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TOP 50 DÍJÁTADÓ
2019.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a NAV 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága az elmúlt évben 24. alkalommal jelen-
tette meg Jász-Nagykun-Szolnok megye 50 legjelentősebb gazdálkodó szervezeté-
nek és az ágazati TOP 10-eknek gazdasági teljesítményét elemző „TOP 50” kiadványt.

A kiadvány ünnepélyes átadá-
sára december 13-án a Megye-
háza dísztermében került sor, 
melyen a TOP cégek vezetői, 
bankok képviselői, polgármes-
terek, intézményvezetők mel-
lett jelen volt Varga Mihály pénz-
ügyminiszter, Dr. Berkó Attila, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kormányhivatal kormány-
megbízottja, Dr. Kállai Mária 
országgyűlési képviselő, Hubai 
Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzat elnöke, 

Szalay Ferenc, Szolnok megyei 
jogú város polgármestere, Dr. 
Panyik Éva, a NAV Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei igazgató-
ja, valamint Dr. Sziráki András, 
a kamara elnöke. 

Az ünnepségen kamarai elisme-
rések átadására is sor került, úgy 
mint az Év Vállalkozása Díj, a köz-
testületi kamara 25. éves fennállá-
sának alkalmából adományozott 
Jubileumi Díj, valamint Ezüstko-
szorús Mester díszoklevél.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara el-
nöksége gazdasági teljesítmé-
nyük elismeréseként Év Vállalko-
zása Díjban részesítette 

1. az ACCELL HUNLAND Kerék-
párgyártó és Értékesítő Kft-t,

2. a TISZA-COOP Nagykereske-
delmi és Szolgáltató Zrt-t,

3. a Tiszamenti Regionális Víz-
művek Zrt-t, valamint 

4. Kalla Pál jászberényi kádár-
mestert.

AKTUÁLIS 2019. DECEMBER 13. | SZOLNOK
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Az Accell Group a nemzetközi ke-
rékpáripar egyik legnagyobb és 
legambiciózusabb vállalata. Veze-
tő szerepet tölt be a kerékpárok, 
kerékpáralkatrészek és - kiegé-
szítők közép- és felsőkategóriás 
szegmenseiben. Piacvezető Euró-
pában a bevételek tekintetében.

A vállalat világszerte - 18 ország-
ban - közel 3.000 főt foglalkoz-
tat. 2018-ban a Csoport 1,2 millió 
kerékpárt értékesített, több mint 
70 országban, ezzel meghaladta 
az egymilliárd eurós forgalmat. 
A fogyasztóközpontúság és az 
egységes imázs kialakítása, a jö-
vőbeli növekedés fontos pillérei. 
A szervezet keményen dolgozik 
azért, hogy megvalósítsa újonnan 
meghatározott stratégiáit. Ilyenek 
például a mobiltelefonnal való 
összekapcsolást lehetővé tevő ke-
rékpár, valamint a mozgó kerék-
pár-szervizpontok. Ezen újítások 
mindegyike komoly hatással bír 
a szervezet valamennyi területé-

re. Az Accell Csoportnak termelő 
egységei hazánkon kívül Hollan-
diában, Németországban, Fran-
ciaországban, Törökországban és 
Kínában vannak. 

Az Accell Hunland Kft. egy fenn-
tartható előnyöket biztosító 
terméket gyárt. Tószegi gyáruk 
2001-ben alakult zöldmezős be-
ruházásként, az első kerékpár 
2002. augusztusában gurult le a 
szalagról. Az igények folyamato-
san nőttek és ennek megfelelően 
a termelés emelkedett. A foglal-
koztatotti létszám a szezonban 
eléri a 800 főt. 

Az első közel 10 évben csak ha-
gyományos kerékpárok kerültek 
le a szerelősorokról, de az elmúlt 
8 évben a piacon elsőként elkezd-
ték az elektromos kerékpárok 
gyártását. Ezzel együtt megnöve-
kedett a magasabb árkategória 
aránya a termékszerkezetben. Az 
elektromos kerékpárok gyártása, 

a kor követelményeinek megfele-
lően egyre jobban előtérbe kerül.
Ezen kategória népszerűbb az 
európai piacokon és ma már na-
gyon sok e-bike látható a magyar 
utakon is.

A gyárban készült kerékpárok kö-
zel 98 %-a e-bike és csak és kizá-
rólag a közép- és felső kategóriás 
hagyományos és elektromos ke-
rékpárok összeszerelésével foglal-
koznak. 

A gyár gyártástechnológiája folya-
matosan korszerűsödik és a LEAN 
technológia is egyre nagyobb te-
ret nyer magának. A környezet-
tudatos gondolkodás jegyében 
és annak megvalósítása során, 
gyárukban idén sikeresen beveze-
tésre került a Környezetközpontú 
Irányítási rendszer.

A Kft. 2018. évi nettó árbevétele 
82.829 millió forint volt, mely a 
2017. évet 43,9 %-al haladta meg.

ACCELL HUNLAND KERÉKPÁRGYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

VASS ATTILA - ügyvezető
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Az 1992-ben alapított Tisza-Coop 
Zrt. Magyarország meghatározó, 
hazai tulajdonban álló kiskeres-
kedelmi rendszerének, a COOP 
csoportnak legnagyobb régiós 
központja. 

A szolnoki székhelyű Társaság 
nagykereskedelmi-logisztikai 
szolgáltatást végez, 12 megye 
COOP hálózatához tartozó, több 
mint félezer élelmiszer és vegyi 
áru kiskereskedelmi bolt számára. 

A vállalat létrehozásával az alapí-
tó társaságok célja az volt, hogy 
egy olyan céget hozzanak létre, 
melynek keretein belül egyrészt 
az árubeszer¬zéseiket optimali-
zálni tudják: kisebb költségekkel, 
kedvezőbb áron beszerezni az 
árut, másrészt hatékony logisz-
tikai rendszert tudjanak működ-
tetni, mindemellett, a vállalat a 
COOP franchise rendszer érté-

kesítési tevékenységének szer-
vezésében integrációs szerepet 
lásson el.

A társaság jegyzett tőkéje az évek 
folyamán 37 millió forintról 747,5 
millió forintra nőtt. Saját foglal-
koztatottak száma a kezdeti 14 
főhöz képest mára meghaladja 
a 200 főt, miközben még továb-
bi, nagyjából 200 fő kapcsolódik 
szolgáltatásuk biztosításához. A 
Tisza-COOP Zrt. árbevétele a kez-
deti 2 milliárdról 2018-ra 42,5 mil-
liárd forintra emelkedett, az idei 
pedig várhatóan megközelíti a 
46,0 milliárd forintot.

Jelenleg csaknem 9 ezer cikke-
lem forgalmazását végzi a COOP 
üzletek minél gyorsabb és pon-
tosabb kiszolgálása érdekében. 
Legnagyobb aránnyal a klasszi-
kus, száraz áru termékválaszték 
van jelen kb. 6500 cikkelem-

számmal, melyet 14,5 ezer m2 rak-
tárterületen készletezik. A hűtést 
igénylő áruválaszték kb. 2000 
cikk, míg a fagyasztást igénylő 
mirelit termékkör nagyjából 500 
cikk koordinálását és készletezé-
sét jelenti. Havonta 9400 tonna 
árut mozgatnak meg és szállíta-
nak ki működési területük üzle-
teibe, melynek során teherautóik 
közel 275 ezer km-t tesznek meg 
egy hónapban. 

A Társaság életében mérföldkő, 
és napjaik meghatározó beruhá-
zása az épülő új hűtőház, mely 
5500 m2-en teszi majd lehetővé 
a hűtést igénylő, illetve mirelit 
termékkör készletgazdálkodását.

A Társaság jövőképe, hogy a COOP 
bolthálózat továbbra is a magyar 
piac lényeges formáló eleme 
legyen, és ezen belül a Tisza- 
Coop régió az élen maradjon.

TISZA-COOP NAGYKERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

PAP LAJOS - vezérigazgató
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A szolnoki központú Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. Magyar-
ország egyik legjelentősebb vízi 
közmű szolgáltatója: 6 megyé-
ben, 254 településen szolgáltat. 

A vállalat 584 kútból csaknem 42 
millió köbméter ivóvizet termel 
ki évente, melyet közel 5.000 km 
hosszú ivóvízhálózaton keresztül 
juttat el 700 ezer felhasználó ré-
szére. 

Emellett 4.255 km hosszú szeny-
nyvízhálózat zavartalan működé-
séről is gondoskodik, s jelentős 
szerepet vállal a mezőgazdasági 
vízhasznosításban is. 

Ebben az évben a TRV szolgál-
tatási területének már csaknem 
80 százalékán öntöztek a gaz-
dák, akik a változékony időjárás 
miatt folyamatosan igényeltek a 
társaságtól öntözővizet, az elmúlt 

évek alatt közel másfélszeresére 
emelkedett ennek mennyisége. 
A társaság több KEOP, KEHOP 
beruházásban is részt vesz. 

A Tiszamenti Regionális Vízmű-
vek akkreditált laboratóriummal 
is büszkélkedhet, melyet 2 telep-
helyen működtet. A Debrecen 
melletti Látóképi Tófürdője pedig 
annyira népszerű, hogy idén láto-
gatószám rekordot döntött. 

A cég mára a térség egyik legje-
lentősebb foglalkoztatójává vált: 
jelenleg közel 1.500-an dolgoz-
nak a Társaságnál. A TRV Zrt. a 
legmodernebb nagyvállalatok-
hoz hasonlóan bevezette a SAP 
vállalatirányítási- valamint a HAY 
munkakör értékelési rendszert, 
és mindezek mellett létrehozott 
egy Projektirodát is. 

A Társaság rendkívül fontosnak 

tartja dolgozóinak továbbkép-
zését: idén megnégyszerezte 
oktatási költségét, jövőre pedig 
egy belső szakmai akadémiát 
alakít ki. 

A vállalat rendkívül fontosnak 
érzi a fogyasztói szemléletfor-
málást, a környezettudatos ivóvíz 
felhasználást, valamint a csator-
nahasználati kultúra kialakítását. 
E témákban többféle programot, 
felvilágosító kampányt hirdetett 
az utóbbi időszakban. 

A Társaság a dolgozóira is odafi-
gyel, a céges programokon túl se-
gít összeegyeztetni a munkát és 
a magánéletet: a kisgyermekes 
szülők részmunkaidőben dolgoz-
hatnak. 

Múlt évi nettó árbevétele 11.519 
millió forint volt, mely a 2017. évet 
3,5%-al haladta meg.

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

BAKONDI GYÖRGY PATRIK - vezérigazgató
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Családjában a kádármesterség 
folytatását az 1900-as évek ele-
jére vezetik vissza. Nagyapja az 
ipartestület vezetőségi tagja volt, 
édesapja aranykoszorús kádár-
mester. Kalla Pál szakmájának 
a sokadik generáció mai képvi-
selője, annak ellenére, hogy a 
mára már kihaló szakmák közé 
szorult kádármesterségtől óvni 
szerette volna édesapja. Ez azon-
ban nem sikerült, először közle-
kedési gépészetet tanult, és a 
jászberényi VOLÁN-nál autósze-
relőként dolgozott. Felnőtt fejjel 
meggondolta magát, és a fa sze-
retete 1982-ben visszacsábította 
a kádár szakmához. Szakvizsgát, 
majd 1987-ben mestervizsgát 
tett, 1985-től önálló iparosként 
dolgozik nagyapja/édesapja egy-
kori műhelyében. 

A családi üzemet egykoron álla-
mosították, Építőipari Szövetke-
zet alakult meg a helyén, melyet 
később sikerült visszaszerezni, 
így máig itt működik a kádár-

műhelye. Régebben a szakma 
fortélyaira is oktatta a tanulókat, 
mára már érdeklődés hiányában 
mondhatni megszűnt a kádár-
képzés, a fiatalokat a nehéz fizikai 
munka elriasztja. 

Műhelyében közel negyven éve 
készíti a különböző méretű hor-
dókat, melyek közül sok külföldi 
megrendelőhöz került, így Auszt-
riába, Németországba, Skóciába, 
Franciaországba, Svédországba, 
Olaszországba, Kínába, Kanadá-
ba, Kaliforniába. Vallja: csak az 
igazi mester tudja jól kiválasztani, 
hogy egy-egy faanyagból milyen 
hordó készíthető el. 

A hagyományostól eltérő, külön-
leges munkákkal is megkeresik, 
mint pl. egy végzős osztály tabló-
jának készítése, amelynek alapja 
egy hordó teteje, erre faragva a 
betűket, vagy Jászberényben az 
1956-os forradalom és szabadság-
harc áldozatainak és mártírjainak 
emlékére készített kopjafák.

Kalla Pál igazi lokálpatrióta, min-
den évben látványos szakmai be-
mutatókat tart a mesterségből 
a város nyári rendezvényei alkal-
mával, és a testvérvárosi kapcso-
latok során is lehet rá számítani. A 
szakma népszerűsítését az egész 
országban végzi, sokfelé hívják be-
mutatókra. 

Számos díj, szakmai elismerés 
mutatja eredményeit, érdemeit. 
2007-ben a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara által 2001-ben ala-
pított „Magyar Kézműves Remek” 
címet nyert az 50 literes tojásovál 
hordójával, melyet a szakembe-
rekből álló zsűri 36 pályázatból 
választott ki. 2010-ben „Az Év Ká-
dármestere” címet kapta meg, 
2013-ban Pro Urbe Jászberény 
elismerésben részesült. 2018-ban 
a VIII. Jász-Expón a Jászsági Me-
nedzser Klub Egyesület különdíját 
kapta, míg 2019. december 10-én 
a kamara mesteravató ünnepsé-
gén „Aranykoszorús Mester” címet 
vehetett át a kamarától.

KALLA PÁL  
JÁSZBERÉNYI KÁDÁRMESTER
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a kamarában végzett kiemelkedő munkája elismeréséül

 ■ Dr. Sziráki Andrást, a kamara elnökét,

 ■ Dr. Tóth Józsefet, a volt Tiszaföldvári COOP vezetőjét,

 ■ Berdó Zsuzsannát, a Jászapáti és Vidéke ÁFÉSZ gazdasági  
igazgatóját,

 ■ Gaál Zoltánt, a PIKOLÓ Vendéglátó Kft. ügyvezetőjét,

a kamara megalakulásában végzett érdemei elismeréséül 
 ■ Lévai Juliannát, a kamara első elnökét,

a megye gazdaságfejlesztésében végzett munkája elisme-
réséül

 ■ Juhász Bélát, a TÚRGÉP-2000 Kft. ügyvezetőjét,

 ■ Kasza Lajost, a Jász-Plasztik Kft. ügyvezetőjét,

 ■ Andreas Szakacsi-t, a CLAAS Hungária Kft. ügyvezetőjét,

 ■ Dr. Rédei Istvánt, a CO-OP Star Zrt. elnök-vezérigazgatóját,

 ■ Fekete Tibort, a COOP Szolnok Zrt. elnök-vezérigazgatóját,

 ■ Szegedi Sándort, a Nagykun-Hús Kft. ügyvezetőjét,

 ■ Gyenes Balázst, a Fort-Kom Kft. ügyvezetőjét, és

 ■ Hubai Imre Csabát, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  
Agrárkamara elnökét.

A KÖZTESTÜLETI KAMARA 25 ÉVES FENNÁLLÁSÁNAK ALKALMÁBÓL 
AZ ELNÖKSÉG JUBILEUMI DÍJBAN RÉSZESÍTETTE

A Tanulmányai:

1975-ben szerezte meg a fodrász 
szakmai vizsgát Budapesten. 
1977-ben érettségi vizsgát, 29 év-
vel ezelőtt 1990-ben mestervizs-
gát tett.

Pályafutása:

1975-től a Szolnok Megyei Fod-
rász és Vegyesipari Szövetkezet-
ben dolgozott fodrászként. 

1981-1990 között a Szövetkezet 
Tanműhelyében szakoktatói fel-
adatokat látott el, ez idő alatt a 
Szövetkezet női fodrászverseny 
csapatánál volt tréner.

1990-ben indította el a saját vál-
lalkozását. A munka mellett fo-
lyamatosan foglalkozott tanulók 
gyakorlati képzésével és rendsze-
resen készítette fel tanulóit szak-
mai versenyekre, ahol jó eredmé-
nyeket értek el. 

Az iskolai szakmai vizsgákon vizs-
gabizottsági tagi feladatokat látott 
el, 2010-től Kamaránk képvisele-
tében is részt vesz a szakmai záró-
vizsgákon.1996-tól a Fodrász Mes-
tervizsga Bizottság elnöke. 

Kiemelt szakterülete a hajgyógyá-
szat, melyet oktat is, továbbá új 
fodrászipari termékek bevezeté-
sében is folyamatosan részt vesz.

A KAMARA ELNÖKSÉGE EZÜSTKOSZORÚS MESTER CÍMBEN  
RÉSZESÍTETTE MUNKÁCSI LÁSZLÓNÉ FODRÁSZMESTERT
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TOP 50 2019. A 2018. ÉVI ADATOK TÜKRÉBEN
ADATOK MILLIÓ FORINTBANTOP 50 VÁLLALKOZÁSAI1-25.

RANGSOR

A VÁLLALKOZÁS NEVE SZAKÁGAZAT

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ 
ÁRBEVÉTELE EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁTL. STAT. LÉTSZÁM (FŐ) SAJÁT TŐKE MÉRLEGFŐÖSSZEG ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. 

EREDMÉNYE ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY HOZZÁADOTT ÉRTÉK
TEVÉKENY-

SÉG KEZ-
DETE

RANG-
SOR

2018. 2017. 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17 2017. 2018. 18/17

1. 1. Samsung Electronics Magyar Zrt. Híradás-technikai berendezés 
gyártása 694 761 659 

989 95,0% 543 968 494 315 90,9% 1 566 1 518 96,9% 383 752 405 698 105,7% 447 692 471 618 105,3% 24 165 24 740 102,4% 113 962 24 670 21,6% 71 945 84 297 117,2% 1989.12.04 1.

2. 2. Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. Háztartási villamos készülék 
gyártása 243 668 221 552 90,9% 195 392 168 588 86,3% 2 894 2 807 97,0% 19 845 22 143 111,6% 120 262 101 819 84,7% 600 3 393 565,5% 1 881 2 495 132,6% 27 514 32 809 119,2% 1991.04.01 2.

3. 5. Accell Hunland Kerékpárgyártó 
és Értékesítő Kft.

Kerékpár, mozgássérültkocsi 
gyártása 57 547 82 829 143,9% 57 326 82 641 144,2% 511 608 119,0% 2 526 3 907 154,7% 33 548 39 038 116,4% -590 4 537 - -1 447 1 288 - Nem nyilvános 2001.07.02 3.

4. 3. Jász-Plasztik Kft.             Akkumulátor, szárazelem gyártása 73 428 82 775 112,7% 25 102 30 568 121,8% 2 792 2 732 97,9% 82 701 86 104 104,1% 98 637 104 668 106,1% 3 194 3 055 95,6% 3 254 3 798 116,7% 19 734 21 588 109,4% 1990.05.03 4.

5. 4. Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és 
Kereskedő Kft.  Táskafélék, szíjazat gyártása 60 476 53 413 88,3% 58 152 52 681 90,6% 2 212 1 942 87,8% 9 257 31 799 343,5% 43 473 40 875 94,0% 5 555 22 164 399,0% 4 767 22 319 468,2% 17 070 17 790 104,2% 2001.09.24 5.

6. 6. Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató 
Zrt.

Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes 
nagykereskedelme 38 599 42 490 110,1% 0 0 - 189 198 104,8% 1 030 1 043 101,3% 8 267 8 555 103,5% 55 54 98,2% 15 13 86,7% 1 565 1 617 103,3% 1997.01.01 6.

7. 7. Claas Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft.  Mezőgazdasági, erdészeti gép 
gyártása 35 752 41 879 117,1% 35 482 41 504 117,0% 577 637 110,4% 7 772 7 760 99,8% 15 241 19 641 128,9% 681 1 591 233,6% 919 769 83,7% 6 387 7 622 119,3% 1997.01.27 7.

8. 8. Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Fémáru, szerelvény, fűtési 
berendezés nagykereskedelme 31 431 36 515 116,2% 358 268 74,9% 484 501 103,5% 10 457 12 926 123,6% 16 186 17 662 109,1% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 1996.01.01 8.

9. 10. Jász-Plasztik Autócentrum 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Személygépjármű-, 
könnyűgépjármű-kereskedelem 25 694 32 144 125,1% Nem nyilvános 151 176 116,6% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 760 891 117,2% Nem nyilvános 2002.11.26 9.

10. 9. Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. Élelmiszer jellegű bolti vegyes 
kiskereskedelem 27 090 28 910 106,7% Nem nyilvános 1 429 1 430 100,1% 2 447 2 609 106,6% 8 378 8 505 101,5% 445 240 53,9% 508 202 39,8% Nem nyilvános 1991.01.01 10.

11. 13. Carrier Magyarország Hűtőberendezéseket 
Forgalmazó és Gyártó Kft.

Nem háztartási hűtő, légállapot-
szabályozó gyártása 23 685 27 038 114,2% 23 280 26 287 112,9% 408 497 121,8% 13 730 14 205 103,5% 19 669 19 653 99,9% 1 257 426 33,9% 1 284 499 38,9% 5 261 5 103 97,0% 1993.12.01 11.

12. 15. Co-op Star Kereskedelmi Zrt. Élelmiszer jellegű bolti vegyes 
kiskereskedelem 19 319 23 978 124,1% 1 1 100,0% 895 1 050 117,3% Nem nyilvános 8 747 11 660 133,3% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 1999.02.16 12.

13. 14. Rosenberger Magyarország Elektronikai Kft. Elektronikai alkatrész gyártása 20 184 22 997 113,9% 19 964 22 712 113,8% 2 338 2 524 108,0% 2 032 2 937 144,5% 16 487 15 919 96,6% 672 1 407 209,4% 608 921 151,5% 12 400 14 854 119,8% 1998.02.27 13.

14. 11. MÁV FKG Felépítménykarbantartó és 
Gépjavító Kft. Vasút építése 23 880 22 842 95,7% 0 0 - 1 434 1 395 97,3% 3 867 4 070 105,2% 15 620 16 011 102,5% 526 670 127,4% 540 679 125,7% 8 524 9 302 109,1% 1994.01.01 14.

15. 16. F.Segura Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. Közúti jármű, járműmotor 
alkatrészeinek gyártása 19 207 22 362 116,4% 8 900 17 147 192,7% 253 344 136,0% Nem nyilvános 17 140 17 155 100,1% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 2005.07.07 15.

16. 23. Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft. Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása 13 339 21 644 162,3% 12 929 20 969 162,2% 354 399 112,7% 1 063 316 29,7% 24 781 28 695 115,8% -65 -521 801,5% -563 -1 405 249,6% 3 743 4 871 130,1% 2007.12.19 16.

17. 21. Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem 
nyilvános 17.

18. 19. Samyang EP Magyarország Kft. Műanyag-alapanyag gyártása 14 780 16 604 112,3% 12 098 12 425 102,7% 82 79 96,3% 2 138 2 047 95,7% 6 051 7 623 126,0% Nem nyilvános Nem nyilvános 1 320 1 622 122,9% 2010.02.18 18.

19. 22. McHale Hungária Mezőgazdasági 
Gépgyártó és Szolgáltató Kft.

Mezőgazdasági, erdészeti gép 
gyártása 13 583 16 570 122,0% 13 322 16 240 121,9% 213 268 125,8% 5 688 6 845 120,3% 7 615 9 169 120,4% 1 469 1 224 83,3% 1 456 1 297 89,1% 2 888 3 004 104,0% 1997.08.21 19.

20. 17. Faurecia Emissions Control Technologies, 
Hungary Kft.

Közúti jármű, járműmotor 
alkatrészeinek gyártása 18 403 15 669 85,1% 18 379 15 515 84,4% 266 229 86,1% 3 647 2 668 73,2% 8 100 7 699 95,0% Nem nyilvános Nem nyilvános 2 708 1 207 44,6% 1992.12.01 20.

21. 18. KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt.

M.n.s. egyéb szárazföldi 
személyszállítás 15 780 15 207 96,4% 0 0 - 2 034 2 160 106,2% 9 360 9 521 101,7% 17 374 18 962 109,1% 166 150 90,4% 131 185 141,2% 2 813 1 359 48,3% 2012.12.11 21.

22. 20. Lorenz Shoe Group Kft. Lábbeligyártás 13 318 14 429 108,3% 13 209 14 319 108,4% 668 634 94,9% 1 611 1 641 101,9% 3 738 3 809 101,9% 34 -88 - 217 30 13,8% 1 903 1 935 101,7% 1997.10.01 22.

23. 24. Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása 11 750 13 959 118,8% 2 877 3 561 123,8% 175 171 97,7% 7 414 8 187 110,4% 13 696 14 427 105,3% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 1991.12.23 23.

24. 26. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 11 132 11 519 103,5% 1 0 0,0% 1 394 1 428 102,4% 1 063 1 413 132,9% 15 902 16 675 104,9% 32 68 212,5% 32 67 209,4% 3 503 2 790 79,6% 1993.04.01 24.

25. 27. Agrosprint Mezőgazdasági és Ipari 
Termékforgalmazó Zrt.

Egyéb gyümölcs 
zöldségfeldolgozás, -tartósítás 10 776 11 395 105,7% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 14 583 16 875 115,7% Nem nyilvános 1 181 999 84,6% Nem nyilvános 1991.05.01 25.
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26. 28. Szatmári Malom Termelő és Kereskedelmi Kft. Malomipari termék gyártása 10 567 11 251 106,5% 1 659 1 962 118,3% 126 120 95,2% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 2001.07.06 26.

27. 25. Zöld-Ker Kereskedelmi Kft. Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes 
nagykereskedelme 11 740 11 098 94,5% 593 514 86,7% 120 97 80,8% 1 556 1 775 114,1% 2 490 3 154 126,7% 312 299 95,8% 336 296 88,1% 566 505 89,2% 1991.05.27 27.

28. 29. BSM Magyarország Fémmegmunkáló Kft. Fémmegmunkálás 10 100 9 790 96,9% 4 843 4 457 92,0% 483 464 96,1% 2 821 1 759 62,4% 12 050 10 220 84,8% 2 069 1 062 51,3% 2 067 972 47,0% 5 523 4 864 88,1% 2000.08.16 28.

29. 30. Derula Gyártó és Kereskedelmi Kft. Falemezgyártás 9 070 9 692 106,9% 8 495 9 004 106,0% 399 379 95,0% 3 879 3 800 98,0% 7 124 8 216 115,3% 210 113 53,8% 131 -76 - 2 196 2 051 93,4% 1994.01.31 29.

30. 37. Fortaco Zrt. Bányászati, építőipari gép gyártása 7 624 9 188 120,5% 7 297 8 810 120,7% 352 346 98,3% Nem nyilvános 5 965 6 347 106,4% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 1992.07.01 30.

31. 31. Metálplaszt Fém- és Műanyagfeldolgozó Kft. Egyéb műanyag termék gyártása 8 003 9 082 113,5% 141 289 205,0% 171 191 111,7% Nem nyilvános 7 680 8 853 115,3% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 1990.05.25 31.

32. 33. NP Hungária Kft. Egyéb műanyag termék gyártása 7 764 9 081 117,0% 6 136 6 969 113,6% 346 359 103,8% 4 268 4 623 108,3% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 1999.11.03 32.

33. - KALL Ingredients Kereskedelmi Kft. Keményítő, keményítőtermék 
gyártása 26 8 667 33334,6% 16 4 869 30431,3% Nem nyilvános Nem nyilvános 55 655 67 421 121,1% Nem nyilvános -275 -1 118 406,5% 1 974 2 002 101,4% 2014.04.22 33.

34. 36. Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt. Háztartási villamos készülék 
gyártása 7 656 8 618 112,6% 6 435 7 412 115,2% 266 270 101,5% 3 659 3 950 108,0% 4 965 5 657 113,9% 363 450 124,0% 198 326 164,6% 2 373 2 636 111,1% 2001.07.18 34.

35. 35. BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. Műanyag építőanyag gyártása 7 726 8 569 110,9% 1 664 1 801 108,2% 118 134 113,6% 2 378 3 024 127,2% 3 724 3 888 104,4% 487 777 159,5% 410 661 161,2% 1 424 1 798 126,3% 2002.06.10 35.

36. 34. Nagykun-Hús Húsipari és Kereskedelmi Kft. Húsfeldolgozás, -tartósítás 7 762 8 245 106,2% 817 1 578 193,1% 174 159 91,4% 1 531 1 901 124,2% 3 216 3 403 105,8% 114 403 353,5% 105 395 376,2% 723 1 130 156,3% 1992.04.01 36.

37. 42. DRENIK Hungary Kft. Papírgyártás 6 479 8 091 124,9% 4 367 6 220 142,4% 68 77 113,2% 4 598 4 778 103,9% 6 192 8 774 141,7% 467 182 39,0% 452 180 39,8% 1 108 709 64,0% 2015.07.08 37.

38. 43. Präzi Hungaria Kft. M.n.s. egyéb fémfeldolgozási 
termék gyártása 6 154 7 940 129,0% 4 680 6 115 130,7% 243 301 123,9% 668 -430 - 4 170 5 186 124,4% -661 -895 135,4% -688 -1 098 159,6% 965 1 373 142,3% 1995.03.20 38.

39. 39. Antalis Hungary Kft. Egyéb háztartási cikk 
nagykereskedelme m.n.s. 7 316 7 758 106,0% Nem nyilvános 58 51 87,9% 1 371 1 005 73,3% 2 989 3 852 128,9% Nem nyilvános Nem nyilvános 150 68 45,3% 1997.09.01 39.

40. 41. Bi-Ka Logisztika Kft. Egyéb szállítást kiegészítő 
szolgáltatás 6 804 6 966 102,4% 2 179 2 222 102,0% 167 160 95,8% 689 702 101,9% 2 198 2 182 99,3% 138 146 105,8% Nem nyilvános 1 165 1 105 94,8% 2008.10.02 40.

41. 48. Palmi-Top Kereskedelmi Kft. Baromfihús feldolgozása, tartósítása Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 2000.12.11 41.

42. - MÁTRAMAG Mátravidéki Olajosmag Termelők 
Mezőgazdasági Szövetkezete

Gabona, dohány, vetőmag, 
takarmány nagykereskedelme 4 505 6 804 151,0% 0 0 - 3 4 133,3% 246 264 107,3% 662 761 115,0% -5 5 - 13 21 161,5% -9 -6 66,7% 2006.05.04 42.

43. - MAGTÁR Termeltető Kereskedelmi Kft. Mezőgazdasági gép, berendezés 
nagykereskedelme 5 050 6 442 127,6% 184 459 249,5% 48 49 102,1% 1 646 1 664 101,1% 3 786 4 269 112,8% 33 281 851,5% 32 219 684,4% 427 638 149,4% 1989.09.13 43.

44. - TREND Szerszám, Célgép, Műanyagipari és 
Kereskedelmi Kft. Egyéb műanyag termék gyártása 5 093 6 430 126,3% 338 362 107,1% 298 335 112,4% 2 613 2 794 106,9% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 1991.07.01 44.

45. 32. Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. Vegyes gazdálkodás 7 791 6 276 80,6% 0 0 - 159 145 91,2% 6 498 7 076 108,9% 12 441 13 719 110,3% 415 479 115,4% 413 501 121,3% 1 396 1 177 84,3% 2000.09.30 45.

46. 49. KÓD Műszaki és Kereskedelmi Kft. Villanyszerelés 5 295 6 193 117,0% 1 160 908 78,3% 166 159 95,8% 4 221 4 374 103,6% 8 586 9 066 105,6% 203 213 104,9% 189 169 89,4% Nem nyilvános 1991.10.01 46.

47. 44. ROAD SERVICE- Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.

 Személygépjármű-, 
könnyűgépjármű-kereskedelem 5 865 6 139 104,7% 138 202 146,4% 56 63 112,5% 652 683 104,8% 1 939 2 191 113,0% 144 85 59,0% 135 71 52,6% 409 424 103,7% 1993.09.15 47.

48. 45. Kaiser Food Kft. Hús-, baromfihús-készítmény 
gyártása 5 605 6 039 107,7% 3 178 3 241 102,0% 206 217 105,3% 1 600 1 663 103,9% 4 100 4 150 101,2% 46 49 106,5% 27 -41 - 1 052 1 231 117,0% 2008.07.16 48.

49. 40. REGO-PLAST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Műanyag-alapanyag gyártása 6 821 5 985 87,7% Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános Nem nyilvános 2013.09.01 49.

50. 38. KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és 
Telekommunikációs Kft. Vízi létesítmény építése 7 598 5 948 78,3% Nem nyilvános 94 95 101,1% 1 230 1 254 102,0% 7 900 7 910 100,1% 50 25 50,0% 52 25 48,1% 906 771 85,1% 1998.01.01 50.



A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA 11

A megyében található 9 járás között jelentős eltéré-
sek vannak. A legnagyobb gazdasági ereje a Szolno-
ki és a Jászberényi járásnak van. A bevallást benyújtó 
6 824 gazdálkodóból 2 798 társaság a Szolnoki já-
rásban, 1 112 társas vállalkozás a Jászberényi járásban 
működött, ami 41,0 százalékos, illetve 16,3 százalékos 
részesedésnek felelt meg. A Karcagi járásban 614, a 
Mezőtúriban 479 társaság működött. A Törökszent-
miklósi és a Kunszentmártoni járásban a bevallást 
benyújtók száma 467, illetve 416 darab volt. A Já-
szapáti járásban 368, a Tiszafürediben 356, a Kun-
hegyesiben pedig 214 társas vállalkozás nyújtott be 
társaságiadó-bevallást.

A megye gazdaságát nagymértékben meghatározó 
cégek döntő többsége a megye nyugati részén talál-
ható Szolnoki és Jászberényi járásban koncentrálódik.
A megye 50 legnagyobb árbevételű társas vállalko-
zásából 21 a Szolnoki járásban végzi tevékenységét. 
20 a Jászberényi, 3 a Karcagi, 2 2 a Jászapáti, illetve a 
Törökszentmiklósi járásban működik. A Kunhegyesi 
és a Kunszentmártoni járásból 1 1 kiemelt gazdálko-
dó került be az ötven legnagyobb cég közé. A Mező-
túri és a Tiszafüredi járásban az előző évhez hasonló-
an nem található kiemelt társas vállalkozás.

Járásonkénti megoszlás

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 50 LEGJELENTŐSEBB CÉGE

21

A 2009-es kiadványba még bekerülő, de a 2019-es-
ben már nem szereplő gazdálkodók közül idő köz-
ben hét felszámolás alá, egy végelszámolás alá 
került. Négyen más megyébe helyezték át a szék-
helyüket, de közülük hárman a 2018-as értékesí-
tésük alapján idén is szereplői lennének a megyei 
listának. Hét gazdálkodó továbbra is Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyében végzi a tevékenységét, 

azonban a 2018-as nettó árbevételük alapján nem 
kerültek be a TOP 50-be. (27. grafika) Közülük töb-
ben is rendszeres, visszatérő szereplői a kiadvány-
nak. A felszámolás alá került gazdálkodók közül 
egy személyszállítással foglalkozó társaság szer-
vezeti átalakulást követően valójában jelenleg is 
megtalálható a megye ötven legnagyobb értéke-
sítője között.
 

CSERÉLŐDÉSEK OKAI A 2009-ES KIADVÁNYHOZ KÉPEST
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27. grafika
3. JÁRÁSONKÉNTI MEGOSZLÁS

A megyében található 9 járás között jelentős eltéré-
sek vannak. A legnagyobb gazdasági ereje a Szolnoki 
és a Jászberényi járásnak van. A bevallást benyújtó 
6 824 gazdálkodóból 2 798 társaság a Szolnoki já-
rásban, 1 112 társas vállalkozás a Jászberényi járásban 
működött, ami 41,0 százalékos, illetve 16,3 százalékos 
részesedésnek felelt meg. A Karcagi járásban 614, a 
Mezőtúriban 479 társaság működött. A Törökszent-
miklósi és a Kunszentmártoni járásban a bevallást 
benyújtók száma 467, illetve 416 darab volt. A Já-
szapáti járásban 368, a Tiszafürediben 356, a Kun-
hegyesiben pedig 214 társas vállalkozás nyújtott be 
társaságiadó-bevallást.

A megye gazdaságát nagymértékben meghatározó 
cégek döntő többsége a megye nyugati részén ta-
lálható Szolnoki és Jászberényi járásban koncentrá-
lódik.
A megye 50 legnagyobb árbevételű társas vállalko-
zásából 21 a Szolnoki járásban végzi tevékenységét. 
20 a Jászberényi, 3 a Karcagi, 2 2 a Jászapáti, illetve 
a Törökszentmiklósi járásban működik. A Kunhe-
gyesi és a Kunszentmártoni járásból 1 1 kiemelt gaz-
dálkodó került be az ötven legnagyobb cég közé. 
A Mezőtúri és a Tiszafüredi járásban az előző évhez 
hasonlóan nem található kiemelt társas vállalkozás. 
(28. grafika)

28. grafika

A társas vállalkozások 0,7 százalékát kitevő, TOP 50 
körbe tartozó cégek 2018-ban összesen 1 757,3 mil-
liárd forint nettó árbevételt realizáltak, mely a me-

gyei összesnek a 71,9 százaléka. Az általuk foglalkoz-
tatott 28 805 fő a megye társas vállalkozásai által 
alkalmazottak 44,9 százalékát tette ki.
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A társas vállalkozások 0,7 százalékát kitevő, TOP 50 
körbe tartozó cégek 2018-ban összesen 1 757,3 milli-
árd forint nettó árbevételt realizáltak, mely a megyei 

összesnek a 71,9 százaléka. Az általuk foglalkoztatott 
28 805 fő a megye társas vállalkozásai által alkalma-
zottak 44,9 százalékát tette ki. (5. táblázat)

TOP 50 
vállalkozás

Jász-Nagykun-
Szolnok megye

TOP 50 
vállalkozás

Jász-Nagykun-
Szolnok megye

Jászapáti 29 118 68 860 42,3% 1 540 3 389 45,4%

Jászberényi 1 231 153 1 380 202 89,2% 13 835 20 450 67,7%

Karcagi 25 474 87 469 29,1% 581 4 378 13,3%

Kunhegyesi 8 245 24 433 33,7% 159 1 059 15,0%

Kunszentmártoni 9 081 53 430 17,0% 359 2 635 13,6%

Mezőtúri - 57 165 - - 3 446 -

Szolnoki 403 724 650 042 62,1% 11 305 24 032 47,0%

Tiszafüredi - 31 028 - - 1 493 -

Törökszentmiklósi 50 545 92 805 54,5% 1 026 3 244 31,6%

 Összesen 1 757 340 2 445 434 71,9% 28 805 64 126 44,9%

Részarány             
(TOP 50 /megye)

Részarány         
(TOP 50 /megye)

 A nettó árbevétel és a foglalkoztatottak számának járásonkénti alakulása 2018-ban

Járás megnevezése

Nettó árbevétel Foglalkoztatottak létszáma 

millió Ft fő

5. táblázat

Jászapáti járás

A megyei gazdálkodó szervezetek 5,3 százaléka, 0,7 
ezer darab és az egyéni vállalkozók 6,5 százaléka, 1,0 
ezer fő tevékenykedik a Jászapáti járásban. Az egyé-
ni vállalkozók az 58,8 százalékát teszik ki a teljes 
gazdálkodói körnek, ami a második legmagasabb 
arány a megyén belül. A járásban élő közel 2,3 ezer 
adószámos magánszemély a megyei összesnek a 
8,5 százaléka.
A kiemelt adónemekben az összes nettó befizetés 
55,1 százaléka Társadalombiztosítási Alapokat meg-
illető járulék, Nemzeti Foglalkoztatási Alapot meg-
illető járulék és egészségügyi hozzájárulás volt. Az 
általános forgalmi adó részesedése az összes nettó 
befizetésen belül 19,7 százalékot tett ki, ami a máso-
dik legmagasabb arány a járások között.
Az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyítva a 
megyében a Jászapáti járás gazdálkodóinak a leg-
alacsonyabb a külpiaci aktivitása. A teljes értékesí-
tés 5,2 százaléka irányult külföldre. Az árbevétel 42,3 
százalékát a kiemelt vállalkozások adták. Az átlago-
san elért 226,5 millió forint összes értékesítés a ne-
gyedik legnagyobb, a 215,4 millió forint belföldi ér-

tékesítés pedig a második legnagyobb a megyében.
A foglalkoztatottak 5,3 százalékát, 3 389 főt a járás 
vállalkozásai alkalmazták. A dolgozók 45,4 százaléka 
a két kiemelt gazdálkodónál állt alkalmazásban. A 
legnagyobb munkaadó 1 395 főt foglalkoztatott, ami 
a teljes járás társas vállalkozásai által alkalmazottak 
több mint kétötöde.
A járásban 16 gazdálkodó összesen 39,7 millió forint 
társaságiadó-kedvezményt állított be a bevallásá-
ba, ami az összes megyei kedvezmény 2,3 száza-
léka volt. Kis- és középvállalkozások kamatkedvez-
ményét 8 vállalkozás vett igénybe, ami az ilyen 
kedvezményt érvényesítő megyei gazdálkodók 3,8 
százaléka, az általuk érvényesített kedvezmény ösz-
szege pedig a megyei összesnek az 6,5 százaléka 
volt. A fajlagos kedvezmény összege meghaladta 
az 1,0 millió forintot, ami a legmagasabb érték a 
megyében. Látvány-csapatsport támogatásáért 
járó kedvezményt 4 vállalkozás tüntetett fel a be-
vallásában 8,3 millió forint összegben. Előadó mű-
vészeti szervezet támogatására 6 gazdálkodó 23,0 
millió forintot ajánlott fel. 

Jászberényi járás

A gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók 15,4 
százaléka működik a Jászberényi járásban, ami a má-
sodik legnagyobb arány a megyében. A gazdálkodó 
szervezetek száma közel 2,0 ezer darab, az egyéni vál-
lalkozóké több mint 2,3 ezer fő, az adószámos magán-
személyeké pedig közel 3,8 ezer fő. 
A járásban működő vállalkozásokhoz köthető a megyei 

nettó adóbefizetés 37,1 százaléka a kiemelt adónemek-
ben. A személyi jövedelemadó és a járulékbefizetések 
több mint egynegyedét a járás gazdálkodói teljesítet-
ték, és a nettó áfa bevétel háromnegyede is itt képző-
dött. A járások közül a társasági adóbevétel itt volt a 
legmagasabb, 3,6 milliárd forintot tett ki, ami a teljes 
megyei teljesítés több mint fele. A Jászberényi járás 

Az 50 legnagyobb árbevételű társas vállalkozás ér-
tékesítése adta a megyei árbevétel 71,9 százalékát. 
A kiemelt társaságok forgalma 3,1 százalékkal, a 
megye összes társas vállalkozásáé pedig 3,6 száza-

lékkal nőtt. A toplistás cégek 52,2 milliárd forintos 
növekedéséből 25,3 milliárd forint a megye harma-
dik legmagasabb nettó árbevételt elérő gazdálko-
dójához köthető.

Járásonkénti megoszlás
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Az 50 legnagyobb árbevételű társas vállalkozás ér-
tékesítése adta a megyei árbevétel 71,9 százalékát. 
A kiemelt társaságok forgalma 3,1 százalékkal, a 
megye összes társas vállalkozásáé pedig 3,6 száza-

lékkal nőtt. A toplistás cégek 52,2 milliárd forintos 
növekedéséből 25,3 milliárd forint a megye harma-
dik legmagasabb nettó árbevételt elérő gazdálko-
dójához köthető.

Értékesítés nettó árbevétele

26

tó, de nem szolnoki vállalkozásokat is. Az adószámos 
magánszemélyek száma ezzel szemben alacsony, 
kevesebb mint 0,2 ezer fő, ami mindössze 2,5 száza-
léka a járási összesnek.
A megyeszékhely gazdálkodói összesen több nettó 
adóbefizetést teljesítettek, mint a Szolnoki és Jász-
berényi járáson kívül bármelyik másik. A megyei befi-
zetések 30,8 százaléka és a kiutalások 17,6 százaléka 
köthető a megyeszékhely vállalkozásaihoz. A Szolno-
ki járáson belül a befizetésekhez 87,1 százalékkal, a 
nettó bevételekhez pedig 99,5 százalékkal járultak 
hozzá, a kiutalások fele volt hozzájuk köthető 2018-
ban. A város gazdálkodóitól származott az összes ki-
emelt adónem nettó bevételének több mint egyhar-
mada a megyében.
A megyeszékhely vállalkozásai fizették be a megyei 
társasági adó ötödét, a kiutalásoknak pedig több 
mint az egyharmada köthető hozzájuk. Személyi jöve-
delemadóban a város hozzájárulása a megye, illetve a 
járás nettó adóbefizetéséhez 35,8 százalék, illetve 87,5 
százalék volt. Hasonló részarányt tudhatott magának 
a megyeszékhely a Társadalombiztosítási Alapokat 
megillető járulékok, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot 
megillető járulékok és az egészségügyi hozzájárulás 
tekintetében is. A járás nettó befizetéseinek a 87,9 
százalékát teljesítették a város vállalkozásai. A szolnoki 
székhelyű gazdálkodókhoz köthető a megyében befi-
zetett általános forgalmi adó közel egynegyede és a 
kiutalt adó 16,4 százaléka, amivel a megyeszékhely 
részesedése a megyei nettó áfa befizetésekből 35,8 
százalékos volt. A Szolnoki járáshoz viszonyítva a város 
hozzájárulása az áfa befizetésekhez 86,5 százalékos, a 
kiutalásokhoz 47,1 százalékos volt 2018-ban. 
A megyeszékhely vállalkozásai nélkül a járás gazdál-
kodói által teljesített nettó általános forgalmi adó ne-
gatív előjelű volt.

A megyében beadott társaságiadó-bevallások kö-
zel egyharmadát szolnoki székhelyű cégek nyújtot-
ták be. A megyeszékhely vállalkozásai 489,3 milli-
árd forint nettó árbevételt realizáltak 2018-ban, 
ami a megyei összesnek az egyötöde, a járásinak 
a háromnegyede volt. A fajlagos árbevétel 277,5 
millió forintot tett ki, közel megegyezett a járásival, 
és 35,8 millió forinttal haladta meg a 2017-es szin-
tet. Külpiaci értékesítése 145 cégnek volt összesen 
163,3 milliárd forint értékben. A megyei kivitel 13,5 
százalékát, a járásinak a háromötödét teljesítették 
a szolnoki gazdálkodók. Az egy vállalkozásra jutó 
átlagos export árbevétel 1 126,4 millió forint volt, 
harmadával több, mint egy évvel korábban. A teljes 
értékesítés kétharmada, 326,0 milliárd forint bel-
földön valósult meg. A fajlagos belföldi árbevétel 
201,5 millió forint volt, 36,4 millió forinttal haladta 
meg a járási átlagot.
A város társas vállalkozásai együttesen 19 783 mun-
kavállalót alkalmaztak. A megyében közel minden 
harmadik dolgozónak szolnoki székhelyű cég volt a 
munkáltatója. A Szolnoki járást tekintve ugyanez az 
arány 82,3 százalék volt.
A társaságiadó-bevallásokban 94 szolnoki székhe-
lyű gazdálkodó érvényesített valamilyen adóked-
vezményt összesen 765,4 millió forint értékben. A 
gazdálkodók 71,3 százaléka csökkentette az adóját 
kis- és középvállalkozások kamatkedvezménye cí-
mén összesen 29,1 millió forinttal. A társaságiadó-be-
vallásában 25 gazdálkodó együttesen 210,0 millió 
forint kedvezményben részesült látvány-csapatspor-
tok támogatása miatt. Az ilyen címen igénybe vett 
kedvezmény 44,9 százalékát ők érvényesítették a 
megyében. A járás mindkét olyan vállalkozása, amely 
fejlesztési kedvezményben részesült, szolnoki szék-
helyű volt.

5. GAZDASÁGI MUTATÓK ELEMZÉSE

Értékesítés nettó árbevétele

Az 50 legnagyobb árbevételű társas vállalkozás ér-
tékesítése adta a megyei árbevétel 71,9 százalékát. A 
kiemelt társaságok forgalma 3,1 százalékkal, a megye 
összes társas vállalkozásáé pedig 3,6 százalékkal nőtt. 
A toplistás cégek 52,2 milliárd forintos növekedésé-
ből 25,3 milliárd forint a megye harmadik legmaga-
sabb nettó árbevételt elérő gazdálkodójához köthe-
tő. (6. táblázat)

2017. év 2018. év Eltérés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2 361 477 2 445 434 83 957 103,6%

TOP 50 vállalkozás 1 705 116 1 757 340 52 224 103,1%

Részarány (TOP 50/megye) 72,2% 71,9% 62,2% -

Nettó árbevétel Index
millió Ft

6. táblázat

A toplistás vállalkozások közül 39 együttesen 
125,5 milliárd forinttal növelte értékesítését 2017-
hez képest, 11 gazdálkodó pedig összesen 73,3 
milliárd forinttal kevesebb nettó árbevételt rea-
lizált.
A megye gazdálkodói közül 2 539-en a szolgál-
tató szektorban működtek, ami a vizsgált társas 
vállalkozások közel kétötöde volt. A második leg-
nagyobb számban a kereskedelmi cégek vannak 
jelen a megyében. A nemzetgazdasági ág 1 555 
gazdálkodójából 10 került be az 50 legnagyobb 
árbevételű társaság közé. A kiemelt cégek közül 
legtöbben, 33-an a feldolgozóiparhoz tartoztak. 
Az előző évhez hasonlóan 2018-ban sem került 
be bányászatban, villamosenergia-iparban, ven-
déglátásban, szolgáltatásban érdekelt gazdálko-
dó a kiemelt társaságok közé. (7. táblázat)A toplistás vállalkozások közül 39 együttesen 125,5 

milliárd forinttal növelte értékesítését 2017-hez ké-
pest, 11 gazdálkodó pedig összesen 73,3 milliárd fo-
rinttal kevesebb nettó árbevételt realizált.
A megye gazdálkodói közül 2 539-en a szolgáltató 
szektorban működtek, ami a vizsgált társas vállal-
kozások közel kétötöde volt. A második legnagyobb 
számban a kereskedelmi cégek vannak jelen a me-

gyében. A nemzetgazdasági ág 1 555 gazdálkodójá-
ból 10 került be az 50 legnagyobb árbevételű társa-
ság közé. A kiemelt cégek közül legtöbben, 33-an a 
feldolgozóiparhoz tartoztak.

Az 50 legjelentősebb vállalkozás nettó árbevétele a 
feldolgozóiparban, a vízellátásban és a kereskede-
lemben meghaladta az előző évit.
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TOP 50 Megye

Mezőgazdaság 1 515 0,2%

Bányászat - 9 -

Feldolgozóipar 33 771 4,3%

Villamosenergia-ipar - 24 -
Vízellátás 1 39 2,6%

Építőipar 3 787 0,4%

Kereskedelem 10 1 555 0,6%

Szállítás, raktározás 2 291 0,7%

Vendéglátás - 294 -

Szolgáltatás - 2 539 -
Összesen 50 6 824 0,7%

darab
Nemzetgazdasági ág

Vállalkozások számának alakulása
nemzetgazdasági áganként 2018-ban

Részarány

7. táblázat

Az 50 legjelentősebb vállalkozás nettó árbevétele a 
feldolgozóiparban, a vízellátásban és a kereskede-
lemben meghaladta az előző évit. (8. táblázat)

2017. év 2018. év 2017. év 2018. év

Mezőgazdaság 7 791 6 276 80,6% 114 520 113 592 99,2% 6,8% 5,5%

Bányászat - - - 4 950 6 329 127,9% - -
Feldolgozóipar 1 450 227 1 480 112 102,1% 1 620 540 1 647 899 101,7% 89,5% 89,8%

Villamosenergia-ipar - - - 42 202 481,0% - -
Vízellátás 11 132 11 519 103,5% 29 388 28 339 96,4% 37,9% 40,6%

Építőipar 36 773 34 983 95,1% 88 590 95 466 107,8% 41,5% 36,6%

Kereskedelem 176 609 202 277 114,5% 365 374 412 228 112,8% 48,3% 49,1%

Szállítás, raktározás 22 584 22 173 98,2% 57 787 58 745 101,7% 39,1% 37,7%

Vendéglátás - - - 11 918 12 563 105,4% - -
Szolgáltatás - - - 68 368 70 071 102,5% - -
Összesen 1 705 116 1 757 340 103,1% 2 361 477 2 445 434 103,6% 72,2% 71,9%

Értékesítés nettó árbevételének alakulása nemzetgazdasági áganként

Nemzetgazdasági ág

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

Index Index 2017. év 2018. év
millió Ft millió Ft

8. táblázat

A mezőgazdaságban érdekelt toplistás cég árbevé-
tele közel ötödével csökkent, szemben a nemzetgaz-
dasági ág stagnálásával.

A feldolgozóipar kiemelt gazdálkodói a TOP 50 kör 
együttes árbevételének 84,2 százalékát adták 2018-
ban. A szektor toplistás vállalkozásainak árbevétele 
2,1 százalékkal nőtt, amivel részesedésük 89,8 száza-
lékos a nemzetgazdasági ágon belül. 

A vízellátás kiemelt gazdálkodójának árbevétele 3,5 
százalékkal nőtt, míg a teljes szektor értékesítése 3,6 
százalékkal elmaradt a 2017-estől.
Az építőiparban érdekelt három toplistás cég árbe-
vétele 4,9 százalékkal csökkent a nemzetgazdasági 

A mezőgazdaságban érdekelt toplistás cég árbe-
vétele közel ötödével csökkent, szemben a nem-
zetgazdasági ág stagnálásával. A feldolgozóipar 
kiemelt gazdálkodói a TOP 50 kör együttes árbevé-
telének 84,2 százalékát adták 2018-ban. A szektor 
toplistás vállalkozásainak árbevétele 2,1 százalékkal 
nőtt, amivel részesedésük 89,8 százalékos a nem-
zetgazdasági ágon belül. A vízellátás kiemelt gaz-
dálkodójának árbevétele 3,5 százalékkal nőtt, míg a 
teljes szektor értékesítése 3,6 százalékkal elmaradt 
a 2017-estől. Az építőiparban érdekelt három toplis-
tás cég árbevétele 4,9 százalékkal csökkent a nem-

zetgazdasági ág 7,8 százalékos növekedése mellett, 
így részesedésük 36,6 százalékra változott. A keres-
kedelem kiemelt vállalkozásai a teljes szektor bő-
vülését meghaladó, 14,5 százalékos nettó árbevétel 
növekedést realizáltak, amivel a nemzetgazdasági 
ág árbevételéhez 49,1 százalékkal járultak hozzá.

A szállítás, raktározási szektor kiemelt társasága-
inak nettó árbevétele 1,8 százalékkal maradt el az 
előző évitől a teljes nemzetgazdasági ág 1,7 százalé-
kos növekedése mellett, amivel a részesedésük 37,7 
százalékra csökkent a szektor árbevételén belül.
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Az 50 kiemelt gazdálkodóból 43 értékesített ex-
portra 2018-ban. A teljes megyei kivitel 92,2 száza-
lékát ők bonyolították, együttesen 1 111,9 milliárd 
forint értékben, mely 0,4 százalékkal maradt el a 
2017-es szinttől. A megye értékesítésének keve-
sebb, mint fele irányult külföldre, a kiemelt vállal-
kozások tekintetében ez az arány magasabb, az ár-
bevételük közel kétharmada származott exportból. 
A belföldre történő eladások 52,1 százaléka köthető 
a TOP 50 vállalkozásokhoz. A kiemelt gazdálkodók 
belföldi értékesítése 645,4 milliárd forint volt, ami 
9,6 százalékkal haladta meg az előző évit.

Export árbevétel
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A két helyet javító Accell Hunland Kerékpárgyártó és 
Értékesítő Kft. 43,9 százalékkal növelte az értékesíté-
sét, amivel a megye harmadik legnagyobb értékesí-
tője lett. A vállalkozás eladásai szinte teljes egészé-
ben külföldi piacokra irányultak.
A Jász-Plasztik Kft. 82,8 milliárd forintos árbevétele 

12,7 százalékkal haladta meg a 2017-est. A növekedés 
közel háromötödét az export, kétötödét a belföldi ér-
tékesítés bővülése tette ki. 
Az Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereskedő 
Kft. 53,4 milliárd forint nettó árbevételt ért el, ami 
döntő részben kivitelből származott.

2017. év 2018. év

1. 1. Samsung Electronics Magyar Zrt. 694 761 659 989 95,0%

2. 2. Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. 243 668 221 552 90,9%

3. 5. Accell Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítő Kft. 57 547 82 829 143,9%

4. 3. Jász-Plasztik Kft.             73 428 82 775 112,7%

5. 4. Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereskedő Kft. 60 476 53 413 88,3%

6. 6. Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 38 599 42 490 110,1%

7. 7. Claas Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. 35 752 41 879 117,1%

8. 8. Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 31 431 36 515 116,2%

9. 10. Jász-Plasztik Autócentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 25 694 32 144 125,1%

10. 9. Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. 27 090 28 910 106,7%

A legmagasabb nettó árbevételt elérő vállalkozások

Sorrend

Gazdálkodó neve

Értékesítés nettó 
árbevétele

Index
2018. év 2017. év

millió Ft

10. táblázat

A kizárólag belföldön értékesítő Tisza-Coop Nagyke-
reskedelmi és Szolgáltató Zrt. 10,1 százalékkal ért el 
nagyobb nettó árbevételt, mint 2017-ben.
A Claas Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. 41,9 
milliárd forintos árbevétele 17,1 százalékkal haladta 
meg az előző évit, amivel őrzi hetedik helyét a nettó 
árbevétel szerinti rangsorban. A gazdálkodó bevétele 
szinte teljesen exportból származott.

A Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. árbevé-
tele 16,2 százalékkal 36,5 milliárd forintra nőtt. 
Egy helyet előrelépve kilencedik a Jász-Plasztik Autó-
centrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mely több 
mint negyedével növelte értékesítését.
A Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. nettó árbevétele 
6,7 százalékkal haladta meg a 2017-est, amivel a me-
gye tizedik legnagyobb értékesítője.

Export árbevétel

Az 50 kiemelt gazdálkodóból 43 értékesített exportra 
2018-ban. A teljes megyei kivitel 92,2 százalékát ők bo-
nyolították, együttesen 1 111,9 milliárd forint értékben, 
mely 0,4 százalékkal maradt el a 2017-es szinttől. A me-
gye értékesítésének kevesebb mint fele irányult külföld-
re, a kiemelt vállalkozások tekintetében ez az arány ma-
gasabb, az árbevételük közel kétharmada származott 
exportból. A belföldre történő eladások 52,1 százaléka 
köthető a TOP 50 vállalkozásokhoz. A kiemelt gazdál-
kodók belföldi értékesítése 645,4 milliárd forint volt, ami 
9,6 százalékkal haladta meg az előző évit. (29. grafika)
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Adózás előtti eredmény

A megye 50 legjelentősebb vállalkozása 66,4 mil-
liárd forinttal járult hozzá a megye adózás előtti 
eredményéhez, ez 54,8 százalékos részesedést je-
lent. A kiemelt vállalkozások adózás előtti eredmé-
nye több mint felével, míg a megye összes gazdál-
kodójának együttes eredménye közel kétötödével 
csökkent. (11. táblázat)

2017. év 2018. év Eltérés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Jász-Nagykun-Szolnok megye 200 897 121 190 -79 707 60,3%

TOP 50 vállalkozás 142 799 66 369 -76 430 46,5%

Részarány (TOP 50/megye) 71,1% 54,8% 95,9% -

Adózás előtti eredmény Index
millió Ft

11. táblázat

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei munkavállalók 
44,9 százalékát a kiemelt cégek foglalkoztatták. Az 
előző évhez képest 579 fővel több munkavállaló állt 
alkalmazásban náluk, ami 2,1 százalékos növeke-
désnek felelt meg.

Az 50 kiemelt vállalkozás közül 28 társaság együt-
tesen 1 294 fővel növelte dolgozói számát, egy vállal-
kozás éves átlaglétszáma nem változott, míg 21 cég 
összességében 715 fős létszámcsökkentést hajtott 
végre. A legjelentősebb, 186 fős növekedés, egy akku-
mulátor, szárazelem gyártásával foglalkozó vállalko-
zásnál történt. Egy táskafélék, szíjazat gyártásával fog-
lalkozó társaságnál 270 fős csökkenés következett be. 

A megye 50 legjelentősebb vállalkozásának dol-
gozói létszáma a nemzetgazdasági ágak közül a 
mezőgazdaságban és az építőiparban csökkent, a 
feldolgozóiparban, vízellátásban, a kereskedelem-
ben és a szállítás, raktározás ágakban meghaladta 
az előző évit.

Foglalkoztatottak száma

30

2017. év 2018. év 2017. év 2018. év
Megye 212 111 137 856 Megye 11 214 16 666 65,0% 148,6%
TOP 50 146 803 74 718 TOP 50 4 004 8 349 50,9% 208,5%

69,2% 54,2% 35,7% 50,1%
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A TOP 50-es körben 23 vállalkozásnak összesen 24,5 
milliárd forinttal növekedett az adózás előtti ered-
ménye 2018-ban. Csökkenés 27 gazdálkodó eseté-
ben következett be, együttesen 100,9 milliárd forint 
összegben. A kiemelt társaságokon kívüli gazdálko-
dók adózás előtti eredménye, 5,6 százalékkal maradt 
el az egy évvel korábbitól.
A kiemelt cégek közül 40 működött nyereségesen. 
Együttesen 74,7 milliárd forint adózás előtti nyeresé-

get realizáltak, ami a megyei nyereség 54,2 százalé-
ka volt. Veszteséget 10 toplistás vállalkozás mutatott 
ki 8,3 milliárd forint értékben. A megyei veszteség 
fele képződött náluk. A TOP 50 vállalkozás nyeresé-
ge közel felére csökkent, vesztesége több mint két-
szeresére nőtt. A megye összes gazdálkodója együt-
tesen 35,0 százalékkal kevesebb nyereséget és közel 
felével több veszteséget mutatott ki, mint 2017-ben. 
(30. grafika)
 

NYERESÉG
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Foglalkoztatottak száma

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei munkavállalók 44,9 
százalékát a kiemelt cégek foglalkoztatták. Az előző 
évhez képest 579 fővel több munkavállaló állt alkal-
mazásban náluk, ami 2,1 százalékos növekedésnek 
felelt meg. (12. táblázat)

2017. év 2018. év Eltérés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Jász-Nagykun-Szolnok megye 64 784 64 126 -658 99,0%

TOP 50 vállalkozás 28 226 28 805 579 102,1%

Részarány (TOP 50/megye) 43,6% 44,9% - -

Foglalkoztatottak létszáma Index
fő

12. táblázat

Az 50 kiemelt vállalkozás közül 28 társaság együtte-
sen 1 294 fővel növelte dolgozói számát, egy vállalko-
zás éves átlaglétszáma nem változott, míg 21 cég ösz-
szességében 715 fős létszámcsökkentést hajtott végre. 
A legjelentősebb, 186 fős növekedés, egy akkumulá-
tor, szárazelem gyártásával foglalkozó vállalkozásnál 
történt. Egy táskafélék, szíjazat gyártásával foglalkozó 
társaságnál 270 fős csökkenés következett be.
A megye 50 legjelentősebb vállalkozásának dolgozói 
létszáma a nemzetgazdasági ágak közül a mezőgaz-
daságban és az építőiparban csökkent, a feldolgozó-
iparban, vízellátásban, a kereskedelemben és a szál-
lítás, raktározás ágakban meghaladta az előző évit. 
(13. táblázat)

Az ötven vállalkozásból tíz társaság 1 000 főt meg-
haladó, négy gazdálkodó pedig 500 és 1 000 fő 
közötti munkavállalót foglalkoztatott. A tíz gazdál-
kodó alkalmazta a kiemelt kör dolgozóinak közel 
kétharmadát. 
A mezőgazdaságban tevékenykedő kiemelt tár-
saság a szektor munkavállalóinak a 3,2 százalékát 
foglalkoztatta, ami közel megegyezett az előző évi 
részesedéssel. 
Mind a kiemelt körben, mind a teljes megyében a 
feldolgozóipar biztosította a legtöbb munkahelyet. 
A 33 toplistás gazdálkodó a megyei feldolgozóipar 
dolgozóinak 65,6 százalékát és a TOP 50-es kör dol-
gozóinak a 68,2 százalékát foglalkoztatta. 
A vízellátás kiemelt vállalkozásánál állt alkalmazás-
ban a teljes szektor munkavállalóinak közel háro-
mötöde.
Az építőipar toplistás vállalkozásainak átlagos állo-
mányi létszámában nem következett be jelentős 
változás, így továbbra is a szektor több mint egyhar-
madának biztosítanak munkalehetőséget.
A megye és a kiemelt kör második legnagyobb 
munkaadója változatlanul a kereskedelmi szektor. 
A 10 kiemelt társaság 5,4 százalékkal növelte az ál-
lományi létszámát, míg a teljes nemzetgazdasági 
ágban csökkenés következett be. 
A szállítás, raktározás kiemelt gazdálkodói 54,1 szá-
zalékról 56,2 százalékra növelték a részarányukat a 
foglalkoztatotti létszámban. 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 50 LEGJELENTŐSEBB CÉGE
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2017. év 2018. év 2017. év 2018. év

Mezőgazdaság 159 145 91,2% 4 728 4 466 94,5% 3,4% 3,2%

Bányászat - - - 219 256 116,9% - -
Feldolgozóipar 19 345 19 644 101,5% 30 083 29 959 99,6% 64,3% 65,6%

Villamosenergia-ipar - - - 2 6 300,0% - -
Vízellátás 1 394 1 428 102,4% 2 495 2 448 98,1% 55,9% 58,3%

Építőipar 1 694 1 649 97,3% 4 933 4 795 97,2% 34,3% 34,4%

Kereskedelem 3 433 3 619 105,4% 8 892 8 786 98,8% 38,6% 41,2%

Szállítás, raktározás 2 201 2 320 105,4% 4 067 4 126 101,5% 54,1% 56,2%

Vendéglátás - - - 1 540 1 414 91,8% - -
Szolgáltatás - - - 7 825 7 870 100,6% - -
Összesen 28 226 28 805 102,1% 64 784 64 126 99,0% 43,6% 44,9%

2017. év 2018. év
fő fő

Foglalkoztatottak számának alakulása nemzetgazdasági áganként

Nemzetgazdasági ág

Átlagos statisztikai állományi létszám

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

Index Index

13. táblázat

A tíz legnagyobb foglalkoztató együttesen 18 986 em-
bernek biztosított munkát, ami az összes megyei foglal-
koztatott 29,6 százaléka volt. Közülük ötnél növekedett, 
ötnél pedig csökkent az átlagos statisztikai létszám. 

A munkaadók rangsorában öt társaság megőrizte az elő-
ző évi helyezését, két gazdálkodó egy helyet lépett előre. 
Egy vállalkozás két helyezést lépett vissza a rangsorban, 
kettő pedig helyet cserélt egymással. (14. táblázat)

2017. év 2018. év

1. 1. Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. 2 894 2 807 97,0% 2.

2. 2. Jász-Plasztik Kft.             2 792 2 732 97,9% 4.

3. 3. Rosenberger Magyarország Elektronikai Kft. 2 338 2 524 108,0% 13.

4. 5. KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2 034 2 160 106,2% 21.

5. 4. Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és Kereskedő Kft. 2 212 1 942 87,8% 5.

6. 6. Samsung Electronics Magyar Zrt. 1 566 1 518 96,9% 1.

7. 8. Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. 1 429 1 430 100,1% 10.

8. 9. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 1 394 1 428 102,4% 24.

9. 7. MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 1 434 1 395 97,3% 14.

10. 10. Co-op Star Kereskedelmi Zrt. 895 1 050 117,3% 12.

2017. év
fő

A legnagyobb foglalkoztatók dolgozói létszáma

Sorrend

Gazdálkodó neve

Átlagos statisztikai 
állományi létszám

Index
Helye a 
TOP 50-

ben2018. év

14. táblázat

A megye legnagyobb foglalkoztatójaként az Electro-
lux Lehel Hűtőgépgyár Kft.-nél dolgozott az összes 
munkavállaló 4,4 százaléka, 2 807 fő.
A Jász-Plasztik Kft. 2 732 fős statisztikai létszámával 
továbbra is a második legnagyobb foglalkoztató a 
megyében.
A kiemelt cégek közül a Rosenberger Magyarország 

Elektronikai Kft. emelte a legnagyobb számban, 186 
fővel a foglalkoztatotti létszámát, amivel őrzi a har-
madik helyét a munkáltatók között. A gazdálkodó a 
gépgyártásban dolgozók 16,2 százalékának biztosí-
tott munkát.
A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. átlagos állományi létszáma 126 fővel ha-
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ITM: „FELADATUNK A JÖVŐ” –  
PÖLÖSKEI GÁBORNÉ A KAMARÁBAN
Pölöskei Gáborné a szakképzésért felelős helyettes államtitkár országjáró körútja 
kapcsán meglátogatta a kamaránkat is. A szakképzési fórum témája: Az új szak-
képzési törvény által nyújtott együttműködési lehetőségek a cégek és az oktatás 
szereplői között. A fórum vendégei a szakképzésben kiemelt szerepet játszó kép-
zőhelyek vezetői közül kerültek ki.

Jelentősen átalakul a szakképzé-
si rendszer. Az új racionálisabb 
és rugalmasabb rendszer 3 pillé-
re épül:

 ■ köznevelés
 ■ szakképzés 
 ■ felsőoktatás.

Az új szakképzési rendszer a 
felsőoktatás logikáját követi. A 
szakképzést ki kellett emelni a 
magyar közoktatási rendszer-
ből, mivel szakmai képzést ad és 
ennek megfelelően kellett sza-
bályozni is. Önálló szabályozott 

rendszer jött létre, amely lehető-
séget teremt a tanórák és a gya-
korlat rugalmas elosztására.

Alapvető változás, hogy az alap-
szakmák megszerzése iskolai 
rendszerű képzésben valósul 
meg, az ötéves technikumban 
érettségi és technikusi szintű 
szakképzettség szerezhető, a 
hároméves szakképző iskolában 
a tanuló a képzés végén az alap-
szakmával szakképzettséget 
szerez. A választható szakmák 
száma jelentősen csökkent, azaz 
25 ágazatban 174 szakma.

Az iskolában oktatáson, a cégek-
nél képzésen vesz részt a tanuló, 
melynek eredménye a Szakma 
Jegyzék szakmái. 

A felnőttképzés megvalósulhat 
iskolán belül és Felnőtt képzők 
munkaerő-piaci képzései kere-
tében, utóbbiról a képző Tanú-
sítványt állít ki. 2020. 09. 01-től 
felmenő rendszerben már csak a 
Szakma Jegyzék szerinti beisko-
lázás valósítható meg a szakkép-
ző iskolákban, de a Felnőtt kép-
zők még indíthatnak OKJ szerinti 
képzéseket 2020. december 31-ig. 

SZAKKÉPÉS 2020. FEBRUÁR 7. | SZOLNOK
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A képzés keresletvezérelt, azaz a 
képzési szerkezet a vállalati igé-
nyeket kell, kielégítse összetétel-
ben és minőségben. A minőségi 
képzés a humánerőforrás, azaz 
az oktatók minőségén is múlik, 
így fontos szempont az oktatók 
fejlesztése továbbképzés útján 
és vállalati szakemberek bevoná-
sa a képzésbe, melynek alapja a 
megfelelő bérezés.

 ■ Négyévenként legalább egy al-
kalommal kötelező a tovább-
képzésben való részvétel. A 
szakmai oktató továbbképzé-
sét elsősorban vállalati környe-
zetben vagy képzőközpont-
ban kell teljesíteni.

 ■ A költségvetésből a béreme-
lésre szánt 35 Mrd forint több-
letforrás a jelenlegi bérkeret 
közel 30%-os emelését biz-
tosítja 2020. júliusától, mely 
differenciált díjazás alapján 
lehetőséget teremt az egyéni 
teljesítmények elismerésére.  
Az óraadó szaktanárok óra-
díja első ütemben átlagosan 
50%-kal fog emelkedni, majd 
a szakképzési minősítési rend-
szer bevezetésével elérhetik 
a piaci bérszínvonalat, célja a 
mérnökök bevonzása a kép-
zésbe, hiszen a műszaki vég-
zettségű oktatókat csak ver-
senyképes fizetéssel lehet az 
oktatásba bevonni.

 ■ 2020. áprilisától beindul a ta-
nárok új típusú szakmai kép-
zésekre való felkészítése.

Jogviszony a szakképzésben

A tanuló 25 éves koráig tanulói 
jogviszony keretében 2 szakmát 
tanulhat ingyenesen, 25 év felett 
felnőttképzés keretében folytat-
hat tanulmányokat.

A képzés csoportjainak kialakí-
tásánál korban vegyes összetétel 
várható, mert szakmára és nem 
a korcsoportra képezünk. Az új 
rendszer előnye, hogy az idősebb 
korosztály fegyelmező erő a kép-
zési csoportokban, ugyanakkor 
az így kialakított magasabb lét-
számú csoportok képzése „kifi-
nanszírozható”.

A 3 éves szakképző iskola és a 
technikum is ágazati alapok-
tatással indul. Így ha egy diák 
meggondolja magát, és váltani 
szeretne a két iskolatípus között, 
az összehangolt ágazati tarta-
lomnak köszönhetően az alapok 
megszerzése után ezt szabadon 
megteheti. 

Az alapozó képzés egy gyakorla-
torientált ágazati alapvizsgával 
zárul, melynek az eredménye 
20%-ban beszámít a szakmai zá-
róvizsgába. 

Az alapozó vizsga után kezdődik 
a duális képzés és a szakirányú 
oktatás. Különvált a képzés és a 
vizsga, még 5 évig a szakiskolák 
vizsgaközpontként funkcionál-
nak, a vizsgák minősített, azaz 
akkreditált vizsgaközpontok-
ban bonyolíthatók le.

A tanulói munkaszerződés és a 
tanulószerződés közötti különb-
ség, előnyök:

 ■ A tanulószerződésnél a tanulót 
kiközvetítik a vállalathoz, míg 
a tanulói munkaszerződésnél 
a vállalat választja ki a tanulót. 
Erre a jogviszonyra a munka 
törvénykönyvét kell alkalmazni 
bizonyos eltérésekkel, így pél-
dául a szerződés alanya mun-
kavállalóként a 15. életévét be-
töltött tanuló is lehet.

 ■ A duális képzés kifizetődő a vál-
lalat számára is, mert a diákok 
bevonásával képes lesz kompe-
tens és már tapasztalt szakem-
bert alkalmazni a későbbiek-
ben, így lerövidül iskolából való 
kilépés után a munkapiacon 
való elhelyezkedés ideje.

 ■ A duális képzésben részt vevő 
vállalat szívesebben foglalkoz-
tatja azokat, akiket a duális 
képzési idő alatt már betanított 
az adott munkára, azaz nő a to-
vábbfoglalkoztatás lehetősége 
a „saját kinevelés miatt”.

 ■ A duális képzés további előnye, 
hogy a vállalat a minimálbér 
35-100%-a közötti munkabért 
fizet a duális képzés teljes ideje 
alatt (szolgálati idő + biztos jö-
vedelem).

Az új ösztöndíj rendszer:

Pölöskei Gáborné közlése szerint 
a szakképzési ösztöndíj a szak-
képző iskolák 9. évfolyamában 
egységesen 14 ezer forint, majd 
a tanulmányi eredménytől füg-
gően 10 ezer és 50 ezer forint kö-
zötti azoknak, akik nem vesznek 
részt duális képzésben. A tech-
nikumokban a 9. és 10. évfolya-
mán havi 8 ezer forintot kapnak 
egységesen.Bukás esetén félévig 
nem kaphat a tanuló ösztöndíjat. 
A duális képzésben résztvevők a 
tanulói munkaszerződés alapján 
munkabérre jogosultak, mely a 
minimálbér 25-60 százaléka le-
het, ami az utolsó évben akár 100 
százalékra is emelkedhet.

A sikeres szakmai vizsgát követő-
en a tanulók vizsgaeredménytől 
függően 150 ezer és 300 ezer fo-
rint közötti összeget, un. sikerdí-
jat, azaz szakmakezdési támoga-
tást kaphatnak.

Technikusi képzés keresztmetszete

Technikumi képzés keretmetszete: 2 év alapozó + 3 év szakmai oktatás

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam

10. végén ágazati alap- 
vizsga: eredménye 
20%-ban beszámít a 
technikusi vizsgába

11. végén előre-
hozott érettségi 
lehetősége

Érettségi vizsga
Technikusi vizsga= 
emelt szintű érettségi 
vizsga

Szakmai képzés duális partnernél munkaszerződéssel
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A szabályozás újdonsága az úgy-
nevezett "dobbantóprogram", 
amely az általános iskolát el nem 
végző, lemaradó diák felzárkóz-
tatását szolgálja, a későbbiekben 
pedig egy részszakma megszer-
zését biztosítja. Azok a gyerekek, 
akik az általános iskolát sem tud-
ják elvégezni, majd műhelyisko-
lai képzéssel rész-szakképesítést 
szerezhetnek, ahol a mester-inas 
kapcsolat keretében, lényegében 
időkorlát nélkül szakmai végzett-
séget lehet szerezni.

Az orientációs évfolyam az ál-
talános és a középiskola közötti, 
amolyan átmeneti év, ami el-
sősorban azoknak szól, akiknél 
nyolcadik osztály végére nem 
kristályosodott ki, hogy mit sze-
retnének tanulni. Ennek megfe-
lelően az orientációs évfolyamon 
életpálya-tanácsadás, az alap-
kompetenciák megerősítése tör-
ténik, hogy egy évvel később ma-
gabiztosabban, céltudatosabban 
lépjenek tovább. 2019-től PILOT 
programban 67 gyerek vesz részt, 
a 3 éves próbaidőszak után adap-
tálható pedagógiai modellprog-
ram kidolgozása a cél. 

A tanuló törvényes képviselője kö-
teles gondoskodni arról, hogy a 
tankötelezettségét teljesített kis-
korú gyermeke vagy a nevelése 
alatt álló kiskorú tanuló kimaradá-
sa esetén tizennyolc éves koráig, de 
legalább egy részszakma megszer-

zéséig tanulmányokat folytasson. 
Ha a szülő ennek nem tesz eleget, 
szüneteltetik a gyermek után járó 
valamennyi juttatást.

A szakképzés megújítását segítő 
szervezetekről is említést tett az 
előadó, így az iskola és a vállalatok 
közötti kapcsolatot segítő Képzési 
Tanácsról, Ágazati Készségtaná-
csokról, SZIT-ről, azaz a Szakképzé-
si és Innovációs Tanácsról, valamint 
az Innovatív Képzéstámogató Köz-
pontról (IKK).

A változásokat a 2020/2021-es 
tanévtől felmenő rendszerben 
vezetik be, a megkezdett szak-
képzések a szakképzésbe lépés-

kor érvényes szabályok szerint 
kifutó rendszerben fejezhetik 
be a tanulók.

A jogszabály szakaszosan lép ha-
tályba, legtöbb paragrafusa 2020. 
január l-jétől hatályos, a szakkép-
zési hozzájárulással kapcsolatos 
rendelkezései azonban csak 2021. 
január 1-jétől.

Végezetül a helyettes államtitkár 
asszony hangsúlyozta, hogy a szak-
képzés rendszerszintű változását 
valósítjuk meg, mert azzal lehet 
eredményt elérni!

Sonyák Béláné
szakképzési vezető  
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ÚJ GYAKORNOKI
PROGRAM
Célja a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat 
szerzésének elősegítése, támogatva a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők 
szakmai karrierjének, pályafutásának megerősítését, ösztönözve a vállalatokat 
„gyakornoki helyek” kialakítására.

PÁLYÁZAT GINOP-5.2.4-19

A támogatás mértéke:

Csekély összegű támogatásként maximum 100%.

Támogatás összege: minimum 4.032.000 Ft – maxi-
mum 22.176.000 Ft.

Pályázók köre:

Azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérel-
met, amelyek
a) rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti év-

vel, és
b) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős 

könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetke-
zetek, egyéni cégek, és

c) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 
támogatási kérelmek benyújtását megelőző legu-
tolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és

d) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

Jogi forma szerint:
e) Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazda-

sági társaságok
f) és non-profit gazdasági társaságok
g) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek
h) szövetkezetek

Megvalósulás helyszíne Magyarország, kivéve Pest me-
gye és Budapest.

Kötelezettségvállalás:

Statisztikai állományi létszámnövekedést eredménye-
ző gyakornok foglalkoztatása 6 hónapon keresztül tá-
mogatásból, és további 3 hónap saját forrásból.

Támogatható tevékenységek köre:

Önállóan nem támogatható kötelező tevékenységek:
1. Gyakornokok foglalkoztatása
2. Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység
3. Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 

 ■ Megváltozott munkaképességű gyakornok foglal-
koztatása

 ■ A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a mun-
kavégzéshez

 ■ szükséges feltételek kialakítása.
 ■ Megváltozott munkaképességű munkavállaló gya-

kornoki
 ■ foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a 

munkavégzés
 ■ segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása.

A projektmegvalósítás befejezésének időpontjáig elő-
re be nem jelentett helyszíni ellenőrzésre kerülhet 
sor. A pályázó vállalja, hogy munkanapokon legalább 
10.00 és 14.00 között a projekt megvalósítási helyszí-
nén 1 fő nyilatkozattételre feljogosított személy tartóz-
kodik, aki a projekt előrehaladásáról tájékoztatást tud 
adni.

Elszámolható költségek:

1. Gyakornok foglalkoztatása (min. Garantált bérmi-
nimum – max. 360 000 Ft/hó) Célcsoporttagok 
havi munkabére és járulékai, közterhekkel együtt.

2. Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása. 
Foglalkoztatás költsége, max. 120.000,- Ft/hó, köz-
terhekkel együtt.

3. A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez 
szükséges feltételek kialakításához kapcsolódó 
költségek.

a) Eszközbeszerzés költségei;
b) Anyagköltség, Immateriális javak beszerzésének 

költsége;
c) Infrastrukturális/ingatlan beruházás a munkahely 

kialakításához

Projektidőszak:

Minimum 9 – maximum 15 hónap.

Beadási határidő:

2019. október 15-től 2021. április 30-ig.
A felhívás keretében nincs lehetőség hiánypótlásra.
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RENDEZVÉNYEKBEN GAZDAG  
ŐSZI NEGYEDÉV
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Jász- 
Nagykun-Szolnok Megyei  Foglalkoztatási Paktum Iroda 2019. szeptember és no-
vember között 8 megyei helyszínen valósított meg programokat közös rendezésben.

Szeptember 12-én Mezőtúr, ok-
tóber 2-án Tiszafüred, 8-án pe-
dig Cserkeszőlő adott otthon 
a turisztikai workshop és helyi 
termék kiállításnak. A rendezvé-
nyeken a meghívottak szakmai 
előadások keretében ismerhet-
ték meg a 21. századi online mar-
keting legfrissebb eszközeit, a 
webáruházak üzemeltetésének 
praktikáit. A Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala is képviseltette 
magát minden eseményen, ahol 
nagy érdeklődés övezte a már-
kavédelem témakörét. A záró 
előadásokban vállalkozók mu-
tatkoztak be jó példaként, akik 
megosztották tapasztalataikat a

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI  FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM IRODAAKTUÁLIS
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sikerhez vezető út állomásairól.
Hasonló sikerrel zajlottak a Fog-
lalkoztatói fórumok, melynek 
célja az aktívabb kapcsolat kiala-
kítása a munkáltatók és szakkép-
ző/toborzó intézmények között a 
megfelelő munkaerő hosszabb 
távú biztosítása érdekében. A 
rendezvények lehetőséget adtak 
a felmerülő javaslatok átbeszélé-
sére és az igények felmérésére. 

Elsősorban szakmai résztvevők 
kerekasztal beszélgetések során 
vitatták meg a megye munka-
erő-helyzetét, az új szakképzési 
törvény hozta változásokat, a pá-
lyázati lehetőségeket. Több válla-
lat is képviseltette magát HR-es 
munkatársai révén, akik további 
egyeztetéseket kezdeményez-
tek a szakképző intézményekkel. 

A fórumnak eddig Jászberény, 
Kunszentmárton, Karcag és Ti-
szafüred adott otthont.

A november 14-ei törökszentmik-
lósi beszállítói fórum célkitűzése 
a beszállítói hálózatok újraraj-
zolása volt, a megyei gazdaság 
teljesítőképességének növelése 
érdekében. A rendezők prioritás-
ként tűzték ki, hogy a nagyvállal-
kozások új beszállítóikat a megye 
határain belülről találják meg. A 
fórumon több nagyvállalat mu-
tatkozott be, ismertette a beszál-
lítókkal szembeni elvárásait. Ezt 
követően személyre szabott B2B 
találkozókra került sor.

A három rendezvénytípus év vé-
géig folytatódott, a siker hoza-
dékaként pedig további rendez-

vények szervezése várható a jövő 
év folyamán, ahová továbbra is 
szeretettel várjuk az érdeklődő-
ket.  
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JÁSZSÁGI SZAKMAVÁLASZTÓ  
KIÁLLÍTÁS
A Bercsényi úti sportcsarnok adott otthont az immár harmadik alkalommal megren-
dezett Jászsági Szakmaválasztó Kiállításnak november 28-29-én. Jászberény Város 
Önkormányzata továbbra is fontos és támogatandó célnak tartja a továbbtanulás, 
szakmaválasztás előtt álló 7-8. osztályos fiatalok jászsági kötődésének erősítését, a 
szakképzés célzott segítését mind az oktatói, mind a munkáltatói oldalról egyaránt.

Az elmúlt években a kiállítás-
sal párhuzamosan több olyan 
program indult el városunkban, 
amelyek hozzájárulhattak a hi-
ányszakmák számának csök-
kentéséhez, segítve a fiatalokat 
abban, hogy olyan szakmát vá-
lasszanak, amire szükség van, 
amivel erősíthetik a jászsági vál-
lalkozások versenyképességét, és 
erősíthetik a Jászság gazdaságát.

Fontos szempont kezdettől fog-
va, hogy Jászberény a kiállítással 
ne csak a helyben lakó gyerme-
keket segítse, hanem a környező 

jászsági települések diákjait is a 
pályaválasztásban. Elsősorban 7. 
és 8. osztályos tanulók, az egy-
házi és a Jászberényi Tankerületi 
Központhoz tartozó iskolák diák-
jai érkeztek (Alattyán, Jászkisér, 
Jászapáti, Jászárokszállás, Tá-
piógyörgye, Jászladány, Jászdó-
zsa, Jánoshida, Pusztamonostor, 
Jászfényszaru, Jászfelsőszent-
györgy, Jászalsószentgyörgy, 
Jászboldogháza, Jászjákóhal-
ma, Jászszentandrás) több mint 
1500-an, szervezetten, előre 
egyeztetett időpontokban.
Négy jászsági iskola várta a di-

ákokat: a Szolnok Megyei SZC 
Klapka György Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája, a Jászberé-
nyi Katolikus Óvoda, Általános Is-
kola, Liska József Középiskola és 
Kollégium Tagintézménye, a Ter-
plán Zénó Ferences Gimnázium, 
Szakgimnázium és Szakközépis-
kola, a Jászapáti Gróf Széchenyi 
István Katolikus Középiskola és 
Kollégium. Mellettük két szolno-
ki intézmény is kitelepült: a Szol-
nok Megyei SZC Baross Gábor 
Gépipari, Közlekedési Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája, 
valamint a Szolnok Megyei SZC 

SZAKKÉPÉS 2019. NOVEMBER 28-29. | JÁSZBERÉNY

Fotó: szoljon.hu
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Petőfi Sándor Építészeti és Faipa-
ri Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája.

Itt voltak a jászság kiemelke-
dő jelentőségű vállalkozásai: az 
Electrolux Lehel Kft., a Jász- 
Plasztik Kft., a Samsung Zrt., a 
Fortaco Zrt., a CO-OP Star Zrt., a 
Ferro-Pess Kft., a Scintilla Kft., a 
Konkoly Electro Kft., a Sebestyén 
Kft., a Kód Kft., a Darázs Keverő 
Kft., a Metálplaszt Kft., a Thyssen- 
krupp Kft., a Boros és Fiai Kft., a 
Barakk Kft.

A megyei szakképző iskolák be-
mutatták képzési rendszerüket, 
hiányszakmás képzéseiket, ösz-
töndíjprogramjukat és a gyakor-
lat megszerzésének lehetőségeit. 
A vállalkozások bemutatkoztak, 
ismertették az általuk kínált ál-
láslehetőségeket, szakmai köve-
telményeket és munkakörülmé-
nyeket. Ezen kívül tájékoztatást 
adtak a tanulószerződések köté-
sének lehetőségeiről, a gyakorlati 
képzéseikről.

A kiállításon külön hangsúlyosan 
bemutatták a hiányszakmákat: 
lakatos, hegesztő, forgácsoló, vil-
lanyszerelő, eladó, pénztáros, bolt-
vezető, kereskedő, pék, cukrász, 
automata gépkezelő, gépész tech-
nikus, elektromos műszerész, PLC 
programozó, erősáramú berende-
zésgyártó, gazdasági adminisztrá-
tor, irodai asszisztens, gyártásveze-
tő informatikus, mezőgazdasági 
gépszerelő, szerszámkészítő, kő-
műves, festő, ápoló stb.

A rendezvény koordiátora, Bódis-
né Görbe Krisztina köszöntötte a 
megjelenteket. Elmondta, hogy a 
Jászságban is vannak úgynevezett 
hiányszakmák, és versenyképes 
képzést kell az iskoláknak biztosí-
tani. A huszonöt kiállító ezerötszáz 
pályaválasztás előtt álló diáknak 
próbál kedvet csinálni.Budai Ló-
ránt polgármester köszönetét fe-
jezte ki azoknak a vállalkozóknak, 
akik eljöttek erre az eseményre. 
Arra bíztatta a fiatalokat, hogy bár-
mely szakmát választják, azt teljes 
odaadással vigyék végig. Dr. Sziráki 
András, a Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke szóba hozta, 
hogy az Electrolux esete erősen 
foglalkoztatta a vállalkozókon ke-
resztül a Kamarát is. Mészárosné 

Vas Márta, a Jászberényi Tankerü-
leti Központ szakmai igazgatóhe-
lyettese hangsúlyozta, a tanárok-
nak kell hozzásegíteni a szakma 
kiválasztásához a diákokat, és ez 
nagy felelősség.Végezetül Pócs Já-
nos országgyűlési képviselő köve-
tendő példának tartotta a nagyvál-
lalkozók részvételét, hiszen nagy 
szükség van a szakmunkára, majd 
megnyitotta a rendezvényt.

A jelenlévő diákok ezután végig 
járták az összes helyszínt, érdek-
lődtek, kipróbáltak egyes dolgokat. 
Nekik sem mindegy, hogyan tud-
ják megalapozni stabilan a jövőjü-
ket.

Forrás: Berény Café (jku.hu)   

Fotó: szoljon.hu

Fotó: szoljon.hu Fotó: szoljon.hu
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ORSZÁGOS SZAKMAI  
VERSENYEREDMÉNYEK
Minden eddiginél több versenyző: összesen 349 fő indult megyénkben az idei - XIII. 
Szakma Kiváló Tanulmányi Versenyen, valamint az Országos Szakmai Tanulmányi 
Versenyen. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarával közösen hirdette meg 63 szakmában az iskolai rendszerű nappali ok-
tatásban részt vevő végzős tanulók számára az országos versenyt, amelyre országo-
san több mint 7000 fő nevezett. Megyénkben 23 szakképző intézményből 35 szak-
mában indultak tanulók a megmérettetésen.

A szakmai verseny legfőbb cél-
kitűzései közé tartoznak a vég-
zős tanulók és iskoláik szakmai 
megfeleltetése a gazdaság igé-
nyeinek és elvárásainak, továb-
bá a szakképzésben részt vevő 
tehetséges tanulók számára a 
megmérettetés és a kiemelkedő 
eredmények elérési lehetőségé-
nek biztosítása. 

Az elődöntő helyszínét az eddigi 
hagyományoknak megfelelően 
egyrészt kamaránk biztosította, 
másrészt pedig a Szolnoki Szak-

képzési Centrum Pálfy-Vízügyi 
Szakgimnáziumában bonyo-
lítottuk le az írásbeli versenyt 
2020. január 06. valamint 2020. 
január 22 között. 

A verseny országos döntője 2020. 
április 20-22.  között kerül megren-
dezésre Budapesten a HUNGEX-
PO területén. 

A kiemelkedő eredményt elérő 
versenyzőket az MKIK meghívja 
a WorldSkills és EuroSkills nem-
zetközi versenyek hazai válogató 

versenyeire, melynek győzteseiből 
kerülnek ki azok a fiatal szakem-
berek, akik képviselhetik Magyar-
országot a nemzetközi szakmai 
versenyeken. Nagyon bízunk a 
megyei tanulóink országos sikere-
iben és abban, hogy minél többen 
állhatnak a dobogóra. 

A verseny három fordulóból áll: 
ELŐDÖNTŐ, VÁLOGATÓ, DÖNTŐ. 
A január hónapban megrende-
zésre került írásbeli elődöntőből 
az alábbi 14 diák jutott tovább a 
válogatóra:

SZAKKÉPÉS XIII. SZAKMA KIVÁLÓ TANULMÁNYI VERSENY,  
ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEN



A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA 23

A verseny három fordulóból áll: ELŐDÖNTŐ, VÁLOGATÓ, DÖNTŐ. A január 
hónapban megrendezésre került írásbeli elődöntőből az alábbi 14 diák jutott tovább a 
válogatóra:  

Sorszám Versenyző neve Szakképesítés neve Elméleti oktatást végző (tag)iskola 

1. Bárkányi István Automatikai technikus 
Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola Liska József Középiskola és 
Kollégium Tagintézménye 

2. Kabács Máté Automatikai technikus 
Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola Liska József Középiskola és 
Kollégium Tagintézménye 

3. Juhász Máté Autótechnikus 
Szolnoki SZC Baross Gábor Gépipari, 
Közlekedési Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 

4. Németh Natália Eladó Szolnoki SZC Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképző Iskolája 

5. Urbán Zsanett Eladó 
Karcagi SZC Kunszentmártoni 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 

6. Agócs Csaba Erősáramú 
elektrotechnikus 

Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola Liska József Középiskola és 
Kollégium Tagintézménye 

7. Jancsik Dániel Erősáramú 
elektrotechnikus 

Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola Liska József Középiskola és 
Kollégium Tagintézménye 

8. Simon Olivér Festő, mázoló, tapétázó 
Karcagi SZC Varró István 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma 

9. Kovács Cintia 
Julianna Fodrász Szolnoki SZC Ruhaipari Középiskolája és 

Általános Iskolája 

10. Juhász Balázs Gépgyártástechnológiai 
technikus 

Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari 
Szakgimnáziuma 

11. Csontos László 
József Kőműves 

Nagykun Baptista Oktatási Központ 
Általános Iskola, Középiskola és 
Kollégium Illéssy Sándor Szakgimnázium 
és Szakközépisk Tag. 

12. Peszeki 
Szabolcs Magasépítő technikus  Szolnoki SZC Pálfy- Vízügyi 

Szakgimnáziuma 

13. Sánta Dániel 
Gábor Magasépítő technikus  Szolnoki SZC Pálfy- Vízügyi 

Szakgimnáziuma 

14. Tormási Attila Vasútforgalmi szolgálattevő Szolnoki SZC Rózsa Imre Középiskolája 
és Kollégiuma 

 

A verseny országos döntője 2020. április 20-22.  között kerül megrendezésre 
Budapesten a HUNGEXPO területén.  

A kiemelkedő eredményt elérő versenyzőket az MKIK meghívja a WorldSkills és 
EuroSkills nemzetközi versenyek hazai válogató versenyeire, melynek győzteseiből 
kerülnek ki azok a fiatal szakemberek, akik képviselhetik Magyarországot a 
nemzetközi szakmai versenyeken.  
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EGY TANÍTÁS NÉLKÜLI NAP
Hogy mitől jó egy tanítás nélküli munkanap az iskolában? A diákok rögtön rávágják, 
hogy attól, hogy nem kell tanulni. De a pedagógusok tudják, hogy még hasznos is 
tud lenni egy olyan jól megszervezett és jól sikerült nap is, ami szélesíti tanulóink lá-
tókörét. Különösen akkor, ha az a pályaválasztás témakörében történik, ahogy 2020. 
január 17-én történt a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolában.

A 2019-2020-as tanévben isko-
lánkban a felső évfolyamokon 
technika, természetismeret, in-
formatika és osztályfőnöki órák 
keretében valósul meg a pálya-
orientáció. A tananyag részeként 
5. és 6. osztályosoknak portfóliót 
kell készíteniük a tanultakról, ta-
pasztalatokról. A felső tagozat 72 
órás tananyagát előkészíti a „Kí-
váncsiak klubja” 1-1 szakköre 2-3. 
és 4-5. osztályban. Ezt a munkát 
kell megkoronázni egy érdekes, 
mindenki számára hasznos pá-

lyaorientációs nappal.  Az első 
két évben könnyű helyzetben 
voltunk, mert a Szolnoki Szak-
képzési Centrum szervezésében 
egy komplett napot kaptunk, de 
harmadjára valami mást szeret-
tünk volna nyújtani közel 400 
diákunknak. Nagy lendülettel 
határoztuk el az éves felada-
taink meghatározásánál, hogy 
mi majd szervezünk saját ma-
gunknak témanapot. Az ötlet 
segítség nélkül semmit sem ér, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamarától 
kértünk és kaptunk segítséget. 

Több éves az együttműködésünk 
a Kereskedelmi és Iparkamarával, 
Bede Gábor pályaorientációs ta-
nácsadó évek óta pályaválasztási 
szülői értekezletünkön tájékoz-
tatást ad a megye szakképzési 
lehetőségeiről, a hiányszakmák-
ról, ösztöndíjakról. Többször 
szervezett évfolyamainknak uta-
zást a budapesti Szakma Sztár 
Fesztiválra. Szakmai tudásával, 

SZAKKÉPÉS SZOLNOKI II. RÁKÓCZI FERENC MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ  
ÁLTALÁNOS ISKOLA | 2020. JANUÁR 17.



A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA 25

ötleteivel levette a vállunkról a 
szervezés terhét, amit nagyon 
megköszönünk. Így alakult isko-
lánk 2020. január 17-i pályaorien-
tációs napja: az alsó tagozatosok 
játékos formában ismerkedtek 
meg a szakmákkal. Kisfilmeket 
néztek a választott pályákról. A 
tanító nénik diákjaik szüleit hívták 
meg rendhagyó osztályfőnöki órá-
ra, hogy munkájukról beszéljenek 
a gyerekeknek. 

A felsősök az Iparkamara szerve-
zésében, a Szolnoki Szakképzé-
si Centrum tagintézményeiben 
tanműhely-látogatásra várta a di-
ákokat. A pincér, szakács, cukrász 
szakmák iránt érdeklődők a Ke-
reskedelmi szakiskola tanműhe-
lyét, az ápoló, csecsemőgondozó, 
védőnő szakmák iránt fogéko-
nyak az Egészségügyi szakiskola 
tanműhelyét, a kozmetikus, fod-
rász, varrónő jelöltek a Ruhaipari 
szakiskola jól felszerelt kabinetjét 
ismerhették meg. A Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara a tanmű-
helylátogatás utazási költségét is 
támogatta tanulóinknak. 

A Pedagógiai Szakszolgálat mun-
katárasai a pályaválasztással kap-
csolatos érdeklődési kérdőívek 
kitöltésével és elemzésével segí-
tették az 5. 6. és 7. osztályos ta-
nulókat abban, hogy képessége-
iknek megfelelőbb középiskolát 
válasszanak. A Szolnoki Honvéd-
ség érdekes filmekkel, fegyverek-
kel népszerűsítette a katonaságot. 

Játszani is lehetett ezen a napon: 
az Iparkamara munkatársaival ta-
nulóink VR szemüvegeket tudtak 
kipróbálni a szakmaválasztás té-
makörében.

A célunk megvalósult, mert a pá-
lyaorientációs célú tanítás nélküli 
munkanap lehetőséget bizto-
sított iskolánk tanulói számára, 
hogy fokozottabb és koncentrál-
tabb figyelemmel foglalkozzanak 
a pályaválasztással, aktuális inor-
mációkkal támogatva a tanulók 
és a szülők tájékozódását és dön-
téseit.  
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BEMUTATTÁK A „2019-2030 –KKV  
STRATÉGIA” NÉVRE KERESZTELT  
PROGRAMTERVET, AMELYNEK CÉLJA  
A HAZAI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉP- 
VÁLLALKOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE
A tervből kiderül, hogy az intézkedések egyik célja, hogy az egyre inkább felpörgő 
digitalizációs és innovációs forradalomban segítsék a hazai kkv-k útját, de a most 
közzétett információk alapján 2020 végéig még további összesen 54,6 milliárd fo-
rintos támogatási konstrukcióra lehet készülni.

A technológiai fejlődés mellett 
egyéb komoly kihívásokkal is 
szembesül a szektor: egyrészt a 
hazai munkaerőpiac minden ed-
diginél feszesebbé vált, másrészt 
a rendszerváltozás idején vállalko-
zóvá vált, a hazai kkv-k szempont-
jából kulcsfontosságú nemzedék 
nemsokára eléri a nyugdíjkorha-
tárt, amely szintén jelentős hatás-
sal lehet a gazdaságra.

A tervezett kkv stratégiának hét 
alappillérje van:

I. Vállalkozóbarát szabályozási és 
adózási környezet

 ■ A vállalkozói működéshez kap-
csolódó adminisztratív terhek 
csökkentése;

 ■ Az adóadminisztráció egysze-
rűsítése;

II. Az üzleti környezet és az 
e-kormányzat fejlesztése

 ■ Elektronikus kormányzati szol-
gáltatásokhoz való hozzáférés 
és ügyintézés egyszerűsítése;

 ■ Magyarország teljesítményé-
nek javítása a „Második esély” 
SBA alapelv területén;

 ■ A „bizalom infrastruktúrájának” 
kiépítése: erősödjenek a vállal-
kozások közötti tranzakciók in-
tézményi garanciái és bővüljön 
az üzleti partnerekről elérhető 
információforrások köre;

III. A kkv-k fejlődési képességé-
nek, innovációs és digitális telje-
sítményének erősítése

 ■ A technológiai innovációk al-
kalmazásának elterjedése a 
kkv-k körében;

 ■ Az immateriális tőke arányá-
nak növekedése;

 ■ A kkv-k digitális kompetenci-
áinak erősítése, digitalizációs 
fokának növelése;

IV. Kis– és középvállalkozások 
finanszírozáshoz jutásának ösz-
tönzése

 ■ A vállalkozók adottságaihoz és 
szándékaihoz igazodó finan-
szírozáshoz való hozzájutás 
feltételeinek megteremtése;

 ■ A kkv-k hitelfelvételi lehetősé-
geinek javítása;

 ■ Tőkeforrások biztosítása sike-
res növekedési lehetőségek 
előtt álló hazai cégeknek;

V. Nemzetköziesedés elősegítése

 ■ A növekedési potenciállal ren-
delkező hazai kkv-k találják 
meg a nemzetközi munka-
megosztásba való külföldi és 
belföldi bekapcsolódás lehető-
ségét, és ezen keresztül valósít-
sák meg növekedési céljaikat;

 ■ A hazai kkv-k a belföldi értéke-
sítésből származó árbevételük 
volumenét megtartva nemzet-

közi irányba bővítik piacaikat, 
elérve, hogy árbevételük egy-
negyede exportértékesítésből 
származzon;

 ■ Az exportáló mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozások körének bő-
vítése;

VI. A szükséges tudás meg- 
szerzése

 ■ Képzett munkaerő biztosítása 
a kkv-k számára;

 ■ A kkv-k szakképzési és képzé-
si igényeinek érvényesítése a 
képzési szervezetek felé;

 ■ A vállalkozói kultúra fejleszté-
se;

VII. Generációváltás

A generációváltáshoz érkező 
kkv-k tulajdonosai többségük-
ben a céljaiknak megfelelő mó-
don és feltételekkel tudják átad-
ni, örökül hagyni üzletrészeiket, 
hogy mindaz, amit az évek során 
felépítettek, a nyugdíjazással ne 
épüljön le, ne szűnjön meg, illet-
ve lehetőség szerint magyar kéz-
ben maradjon.

Forrás: Privátbankár.hu 

A CÉL A HAZAI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSEAKTUÁLIS
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AKTUÁLIS

2019. ÉVI AKADÉMIAI–SZABADALMI 
NÍVÓDÍJAK

2019. NOVEMBER 6. | VESZPRÉM

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, hagyományaihoz híven, ebben az évben is 
felajánlotta a Magyar Tudományos Akadémiával közösen, 1997-ben alapított Aka-
démiai—Szabadalmi Nívódíj adományozását a kiemelkedő feltalálói és tudomá-
nyos tevékenység elismerésére.

A díjak fogadtatása a koráb-
bi években megerősítette azt a 
meggyőződést, hogy az iparjog-
védelmi tudatossággal gondozott 
és a nemzetközi megmérettetés 
próbáját is kiálló kutatási eredmé-
nyek megbecsülése fontos szere-
pet játszik az alkotók és tevékeny-
ségük társadalmi elismerésében. 

A díjakat Lovász László, a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke és 
Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala elnöke adta át a 
Magyar Tudomány Ünnepe alkal-
mából, Veszprémben.

A 2019. évi Magyar Tudomány 
Ünnepe alkalmából az Akadé-
mia tudományos osztályainak 
képviselőiből és a Szellemi Tulaj-
don Nemzeti Hivatala díjbizottsá-
gának tagjaiból álló kuratórium 
döntése alapján Akadémiai—Sza-
badalmi Nívódíj elismerésben  
részesült:

Dr. Vida Gyula, PhD az MTA ATK 
MGI tudományos osztályvezető-
je, gabonanemesítő
a klímaváltozás és a népesség nö-
vekedése szempontjából kiemelt 
jelentőségű durumbúza- neme-
sítésben és búza rezisztenciane-
mesítésben elért eredményeinek 
elismeréseként.

Dr. Hebling János, az MTA levele-
ző tagja, a Semmelweis Egyetem 
Traumatológiai Tanszékének 
egyetemi tanára,
az iparjogvédelmi tudatosság-
gal gondozott, számos szabada-

lomban testet öltött, az extrém 
terahertzes lézerimpulzusok lét-
rehozására és alkalmazásukra vo-
natkozó munkásságáért.

Dr. Nagy Tibor, a kémiai tudomá-
nyok kandidátusa 
az iparjogvédelmi tudatossággal 
gondozott, a legkülönfélébb tö-
mítő-, membránszerkezetek, és 
ezekhez kapcsolódó eszközök ki-
fejlesztésében elért és széles kör-
ben hasznosított eredményeinek 
elismeréseként.

Dr. Kemény Lajos, a Szegedi Tu-

dományegyetem Bőrgyógyásza-
ti és Allergológiai Klinikájának 
tanszékvezető egyetemi tanára, 
az MTA SZTE Dermatológiai Ku-
tatócsoportjának vezetője, az 
MTA levelező tagja
a bőr immunrendszerére, a gyul-
ladásos bőrbetegségek patog-
enézisére, a fotodermatológiá-
ra irányuló kutatási területeken 
nemzetközi szinten kiemelkedő, 
széles körben hasznosított ered-
ményeinek elismeréseként.

Forrás: Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala  

Fotó: lokál.hu
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MEGYEI KÉZMŰVESEINK 
AZ ORSZÁGOS „MAGYAR  
KÉZMŰVES REMEK”  
KIÁLLÍTÁSON
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2002-ben indította útjára a „Magyar Kéz-
műves Remek” pályázatot, melynek ez évi ünnepélyes díjátadó rendezvényét - 
melynek fővédnöke dr. Palkovics László innovációért felelős miniszter volt - 2019. 
szeptember 27-én tartották. A díjakat dr. Parragh László MKIK elnök, Pölöskei Gá-
borné szakképzésért és felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, Kovács J. At-
tila MKIK kézműipari alelnök és Horváth Vilmos, az MKIK turizmusért felelős alel-
nöke adta át. 2019-ben 124 pályázat érkezett be, melyből 47 remek díjat adtak át, 
valamint 2 pályázó Elnöki Aranyérem kitüntetésben részesült.

AKTUÁLIS 2019. SZEPTEMBER 26-29. | HUNGEXPO BUDAPEST 
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A rendszeresen megújuló pályázati 
feltételeknek köszönhetően egyre 
több új kézműipari alkotás is meg-
jelenik a pályaművek között a „ha-
gyományosnak” számító kézműves 
termékek mellett. A „Magyar Kéz-
műves Remek” elismerő oklevél 
mellett valamennyi díjazott lehe-
tőséget kapott arra, hogy használ-
hassa a Magyar Kézműves Remek 
logót és a termékéhez meghatá-
rozott tartalmú elismerő kártyát 
(termékcímkét) készíthessen. A 
cím elnyeréséhez követelmény a 
termékek eredetisége, nemzeti kul-
túrát őrző, egyedi értéket képviselő 
hagyományhűsége, a kivitelezés 
kiváló minősége és turisztikai hasz-
nosíthatósága. 

A Magyar Kézműves Remek címet 
nyert pályázók termékeiből ren-
dezett kiállítás az Agrármarketing 
Centrum jóvoltából az Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripa-
ri Kiállítás és Vásár keretében, a 
Hungexpo területén volt megte-
kinthető szeptember 26-29. között, 
ahol a kézművesipar „krémje” ka-
pott bemutatkozási lehetőséget. 

Jász-Nagykun-Szolnok megyét 
Bárdi László fafaragó és Hasznos 
János népi iparművész képviselte 
pályamunkájával. A kézművesek 
a kiállított termékeikkel bővítik az 
ország, régiók, megyék turisztikai 
programkínálatát, hozzájárulnak a 
magyar imázs erősítéséhez, a ma-
gyar kulturális örökség sajátos köz-
vetítéséhez.
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AZ ELHIVATOTT FAFARAGÓ 

Bárdi László pedagógus fafaragó te-
vékenységnek gyermekkori gyökerei 
vannak: édesapja is saját maga ké-
szítette a gazdálkodáshoz szüksé-
ges eszközök jó részét, az „okleveles” 
uradalmi gépész és kovácsmester 
nagyapjának pedig még asztalos 
műhelye is volt. Autodidaktaként, 
önfejlesztéssel magas szinten sa-
játította el a néprajz, népművészet 
releváns ismereteit. Megtanulta a 
népi díszítő technikákat. A szakmai 
kutatómunka során sok, neves szak-
emberben barátra is lelt. Tisztelettel 
említi többek között Z. Tóth Kálmán 
faragót, vagy Dr. Bellon Tibor néprajz-
tudóst. 

Az 1980-as évek közepétől foglalko-
zik népművészettel, faragással. A ta-
nítóképzős évek után, már fiatalon 
bekerült a Szolnok Megyei Népmű-
vészeti Egyesületbe, és sok éven át 
vett részt munkájukban. Részt vett a 
tiszavárkonyi Alkotóház építésében. 
Lelkes tagja volt a kisújszállási Művé-
szeti Körnek. A „gyermekváros” Deák 
Péter vezette alkotóházával is aktív 
kapcsolata volt. Fegyverneken több 
mint 20 évig vezetett fafaragószak-
kört. Munkahelyén, a fegyverneki 
Móra Ferenc Általános Iskolában is 
sok munkája megtalálható. Szám-
talan kézműves tábor, néptáncház 
programjának részese. 

Dolgozik rovással, spanyolozással, 
lapos faragással, ón- és csontbera-
kással, fából, csontból, szaruból. A 
katolikus egyházzal szoros a kapcso-
lata, rész vesz a szobrok restaurálá-
sában, rekonstrukciójában. Elsősor-
ban használati tárgyak kerülnek ki 
műhelyéből: szelencék, fűszertartók, 
tükrök, tolltartók, stb. Készít bútoro-
kat, szekrénysorokat, étkezőgarnitú-
rát, előtetőt, kopjafát, ácsolatokat is. 
Munkájához a szerszámokat, speci-
ális gépeket is gyakran maga tervezi 
és készíti, így mára jól felszerelt faipa-
ri műhellyel rendelkezik.

Az elismerések sorra gyűltek az évek 
alatt. A Fegyvernekért Díjat emeli ki 
közülük elsőként. Munkái közel 30 
kiállításon szerepeltek, de legszíve-
sebben az 50. születésnapjára ren-
dezett törökszentmiklósi kiállításra, 
és a Néprajzi Múzeumban rendezett 
kiállítás nívódíjára emlékszik vissza. 
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A BŐRMŰVESSÉG  
ELKÖTELEZETTJE 

Hasznos János Törökszentmikló-
son él újdonsült édesapaként csa-
ládjával. A hagyományok tisztelete, 
a népművészet valamely formá-
ja mindig jelen volt az életében. 
Gyermekkorától kezdve alkot, kez-
detben rajzokon, festett képeken 
bontakozott ki kreativitása, később 
konkrét használati tárgyak készí-
tésével kezdett el foglalkozni. Bőr-
műves munkákat 15 éve készít nagy 
elhivatottsággal.

Szerencsésnek érzi magát, hogy 
kezdeti lépéseit olyan mesterek se-
gítették, mint például id. Garai Lajos 
csikós számadó, a Hortobágy Örö-
kös Pásztora, vagy Szőke Péter népi 
iparművész. Általuk is „megfertőző-
dött”, így a pásztorművészet lett a 
szenvedélye.  A mai napig inspiráló 
erőként hat a munkájára az az élet-
mód, és világszemlélet, amit a Hor-
tobágyon megtapasztalt, átélt. 

Kedvelt hobbijainak egyike a hagyo-
mányőrző íjászat, ebből következett, 
hogy első munkái az íjászfelszerelé-
sek, tarsolyok tegezek voltak. Ké-
sőbb folyamatosan bővült a bőrből 
készült tárgyak köre: övek, táskák, 
bicskatokok, erszények, ostorok, só-
lyomsapkák, stb. 

A karikásostor, a pásztor emberek 
terelő eszköze mindig is különösen 
érdekelte. Szerette volna elkészíte-
ni az eredeti hortobágyi karikást, 
hagyományosan úgy ahogyan a 
pásztorok régen. Hálás mert ennek 
a megtanulására lehetősége is nyílt 
a „mesterei” által. 

Alkalmanként bőrműves foglalko-
zások, népművészeti táborok ke-
retén belül oktatóként is szívesen 
tevékenykedik. Örömmel ossza 
meg tapasztalatait a „minden tu-
dás csak akkor ér valamit, ha azt 
tovább is tudjuk adni” nézettel.

Szakmai fejlődését múzeumi kuta-
tások, terepmunkák során végzett 
gyűjtések segítik. 2010-óta zsűriz-
teti munkáit, minek eredménye-
ként 2014-ben megkapta a kitün-
tető Bőrműves Népi Iparművész 
címet.

Fontosnak tartja, hogy a jelenkor 
igényeit úgy elégítse ki, hogy az 
elkészült termékek a hagyomá-
nyokhoz hűek maradjanak, s mun-
káiban ez tükröződik is. Ezzel a 
hitvallással dolgozik, folyamatosan 
tanulva, kutatva ezt az ősi mester-
séget.

Forrás, képek: mkik.hu, BL, HJ, JJ 
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AKTUÁLIS

ÍRORSZÁG MAGYARORSZÁGI  
NAGYKÖVETE LÁTOGATOTT A 
McHALE-HEZ

McHALE MAGYARORSZÁG KFT. | 2019. OKTÓBER 28.

A McHale Hungária Kft. Szolnoki gyáregységében látták vendégül 2019.10.28-án Mr. 
Ronan Gargan Írország magyarországi nagykövetét. A szívélyes fogadtatást követő-
en, a cég vezetői ismertették a McHale vállalat most már 15 éves magyarországi tör-
ténetét, kiváló termékeiket, beruházásaikat és a cég jövőjét érintő terveket. 

Vendégük volt a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke, Dr. 
Sziráki András, aki  cégüket a 
megye gazdasági életének leg-
meghatározóbb vállalkozásai 
közé sorolta,  hiszen nemcsak 
munkahelyet teremtenek, ha-
nem jelentősen hozzájárulnak 
térségünk fejlődéséhez, Szolnok 
stabil gazdasági hátterének épí-
téséhez. 

Nagykövet úr társaságában a 
vendégek gyárlátogatáson is 
részt vettek, megtekintették az 
üzemben alkalmazott  innova-
tív lézervágási technológiát, a 
legújabb hegesztőrobotokat és 
nem utolsó sorban az utóbbi 
évek legnagyobb beruházását, 
az épülő új festőüzemet.   



A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA 33

HOGYAN ALAKUL AZ EU  
GAZDASÁGA A KÖVETKEZŐ ÉVBEN?
Az euróövezetben az év első negyedében a vártnál gyorsabb volt a növekedés. 
Ennek hátterében több átmeneti tényező állt, például az enyhe téli időjárás és a 
gépjárműeladások élénkülése. Az euróövezeti növekedést azok a fiskális politikai 
intézkedések is segítették, amelyek több tagállamban növelték a háztartások 
rendelkezésre álló jövedelmét. 

AKTUÁLIS AZ EURÓPAI GAZDASÁG 2019-BEN SOROZATBAN A HETEDIK ÉVE NÖVEKSZIK

Az európai gazdaság rövid távú 
kilátásaira azonban külső ténye-
zők – köztük a globális kereske-
delmi feszültségek és a jelentős 
politikai bizonytalanság – árnyéka 
vetül. Ezek továbbra is gyengítik 
az üzleti bizalmat a nemzetközi 
kereskedelemnek leginkább ki-
tett feldolgozóiparban, és az elő-
rejelzések szerint az év hátralévő 
részében rontják majd a növeke-
dési kilátásokat. 

Ennek eredményeként az eu-
róövezeti GDP-növekedésre vo-
natkozó 2019. évi előrejelzés vál-
tozatlanul 1,2% maradt, míg a 
2020-ra vonatkozó előrejelzés a 
tavaszi 1,5%-ról 1,4%-ra csökkent 
a 2019-es év hátralevő részére 
vonatkozó növekedési kilátások 
mérséklődése miatt. Az Unió egé-
szében 2019-ben változatlanul 
1,4%, 2020-ban pedig 1,6% lehet a 
GDP növekedése.

Az uniós növekedés motorja a 
belső kereslet

Miközben az idei év első felében 
a növekedést számos átmeneti 
tényező segítette, az év hátralévő 
részében a kilátások gyengébb-
nek tűnnek, mivel csökkent a 
valószínűsége a globális feldol-
gozóipar és kereskedelem gyors 
élénkülésének. A 2020-as maga-
sabb GDP-növekedés egyik oka a 
munkanaphatás: jövőre ugyanis 
több lesz a munkanapok száma. 
A gazdasági növekedést tovább-
ra is a belső kereslet és különösen 
a háztartások fogyasztása hajtja 

Európában, amit a változatlanul 
élénk munkaerőpiac is támogat.
Az előrejelzések szerint idén és 
2020-ban is az összes uniós tag-
állam GDP-je növekedni fog, de 
egyes területeken (pl. Közép- és 
Kelet-Európában, Máltán és Ír-
országban) jelentősen nagyobb 
lesz a növekedés, mint másutt (pl. 
Olaszországban vagy Németor-
szágban).

Alacsonyabb infláció várható 
az olajárak csökkenése miatt

A Bizottság az euróövezeti és az 
uniós inflációs előrejelzését egya-
ránt 0,1 százalékponttal csökken-
tette az idei év és 2020 vonatko-
zásában, főként az alacsonyabb 
olajárak és a némileg gyengébb 
gazdasági kilátások miatt. Az 
előrejelzés szerint az átlagos har-
monizált fogyasztói árindex 2019-
ben és 2020-ban egyaránt 1,3% 
lesz az euróövezetben (tavaszi 
előrejelzés: 1,4% mindkét évre), 
míg az Unió egészében 2019-ben 
1,5%-os, 2020-ban pedig 1,6%-os 
infláció várható (tavaszi előrejel-
zés: 1,6% és 1,7%).

Sokasodnak a lefelé mutató 
kockázatok

A globális gazdasági kilátásokat 
övező kockázatok továbbra is 
nagymértékben összefonódnak, 
és többnyire negatívak. Az USA 
és Kína közötti gazdasági konf-
rontáció elhúzódása, valamint 
az USA kereskedelempolitikája 
körüli nagyfokú bizonytalanság 

meghosszabbíthatja a világke-
reskedelem és a feldolgozóipar 
jelenlegi visszaesését, és más régi-
ókat és ágazatokat is érinthet. Ez 
negatív hatással lehet a globális 
gazdaságra, többek között pénz-
ügyi piaci zavarok révén. Emellett 
a Közel-Keleten tapasztalható 
feszültségek növelik egy jelentős 
olajár-emelkedés lehetőségét. 
Az EU saját háza táján továbbra 
is jelentős bizonytalansági forrás 
a brexit. Végül jelentős kockáza-
tok övezik a rövid távú növekedés 
mozgatórugóit és a euróövezeti 
növekedés lendületét. A feldolgo-
zóipar tartós gyengélkedése és az 
üzleti bizalom csökkenése átgyű-
rűzhet más ágazatokra, és ront-
hatja a munkaerőpiaci feltétele-
ket, a magánfogyasztást és végső 
soron a növekedést.

Egyesült Királyság: tisztán 
technikai feltételezéseken 
alapuló előrejelzés

Tekintettel az Egyesült Királyság 
EU-ból való kilépésének folyama-
tára, a 2019-re és 2020-ra vonat-
kozó előrejelzések ismét azon a 
tisztán technikai feltételezésen 
alapulnak, hogy a 27 tagú EU és 
az Egyesült Királyság közötti ke-
reskedelmi kapcsolatok tekin-
tetében fennmarad a jelenlegi 
állapot. Erre mindössze az előre-
jelzés céljai miatt van szükség, és 
ez nem érinti az EU és az Egyesült 
Királyság közötti jövőbeli tárgyalá-
sokat.

Forrás: Európai Bizottság  
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BRIT20191016001
A 40 éves tapasztalattal rendelke-
ző vállalkozás olyan gyártói part-
nereket keres magas minőségű 
termékeihez, aki még ismeretlen 
az olasz piacon. A cég raktározási 
lehetőséget is tud biztosítani. Az 
együttműködés gyártói- vagy ke-
reskedelmi ügynöki megállapodás 
keretében lehetséges.

BRUK20191029001
A fenntartható és környezetbarát női 
viseleteket tervező brit kisvállalkozás 
olyan partnereket keres, akik a gyár-
tásban és az alapanyagok újrahasz-
nosításában is képes segítségükre 
lenni. Az együttműködés gyártói 
megállapodás keretében lehetséges.

BRSK20190429001
Az újonnan alapított, házak építé-
sére, egyéb építési munkákra sza-
kosodott szlovák cég a szlovák pi-
acon értékesítendő ablakok, belső 
és külső ajtók gyártóival keres kap-
csolatot. A társaság olyan építőipari 
szektor innovatív termékei iránt is 
érdeklődik, amelyek még nem kép-
viseltetik magukat a szlovák piacon, 

annak érdekében, hogy versenyké-
pes termékskálát építsenek ki.

BRCZ20190522002
Egy cseh kis- és középvállalkozás 
fejlesztette ki és értékesíti a speciá-
lis nanoszálas, abszorbens réteggel 
rendelkező alsóneműt. Most azt a 
polimer textilgyártót vagy szállítót 
keresik, aki beszállítói megállapodás 
alapján szállítaná ezen abszorbens 
réteg egy részét. A textil legfonto-
sabb változója a nedvességátadási 
képesség.

BRSE20191003001
A svéd vállalat olyan beszállítókat 
keres, akik nagy termékpalettával 
rendelkeznek otthoni és szaba-
didős termékekből. Fontos, hogy a 
partner rendelkezzen saját webol-
dallal ahol a termékekről képek és 
leírás is elérhető. 

BRQA20180724001
A katari vállalat az ország egyetlen 
orvosi fecskendő, injekciós tű és 
kanül gyártója, amely már régóta 
fennálló kapcsolatokkal rendelke-
zik a kormányzati, az egészségügyi 

és az orvosi intézmények legfonto-
sabb döntéshozóival. A cég gyógy-
szeripari termékek, orvosi berende-
zések és kellékek kereskedelmével 
és importjával, valamint szakmai 
továbbképzéssel foglalkozik. Je-
lenleg új partnereket keres, hogy 
gyógyszerkészítményeiket terjeszt-
hesse a Közel-Keleten.

BRPL20180313001
Az orvosi eszközök lengyel disztri-
bútora bővíteni kívánja portfólióját, 
és kiváló minőségű, egyszer hasz-
nálatos és újrafelhasználható be-
rendezések külföldi szállítóit keresi 
a kórházakban működő osztályok 
számára. Kereskedelmi ügynöki- 
vagy disztribúciós megállapodá-
son alapuló együttműködést szor-
galmaznak.

BRDE20190923001
Egy német kkv e-kereskedelmi plat-
formot fejlesztett ki a fenntartható 
és esztétikai szempontból kívánatos, 
kiváló minőségű termékek eladásá-
nak ösztönzése érdekében. Olyan 
partnereket keresnek a kozmetiku-
mok, valamint otthoni és divatcik-

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

Hogyan használjuk az Enterprise Europe Network (EEN) üzleti partnerkereső 
felületét? Az Európai Bizottság hivatalos üzletközvetítő, technológiai és K+F+I pályázati 
partnerkereső adatbázisa (Partnership Opportunities Database) 63 ország mintegy 
600 Enterprise Europe Network partnerirodáján keresztül érhető el, így segítségükkel a 
benne gyűjtött és rendszerezett információk rengeteg helyre eljutnak. Az adatbázisban 
részletes keresésre is lehetőség van, így konkrét elképzeléseihez megfelelő partnert 
találhat.  Válogathat nemzetközi kiállítások, üzletember-találkozók között is.

Az Enterprise Europe Network a világ legnagyobb 
és egyben az Európai Bizottság egyetlen hivatalos 
vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó hálózata. Magas szín-
vonalú és sokrétű szolgáltatásaival segíti a még nem, vagy 
csak alkalmilag exportáló cégeket, de segítséget nyújt a már 
exportáló kis- és középvállalkozásoknak is. Üzleti és innovációs 
partnerkereső szolgáltatásai révén hozzásegíti a vállalkozásokat, 
hogy még versenyképesebben tudjanak működni a külpiacokon.

NEMZETKÖZI
ÜZLETI AJÁNLATOK

GAZDASÁGFEJLESZTÉS ENTERPRISE EUROPE NETWORK



A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGAZINJA 35

miszer- és italszállítókat, valamint 
luxuscikkeket szállítókat keresnek 
kereskedelmi ügynöki megállapo-
dás alapján.

BRNL20190516001
Holland terméktervező, a Királyi 
Művészeti Akadémia tervezői dip-
lomájával, összecsukható szerke-
zetekre és textiltermékekre szako-
sodott. Az utóbbi években számos 
projekten dolgozott, a bútoroktól 
a divatos kiegészítőkig. A dizájn 
minimalista, erős személyiséggel 
jellemezhető. A munkát a textila-
nyagok és a hajtogatás technika 
kombinált felhasználása jellemzi. 
A kkv gyártási partnereket keres 
gyártási megállapodás keretében.

BRPL20190731002
A lengyel cég építőipari illetve 
festőszerszámokat gyárt és 27 or-
szágból több mint 1100 rendszeres 
vevőt szolgál ki. Új termékcsaládot 
kívánnak forgalomba hozni, ezért 
alumínium profilok gyártóit kere-
sik, alvállalkozói megállapodás ke-
retein belül.

BRAT20190318001
A mezőgazdasági és erdészeti 
járművek gumiabroncsaival fog-
lalkozó osztrák cég magyar me-
zőgazdasági termékek beszállítóit 
keresi. A mezőgazdasági / erdé-
szeti áruk kifejezés nem foglalja 
magában az élelmiszereket és ita-
lokat, de különféle vidéki mező-

gazdasági célokra szánt árukat 
céloz meg, például mezőgazdasá-
gi gumiabroncsok, fa, mezőgazda-
sági kiegészítők, erdészeti termé-
kek és még sok más. Az érdeklődő 
magyar partnerek ne habozzanak 
kapcsolatba lépni az osztrák tár-
sasággal termékeik bemutatása 
érdekében. 

BRBG20190723001

A bolgár cég hosszabb ideje foglal-
kozik műanyag újrahasznosításával. 
Most új hulladék-műanyag-beszál-
lítókat keres az Európai Unióban. 
A műanyag hulladéknak műanyag 
palackokból, műanyag zacskók-
ból, nagy zsákokból, színes nylon-
ból, nylon csomagolásokból, HDP 
palackokból és minden egyéb 
műanyag hulladékból kell származ-
nia. A hulladéknak fémetől vagy 
más anyagtól mentesnek kell len-
nie. A társaság meglehetősen nagy 
kapacitással rendelkezik a feldolgo-
záshoz. 

BRDE20191018001

A német munkaerő-közvetítő iroda 
különféle ágazatokban (többek kö-
zött egészségügyi ellátás, mérnöki 
munka, mezőgazdaság, termelés / 
gyártás, logisztika) toboroz ügyfelei 
számára Németországban. Meg-
bízható európai partnereket keres-
nek a munkaerő-felvételi ágazat-
ban, szolgáltatási megállapodások 
keretében annak érdekében, hogy 
Németország számára elegendő 
munkaerőt biztosítsanak.

A fenti üzleti ajánlatok az Enterprise Europe Network POD (Partnership Opportunities Database) adatbázi-
sából származnak. A hivatalos nyelv az angol – kérjük, ezt vegye figyelembe, amikor saját üzleti ajánlatot vagy 
igényt kíván megjelentetni. Munkatársaink támogatást nyújtanak ebben. 

 ■ Mi pontosan a nemzetközi partnerkereső  
adatbázis (POD)? 

 ■ Mire jó az adatbázis? 
 ■ Hogyan készül a partnerkeresésre alkalmas  

ajánlati/keresési profil? 
 ■ Hogyan működik a rendszer? 
 ■ Miben segíthet a hálózat?

Rabi Zsuzsa
Gazdaságfejlesztési vezető

+36 20 521 8322

zsuzsa.rabi@iparkamaraszolnok.hu
5000 Szolnok, Verseghy park 8.

kek területén, akik a fenntartható-
ságra, a tisztességes kereskedelemre 
és az átláthatóságra összpontosíta-
nak, akiket érdekel a lehetőség, hogy 
termékeiket és márkáikat a kkv exk-
luzív platformján keresztül kínálják 
értékesítésre.

BRCZ20190416001
A fiatal cseh cég többféle mére-
tű divatos ruhával és divatos ki-
egészítőkkel kereskedik online 
áruházában és a kiskereskedelmi 
hálózaton keresztül, és azt terve-
zi, hogy bővíti portfólióját minden 
méretű divatos termékkel, külö-
nös tekintettel a környezetbarát 
alapanyagokra. A kínálat kibőví-
tése érdekében a kkv-k gyártókat, 
nagykereskedőket, divatos ruhá-
zatot, kézitáskát és más, fenntart-
ható alapanyagból készült divat 
kiegészítőt keresnek. Előnyben 
részesített anyagok: narancs, an-
anász, tengeri moszat textil vagy 
divatos késztermékek, divatos 
halbőr termékek, újrahasznosított 
anyagokból készült textíliák, szö-
vetek és ruházat stb.

BRUK20190115001
Az Egyesült Királyságban működő, 
kereskedelemmel foglalkozó vál-
lalat, globális üzleti hálózattal ren-
delkezik. A társaságnak értékesítési 
marketing csapata van, sok éves ta-
pasztalattal rendelkezik a fogyasztá-
si cikkek területén; alapvető áruktól 
a nehézipar termékeiig. Az ellátási 
lánc kibővítése és a megrendelések 
teljesítése érdekében európai élel-

Részletekért kérjük, keresse kollégánkat!

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira
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AMIT A BREXIT-RŐL TUDNI  
ÉRDEMES VÁMSZEMPONTBÓL
BREXIT: nem más, mint rövidítés az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Uni-
óból. 2016. júniusi 51,9%-os többségi népszavazást követően 2017. március végén 
kezdték meg a kilépési tárgyalásokat, a lisszaboni szerződés alapján. Az Egyesült 
Királyság 1973-ban csatlakozott az Európai Közösséghez az EU elődjéhez, azonban 
1990-es évek óta növekvő számban főként a konzervatívok támogatták a kilépést.

A brit parlament elfogadta a kilé-
pési megállapodást, így az Egye-
sült Királyság 2020. február 1-jén 
kilép az Európai Unióból, ha ezt 
az Európai Parlament is szen-
tesíti. A kilépést – az elfogadott 
megállapodás szerint – egy 2020. 
december 31-ig tartó átmeneti 
időszak követi. 

Az átmeneti időszakban az Egye-
sült Királyságban továbbra is az 
uniós jogot kell alkalmazni, az 
uniós jogban a tagállamok köré-
be az Egyesült Királyság továbbra 
is beleértendő. 2020. december 
31-ig tehát az Egyesült Királyság 
a vámunió része marad, azaz az 
Európai Unió és az Egyesült Ki-
rályság közötti áruforgalomban 
továbbra sem kell vámalakiságo-
kat alkalmazni.
HARD BREXIT esetében – nincs 
EU-s parlamenti jóváhagyás – át-
meneti időszak nélkül alkalmaz-
ni kell az alábbiakat!

Felkészülés a Brexitre – az 
átmeneti időszak utáni  
intézkedésekre

Elsődleges cél a forgalom zavar-
talan áramlása, melynek feltéte-
le a sofőrökre vonatkozó köve-
telmények betartása, valamint 
az iratok időben történő ren-
delkezésre bocsátása. Mivel az 
Egyesült királysági terminálokon 
nincs lehetőség behozatali / ki-
viteli árunyilatkozatok benyújtá-
sára, ezért már az indulás elején 
árunyilatkozattal kell rendelkezni 

a sofőröknek EU-UK viszonyla-
tokban, a fogadó terminálokon 
az MRN okmányok vonalkódját 
fogják beolvasni és már a termi-
nálra érkezés előtt be kell nyújta-
ni őket. TIR és ATA igazolásokat, 
melyeket az MKFE és Gazdasági 
Iparkamara bocsát ki, az EU-s ol-
dalon lévő úgynevezett PIT Stop 
terminálokon kell majd bemu-
tatni. Természetesen az EU olda-
lon lévő terminálokon lehetőség 
van kiviteli vámáru-nyilatkozatok 
benyújtására is ezek a terminálok 
faxot és email-t tudnak fogadni 
és nyomtatni. 

Belépés folyamata / Exportlé-
tesítmény Viszonylat: EU-UK 

Határra érkezéskor az elektroni-
kus Pit Stop rendszer segítségé-
vel történik a vontató és pótkocsi 
automatikus azonosítása. Ezzel 
párhuzamosan elkezdődik a 
vámdokumentumok vonalkódja-
inak beolvasása, az EU-UK közötti 
adatcsere alatt a sofőröknek nem 
is kell kiszállniuk a járműveikből. 
Ezt követően az Egyesült Király-
ságba érve nem kell megállni és 
semmit sem kell bemutatni.

Kilépés folyamata / Importlé-
tesítmény Viszonylat: UK-EU

A sofőröknek induláskor célsze-
rű rendelkezniük az alábbi ok-
mányokkal különben kiutasítják 
őket: tranzitáruk esetén áruto-
vábbítási MRN okmány, kombi-
nált export esetén: brit kiviteli 

MRN okmány és biztonsági vá-
máru-nyilatkozat, vagy indulás 
előtti EU-s behozatali vámáru 
nyilatkozat. Természetesen ezen 
okmányok vonalkódját, továbbá 
ATA és TIR igazolványt, Állat és 
Növény egészségügyi igazolá-
sokat szintén a brit Pit Stop-nál 
fogják leolvasni. Nagyon fon-
tos, hogy a határra érkezéskor 
a sofőrnek már rendelkezni kell 
ezen okmányokkal, ott már csak 
a beolvasásuk fog megtörténni. 
Kivételt képeznek az üres pót-
kocsik és a postai áruk ezen el-
járás alól.

Megelőző intézkedések

Ha ÖNT befolyásolja, mint Ügyfe-
let a BREXIT, először ismerkedjen 
meg a vámpolitikával és szüksé-
ges eljárásokkal, szállításokra és 
vámeljárásokra vonatkozóan, az 
áru zökkenőmentes vámkezelé-
se és szállítása érdekében. Kez-
detekben, nem lehet 100%-ban 
felkészülni, a kockázat csökken-
tés és gördülékenység céljából 
készítsen elő minden szükséges 
dokumentumot és vámhatósági 
engedélyt a BREXIT –et követő 
szállításokhoz.

Milyen egyszerűsítésekre le-
het számítani 

Engedélyezett feladó, elfogadott 
exportőr, engedélyezett gazda-
sági szereplő AEO. Minden en-
gedély vámhatóság jóváhagyását 
követően lehetséges. 

AKTUÁLIS KOVÁCS PETRA - KAMARAI TANÁCSADÓ
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Engedélyezett feladó

Mint említettem a határ ponto-
kon nem lehet vámkezelni cél-
szerű árutovábbítási eljárást indí-
tani. EU belterületi vámhivataltól 
az Egyesült Királyság rendeltetési 
vámhivataláig. 

Szabadkereskedelmi megálla-
podás esetén

A vámkezelés elengedhetetlen 
feltétele a származási igazolás 
be-és kiszállítás esetén. Az EU-
ban és az Egyesült Királyságban 
előállított áruk mentesülnek a 
vámfizetés alól, az ettől eltérő 
származású árukra, más vám-
tételek vonatkoznak. A szárma-
zási bizonyítványok beszerzése 
időigényes és költséges. Ha már 
rendelkezik elfogadott exportőri 
engedéllyel, igazolt a vám nélküli 
kereskedelem.

Szükséges e vámkezelni? 

Igen. Áfa-fizetés akkor is lesz, ha 
érvénybe lép a szabadkereske-
delmi megállapodás!
Hogyan lehet ezt jogszerűen „el-
kerülni”

 ■ „áfa-mentes vámkezelés” vagy 
 ■ halasztott fizetés 
 ■ önadózói engedély

Aki még eddig nem exportált 
vagy importált, ellenőrizze, ren-
delkezik-e már VPID vámazo-
nosító számmal, a vámkezelés 
elengedhetetlen feltétele Ma-
gyarországon. Ha Magyarorszá-
gon kívül álló EU más tagállamá-
ban történik a vámkezelés, ott 
elég az Ügyfél EORI száma. 

Ideiglenes behozatal,  
ideiglenes kivitel

Mi tartozik ide? Olyan beren-
dezések, eszközök, melyekkel 
munkavégzés folyik - például 
olajiparban fúrótorony – de ide 
tartoznak a kiállításokra, vásá-
rokra bemutatásra szánt áruk is. 

Esetükben az ATA Carnet vámok-
mányként szolgál. Az ATA Carnet 
kiállításával a kereskedelmi és 
iparkamarák foglalkoznak, ahol 
a kiszállított áru értékének 10%-
át, letétbe kell helyezni, majd az 
áru visszaszállításával és a Carnet 
elszámolásával az összeg vissza-
utalásra kerül.

Egyéb vámeljárások alkalmazá-
sának lehetősége a kereskede-
lem és a feldolgozás területén:

 ■ aktív feldolgozás
 ■ vámfelügyelet melletti feldol-

gozás
 ■ vámraktározás – átmeneti 

megőrzés
 ■ passzív feldolgozás

Közösségi termékértékesítés sza-
bályai már nem alkalmazhatóak

 ■ EU-s adószáma nem lesz az 
angol cégeknek

 ■ Áfa kérdések: számlázás ko-
rábbi háromszög ügyletek 
megszűnése stb…

 ■ exportban a 3. országos kiszál-
lítás igazolása szükséges

Amennyiben a fenti témában 
bármilyen kérdés merül fel Ön-
ben, forduljon bizalommal ka-
marai szaktanácsadónkhoz.

Kovács Petra 
Vám-, és logisztikai tanácsadó  

VPID szám: A vámazo-
nosító 12 karakter hosszú 
számsor, amely a vám-
hatóságnál az elsődleges 
azonosító. Az Európai 
Uniós szabályok szerint 
2004. május elsejétől köte-
lező a természetes és nem 
természetes személyeknek 
ilyen azonosítót igényelni 
valamennyi vám- és jöve-
déki eljárásban, regiszt-
rációs adó eljárásban is. 
Amennyiben nincs, igényel-
hető e-papíron keresztül a 
megfelelő nyomtatványok 
kitöltésének segítéségével. 
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"CÉLUNK, HOGY SZOLGÁLTATÁSAINK 
RÉVÉN AZ ÜGYFELEINK IDŐT ÉS PÉNZT 
SPÓROLJANAK VELÜNK"

CÉGBEMUTATÓ ZOLL CONSULTING BT.

Felsőfokú tanulmányaimat a 
gyöngyösi Károly Róbert Főis-
kolán végeztem 2005-ben köz-
gazdász vámigazgatási szakon. 
Szakmai pályafutásom egy bu-
dapesti szállítmányozási cégnél, 
a Delacher + Co Transport Kft-
nél kezdődött el. Majd 2003-ban 
megalapítottuk saját vállalkozá-
sunkat, a Zoll Consulting Vámta-
nácsadó és Logisztikai Bt-t. 

Kezdetben belföldi árufuvaro-
zással és vámügyintézéssel fog-
lalkoztunk, majd a gazdasági 
válság hatására az árufuvarozást 
felváltottuk a környezetvédelmi 
termékdíj szolgáltatásra. Az uni-
ós csatlakozás után az átalakult 
hazai külkereskedelem hatására 
cégünk új szolgáltatásokkal je-
lent meg a piacon. 

A közösségi forgalmat lebo-
nyolító partnereink részére Int-
rastat, környezetvédelmi ter-
mékdíj szolgáltatást és EKAER 
tanácsadást végzünk. A nem 
EU tagországokkal kereskedel-
met folytató partnereink részé-
re export és import ügyintézést, 
vámraktározási tevékenységet, 
jövedéki ügyintézést, valamint 
környezetvédelmi termék-
díj bevallásokat szolgáltatunk. 

Cégünk az elmúlt 20 évben Szol-
nok és környéke meghatározó 
vámügyi szereplőjévé vált. Ügy-
feleink száma sokszorozódott. 
Vannak olyan vállalkozások, akik-

Kovács Petra vagyok, a Zoll Consulting Bt. ügyvezető igazgatója és egyben a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vám-, és logisztikai 
szaktanácsadója. Közel két évtizede foglalkozom vámügyintézéssel és az ehhez 
kapcsolódó szakmai feladatok ellátásával.
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kel már a kezdetektől együtt-
működünk. 2014 óta megbízha-
tóságunk egyik tanúsítványa az 
AEOC bizonyítvány, mely minő-
ségi szintű NAV-ügyfél kapcsola-
tot feltételez. Fontosnak tartjuk, 
hogy partnereink részére a szol-
gáltatásainkat magas szinten 
tudjuk biztosítani, ezért szakma-
ilag folyamatosan képezzük ma-
gunkat. 

Személyes motivációm: az ügy-
felek elégedettsége, maximális 
kiszolgálása, a problémák gyors 
és hatékony megoldása, mely 
komoly szakmai kihívást jelent 
számomra. Mindezt csak hatal-
mas munkabírással és a szakma 
szeretetével tudom végezni. Cé-
lunk, hogy szolgáltatásaink révén 
az ügyfeleink időt és pénzt spó-
roljanak velünk.

Munkám során sok esetben ta-
pasztaltam, hogy az induló vállal-
kozások, vagy a nem EU országok 
felé nyitó ügyfelek külkereske-
delmi tevékenységeik során nem 
kellően tájékozottak, vagy nem 
megfelelő szakmai segítségnyúj-
tást kapnak, ezért szükségesnek 
tartom és támogatom az elekt-
ronikus szaktanácsadói felület ki-
alakítását a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarával. 

Az alábbi szolgáltatásokat tud-
juk nyújtani:  
Vámügyintézés, Környezetvédel-
mi termékdíj és regisztrációs adó 
ügyintézés, Intrastat és Jövedéki 
szolgáltatás

I. VÁMÜGYINTÉZÉS 

A nap 0-24 órájában engedé-
lyünknek köszönhetően tudunk 
export vámkezelést, T1 indítást vé-
gezni, elektronikus vám elé állítást 
és import vámkezelést végezni.

A Vámhivatal nyitva tartási idejé-
ben származási igazolások, ATA 
és TIR Carnet indítását és érkez-
tetést, VPID szám, regisztrációs 
adó ügyintézést.

Hazatelepülők magánforgalmi 
vámkezelését is vállaljuk, ehhez 
konzultáció szükséges.

Rugalmasságunknak köszönhe-
tően hétvégi vámkezeléseket is 
tudunk vállalni, egyeztetéssel.

1. Import vámkezelés Áfa át-
vállalással: (közvetett képvi-
selet)

AEOC engedéllyel rendelkező 
vámügynökségünk lehetővé te-
szi, hogy az éppen alakuló vagy 
éppen beruházás alatt álló vál-
lalatok import vámkezeléseik 
során Áfa fizetés alól mentesül-
jenek.

Lényege, hogy a vámáru import 
vámkezelése során az importőr-
nek nem kell az import Áfa-ját 
megfizetni, a határozatban a ki-
szabó Áfa helyett tájékozató Áfa 
kerül megállapításra, amelynek 
összegét havi Áfa bevallásában, 
önbevallással kell szerepeltetni 
a közvetett képviseletet ellátó 
vámügynökségnek.

Másik előnye, mivel pénzügyi 
tranzakcióra nem kerül sor, a tárgy- 
évben bevezetett tranzakciós adó 
sem terheli meg a gazdálkodót.

A vámeljárásban felmerülő im-
port Áfa megfizetésének és adó-
bevallásban történő szerepel-
tetésének kötelezettsége alól 

mentesül a magyar importőr 
azáltal, hogy az adójogszabá-
lyoknak megfelelően az adó 
megfizetésének kötelezettségét 
és adólevonásba helyezésének 
lehetőségét áthárítja a közvetett 
képviselőre. A Zoll Consulting 
Bt. által kínált közvetett képvise-
let ellátására irányuló szolgálta-
tás azt a gazdasági előnyt nyújt-
ja az importőr számára, hogy az 
importőrnek nem kell az import 
Áfa-t megfinanszírozni annak 
vámeljárásban történő megfize-
tésének napjától az adóbevallás 
alapján visszaigényelt adó ösz-
szegének adóhatóság által tör-
ténő visszafizetésének napjáig. 
A gazdálkodó az áru első belföl-
di értékesítése után fizeti meg 
az Áfá-t. További információk, 
Áfa törvény 156 (§).

2. Különleges vámeljárások

Ide tartoznak az aktív feldolgo-
zás, passzív feldolgozás, vámfel-
ügyelet melletti feldolgozás és 
ideiglenes behozatal. Első három 
eljáráshoz engedély szükséges 
továbbiakban mind a 4 eljárás 
elszámolás köteles a Vámigazga-
tóság felé.

Különleges vámeljárásokhoz 
kapcsolódó engedély kérelem, 
vámkezelések, elszámolások, 
nyilvántartások vezetését tudjuk 
vállalni.
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3. Vámraktározás

Ha a címzett az importált termé-
ket nem kívánja azonnal felhasz-
nálni vagy a vámárut, ami lehet 
jövedéki termék is - a vámterhek 
és jövedéki adó megfizetése nél-
kül - külföldre szeretné exportál-
ni, akkor a vám és jövedéki adók 
megfizetését el lehet halasztani 
azáltal, hogy az árut közvámrak-
tárba tárolja be. Addig, amíg az 
áru a közvámraktárban van, sem 
vámot sem adót nem kell fizetni. 
A vámáru addig tárolható köz-
vámraktárban, ameddig szüksé-
ges, további előny, hogy lehető-
ség van a vámáru több részletben 
történő vámkezelésére.

4. Átmeneti megőrzés

A raktározás egy másik formája. 
a címzett az importált terméket 
nem kívánja azonnal eladni, vagy 
még nem tudja, hogy kinek akar-
ja eladni, 90 nap áll rendelkezé-
sére, hogy a vámárut vámkezelés 
nélkül akár a saját telephelyén, 
arra kijelölt helyen, változatlan ál-
lapotban tárolhassa. 

II. KÖRNYEZETVÉDELMI 
TERMÉKDÍJ

Minden olyan vállalkozót érint, 
aki az EU-ból beszállít vagy har-
madik országból importál. A 
termékdíj bevallásokat negyed-
évente, tárgynegyedévet követő 
hónap 20-áig kell önbevallással 
elvégezni a Ktdt. törvényben elő-
írt termékdíj köteles termékekről 
a negyedéves termékdíj analitika 
alapján. 

Például a gépjárművek esetén: ha 
egy gazdálkodó cég vagy egyéni 
vállalkozó helyezi először forga-
lomba az EU-ból vagy harmadik 
országból behozott gépjármű-
vet, akkor, mint első belföldi for-
galomba hozóként termékdíj 
fizetésre kötelezetté válik, de ha 
magánszemély részére történik 
az elő forgalomba hozatal, és ő 
a közvetlen vásárló is, akkor nem 
keletkezik termékdíj fizetési kö-
telezettség.

III. REGISZTRÁCIÓS ADÓ 

A regisztrációs adó egy illeték, 
melyet Magyarországon a kül-
földről behozott és forgalomba 
helyezendő gépjármű után kell 
megfizetni. Külföldön vásárolt 
személygépjárművek vámkeze-
lését és a regisztrációs adó ügy-
intézését is vállaljuk partnereink 
részére.

Ha magánszemély esetében tör-
ténik a regisztrációs adó ügyinté-
zése, abban az esetben az ügyfél 
részére VPID számot kell kérni, 
amelyhez szükséges a magán-
személy érvényes személyi iga-
zolványa, lakcímkártyája és adó-
azonosító kártyája. A VPID szám 
kiadását követően megtörténik a 
NAV felé a regisztrációs adó be-
nyújtása. Már aznap vagy más-
nap elkészül a regisztrációs adó 
határozata, amennyiben nincs az 
ügyfélnek NAV felé adótartozása.

A vámhivatal állapítja meg a 
gépjármű után befizetendő re-
gisztrációs adó mértékét, illetve 
az EU-n kívülről történő behoza-
tal esetén a vámot és az Áfa-t is. 
EU-n kívülről hozott gépjármű 
esetén célszerű átgondolni, hogy 
melyik EU-s tagállamba vámke-
zeli le az importőr a 3. országos 
vámárut, nem mindegy hány szá-
zalékos az Áfa. 

Az adó mértéke a gépjármű 
műszaki tulajdonságaitól, a kör-
nyezetvédelmi osztályba sorolá-
sától, valamint első forgalomba 
állításának időpontjától függ. A 
regisztrációs adó mértéke a gép-
jármű forgalomba helyezésétől 
számított időtartam figyelembe-
vételével csökken.

Tehergépjármű után regisztrá-
ciós adó fizetési kötelezettség 
nincs.

IV. INTRASTAT SZOLGÁL- 
TATÁS 

Uniós forgalom számláiból ha-
vonta elektronikus úton adatto-
vábbítás a KSH felé.

V. JÖVEDÉKI SZOLGÁL- 
TATÁS 

A jövedéki adótörvény és a kap-
csolódó jogszabályok szüksé-
gessé teszik, hogy a jövedéki el-
járásokban résztvevő személyek 
megfelelő szakképesítéssel ren-
delkezzenek.

A jövedéki bírságok mértéke 
igencsak magas. Amennyiben az 
adózó jövedéki engedély nélkül 
végzi a tevékenységet, akár 300 
000 forintig terjedő mulasztási 
bírságot is kaphat. Ezen felül a 
nyilvántartási kötelezettség meg-
szegése miatt a NAV 600 000 fo-
rintig terjedő mulasztási bírságot 
is kiszabhat.

Fontosnak tartom és, nem szabad 
figyelmen kívül hagyni az EU-ból 
közvetlen beérkező, a már Ma-
gyarországon üzembe helyezett 
gépekhez szükséges kenőolajak, 
fékolajak vagy egyéb olajak, meg-
vizsgálást, hogy a Jövedéki Tv. ha-
tálya alá tartoznak-e. Ezt ma már 
az EKAER bejelentésekkel és az 
EU más területein történő intra-
stat jelentéssekkel tudják szűrni 
vámtarifaszámok alapján. 

Szolgáltatásaink köre, jövedéki 
engedélyek megkérése valamint 
azok felügyelete és a hozzá kap-
csolódó adatszolgáltatások vég-
zése, valamint gázolaj jövedéki 
adójának visszaigénylése, jövedé-
ki tanácsadás.

Elérhetőségeink:

Zoll Consulting Bt,  
5000, Szolnok, Tószegi út 2.  
(HTG Kórházzal szemben, be-
hajtás Gáz út 1. felől) 

kovacs.petra@zollconsulting.hu
Mobil: + 36 70 335 7684
Telefon: + 56 /230-793
Web: www.zollconsulting.hu  
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FELMERÜLŐ KÉRDÉSEI 

TISZTÁZÁSÁHOZ 

KÉRDEZZE KAMARAI 

SZAKTANÁCSADÓINKAT!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szaktanács-
adói készséggel állnak az Ön és vállalkozása rendelkezésére. Amennyiben 
vállalkozása működtetése közben bizonytalan egy ügy kapcsán, írja le 
kérdését az érintett szaktanácsadónak, aki legkésőbb 5 munkanapon belül 
levélben küldi meg válaszát. 

Megújult kamarai honlapunkon, a szaktanácsadó nevére 
kattintva megtekintheti szakmai önéletrajzát és referenciáit!

Szaktanácsadóink közvetlen elérhetőségeit kérje munkatársainktól!

Cégalapításhoz, cégbejegyzés-módosításhoz 
információra van szüksége?

Most indítja vállalkozását és szeretné megismerni 
kötelezettségeit a hatóságok felé?

Bizonytalan a vállalkozását érintő jogi kérdésekben?

Megjelent egy új törvény-, jogszabályváltozás 
és nem tudja, hogy az Ön vállalkozására érvényes-e?

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

?

?

?

?

A SZOLGÁLTATÁS 
DÍJMENTES!

www.iparkamaraszolnok.hu gazdasagfejlesztes@iparkamaraszolnok.hu

5000 Szolnok, Verseghy park 8.56 / 510-615
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A BI-KA Logisztika Kft. 1991-
ben alapított, 100%-ban ma-
gyar családi tulajdonban lévő 
vállalat, amely immáron kö-
zel 30 éves szakmai múltra te-
kint vissza. A kezdetben csak 
szállítmányozással foglalko-
zó szervezetet mára a régió 
piacvezető szállítmányozó és 
logisztikai szolgáltatójaként 
tartják számon. 

A vállalat 2016-tól raktárlo-
gisztikai tevékenység nyújtá-
sával bővítette szolgáltatás 
portfólióját, amelyet mára 
már 40.000 négyzetméteren 
végez. A BI-KA Logisztika Kft. 
2010-ben kapta meg a Regi-
onális Szolgáltató Központ 
megtisztelő címet. A vállalko-

zás a kezdeti szállítmányozási 
és raktárlogisztikai főprofilját 
2011.év során fuvarozói tevé-
kenységgel is bővítette. 

A vállalat EURO 6 motorral 
felszerelt, 1,5 év átlagéletkorú 
vontatókból álló saját gépjár-
műparkja hozzájárul az ökoló-
giai lábnyom csökkentéséhez, 
lehetővé téve ezáltal a hatéko-
nyabb és környezetkímélőbb 
partnerkiszolgálás biztosítását. 

A szervezet fennállása óta 
számos elismerésben része-
sült, 2019. évben a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara ismét a 
megye TOP 50 legmeghatáro-
zóbb vállalkozása közé sorolta 

a BI-KA Logisztika Kft-t. A vál-
lalkozás 2019. évben 6,8 milli-
árd HUF árbevételt ért el, kö-
zel 37 000 db fuvarfeladatot 
teljesített 1500 db elégedett 
üzleti partner részére és 400 
000 tonna árut szállított el 20 
millió megtett km-en. A BI-KA 
Logisztika Kft. az elmúlt évben 
korszerűsítette saját flottáját, 
amely egyben minőségi vál-
tást is jelent: a gépjárműpark 
25 db új Scania és 10 db új 
Mercedes vontatóval bővült. 

A még magasabb színvonalon 
történő vevőkiszolgálás érde-
kében a vállalat Budapesten 
Üzletfejlesztési Központot 
működtet.

TÚLNŐVE A RÉGIÓ  
VEZETŐ LOGISZTIKAI  
SZOLGÁLTATÓJA CÍMEN:  
BI-KA LOGISZTIKA KFT.

CÉGBEMUTATÓ BI-KA LOGISZTIKA KFT. | SZOLNOK
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A vállalat komplex logisztikai 
megoldásokat nyújt partnerei 
számára:

 ■ nemzetközi és belföldi köz-
úti szállítmányozás és fuva-
rozás GPS nyomkövetéssel

 ■ tengeri és légi szállítmányozás
 ■ vasúti szállítmányozás, ipar-

vágány üzemeltetés, inter-
modális szállítások (konté-
ner, félpótkocsi)

 ■ FTL és LTL szállítások
 ■ speciális (túlméretes, tem-

perált, egyéb sajátos keze-
lési igényű, ADR-es) áruk 
szállítása 

 ■ szállítmánybiztosítási ügyin-
tézés és vámkezelés

 ■ komplex raktárlogisztikai 
megoldások

 ■ mozgóraktár bérleti konst-
rukció

 ■ fuvareszköz bérlés személy-
zettel (gépkocsivezetővel) 

 ■ targoncabérleti szolgáltatás 
(munkaeszköz vagy munka-
eszköz gépkezelővel)

A BI-KA Logisztika Kft. Jász- 
Nagykun-Szolnok megyei, csa-
ládi hagyományokkal és érté-
kekkel rendelkező kkv-ként 
multinacionális vállalatokhoz 
hasonló terveket és célokat tű-
zött ki maga elé 2020. évre vo-
natkozóan: a gépjárműflotta 
néhány tagja oroszországi vi-
szonylaton teljesít fuvarfelada-
tokat, amely hatalmas lépést 
jelent a vállalat életében.

A BI-KA Logisztika Kft.  
elérhetőségei:

Központ:
5000 Szolnok,  
Városmajor út 23.
Tel: 06 56 524 050
E-mail: info@bi-ka.hu

Budapesti iroda:
1095 Budapest,  
Soroksári út 138-142.
E-mail: uzletfejlesztes@bi-ka.hu
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TOVÁBB TERJESZKEDIK  
A SIKERES VÁLLALKOZÁS

CÉGBEMUTATÓ JELMEZ-ART KFT.

A munkaerő képzettsége, a 
szabad munkaerő mennyisé-
ge, illetve a helyi Munkaügyi 
Központ segítő hozzáállása 
miatt esett a végső választás 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
harmadik legnagyobb telepü-
lésére.  A 100 m2-es új telephe-
lyen, korszerű gépek kerültek 
beruházásra, biztosítva ezzel a 
minőségi munka elvégzést. 

A telephelyen jelenleg 2 fő sza-
bászmester és 7 fő varrónő lát-
ja el a mindennapi feladatokat, 
azonban a cég további tervei 
között szerepel a létszám növe-
lése, illetve egy új részleg a kala-
pos műhely kialakítása.  A lelkes 
munkatársak nagy örömmel 
végzik munkájukat, hogy elvará-
zsolják a színházak közönségeit 
itthon, Európában és tengeren 
túl is. Több öltözetes produkci-
ókhoz, kórusoknak, énekkarok-
nak, háttértáncosoknak készítik 
majd itt a színvonalas, minősé-
gi öltözetet és kiegészítőket. A 
törökszentmiklósiak örömmel 
fogadták az új varrodát és ezt a 
vállalkozás igyekszik viszonozni. 

A Jelmez-Art Kft. új kollégái ké-
szítették a Fővárosi Nagycirkusz 
formaruháit, a továbbiakban 
pedig olyan nagyszerű produk-
ciók jelmezeit állítják elő, mint 
pl. Giffords Circus, és a The Last 
Horseman melyek próbái Lon-
donban lesznek. A vállalkozás 
idén is számos külföldi és hazai 
operaházak, színházak előadá-
sainak kosztümjeit elkészítésé-
ben vesz részt. 

2020 nem csak a 25 éves évfordulója a Jelmez-Art Kft-nek, hanem a fejlődésük folyta-
tása is egy Szolnokhoz közeli városban. A Jelmez-Art Kft. eddigi sikeres tevékenysége 
hozományaként 2020 februárjában nyitotta meg Törökszentmiklóson új varrodáját. 
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LAVAN UNIQUE  
DIAMOND JEWELRY
Ben Naim Moti vagyok. 30 éve dolgozom az ékszerész 
szakmában, mint kőfoglaló és ötvös. Izraelben egy nagy 
cégnél kezdtem pályafutásom és szereztem szakmai 
tapasztalatot. Nagyon szerencsés vagyok, mert meste-
rem az édesapám volt, aki mára már 55 éves szakmai 
gyakorlattal rendelkezik. Közelében leshettem el az 
ötvös mesterég csínját-bínját.

2001-ben érkeztem Magyaror-
szágra és ismerkedtem meg fe-
leségemmel, aki szintén szakma-
beli. Született két gyermekünk és 
remélhetőleg a mesterségeket és 
a több generációs tapasztalatot 
is tovább adhatjuk az ifjúságnak.

A LAVAN születése 2018-ban jött 
el. Ekkor ért meg bennünk az az 
irány, melyet a cég elindításával 
az ékszer szakmában képviselni 
szeretnénk. Tervünk nem csak 
egy ékszerbolt, hanem egy több 
generációt végigkísérő, magas 
minőséget képviselő ékszerház 
felépítése. 

Több évtizedes tapasztalatunk 
rávilágított arra, hogy olyan ter-
méket gyártsunk, mely nem csak 
a mi történetünket, hanem a vá-
sárló történetét is felölelve örök 
darab maradhasson.  Alkalmaz-
zuk a múlt technikáit és rugal-
masan használjuk a jelen adta 
lehetőségeket, előre elkészített 
számítógépes tervet készítünk, 
ezzel garantálva a legjobb minő-
ség és design elérését. 

Megújulunk és újítunk, rugalma-
san a jelen adta elvárások, ízlések 
követésével. Ékszereinket kizá-
rólag gyémántokkal, drágakővel 
díszítjük. A munka minden fázi-
sa a mi kezeink alatt történik, így 

tudjuk biztosítani a magunk felé 
is felállított magas elvárásokat, 
azt amit a vásárlók felé is közve-
títeni szeretnénk. Ami elenged-
hetetlen a jó végeredményhez, 
az a csapatmunka. Nekünk meg-
adatott, hogy fantasztikus embe-
rekkel dolgozhassunk együtt. Egy 
csapattal, akikben él a lelkesedés, 
kreativitás, lendületesség. Minde-
zek mellett csatlakozott hozzánk 
Polgár Zsuzsa, szépségkirálynő, 
modell, influencer is, aki szemé-
lyével és arcával képviseli éksze-
reinket. 

Hogy mi a fő szempont termé-
keink készítésénél? Elsődleges, 
hogy az ügyfél megismerésével 

közelebb kerüljünk ízlés világá-
hoz, átültetve a kívánt ékszerbe 
azt, hogy megalkothassuk, amire 
igazán vágyik. Fontosnak tartom 
a rugalmasságot, a folytonos al-
kalmazkodni tudást a vásárlóhoz, 
mert csak így tartom lehetséges-
nek, hogy megalkothassuk a leg-
megfelelőbbet. Csodálatos érzés, 
amikor sikerül formába önteni 
egy másik ember vágyait, érzé-
seit, mely egy csillogó ékszerbe 
gyúrva tükrözi személyiségét!

www.lavan.hu
lavanjewelry@gmail.com

+36205299160

Ben Naim Moti 

CÉGBEMUTATÓ BEN NAIM MORDEKHAY EGYÉNI VÁLLAKOZÓ
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JÁSZ-VILLAMOS GÉP KFT.
Mai napig nosztalgiával gondolok 1969-re (általános iskola 7. osztály) amikor is 5. 
helyezést értem el a Magyar Televízió által rendezett fizika kémia versenyen. 1977-
ben végeztem a GAMF automatika szakán, előtte az Erősáramúba jártam Jászbe-
rényben. Villamos tervezőként dolgoztam  a Hűtőgépgyárban, (később Electrolux  
Hűtőgépgyár Kft-nél) Célgép Osztály, Főosztály, Gyár neveken több mint 32 évet. 
Feladatom a villamos vezérlés tervezése, és a gépek beüzemelése volt. Ez utóbbi 
vett rá arra, hogy a társ feladatokkal gépész hidraulika, pneumatika foglalkozzak.

A munkám elején örököltem né-
hány IC vezérlésű gépet, amely-
hez kidolgoztam egy ciklus di-
agramot leképező rendszert, 
hengerek vezérlésére, ha volt a 
mátrixban diódát tartalmazó 
dugó a hengernek kint kellett 
lennie, ha nem akkor bent, ha 
előállt a kívánt konfiguráció egy 
számláló lépet egyet, amely a 
ciklus diagram (mátrix) követ-
kező sorára mutatott. Egy sorral 
lehetett törölni a számlálót, alap-
helyzetbe vinni a gépet, így le-
hetet hosszabb rövidebb ciklusú 
programot megvalósítani. Ezt a 
rendszert kis túlzással tekinthet-
jük a PLC ősének.
                             
1983-ban egy élelmiszer gépek-
kel foglalkozó cég meghívott 
villamos tervezőnek, és kivitele-
zőnek, egy sajtcsomagoló gép 
felújításához, ezután szinte fo-
lyamatosan jöttek a másodállás-
beli munkák további  csomagoló 
gépek, de terveztem tésztaszá-
rító, és  parketta rendező gépet.  
Készült tucatnyi kör, és hossz he-
gesztő gép több radiátor gyártás-
hoz szükséges gép.

A munka dandárját a fő állásom 
hűtőgépekhez szükséges cél-
gépek adták cső megmunkálás 
lemez megmunkálás (gépsorok) 
habosítás automatizálás, szere-
lő, járató, tisztító  pályák. Ezeknél 
több esetben használtam po-
zicionálást, szervo vezérléseket 
is. Egyszerűbb feladatokra frek-
vencia szabályozókat. Vizsgám 

van RB. robbanás biztos gépek 
tervezésére (robbanás biztos sze-
relés műszaki vezetője), és a biz-
tonsági  vezérlés, biztonsági PLC 
területén is jártas vagyok (az em-
berek sérülésének védelme).

Gépek beüzemelésével bejártam 
Indiát Kínát Brazíliát, és termé-
szetesen több Európai országot 
is. A gép építés jórészt csapat-
munka, képesek vagyunk komp-
lett gép készítésére, legutoljára  
egy kuka szitázó gépet alkottunk 
(hengeres alak). A jelenlegi vállal-
kozásom immáron 10 éves.

MUNKÁIM

 ■ Egyedi gépek villamos vezér-
lésének tervezése, kivitelezése 
első sorban PLC-vel (Omron 
Siemens)

 ■ Érintő képernyők (HMI) beter-
vezése, adatok bevitele, kivéte-
le, hibadiagnosztika, stb.

 ■ Pozicionálás szervo motorok 
beépítése.

 ■ Vezérlő relékkel, kisebb fel-
adatok megvalósítása.

 ■ Frekvenciaszabályozk, számlá-
lók időtagok stb. paramétere-
zése.

 ■ Robbanás veszélyes környe-
zetben villamos vezérlés terve-
zése, tanúsítás ügyintézése.

 ■ Biztonság technikailag veszé-
lyes környezetben sorolt gé-
pek villamos vezérlés tervezé-
se, tanúsítás ügyintézése.

 ■ Gépkönyv készítés.

 ■ Egyedi gépek tervezése kivi-
telezése komplett, gépészeti 
munkák koordinálása.

 ■ Vezérlés felújítás, csere.

 ■ Lemez megmunkálok.

 ■ Szerelő gépek.

 ■ Csőmegmunkálók, hajlítók.

 ■ Cső, lemez, huzal darabolás.

 ■ Hossz varrat, kör varrat he-
gesztés, automatizálás, hozag 
anyaggal, vagy anélkül.

 ■ Pont hegesztés automatizálása.

 ■ Robot kiszolgálás, további 
műveletekkel, biztonságikerí-
tés tervezés.

 ■ Habosítás automatizálás.

 ■ Szinterező gépek.

 ■ Rendező, és szállító pályák  
vezérlése.

 ■ Gumitégla gyártó gépek vezér-
lésének tervezése, kivitelezése.

 ■ Élelmiszer töltő, szárító, és 
csomagoló berendezések, 
vezérlés, felújítása.

László Zoltán villamos tervező
JÁSZ-VILLAMOS GÉP Kft 

Jászberény
Tel/ fax 57/400-385
Mobil: 70/6270143
E-mail: laszlo.zoltan@pr.hu     
laszlo.zoltan.sandor@gmail.com

CÉGBEMUTATÓ LÁSZLÓ ZOLTÁN VILLAMOS TERVEZŐ | JÁSZBERÉNY



E-mail: info@argosoft.hu    |    Telefon: +36 30 935 5005

Az ArgoSoft Kft. több kis- és középvállalkozás 
informatikai rendszerfelügyeletét és 
üzemeltetését látja el már 2006 óta.

Többek között segítünk az informatikai eszközök 
beszerzésén és beüzemelésén túlmenően, azok 
üzemeltetésében is. Cége alkalmazottainak 
segítünk akár a mindennapos IT problémák 
elhárításában is, legyen szó helyszíni 
kiszállásról vagy távsegítség nyújtásáról.

Vállaljuk Windows szerverek üzemeltetését 
virtuális környezetben, teljes vírus és 
kémprogram védelem kiépítését, a helyi 
IT infrastruktúra fejlesztését.

Segítünk továbbá cége hatékonyságát növelni 
privát felhő szolgáltatásainkkal is.

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, kérjen 
ajánlatot az info@argosoft.hu e-mail címen.
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VÁLJ DIGITÁLIS 
VÁLLALKOZÓVÁ!

Vállalkozz digitálisan!
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