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TiszTelT Olvasó!
2020-ban rendhagyó kiadvánnyal jelentkezik Heves Megye Gazdasági Magazinja,  
a  TOP 2020. Az elkészítésében együttműködő partnerek célja, hogy bemutassák 
2019–2020 gazdasági folyamatait immáron tizenharmadik alkalommal, dacára annak 
a rendkívül éles recessziós helyzetnek, mely egy soha nem látott 10 éves konjunktúra-
szakaszt zárt le egyik napról a másikra.

A kiadvány foglalkozik a növekedés utolsó évének eredményeivel, megyei vetületeivel, de 
már betekintést ad 2020 gazdasági folyamataiba is. Megpróbálja érzékeltetni, milyen változást 
hozott az ország, a megye teljesítményében a koronavírus okozta leállás, izoláció. Érzékelteti 
az egyes ágazatok viselkedését, reakcióját, megmutatja a gazdaság változó képességét egy, a 
2008-as gazdasági válságtól teljesen eltérő karakterisztikájú recessziós állapotban. 

Mint mindig a történelem folyamán, most is biztosak lehetünk abban, hogy egy újabb kon-
junkturális időszak elé nézünk, mely remélhetőleg legalább olyan hosszú lesz, mint a legutób-
bi volt. Ennek alapjait most kell leraknunk, ezért a kiadvány igyekszik bemutatni Heves megye 
gazdaságfejlesztési stratégiáját 2020–2030 között. Kiemelve azokat a kulcságazatokat, fejlesz-
tési területeket, ahol a következő 10 év során jelentős fejlesztések valósulhatnak meg a me-
gyében, ezzel előmozdítva a gazdaság további bővülését.

Bízunk benne, hogy rendhagyó 2020. évi kiadványunk információi segítségére lesznek min-
den olvasónak abban, hogy objektív módon értékelhesse ezt a gazdaságtörténeti szempont-
ból kiemelkedő időszakot. 
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BevezeTő
A 2019 végén Kínában kitört Covid–19-járvány 2020 március ele-
jére világméretűvé vált, ami 2020 márciusában a kedvező, hazai 
gazdasági-társadalmi folyamatokat megtörte. A járvány zavarokat 
okozott a termelési és értékesítési láncokban, a munkaerőpiaco-
kon, valamint megváltoztatta a gazdasági szereplők fogyasztási és 
beruházási döntéseit. A járvány világméretűvé válásával szinte tel-
jesen leállt a légi közlekedés, visszaesett a turizmus, a vendéglátás, 
számos termelőüzem leállt.

A járvány első hullámának hatására valamennyi érintett ország je-
lentős korlátozásokat vezetett be, rövidebb-hosszabb időre meg-
akasztva a gazdaság rendes működését. Ennek következtében je-
lentős gazdasági visszaesés következett be, amely a legfejlettebb 
országokat és a fejlődőket egyaránt érintette. Az európai államok 
modern kori történetük egyik legmélyebb gazdasági visszaesését 
élték át 2020 második negyedévében. Az eurozóna gazdasági tel-
jesítménye 14,7 százalékkal csökkent az előző év azonos időszaká-
hoz viszonyítva, ezen belül legfőbb külkereskedelmi partnerünk, 
Németország gazdasága 11,3 százalékkal zsugorodott. A járvány 
némileg eltérő időben érte az egyes országokat, így fontos a máso-
dik negyedév mellett az első féléves adatok vizsgálata is. Magyar-
országon a járvány első hullámának gazdasági hatásai a második 
negyedévre koncentrálódtak. Az első két negyedévet együtt vizs-
gálva a hazai gazdaság teljesítménye nem tér 
el a régiós átlagtól, és több, mint 3 
százalékponttal meghaladja 
az eurozóna gazdasá-
gának dinamikáját 

2020 első félévében a hazai GDP visszaesése az EU-tagállamok kö-
zépmezőnyében alakult. Felhasználási oldalról a hazai háztartások 
fogyasztása nemzetközi összevetésben kedvezően teljesített az 
első félévben, a mindössze 1,6 százalékos visszaesés Bulgária és 
Szlovákia után a harmadik legmagasabb érték az EU-ban. A hazai 
fogyasztást a – nemzetközileg is az egyik legkiterjedtebb – hitel-
moratórium, az elmúlt években folyamatosan emelkedő pénzügyi 
vagyon és megtakarítások, valamint az első hullám időszakában 
csak mérsékelt romlást mutató munkapiaci helyzet támogatták. 
Ezzel szemben a közösségi fogyasztás, a bruttó állóeszköz-felhal-
mozás, valamint az export visszaesése az uniós országok középme-
zőnyének felelt meg.

Az állami költségvetés erőteljes anticiklikus politikával képes volt 
tompítani a járvány negatív hatásait. Az európai országokban – a 
gazdaságszerkezeti eltérésekből adódó különbségek mellett – ott 
volt visszafogottabb a GDP csökkenése, ahol a kieső magánke-
resletet képesek voltak kormányzati kereslettel legalább részben 
pótolni. A gazdaságélénkítő programok mérete és összetétele el-
térő volt, azonban a második negyedévi gazdasági teljesítményt 
leginkább a közvetlen és célzott fiskális ösztönzők élénkítették. 
A járvány magyar gazdaságra kifejtett hatását növelte, hogy éppen 
azt a három területet érintette, amelyek a gazdasági növekedés je-
lentős részét adták az elmúlt években: a járműipart, a turizmust és a 
beruházásokat. A magyar gazdaság erős kitettsége a járműiparban 
és a turizmusban előnyből hátránnyá változott a koronavírus-vál-
ság jellegéből fakadóan. Ezenfelül a beruházásokat a bizonytalan 
gazdasági kilátások miatt általánosan elhalasztották.

1. Hazánkban a járműgyártás a gazdasági növeke-
dés közel ötödét adta a 2013–2019 közötti 

időszakban, ezért annak leállása sú-
lyos hatásokkal járt. Az óvatosabb 
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fogyasztói magatartás mellett a nagy értékű fogyasztási cikkek ke-
reslete visszaesett, valamint akadoztak a globális ellátási láncok, 
így különösen nagy volt az autóipari termelés visszaesése. A  jár-
ványhelyzetben az újautó-regisztrációk valamennyi nagy gyártó 
esetében 20–40 százalékkal csökkentek. Mindezek következtében 
a válság különösen súlyosan érintette azokat az államokat, például 
Kelet-Közép-Európában, ahol jelentős az ágazat szerepe: Magyar-
országon, Csehországban és Németországban a járműipar magas 
aránya miatt egyaránt 15-15 százalékkal esett vissza az ipari terme-
lés az első félévben

2. A turizmus súlya a kapcsolódó ágazatokkal együtt Magyarorszá-
gon meghaladja a GDP 6 százalékát, így a nemzetközi vendégéj-
szakák 67 százalékos csökkenése az első félévben erőteljesen hoz-
zájárult a kialakuló gazdasági visszaeséshez. Az első intézkedések 
egyikeként a kormányzatok általánosan a nemzetközi utasforga-
lom korlátozásával próbálták meg csökkenteni a járvány terjedé-
sének sebességét. Azokban az országokban, például a mediter-
rán gazdaságokban, ahol a turizmus szerepe számottevő, a kieső 
bevételek nagymértékben mérsékelték a GDP-t. A járványhelyzet 
azonban hosszabb távon is meghatározhatja a háztartások turisz-
tikai szokásait, felértékelődik a bizalom, és a helyi desztinációk. Ezt 
igazolják a turisztikai szervezetek számításai is, amelyek szerint a 
nemzetközi turizmus helyreállása 2024 előtt nem várható.

3. A GDP felhasználási oldalán az elmúlt 2 évben a beruházások 
adták a növekedés 75–80 százalékát, azonban a jelenlegi bizony-
talan gazdasági környezetben a vállalati és a lakossági beruházási 
döntéseket kivárás jellemezheti. A folyamatot az első félévben az 
állami beruházások sem tompították, ezért az egyik legfontosabb 
növekedési tényező a legnagyobb visszahúzó tényezővé vált. A ne-
gatív hatáshoz hozzájárul, hogy a lakáspiaci ciklus is a tavalyi évben 
érhette el a maximumát.

A gazdaság jelentős zsugorodása ellenére a munkaerőpiacon nem 
jelentkeztek erősebb visszaesés jelei, a vállalatok inkább a ledolgo-
zott munkaórák csökkentésével, részmunkaidős foglalkoztatással 
reagáltak a megváltozott körülményekre. A hazai foglalkoztatás az 
áprilisi mélypontot követően júniusban és júliusban is emelkedést 
mutatott. 2020 júliusában a nemzetgazdaságban foglalkoztatottak 
száma 4 millió 460 ezer fő volt, ami mindössze 65 ezer fővel alacso-
nyabb, mint egy évvel korábban. A kedvező munkaerőpiaci helyzet 
és az általános hitelezési moratórium révén a háztartások fogyasz-
tása relatíve kedvezően alakult nemzetközi összevetésben.

A második negyedév közepén a korlátozások fokozatos enyhítésé-
vel megjelentek a kilábalás jelei, azonban az elmúlt hónapokban a 
folyamat elakadt, ami a „V” alakú fellendülés helyett egy elnyújtott 
kilábalás forgatókönyvét valószínűsíti. Ebben a helyzetben éri ha-
zánkat és Európát a járvány második hulláma.

Rendhagyó módon az idei éves 
jelentésünk a 2019. év ér-
tékelésén túl a 2020 első 
félévére vonatkozó 
adatokat is bemutatja, 
valamint a készítés 
időpontjában ismert  
szakértő gazdaság-
elemzők által prog-
nosztizált gazda-
sági fejlődés idei 
lehetőségeit is. 



 ÖsszefOglaló
Megyénkben az elmúlt 10 év fejlődésének sikertényezői meg-
torpantak, kedvező változási irányai megfordultak, meglévő 
szerkezeti, demográfiai és területi problémái megmaradtak, 
felerősödtek. Ugyanakkor a 2019. év, mint a válság előtti év 
eredményei jó alapot biztosítottak a visszarendeződéshez.

2019-ben Heves megyében az élve születések és a halálozá-
sok száma is csökkent az egy évvel korábbihoz képest, a né-
pesség természetes fogyása folytatódott. Heves megyében 
többen születtek és kevesebben haltak meg, mint az előző 
év azonos időszakában. A természetes fogyás a megye né-
pességét 471 fővel csökkentette.

A KSH munkaerő-felmérése alapján 2019. IV. negyedévében 
a foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma is nőtt az elő-
ző év azonos időszakához képest. A foglalkoztatási arány és 
a munkanélküliségi ráta egyaránt kisebb volt az országos-
nál. 2020. I. félévében a KSH munkaerő-felmérése alapján a 
munkaerőpiacon 123 ezer fő foglalkoztatottként, 5 ezer fő 
munkanélküliként jelent meg. A járvány következtében a 
foglalkoztatottak száma csökkent, a munkanélkülieké 
nőtt 2019. II. negyedévéhez képest. Az előbbiek száma az or-
szágosnál jelentősebben csökkent, az utóbbiaké az átlagnál 
kevésbé emelkedett.

2019-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi 
bruttó átlagkeresete 11%-kal meghaladta a 2018. évit. Össze-
ge (338 ezer forint) elmaradt a hazai átlagtól (368 ezer forint). 
2020. I. félévében Heves megyében a teljes munkaidőben al-

kalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 357 ezer forint 
volt. A bruttó és nettó átlagkereset – a közfoglalkoztatottak-
kal együtt számítva – egyaránt 7,7%-kal múlta felül a 2019. I. 
félévit, folytatva a korábbi időszakok emelkedő tendenciáját. 
A növekedés üteme elmaradt az országostól, egyben a 
megyék és a főváros körében az egyik legalacsonyabb 
volt

A telephelyi adatok alapján 2019-ben az ipar teljesítménye 
4,5%-kal felülmúlta az egy évvel azelőttit. A megyei székhe-
lyű építőipari szervezetek termelése 31%-kal nőtt, a beru-
házások volumene 15%-kal csökkent. Heves megyében a 4 
főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások megyei telep-
helyein az I. féléves kibocsátás volumene 2010 óta folyama-
tosan emelkedett, 2020-ban (a termelési érték 664 milliárd 
forintot tett ki) viszont a járvány negatív hatásainak követ-
keztében a megyék és a főváros körében itt volt az egyik 
legjelentősebb visszaesés, a termelés 20%-kal elmaradt 
az egy évvel korábbitól. (Országosan 13%-kal csökkent 
a teljesítmény.) A Heves megyei székhelyű, legalább 5 főt 
foglalkoztató építőipari vállalkozások 2020. I. félévi termelési 
értéke 17,1 milliárd forint volt, ami összehasonlító áron – az 
országos 7,7%-os csökkenés mellett – 8,5%-kal elmaradt az 
egy évvel korábbi magas bázistól.  A Heves megyei szék-
helyű gazdasági szervezetek 2020. I. félévében 50 milliárd 
forint értékű új beruházást valósítottak meg, összehason-
lító áron 31%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál.  
A csökkenés mértéke alapján Heves a nagyobb vissza-
esést mutató megyék közé tartozott.

A kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2019-ben élén-
kült: a vendégek és a vendégéjszakák száma egyaránt  

A térség helye az országban
(Ország összesen = I00,0 %)

Terület

Lakónépesség*

Foglalkoztatott**

Regisztrált vállalkozás**

Beruházások teljesítményértéke

Ipari termelés****

Építőipari termelés

Épített lakás

Vendégéjszaka

Közúti közlekedési baleset

*2020 január 1-jén  **2020 I. félévben ***2020 június 30-án  **** A 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozások telephely szerinti adatai alapján

százalék
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felülmúlta az előző évit. 2020 I. félévében a vendégeik 
száma (140 ezer) és a vendégéjszakáiké (299 ezer) egyaránt 
52%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. 
A visszaesés ebben a megyében volt az egyik legmérsé-
keltebb.

A kiskereskedelmi forgalom volumene 2019-ben 5,1%-kal 
nőtt, egy lakosra jutó összege (1,1 millió forint) elmaradt az 
országos átlagtól. Heves megye kiskereskedelmi üzlethálóza-
tában 2020. I. félévében folyó áron 151 milliárd forint értékű 
forgalom realizálódott – az országos csökkenéssel szemben 
– 0,6%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához ké-
pest. A megye egy lakosára átlagosan 515 ezer forint bolti for-
galom jutott, 3,6%-kal több mint 2019. I. félévében. A muta-
tó értéke 38 ezer forinttal elmaradt az országos átlagtól.

2020. I. félévében számos gazdasági-társadalmi folyamatra 
hatással volt a koronavírus okozta járvány és az annak meg-
fékezésére hozott intézkedések. 

A koronavírus-járvány hatásai miatt tovább zsugorodott a 
magyar GDP az idei második negyedévben az előző év azo-
nos időszakához képest. Az ipar, az építőipar és a szolgál-
tató szektor is meredek visszaesésen ment keresztül, de a 
negyedév vége felé már javult a helyzet. A márciusban meg-
hozott korlátozó intézkedések, a beszállítói láncok, nemzet-
közi kereskedelem és turizmus összeomlása miatt meredek 
zuhanással indult a második negyedév, azonban a korlátozó 
intézkedések fokozatos enyhítésével egyes szektorok azon-
nal (kiskereskedelem), más 
szektorok fokoza-
tosan (ipar, bel-

földi turizmus, belföldi vendéglátás stb.) megkezdték a 
kilábalást. Az országos tendenciák érvényesültek szűkebb 
hazánk területén is. Júliusban és augusztusban folytatódha-
tott a kilábalás, azonban a nagy kérdés az, hogy ősszel-télen 
milyen hatást gyakorol a gazdaságra a koronavírus-járvány 
második hulláma. A járvány második hulláma esetleg késlel-
tetheti a kilábalás folytatását az őszi hónapoktól, de országos 
szintű gazdasági leállásra semmiképpen sem számítunk, a 
védekezés lokális lehet, a gócpontokra fókuszálva.

Várakozásunk szerint a Heves megye gazdaságában megha-
tározó járműgyártás, elektronika területén a koronavírus-vál-
ság sokkjának nagy része belátható időn belül eltűnhet, ezért 
a zuhanást gyors felpattanás követi. A feldolgozóipari ágaza-
tok összes, új rendelésének volumene 15,7%-kal nagyobb 
volt a 2019 júniusinál. Az új belföldi rendelések 6,1%-kal csök-
kentek, ugyanakkor az új exportrendelések 19,6%-kal nőttek. 
Az összes rendelésállomány június végén 0,1%-kal haladta 
meg az egy évvel korábbit. A fő kérdés, hogy a keresleti oldal 
táplálni fogja-e a szektor további gyors kilábalását. Ebből a 
szempontból az exportra termelő ipari szektor célországai-
ban megfigyelhető kereslet alakulása további külső bizony-
talansági tényezőként marad jelen. A megye autóipari kitett-
sége a beszállítói rendszereken keresztül a többi ágazatra is 
erőteljes hatással bír. Amennyiben a munkaerő-intenzív ága-
zatokban (turizmus, vendéglátás, rendezvényszervezés stb.) 
tartósan csökken a vásárlóerő (szeptemberi újabb határzár), 
akkor a megyei gazdaság veszteségének egy része is tartó-
sabb lehet. Véleményünk szerint a munkaerőpiaci helyreál-
lás lassú lesz, a vállalkozás-megszűnések sokasodhatnak, a 

bérnövekedés jelentősen lelassul, a beruházások tovább 
csökkenhetnek megyénkben.
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infOrmaTiOn On The 
ecOnOmic siTuaTiOn Of  
heves cOunTy 2019–2020
The COVID-19 pandemic, which broke out in China at the end of 2019, 
spread globally in early March 2020, slowing down favourable socio-
economic processes in Hungary in March 2020. The epidemic has 
affected production and supply chains, labour markets and changed 
the consumption and investment decisions of economic operators. 
With the epidemic becoming global, air traffic has come to a virtual 
standstill, tourism and hospitality have suffered a severe setback and 
many production facilities have been closed.

As a result of the first wave of the epidemic, all the countries affected 
introduced significant restrictions, which disturbed the normal 
functioning of the economy in the short or long term. As a result, there 
has been a significant economic downturn which has affected both the 
most developed countries and the developing world. In the second 
quarter of 2020, European countries experienced one of the deepest 
economic slumps in their modern history. The euro area economy fell 
by 14.7 percent compared with the same period a year ago and the 
economy of Hungary’s most important foreign trade partner, Germany, 
contracted by 11.3 percent. The epidemic hit countries at slightly 
different times, so it is important to examine data for the first half of 
the year in addition to the second quarter. in Hungary, the economic 
impact of the first wave of the epidemic was concentrated in the 
second quarter. Looking at the first two quarters taken together, the 
performance of the Hungarian economy does not deviate from the 
regional average and exceeds the dynamism of the euro area economy 
by more than 3 percentage points. In the first half of 2020, the decline 
in Hungary’s GDP was in the middle range of the EU member states. On 
the consumption side, household consumption developed positively 
in international comparison: the decline of only 1.6 percent in the first 
half of the year is the third highest in the EU after Bulgaria and Slovakia. 
Domestic consumption was supported by the credit moratorium, which 
was very extensive even by international standards, by the steady 
increase in financial assets and savings in recent years and by the labour 
market situation, which had deteriorated only moderately in the first 
wave. In contrast, community consumption, gross capital formation 
and the decline in exports were in the middle range of the EU countries.
National budgets were able to mitigate the negative effects of the 
epidemic through a strong counter-cyclical policy. The decline in 
GDP was more modest - apart from differences due to differences 
in economic structure - in the EU countries, where declining private 
demand was at least partly offset by public demand. The size and 
composition of the stimulus programmes varied, but economic 
performance in the second quarter was mainly driven by direct and 
targeted fiscal stimuli. The impact of the epidemic on the Hungarian 
economy was exacerbated by the fact that it affected the three sectors 
that have made a significant contribution to economic growth in recent 
years: the automotive industry, tourism and investment. The strong 
dependence of the Hungarian automotive and tourism industries has 
changed from an advantage to a disadvantage due to the COVID-19 
crisis. Moreover, investment has generally been postponed due to the 
uncertain economic outlook.

1) In Hungary, vehicle production accounted for almost one fifth of 
economic growth between 2013 and 2019, so its collapse had a serious 
impact. In addition to more cautious consumer behaviour, demand for 
high value consumer goods declined and global supply chains came to 
a halt, leading to a particularly sharp decline in car production. During 
the pandemic, new car registrations have fallen by 20 to 40 percent for 
all major manufacturers. As a result, the crisis has hit the countries where 
this sector plays an important role particularly hard, including Central 
and Eastern Europe: In Hungary, the Czech Republic and Germany, 
industrial production fell by 15 percent each in the first half of the year 
due to the high share of the automotive industry.

2) The share of tourism in Hungary, together with related sectors, 
exceeds 6 per cent of GDP, so the 67 per cent decline in international 
guest nights in the first half of the year contributed very strongly to the 
economic downturn. As one of the first measures, governments have 
generally tried to reduce the rate of spread of the epidemic by restricting 
international passenger traffic. In countries such as the Mediterranean 
countries, where tourism plays an important role, the loss of revenue 
has largely weakened GDP. However, it is possible that the epidemic 
situation may determine tourism habits in the longer term, with trust 
and local destinations being valued more highly. This is also confirmed 
by the calculations of tourism organisations, according to which a 
recovery in international tourism is not expected before 2024.

3) On the consumption side of GDP, investment has accounted for 
75 to 80 percent of growth over the last two years, but in the current 
uncertain economic environment, investment decisions by firms and 
individuals are characterised by a wait-and-see attitude. The process 
was not dampened by public investment in the first half of the year, so 
that one of the most important growth factors became the biggest drag 
on growth. The fact that the housing market cycle also peaked last year 
contributes to the negative effects.

Despite the marked contraction of the economy, there were no signs 
of a more severe downturn in the labour market and companies 
responded to the changed conditions by reducing the number of hours 
worked and part-time work. Domestic employment rose in June and 
July, after a low in April. In July 2020 the number of people employed 
in the economy was 4,460,000, only 65,000 fewer than a year earlier. 
Thanks to the favourable labour market situation and the general 
credit moratorium, household consumption has developed relatively 
favourably by international standards.

With a gradual easing of lockdown measures in the middle of the 
second quarter, there were signs of recovery, but the process has stalled 
in recent months, suggesting a broad recovery scenario rather than a 
“V-shaped” recovery. In this situation the second wave of the epidemic 
hits Hungary and Europe.

Unusually, this year’s Annual Report includes not only the 
evaluation for 2019, but also the data for the first half of 2020 and 
the opportunities for economic development forecast by economic 
experts for this year based on the figures known at the time of writing. 
The difficulty of the analysis is that, as one of the government’s crisis 
management measures, the deadlines for submitting balance sheets 
(declarations) have changed, so we are not currently able to analyse 
direct economic data. 
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THe rOle Of THe NOrTHeAsT HuNGAry ecONOMic 
 DevelOPMeNT ZONe iN THe DevelOPMeNT Of Heves cOuNTy

Heves County is facing an unprecedented opportunity, since according to the government decision our county has also joined the 
Northeast Hungary Economic Development Zone and we have been able to start working out the development strategy until 2030.

A total of four large economic development zones have been established in the country: the Northwest Hungary, the South Transdanubia, 
the South Great Plain and the Northeast Hungary Economic Development Zone. In addition, there are the economic development 
zones of Tokaj and its region, as well as the capital and its agglomeration, all with the status of “independent”.

The zones are headed by government commissioners who are responsible for monitoring the preparation and implementation of the 
development plans for the respective zone financed by EU and national funds, obtaining information on planned investments and 
development needs of economic actors, and reviewing the development plans.
Government commissioners work with local governments and economic actors, and their activities are directed by the Prime Minister 
through the Minister of Prime Minister’s Office.
László Palkovics, Minister of Innovation and Technology became the government commissioner responsible for the complex 
development of the Northeast Hungary Economic Development Zone.
To ensure the economic development of Heves County, we have set the following priorities for the coming period:

umbrella projects to increase economic competitiveness
•	 Economic development based on breakout points
•	 Value-added, technologically innovative and sustainable agriculture
•	 Increasing the competitiveness of the SME sector through investment incentives 
•	 Tourism development based on diversity
•	 Restructuring of the energy industry to protect the climate and reduce dependence on energy imports
•	 Creating the basis for self-sufficient communities

umbrella projects for the development of social innovations
•	 Providing up-to-date practical knowledge
•	 Increasing R&D&I potential
•	 Increasing the role of culture in strengthening regional identity
•	 Development of human infrastructure based on labour market needs
•	 Creating a healthy society
•	 Sport as an essential pillar of a healthy life
•	 Strengthening local identity

umbrella projects for the development of territorial infrastructure
•	 Improving access conditions to ensure competitiveness
•	 Attractive urban environment
•	 Smart cities
•	 Promoting environmental investments
•	 Development of an economic environment based on local conditions
•	 Elimination of peripheral life situations

Before developing the above-mentioned umbrella projects, we paid special attention to 
the following factors during the situation analysis:
•	 Population (demographic situation, age composition, emigration, etc.)
•	 Labour market situation (unemployment, supply and demand, situation of sectors, etc.)
•	 Standard of living of households (income levels, housing situation, etc.)
•	 Education (situation, opportunities, higher education, vocational training, etc.)
•	 Economy – sectoral analysis (industry, services, tourism, etc.)
•	 Investment environment (existing industrial sites, eligible areas, brownfield investments, 

remediation, reclamation, etc.)
•	 Cooperation between economic sectors and sectoral players (existing and new, their 

direction, scope, development opportunities, actors, etc.)
•	 Past development results, their economic impact
•	 Environmental status (protected areas, environmental remediation, environmental 

protection, etc.)
•	 Infrastructure (by transport sector, railway, road, development trends, etc.)
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heves megye  
gazdasági helyzeTe 
GAZDAsáGi AkTiviTás

2019. IV. negyedévében Heves megyében a 15–74 éves né-
pesség 60,9%-a, 135 ezer fő volt gazdaságilag aktív, számuk 
1,2%-kal több volt, mint egy évvel korábban. Az aktivitási 
arány 2,1 százalékponttal elmaradt az országostól.

2020. II. negyedévében Heves megyében a 15–74 éves né-
pesség 57,9%-a, 128 ezer fő volt gazdaságilag aktív, szá-
muk 4,2%-kal kevesebb volt, mint egy évvel korábban. Az 
aktivitási arány 4,5 százalékponttal elmaradt az országos át-
lagtól.

A munkaerőpiacon 123 ezer fő foglalkoztatottként, 5 ezer fő 
munkanélküliként jelent meg. A járvány következtében a 
foglalkoztatottak száma csökkent, a munkanélkülieké 
nőtt 2019. II. negyedévéhez képest. Az előbbiek száma az or-
szágosnál jelentősebben csökkent, az utóbbiaké az átlagnál 
kevésbé emelkedett.

A foglalkoztatási ráta 55,8%-ot tett ki, ami 2,6 százalék-
ponttal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az arány alacso-
nyabb volt az országos átlagnál (59,5%).

A munkanélküliségi ráta 3,7%-ot ért el, ami 0,7 százalékpont-
tal meghaladta az egy évvel korábbit. Az arány elmaradt az 
országos átlagtól (4,6%).

kereseTek

2019-ben Heves megyében a teljes munkaidőben alkalma-
zásban állók havi bruttó átlagkeresete 338 ezer, a családi ked-
vezmény nélkül számított havi nettó átlagkereset 225 ezer 
forint volt. Közfoglalkoztatottak nélkül számolva a bruttó át-
lagkereset 350 ezer, a nettó átlagkereset 233 ezer. 

A bruttó és nettó átlagkereset – a közfoglalkoztatot-
takkal együtt számítva – egyaránt 7,7%-kal múlta felül 
a 2019. i. félévit, folytatva a korábbi időszakok emelkedő 
tendenciáját. A növekedés üteme elmaradt az országostól, 
egyben a megyék és a főváros körében az egyik legalacso-
nyabb volt. Az alkalmazottak 9,5%-kal kevesebbet kerestek 
az országos átlagnál.

A versenyszférában 6,2%-kal, 378 ezer forintra, a költségve-
tési szférában 13,3%-kal, 320 ezer forintra emelkedtek a ke-
resetek.

NyilváNTArTOTT álláskeresők

Heves megyében 2019. december végén 10 ezer álláskeresőt 
tartottak nyilván, számuk 2,7%-kal nőtt az egy évvel korábbi-
hoz képest, míg országosan 2,9%-kal csökkent. A pályakezdő 
álláskeresők száma (833 fő) 2,7%-kal fogyott, az összes állás-
keresőhöz viszonyított arányuk 8,1% volt.
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Heves megyében 2020. június végén 16 ezer álláskeresőt 
tartottak nyilván. számuk az országos átlaggal egyező-
en, 52%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A  je-
lentős emelkedés hátterében a koronavírus-járvány első 
hullámát követően a személyes kapcsolatok korlátozásának 
feloldása, és így az aktív munkakeresés megindulása állt.

A pályakezdő álláskeresők száma (1176 fő) 30%-kal több 
lett, az összes álláskeresőhöz viszonyított arányuk 7,3% volt.

Az álláskeresők 36%-a legfeljebb 3 hónapja, 23%-a tartósan, 
egy évet meghaladóan nem tudott elhelyezkedni. A tartó-
san állás nélkül lévők száma 33%-kal meghaladta a 2019. 
júniusit.

Az álláskeresők között a legnagyobb aránya (42%) a leg-
feljebb az általános iskola 8 osztályával rendelkezőknek 
volt, emellett 26%-uknak szakmunkás, szakiskolai bizonyít-
vány, 27%-uknak érettségi, illetve technikum a legmagasabb 
végzettsége, 5,5%-uk pedig diplomás volt.

BeruHáZásOk

A Heves megyei székhelyű gazdasági szervezetek 2019-ben 
158 milliárd forint értékű új beruházást valósítottak meg, ösz-
szehasonlító áron 15%-kal kevesebbet az egy évvel korábbi-
nál. Országosan 6,9%-os növekedés történt.
A Heves megyei székhelyű gazdasági szervezetek 2020. I. fél-
évében 50 milliárd forint értékű új beruházást valósítot-
tak meg, összehasonlító áron 31%-kal kevesebbet az egy 

évvel korábbinál. A csökkenés mértéke alapján Heves a na-
gyobb visszaesést mutató megyék közé tartozott. A beruhá-
zási érték 60%-át a legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozá-
sok realizálták. A koronavírus okozta járvány által előidézett 
kedvezőtlen gazdasági környezet hatására a II. negyedévi 
teljesítmény volumene 35%-kal elmaradt az előző év azonos 
időszakitól.

A beruházások viszonylag koncentráltak voltak. A fejlesztési 
források 55%-át a feldolgozóiparban, 5,7%-át a közigazgatás-
ban, 5,3%-át a víz- és hulladékgazdálkodásban használták fel. 
A feldolgozóipar beruházásainak volumene 35%-kal vissza-
esett, a víz- és hulladékgazdálkodásé 11, a közigazgatásé en-
nél mérsékeltebben 4,0%-kal csökkent. A feldolgozóiparon 
belül az elektronikai iparban, az élelmiszeriparban, valamint 
a gumi-, műanyag- és építőanyag-iparban valósultak meg a 
legnagyobb értékű beruházások.

Anyagi-műszaki összetétel alapján a fejlesztések 65%-a gé-
pek, berendezések és járművek beszerzésére, 35%-a épületek 
és egyéb építmények építésére irányult. Az építési beruházá-
sok volumene 25%-kal csökkent. A külföldi gyártású gépek, 
berendezések és járművek teljesítményértéke összehasonlí-
tó áron 36, a belföldieké 31%-kal visszaesett. Az értékadatok 
alapján a gépek, berendezések és járművek 66%-a importból 
származott.
Ültetvények, erdők telepítésére, haszonállatok beszer-
zésére és a meglevő föld értéknövelésére a megyei gaz-
daság szereplői 262 millió forintot költöttek, reálértéken 
6,1%-kal kevesebbet az előző év azonos időszakinál.

Egy lakosra jutó beruházás. 2020.1. félév
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GAZDAsáGi áGAZATOk

iPAr

2019-ben a 4 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások 
Heves megyei telephelyein 1546 milliárd forint termelési ér-
téket állítottak elő, összehasonlító áron 4,5%-kal (országosan 
5,3%-kal) többet, mint egy évvel korábban.

A 49 főnél többet foglalkoztató, megyei székhelyű ipari vál-
lalkozások termelési értéke 1396 milliárd forintot tett ki, ami 
összehasonlító áron 8,5%-kal meghaladta az előző évit. Eh-
hez elsősorban az ipari teljesítmény mintegy felét adó elekt-
ronikai ipar kibocsátásának 9,1%-os, valamint a második leg-
jelentősebb súlyt képviselő járműgyártás 11%-os bővülése 
járult hozzá.

Az ipari értékesítés volumenének 9,6%-os emelkedését a 
belföldi eladások 1,3%-os mérséklődése és az export 12%-os 
bővülése határozta meg. Az exportbevételek volumennö-
vekedéséhez leginkább az elektronikai ipar és a járműipar 
járultak hozzá. A belföldi eladások csökkenését pedig főként 
a villamos berendezés gyártása okozta. Az értékesítésből 
származó bevétel 14%-a hazai eladásokból, 86%-a exportból 
származott.

Heves megyében a 4 főnél többet foglalkoztató ipari vállal-
kozások megyei telephelyein az I. féléves kibocsátás volu-
mene 2010 óta folyamatosan emelkedett, 2020-ban viszont, 
a járvány negatív hatásainak következtében, a megyék és a 
főváros körében itt volt az egyik legjelentősebb visszaesés, a 

termelés 20%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. (Országo-
san 13%-kal csökkent a teljesítmény.) A termelési érték 664 
milliárd forintot tett ki.

A járvány miatti korlátozások és üzemleállások miatt április-
ban és májusban nagymértékben (58, illetve 48%-kal) visz-
szaesett a kibocsátás volumene. A gazdaság fokozatos 
újra indulásával a termeléskiesés júniusra mérséklődött, 
de az országos 7,3%-os átlagnál még jóval nagyobb mér-
tékben, 16%-kal maradt alatta az egy évvel korábbinak.

A 49 főnél többet foglalkoztató, megyei székhelyű ipari vál-
lalkozások 2020. I. félévi termelési értéke 576 milliárd forintot 
tett ki, ami összehasonlító áron 23%-kal elmaradt az egy év-
vel korábbitól. A visszaesés szinte teljes egészében a megyei 
teljesítmény legnagyobb hányadát adó elektronikai ipar és a 
járműgyártás termeléskiesésének következménye.

Az ipari értékesítés volumenének 23%-os csökkenése 
alapvetően az exportpiacok szűküléséből származott, a 
belföldi eladások 4,1%-kal mérséklődtek. Az export 25%-
os visszaesése elsősorban az elektronikai ipar kivitelének 
csökkenéséből adódott, de a járműgyártás is jelentősebben 
hozzájárult. A hazai bevételek elmaradásában pedig a fém-
feldolgozás, kohászat és a villamos berendezés gyártása ját-
szotta a kulcsszerepet. A megyében összességében az export-
eladások domináltak, a bevételek 85%-a ebből származott.

Egy lakosra jutó ipari termelés*, 2020.1. félév

*A 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozások telephely szerinti adatai alapján
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ÉPíTőiPAr

A Heves megyei székhelyű, legalább 5 főt foglalkoztató épí-
tőipari vállalkozások 2019. évi termelési értéke 42,4 milliárd 
forint volt, ami összehasonlító áron 31%-kal meghaladta az 
egy évvel korábbit. (Országosan 21%-os volt a bővülés.) 

A Heves megyei székhelyű, legalább 5 főt foglalkoztató épí-
tőipari vállalkozások 2020. i. félévi termelési értéke 17,1 
milliárd forint volt, ami összehasonlító áron – az orszá-
gos 7,7%-os csökkenés mellett – 8,5%-kal elmaradt az 
egy évvel korábbi magas bázistól. (A félév folyamán mind-
össze januárban és februárban nőtt a termelés volumene.)  
A  megyei építőipari szervezetek kibocsátása az országos 
1,3%-át adta 2020 első felében.

Az építményfőcsoportok közül a kibocsátás 55%-át adó 
épületépítések termelési volumene 11, az egyéb építmé-
nyek építéséé pedig 4,7%-kal csökkent az előző év azonos 
időszakához képest.

Az országos tendenciához hasonlóan a Heves megyei épí-
tőipari szervezetek megrendelései is csökkentek: a vállal-
kozások 2020 I. negyedévében 14,1 milliárd forint értékű 
új szerződést kötöttek, volumenében 8,6%-kal kevesebbet, 
mint az előző év azonos időszakában.

A június végi 4,1 milliárd forint értékű szerződésállomány vo-
lumene 21%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

Heves megyei székhelyű ipar millió Ft
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Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma (vendégéjszakák száma)
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Heves megye kereskedelmi szálláshelyeit 2019-ben 645 ezer 
vendég összesen 1 millió 451 ezer vendégéjszakára vette 
igénybe. 

2020 i. félévében a vendégeik száma (140 ezer) és a ven-
dégéjszakáiké (299 ezer) egyaránt 52%-kal csökkent az 
előző év azonos időszakához képest. A visszaesés ebben 
a megyében volt az egyik legmérsékeltebb.

A külföldi vendégek 64%-kal kevesebb éjszakára (27 ezerre) 
maradtak a megye kereskedelmi szálláshelyein, mint 2019 
I. félévében. A belföldi vendégek éjszakái (272 ezer) 51%-kal 
csökkentek.

Júniusban már nem voltak érvényben korlátozások. Ennek 
ellenére a vendégéjszakák száma 58%-kal elmaradt a 2019. 
júniusitól, de a belföldi vendégek körében lényegesen mér-
sékeltebb volt a visszaesés mértéke (54%), mint a külföldie-
kében (88%).

A szálláshelyek összes bruttó árbevétele (6,6 milliárd forint) 
2020 I. félévében folyó áron 44%-kal elmaradt az egy évvel 
korábbi értéktől. Az árbevételen belül a szállásdíjak össze-
ge 44, a vendéglátásé 42, az egyéb szolgáltatásoké 47%-kal 
csökkent.
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Heves megye kiskereskedelmi üzlethálózatában 2019-ben 
folyó áron 313 milliárd forint értékű forgalom realizálódott, 
az országos 2,7%-a. A kiigazítás nélküli adatok alapján a kis-
kereskedelmi forgalom volumene 5,1%-kal – az országosnál 
nagyobb mértékben – emelkedett az előző évhez képest.

Heves megye kiskereskedelmi üzlethálózatában 2020 I. fél-
évében folyó áron 151 milliárd forint értékű forgalom realizá-
lódott, az országos 2,8%-a. A kiigazítás nélküli adatok alap-
ján a kiskereskedelmi forgalom volumene – az országos 
csökkenéssel szemben – 0,6%-kal emelkedett az előző 
év azonos időszakához képest.

A megye egy lakosára átlagosan 515 ezer forint bolti forga-
lom jutott, 3,6%-kal több, mint 2019 I. félévében. A mutató 
értéke 38 ezer forinttal elmaradt az országos átlagtól.

A koronavírus okozta járvány következtében megváltozott 
vásárlói szokások, illetve a boltok nyitvatartását korlátozó 
rendelkezések a II. negyedévben megtörték a kiskereskedel-
mi forgalom évek óta tartó emelkedését. A megye kiskeres-
kedelmi üzleteiben a forgalom volumene az időszak mind-
három hónapjában kevesebb volt, mint egy évvel korábban.
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válsáGkeZelÉsi esZköZök AlkAlMAZásA

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) 
a hazai vállalkozások koronavírus-járvány gazdasá-
gi hatásaira adott reakcióit, válságkezelési eszközeit 
vizsgálta. 

válságkezelő eszközök alkalmazása a koronaví-
rus-járvány gazdasági hatásaira a hazai vállalko-
zások körében, százalék

A 250 fő feletti nagyvállalatok 44 százaléka csökken-
tette az egyéb költségeket, 26 százaléka lassította 
vagy halasztotta a beruházásait, 21-21 százaléka 
igyekezett javítani a rövid távú finanszírozásának 
biztonságát és csökkentette vagy fagyasztotta be 
a béreket, valamint 18-18 százalékuk csökkentette 
a követelésállományát és tért át a részmunkaidőre. 
Jól látható tehát, hogy összességében a nagyobb 

foglalkoztatotti létszámmal működő vállalkozások 
kisebb arányban kényszerültek válságkezelő intézke-
dések bevezetésére. 

A hazai vállalkozások válságkezelését gazdasági ága-
zatonként vizsgálva az látható, hogy a kereskedelem 
és az egyéb szolgáltatás területén működő vállalatok 
élnek az átlagosnál gyakrabban a felsorolt válságke-
zelő eszközökkel. A kereskedelmi cégek az átlagos-
nál jelentősen nagyobb arányban a részmunkaidős 
foglalkoztatást (30 százalék) vezették be, de magas 
arányt ért el az egyéb költségek csökkentése (49 szá-
zalék), a beruházások elhalasztása vagy lassítása (31 
százalék) és a rövid távú finanszírozás biztonságának 
javítása (25 százalék) is. A szolgáltatást végző vállalko-
zások 53 százaléka csökkentette az egyéb költsége-
ket, 35 százaléka lassította vagy halasztotta el a beru-
házásokat, 30 százaléka vezette be a részmunkaidőt, 
valamint 27 százaléka csökkentette vagy fagyasztot-
ta be a munkavállalói béreket, juttatásokat. Emellett 
mind a kereskedelmi, mind az egyéb szolgáltatást 
végző vállalkozások magas arányban csökkentették 
a vezetői béreket is, előbbiek 25 százaléka, utóbbiak 
32 százaléka. Az ipari és az építőipari cégek összes-
ségében kisebb arányban mondták azt, hogy éltek 
valamely válságkezelő intézkedéssel: az egyéb költ-
ségeket 41 és 34 százalékuk csökkentette, a beruhá-
zásaikat 23-23 százalékuk lassította vagy halasztotta 
el, a rövid távú finanszírozás biztonságának javítását 
22 és 21 százalékuk kísérelte meg, valamint 17-17 szá-
zalékuk csökkentette a követelésállományát. Emellett 
az ipari cégek 17 százaléka csökkentette vagy fagyasz-
totta be a béreket, és az építőipari cégek 21 százaléka 
csökkentette a függőségét a beszállítóktól. Összessé-
gében az öt legritkábban alkalmazott eszköz a köve-
telések elengedése vagy átütemezése (7 százalék), az 
árak csökkentése (6 százalék), a cég profiljának átala-
kítása (4 százalék), a működési hitel felvétele (2 szá-
zalék), valamint az EU támogatásainak igénybevétele 
(1 százalék). Utóbbi esetében meg kell említeni, hogy 
ugyanakkor kiemelkedően magas azoknak az aránya 
(25 százalék), akik a jövőben élnének ezzel a lehető-
séggel – hasonlóan a kormányzati kedvezményekhez, 
melyekkel a válaszadók 8 százaléka élt a válaszadás 
időpontjáig, de további 54 százalékuk tervez velük 
a jövőben. A kereskedelmi és az egyéb szolgáltatást 
végző cégek erőteljesebb kitettségét a koronavírus-
járvány okozta gazdasági hatásoknak az is mutatja, 
hogy mind az árcsökkentést (7-7 százalék), mind a 
követelések elengedését, átütemezését (12, illetve 
8 százalék) az átlagosnál nagyobb arányban lépték 
meg. Ugyanez elmondható az 1–9 fős és a 10–49 fős 
vállalkozásokra is: esetükben az árcsökkentést 12 és 
10 százalékuk, a követelések átütemezését vagy elen-
gedését pedig 9-9 százalékuk alkalmazta. 
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Már alkalmazta Még nem alkalmazta, de a jövőben tervezi

egyéb költségeket csökkent (N=2260)
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halasztja, lassítja a tervezett beruházásokat (N=2111)

részmunkaidőre, rövidebb munkaidőre tér át (N=2137)

nem emeli, vagy csökkenti a béreket, juttatásokat (N=2046)

leépíti a munkaerőt (N=2222)

leépít szolgáltatásokat (N=2096)

rövid távú �nanszírozásának biztonságát iavitja (N=2063)

követelésállományát csökkenti (N=1876) 

rövid lejáratú tartozásait csökkent (N=2056)

késve �zet a szállítóinak (N=2190) 

új működési hitelt vesz fel (N=2020)

vezetői béreket csökkenti (N=1957)

részvétel közös iparági válságkezelési lépésekben (N=1862)

rendkívüli juttatásokat biztosit munkavállalóinak (N=1824)

elengedi, átütemezi a követeléseit (N=1906)

beszállítóktól való függőségét csökkenti (N=1904)

új termékeket, szolgáltatásokat vezet be (N=2173) 

új értékesítési módszerre tér át (N=2083)

árat csökkent, új árazási politikát alkalmaz (N=2108)

új pro�lt keres, megváltoztatja tevékenységét (N=2159)

új hosszú távú tervet készít, stratégiát módosít (N=1995)

kormányzati kedvezményeket vesz igénybe (N=2038) 

EU támogatást vesz igénybe (N=1819)

Még nem alkalmazta és nem is tervezi

46 38 16

29 37 34

22 35 43

20 26 54

17 17 66

14 12 74

23 11 65

20 21 59

17 15 68

13 7 80

2 15 84

20 14 66

13 20 67

12 16 72

7 7 86

15 25 60

10 25 65

8 20 72

6 14 80

4 13 83

17 42 41

8 54 38

1 25 74
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KiláTásOK
2020 I. félévében számos gazdasági-társadalmi folyamat-
ra hatással volt a koronavírus okozta járvány és az annak 
megfékezésére hozott intézkedések. 

A koronavírus-járvány hatásai miatt tovább zsugorodott 
a magyar GDP az idei második negyedévben az előző év 
azonos időszakához képest. Az ipar, az építőipar és a szol-
gáltató szektor is meredek visszaesésen ment keresztül, de 
a negyedév vége felé már javult a helyzet. A márciusban 
meghozott korlátozó intézkedések, a beszállítói láncok, 
nemzetközi kereskedelem és turizmus összeomlása miatt 
meredek zuhanással indult a második negyedév, azonban 
a korlátozó intézkedések fokozatos enyhítésével egyes 
szektorok azonnal (kiskereskedelem), más szektorok foko-
zatosan (ipar, belföldi turizmus, belföldi vendéglátás stb.) 
megkezdték a  visszarendezést. Az országos tendenciák 
érvényesültek szűkebb hazánk területén is. Júliusban és 
augusztusban folytatódhatott a kilábalás, azonban a nagy 
kérdés az, hogy ősszel-télen milyen hatást gyakorol a gaz-
daságra a koronavírus-járvány második hulláma. A járvány 
második hulláma ismét késleltetheti a kilábalás folyta-
tását az őszi hónapoktól, de országos szintű gazdasá-
gi leállásra semmiképpen sem számítunk, a védekezés 
lokális lehet, a gócpontokra fókuszálva.

A következő hónapokban a munkanélküliség további 
emelkedésére lehet számítani Magyarországhoz hason-
lóan szűkebb környezetünkben is, amely az elsődleges 
munkaerőpiacot is érinteni fogja. Az európai korlátozó in-

tézkedések miatt a külső kereslet érdemben csökkenhet, 
a bizonytalanság növekedhet, az óvatossági megfontolá-
sok (beruházások, fogyasztás elhalasztása) erősödhetnek, 
amely végső soron alacsonyabb foglalkoztatottságot és 
magasabb munkanélküliséget eredményez.

Várakozásuk szerint az idei második negyedév mutathatja 
a legnagyobb gazdasági visszaesést, ezt követően a har-
madik negyedévtől javulhat a helyzet. Ugyanakkor ezt 
megakaszthatja a járvány második hulláma.

Egyelőre a gazdasági felpattanást fűti az újranyitás utá-
ni eufória, az elmaradt fogyasztás pótlása és a rövid távú 
gazdaságpolitikai intézkedések. Mindezek kifutásával 
azonban az év vége felé és jövő év elejére már a maga va-
lójában láthatjuk a mostani válság okozta mélyebb sebe-
ket és károkat – mutatnak rá az elemzők. A munkaerőpiaci 
helyreállás lassú lesz, a vállalatbezárások megsokasodhat-
nak, a bérnövekedés jelentősen lelassul, a beruházások 
mérsékeltebb ütemben folytatódhatnak – véli az elemző.

Egyes ágazatokat különösen súlyosan érint a járvány 
elhúzódása. egyes területeken (például nemzetközi 
turizmus, szállítmányozás, szórakoztatóipar, szemé-
lyes szolgáltatások) a bevétel tartósan, az első hullám-
hoz hasonlóan, minimális szintre csökkenthet. fontos 
biztosítani ezen ágazatokban a túlélés és a későbbi 
talpra állás feltételeit. 
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Bár jelentős összegű és olcsó források támogatják a cégek 
fejlesztéseit, a jövőbeli kereslet nagysága és struktúrája 
nagyon bizonytalan, ami miatt sok vállalkozás elhalasztja 
korábban tervbe vett beruházását. Ugyanakkor közép-
távon a globális ellátási láncok átstrukturálásának a ré-
gió, így Magyarország is haszonélvezője lehet. Az állami 
beruházások fő színtere az út- és vasútépítés. Emellett a 
turisztikai célú fejlesztések, a sportlétesítmények építése, 
a haderő erőltetett fejlesztése emelhető ki. Megindult a 
Paks II. beruházás előkészítése. Az MNB és az MFB vállalati 
programjai inkább csak a meglévő hitelek átstrukturá-
lódásához, vállalatfelvásárlásokhoz járulnak majd hozzá, 
semmint újabb beruházásokhoz.

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézete legfris-
sebb konjunktúrakutatásának előzetes adatai alapján a 
cégek 58 százaléka szerint a kereslethiány jelent akadályt, 
ami megelőzi a korábbi években legfontosabb akadályo-

zó tényezőként felsorolt munkaerőhiányt (21 százalék ér-
zékelte akadálynak az elmúlt fél évben) és a tőke-/pénzhi-
ányt (szintén 21 százalék jelezte).A megkérdezett cégek 61 
százaléka szerint nem változnak vagy csökkennek a bruttó 
bérek 2020-ban, és csak 39 százalék számít a bruttó bér 
növekedésére. A válaszadók 84 százaléka számolt be ed-
dig arról, hogy voltak pénzügyi nehézségei az elmúlt hó-
napokban. Köztük a legtöbbeknek a munkabérek fizetése 
(a pénzügyi nehézségről beszámolók 52 százalékának), az 
adók és járulékok befizetése (a pénzügyi nehézséggel küz-
dők 55 százalékának) jelentett gondot.

A foglalkoztatottak száma a következő fél évben a válasz-
adók 76 százaléka szerint nem fog változni a cégnél, 16 
százalék szerint pedig csökkenni fog. Mindössze 7 száza-
lékuk számít arra, hogy növelni tudja a jelenlegi létszá-
mát. A cégek közel 70 százaléka jelezte, hogy nem került 
sor elbocsátásra, és mindössze 6 százalékuk gondolkodik 
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úgy, hogy kisebb mértékű elbocsátásra lehet számítani. 
Ez  utóbbit inkább az állami tulajdonú, illetve a nagy lét-
számot foglalkoztató cégek prognosztizálták. A felmérések 
eredményei azt mutatják: az elbocsátások az üzleti szférát 
és a kereskedelmi szektort érintették eddig, míg az ipari és 
főként építőipari cégek felkészülnek rá, hogy a következő 
fél évben elbocsátásokra lesz szükség. A szolgáltató szek-
tor cégvezetői még bizonytalanok, ugyanakkora a közigaz-
gatást, az egészségügyet és az oktatást eddig sem érintette 
és a későbbiekben sem érintené a válság miatti elbocsátás.

Az MKIK GVI kutatása szerint a jelenlegi válaszadók 27 
százaléka tartja rossznak, 55 százaléka kielégítőnek, 18 
százaléka pedig jónak a jelenlegi üzleti helyzetét. A vár-
ható üzleti helyzettel kapcsolatban pesszimistábbnak 
tűnnek a várakozások, a jelenlegi válaszadók 36 százaléka 
számít romló, 52 százaléka kielégítő és 12 százaléka javu-
ló üzleti helyzetre. A válaszadók 57 százaléka úgy véli, 
hogy csökkenni fog a vállalkozása nettó árbevétele 
2020-ban tavalyhoz képest, 26 százalék szerint nem 
változik az árbevétel, 17 százalék pedig az árbevétel  
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növekedésére számít. Az árbevétel csökkenésével szá-
molók átlagosan 27 százalékos csökkenést várnak ta-
valyhoz képest.

Az üzleti szférában elsősorban az ipari várakozások javul-
tak, de kedvezőbb lett a kereskedelmi vállalkozások véle-
ménye is. Az építőipari és főleg a szolgáltató cégek viszont 
kissé pesszimistábbak lettek. Az iparban ugyan az elmúlt 
időszaki termelés megítélése kissé romlott, a termelési 
várakozások és a rendelésállomány – beleértve az export-
rendeléseket is – megítélése viszont sokat javult. A növe-
kedés fő akadálya továbbra is a kereslethiány. Az épí-
tőipari bizalmi index június óta egy rendkívül szűk sávban 
mozgott. Októberben a magasépítők kilátásai javultak, de 
a mélyépítőké romlottak. Az előző háromhavi termelés 
megítélése nem változott, a rendelésállományoké kissé 
romlott. A kereskedelmi bizalmi index értéke a július-októ-
beri időszakban egy szűk sávban ingadozott, októberben 
éppen enyhén nőtt. Az eladási pozíció és a készletszint 
megítélése októberben javult, míg a rendelések várható 
alakulásáé kissé romlott. A szolgáltatói bizalmi index ok-
tóberben harmadik egymást követő hónapja csökkent a 
Covid-válságot követő kilábalás júliusi csúcspontja után. 
Októberben egyaránt rosszabb lett az általános üzletme-

net, az elmúlt időszaki és a várható forgalom megítélése, 
mint szeptemberben. Az üzleti szféra foglalkoztatási haj-
landósága októberben erősödött, s a létszám növelését 
tervező cégek aránya beérte a létszám csökkentésével 
kalkulálókét. A javulás a kereskedelmi és szolgáltató cé-
geknek köszönhető. A lakosság körében viszont tovább 
erősödött a munkanélküliségtől való félelem. Az áreme-
lési törekvés az iparban és az építőiparban gyengült, a 
kereskedelemben és a szolgáltató szektorban erősödött, 
miként a fogyasztók inflációs várakozása is. A magyar gaz-
daság jövőjének megítélése az üzleti szférában októ-
berben összességében javult, ami az ipari és kereske-
delmi cégek kissé erősebb optimizmusának köszönhető. 
A legborúlátóbbak az építőipari cégek. A lakosság is pesz-
szimistább lett. Az emberek októberben saját pénzügyi 
helyzetük alakulását a szeptemberinél rosszabbnak, meg-
takarítási képességüket viszont kissé jobbnak érezték.

 Összeállította: 
 Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Forrás: • ksh.hu • Heves Megyei Kormányhivatal
• gki.hu • portfolio.hu • szazadveg.hu • gvi.hu
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Heves megye páratlan lehetőség előtt áll, hiszen a Kor-
mány döntésének értelmében megyénk is csatlakozott 
az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóná-
hoz, és megkezdhettük a fejlesztési stratégia kidolgo-
zását 2030-ig.

Az országban összesen négy nagyobb gazdaságfej-
lesztési zóna jött létre, az Északnyugat-magyarországi, 
a Dél-dunántúli, a Dél-alföldi és Északkelet-magyaror-
szági Gazdaságfejlesztési Zóna. Ez kiegészül a „beéke-
lődött” önálló státuszú Tokaj és vidéke, valamint a Fő-
város és agglomerációja GFZ-kel.

A zónák élén kormánybiztosok állnak, akiknek a fel-
adata, hogy figyelemmel kísérjék a zónát érintő euró-
pai uniós és nemzeti forrásból megvalósuló fejlesztési 
tervek előkészítését és végrehajtását, tájékozódjanak a 
gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beru-
házásokról és fejlesztési igényeikről, és véleményezzék 
a fejlesztési terveket.

A kormánybiztosok együttműködnek az önkormányza-
tokkal és a gazdasági szereplőkkel. Tevékenységüket a 

miniszterelnök a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
útján irányítja.

Az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna 
komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos Palkovics 
László innovációs és technológiai miniszter lett.

Az elképzelés a Kreatív Régiók kialakításáról szóló dön-
téssel született még 2018-ban, amikor eldőlt, hogy a 
BMW Debrecenbe hoz egy olyan jelentős beruházást, 
mely alapjaiban változtatja meg a Kelet-magyarországi 
Régió gazdaságát, jelentős lökést adva az ipar és más 
ágazatok fejlődésének is.

Egy ilyen volumenű beruházás azonban – mint aho-
gyan ez már a kecskeméti Mercedes esetében is meg-
mutatkozott – nem csupán egy gyár vagy üzem, ahol 
néhány száz embernek munkát tud biztosítani a befek-
tető, hanem a teljes régió oktatási, infrastrukturális és 
gazdasági környezetére ható tényező.

Emellett azt is figyelembe kell vennünk, hogy bár Deb-
recen az ország második legnagyobb városa, a jelentős 
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Északnyugat-magyarországi GFz 

dél-dunántúli GFz 

dél-alföldi GFz

Északkelet-magyarországi GFz

Tokaj és vidéke GFZ 

Főváros és agglomerációja GFZ
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külföldi befektetések számára önmagában sem a város, 
sem pedig maga a megye nem megfelelő nagyságrend, 
ezért létre kellett hozni egy olyan egységet, ami méreté-
vel, lakosságszámával már egy olyan értelmezhető gazda-
sági környezet, ami a gyártókapacitáson túl jelentős hu-
mánerőforrást, oktatási és beszállítói kapacitást képvisel.

Így jött létre 2020 őszén az Északkelet-magyarországi 
Gazdaságfejlesztési Zóna, mely hat anyaországi megyét, 
Nógrádot, Hevest, Borsod-Abaúj-Zemplént, Jász-Nagy-
kun-Szolnokot, Hajdú-Bihart és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyét foglalja magában. A Zónához tartozónak tekintjük 
továbbá a határon túli azon felvidéki, kárpátaljai és parti-
umi megyéket, járásokat is, melyek a zóna gazdasági éle-
téhez ezer szállal kötődve (munkaerő-áramlás, beszállítói 
kapacitás, közlekedési infrastruktúra stb.) jelentőséggel 
bírhatnak.

A korábbi kreatív régiós dokumentumok alapjain az ab-
ban részt vevő négy megye, Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye ez év őszétől Nógráddal és Hevessel 
kiegészülve folytatta a munkát, illetve kezdte meg a fel-
készülést, s elvégezte dokumentumok aktualizálását és 
kidolgozását.

Az újonnan csatlakozó két megye időben talán hátrány-
ban volt, viszont megítélésem szerint egy olyan fejlesztési 
dokumentumot tudtunk összeállítani, mely szervesen il-
leszkedik az egészhez, és a kitűnő partnereinknek köszön-
hetően nemcsak felzárkóztunk, hanem jelentős mérték-
ben is hozzá tudtunk tenni a munkához.

Ezúton is szeretném köszönetemet és elismerésemet 
kifejezni az Eszterházy Károly Egyetemnek és külön is 
Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona rektor asszonynak, Dr. Ruszkai 
Csaba igazgató úrnak és csapatának a gyors, pontos és 
percíz munkáért, a Heves Megyei Önkormányzati Hiva-
tal munkatársainak, valamint megkerülhetetlen és aktív 
partnerünknek, a Heves Megyei Kereskedelmi- és Iparka-
marának. E csapat összehangolt és megfeszített munkája 
nélkül a dokumentumaink nem készülhettek volna el ilyen 
magas minőségben és rövid határidőre! Az előttünk álló 
2021–2027-es EU-s fejlesztési időszakra, illetve a gazda-
ságfejlesztési zóna vonatkozásában meghatározott 2020–
2030-ra olyan ernyőprojekteket dolgoztunk ki, amelyek 
a gazdaság, a társadalmi innováció és a területfejlesztés 
szegmenseiben összefogják a fejlesztési irányokat.

Heves megye gazdasági fejlődése érdekében az elkövet-
kezendő időszakra az alábbi prioritásokat határoztuk meg:
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 nÓGrád mEGYE

által határolt területi egység, amelyhez a gazdasági 
együttműködésben érintett, a fejlesztéshez kapcsolódó 
határon túli területek csatlakoznak.
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Gazdasági versenyképesség növelésének ernyőprojektjei
•	 Kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés
•	 Hozzáadott érték alapú, technológiájában megújuló, 

fenntartható agrárvertikum
•	 KKV szektor versenyképességének növelése befektetés-

ösztönzéssel 
•	 Sokszínű adottságokra alapuló turizmusfejlesztés 
•	 Energetikai szerkezetváltás a klímavédelem és az 

energiaimport-függőség csökkentése érdekében
•	 Önellátó települések alapjának megteremtése

Társadalmi innováció fejlesztésének ernyőprojektjei
•	 Korszerű gyakorlati tudás biztosítása
•	 K+F+I potenciál növelése
•	 A kultúra szerepének növelése a térségi identitás 

erősítésében
•	 Munkaerőpiaci igényekre alapuló humáninfrastruktúra 

fejlesztése
•	 Egészséges társadalom kialakítása
•	 A sport, mint az egészséges élet nélkülözhetetlen 

alappillére
•	 Helyi identitástudat erősítése

Területi infrastruktúra fejlesztésének ernyőprojektjei
•	 Elérhetőség feltételeinek javítása a versenyképesség 

biztosítása érdekében
•	 Vonzó települési környezet
•	 Okostelepülések
•	 Környezeti beruházások ösztönzése
•	 Helyi adottságokon alapuló gazdasági környezet 

fejlesztése
•	 Periférikus élethelyzetek felszámolása

A fenti ernyőprojektek megfogalmazását megelőzően, 
azt megalapozóan a helyzetelemzésnél kiemelt 
figyelmet fordítottunk az alábbi tényezőkre:
•	 Népesség (demográfiai helyzet, korösszetétel, 

elvándorlás stb.)
•	 Munkaerőpiaci helyzetkép  

(munkanélküliség, kereslet-kínálat,  
szektorok helyzete stb.)

•	 Háztartások életszínvonala  
(jövedelmi viszonyok, lakáshelyzet stb.)

•	 Oktatás (helyzete, lehetőségei,  
felsőoktatás, szakképzés stb.)

•	 Gazdaság - Ágazati fókuszú elemzés  
(ipar, szolgáltatások, turizmus stb.)

•	 Befektetői környezet (meglévő iparterületek, 
bevonható területek, barnamezős beruházások, 
kármentesítés, rekultiváció stb.)

•	 Gazdasági ágazatok és ágazati szereplők közötti 
együttműködések (meglévők és újak, ezek iránya, 
volumene, fejlesztésének lehelőségei, szereplői stb.)

•	 Korábbi fejlesztési eredmények, azok gazdasági hatása
•	 Környezeti állapot (védett területek, környezeti 

kármentesítés, környezetvédelem stb.)
•	 Infrastruktúra (közlekedési ágazatok szerint, vasút, 

közút, fejlesztési irányok stb.)
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A tényfeltáró munka és a megfogalmazott ernyőprojek-
tek szinte az élet minden területét felölelik, a terjedelmi 
korlátok és a közlekedési infrastruktúra-fejlesztés által ho-
zott szinergia miatt a kitörési pontok vonatkozásában az 
iparterületek fejlesztésével és a turizmusfejlesztés lehető-
ségeivel foglalkoznék, természetesen csak érintőlegesen.

Heves megye gazdasága, ezen belül is ipari termelésének 
meghatározó része a Hatvan – Gyöngyös – Eger tengely-
re épül, és ezen tengely városai, illetve a tengely körüli 
pufferzóna az, ami legjelentősebb mértékben részesül 
ennek az előnyeiből. Természetesen ez leképezi a fő köz-
lekedési tengelyt is, Eger vonatkozásában minimális elté-
réssel, bár az M25 átadását követően ez az olló értelem-
szerűen zárult.

Heves megye adottságaiból kifolyóan egy vonzó be-
fektetési környezet, ennek megfelelően fontos felada-
tunk az iparterületek bővítése. A tengelyen, illetve a 
pufferzónában lévő települések esetében az iparterületek 
bővítésének a lehetősége véges, ezért az elmúlt EU-s fej-
lesztési időszak TOP-forrásaiból megindultak megyeszer-
te az iparterület-fejlesztések. Ezek a területek részben is-
mételten beteltek, részben még kialakítás alatt állnak, de 
itt is nagy, bizakodásra okot adó az érdeklődés. Lehetőség 
szerint arra törekszünk, hogy ezeket a területeket már ne 
a mezőgazdaságban hasznosított termőterületekből von-
juk ki, határozott célunk a barnamezős területek (volt ipari 
üzemek, iparterületek, honvédségi területek, bányaterü-
letek stb.) hasznosítása, ezekre az újabb ipartelepítés meg-
valósítása, természetesen amennyiben itt a korábbi tevé-
kenység okán előzetes kármentesítésre van szükség, annak  
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elvégzése, a terület rekultivációját köve-
tően. A fejlődő ipar mellett egy zöldebb 
megyét szeretnénk. Természetesen folyta-
tódik a kisebb iparterületek fejlesztése is, 
határozott célunk a területi egyenlőtlensé-
gek lehetőség szerinti csökkentése, az ipari 
tengely szélesítése, munkahelyteremtés a 
megye déli és északi, e szempontból hát-
rányban lévő területein is.

A megyei ipari tengelyhez történő eljutás, a 
munkaerő-áramlás felgyorsítása egy olyan 
fontos feladat, mely az úthálózat fejlesztése 
nélkül nem képzelhető el. Az a cél, hogy a 
tengelyt szélesítsük, a pufferzónát pedig le-
hetőség szerint a teljes megyére kiterjeszt-
hessük közép- és hosszabb távú cél lehet, 
melynek eszközei a közlekedésfejlesztés 
megvalósult, folyamatban lévő és jövőbeni 
elemei. Ilyenek az elkerülő utak, (Hatvan, 
Eger, intermodális csomópont, vasúti infra-
struktúra-fejlesztés stb.)

A munkahelyek elérését biztosító közleke-
désfejlesztés azt is magával hozza, hogy a 
megyei gazdaság másik jelentős poten-
ciállal rendelkező szegmense, a turizmus 
is fejlődik általa, hiszen az elérés ebben a 
szektorban is fontos. Ezek mellett pedig ki 
kell használnunk azt a lehetőséget, hogy 
megyénk csodálatos természeti környezet-
tel, épített és természeti örökséggel ren-
delkezik. Eger önmagában egy turisztikai 
attrakció, a gyógyvizeink messze földön 
híresek, és fontos idegenforgalmi célpon-
tok. A megye kevésbé iparosodott, de a 
turizmus szempontjából még jelentős lehe-
tőségekkel bíró területeinek turisztikai fej-
lesztésének egyik alapfeltétele a fent vázolt 
elérési lehetőségek javítása, ami önmagá-
ban nem elég, de hiánya jelentős verseny-
hátrányt jelent.

Ez évben a megyei turizmus szempontjából 
olyan jelentős döntések születtek, melyek 
nagyban segítik céljaink elérést a közeljö-
vőben.

Kormányzati döntés született a turisztikai 
térségek kijelöléséről, melynek nyomán 
jelentős fejlesztési források érkezhetnek 
hozzánk. Ez azért is kiemelten fontos, mert 
a Covid-járvány eredményeként a belföldi 
turizmus jelentősége rendkívüli mértékben 
felerősödött.

barnaMeZős TerüleTeK (barna sávoZoTT TerüleTeK), 
MeGlévő (pIros), KIalaKíTás alaTT álló (Zöld)  

IparI TerüleTeK

IparI TenGely

puFFerZóna

Fő KöZleKedésI  
KöZúTI-vasúTI TenGely

27



Mindkét turisztikai térségben területileg egye-
netlen a turisztikai attrakciók-szálláshelyek-
szolgáltatási kínálat aránya. Ennek okát a fejleszté-
sek korábban nem kellően összehangolt voltában 
kereshetjük, melyben az elmúlt időszakban már 
jelentős javulások következtek be, de még igen 
jelentős feladataink vannak. Ebben a munkában 
a 2020-2030 közötti gazdaságfejlesztési zónában 
történő tervezés, valamint az előttünk álló 2021-
2027-es EU tervezési időszakban való fejlesztési 
lehetőségek meghatározóak lesznek.

Ha Heves megyéről, annak jövőjéről beszélünk, 
akkor mindenképp beszélnünk kell az agrárium 
fejlesztéséről, annak lehetőségeiről is. Az ezzel 
kapcsolatos tervezési munkában jelentős segítsé-
get nyújtottak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
és a Magosz megyei szervezetei is, amit ezúton is 
köszönök!

A hozzáadottérték-alapú, technológiájában meg-
újuló, fenntartható agrárvertikum kialakítása, 
fejlesztése közös feladatunk, hiszen a megyei 
gazdák kiválóan teljesítenek, elkötelezetten dol-
goznak azért, hogy a szántóföldtől az asztalunkig 
kiváló minőségű termékek érjenek el, viszont az 
előttünk álló időszakban a fejlesztési lehetőségek 
megteremtésével egyes ágazatokban technoló-
giaváltáshoz szükséges források megteremtésére 
(borászat, állattenyésztés, öntözéses gazdálkodás 
stb.), illetve a feldolgozottság fokának az emelé-
sére van szükség. A fejlesztéseken túl jelenleg egy 
olyan generációváltás és jogszabályi környezet és 
feltételrendezés is zajlik az általunk készített do-
kumentum adta kereteken túl, mely eredménye-
ként a meghatározó agrárágazatunk sikerágazat-
tá lehet Heves megyében.

TurIZMusFejlesZTés leHeTőséGeI
1. mátrA-BüKK turisztiKAi tÉrsÉG
2. tiszA-tÓ turisztiKAi tÉrsÉG
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Ezúton is köszönöm 
még egyszer 

mindenkinek, aki 
munkájával, ötleteivel, 
tanácsaival segítette 

az anyaghoz szükséges 
adatok, információk 

összegyűjtését, 
rendezését és a végső 

anyag elkészítését. 

Hiszem, hogy Heves 
megye sikere az ország 
sikere, és ezért érdemes 
együtt dolgoznunk az 

elkövetkezendőkben is!
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 Heves Megyei Közgyűlés elnöke
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ArANyfácáN PrODucT kfT. eGyÉB GyÜMölcs-, ZölDsÉGfelDOlGOZás, -TArTÓsíTás OTHer PrOcessiNG AND PreserviNG Of fruiT AND veGeTABles

AsiAfOOD kfT. TArTÓsíTOTT lisZTes áru GyárTásA
MANufAcTure Of rusks AND BiscuiTs; MANufAcTure Of PreserveD PAsTry GOODs AND 
cAkes

AuTOMOBil-eGer-97 kfT. sZeMÉlyGÉPjárMű-, köNNyűGÉPjárMű-kereskeDeleM sAle Of cArs AND liGHT MOTOr veHicles
AuTOMOTive sTeeriNG cOluMN kfT. köZúTi járMű, járMűMOTOr AlkATrÉsZeiNek GyárTásA MANufAcTure Of OTHer PArTs AND AccessOries fOr MOTOr veHicles
A-Z TOPker kfT. ÉlelMisZer jelleGű BOlTi veGyes kiskereskeDeleM reTAil sAle iN NON-sPeciAliseD sTOres wiTH fOOD, BeverAGes Or TOBAccO PreDOMiNATiNG
B.BrAuN MeDicAl kfT. eGyÉB MűANyAG TerMÉk GyárTásA MANufAcTure Of OTHer PlAsTic PrODucTs
BArTA AuTÓ HOlDiNG kfT. sZeMÉlyGÉPjárMű-, köNNyűGÉPjárMű-kereskeDeleM sAle Of cArs AND liGHT MOTOr veHicles
BAuMiT kfT. HABArcsGyárTás MANufAcTure Of MOrTArs
Be-l-GA kfT. ÉlelMisZer jelleGű BOlTi veGyes kiskereskeDeleM reTAil sAle iN NON-sPeciAliseD sTOres wiTH fOOD, BeverAGes Or TOBAccO PreDOMiNATiNG
BeTONTrADe-H kfT. köZúTi árusZállíTás freiGHT TrANsPOrT By rOAD
BeZZeGH ÉPÜleTGÉPÉsZeTi kfT. vAsáru-, fesTÉk-, ÜveG-kiskereskeDeleM reTAil sAle Of HArDwAre, PAiNTs AND GlAss iN sPeciAliseD sTOres
BiOcO MAGyArOrsZáG kfT. M. N. s. eGyÉB ÉlelMisZer GyárTásA MANufAcTure Of OTHer fOOD PrODucTs N.e.c.
BOTT HuNGáriA kfT. eGyÉB BúTOr GyárTásA MANufAcTure Of OTHer furNiTure
BuMjiN elecTrONics HuNGAry kfT. elekTrONikAi AlkATrÉsZ GyárTásA MANufAcTure Of elecTrONic cOMPONeNTs
ceNTervill kfT. villANysZerelÉs elecTricAl iNsTAllATiON
cOOP káPOlNA ZrT ÉlelMisZer jelleGű BOlTi veGyes kiskereskeDeleM reTAil sAle iN NON-sPeciAliseD sTOres wiTH fOOD, BeverAGes Or TOBAccO PreDOMiNATiNG
cOOP lőriNci ZrT ÉlelMisZer jelleGű BOlTi veGyes kiskereskeDeleM reTAil sAle iN NON-sPeciAliseD sTOres wiTH fOOD, BeverAGes Or TOBAccO PreDOMiNATiNG
csABAcAsT kfT. köNNyűfÉMöNTÉs cAsTiNG Of liGHT MeTAls

DeTki keksZ kfT. TArTÓsíTOTT lisZTes áru GyárTásA
MANufAcTure Of rusks AND BiscuiTs; MANufAcTure Of PreserveD PAsTry GOODs AND 
cAkes

Diesel-Dr kfT. GÉPjárMűAlkATrÉsZ-NAGykereskeDeleM wHOlesAle TrADe Of MOTOr veHicle PArTs AND AccessOries
DiGiTerM kfT. OrvOsi esZköZ GyárTásA MANufAcTure Of MeDicAl AND DeNTAl iNsTruMeNTs AND suPPlies

Ds sMiTH PAckAGiNG fÜZesABONy kfT. PAPír csOMAGOlÓesZköZ GyárTásA
MANufAcTure Of cOrruGATeD PAPer AND PAPerBOArD AND Of cONTAiNers Of PAPer AND 
PAPerBOArD

DyNAMic úT kfT. úT, AuTÓPályA ÉPíTÉse cONsTrucTiON Of rOADs AND MOTOrwAys
eBM-PAPsT HuNGAry kfT. villAMOs MOTOr, árAMfejlesZTő GyárTásA MANufAcTure Of elecTric MOTOrs, GeNerATOrs AND TrANsfOrMers
eGererDő ZrT. erDÉsZeTi, eGyÉB erDőGAZDálkODási TevÉkeNysÉG silviculTure AND OTHer fOresTry AcTiviTies
eGer-PArk HOTel kfT. sZállODAi sZOlGálTATás HOTels AND siMilAr AccOMMODATiON
eGerTej kfT. TejTerMÉk GyárTásA OPerATiON Of DAiries AND cHeese MAkiNG

eHisZ ZrT. PAPír csOMAGOlÓesZköZ GyárTásA
MANufAcTure Of cOrruGATeD PAPer AND PAPerBOArD AND Of cONTAiNers Of PAPer AND 
PAPerBOArD

elsO elBe HuNGáriA BT. csAPáGy, erőáTviTeli eleM GyárTásA MANufAcTure Of BeAriNGs, GeArs, GeAriNG AND DriviNG eleMeNTs
eMersON AuTOMATiON fcP kfT. HiDrAulikus, PNeuMATikus BereNDeZÉs GyárTásA MANufAcTure Of fluiD POwer equiPMeNT
eurO cAMPus kfT. ÉPÜleTÉPíTÉsi PrOjekT sZerveZÉse DevelOPMeNT Of BuilDiNG PrOjecTs
eurOcircuiTs kfT. elekTrONikAi AlkATrÉsZ GyárTásA MANufAcTure Of elecTrONic cOMPONeNTs
evAT ZrT. GőZelláTás, lÉGkONDiciONálás sTeAM AND Air cONDiTiONiNG suPPly
felO kfT. sZersZáMGyárTás MANufAcTure Of TOOls
feNsTHerM fuTure ZrT. fA-, ÉPíTőANyAG-, sZANiTeráru-NAGykereskeDeleM wHOlesAle Of wOOD, cONsTrucTiON MATeriAls AND sANiTAry equiPMeNT
flOTT-TrANs kfT. eGyÉB sZállíTásT kieGÉsZíTő sZOlGálTATás OTHer TrANsPOrTATiON suPPOrT AcTiviTies
freNyÓ És TársAi kfT. lAkÓ- És NeM lAkÓÉPÜleT ÉPíTÉse cONsTrucTiON Of resiDeNTiAl AND NON-resiDeNTiAl BuilDiNGs
fÜZesABONyi AGrár ZrT. NövÉNyTerMesZTÉsi sZOlGálTATás suPPOrT AcTiviTies fOr crOP PrODucTiON
GeOsOl kfT. HullADÉk újrAHAsZNOsíTásA recOvery Of sOrTeD MATeriAls
GfAMily TABAk BT. DOHáNyáru-kiskereskeDeleM reTAil sAle Of TOBAccO PrODucTs iN sPeciAliseD sTOres
GirONDe kfT. TisZTíTÓsZer GyárTásA MANufAcTure Of sOAP AND DeTerGeNTs, cleANiNG AND POlisHiNG PrePArATiONs
GiTr-BrÓker kfT. GABONA, DOHáNy, veTőMAG, TAkArMáNy NAGykereskeDelMe wHOlesAle Of GrAiN, uNMANufAcTureD TOBAccO, seeDs AND ANiMAl feeDs
GöTZ-G kfT. ÉTTerMi, MOZGÓ veNDÉGláTás resTAurANTs AND MOBile fOOD service AcTiviTies
GyöNGysZöv cOOP ZrT. ÉlelMisZer jelleGű BOlTi veGyes kiskereskeDeleM reTAil sAle iN NON-sPeciAliseD sTOres wiTH fOOD, BeverAGes Or TOBAccO PreDOMiNATiNG
He-DO kfT. úT, AuTÓPályA ÉPíTÉse cONsTrucTiON Of rOADs AND MOTOrwAys
Heves MeGyei víZMű ZárTkörűeN MűköDő 
rÉsZvÉNyTársAsáG

víZTerMelÉs, -keZelÉs, -elláTás wATer cOllecTiON, TreATMeNT AND suPPly

HevesGÉP kfT. MeZőGAZDAsáGi, erDÉsZeTi GÉP GyárTásA MANufAcTure Of AGriculTurAl AND fOresTry MAcHiNery
HOrváTH ruDOlf iNTerTrANsPOrT kfT. köZúTi árusZállíTás freiGHT TrANsPOrT By rOAD
HyGiNeTT kfT. HáZTArTási, eGÉsZsÉGÜGyi PAPírTerMÉk GyárTásA MANufAcTure Of HOuseHOlD AND sANiTAry GOODs AND Of TOileT requisiTes
iDesÜss PÉksÉG kfT. eGyÉB ÉlelMisZer NAGykereskeDelMe wHOlesAle Of OTHer fOOD, iNcluDiNG fisH, crusTAceANs AND MOlluscs
iliNOX HuNGAry kfT. fÉMsZerkeZeT GyárTásA MANufAcTure Of MeTAl sTrucTures AND PArTs Of sTrucTures
iMOlA kONsTrukT kfT. lAkÓ- És NeM lAkÓÉPÜleT ÉPíTÉse cONsTrucTiON Of resiDeNTiAl AND NON-resiDeNTiAl BuilDiNGs
iNTerker-weiN kfT. eGyÉB M. N. s. GÉP, BereNDeZÉs NAGykereskeDelMe wHOlesAle Of OTHer MAcHiNery AND equiPMeNT
jásZ-PlAsZTik AuTÓceNTruM kfT. sZeMÉlyGÉPjárMű-, köNNyűGÉPjárMű-kereskeDeleM sAle Of cArs AND liGHT MOTOr veHicles
jásZ-PlAsZTik kfT. AkkuMuláTOr, sZárAZeleM GyárTásA MANufAcTure Of BATTeries AND AccuMulATOrs
jásZ-TÉsZ kfT. ZölDsÉG-, GyÜMölcs-NAGykereskeDeleM wHOlesAle Of fruiT AND veGeTABles
jevcsák Oil kfT. GÉPjárMűÜZeMANyAG-kiskereskeDeleM reTAil sAle Of AuTOMOTive fuel iN sPeciAliseD sTOres
jOHNsON elecTric HuNGAry kfT. elekTrONikAi AlkATrÉsZ GyárTásA MANufAcTure Of elecTrONic cOMPONeNTs
juHásZviN kfT. iTAl NAGykereskeDelMe wHOlesAle Of BeverAGes
k És v kfT. köZúTi árusZállíTás freiGHT TrANsPOrT By rOAD
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vállAlkOZás Neve fő TevÉkeNysÉG MAiN BusiNess AcTiviTy
keDveNc kereskeDőHáZ ZrT. Hús-, HúskÉsZíTMÉNy NAGykereskeDelMe wHOlesAle Of MeAT AND MeAT PrODucTs
kOvács TÜZÉP kfT. vAsáru-, fesTÉk-, ÜveG-kiskereskeDeleM reTAil sAle Of HArDwAre, PAiNTs AND GlAss iN sPeciAliseD sTOres
kÜHNe + NAGel kfT. eGyÉB sZállíTásT kieGÉsZíTő sZOlGálTATás OTHer TrANsPOrTATiON suPPOrT AcTiviTies
leDOrA Plus kfT. TArTÓsíTOTT lisZTes áru GyárTásA MANufAcTure Of rusks AND BiscuiTs; MANufAcTure Of PreserveD PAsTry GOODs AND cAkes
lkH leONi kfT. eGyÉB elekTrONikus, villAMOs veZeTÉk, káBel GyárTásA MANufAcTure Of OTHer elecTrONic AND elecTric wires AND cABles
MADer kfT. rAkTárOZás, TárOlás wAreHOusiNG AND sTOrAGe
MAGNeTec-uNGArN kfT. villAMOs MOTOr, árAMfejlesZTő GyárTásA MANufAcTure Of elecTric MOTOrs, GeNerATOrs AND TrANsfOrMers
MAGyAr GOMBA kerTÉsZ kfT. ZölDsÉG-, GyÜMölcs-NAGykereskeDeleM wHOlesAle Of fruiT AND veGeTABles
MAGyAr Hús kfT. Hús-, HúskÉsZíTMÉNy NAGykereskeDelMe wHOlesAle Of MeAT AND MeAT PrODucTs
MArsHAll ABlAkGyár kfT. MűANyAG ÉPíTőANyAG GyárTásA MANufAcTure Of BuilDers’ wAre Of PlAsTic
MáTrA - HAiDer DÓZer kfT. ÉPíTÉsi TerÜleT előkÉsZíTÉse siTe PrePArATiON
MáTrA PArTy kfT. ÉTTerMi, MOZGÓ veNDÉGláTás resTAurANTs AND MOBile fOOD service AcTiviTies
MáTrAGABONA MeZőGAZDAsáGi sZöveTkeZeT GABONA, DOHáNy, veTőMAG, TAkArMáNy NAGykereskeDelMe wHOlesAle Of GrAiN, uNMANufAcTureD TOBAccO, seeDs AND ANiMAl feeDs
MáTrAi erőMű köZPONTi kArBANTArTÓ kfT. iPAri GÉP, BereNDeZÉs jAvíTásA rePAir Of MAcHiNery
MáTrAi erőMű ZrT. villAMOseNerGiA-TerMelÉs PrODucTiON Of elecTriciTy
MáTrAMeTál kfT. köNNyűfÉM csOMAGOlÓesZköZ GyárTásA MANufAcTure Of liGHT MeTAl PAckAGiNG
MeTrODOM vállAlATcsOPOrT sAjáT TulAjDONú iNGATlAN ADásvÉTele BuyiNG AND selliNG Of OwN reAl esTATe
MiAs HuNGAry kfT. eMelő-, ANyAGMOZGATÓ GÉP GyárTásA MANufAcTure Of lifTiNG AND HANDliNG equiPMeNT
MODiNe HuNGáriA kfT. M. N. s. eGyÉB fÉMfelDOlGOZási TerMÉk GyárTásA MANufAcTure Of OTHer fABricATeD MeTAl PrODucTs N.e.c.
MONifer kfT. HullADÉk újrAHAsZNOsíTásA recOvery Of sOrTeD MATeriAls
MusAsHi HuNGAry fÜZesABONy kfT. fÉMMeGMuNkálás MAcHiNiNG
NATrADe DOHáNy BT. DOHáNyáru-kiskereskeDeleM reTAil sAle Of TOBAccO PrODucTs iN sPeciAliseD sTOres
NeTHill PrO kfT. cukOr, ÉDessÉG NAGykereskeDelMe wHOlesAle Of suGAr AND cHOcOlATe AND suGAr cONfecTiONery
NevAli eNTerPrises kfT. sAjáT TulAjDONú iNGATlAN ADásvÉTele BuyiNG AND selliNG Of OwN reAl esTATe
NHsZ ÉsZAk-kOM NONPrOfiT kfT. NeM vesZÉlyes HullADÉk GyűjTÉse cOllecTiON Of NON-HAZArDOus wAsTe
NOvOcOOP kfT. eGyÉB MűANyAG TerMÉk GyárTásA MANufAcTure Of OTHer PlAsTic PrODucTs
OMyA HuNGáriA kfT. M. N. s. eGyÉB NeMfÉM ásváNyi TerMÉk GyárTásA MANufAcTure Of OTHer PreciOus MeTAl PrODucTs N.e.c.
OsTOrOsBOr ZrT. sZőlőBOr TerMelÉse MANufAcTure Of wiNe frOM GrAPe
OZiN TOBAccO BT. DOHáNyáru-kiskereskeDeleM reTAil sAle Of TOBAccO PrODucTs iN sPeciAliseD sTOres
PAlATiNus 94’ kfT. TAkArÓ, sZőNyeG, fAl-, PADlÓBurkOlÓ kiskereskeDelMe reTAil sAle Of cArPeTs, ruGs, wAll AND flOOr cOveriNGs iN sPeciAliseD sTOres
PANNON kávÉ kfT. kávÉ-, TeA-, kAkAÓ-, fűsZer-NAGykereskeDeleM wHOlesAle Of cOffee, TeA, cOcOA AND sPices
PásZTOr-Hús kfT. HúsfelDOlGOZás, -TArTÓsíTás PrOcessiNG AND PreserviNG Of MeAT
PeMikA TrANs kfT. BArOMfiHús felDOlGOZásA, TArTÓsíTásA PrOcessiNG AND PreserviNG Of POulTry MeAT
PikOPAck ZrT. köNNyűfÉM csOMAGOlÓesZköZ GyárTásA MANufAcTure Of liGHT MeTAl PAckAGiNG
PikO-PeT fOOD kfT. HOBBiállAT-eleDel GyárTásA MANufAcTure Of PrePAreD PeT fOODs
PlATT 2003 kfT. M. N. s. eGyÉB álTAláNOs reNDelTeTÉsű GÉP GyárTásA MANufAcTure Of OTHer GeNerAl-PurPOse MAcHiNery N.e.c.
quAlifOrM ZrT. köNNyűfÉMöNTÉs cAsTiNG Of liGHT MeTAls

quAliTAl kfT.
sAjáT TulAjDONú, BÉrelT iNGATlAN BÉrBeADásA, 
ÜZeMelTeTÉse

reNTiNG AND OPerATiNG Of OwN Or leAseD reAl esTATe

ráDi PÉksÉG kfT. keNyÉr; friss PÉkáru GyárTásA MANufAcTure Of BreAD; MANufAcTure Of fresH PAsTry GOODs AND cAkes
rec-Plus kfT. eGyÉB sPeciális sZAkÉPíTÉs M. N. s. OTHer sPeciAliseD cONsTrucTiON AcTiviTies N.e.c.
rOBerT BOscH AuTOMOTive sTeeriNG kfT. köZúTi járMű, járMűMOTOr AlkATrÉsZeiNek GyárTásA MANufAcTure Of OTHer PArTs AND AccessOries fOr MOTOr veHicles
rOBerT BOscH elekTrONikA kfT. elekTrONikAi árAMköri kárTyA GyárTásA MANufAcTure Of lOADeD elecTrONic BOArDs
ruAG AerOsTrucTures HuNGAry ZrT. lÉGi, űrjárMű GyárTásA MANufAcTure Of Air AND sPAcecrAfT AND relATeD MAcHiNery
ruAG AMMOTec MAGyArOrsZáGi ZrT. feGyver-, lősZerGyárTás MANufAcTure Of weAPONs AND AMMuNiTiON
sANATMeTál kfT. OrvOsi esZköZ GyárTásA MANufAcTure Of MeDicAl AND DeNTAl iNsTruMeNTs AND suPPlies
sBs kfT. fÉMsZerkeZeT GyárTásA MANufAcTure Of MeTAl sTrucTures AND PArTs Of sTrucTures
scHNeiDer elecTric ZrT. MÉrNöki TevÉkeNysÉG, MűsZAki TANácsADás eNGiNeeriNG AcTiviTies AND relATeD TecHNicAl cONsulTANcy
scHOeN + sANDT HuNGAry kfT. TeXTil-, ruHáZATi, BőriPAri GÉP GyárTásA MANufAcTure Of MAcHiNery fOr TeXTile, APPArel AND leATHer PrODucTiON
seisseNscHMiDT PrecisiON cOMPONeNTs kfT. fÉMAlAkíTás, POrkOHásZAT fOrGiNG, PressiNG, sTAMPiNG AND rOll-fOrMiNG Of MeTAl; POwDer MeTAllurGy
sHick-r kfT. sZeMÉlyGÉPjárMű-, köNNyűGÉPjárMű-kereskeDeleM sAle Of cArs AND liGHT MOTOr veHicles
sTeel-veNT eGer kfT. fOlyADÉk sZállíTásárA sZOlGálÓ köZMű ÉPíTÉse cONsTrucTiON Of uTiliTy PrOjecTs fOr fluiDs

sTÜHMer kfT.
sAjáT TulAjDONú, BÉrelT iNGATlAN BÉrBeADásA, 
ÜZeMelTeTÉse

reNTiNG AND OPerATiNG Of OwN Or leAseD reAl esTATe

sZelekTív NONPrOfiT kfT. NeM vesZÉlyes HullADÉk GyűjTÉse cOllecTiON Of NON-HAZArDOus wAsTe
sZurOMi NyílásZárÓk kfT. MűANyAG ÉPíTőANyAG GyárTásA MANufAcTure Of BuilDers’ wAre Of PlAsTic
TeNDON kfT. HúsfelDOlGOZás, -TArTÓsíTás PrOcessiNG AND PreserviNG Of MeAT

TereMTő kfT.
GABONAfÉle (kivÉve: riZs), HÜvelyes NövÉNy, OlAjOs MAG 
TerMesZTÉse

GrOwiNG Of cereAls (eXcePT rice), leGuMiNOus crOPs AND Oil seeDs

TOBrOcO MAcHiNery kfT. fÉMMeGMuNkálás MAcHiNiNG
TOP-NeT NívÓ kfT. álTAláNOs ÉPÜleTTAkAríTás GeNerAl cleANiNG Of BuilDiNGs
TZMO HuNGAry kfT. GyÓGysZer, GyÓGyásZATi TerMÉk NAGykereskeDelMe wHOlesAle Of PHArMAceuTicAl GOODs
vAMAv kfT. M. N. s. eGyÉB fÉMfelDOlGOZási TerMÉk GyárTásA MANufAcTure Of OTHer fABricATeD MeTAl PrODucTs N.e.c.
vAriABAu kfT. lAkÓ- És NeM lAkÓÉPÜleT ÉPíTÉse cONsTrucTiON Of resiDeNTiAl AND NON-resiDeNTiAl BuilDiNGs
várOsGONDOZási ZrT. GőZelláTás, lÉGkONDiciONálás sTeAM AND Air cONDiTiONiNG suPPly
veGyiMesTer kfT. veGyi áru NAGykereskeDelMe wHOlesAle Of cHeMicAl PrODucTs
verOMA kfT. GÉPjárMűÜZeMANyAG-kiskereskeDeleM reTAil sAle Of AuTOMOTive fuel iN sPeciAliseD sTOres
vilATi GyárTÓ ZrT. NeM HáZTArTási HűTő, lÉGállAPOT-sZABályOZÓ GyárTásA MANufAcTure Of NON-DOMesTic cOOliNG AND veNTilATiON equiPMeNT
viresOl kfT. keMÉNyíTő, keMÉNyíTőTerMÉk GyárTásA MANufAcTure Of sTArcHes AND sTArcH PrODucTs
XellA MAGyArOrsZáG kfT ÉPíTÉsi BeTONTerMÉk GyárTásA MANufAcTure Of cONcreTe PrODucTs fOr cONsTrucTiON PurPOses
Zele-BAu  kfT. lAkÓ- És NeM lAkÓÉPÜleT ÉPíTÉse cONsTrucTiON Of resiDeNTiAl AND NON-resiDeNTiAl BuilDiNGs
Zf HuNGáriA kfT. köZúTi járMű, járMűMOTOr AlkATrÉsZeiNek GyárTásA MANufAcTure Of OTHer PArTs AND AccessOries fOr MOTOr veHicles
ZsákAi kfT. iTAl NAGykereskeDelMe wHOlesAle Of BeverAGes
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TUDÁSUNK PARTNEREINK SZOLGÁLATÁBAN

kapcsolat: eszterházy károly egyetem | kutatási és fejlesztési központ | 3300 eger, leányka utca 6. G épület
Tel.: +36-36/520-400 /4285 | e-mail: kfk.titkarsag@uni-eszterhazy.hu

a dobó TérI MInorITa TeMploM 3d 
léZersZKennerrel KésZülT FelvéTele

Kiemelt szolgáltatásaink:
•	 valósszínes, multispektrális és hőkamerás légi felvételek készítése, 

feldolgozása 
•	 3d lézerpontfelhő felvételek készítése, feldolgozása;
•	 nagy pontosságú Gnss geodéziai pontfelvétel, területmérés;
•	 Térinformatikai adatbázis-fejlesztés és webes megjelenítés
•	 népszerűsítő kampányokhoz kapcsolódó légi felvételek és  

tematikus térképek készítése
•	 digitális és nyomtatott térképek szőlészetek,  

vadásztársaságok, agrárvállalkozások számára;
•	 szaktanácsadás

az innorÉGiÓ tudásközpont kutatásfejlesztési célkitűzései elsősorban környezet-
kutatási és gazdaságföldrajzi tématerületekre összpontosítanak. szolgáltatási kapaci-
tásainkat földi és légi távérzékelési eszközeink, illetve geodéziai műszerparkunk biz-
tosítja, mindez nagy teljesítményű feldolgozóinfrastruktúrával megerősítve. emel-
lett a terület és településfejlesztéshez kapcsolódó tervdokumentumok készítésében, 
befektetésösztönzésben, önkormányzati projektek népszerűsítésében is jelentős refe-
renciákkal rendelkezünk. 

élelMIsZerIparI TerMéKeK és alapanyaGoK MInőséGI és bIZTonsáGI 
vIZsGálaTaI a leGModernebb esZKöZöKKel Fo
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az eszterházy károly egyetem kutatási és fej-
lesztési központja a vállalkozó felsőoktatás 
szemléletében működik. küldetésünknek 

tekintjük a megbízható, gyors és független k+f+i te-
vékenységek szolgáltatását piaci partnereink számá-
ra. A több szakterületet átfogó tudásközpontjaink 
szaktanácsadási feladatokat is ellátnak, biztosítva a 
kutatási tapasztalatok közvetlen hasznosítását.

az Élelmiszertudományi és Borászati tudásközpont célja 
az élelmiszer-, valamint a szőlészeti és borászati tudományok-
hoz köthető különböző tudományágak és technológiák – ana-
litikai kémia, molekuláris biológia, mikrobiológia, műszerfej-
lesztés és élelmiszer-biztonság - tudományos alapjaira épülő 
innovatív kutatás-fejlesztés megvalósítása és inkubációs folya-
matok kialakítása a kapcsolódó ágazatok szereplőivel.

az élelmiszertudományi és borászati Tudásközpont részeként 
kísérleti szőlőültetvényeket tartunk fenn az egri Kőlyuktető-
dűlőn, ahol kiemelten foglalkozunk a hazai és nemzetközi fajták 
klónszelekciójával, fajtaérték kutatásával. szőlészeti területen 
telepítési, művelési és tápanyag-gazdálkodási szaktanácsadá-
son keresztül segítjük a gazdaságok fejlődését. ezenkívül meg-
határozó ágazati szereplőkkel – BASF, Bayer, Vulcanagro, Arravis, 
Huminisz, Hunnia Bio-Tech stb. – növényvédelmi és szabadföldi 
kísérleteket végzünk, valamint közérdekű adatszolgáltatást biz-
tosítunk partnereink számára pl.: téli fagykárvizsgálat, fenofázis 
felvételezés, agrometeorológiai adatok stb. 

Kiemelt szolgáltatásaink: 
•	 Must-, erjedőbor és borminták analitikai és mikrobiológiai vizsgálatai 

(Winescan mérések, nagyműszeres analitikai vizsgálatok), palackállósági 
vizsgálatok, derítési próbák;

•	 levél- és gyümölcsanalitikai vizsgálatok;
•	 élelmiszerek és élelmiszer-alapanyagok analitikai vizsgálatai;
•	 élelmiszeripari és pincehigiéniai mikrobiológiai vizsgálatok (helyszíni 

mintavételezéssel);
•	 Környezeti minták vizsgálatai: víz (ivó- és fürdővíz) és talajminták mikrobi-

ológiai és analitikai vizsgálatai (igény szerint helyszíni mintavételezéssel);

•	 élelmiszertermék-fejlesztés;
•	 szaktanácsadás;
•	 növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási szabadföldi kísérletek, szakta-

nácsadás;
•	 Kísérleti borkészítés, mikrovinifikáció;
•	 szőlőfeldolgozás;
•	 bértárolás, bérpalackozás;
•	 bonitálás, fenofázis nyomon követés;
•	 üvegházi kísérletek.

FIZeTeTT HIrdeTés
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mEGhAtározÓK aZ élelMIsZerIparban

hetven éve a mindennapok része 
a hEsi üzemében készült kenyér és 
péksütemény.

a HesI sütőipari Kft. a tradicionális sütőipari vállal-
kozás a jogelődök adatait is figyelembe véve het-
ven éves múltra tekinthet vissza. Csaknem har-
minc éve működik vállalkozási formában, ezért el-
mondható, hogy a hazai élelmiszer-feldolgozóipa-
ri piac megbízható résztvevője. a HesI termékei 
a különböző kiszerelési egységeket is figyelembe 
véve mintegy 300-féle megjelenésben kerülnek ki 
az üzletekbe. szárított, hűtött és fagyasztott ter-
mékeikkel országszerte megjelennek a nagykeres-
kedelmi áruházláncok kínálatában. a kiskereskede-
lem számára a régió három megyéjébe és buda-
pestre szállítanak főként napi fogyasztási cikkeket, 
kenyér- és süteményféléket, ezenkívül a közbeszer-
zési eljárások keretében intézmények beszállítói is. 
a HoreCa piac szintén fontos terület a társaság-
nál, mely főként a szállodák, vendéglátóegységek, 
különböző intézmények ellátását biztosítja.

a „válaszd a hazait!” kampány kapcsán megin-
dult mozgalom sok vállalkozást megmozdított, így a 
HesI-t is. beszerzéseik során alapvetően helyi beszál-
lítókra támaszkodnak, remélhetőleg ez a mozgalom 
a hazai fogyasztókat is minél szélesebb körben eléri.

nagy lajos ügyvezető igazgató szerint az ex-
port hosszú évek óta meghatározó szerepet tölt 
be. Kivitelük iránya az európai unió, ahol mindin-
kább csak kiváló minőségű, egyedi, jellemzően 
a kézműves tevékenységet megjelenítő félkész, 
konyhakész termékek versenyképesek. ebben a 
versenyben folyamatosan megállják a helyüket, s 
még a koronavírusos időben is folyamatos volt a 
kiszállítás.

a versenyképesség alapja a minőségi termékek 
előállítása, amit folyamatosan fejlesztve új termé-
kek megjelenése kísér. az évenkénti IFs minőségi 
auditok alkalmával megszerzett emelt szintű tanú-
sítványok jelentik a piaci belépőt, mind a hazai áru-
házláncba történő szállításnál, mind az export pi-
acra való belépésnél. az utóbbi időben a nagyobb 
áruházláncok hazai és nemzetközi viszonylatban 
tartanak külön beszállítói auditokat és termékbe-
vizsgálásokat, amelyek során szintén megfelelt a 
cég minőségbiztosítási rendszere az elvárásoknak.

a minőség mellett a versenyképesség a másik 
fontos kritérium, ennek érdekében a társa-

ság évek óta folyamatosan beruházásokat 
hajt végre, hangsúlyozta nagy lajos. az 
új rétesgyártó csarnok, s a fizikai munkát 

megkönnyítő, alapvetően a tészta fel-

dolgozásához kapcsolódó korszerű berendezések 
termelésbe állítása saját erőből valósult meg. a to-
vábbi fejlesztési elképzeléseknél már számítanak a 
pályázatokon elnyerhető támogatásokra, ezek alap-
vető célja a további gépesítés, automatizálás, a ne-
héz fizikai munka megkönnyítése, kiküszöbölése.

a beruházások mellett a korszerű, egészséges 
táplálkozás körébe illeszthető, kizárólag természe-
tes anyagokat tartalmazó termékek fejlesztése, s 
a vevői igények még teljesebb kiszolgálása, új vá-
laszték kialakítása a fő szempont. e munka során 
a HesI Kft. stabil törzsgárda dolgozói háttérre tá-
maszkodhat, akik nélkül nem jöhetett volna létre 
az eddigi eredményes működés, s az új szakembe-
rekkel kiegészülve ez a bázis jelenti a biztosítékot 
az újabb fejlesztési elképzelések sikeres megvaló-
sításához.

nAGY lAJos 
üGyveZeTő
IGaZGaTó



Stefan Baumeister
ügyvezető igazgató

Markus Schleier
ügyvezető igazgató

Őszi Csilla
ügyvezető igazgató

A ZF Hungária Kft. 1995-ös alapítása óta Eger és Heves megye egyik legna-
gyobb vállalatává fejlődött, és jelenleg 1650 embernek ad munkát, vagyis ennyi 
család megélhetéséhez járul hozzá közvetlenül a megyeszékhelyen és vonzás-
körzetében. Emellett a térség legnagyobb adófizetője, azaz a vállalat fejlődése 
és növekedése és ezáltal növekvő adóbefizetései, közvetetten folyamatosan 
hozzájárulnak Eger város és a térség fejlődéséhez. 
A ZF Hungária Kft. a németországi központú ZF konszern egyetlen magyarországi leányvál-
lalata. A ZF konszern a világ egyik legjelentősebb vezető autóipari beszállító cége, gépjármű 
részegységek széles skáláját fejleszti és gyártja. Jelenleg öt földrészen, 41 országban 241, fej-
lesztéssel és gyártással foglalkozó telephelyet működtet. Az elmúlt esztendőkben a ZF cso-
port jelentős akvizíciókat hajtott végre, 2015-ben a TRW konszern, 2020-ban a WABCO cso-
port megvásárlásával olyan termékportfóliót és fejlesztési bázist teremtve, ami megalapozza 
a lehetőségét, hogy a ZF csoport az új autóipari technológiák és mobilitási megoldások terén 
is élenjáró cég legyen. 

A ZF csoport egri gyárában haszongépjárművekhez és személygépjárművekhez gyártanak 
sebességváltókat. A haszongépjármű területen manuális, 6 fokozatú váltókat és automatizált 
váltókat, valamint ezek alkatrészeit gyártják, elsősorban nyugat-európai vevők részére, te-
herautókba, buszokba. A vállalat jelentős forgalmat generál távol-keleti, elsősorban kínai és 
koreai vevők felé is. A személygépjármű üzletág területén 8 fokozatú, automata sebességvál-
tók készülnek, prémium kategóriás személygépjárművekbe. A 2017-ben elkezdett beruházás 
eredményeként az Egerben gyártott sebességváltók volumene fokozatosan növekszik, ez a 
növekedés 2020-ban is folytatódott, az általános világpiaci és gazdasági válság ellenére. 

A termékgyártás mellett a ZF Hungária jelentős szolgáltatási tevékenységet is folytat több 
üzleti területen a ZF AG központja, illetve a világszerte működő ZF leányvállalatok részére. Az 
Informatikai Szolgáltató Központ Egerben és Budapesten dolgozó munkatársai SAP-s és más 
szoftverfejlesztéseket végeznek, jelenleg közel 120 kollégával. Az egri Mérnökközpont pro-
totípusok építésével, valamint laboratóriumi és közúti járműtesztek végrehajtá-
sával is foglalkozik, közel 60 fejlesztő mérnököt és műszaki munkatár-
sat foglalkoztatva. Az Anyaggazdálkodási osztály egyik kiemelt 
tevékenységi területe kelet-európai beszállítók felkutatá-
sa és integrálása a ZF AG partnerhálózatába. A létszám 
bővülés ezeken a területeken folyamatos, egyre 
több feladatot és felelősséget adnak át a magyar 
munkatársaknak, amely továbbra is bizonyít-
ja a magyar munkaerő kompetenciáit és ver-
senyképességét. 

A koronavírus első tavaszi hulláma ál-
tal okozott vevői leállások a ZFH ter-
melését is jelentősen érintették, a leg-

Sebességváltók Egerből a nemzetközi piacra
ZF Hungária Kft.
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több szerelősort, illetve az alkatrész gyártást több hétre le kellett állítani. 
A cég a munkavállalói érdekképviselettel megállapodva igyekezett olyan 
megoldást találni a leállások idejére, amivel minden munkahely megőriz-
hetővé vált. A nyár elejétől fokozatosan újra indultak a gyártósorok, nyá-
ron az automataváltó területen elkészült a kétszázötvenezredik váltó, 
augusztustól pedig ismét heti öt napon át, napi három műszakban folyik 
a munka. A haszonjármű területen lassabb ütemben, de szintén felfut a 
termelés, a létszám foglalkoztatása stabilan biztosított. 

A vállalat bizakodóan tekint a jövőbe. Ennek egyik látványos jele, hogy 
2019-ben jelentős fejlesztést hajtott végre a saját szakképzési rendsze-
rében: új, minden elméleti és gyakorlati oktatási igényt kielégítő szakkép-
zési centrumot hozott létre, ahol jelenleg már négy szakmában zajlanak a 
két-és hároméves szakmunkás-, illetve technikusképzések. 

- A 2020-as év legfontosabb eredményének azt tekintem, hogy a jár-
vány miatti nehéz gazdasági évben is sikerült megőrizni a munkahelye-
ket, és emellett a vállalat pénzügyi stabilitását és nyereséges gazdálko-
dását! Anyavállalatunkkal folyamatos az egyeztetés az új projektlehető-
ségekre vonatkozóan. A vevőink részére a megszokott kiváló minőségű 
termékeket időben, késedelem nélkül tudtuk kiszállítani, ami a járvány-
helyzet miatt kialakult hektikus gazdasági, logisztikai, beszállítói környe-
zet és bizonytalanságok miatt nagy kihívást jelentő feladat volt. Ebben a 
helyzetben is megmutatkoztak a legfontosabb erősségeink. Kompetens 
és elkötelezett munkatársakkal és vezetőkkel rendelkezünk. Stabilan, 
hatékonyan gazdálkodunk. A rugalmasság mellett a csapatmunka és az 
összefogás – ami a nehéz helyzetekben még inkább megmutatkozik- se-
gíti a vállalatot a céljai elérésében. Anyacégünk tisztában van a ZFH ér-
tékeivel, és a jövőben termelési projektjei megvalósításában is számít a 
mi szaktudásunkra, fejlett technológiánkra, rugalmasságunkra – hangsú-
lyozta Őszi Csilla, a ZF Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.

A ZF technológiai fejlesztéseinek egyik fókuszában az autonóm járművek intelligens szerkezeti egységeinek 
kifejlesztése áll, amelyekkel a ZF beszállítóként a közúti balesetek számának jelentős csökkentéséhez és a jár-
művek károsanyag-kibocsátásának mérsékléséhez kíván hozzájárulni. Olyan megoldásokat kínál, mint a ve-
zető elalvását figyelő, illetve az autópályára a forgalommal szemben történő felhajtást megakadályozó elekt-
ronika. A másik fejlesztési irány az alternatív hajtások területe: piacérett termék például a klasszikus ZF hátsó 
futómű helyére beszerelhető elektromotoros egység, amellyel könnyen megvalósítható az elektromos hajtás.
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emerson 
Automation 

fcP kft.

Gödri istván
ügyvezető igazgató

rövidesen újabb lendületet kap a pneumatikagyártás, amely immáron több 
mint 50 éves múltra tekint vissza Egerben. Az Emerson Automation Fcp Kft. 
újabb üzemcsarnokkal bővíti kapacitását a megyeszékhely ipari parkjában, 
amelynek felállításával termékportfóliója is látványosan bővül. A 10.500 
négyzetméteres épület átadása 2021 őszén várható: az új üzemcsarnok, az 
irodák és a további termeléskiszolgáló egységek több száz új munkatársnak 
biztosítanak munkahelyet a jövőben.

az emerson (nyse: eMr), melynek székhelye st. louisban, Missouriban (usa) ta-
lálható, egy globális technológiai és mérnöki vállalat, mely innovatív megoldásokat 
kínál világszerte az ipari, kereskedelmi és lakossági piacok számára. az egri telephe-
lyen főként gyártósorok építéséhez és ipari alkalmazásokhoz használt, magas minő-
ségű, pneumatikus munkahengerek és szelepek készülnek, számtalan változatban. 
ezzel párhuzamosan fokozatosan erősödik a járműipari üzletág is, melynek vevői 
közé tartozik többek között a volvo, a scania, a daimler, az Man és a ZF.
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az egri pneumatika számos olyan értékkel rendelkezik, amely biztos alapot nyújt a továbbfejlődésre és 
a sikeres működésre, ezért is döntött a vállalatcsoport az egri beruházás mellett. az emerson automation 
FCp Kft. magasan képzett és tapasztalt szakemberei számára nem létezik megoldhatatlan kihívás, nagy-
fokú rugalmasság és sokoldalúság jellemzi őket a mindennapokban. jól mutatja a magyar csapat elköte-
lezettségét, hogy egerben termékfejlesztési részleg is működik, illetve számos európai emerson vállalat 
könyvelését is a megyeszékhelyről végzik. 

a bizalom alapját természetesen a sikeres működés adja. az eredményesség érdekében képes a meg-
újulásra, új technológiák használatára, a takarékos és hatékony működésre. 

Mint Gödri István ügyvezető igazgatótól megtudtuk, a koronavírus-járvány okozta nehézségek és a 
globális gazdaság lassulása ellenére a 2020-as pénzügyi évet is (az usa-ban ez október 1-től szeptember 
31-ig tart) jó eredménnyel zárták. újabb termékekkel bővült kínálatuk, és a jelenleg zajló negyedik ipari 
forradalom, az Ipar 4.0 jegyében tovább modernizálták a termelést. 

az emerson automation FCp Kft. olyan időszakban kínál új munkalehetőségeket, amikor egyre na-
gyobb kincset jelent egy megbízható, állandó munkahely, amely versenyképes jövedelmet biztosít.
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jövőre csaknem százszáza-
lékos lesz a csatornázottság 
a Heves Megyei vízmű Zrt. 
szolgáltatási területén.
A Heves Megyei Vízmű Zrt. közel száz 
éve biztosítja a térségben az ivóvíz-
szolgáltatási, szennyvízelvezetési, és 
tisztítási feladatok ellátását. Az akkre-
ditált laboratórium folyamatosan ellen-
őrzi az általuk termelt, jó minőségű vi-
zet. A Heves Megyei Vízmű Zrt. olyan 
regionális vízmű, amely közel 120 tele-
pülésen, immár 5 megyében biztosítja 
az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást, ez-
által a térség legnagyobb önkormány-
zati tulajdonú szolgáltatója. Szolgálta-
tási területükön az ivóvíz kiváló.

– Az első és legfontosabb felada-
tunk – a vízszolgáltatás mellett –, hogy kiegyensúlyozott gazdasá-
gi helyzetet biztosítva, szigorú költségvetéssel tartsuk fenn a jog-
szabályi előírásokat. Mind a tőkeerősségi, mind az eladósodottsági, 
mind pedig a likviditási mutatót megnézve kijelenthetjük, hogy a 
cég stabilan működik. Mindenképpen el kell mondanom, hogy ezt 
a stabil működést, az elmúlt 25 évben dr. Bánhidy Péter és munka-
társai alapozták meg – emelte ki Sasvári Szilárd, a társaság vezér-
igazgatója.

A víziközműszektort érintő közműadót, a rezsidíj befagyasztásá-
val egy időben, 2013-ban vezették be. Az azóta az eltelt évek folya-
mán a társaságnak ez négymilliárd forintot jelentett, amely összeg 
nagyon hiányzik a hálózati rekonstrukcióból. A minden körülmé-
nyek között, még a pandémia ideje alatt is fizetendő adó az egész 
víziközmű-ágazatot sújtja. Az ágazatnak ez volt az egyedüli tartalé-
ka, amelyet karbantartásra, fejlesztésekre lehetne fordítani. 

eNerGiATAkArÉkOsABBAN, 
HATÉkONyABBAN MűköDNek

SASVÁRI SZILÁRD
veZérIGaZGaTó
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Az elmúlt években az értékesített víz/elvezetett szennyvíz mennyisé-
gi rátája 2019-re 78 százalékról 85 százalékra emelkedett

A Heves Megyei Vízmű és általában a vidéki vízművek bevételeik közel 7–9 
százalékát költik el közműadóra, míg a gáz- és elektromos szolgáltatást vég-
ző cégeknek ez az adó bevételük 1–2 százalékát jelenti. Előremutató az a par-
lamenti döntés, amelynek révén végre a földrajzi adottságok miatt egyenlőt-
lenül megoszló adóterheket átalakította, így igazságosabbá vált az adózás. Ez 
biztosítja a víziközmű-szolgáltatók közötti adófizetési teherben fennálló egyen-
lőtlenség kiegyenlítését. Ha megszüntetnék vagy kivezetnék a közműadót, ak-
kor a víziközmű-ágazat olyan fejlesztéseket tudna végrehajtani a kisebb és na-
gyobb településen, amelyekkel a szolgáltatások fejlődhetnek. Elindítható lenne 
a nagy hálózati rendszerek rekonstrukciója, ezáltal biztonságosabbá tehető a 
víziközmű-szolgáltatás. A jövő biztosításának az egyik alapvető feltétele, hogy 
legalább az ivóvízrendszerből vezessék ki a közműadót.

– A magyar kormány által megfogalmazott célokhoz kapcsolódó uniós for-
rások tették lehetővé, hogy szolgáltatási területünkön 31,5 milliárd forint érték-
ben indultak beruházások. Új szennyvíztisztító telepek jöttek létre, régiek újul-
tak meg, továbbá újabb csatornahálózatok épültek és új településeket vontunk 
be az ellátási rendszerbe. A megye ivóvízellátása már eddig is közel 100 száza-
lékos, és nagy örömünkre szolgál, hogy ezekkel a beruházásokkal a szennyvíz-
rendszerrel való ellátottság is gyakorlatilag 100 százalékos lesz szolgáltatási te-
rületünkön 2021-re – húzta alá Sasvári Szilárd.

Mint mondta, alapvető célkitűzésük, hogy a beruházások segítségével csök-
kenjen az üzemeltetési költség, növekedjen az üzemeltetés biztonsága. Emel-
lett haladjanak az önellátó energiatermelés felé, magasabb szintűvé váljon az 
üzemirányítás és folytatódjon a környezetvédelmi szempontoknak minden te-
kintetben megfelelő szennyvíziszap feldolgozása.

A térség fejlesztési projektjei a magyar kormány, az európai uniós források, 
a térség országgyűlési képviselői, illetve a falvak és a városok polgármesterei 
együttműködésének köszönhetően jöttek létre.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. számára fontos, hogy olyan külső forrásokat von-
jon be, amelyekkel saját beruházások válnak lehetővé. Egy rekonstrukciós pá-
lyázaton 158 millió forintot nyertek, amelynek keretében Heves megye több te-
lepülésén előrehozott rekonstrukciós munkákat végeztek a hálózaton. Egy 500 
milliós energetikai pályázatot is eredményesen zártak, melynek révén csökken-
tették energiaköltségeiket. Támogatták munkavállalóik továbbképzését, és el-
indítanak egy szemléletformáló kampányt.

Sasvári Szilárd szerint fontos, hogy építőipari kapacitásuk, szakképzett kollé-
gáik révén a vállalkozói piacon közműfejlesztésekben, ipari parkok fejlesztésé-
ben vettek részt, e bevételek segítségével hozták egyensúlyba gazdálkodásu-
kat. A pandémiás vészhelyzet is bebizonyította, hogy szakképzett munkatársa-
ik nélkül nem tartható fenn a közműrendszer. Ezért a jövőben arra törekszenek, 
hogy növeljék mostani munkavállalóik megbecsültségét, a hatékonyság növe-
lése érdekében jobb hatásfokú eszközöket szerezzenek be. Középtávú céljuk, 
hogy minden telepük saját energiát termeljen.
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a Detki keksz kft.-t ugyan közvet-
lenül nem sújtotta a koronavírus 
okozta gazdasági válság, a vállalat 
mégis fontosnak tartotta, hogy 

felhívja a vásárlók figyelmét, ha a járvány-
helyzetben hazai termékeket vásárolnak, 
azzal hazai vállalkozásokat és azok mun-
kavállalóit segítik.

a halmajugrai detki Keksz Kft. több mint há-
rom évtizede a hazai kekszgyártás éllovasa. 
Hazánk legnagyobb hazai tulajdonban lévő 
kekszgyártójaként évente több mint tízezer 
tonna kekszet juttat el magyar háztartások 
millióiba. Termékei között megtalálható a 
szinte hungarikumnak számító háztartási 
keksz mellett a mára ikonikussá vált Mese 
mézes linzer, a Tere-Fere vagy a régóta nép-
szerű Zabálom keksz. a cég működését 
áthatja a folyamatos innováció, az elmúlt 
években is számtalan újdonsággal rukkol-
tak elő, ezt a tevékenységet a koronavírus-
járvány okozta gazdasági bizonytalanságok 
sem vetették vissza.

a társaság abban a szerencsés helyzetben 
volt, hogy a pandémia idején forgalma jelen-
tősen megnövekedett, a vásárlók előszere-
tettel vitték haza magas minőségű és ked-
vező ár-érték arányú termékeiket. így a detki 
Keksz tovább tudta növelni piaci részesedé-
sét, a hazai kekszpiac mennyiségének immár 
több mint 30 százalékát a Heves megyei cég 
termékei teszik ki. a járványhelyzet így is fon-
tos lépésekre sarkallta a céget, amely jelen-
tős erőfeszítéseket tett munkatársai egészsé-
gének védelmében. Már a járvány első hul-
lámában egészségvédő csomagokat osz-
tott a dolgozóknak, növelte a munkába já-
rás biztonságát, elősegítette és szorgalmazta 
az otthoni munkavégzést. az eddig is ma-
gas szintű élelmiszer-biztonsági előírásokat 
újabb szigorító intézkedésekkel kiegészítve 

biztosították a gyártott termékek legmaga-
sabb szintű termékbiztonságát. a megnöve-
kedett vásárlói kereslet, valamint a biztonsá-
gos gyártás lehetővé tette a folyamatos mű-
ködést, a forgalom növekedését, így a det-
ki Keksz a járvány okozta válsághelyzetben 
nemcsak megőrizte, hanem növelte is mun-
katársainak számát.

a detki Keksz Kft. alapítója és aktív tagja 
a Magyar nonprofit Kft.-nek, melyet azzal a 
céllal hoztak létre 2006-ban, hogy tanúsító 
védjegyeivel segítse a hazai áruk egyértel-
mű beazonosíthatóságát, illetve növelje a 
magyar termékek iránti keresletet. a non-
profit társaság munkájának sikerét jól bizo-
nyítja, hogy mára több mint 160 cég közel 
négyezer terméke viseli a Magyar Termék 
védjegyek valamelyikét. Fogyasztói kuta-
tások is alátámasztják, hogy a hazai véd-
jegyes termékekért a vásárlók több mint 
fele hajlandó akár magasabb árat is fizetni. 
a pandémia miatt kialakult speciális helyzet-
ben számos országban erősödött meg az a 
tendencia, hogy az egyes országok vásárlói 
saját hazájuk termékeit részesítik előnyben. 
nincs ez másképp Magyarországon sem, 
már a járvány első hullámában számos civil 
szervezet, magánszemély, közösség állt elő 
ilyen jellegű kezdeményezésekkel. a Ma-
gyar Termék védjegyei annyiban segítik job-
ban a vásárlók orientálását, hogy nemcsak 
a termékek hazai gyártását tanúsítják, ha-
nem a társaság független szakértői vizsgá-
latokkal tanúsítja a védjegyes  termékek jog-
szabályi, minőségi megfelelőségét is, külö-
nös tekintettel a termékbiztonságra és a fo-
gyasztó helyes tájékoztatására

a járvány okozta gazdasági nehézségek 
és bizonytalanságok mielőbbi leküzdése 
és a hazai munkahelyek megőrzése érde-
kében a Magyar Termék nonprofit Kft. már 
március végén útjára indította a „vedd a ha-

zait! védd a hazait!” mozgalmát, amelyhez 
a detki Keksz az elsők között csatlakozott. 
a mozgalom célja felhívni a vásárlók figyel-
mét arra, hogy a hazai termékek vásárlásá-
val a magyar gazdaságot, a hazai vállalkozá-
sokat segítik, ezzel a magyar emberek mun-
kahelyeinek megőrzését támogatják. az ak-
ció sikeresnek bizonyult, több tucat hazai 
cég csatlakozott a kezdeményezéshez és 
népszerűsítették a mozgalmat közösen, va-
lamint saját termékeiken, reklámjaikban és a 
médiacsatornákon keresztül. így a „vedd a 
hazait! védd a hazait!” kampány rendkívül 
széles körű és tartós összefogássá vált. Ta-
vasszal maszkos plakát-, majd online vide-
ós és pr-kampánnyal, év végén pedig te-
levíziós reklámkampánnyal támogatták az 
akciót. a vásárlók tájékoztatása mellett a 
Magyar Termék jótékony célra is kiterjesz-
tette mozgalmát, amelynek ötletgazdája 
a detki Keksz ügyvezetője volt, így termé-
szetesen örömmel csatlakoztak a kezdemé-
nyezéshez. Több tucat védjegyhasználó-
val együttműködve Hazai pakk néven száz 
termékcsomagot állítottak össze, amelyet 
rászoruló transzplantáltaknak juttattak el a 
Magyar szervátültetettek szövetségén ke-
resztül.

a detki Keksz bízik abban, hogy a moz-
galom a járvány múltán, hosszú távon is jó 
szolgálatot tehet a gazdaságnak, az abban 
szereplőknek, a munkavállalóknak és a fo-
gyasztóknak egyaránt. 

válsáGHelyZeTben MéG  
FonTosabb aZ össZeFoGás

Koósa péTer, a deTKI KeKsZ KFT. üGyveZeTő 

IGaZGaTója 2019 nyarán veTTe áT a posZToT 

édesanyjáTól, pavlova olGáTól



lassan 30 éve vagyok vállalkozó. 1992-ben indítottam el a vállalkozáso-
mat víz-, gáz-, központifűtésszerelő-mesterként, hiszen az 1990-es évek 
derekán kezdődött gázprogram hatására mind a közületek, mind a la-
kosság jelentős mértékben állt át a földgázfogyasztásra. ez a piaci kör-
nyezet lehetőséget teremtett arra, hogy egy kis csapattal, mindössze né-
hány fővel önálló lábra álljak. eleinte ismerősöknél dolgoztam, majd egy-
re többen kerestek meg és ajánlottak. szinte észre sem vettem, de egy 
év elteltével már 12 alkalmazottam volt, két év múlva pedig már 40. ami-
lyen gyorsan jött Magyarországra a gázprogram, olyan gyorsan véget is 
ért. ahhoz, hogy az addigra felépített vállalkozás tovább működhessen, 
a negyven alkalmazottnak továbbra is legyen munkája, váltanunk kellett. 
így elsősorban erőművek – pl. visonta, százhalombatta – technológiai 
csőszerelésébe vágtunk bele. a következő 2 évben már 100 fővel dolgoz-
tunk. az erőművekben nem sokkal később felmerült olyan igény, hogy a 
csővezetékeknek tartószerkezeteket kellett előállítani, így alkalmazkodva 
ehhez az igényhez, elkezdtünk „garázsszinten” gyártani. akkor született 
meg bennem a döntés, hogy a szerelést és a gyártást külön kell választa-
ni, így jött létre az sbs Kft. 1997-ben. akkor még nem gondoltam, hogy 
ebből a 25 négyzetméteren működő kis vállalkozásból valódi gyár lesz, 
immár 24 000 négyzetméternyi gyártó területtel. 

Balogh lászló
az sbs Kft. alapítója, 

tulajdonosa

általában sokak érdeklődését felkelti – főleg az üzleti világban 
–, ha számokkal indítunk egy cikket. Az sBs Kft. múltja 23 évre 
nyúlik vissza. rengeteg munka, a lehetőségek kiaknázása, szor-
galom és folyamatos fejlődés kellett ahhoz, hogy mára ez a cég 
közel 400 dolgozót foglalkoztasson, majd 24 ezer négyzetméter 
fedett területen gyártson, kiszolgálva Európa legnagyobb gép-
gyártó cégeit olyan acélszerkezetekkel, alkatrészekkel, amelyek 
az erdőtelki telephelyről kerülnek ki nap mint nap, hogy munka-
gépekbe építsék őket. de hogyan is érte el a cég, hogy mára nem-
csak heves megye, hanem az ország egyik meghatározó vállala-
tává nője ki magát, hogyan őrizte meg stabilitását az erre az évre 
jellemző nehéz gazdasági körülmények között is és milyen tervei 
vannak a fejlődést illetően? Erről beszélgettünk Balogh lászlóval, 
az sBs Kft. alapítójával, tulajdonosával.
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nagyon sok változáson ment keresztül a cég 23 éves törté-
nete óta. menet közben is volt gazdasági válság, amit sze-
rencsésen átvészelt. de ez a 2020-as év újabb kihívások elé 
állította. 
valóban. ez az időszak nemcsak nekünk nagy kihívás, hanem 
minden Magyarországon működő cégnek, főleg azoknak, ame-
lyek az európai piacra dolgoznak. úgy tűnik, hogy hosszú távon 
kell berendezkednünk erre a nehéz és napról napra változó gaz-
dasági környezetre, hogy ezt a jelenlegi vírushelyzetet túléljük. 
sok olyan intézkedést hoztunk, amelyek a talpon maradást szol-
gálják, illetve új piacokat is igyekszünk megtalálni annak érdeké-
ben, hogy stabilizálni tudjuk a helyzetünket. alapvetően hosz-
szú távon, pozitívan gondolkodom, mint ahogy a cégnél dolgo-
zó vezető beosztású kollégáim is. az új piacok megtalálásához, 
a megrendelői igények még magasabb szintű kielégítéséhez el-
engedhetetlen a fejlesztés. előremegyünk, beruházunk, és keres-
sük azokat az új piacokat, amelyekben a jelenlegi kapacitásainkat 
maximálisan ki tudjuk használni. 

hogy néz ki most az sBs Kft. szerkezete, milyen megrende-
lései vannak, milyen piacokra gyárt?
Táblalemezből, illetve szálanyagból dolgozunk, egyszóval acél-
feldolgozásról beszélünk. nálunk a hengerműtől történő beér-
kezéstől az acél teljes körű feldolgozásán át a kész festett termék 
gyártásáig kell elképzelni a folyamatot. jelenleg több mint 22 
ezer négyzetméreten gyártunk, ami jövő év elejére újabb 2000 
négyzetméter fedett gyártócsarnokkal bővül. a gyártósorokon 
megjelenik minden tevékenység. a darabolás, az összeállítás, a 
forgácsolás, a hegesztés, a felület-előkészítés. jellemzően euró-
pába szállítunk, főleg németország, Franciaország és olaszor-
szág adja a fő felvevő piacokat, de öt éve már egy svéd cégnek is 
dolgozunk. büszkék vagyunk arra is, hogy az egyik legnagyobb 
vevőnknek nemcsak európában, hanem amerikában is van ösz-
szeszerelő üzeme, így elmondhatjuk, hogy egy adott termékcsa-
ládot amerikába gyártunk.
a magam részéről a jövőbeli bővítést, fejlesztést abban képzelem 
el, hogy ez a feldolgozott festett termék előszerelésre kerüljön, az 
a cél, hogy innen, erdőtelekről kész, saját kerekein guruló jármű-
vek kerüljenek ki.

Jelenleg több fejlesztés is van folyamatban a cégnél. 
Az  automatizálás szempontjából volt az elmúlt időszak-
ban több olyan beruházás, ami megkönnyítette a gyártási 
folyamatokat.
az autóipar diktálja a tempót, hiszen a fejlesztések erőteljesen 
vonzzák magukkal a gépgyártást. az autóipar már 10 éve elindult 
az automatizálás irányába, az Ipar 4.0 elvek mentén. ezt nekünk is 

követni kell a gépgyártás területén. erőteljesen elindultunk abba 
a fejlesztési irányba, amelyben a munkafolyamatokat automati-
záljuk, így pl. a hegesztés, a forgácsolás, a megmunkálás, a fes-
tés. jelenleg is ezeket a területeket fejlesztjük, robotizáljuk, hogy 
a termékek gyártása még gyorsabb legyen.

milyen ma az sBs Kft. És hogyan tekint rá 5-10 év múlva?
az sbs Kft. célkitűzése, hogy a meglévő megrendelők maximá-
lis kiszolgálása és a jelenlegi piacok megtartása mellett a fejlesz-
téseknek, beruházásoknak köszönhetően képesek legyünk részt 
venni a kötöttpályás járművek gyártásában. abban bízom, hogy 
hamarosan meghatározó szereplői lehetünk a vasúti járművek 
vagy a villamosok gyártásának, hiszen a szállítmányozás és a köz-
lekedés is folyamatosan fejleszt. az ebbe való bekapcsolódáshoz 
igyekszünk mi is megteremteni a gyártói kapacitásunk feltételeit.

épp a napokban járt nálunk az egyik partnerünk, aki 12 éve 
volt itt legutóbb. ő fogalmazta meg, hogy 12 évvel ezelőtt egy 
jól megnőtt „garázscégnek” titulált bennünket, de mostanra egy 
igazán nagy vállalattá nőtt gépgyártó cég lettünk, amit tudom, 
hogy nagyban köszönhetek az itt dolgozó munkatársak, a csa-
pat kitartásának, töretlen munkájának, hiszen a legnehezebb 
időszakokban is kitartottak mellettem és a cég mellett. Most már 
nyugodt szívvel kimondhatom, hogy egy folyamatosan fejlődő 
gépgyár vagyunk. 
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DOMBOrNyOMOTT PAlAckOT is 
fejlesZTeTTek

számos területen je-
lentős előrelépést tett 
2020-ban a Mátrametál 
kft., az alapanyagot, a 
formát, a gyártást és dol-
gozóik tudását is folya-
matosan fejlesztik.

Eredményes évet zár 2020-ban a 
siroki Mátrametál Kft., amely be-
fejezte két esztendje elkezdett 
beruházását, s technológiai inno-
vációkkal is a piacra lépett. A fém 
csomagolóanyagokat gyártó vál-
lalat kollektívája helytállt a nehéz 
időszakban is.

– A Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program keretében 
2018-ban indult beruházásunkat ez év tavaszán sikeresen befejeztük. 
Az új raktár- és gyártócsarnok is megépült, valamint egy nagy telje-
sítményű aeroszolpalack-gyártó gépsort is beszereztünk a tervezett 
ütem szerint, csupán ennek telepítésébe szólt bele a márciusban ki-
alakult járvány, de kollektívánk dicséretesen megoldotta ezt a helyze-
tet is – mondta Lovas Ferenc, a Mátrametál Kft. ügyvezető igazgatója.

A német gépszállító partner időben le tudta szállítani a gépeket, ám 
összeszerelésüket és beüzemelésüket a korlátozások miatt már nem 
tudták a helyszínen vállalni. Megannyi videóhívás keretében lezajlott 
online útmutatás alapján a magyar cég szakemberei sikeresen telepítet-
ték a gépsort, illetve ami ennél is nagyobb fegyvertény, üzembe is he-
lyezték azt, és már tízmilliónál is több aeroszolpalackot gyártottak vele. 

Bár a Mátrametál munkatársainak a termelés fenntartása mellett 
nagy erőfeszítésébe került az egyedi, mondhatni a világon még se-
hol sem alkalmazott távvezérelt telepítési művelet, értékes tapasz-
talatokkal gazdagodtak, amelyeket hasznosíthatnak majd a gépsor 
üzemeltetése során.

A koronavírus-járvány megkerülhetetlen ténye-
ző a Mátrametál Kft. számára is. Partnereit eltérő 
mértékben érintette a járvány két hulláma, de 
a cég szinten tartotta gyártását és értékesí-
tését, valamint továbbra is folyamatosan ke-
resi az új partnereket világszerte. Ennek kö-
szönhetően, ha az új gépsorra alapozott, ta-
valy kitűzött ambiciózus célokat idén nem 
is teljesítik, attól csak kevéssel maradnak el 
és eredményes évet fognak zárni. A veszély-
helyzet összekovácsolta a csapatot, a mun-
katársak fegyelmezett hozzáállása azt ered-
ményezte, hogy az első hullám idején egyet-
len dolgozójuk sem maradt otthon a koro-
navírus-járvány okozta megbetegedésből 
adódóan, ugyanakkor a távmunkavégzés le-
hetőségét megteremtették mindazok számá-
ra, akik munkaköre azt lehetővé teszi. Ezzel a 

lovas FerenC

üGyveZeTő IGaZGaTó
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tapasztalattal és gyakorlattal védik ki az őszi, 
második hullám okozta veszélyhelyzetet is, 
megőrizve ezzel 360 ember munkahelyét.

A cégnél nagy hangsúlyt fektetnek az in-
novációra. Ennek szép példája, hogy az 
egyik törökországi partnerük számára kidol-
gozták az ún. embossed (dombornyomott) 
aeroszolpalackok gyártástechnológiáját. 
A  világon nagyon kevesen vállalják fel ezt a 
formát 66 milliméter átmérőjű palack gyár-
tásához, amellyel elnyerték a Hungaropack 
2020. díjat, a Magyar Csomagolási Versenyen. 
Ehhez a gyártáshoz egy már meglévő gép-
sort alakítottak át a cég szakemberei. Ugyan-
ezzel a technológiával ma már 45 milliméte-
res palackok gyártására is képesek, amelyet 
nemrég kezdtek el ajánlani partnereiknek.

– A fenntarthatóság is fontos ügy szá-
munkra, ezért kísérleteket folytatunk újra-
hasznosított alumíniumhulladék hozzáadá-
sával készült alapanyaggal. Az eredeti tech-
nológiánk gyakorlatilag 100%-os tisztaságú 
alumínium alapanyag felhasználását teszi le-
hetővé. A közelmúltban végzett tesztjeink 
nyomán sikerült olyan technológiát kialakí-
tani – építve az új gépsorunk adta műszaki 
lehetőségekre –, amely tömeggyártásra is al-
kalmassá tesz minket újrahasznosított alumí-
nium felhasználására – számolt be az újítás-
ról Lovas Ferenc.

– Az elmúlt időszakban egyre inkább fel-
figyelt ránk környezetünk, és mi is aktívabb 
közéleti szerepet vállalunk, mint a térség 
legnagyobb munkáltatója. Harminc-negy-
ven településről szállítjuk nap mint nap hat 
autóbuszjárattal dolgozóinkat. Nagyon jó 
a kapcsolatunk a siroki önkormányzattal, il-
letve a járási kormányhivatallal. Együttmű-
ködünk a Pétervásárai Mezőgazdasági Tech-
nikum és Szakképző Iskolával, amely kéré-
sünkre idén először indított az eddigi profil-

jától eltérő géplakatos és CNC-megmunkáló 
szakemberképzést, a Mátrametál gyakorla-
ti helyként fogadja diákjaikat. Aktív partne-
rei vagyunk a Heves Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, valamint a Heves Megyei Önkor-
mányzat kezdeményezéseinek, foglalkoz-
tatáspolitikai programjainak. A megyehatá-
ron túl pedig a Miskolci Egyetemmel kötött 
együttműködési megállapodásunk biztosít-
ja, hogy innovációs terveink megvalósításá-
ban megfelelő tudományos, szakmai háttér-
re támaszkodhatunk – sorolta Lovas Ferenc.

Hozzátette, a Heves Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamarától tavaly megkapta a He-
ves Megye Gazdaságáért díjat, idén ősszel 
pedig a kamara elnökségi tagjává válasz-
tották, amelyet nem személyes, hanem a 
Mátrametál kollektívájának sikereként tart 
számon. Megtisztelő, hogy ilyen közvetlenül 
is részt vállalhatnak a kamara életében, He-
ves megye gazdaságpolitikájának alakításá-
ban. Szeretnének jó példát mutatni a megye 
vállalkozásai számára. Egyebek között ezért 

is csatlakoztak a kamara kezdeményezésé-
hez, és mentorálnak olyan vállalkozásokat, 
amelyek először szeretnének az exportpiac-
ra lépni.

– Termékeink kilencven százalékát külföl-
dön értékesítjük, nagy tapasztalatunk van 
az egyes európai országok vállalkozói kul-
túrájában az Egyesült Királyságtól Oroszor-
szágig, Skandináviától Törökországig. Min-
denhol vannak együttműködő partnereink, 
elfogadtatjuk magunkat, jó személyes kap-
csolatokat alakítottunk ki, de természetesen 
az üzletben az ár, a minőség, a szolgáltatás 
a legfontosabb szempont – fejtette ki Lovas 
Ferenc.

A társaság jövő évi terveivel kapcsolatban 
elmondta, szeretnék termelési volumenüket 
tovább növelni, eredményesen gazdálkodni, 
új palackalakokat bevezetni. Nyitottak min-
den különleges megrendelésre, kis tételek-
re is, amit mások nem szeretnek, vagy félnek 
tőle, ők kollégáik tudásának köszönhetően 
képesek hatékonyan gyártani.
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eDDiGi leGerőseBB ÉvÜkeT ZárTák
számos beruházás és innováció 
mellett egyre szélesebb körben 
kapott idén megbízásokat a 
vAMAv kft.

Az elmúlt harminc esztendő legerősebb 
üzleti évét zárta 2020-ban a gyöngyö-
si VAMAV Kft. A vasúti kitérőket gyártó 
vállalat a MÁV saját beruházásainak, va-
lamint az európai uniós támogatással 
megvalósuló felújításoknak, építkezé-
seknek köszönhetően ért el kiemelkedő 
gazdasági sikert. A 2020/2021-es üzleti 
évet a záruló európai uniós költségve-
tési ciklus miatt ennél kicsit szerényebb-
re tervezték, és ezeket a célkitűzéseket a 
járvány ellenére tartani is tudják.

- A koronavírus-járvány meghatározó 
volt 2020-ban, de esetünkben sem a be-
szállítókkal nem volt probléma, sem a ki-
szállításunkkal, termékeink beépítésével. 
Mi, látva a kínai helyzetet, 2019 év végén 

pandémiás tervet készítettünk. Nagy le-
építésekre sem volt szükség, ehelyett 
egy másik üzletágunkba irányítottuk át 
embereinket. Az elmúlt időszakban erő-
södött a vertikális integráció, így képzett 
munkatársaink a kitérőgyártás mellett 
helyszíni termék beépítés támogatási, 
karbantartási és egyéb mérnöki szolgál-
tatásokat is végeztek – kezdte értékelé-
sét dr. Joó Ervin, a VAMAV Kft. ügyvezető 
igazgatója.

Az osztrák–magyar vegyes tulajdon-
ban lévő vállalat osztrák tulajdonosánál, 
a Voestalpinenél átstrukturálás zajlott, 
ezért a VAMAV a hagyományos kitérő-
gyártáson túl egyre inkább rendszerszin-
tű megoldásokat, komplex szolgáltatá-
sokat kínál.

– A legérdekesebb idei projektjeink 
a Füzesabony–Debrecen vonalon zajló 
munkák, azaz a BMW-gyárhoz kapcso-
lódó vasútépítés, az észak-balatoni vo-

nal felújítása, valamint a Püspökladány– 
Biharkeresztes vasútvonal korszerűsítése 
voltak. Ezen kívül városi villamosvonalak 
számára is szállítottunk kitérőket, pél-
dául a budapesti 1-es és 50-es vonal fej-
lesztésébe is bekapcsolódtunk. Magyar-
országon unikumnak számít a Hódme-
zővásárhely–Szeged tram train beruhá-
zás, ezzel kapcsolatban ebben az évben 
is volt megbízásunk – fejtette ki dr. Joó 
Ervin.

Kiemelte, számos műszaki fejlesztést 
hajtottak végre 2020-ban. Újdonság az R 
400 HT fejedzett sínekkel, illetve önjelző 
csúcssínekkel készülő váltók gyártása, va-
lamint egy ún. TOZ + terhelésoptimalizált 
csúcssínű kitérőpilot-projekten is dolgoz-
nak. A hazai vasútvonalakat 160 kilomé-
teres óránkénti sebességű közlekedésre 
tervezik, termékeiket erre készítik föl, de a 
gyár készen áll szükség esetén a 250 km/h 
fölötti szerkezetek gyártására is.
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– Az idei évben fejlesztettük logisz-
tikai rendszerünket, raktárunkat, már 
a 2021 utáni időkre gondolva bőví-
tettük marókapacitásunkat, illetve 
digitalizációs megoldásokat is beve-
zettünk. Javítottuk a munkakörülmé-
nyeket, felújítottuk az irodákat és a kö-
zösségi tereket. Emellett munkatársa-
ink továbbképzésen is részt vettek, a 
TÜV Akadémia kereté ben online okta-
tást kaptak dolgozóink – sorolta az idei 
főbb feladataikat dr. Joó Ervin.

A 2021-es évben is több beruházás-
ban részt vesznek, így a Keleti pályaud-
var és Kőbánya közötti vasútvonal har-
madik vágányának építésében, a szege-
di rendező pályaudvar és Röszke közöt-
ti vonal építésén, a Déli összekötő vasúti 
híd átalakításán, utóbbihoz például di-
latációkat szállítanak. Emellett a MÁV is 
több beruházásához rendelt tőlük kité-
rőket. Folytatják megkezdett innovációik 
gondozását, valamint megkezdik egy öt 

évvel ezelőtt indított életciklus költség-
csökkentési kísérletének a kiértékelését. 
A VAMAV Kft. fél évtizeddel ezelőtt tele-
pített olyan papucsos kitérőket, amelye-
ket a betonaljakra ragasztottak, így csök-
kentve a rezgést, illetve a zúzottkő-apró-
zódást, növelve a vasúti pálya élettarta-
mát. Az öt év alatt tapasztaltakat össze-
gyűjtik, majd kiértékelik.

– A pandémiás helyzetben  is szeret-
nénk megtartani dolgozóinkat, új fel-
adatokat, kihívásokat találni számuk-
ra. A nehéz időszakban közösen vé-
dekeztünk, mindenki odatette magát. 
Szervizcsapatunknak köszönhetően 
alig volt reklamáció a megrendelők ré-
széről, ez nagy költségcsökkentést je-
lentett a cég számára, szélesebb körű 
tapasztalatot szereztünk termékeink 
használatáról, amit kamatoztatni tu-
dunk a további gyártásoptimalizálás és 
a fejlesztések során – emelte ki az ügy-
vezető igazgató.

A társaság társadalmi felelősségvál-
lalási programjában nehézségeket oko-
zott a járvány. Márciusig megvalósítot-
ták, amit szerettek volna, továbbra is 
támogatják a Vak Bottyán János kato-
likus szakgimnáziumot, ahol sok mun-
katársuk végzett. Támogatják a Gyön-
gyösi Búvársportért Alapítványt, a Hon-
véd Zalka Sportegyesületet, részt vettek 
az Infrastruktúra Kupán, segítségükkel 
újult meg év elején a gyöngyösi lég-
fegyveres lőtér, melyben jelentős sze-
repet kapott az idén 63 éves VAMAV Lö-
vész Sportklub. A cég által évtizedek óta 
szponzorált Gyöngy Nemzetközi Folk-
lórfesztivál sajnos elmaradt, és a cég 
kollektívájából több mint 50 éve alakult 
Vidróczki Néptáncegyüttes is kevesebb 
helyen tudott megjelenni. Idén sem ma-
radtak ki viszont a helyben zajló  nem-
zetközi rendezvények a támogatásból, a 
Tour de Hongrie kékestetői befutószaka-
szának egyik fő mecénása volt a cég.
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új PiAcOkAT is MeGHÓDíTANáNAk

A GÉppArKJuK szÉlEs spEKtrumú, Ez A vErsEnYKÉpEssÉGüK mEGőrzÉsÉBEn is sEGít

ANGsTrOM TrufOrGe kfT.

idén ünnepelte huszadik születésnapját az 
egri Angstrom Truforge, de az élet nem állt 
meg. A süllyesztékes kovácsolással foglal-
kozó cég különböző célokat tűzött ki maga 
elé, melyekkel növelhetik versenyképessé-
güket, vagy épp dolgozóik munkakörülmé-
nyeinek minőségét.

Két évtized után hamarosan egy teljesen új, LED-
es világítórendszert alakítanak ki mindkét csarno-
kukban. Ezzel nemcsak energiát és anyagi forrást 
takarítanak meg, de fontos változást is jelent majd 
a mindennapi munkához. A gyár vezetője, Kozma 
Katalin elmondta, hogy jelentős fejlesztésről van 
szó, s várhatóan december közepére már be is fe-
jeződik a világítás korszerűsítése. Emellett a leg-
nagyobb, háromezer tonnás présüket is teljesen 
felújítják hamarosan.

Kozma Katalin hangsúlyozta, nagy lépés lesz a cég életében, 
hogy amerikai anyavállalatuk bővül, több gyáregység megvásár-
lása van folyamatban.

– Ez azt jelenti, hogy a vállalatfelvásárlással piacot is vásárol a 
cég, s a hasonló profilú vételekkel allokálhatóvá válik a piac. Így 
cégen belül juthatunk hozzá munkához: a csoport mindig ott fog-
ja legyártatni a munkát, ahol az a leggazdaságosabb. Próbálunk 
ebbe a cégen belüli versenybe is bekapcsolódni – ismertette.

A vírushelyzet az egri üzem életét is befolyá-
solta idén. A dolgozók egészségének megőrzé-
se, a munkaerő megtartása fő szempontja volt 
vezetőként Kozma Katalinnak.

– A koronavírus gazdasági hatásaival is szem-
besültünk, s erre azonnal reagálni kellett. Az au-
tóipar, amelyben a vállalatunk beszállítóként te-
vékenykedik, minden válságot megérez. Fontos 
volt, hogy a cég nyereségességét is megőrizzük 
– fogalmazott. Ennek érdekében próbálnak be-
törni olyan piacokra is, amelyek nem közvetlenül 
az autóiparhoz kapcsolódnak, így például a me-
zőgazdasági nehézgépek területére.

Technológiai fejlesztéseikkel olyan megren-
deléseket is el tudnak majd fogadni, amelyekre 
 eddig nem volt lehetőségük, így valóban betör-
hetnének más piacokra is. Emellett a mezőgaz-

dasági nehézgépek területén szeretnének komplex megoldá-
sokat kínálni, akár a kovácsolt termékek előmegmunkálásával. 
A versenyképesség megtartásában sokat jelent a gyár géppark-
jának széles spektruma. Kevés olyan üzem van, ahol egy helyen 
 megtalálhatóak prések az ezerhatszáztól egészen a háromezer 
tonnásig.

A gyár irányítója úgy látja, az eddigi, vírus okozta nehézségeket 
áthidalták, így jelenleg a futó projektek eredményes megvalósítá-
sán dolgoznak.

KozmA KAtAlin GYárvEzEtő
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MeDiMeTAl kfT. – sikeres BAleseTi iMPlANTáTuM elláTás TöBB ÉvTiZeDe NeMZeTköZi sZiNTeN

Az egri Medimetal kft. egészségügyi 
gyártó vállalat, mely az 1993-as megala-
pítása óta traumatológiai csontrögzítő 
implantátumok gyártásával foglalkozik. 
A családi vállalkozás tulajdonosa és ügy-
vezető igazgatója Antal istván, aki már a 
cégalapítás előtt is tevékenyen részt vett 
a traumatológiai implantátumgyártás 
magyarországi meghonosításában. A vál-
lalat elérte a 746 millió forintos árbevételt 
tavaly, és 68 munkatársnak biztosít mun-
kahelyet. Több kontinensre, közel 20 or-
szágba szállítja termékeit, árbevételének 
kétharmadát az exportpiacok adják.

anTal IsTván üGyveZeTő IGaZGaTó

A vállalat széles termékportfóliójában 
főként velőűrszegek, lemezek, csava-
rok és az ezek sebészeti beültetéséhez 
használatos eszközkészletek található-
ak, megoldást kínálva a törött csontok 
rögzítésére a csont gyógyulásáig. 

Az innováció a Medimetal Kft. lét-
eleme, hiszen a nemzetközi jelenlétből 
adódóan nagyobb versennyel és több 
kihívással szembesül. Így kiemelkedő 
fontosságú a folyamatos termékfejlesz-
tés, mely a baleseti sebészetekkel, hazai 
klinikákkal fenntartott személyes kap-
csolatokra épül, és innovatív orvosi ta-
pasztalatokon alapul. Mindez kiegészül 
a legkorszerűbb, parametrikus mérnö-
ki tervezőrendszerrel és integrált CAD-
CAM-rendszerrel, ennek köszönhetően 
a tervezési adatok közvetlenül össze-
kapcsolhatók a megmunkálógépekkel 
a hatékonyság elősegítése érdekében.

A szinte teljeskörűen saját gyártás-
technológiai alapját világszínvona-
lú géppark képezi, melyek sorozat- és 
egyedi gyártásra egyaránt alkalma-
sak. A gyártáshoz csak a legkiválóbb mi-
nőségű implantátum acél- és titánötvö-
zet alapanyagokat használják. A magas 
termékminőséget nem csak a precíziós 
géppark, a jól képzett munkaerő és a ki-

váló alapanyagok szavatolják; szigorú 
minőségbiztosítási rendszer gondosko-
dik a folyamatok és a termékek átfogó 
kontrolljáról az EN ISO 13485:2016 és a 
93/42 EEC orvostechnikai eszközökről 
szóló irányelveknek megfelelően, a TÜV 
Rheinland által akkreditálva. 

A nemzetközi jelenlét a növekedés 
szempontjából kulcsfontosságú. Az első 
exportpiac Vietnám volt 2000-ben, az-
óta a területi piacbővítés folyamatos, 
melyben a nemzetközi vásárokon való 
rendszeres részvétel segít.

Az idei járványnak a termékkereslet-
re eddig szerencsére nem volt jelentő-
sebb hatása. Ennek oka egyrészről az, 
hogy a termékek a baleseti sebészet-
ben használatosak, mely műtéteket a 
pandémia kevésbé érintett. Másrészt a 
több kontinensen elhelyezkedő, válto-
zatos, de  stabil piacok a pandémia hatá-
sát időben is szétosztották. Emellett ter-
mészetesen a vállalat készült is az eset-
legesen kieső keresletre, és újabb piaco-
kon jelent meg termékeivel. Mindennek 
és a sikeres munkahelyi védekezésnek 
köszönhetően a Medimetál Kft. teljes 
dolgozói létszámmal, valamint bőséges 
rendelésállománnyal készül a 2020-as 
év végére. 
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A  M E G Y E  H Í R E I  E L S Ő K É Z B Ő L

HELYBEN VAGYUNK



Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

Automobil-Eger-97 Kft. 
3300 Eger, Faiskola u. 68., telefonszám: +36 36 512 600,
vweger@automobil-eger.hu, www.automobil-eger.hu 

Az ID.3 1ST modellek felszereltségtől függő, kombinált elektromosenergia-fogyasztása: 
14,1-19,4 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás 
során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának 
időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem 
részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, 
a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes 
többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai 
jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásoljak. A képen látható gépkocsi illusztráció.

Az új, elektromos
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