évvel korábban. 

 

A vendégéjszakák 46%-a a szállodákban realizálódott. A szállodák vendégforgalma átlagot 

meghaladóan, 11%-kal bővült. 

 

A megyei kereskedelmi szálláshelyeken 2017-ben 5,4 milliárd forint bruttó árbevétel keletkezett, 

folyó áron 18%-kal több mint egy évvel korábban. Az összeg 62%-át a szállásdíjak, további 22 és 

16%-át a vendéglátásból és az egyéb szolgáltatásokból származó bevételek adták.  

 

 

Kereskedelem 

A kereskedelem 338 milliárd forint nettó árbevétellel a megye második legnagyobb ágazata. A 

szektor árbevétele 3,9 milliárd forinttal magasabb az előző évinél. Részaránya a megyei 

árbevételből 14,4%. Az exportból származó árbevétel 10,7%-kal nőtt, az ágazat a megyei 

munkavállalók 14,6%-át foglalkoztatta. 

 

A tíz legnagyobb megyei kereskedelmi vállalkozás az ágazat árbevételéhez 43,7 %-kal, kiviteléhez 

52,8%-kal járult hozzá, a szektorban dolgozók több mint egyharmadát foglalkoztatták. 

 

A kamara 2017. évi munkája 

 

A kamara 2017. évi működésében továbbra is a tagok, a gazdálkodó szervezetek széleskörű 

szolgáltatására törekedett, úgy a gazdaságfejlesztés, a rendezvényszervezés, a vállalkozások 

forráshoz jutásának segítése, a szakképzés területén. 

Az egyes területek szakmai tevékenységét, 2017. évi munkáját az alábbiakban mutatjuk be.  

 

A kamara szakképzési tevékenysége 

 

A területi kamarák a szakképzéssel összefüggő közjogi feladataikat az MKIK irányelvei szerint, az 

országosan egységes eljárásrend alapján végzik összesen 10 támogatási területen. Feladataink az 

utóbbi 10 évben jelentősen, több mint három és félszeresére növekedtek.  
 

Kamaránk célja, hogy a szakképzési feladatokat a legnagyobb szakértelemmel, hozzáértéssel 

minden területen maradéktalanul teljesítse. 

 

Partneri kapcsolatainkat nagyban befolyásolja a következő kiemelt rendezvényeink: 



 A szakfeladathoz kötődő kerekasztal beszélgetések, felkészítő és tájékoztató rendezvények. 

 2011 óta a partneri kapcsolatok építésére és ápolására leglátogatottabb rendezvényünk a 

minden tanév elején megrendezésre kerülő Szakképzési WORKSHOP, melyen 2017-ben 

több mint 120 látogató regisztrált.  

 Hasonlóan népszerűek az adóévet záró és bevallást, elszámolást támogató 

nagylátogatottságú szakképzési előadások. 

 A kamaránk által támogatott szakmai, területi versenyek kedvezően befolyásolják és erősítik 

a partneri kapcsolatainkat, ilyenek pl. vendéglátós szakmákban a Pelikán Kupa, Rózsa 

Kupa, műszaki és műkörmös megyei versenyek. 

 Partneri kapcsolatok fejlesztését kiemelten támogatja a pályázatgondozás, külföldi szakmai 

tanulmányi utak szervezése, 2017-ben 24 vendéglátó szakmában dolgozó, érintett 

szakértőnk vett részt olaszországi tanulmányúton.  

 

Tanulószerződéses tanácsadói hálózat működése 
A támogatási szerződés keretében 6 tanácsadót foglalkoztattunk 2017 évben, akik az 

adminisztrációs kötelezettségek túlsúlya mellett számos problémával néznek szembe. 

 

Az iskolai rendszerű képzésben részt vevő tanulók létszáma folyamatosan csökken, nincs annyi 

diák, mint amennyit a gyakorlati képzőhelyek fogadni tudnának. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy 

például a szakiskolák egyre súlyosabban érzékelhetően nem tudnak adott szakmákban osztályokat 

elindítani, mert nincs elég jelentkező, illetve már a 9. évfolyamon majdnem feleződik az 

osztálylétszám a lemorzsolódás miatt. A szakközépiskolákba, illetve a gimnáziumokba viszont az 

osztálylétszámok feltöltése érdekében a közepes vagy annál gyengébb képességű tanulókat is 

felveszik.  
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Képzőhely ellenőrzések rendszere 

A 2016.12.01.–2017.10.30-ig tartó időszakhoz kapcsolódóan a képzőhely ellenőrzési normatíva 280 

darab, mely 75 %-ban teljesült. 

 

Az ellenőrzés folyamatában kamarai szakértőként kizárólag a JNSZM szakértői névjegyzékében 

szereplők vettek részt. Az iskolai szakértőket a kamara felkérésére az iskolák igazgatói jelölték ki. 

A köztes ellenőrzések elrendelése elsősorban a 2-3 éve ellenőrzött gyakorlati képzőhelyek 

megkeresése irányában indult el.  

 

A kamarai szakértők delegálásánál nehézséget okoz, hogy egyes szakmákban nehéz a bevonásuk az 

egyre csökkenő számuk, inaktivitásuk miatt.  



A köztes ellenőrzések során az tapasztalható, hogy a képzőhelyek megfelelnek a személyi és tárgyi 

feltételeknek; ismerik a képzés folytatásához szükséges jogszabályokat; a tanulószerződésben 

vállalt kötelezettségeinek eleget tesznek. Vannak képzőhelyek, akik nagy hangsúlyt fektetnek a 

szakmai versenyre való felkészítésre. 
 

 

A képzőhely-ellenőri szakértők tanúsítványának megújítása 2017-ben szükségessé vált. A képzés és 

vizsga időigényessége miatt egyre nehezebb a főállással rendelkező szakértők bevonása a 

tevékenységbe. A 35 órás, ingyenes képzésben végül 91 fő vett részt. A szóbeli vizsgán 67-en 

tudtak részt venni sikeres teljesítéssel.  

 

Szintvizsga 

 

 
 

A korai iskolaelhagyás problémája már a kamaránál is jelentkezik, a szintvizsgák teljesítése 

kapcsán erősen megmutatkozik. 

 

A megyei szakképző intézmények 2016. szeptemberében 1298 főt jelentettek le szintvizsgára, 

amely létszámot az MKIK - az előző évek tapasztalatait figyelembe véve - 1160 főre csökkentett le, 

2017. november 20-ig 959 tanuló szintvizsgázott a megyénkben. 

 

2017. február 01-e és 2017. november 20-a között 21 szakmában – 959 tanuló részvételével - 91 

sikeres szintvizsgát bonyolítottunk le. Megyénkben 19 szakképző intézmény (többek között a 3 

megyei Szakképzési Centrum szakiskolái), valamint 6 gazdálkodó szervezet közreműködésével 



zajlottak le jól szervezetten és különösebb problémák nélkül az idei szintvizsgák, amelyeken 

összesen 55 megyei elnök vett részt.  

 

Mesterképzés és mestervizsgáztatás 

 

Mesterszakma 

megnevezése 

Elindított felkészítő 

tanfolyam létszáma (fő) 

Befejezett felkészítő tanfolyam 

létszáma (fő) 

Autószerelő 10 10 

Cukrász 6 6 

Szakács 4 4 

Kereskedő 14 14 

Hegesztő 9 9 

Villanyszerelő 5 Befejezés 2018. február. 23. 

 

2017. évet az autószerelő mesterképzéssel kezdte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamra. Fontosnak tartottuk az előző évek magas létszáma ellenére, szakács és cukrász 

szakmában is kis létszámú képzés indítását. A képzésre a képzőhelyeink kifejezett kérésére volt 

szükség.   

 

Kereskedő szakmában a jelentős számú tanulószerződéssel rendelkező képzőhelyek gyakorlati 

oktatói vettek részt. Hegesztő mesterképzés, továbbra is a legjobban hasznosítható és a mai 

gazdasági környezettben jól konvertálható képzések közé tartozik. 2017. szeptemberében 

toborzásunk eredményeként 5 fő önköltséges jelentkezővel villanyszerelő mesterképzést 

indítottunk, melynek befejezése 2018. február 23-a volt. 

 

A mesterképzésünk megkoronázását 2017. november 15-én megtartott mesteravató ünnepségünk 

adta. A rendezvényen 49 mestert avattunk a sikeres pótvizsgázókkal együtt, emellett 3 

aranykoszorús, 2 ezüst koszorús és 1 bronzkoszorús mestercímet adományozott a kamara 

elnöksége. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Záróvizsga delegálás 

 

 Modulos vizsgák Komplex vizsgák 

Összesen:               VB Elnök 

delegálás 

VB tag 

delegálás 

VB elnök 

jelölés 

VB tag 

jelölés 

Jelölt (fő): 8 16 199 686 909 

Vizsgázók 

száma (fő): 
182 4623 4805 

 

Változatlan, hogy a Vizsgabizottság elnöki és vagy tagi szóbeli jelzés alapján a vizsgázók szakmai 

tudása, hozzáállása, motivációja érezhetően romlik, különösen érezhető ez pincér, szakács és 

asztalos szakmák esetén. Egyértelműen pozitív visszajelzés érkezik az érettségizett diákok szakmai 

munkájáról, tudásáról, kommunikációs képességéről, vizsgaeredményéről.  

 

Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 

2017. június 22-én a Kormányhivatal és a Kamara Együttműködési Megállapodást írt alá, mely a 

megye munkaerő-piaci igényeit is figyelembe véve kiemelt figyelmet szentel a beiskolázásnak, 

szakképzésnek. Együttműködési megállapodás alapján kamaránk a korai iskolaelhagyás 

problémájának feltárására és megoldására az egész megyére kiterjedő kutatómunkához megnyerte a 

kormánymegbízott asszony támogatását. A kutatás szakmai irányítója a kamara, lebonyolítója 

kamaránk felkérésére az OFI kutatója, Mayer József. A tanulmány végcélja konkrét megoldási 

javaslatok megfogalmazása, a lemorzsolódás 10 % alá csökkentéséhez. A korai iskolaelhagyással 

kapcsolatos kutatómunka, a 2018 évben tervezett tanulmány egyik alapja hiánypótló az országos 

eredmények ellenére, megyénkre vonatkozó tényadatok, felmérések hiányoznak, hiányoztak eddig. 

 

Februárban partneri kerekasztal beszélgetés a képzőhelyi partnereink, és a szakképző intézmények 

vezetőinek bevonásával olyan ígéretes és sikeres kezdeményezés, mely a kapcsolatok erősítésén túl 

a partnereink, vállalkozásaink gazdasági igényeinek közvetlen megismerésére irányult. 

 

Pályaorientáció, szakmai versenyek 

A 2017. január 03-19. között lebonyolított írásbeli elődöntőn a Szakmasztár honlapon rögzített és 

várt 295 fő helyett 252 fő vett részt. A versenyben érintett 23 szakképző intézmény (Szakképzési 

Centrumok Tagintézményeit külön számolva) az országos 41 szakmából 26-ban mérte össze 

tudását. 17 tanuló jutott tovább az előválogatóba, az országos döntőre 8 fő került be, ebből 1 arany, 

1 ezüst és 2 bronzérmet sikerült megyénk tanulóinak elnyerni. 

 

 



A pályaválasztás szempontjából kiemelkedő esemény a kamara által évente megrendezésre kerülő 

Országos Szakmai Verseny, a „Szakma Sztár Fesztivál". A rendezvényre ellátogató általános 

iskolások versenyzés közben ismerhetik meg a jövő szakembereit és a szakmákat.  

A rendezvény a pályatanácsadás, a pályaorientáció folyamatába jól beépíthető, amelyen egy időben 

több szakma képviselteti magát, így a rokonszakmákkal is találkozhatnak a diákok. 

 

Az SZKTV és OSZTV döntőjére az 599 fő utazott 13 busszal. A rendezvényen résztvevő 40 iskolai 

csoportból az általános iskolák tájékoztatása, „tárlatvezetése”, valamint az egyéni kérések segítése 

kamarai munkatársak segítségével valósulhatott meg, kiemelt feladatként jelentkezett a 

pályaorientációs koordinátor, adminisztrátor és tanácsadó kollégák számára. 

 

A pályaorientáció 2012. december 01-től kiemelt szakmai feladatként szerepel a szakképzési 

tevékenységeink között.  

 

A kamara feladata többek között hiány-szakképesítéseket bemutató üzemlátogatások, 

pályaválasztási rendezvények szervezése és ezeken való részvétel, osztályfőnöki órákon és 

szülőértekezleteken való részvétel, országos versenyekre való utaztatás és tárlatvezetés, 

pályaválasztási kérdőívezés a MKIK Gazdaság- és Vállalkozás Kutatóintézetével, egyéni-csoportos 

tanácsadáson keresztül valósul meg.  

 

A feladat sikerét több PR-tevékenység, PR-anyag és pályaválasztási kiadvány támogatja pl. a 

szakmákat bemutató kiadványunk, melyet a pályaválasztási kiállítás és Szakmák éjszakája program, 

osztályfőnöki órák keretében terjesztünk.  

 

Az indikátorszámokban megfogalmazott MKIK elvárásokat kamaránk magasan túlteljesítette a 

kamarai 5 éves múltja minden évében, legkedveltebb és legeredményesebb feladatok között kell 

megemlíteni az üzemlátogatásokat, osztályfőnöki órákat.  

 

Új elemként került megrendezésre 2017. október 3-án a Tájoló nap a Szolnoki Szent-Györgyi 

Albert Általános Iskolában. A tavaszi Szakmák Éjszakája programot kamaránk is kiemelten 

támogatta szóróanyagokkal, helyszíni előadásokkal a duális képzésről, tanulószerződésről, 

hiányszakmákról, tanulmányi ösztöndíjról. 

 

Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, Erasmus+ mobilitási tanulmányutak  

Nemzetközi téren a kamara célja a hazai vállalkozói kör külpiaci érvényesülésének segítése, 

együttműködési lehetőségek kialakítása a szomszédos országok üzleti köreivel.  

Említésre méltó a kamarák közti nemzetközi kapcsolat: a kamara nemzetközi kapcsolatrendszerére 

építve az Erasmus+ pályázat finanszírozásával évek óta külföldi tanulmányutat szervezünk a 

vállalkozások innovációs képességének fejlesztésére, a gyakorlatorientált szakmai képzésben a jó 

gyakorlatok átvételére. 

 

2016-ban megnyert pályázat „Az olasz gasztronómia eredményeinek átvétele a duális 

szakképzésben” címmel 20 nagykorú tanuló és 48 vendéglátóipari szakember szakmai 

továbbképzésére biztosított támogatást.  

 

Fogadó partner az Észak- Kelet Olaszországban kiterjedt vendéglátóipari és szállodaipari 

kapcsolatrendszerrel rendelkező Marco Polo G.E.I.E. (Gazdasági Érdekeltségű Európai Csoport) 

társaság, ahol a 48 szakértő tíznapos és 14 tanuló 4 hónapos tanulmányútja teljesült. A tanulói 

program 8 tanuló számára Franciaországban fejeződik be 2018. április 27-én.  

 



  
 

A kamara gazdaságfejlesztési tevékenysége 

 

 

ÚJ ARCULAT 

Honlapfejlesztés és Facebook oldal 

 

A 2017-es évet gazdaságfejlesztési osztályunk a Kamara 

honlapjának egységes fejlesztésével kezdte, melyre 

kivitelezőként a szolnoki Marketing Jam Trend Kft-t bízta meg. 

Többszöri egyeztetést követően honlapunk teljes egészében 

megújult, melynek során egységes arculat került kialakításra egy 

teljesen új felületen.  

 

Honlapunk új elérhetősége:  

wwww.iparkamaraszolnok.hu 

 

Kamaránk tavaly óta elérhető a Facebookon is, ahol a 

vállalkozók szintén tájékozódhatnak a napi aktualitásokról.  

 

 

 

 

 

MEGÚJULT SZOLGÁLTATÁS JEGYZÉK 

 

 

A kamarai arculat megújításával a Szolgáltatási Jegyzékünk is frissítésre került. A szolgáltatások 

köre bővült egy új gazdaságfejlesztési szolgáltatással, a Kamarai Szaktanácsadói Hálózattal. 



Szaktanácsadó szolgáltatásunk 9 területet fed le: környezetvédelem (hulladékgazdálkodás), 

környezetvédelem (zaj-, levegőtisztaság,- és vízvédelem), jogi tanácsadás (munkajog, cégalapítás, 

társasági jog), pályázati tanácsadás, környezetvédelmi termékdíj, munkavédelem és tűzvédelem, 

marketing tanácsadás, közbeszerzési tanácsadás, valamint vám- és logisztikai tanácsadás.  

 

Tanácsadóink bemutatkozása, szakmai önéletrajza elérhető kamaránk honlapján. Az itt található élő 

linkre kattintva tehetik fel kérdéseiket az érdeklődő vállalkozók, melyre maximum 5 munkanapon 

belül érkezik a tanácsadó válasza. 

 

RENDEZVÉNYEK: 

A 2017. évben is több tájékoztató rendezvényt 

szerveztünk az érdeklődő vállalkozások számára. 

Témájukat tekintve idén is figyelembe vettük a 

törvényi változásokat és a gazdasági igényeket. Ennek 

megfelelően év elején tartottuk a már rendszeresnek 

mondható előadásunkat a 2017. évi adójogszabály 

változásairól, majd ezt követően munkaügyi témában 

a 2017. évi munkaügyi ellenőrzésekről szóló 

tájékoztatón vehettek részt az érdeklődők. Tavaly is 

sor került továbbá az aktuális pályázatok 

bemutatására, év végén pedig, a 2018. évi 

adójogszabályok változásira készítettük fel a résztvevő vállalkozásokat.  

Rendhagyó módon külön előadást szerveztünk egyéni, és kisvállalkozóknak adózási témában, 

melyen a főbb tudnivalókról, határidőkről és bejelentési kötelezettségekről tájékozódhattak a 

résztvevők.  

Továbbá, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve megszerveztük a 

„Márkavédelem a gyakorlatban” című előadást a fejlesztési eredmények védelme, hasznosítása 

és az innovációra való ösztönzés érdekében. 

 

További rendezvényeink  

 Üzleti kapcsolatépítés máshogyan, avagy miként lépjünk ki az egyhangúságból. 

 Marketing eszközök hatékony használatáról, új trendekről, fogyasztói/felhasználói 

szokásokról.  

 A Magyar Kereskedőház szolnoki irodájával együttműködve bekapcsolódtunk a Nemzetközi 

Roadshow elnevezésű programba, melynek szolnoki állomásán négy szomszédos ország 

(Szlovákia, Ausztria, Szerbia, Románia) gazdasági környezetéről és piacszerzési 

lehetőségeiről tájékozódhattak a résztvevők, valamint megismerkedhettek a Magyar 

Nemzeti Kereskedőház és az iparkamara külgazdasági kapcsolatépítő szolgáltatásaival. Az 

előadásokat személyes tárgyalások követték az adott területek képviselőivel. Osztályunk 

munkatársai 5 megyei céggel folytattak megbeszélést üzletélénkítő terveikről.  
 

Modern Vállalkozások Programja 

2017. január 24-én Jászberényben, és március 07-én Tiszafüreden tartotta kamaránk az utolsó két 

tájékoztató előadást a Modern Vállalkozások Programja keretében, melyen a kis- és 

középvállalkozások tájékozódhattak az infokommunikációs fejlesztési irányokról és megoldásokról, 

valamint a fejlesztéshez igénybe vehető pályázati lehetőségekről. Ezzel a GINOP-3.2.2 pályázat 

első, tájékoztatási szakasza lezárult.  

 



Női vállalkozók és vezetők klubja 

 

A 2017-es évben több érdekes témával készültünk a megye női vállalkozói és vezetői részére. 

„Digitális fakanál – Hétköznapi informatika cégvezető hölgyeknek” címmel került 

megrendezésre az év első női klub találkozója. Ezt követően, a klub részt vett a városi rendezésű 

Feminális Fesztiválon, a csoport népszerűsítése érdekében. Az év további részében a „Kreatív 

eszközök a marketingben” címmel sor került továbbá a képi, vizuális, kreatív marketing anyagok 

és eszközök megismerésére, majd ezt követően az „Okos eszközök használata okosan” előadáson 

a mindennapos üzleti életbe beépíthető költséghatékony megoldásokról tájékozódhattak a hölgyek. 

Többek között a „felhő” előnyeiről és hátrányairól, az adatok és eszközök védelméről. A 2017-es év 

utolsó találkozóján a 2018. évi marketing terv elkészítését segítő workshopot tartottunk.  
 

Enterprise Europe Network 

Kamaránk a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara társszervezeteként tagja a 

nemzetközi hálózatnak. A tanácsadói tevékenységet és a hálózat üzemeltetésével kapcsolatos 

teendőket a gazdaságfejlesztési osztály két munkatársa látja el a debreceni iroda támogatása és 

iránymutatása mellett.  

 

A hálózat üzemeltetése során a beérkező vállalkozói kérdések megválaszolása mellett, EEN 

tanácsadóink rendszeresen közvetítenek ki nemzetközi üzleti ajánlatokat és tartják a kapcsolatot az 

érdeklődő vállalatokkal az üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében.  

 

Iparjogvédelmi Kontakt Pont Működtetése 

2017-ben a tanácsadások száma 20.  

Az információs pont reklámozása havonta történt a kamarai 

honlapon, hírlevélben, rendezvényeken. Negyedévente, a 700 

példányban megjelenő kamarai újságunkban 1 oldalas kiemelt 

megjelenés a szolgáltatásunkról továbbra is aktív.   

 

Felmérések, kutatások 

Konjunktúrakutatás. Kamaránk idén is részt vett a féléves gazdasági 

helyzetet felmérő konjunktúrakutatásban, mely évente két alkalommal, 

kérdőíves felméréssel történik.  

A kérdőíveket a megye vállalkozói elérhetik a kamara honlapján, 

Facebook oldalán és a kiküldött Kamarai Hírlevelekben. A felmérés 

eredményei megtalálhatók a kamara honlapján.  



2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének hatásai  
A gazdaságfejlesztési osztály kérdőíves felmérést végzett a kötelező minimálbér és bérminimum 

emelése által okozott, vállalatok érintő rövid és hosszú távú hatásairól Az eredményeket a megyei 

kormányhivatalnak is továbbítottuk.  

 

Pályázati Kisokos  

Gazdaságfejlesztési osztályunk a tavalyi év során 3 db pályázati hírlevelet küldött ki a 2017. évi 

aktuális pályázatairól. A Pályázati Kisokos korábbi számai elérhetőek a kamara honlapján.  
 

Kamarai kitüntetések, díjak, elismerések 

 

A korábbi évek hagyományait követve 2017. évben is a TOP 50 átadási ünnepségén került sor az 

elnökség döntése alapján kamarai elismerések átadására.  

 

Év Vállalkozása 

2016. évi gazdasági teljesítményük elismeréseként az elnökség Év Vállalkozása díjban részesítette 

a jászberényi CO-OP Star Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, a jászjákóhalmi 

Rego-Plast Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, a szolnoki Bognár és 

Társa Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot, valamint a tiszafüredi 

Albatrosz-Füred Szolgáltató, Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaságot. 

 

  
             CO-OP Star Zrt.                               Rego-Plast Kft. 

 

  
                                               Bognár és Társa Kft.          Albatrosz-Füred Bt. 

 

Kiváló Gyakorlati Képzőhely 
A szakmunkástanulók képzése területén kifejtett teljesítményük elismeréseként az elnökség Kiváló 

Gyakorlati Képzőhely díjban részesítette a szolnoki Stílusterv Építőipari Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaságot, a kisújszállási Kunferr Acélszerkezeti Korlátolt Felelősségű Társaságot, 

valamint a karcagi Hubai és Társai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaságot. 



 

  
                Stílusterv Kft.                                 Kunferr Kft. 
 

 
Hubai és Társai Kft. 

 

Életmű Díj 

A kamara Elnöksége életútja, tudása, szakmaszeretete és eredményei elismeréseként Életmű Díjban 

részesítette Rácz Miklós kisújszállási asztalosmestert. 

 

 
 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöki elismerések 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a kamarában végzett munkája, illetve a szakképzés 

területén mutatott kiemelkedő szerepvállalása elismeréseként Elnöki Aranyéremben részesítette 

Szoták-Nóvé Máriát, a CLAAS Hungária Kft. HR igazgatóját és a megyei MFKB elnökét, kamarai 

és gazdasági munkáját elismerve Elnöki Aranyéremben részesítette Balla Imre és Bencsik Ferenc 

elnökségi tagokat, kiemelkedő kamarai munkája elismeréseként Elnöki Aranyéremben részesítette 

Dobiné Karászi Magdolna, Dezsériné Molnár Erzsébet, valamint Szabó Zoltán kamarai 

munkatársakat. 

 



  
                                            Szoták Nóvé Mária       Balla Imre – Bencsik Ferenc 

 

 
Dobiné Karászi Magdolna – Szabó Zoltán – Dezsériné Molnár Erzsébet 

 

Észak-alföldi Innovációs Díj 
A Debreceni Akadémiai Bizottság a Hajdú-Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen 2017. évben is pályázatot hirdetett az 

innovatív technológiában és / vagy termékfejlesztésben kiemelkedő vállalkozások számára. 

Pályázni lehetett valamely technológiában, illetve termékfejlesztésben végrehajtott sikeres 

innováció leírásával és bemutatásával.  

 

A benyújtott pályázatok alapján a Debreceni Akadémiai Bizottság és az Észak-alföldi régió 

kereskedelmi és iparkamarái a  

 

„XXI. század látásigényeire szabott Taupert szemvizsgálati módszer fejlesztéséért” 
 

innovációja elismeréseként „Észak-alföldi Innovációs Díjban” részesítette a szolnoki székhelyű 

OCULAR SOFT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot. 

  

  



Pelikán Kupa 

A Pelikán Kupa 2006-ban került először megrendezésre. A Jász–Nagykun–Szolnok Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara a szakmunkásképzés fontosságára, a hagyományok ápolására 

figyelemmel immár harmadik éve a Pelikán Kupa főszervezője lett.  

 

A 12. alkalommal megszervezett verseny mellett gasztronómiai kiállítás, szakmai előadások, 

bemutatók és kóstolók kerültek megrendezésre majd 4.000 látogató részvételével az Aba-Novák 

Agóra Kulturális Központban és a Hild téren, mintegy 1500 m2-en. A cukrász, pincér, szakács 

szakmákban meghirdetett országos versenyre közel 100 induló regisztrált. A szakmai zsűri tagjai 

világ- és olimpiabajnok, nemzetközileg elismert, illetve mesterszakemberekből állt. 

 

  
 

  
 

  
 

Példaértékű volt a megyei vállalkozásoknak a rendezvény sikeres lebonyolításához nyújtott anyagi 

és egyéb támogatása, melyet ezúton is köszönünk.  

 

 

 



Egyéb tevékenységek 

 

Vámügyintézés, okmányhitelesítés 

A gazdaságfejlesztés részének is tekinthető, a kereskedelmi forgalomban használatos igazolások, 

bizonyítványok és egyéb okmányok kiállítása és hitelesítése, az ezzel összefüggő szakmai 

tanácsadás, mint kizárólagos kamarai feladat. 

Az okmányhitelesítési szolgáltatások között a kamara a származási bizonyítványok kibocsátásával, 

a kereskedelmi számlák, nyilatkozatok hitelesítésével, az ATA Carnet kiadásával és a különféle 

nyomtatványok értékesítésével foglalkozik. Az ügyfelek kérésére a szállítmányozási kárügyek 

intézését és vámügyintézési tanácsokat is szolgáltat a kamara. 

Az ATA igazolvány olyan nemzetközi vámokmány, amely 1 éven keresztül lehetővé teszi az áruk 

vámmentesen történő ideiglenes behozatalát. 

Az exportőr költségeinek csökkentése mellett a vám és egyéb adók, illetékek megfizetése 

elkerülhető, egyben a vámeljárás leegyszerűsödik azáltal, hogy csak egyetlen okmányt szükséges 

bemutatnia a határokon az exportőröknek. 

 

Széchenyi Hitelkártya – Kombinált Mikrohitel 

Konstrukciók: 

Széchenyi Folyószámlahitel – 100 millió forint, 

Széchenyi Forgóeszközhitel – 100 millió Ft,  

Széchenyi Beruházási Hitel – 100 millió Ft,  

Agrár Széchenyi Kártya – 100 millió Ft.  

A 275 Széchenyi Kártya befogadó hely közül kamaránk 25. a rangsorban a 2017. december 31-ig 

kiadott 5.914 kártyával.  

 

Békéltető Testület 

A Testület létszáma a 2016. évhez képest nem változott, a tagok száma továbbra is 15 fő.  

 

2017. évben 187 kérelem érkezett be, a 2016. évből pedig 7 áthúzódó ügy volt. A befejezett ügyek 

száma 183.  

 

Megállapítható, hogy megyénkre jellemzően alacsony a fizetőképes kereslet, így a fogyasztás, és 

ebből adódóan a panaszos ügyek száma is elmarad a jobb munkaerő piaccal rendelkező megyékétől. 

A szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos ügyek aránya az összes ügyön belül 57%/43%. A 

szolgáltatásokon belül különösen növekedett az építőipari kivitelezéssel kapcsolatos panaszok, 

valamint a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek száma.  

 

A termékekkel kapcsolatos ügyek száma 84 volt, aránya az éves ügyeken belül 43%. A termékeken 

belül jelentős változás az eddigi évekhez képest, hogy a híradástechnikai eszközökkel kapcsolatos 

garanciális és minőségi kifogások száma jelentősen megnövekedett. A lábbelikkel kapcsolatos 

jogviták továbbra is jelentős számban érkeztek. 

 

A nem orvosi rendelvényre vásárolt gyógyászati eszközökkel kapcsolatos jogügyletek (9) 

mindegyike olyan gyógyászati, illetve gyógyhatású eszközök, készítmények tárgyában jött létre, 

amelyek működési elve, illetve hatékonysága nem tisztázott. 

  

A fogyasztók részéről továbbra is benyújtásra kerülnek testületünkhöz pénzügyi-biztosítási tárgyú 

kérelmek, melyek minden esetben áttételre kerülnek az ezen ügyekben hatáskörrel rendelkező 

Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testülethez.  

 

A 183 befejezett ügyből 85 (46%) zárult érdemi határozattal, egyezséget 24 esetben hoztunk létre a 

felek között, kötelezés nem volt. 48 esetben ajánlással fejeződött be az eljárás, elutasítás 13 esetben 



volt. Megszüntetésre 87 esetben került sor. Hiánypótlás hiányában 7 kérelem került megszüntetésre, 

áttételre 4 alkalommal került sor.   

 

A fogyasztók sok esetben - döntően felújítás, javítás, karbantartás esetén - nem rendelkeznek pontos 

ismeretekkel a jogvitában érintett vállalkozásokról, mivel nem kapnak számlát és a munkálatok 

elvégzéséről is csak szóban állapodnak meg.  

 

Együtt nem működő vállalkozásokkal kapcsolatban a 2017. évben 5 alkalommal kellett értesítenünk 

a vállalkozás együttműködési kötelezettségének megszegése miatt a Fogyasztóvédelmi 

Felügyelőséget. 

Az ajánlásokban foglaltak betartásával kapcsolatos fogyasztói visszajelzések száma minimális, így 

vélelmezhető, hogy a vállalkozások azokat döntően végrehajtják.  

 

Tisztelt Küldöttgyűlés! 

 

A kamara elnöksége a 2018. április 18-i ülésén a kamara 2017. évben végzett munkájáról szóló 

beszámolót megtárgyalta és azt a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

Kérem a beszámoló megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

______/2018. (V.24.) számú küldöttgyűlési határozat a kamara 2017. évben végzett 

munkájáról. 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a kamara 2017. 

évben végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 

 


