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Jól teljesített tavaly a Jászkunság gazdasága, a feldolgozóipar volt a húzóerő 

Kevésbé éreztük meg a járványt, 
mint a fejlettebb nyugati megyék 

Tavaly is dübörgött a munka a szolnokijármüjavítóban, decemberben már az ötvenedik IC+ kocsi is elkészült az üzemben. Az. elmúlt években 
zajló beruházásoknak és fejlesztéseknek köszönhetően folyamatosan erősödik a vasúti gépgyártás a megyeszékhelyen Fotó: Mészáros J. 

JÁSZKUNSÁG A múlt évben 
észrevehetően lassitotta a 
gazdaság fejlődését, visz
szavetette a teljesítményt 
a koronavírus-járvány. Öröm 
az ürömben, hogy az adatok 
azt mutatják, megyénket ke
vésbé viselte meg a járvány, 
mint a nyugati megyéket. 
Miközben ott egyértelmű 
volt a visszaesés, Jász-Nagy
kun-Szolnok megye gazda
sági teljesítményére nem pa
naszkodhatunk. Dr. Sziráki 
Andrással, a Jász-Nagykun
Szolnok Megyei Kereskedel
mi és Iparkamara elnökével 
beszélgettünk a 2020-as 
esztendő eredményeiről. 

Kovács Berta 
berta.kovacs@mediaworks.hu 

- Hogyan értékeli az elmúlt év 
gazdasági teljesítményét? 

- Az év végéhez közeled
ve már viszonylag nagy pon
tossággal meg lehetett von
ni a mérleget, nyugodt szív
vel mondhatjuk, hogy a 2020-
as év az ellentmondásossága, 
feszül tségei ellenére viszony
lag jól alakult. Az előzetes fel
mérések azt mutatják, 2890-
2920 milliárd forint körül ala
kul a megye összá rbevéte
le. Gazdaságunk pozíciói erő
södtek, és egyért elművé vált, 
hogy a megyénkben megha
tá rozó az ipargazdaság szere
pe. De természetesen a nem
zetgazdasági ágazatok közül 
a feldolgozóipar mellett több
nek is je lentős szerep jutott. 
Az viszont tény, hogy hat hú
zóágazat adja a megye össz
teljesítményének mintegy 89-
90 száza lékát, illetve még va
lamivel többet is, mivel idei 
évben a többi ágazatban las
sabb ütemű volt a fejlődés. 

Amit némi szakmai elfo
gul tságból és az ország adott
sága it figyelembe véve szere
tek hangsúlyozni, az a mező
gépipar. Lehet, hogy kevesen 
tudják, de a Szolnok-Török
szentmiklós- Kisújszállás ten
gelyen nyugszik a hazai me
zőga zdaság i gépgyá rtás bázi
sa. Több gépet gyártunk, mint 

Gazdasági teljesítményünk 
68- 69 százalékát a feldolgo
zóipa r adja, beleértve a gép
ipart is. A kereskedelem 16-
16,5 százalék körül alakul , a 
mezőgazdaság 5- 5,5 százalék, 
a szolgáltatás 4,5 százalék kö
rüli, az építőipar 4 százalék, 
a raktározás, szállítmányozás 
pedig mintegy 2-2,5 százalé
kot ad ki. A hú zó
ágazatokat tekint Az emberi 

sorsokat is 
alapvetően 
meghatározza 
a gazdaság 
teljesítménye 

ve a l a pvető szerke
zeti változás tavaly 
sem történt, c.sak 
a százalékos ará
nyok módosultak. 
Ezzel egyértelművé 

vált, hogy megyénk 

az ország többi ti
zennyolc megyéje 
együttvéve. Azt is 
hozzá kell tenni , 
hogy ez egyben na
gyon komoly ex
portpotenciál is, 
hi szen kilenc tize
dét külföldre ad
juk el az adott tera gépipar egyik ko

moly letéteményese, mondhat
ni fellegvára, bár je lentősek a 
térség i különbségek. Meghatá
rozó a Jászság, ott is elsősorba n 
a Felső-J ászság, Jászfényszaru, 
Jászberény, Jászá rokszállás há
romszöge, ahol komoly ipari 
objektumok működnek jó tel
jesítménnyel. Szolnok környe
zetében is említésre méltó ipa
ri objektumokat találhatunk. 

mékeknek. De természetesen 
a hazai piacon is vezetők va
gyunk. Megyénk agrárgazda
sági adottságait figyelembe vé
ve nagyon fontos, hogy az ag
rárágazat pozíciója fol ya ma
tosan erősödj ön. Amikor szá
mokról beszélünk, csak az 
alapanyag-te rmelést értjük 
oda, pedig a mezőgazdaság

nak sokkal komolyabb kisu-

gá rzása va n a gazdaságra, hi
szen a mindennapi életünket 
is e rőse n meghatá rozza. 

- Ez ugye azt is jelenti,hogy 
versenyképesség tekintetében 
sincs okunk a panaszra? 

- Ha az összefüggéseket néz
zük , a megye versenyképessé
ge kedvezően alakul. Elértünk 
egy pozíciót, az ipargazda
ság teljesítményével a megyék 
rangsorában a hetedik helyen 
állunk. Messzirő l indultunk, 
hiszen a ti zenhatodik hel y ről 
léptünk előre a mostani hely
re. Ez megbecsülendő fejlő
dés. Természetesen abban va
gyunk érdekeltek, hogy ezt a 
pozíciót tartani vagy erős íteni 
tudjuk, és a középmezőny el őtt 

járjunk. Az emberi sorsokat, 
él etmi nőséget is a lapvetően 

meghatározza a gazdaság tel
jesítménye. Itt megint szeret
ném ha ngsúlyozni, hogy kép
zett emberekre va n szükség! 

- Azért még ma is jelentösek 
megyénken belül a területi kü• 
lönbségek. 

A legjobb vállalatok között a tószegi kerékpárüzem 
A száz legnagyobb árbevételű 
magyar vállalat közé került 
az európai kerékpárgyártás 
élmezőnyében lévő Accell 
Hunland. A 2019-es teljesít
ménye alapján Jász-Nagykun
Szolnok megye harmadik leg
nagyobb árbevételű vállalata 
háromszáztizenhárommillió 
eurós nettó árbevételt gene
rált. Több mint háromszázöt
venezer e-bike készült tavaly
előtt Magyarországon , ennek 
hetvenhét százaléka - két
százhetvenezer elektromos 

rásegítésű kerékpár - a tósze
gi Accell Hunlandnál gurult le 
a szerelőszalagról. 
- Egyre több elektromos ke• 
rékpárt adnak el Európa-szer
te , amiből Magyarország is ki
veszi a részét. Az, hogy cé
günk az ország száz legna
gyobb árbevételű vállalata lett 
2019-ben, tavaly pedig elké
szült a hárommilliomodik ke• 
rékpár is Tószegen, ékesen bi
zonyítja az Accell Hunland je
lentős szerepét az elektromos 
kerékpárok magyarországi 

térnyerésében - mondta el 
Vass Attila, a cég ügyvezető 
igazgatója a jeles mérföldkö
vek kapcsán. 
A tószegi Accell Hunland ke
rékpár.összeszerelő üzem 
2001-ben alakult zöldme
zős beruházásként. Az elsö 
kerékpár 2002 augusztusá
ban gördült le a gyártósorról, 
a vállalat éves gyártókapaci
tása mára megközelíti a há
romszázezer kerékpárt, mely
nek kilencvennyolc és fél szá
zaléka elektromos. R. Á. 

Dr. Sziráki András szerint kedvezően alakult Jász-Nagykun-Szolnok 
megye versenyképessége a tavalyi esztendő során Fotó: Nagy B. 

- Azzal számolnunk kell , 
hogy vannak tradicionális kü
lönbségek, ennek mentén pe
dig a megyének egy kialakult 
gazdasági szerkezete. Ezt de
terminálja az infrastruktúra 
kiépítettsége, a Jászságnál Bu
dapest viszonylagos közelsége, 
és mindez hosszú ideig megha
tározó hatással bírt. Ha meg
épül az M4-es gyorsforgalmi 
út, az teljesen új helyzetet fog 
teremteni az adott térségben, 
és én nagyon remélem, hogy a 
be íe ktető i kedvet, a terület tő
kevonzó képességét ez kedvező 
irányba mozdítja el. Ehhez ko
moly érdekünk fű ződ ik, és úgy 
vélem, még szabad munkaerő

kapacitással is számolhatunk. 

- Bizonyára megyénkben is 
vannak olyan területek, ame
lyeket durvábban érintett a jár
vány. Vendéglátás, turizmus ... 

- Persze, vannak ágazatok, 
melyeket visszavetett a vírus
helyzet, és van, ahol csak ez
után íog érződ ni ennek a hatá
sa, több területen már múlt év
ben is mérsékeltebb növekedés-

nek lehettünk tanúi. Összessé
gében is azt látni, hogy volt egy 
meglehetősen erős el ső negyed
év, majd fokozatos csökkenés je
lentkezett. Az eredményeink is 
jórészt az el ső íélév eredménye
inek köszönhetők . De az is so
kat nyom a latban, hogy már a 
2019-es év vége is nagyon si
keres volt, a 8,3 száza lé kos nö
vekedés egyértelműen tükröz
te, hogy felszálló ágba n van a 
megye gazdasága. Ez t a tem
pót persze mérsékelte a vírus
helyzet hatása, a munkahelyek 
részleges csökkentése, ami sze
rencsére nem volt általános. 
És azt is látni kell , hogy főleg a 
kisebbeket, az egyéni vá llalko
zókat érintette rosszul a vírus
helyzet, a kár úgy, hogy vissza
esett termékeikre, szolgáltatá
saikra az igény a piacon, vagy 
a beszállítói infrastruktúrához 
már nem tudtak úgy kapcso
lód ni, mint ko rábba n. Remény
kedünk, hogy mielőbb megszű

nik a járvány, akkor pedig új
ra felszálló pályára kell áll íta
ni gazdaságunkat ahhoz, hogy 
továbbra is sikeresek legyünk. 

A traktorgyártás a fejlődés kulcsa? 
- Reménykedem, hogy az M4-
es gyorsforgalmi út megépítésé
vel a hátrányosabb helyzetben 
lévő területek lendületet fognak 
kapni, különösen a Nagykun
ság - vetítette előre dr. Sziráki 
András. - Célszerű volna komo
lyabb befektetéssel, akár állami 
támogatással is segíteni a trak
torgyártást. Hazánkban a száz
húszezret is meghaladja a trak• 
torok darabszáma, és ha figye
lembe vesszük, hogy tízévente 
célszerű ezeket lecserélni, ak• 
kor évenként tizenkétezer da-

rab traktor iránti igénnyel szá
molhatunk. Ha például a nyolc
van és százhúsz lóerő közötti 
középkategóriát vesszük, az azt 
jelenti, hogy évi nyolc-tízezer 
traktorra lenne itthon igény. Ha 
a traktorgyártást sikerülne ott 
realizálni, a Nagykunság pozíci
ója erősödhetne, és számotte
vően javulhatna az ott élők élet
minősége. Nyilván ez összhang
ban van az önkormányzatok el
képzeléseivel, így szoros csa
patmunkát eredményezhetnek 
e törekvések. 


