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TISZTELT OLVASÓ!
A 2020-as év a TOP 50 kiadványunk sorozatában is módosulást hozott, hiszen tartalmát tekintve a múlt 
helyett inkább a jövőbe tekintett, bemutatta a változások szükségességét megyei vetületben.

A tizennegyedik Heves megyei TOP 50 ismét három szervezet, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága és a Heves Megyei Hírlap 
együttműködésében jelenik meg. Ez a publikáció idén is bemutatja az elmúlt esztendő gazdasági trend-
jeit, a Heves megyei vállalkozások teljesítményét, fejlődési tendenciákat, helyünket az országban. Emellett 
ismételten törekszik arra, hogy jövőbe mutató legyen.

A közeljövő nagy kihívása a fenntarthatóság prioritása mentén stabil növekedési pályára állítani Heves 
megye gazdaságát is. Ezen cél elérésének eszköze a megyei vállalkozások integrálása a „zöld gazdaság” 
értékláncaiba. Természetesen a törekvés több területen megnyilvánulhat a folyamatok, az erőforrás-fel-
használás, a termékek, a logisztika, a szállítmányozás tekintetében egyaránt. A közös és fontos cél, hogy a 
gazdaság működéséét zéró szén-dioxid-kibocsátás mentén stabilizáljuk.

A kamara a jövőben azon dolgozik, hogy minden eszközt, minden csatornát megragadjon az elérni kí-
vánt cél fontosságának bemutatására. Törekvésünk, hogy lehetőségeket, jó gyakorlatokat, elérhető támo-
gatási forrásokat mutassunk be az egyes érintetteknek, hogy cselekvő változtatásukkal, fejlesztéseikkel, 
hozzájárulhassanak a szén-dioxid-kibocsátás mérsékléséhez, zéró szintre csökkentéséhez, a klímaválság 
megelőzéséhez. A megye meghatározó vállalkozásainak szöveges bemutatását ábécésorrendben tettük 
meg. Köszönjük segítségüket és támogatásukat a magazin létrehozásában. 

Üzleti sikerekben gazdag, fenntartható, zöld jövőképet kívánunk Önöknek!

 Dr. Bánhidy Péter
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HEVES MEGYE  
GAZDASÁGA 2020-BAN
HEVES MEGYE 
BEMUTATÁSA
Heves megye az észak-magyarországi 
régióban található, Nógrád, Borsod-
Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok 
és Pest megye határolja. A megye az 
ország területének 3,9 százalékát teszi 
ki, melynek alapján a megyék sorában 
a 16. helyre sorolható, lakónépessé-
ge alapján a 12. helyen áll. A 2020. év 
végi statisztikák szerint az ötvenezer 
feletti lélekszámú megyeszékhely, Eger 
mellett 10 városban, 5 nagyközség-
ben és 105 községben él a megye 
293,4 ezer lakosa. 

A megye lakóinak száma évről évre 
fogy, 2020-ban 0,4 százalékkal, 1185 
fővel lettek kevesebben. Így megyénk-
ben a lakosság számának csökkené-
se a 0,3 százalékos országos átlagot 
meghaladja, de még így is jóval alacso-
nyabb, mint a 2017. évben, amikor 0,8 
százalékos mértékű volt a népesség-
csökkenés. 

Heves megye települései 6 közigaz-
gatási egységbe, járásba tartoznak, 
melyek területi, földrajzi jellemzőik miatt 
eltérő adottságúak, így gazdasági lehető-
ségeik is különbözőek.

A megye gazdasági teljesítményét jól 
jellemzi, hogy az országos ipari termelés 
értékéből évek óta növekvő arányban 
részesedik. Azonban a Covid–19 járvány 
hatására a megyében 2020. évben elő-
állított ipari termelési érték – a bázis évi 
11,5 százalékos emelkedést követően 
2020. évben bázisszint alá csökkent. 

A KSH utolsó ismert adatai szerint 
Heves megye 3,0 százalékos lakossá-
gi és a foglalkoztatott munkaerő 2,9 
százalékos (bázisév 3,0 százalék) rész-
arányával 2020. évben 1546 milliárd fo-
rint ipari termelési értéket állított elő, ami 
a megyei lakosság (foglalkoztatott) 
arány feletti teljesítményét mutatja, hi-
szen ez az országos érték 4,5 százaléka. 

HEVES MEGYE 
FOGLALKOZTATÁSI 
HELYZETE A KSH 
ADATAINAK TÜKRÉBEN
A KSH mérései szerint Heves megyében 
a foglalkoztatottak száma 2020-ban 
129,7 ezer fő volt. Ez ugyan 3,4 száza-
lékkal kevesebb, mint a 2019. évi – ami-
kor is 4 százalékos növekedést mértek az 

azt megelőző, 2018. évhez képest –, de 
a foglalkoztatottak számának növekvő 
tendenciája hosszabb időtávot tekintve 
továbbra is jellemző. A foglalkoztatottak 
aránya az ország egészéhez viszonyítva, 
az országos mértéket meghaladó lakos-
sági fogyást figyelembe véve, annak el-
lenére a 2,9–3,0% körüli értékek közötti, 
lakosságarányos érték körül ingadozik. 

Heves megyében az elmúlt 10 év-
ben 2012-ben volt a legmagasabb a 
munkanélküliségi ráta mutató 14,3 szá-
zalékkal, melyet 2020. végére sikerült 
3,1 százalékra csökkenteni, mindezt 
úgy, hogy közben a foglalkoztatási arány 
(58,8%) és az aktivitási arány (60,8%) is tö-
retlenül javult, s most már elérhető közel-
ségbe kerültek az országos arányszámok. 
Mi több, a munkanélküliség aránya 
már kedvezőbb az országos értéknél. 

Ezzel egyidejűleg az országos értékek 
szinte paralel módon, a 2016. évi jelentős 
27 százalékos apadást követően, 2019-
ben még további 12,4 ezerrel csökken-
tek, majd 2020 során az előző évek ten-
denciájával ellentételesen, a világjárvány 
hatására 38,3 ezerrel (+24 százalékkal) 
emelkedett az előző évinél. A Heves me-
gyei 2019-re 3,2 ezerre csökkent munka-
nélküli kör 2020-ban ismét 4,2 ezerre 

FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK, 2020. ÉV

Sorszám Megnevezés Mérték-      
egység

Heves Nemzetgazdaság Heves/Ország
2019 2020 2019 2020 2019 2020

1 Foglalkoztatottak száma E fő 134,3 129,7 4 512,1 4 460,5 3,0% 2,9%

2 Munkanélküliek száma E fő 3,6 4,2 159,7 198,0 2,3% 2,1%

3=1+2 Gazdaságilag aktívak E fő 137,8 133,9 4 671,9 4 658,5 2,9% 2,9%

4 Gazdaságilag nem aktívak E fő 83,7 86,5 2 747,2 2 750,3 3,0% 3,1%

5=3+4 15–74 éves népesség E fő 221,5 220,4 7 419,0 7 408,7 3,0% 3,0%

6=2/3 Munkanélküliségi ráta % 2,6% 3,1% 3,4% 4,3% 76,4% 73,8%

7=3/5 Aktivitási arány % 62,2% 60,8% 63,0% 62,9% 98,8% 96,6%

8=1/5 Foglalkoztatási arány % 60,6% 58,8% 60,8% 60,2% 99,7% 97,7%
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duzzadt, ami az országos 198 ezer fős 
mutatónak előző évivel közel megegye-
ző hányadát, 2,1 százalékát teszi ki. 

A munkanélküliségi, az aktivitási- 
és a foglalkoztatási ráták mindegyike 
jelentősen javultak, de még rendre 1–3 
százalékponttal kedvezőtlenebbek az 
országos átlagnál.

A munkanélküliségi ráta, amely a 
munkanélküliek arányát mutatja a gaz-
daságilag aktív (foglalkoztatottak és 
munkanélküliek együtt) népességhez 
viszonyítva, a megyében az előző évi 
csekély 0,2 százalékpontos emelke-
dést követően tárgyévben szintén 
0,5 százalékponttal, 3,1 százalékra 
nőtt. Az országosan számított 4,25 
százalékos munkanélküliségi ráta 0,8 
százalékponttal magasabb az egy év-
vel korábbinál. A megyei mutató eddig 
folyamatosan – 8 év átlagában 0,1 szá-
zalékponttal – kedvezőtlenebb volt, az 
országos átlagnál. 

Az aktivitási arány, vagyis a gaz-
daságilag aktívak 15–74 év közötti 
népességen belüli súlya a 2017. évi 
megtorpanást követően 2018-ban és 

2019-ben folytatólagosan emelkedés-
nek indult, majd 2020-ban ismét meg-
torpanni látszik, így 2020. évben –1,5 
százalékpontos csökkenést követően 
év végére 60,8 százalékot tett ki. (A 
folyamat hátterében demográfiai okok, 
a megye munkaképes népességszámá-
nak stagnálása, illetve a gazdaságilag 
aktívak számának 2,8 százalékos csök-
kenése áll.)

A megyei aktivitási arány és foglal-
koztatási arány mutatói az utolsó 10 
évben átlagosan, rendre mintegy 2,6 
százalékponttal voltak rosszabbak 
az országosnál. A munkaképes korú la-
kossághoz (15–74. év közöttiek) viszo-
nyítva a foglalkoztatásban állók aránya 
az előző évi 2,7 százalékpontos növe-
kedés után tárgyévben csökkent, 1,4 
százalékponttal lett kevesebb az egy 
évvel korábbinál, így 2020. év végén a 
60,8 százalékot tett ki. 

Országosan a foglalkoztatási arány 
csekély 0,1 százalékos visszaeséssel, 62,9 
százalékra csökkent, annak eredőjeként, 
hogy a foglalkoztatottak számának –0,6 
százalékos csökkenésével egyidejűleg a 

munkaképes korú lakosság száma is –0,3 
százalékkal esett vissza. 

A gazdasági és foglalkoztatási hely-
zet megjelenik a foglalkoztatottak kere-
seti viszonyaiban is. A KSH adatai szerint 
2020-ban Heves megyében a teljes 
munkaidőben alkalmazásban állók havi 
bruttó átlagkeresete az előző évhez ké-
pest 8,2 százalékkal, 366  117 forintra 
nőtt. A havi nettó átlagkeresetek szin-
tén 8,2 százalékkal, 243 468 forintra 
emelkedtek. 

A növekedés mindkét kategóriá-
ban kissé elmarad az országos átlagtól, 
ugyanis nemzetgazdasági szinten a 
bruttó átlagkeresetek 9,7 százalékkal 
403 616 forintra, a nettó átlagkeresetek 
pedig szintén 9,7 százalékkal 268  405 
forintra emelkedtek az egy évvel koráb-
bihoz képest a KSH 2020. I–IV. negyed-
évi adatai szerint. 

Az átlagkeresetek növekedési üteme 
infláció feletti volt, így a reálkeresetek 
a megyében és országos átlagban is 
emelkedtek, ami hozzájárul a lakossági 
fogyasztás növekedéséhez, és ezen ke-
resztül a gazdaság bővüléséhez is. 
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A GAZDASÁG 
SZEREPLŐI
Heves megyében hosszú évek óta közel 
50 ezer vállalkozás működik. Számuk 
az utóbbi öt évben évről évre ingadozik. 
2020. év végén 50  557 működő adó-
alany szerepelt a nyilvántartásainkban, 
mely 0,3 százalékkal több, mint 2019. 
év végén. 

Az elmúlt évek tendenciájával meg-
egyezően 2020-ban is tovább növe-
kedett az egyéni vállalkozások aránya, 
gazdasági szerepe a társas kör terhére. 
A tárgyév végén az összes adóalany több 
mint egynegyede továbbra is társas 
vállalkozás és egyéb szervezet volt, 
közel háromnegyede pedig az egyéni 
körbe tartozott. 

A megye gazdasági teljesítményé-
nek alakulásában döntő szerepet játszó 
működő gazdasági szervezetek száma 
2020-ban az előző év trendjével meg-
egyezően, további 1,2 százalékkal nőtt. 
A növekedés irányába hatott, hogy az el-
múlt időszakokban az alakuló társaságok 
száma meghaladta a megszűnő vállalko-
zásokét. Ebben a bővülésben szerepet 
játszottak a gazdaságélénkítő intézke-
dések, valamint a vállalkozásokat segítő 
kedvezmények bevezetése. 

A társas vállalkozások száma 1,2 
százalékos mértékben, 8757 darab-
ra nőtt. 2020. végén a 12 958 működő 
(élő) gazdasági szervezet több mint 
kétharmada (67,3%) rendelkezett jogi 

személyiséggel. A nem jogi személyi-
ségű társaságok körében 2007. évtől 
csökkenés tapasztalható, vélhetően az 
üzleti tevékenység viszonylag magas 
kockázata miatt egyre kevesebben vá-
lasztják ezt a vállalkozási formát. 2020-
ban az e körből kilépő betéti társasá-
gok miatt mindössze 23 db szerepelt 
a nyilvántartásainkban, mely a társas 
vállalkozások elenyésző részét teszi ki. 
A nonprofit és egyéb szervezetek szá-
mában 2020-ban kismértékű növekedés 
tapasztalható. E körben az egyesületek 
vannak túlsúlyban, de jelentős hányad-
dal találhatók köreikben az alapítványok 
és a társasházak is. 

Az egyéni vállalkozók és adószámos 
magánszemélyek száma együttesen az 

előző évi értékhez képest bázisszinten 
maradt, 2020. év végén 37 599 főtt tett 
ki ez a kör. Az egyéni vállalkozói körben 
a vállalkozások valamivel több mint har-
mada (14  283 fő) szerepel 2020 végén, 
a többiek adószámos magánszemélyek. 
Az egyéni vállalkozások számában az 
évek óta tartó fogyás után 2010-ben és 
2011-ben bővülés következett be, amely 
2012–2013 közötti időszakban ismét 
negatív irányba fordult. Azóta azonban 
ismét pozitív tendenciák hatására, a bá-
zisidőszaki 3,7 százalékos bővülés után 
tárgyév végére 2,8 százalékos növeke-
dés tapasztalható. 

Az egyéni vállalkozók több mint fe-
lét kitevő főállásúak száma – a 2019. évi 
11,3 százalékos növekedés után – tárgy-
időszakban 8,2 százalékkal gyarapo-
dott. A mellékállásúak száma és súlya az 
egyéni körön belül 2018-ig (2016 kivé-
telével) évről évre folyamatosan bővült, 
tárgyévben a trend megtört, s bázisév-
hez hasonlóan további –120 fővel csök-
kent a vállalkozók száma, így az egyéni 
körnek közel 33 százaléka végzi mun-
kaviszony mellett vállalkozói tevékeny-
ségét. Ezzel szemben a nyugdíj mellett 
vállalkozóké az előző évi, mintegy 3,2 
százalékos növekedés után 2,7 száza-
lékkal csökkent, s az egyéni vállalkozá-
sok 14 százalékát adja. Az adószámos 
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magánszemélyek számának növekedé-
se 2016-ig töretlen ütemű volt. Számuk 
és arányuk 2008-ban nőtt meg ugrás-
szerűen, alapvetően a mezőgazdasági 
őstermelők regisztrációs kötelezettsége 
következtében. Bázisévben és tárgyév-
ben az előző évek dinamikája megtört, 
létszámuk kis mértékben mindkét évben 
csökkent 2019-ben 98,9%), míg 2020-
ban 98,4 százalék, azaz bázis közeli szin-
ten maradt.

A munkahelyvédelmi akcióterv ré-
szeként a 2012. évi CXLVII. törvény 2013. 
január 1-i hatállyal két új egyszerűsített 
adózási módot vezetett be, a kisadózó 
vállalkozások tételes adóját (kata), va-
lamint a kisvállalati adót (kiva). A tör-
vényben meghatározott feltételek tel-
jesülése esetén a kata alanya egyéni és 
társas vállalkozás egyaránt lehet.

A kezdetben mikro- és kisvállalko-
zások számára alternatívaként kínált le-
hetőségekkel a gazdálkodó szervezetek 
közül viszonylag kevesen éltek. Nem 
meglepő módon elsősorban a magasan 
képzett munkaerőt alkalmazó mérnök-
irodák, tanácsadó, pályázatíró szerve-
zetek, könyvelőirodák annak ellenére, 
hogy a kiva választhatóságát 2017-től 
már a középvállalkozások számára is le-
hetővé tette a jogszabály. Megyénkben 
az 5911 mikro- és kisvállalkozás közül 

2020. év végéig 530 adózó élt a kata és 
1109 adózó a kiva választásának lehe-
tőségével. Számuk az utóbbi két évben 
ugrásszerűen emelkedett, közel meg-
duplázódott, ám arányaikban még így 
sem jelentősek. A gazdálkodó szerveze-
teknek csupán 3,7 százaléka a kata és 
6,8 százaléka a kiva alany.

A gazdálkodó szervezetek 73,7 szá-
zalékát (9371 db) kitevő legnépesebb 
tábort továbbra is a társasági adóalanyok 
alkotják. A fennmaradó mintegy 14,7 
százaléknyi (1948 db) csoportba a költ-
ségvetési szervek és a zömében egysze-
res könyvvitelt vezető nonprofit szerve-
zetek sorolhatók.

A VERSENYSZFÉRA 
SZEREPLŐINEK 
TELJESÍTMÉNYE
Heves megye gazdasági teljesítményé-
nek alakulásában továbbra is megha-
tározó a társas vállalkozások szerepe, 

hiszen 2019. évben a megyében kép-
ződött bevétel 95,0 százalékát ez a kör 
adja, mely arányában majdnem azonos a 
bázisévi értékkel (94,9 százalék). 

A társas vállalkozások nettó árbe-
vétele folyó áron bázisszinten maradt 
2019-hez képest, mely így elmarad a 3,3 
százalékos inflációs rátától. A törvé-
nyi változások, köztük az egyszerűsített 
adózási módok bevezetése által jobban 
érintett, elsősorban belföldi piacon és a 
lakossági ellátásban érdekelt egyéni vál-
lalkozások és az egyszerűsített vállalko-
zói adózást alkalmazók teljesítményének 
részaránya lényegében nem változott, 
2020-ban 3,2 illetve 1,9% volt. 

Az egyéni vállalkozások bevételei 
a 2019. évi 3,3 százalékos részesedés 
után tárgyévben bár a bevétel növeke-
dés indexe esetükben – 2,8 százalék volt, 
de a nagyságrendileg jelentősebb tár-
sas vállalkozások esetében csekélyebb, 
mindössze 0,3%-os visszaesése miatt 
az egyéni kör részaránya 2020. évben 
érdemben nem változott, sőt csökkent, 
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továbbra is maradt a gazdálkodók összes 
bevételének 3,2 százaléka. A kisadózó 
vállalkozások tételes adóját választók 
a tárgyévben már 43 milliárd forint be-
vételt értek el, ez 9,2 százalékkal maga-
sabb érték, mint a bázisévben, így az 
összes bevételből immár 1,9 százalék-
kal részesednek. 

A TÁRSAS 
VÁLLALKOZÁSOK 
GAZDASÁGI 
TELJESÍTMÉNYÉNEK 
ALAKULÁSA 
Heves megye gazdasági folyamatait a 
társas vállalkozások társasági adóbe-
vallásaiból nyert összesített adatok alap-
ján mutatjuk be.

Az elmúlt évekre visszatekintve a ha-
zai és megyei gazdasági folyamatok 
alakulásában jelentős szerepet ját-
szottak többek között a pénzügyi gaz-
dasági környezet hatásai, a különböző 
gazdaságélénkítő célú kormányzati in-
tézkedések és a jogszabályváltozások. 
A forgalom alakulását befolyásolták az 
árfolyamváltozások és az inflációs folya-
matok is. A KSH adatai szerint a fogyasz-
tói árak 2019-ben 3,4 százalékkal voltak 
magasabbak az egy évvel korábbinál. 
2020-ban a fogyasztói árindex 103,3 
százalék volt.

A tárgyévben a lényeges teljesít-
ménymutatók közül a belföldi értéke-
sítés kivételével valamennyi mutató 
bázisközeli szinten maradt. 

Részleteit tekintve, Heves megyében 
a nettó árbevétel az előző évi 9,3 szá-
zalékos emelkedés után tárgy évben 

minimális mértékben, de bázisszint alatt 
teljesült, megelőzve a nemzetgazdasági 
értéket, amely 2020. év végén 99,1 szá-
zalékon zárt. A megyei székhelyű társa-
ságok társaságiadó-bevallásaikban 2087 
milliárd forint nettó árbevételről adtak 
számot, ami 0,3 százalékkal marad el az 
előző évi értéktől. 

A megye gazdaságának fő húzó-
ereje továbbra is a kivitel, mely a 2019. 
évi erőteljes (9,7%) emelkedés után 
tárgyidőszakban ennél jóval csekélyebb 
ütemben, mindössze 0,8 százalékkal 
növekedett. A 2020. évi 1288 milliárd 
forint értékű kivitel az összes megyei be-
vételnek már több mint felét, 61,7 száza-
lékát biztosította (bázis: 61%), mely 4,6 
százalékponttal múlta felül az elmúlt 5 év 
átlagát. Országosan az export súlya a He-
ves megyeitől eltérően, +0,6 százalék-
ponttal 35,6 százalékra mérséklődött 
az 5 éves átlaghoz képest.

A határon túli értékesítés bázisszinten 
maradásával szemben a hazai felvevőpi-
ac tekintetében visszaesés tapasztalható. 
A belföldi eladásokból származó bevé-
telek az előző évi 8,7 százalékos bővülés 
után tárgyidőszakban a nemzetgazdasá-
gi átlagtól kisebb mértékkel, 2,1 száza-
lékkal mérséklődtek. 

A forgalom, a belső fogyasztás 
alakulását számos tényező befolyá-
solta. A törvényi változások és egyéb 
kormányzati intézkedések, az alacsony 
jegybanki alapkamat, az ennek követ-
keztében gyorsan csökkenő hosszú és 
rövid lejáratú bankhitelek megjelenése. 
Az alacsony infláció, a minimál és garan-
tált bérminimumok, életpálya-modellek 
kedvezményezettjeinek évről évre gya-
rapodó reáljövedelme, az egyes csak 
belföldön igénybe vehető „cafetéria”-

jövedelmek együttesen mind-mind 
jelentős, egymást erősítő multiplikátor 
hatást gyakoroltak a keresletet, fogyasz-
tást befolyásoló belföldön elkölthető jö-
vedelmek alakulására. Kedvező, hogy a 
reáljövedelmek folyamatosan emelked-
tek. A működő társas vállalkozásoknál 
alkalmazásban állók átlagbére 2020-ban 
az előző évihez képest 8,4 százalékkal 
(országosan 9,5 százalékkal) nőtt, ami 
a 3,3 % alatti fogyasztóiár-növekedés 
miatt, reál értéken is komoly vásárlóerő-
növekedést jelent.

A gazdasági teljesítmények alakulá-
sát a forgalom alakulásánál jobban kife-
jezi a társasági adóbevallások adataiból 
számított, az előállított új értéket mérő 
hozzáadottérték-mutató, mivel nem 
tartalmazza az anyag- és anyagjellegű 
költségek halmozódását. 

A 2019. évi 14,9 százalékos növeke-
dés után a társaságok által megtermelt 
hozzáadott érték tárgyévben bázist 
kissé meghaladó szinten alakult. A 2020. 
évi megyei 460 milliárd forintos összeg 
mindössze 0,5 százalékkal több az egy 
évvel korábbinál, míg országosan a bázis 
időszakitól, 1,7 százalékos elmaradás 
tapasztalható. Ennek hatására a megyei 
szinten számított hozzáadott érték felül-
múlta az elmúlt hat év átlagában szá-
mított értéket, 19,4 százalékkal, nem-
zetgazdasági szinten is mintegy 11,1 
százalékkal több új értéket állítottak elő.

A megyei társaságok adataira ennek 
ellenére jellemző, hogy az országos hoz-
záadott érték mutatóból való részese-
désük bázisszinten maradt (2,0%), mely 
a tárgyidőszakban alatta marad a nettó 
árbevételből (2,1%) való részaránynak. 
A 2012–2015. években még 1,6–1,7 szá-
zalékos Heves megye/országos hozzá-

TELJESÍTMÉNYMUTATÓK – 2020. ÉV

Megnevezés Mérték-
egység

Heves 
megye

2020. év

Index 
2020
/2019

Magyarország
2020. év

Index 
2020
/2019

„Heves m./ 
Ország”
2020. év

Nettó árbevétel M Ft 2 086 667 99,7% 99 251 412 99,1% 2,1%

Export árbevétel M Ft 1 287 882 100,8% 35 294 435 104,3% 3,6%

Export/Nettó árbevétel % 61,7% 35,6%

Belföldi értékesítés M Ft 798 785 97,9% 63 956 977 96,5% 1,2%

Hozzáadott érték M Ft 460 103 100,5% 22 710 060 98,3% 2,0%
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adott érték megoszlási arány volt, amely 
2016. évben elérte s azóta folyamato-
san tartja a megye gazdasága ezt az 1,9-
2 százalékos szintet. 

Összetevőit tekintve a hozzáadott 
érték egyes elemei a korrigált üzleti 
eredmény és a bérjellegű egyéb költ-
ségek kivételével mind növekedtek az 
egy évvel korábbihoz képest. A korri-
gált üzleti eredmény (az üzemi ered-
mény egyéb ráfordításokkal növelt és 
egyéb bevételekkel csökkentett értéke) 
az előző évi 35 százalékos növekedést 
nem tudta produkálni, tárgyévben 
4,2 százalékkal maradt el a bázisév 
értékétől. Ez 128,1 százalékát teszi ki a 
2015–2020. évi átlagértéknek, az orszá-
gos 106,8 százalékhoz képest. Heves 
megyében a korrigált üzleti eredmény 
részaránya a megtermelt új értékből 
24,5 százalék, 6,8 százalékkal alacso-
nyabb a hazai 31,3 %-os értéknél. Része-
sedése 1,9 százalékponttal meghaladja 
az előző hat év átlageredményét, ezzel 
szemben országosan –1,5 százalékos el-
maradás mutatkozik. A Heves megyei 
érték tehát folyamatosan felzárkózik 
az országos értékhez.

A bérköltségek 0,2 százalékos bő-
vülése 1,5 százalékponttal marad el 
az országos átlagtól, ezzel a hozzáadott 
érték legnagyobb hányadát, 39,8 száza-
lékát teszi ki (az országos aránya ennél 
kisebb, 39,3%).

A bérjellegű egyéb költségek 
társadalombiztosítási járulékokkal 
együttesen számított összege az elő-
ző évi 1,8 százalékos növekedés után 
a tárgyidőszakban – a bérnövekedéstől 
kissé elmaradva – megyénk társaságainál 
8,5 százalékkal, országosan 8,9 száza-
lékkal esett vissza. A bérjellegű egyéb 

költség/GDP mutató a megtermelt új 
értékhez az előző évekhez képest folya-
matosan csökkenő arányban (törvényi 
változások, szociális hozzájárulási adó 
csökkentés), 2020-ban 13,4 százalékkal 
(az országos érték 11,6 %) járult hozzá.

Az elszámolt amortizáció megyei 
szinten 14,3 százalékkal haladta meg a 
2019. évi összeget, míg országosan 4,6 
százalékos bővülés tapasztalható, a hoz-
záadott értéken belül a megyében közel 
22 százalékos súllyal szerepel (országos 
átlag: 17,2%). 

Heves megye fejlődését, a nemzet-
gazdaságban elfoglalt helyét nagyság-
rendjét jól tükrözi az országos telje-
sítménymutatókból, azok elemeiből 
való részesedése, mely 2019 évben 
érzékelhetően javult az elmúlt évekhez 
képest, 1,6–2,3 százalék között alakult, 
mely még ezzel együtt is lényegesen el-
marad a népességen belüli hányadunk-
tól (3 százalék).

JÖVEDELMEZŐSÉG 
ALAKULÁSA 
2020. évben a megye jövedelmező-
séggel kapcsolatos mutatói összessé-
gében kedvezőbb képet, tendenciát 
mutatnak a korábbi évekhez viszo-
nyítva.

A vállalkozások összesített adózás 
előtti eredménye (13 737 millió forint) 
az előző évi 15,5 százalékos csökke-
nést jelentősen meghaladva, kevesebb, 
mint negyedére (43 845 millió forinttal) 
– a hazai átlagtól eltérően – esett vissza. 
Az egy vállalkozásra jutó adózás előtti 
eredmény az előző évi 8400 ezer forint-
ról 2192 ezer forintra csökkent.

Az adózás előtti eredmény alakulá-
sában kevésbé játszott szerepet a nyere-
séges vállalkozások csekély visszaesése, 
ugyanis a nyereséges bevallást adók 
nyeresége mindössze 5,6 százalékkal 
csökkent, viszont a veszteség összege 
jelentős mértékben, közel kétszeresére 
emelkedett az egy évvel korábbihoz vi-
szonyítva. 

Míg a 91 879 millió forint nyeresé-
get az előző évinél –11,9 százalékkal 
kevesebb, összesen 3849 társaság pro-
dukálta, addig a –78 141 millió forintot 
elérő veszteség a bázisidőszakival szinte 
teljesen megegyezően, 2320 vállalkozás-
nál keletkezett. Az összes értékelhető be-
vallást adó társaságból a nyereségesek 
(+ nulla eredményt vallók) aránya ezál-
tal –2,9 százalékponttal 62,4 százalékra 
változott, a veszteségeseké pedig +2,8 
százalékponttal 37,6 százalékra emel-
kedett. A pozitív (+ nulla) eredményt 
vallók fajlagos nyeresége 23  871 ezer 
forintot tett ki, míg a veszteséges vál-
lalkozások által produkált veszteség át-
lagosan –33 681 ezer forint volt (bázis-
rendre: +22 273 ezer forint, –17 092 ezer 
forint). 

Az adózás előtti jövedelmezőségi 
szint (adózás előtti eredmény/nettó ár-
bevétel) a megyében 2,1 százalékpont-
tal esett vissza, míg nemzetgazdasági 
szinten 0,1 százalékponttal javult így a 
társaságok árbevétel arányos jövedelme 
Heves megyében 0,7 százalék országos 
átlagban ennél jelentősen magasabb, 
5,4 százalék volt. 

Az adózás előtti eredmény egyes 
elemeit tekintve, az üzleti eredmény 
2020-ban szintén harmadára, 18  738 
millió forintra esett vissza. Az egyéb 
bevételek és ráfordítások egyenlegével 

HOZZÁADOTT ÉRTÉK ÉS ELEMEI – 2020. ÉV

Megnevezés Mérték-
egység

Heves 
megye

2020. év

Index 
2020
/2019

Magyarország
2020. év

Index 
2020
/2019

„Heves m./ 
Ország”
2020. év

Hozzáadott érték M Ft 460 102 100,5% 22 710 060 98,3% 2,0%

Korrigált üzleti eredmény M Ft 112 621 95,8% 7 105 969 96,9% 1,6%

Amortizáció M Ft 101 264 114,3% 3 913 786 104,6% 2,6%

Bérköltség M Ft 183 132 100,2% 8 921 347 101,7% 2,1%

Bérjellegű egyéb költség+TB jár. M Ft 61 691 91,5% 2 642 222 91,1% 2,3%
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korrigált üzleti eredmény (112  622 
millió forint) az előző évi közel 35 szá-
zalékos növekedés után tárgyévben 4,2 
százalékkal, 4940 millió forinttal csök-
kent, ugyanezen adat nemzetgazdasági 
viszonylatban bázishoz viszonyítva 3,1 
százalékos csökkenés után 229 453 mil-
lió Ft visszaesést eredményezett. 

A megyei társaságok pozitív adó-
alapja 2,5 százalékkal esett vissza, 
így 2020-ban 74 milliárd forint volt, az 
erre eső számított adó pedig szintén 
2,4 százalékkal, 6,7 milliárd forintra 
csökkent. A megye vállalkozásai 2020-
ban az előző évitől 7,6 százalékkal ke-
vesebb, összesen 1363 millió forint 
számított adóból levonható adó-

kedvezményt vettek igénybe. Ennek 
több mint héttizedét a fejlesztési adó-
kedvezmény, a 14 százalékát látvány-
csapatsport-támogatás, mintegy 10 
százalékát pedig a kis-és középvállal-
kozások kamatkedvezménye jogcímen 
vették igénybe a társaságok. 

A fizetendő adó összege az előző 
évi 3,5 százalékos növekedés után újabb 
2 százalékkal nőtt, 5,3 milliárd forintot 
tett ki. Ezáltal a társaságok adóterhelé-
se összességében 0,3 százalékponttal, 
7,2 százalékra emelkedett az egy év-
vel korábbihoz képest (6,9%). Előzőek 
együttes hatásának következményeként 
a társaságok adózott eredménye 8,4 
milliárd forintra apadt.

HATÉKONYSÁG 
ALAKULÁSA
Az eredménymutatóknak a világjár-
vány hatására bekövetkező visszaesése, 
mérséklődése megjelenik a különböző 
teljesítmény, jövedelmezőségi, megtérü-
lési és hatékonysági mutatókban is. A tár-
saságok működtetésének, fejlődésének 
meghatározó tényezője a saját forrá-
sok megfelelő állománya, mivel a külső 
források bevonásának, többek között a 
hitelhez jutásnak is az egyik igencsak lé-
nyeges tényezője.

A hozam, mint a vállalkozások meg-
térülő saját pénzügyi forrása, a tár-
sasági adó megfizetése után maradó 
adózott eredmény a bázisévi érték 
negyedére való visszaesésének, vala-
mint az amortizáció 14,3 százalékos 
bővülésének eredőjeként 22,2 száza-
lékos csökkenést ért el. Országos szin-
ten az adózott eredmény 0,6 százalékos 
növekedése, valamint az amortizáció 4,6 
százalékos növekedésének eredőjeként 
a vállalkozások által elért hozam nemzet-
gazdasági szinten 2,3 százalékkal növe-
kedett.

A megyei székhelyű vállalkozások sa-
ját tőkéje az országos 2,6 százalékos visz-
szaeséssel ellentétben 7,1 százalékkal 
gyarapodott az előző évihez viszonyít-
va. A saját tőkére vetített hatékonysági 

JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK – 2020. ÉV
Megnevezés Mérték-

egység
Heves 
megye

2020. év

Index 
2020
/2019

Magyar-
ország

2020. év

Index 
2020
/2019

„Heves m./ 
Ország”
2020. év

Adózás előtti eredmény M Ft 13 737 23,9% 5 363 731 100,9% 0,3%

Üzleti tevékenység eredmény M Ft 18 738 27,9% 5 625 326 100,4% 0,3%

Pénzügyi eredmény M Ft -5 061 52,0% 141 390 -310,1% -3,6%

„Korrigált üzleti eredmény  
(üzleti er.-egyéb bev. + egyéb ráf.)"

M Ft 112 622 95,8% 7 105 969 96,9% 1,6%

Adózott eredmény M Ft 8 410 16,1% 4 900 320 100,6% 0,2%

Jövedelmezőségi szint
Adózás előtti eredmény/Nettó árbevétel

% 0,7% 5,4%
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mutatók vegyes képet mutatnak orszá-
gos összehasonlításban. A saját tőkére 
vetített hozzáadott érték (51,6%) He-
ves megyében az országos 41,3 száza-
lékot 10,3 százalék ponttal felülmúlja. 
A  saját tőkére vetített hozam (12,3%) 
3,7 százalékponttal marad el az orszá-
gos átlagtól (16,0%).

2020. évi adatok szerint Heves me-
gyében a társaságok tulajdonosai által 
jegyzett tőke az előző évi bázisszinten 
maradással ellentétben, 23,8 száza-
lékkal bővült. Országosan a bázisévi 
bővülést követően 8,3 százalékos visz-
szaesés tapasztalható. A megyei jegy-
zett tőke az országos értéknek közel az 
1,4 százalékát teszi ki. Megyénkben a 
működő külföldi tőke kismértékben, 
4,1 százalékkal emelkedett, ami eltér a 
nemzetgazdasági 2,1 százalékos csök-
kenéstől, ezáltal a jegyzett tőke csök-
kenő hányadát – mindössze ötödét – a 

külföldiek által jegyzett tőke tette ki, 
mely 22,3 százalékponttal alacsonyabb 
a hazai átlagnál. A vállalkozások vagyon 
(tőke) gyarapodását kifejező mutató, a 
saját tőke jegyzett tőkére vetített ará-
nya 15,6 százalékra emelkedett a bázis-
évhez viszonyítva. 

A jóváhagyott osztalék a megyé-
ben (28,4 milliárd forint), ami 43,7 szá-
zalékos növekedést jelent bázisévihez 
képest. (Országos csökkenés: 11,8%.) 
A tulajdonosok részére kifizetett oszta-
lék közel felére esett vissza, 2020-ban 
15 milliárd forintot tett ki, ami a tárgyév-
ben jóváhagyott osztalék 53,2 százaléka.  

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI 
LÉTSZÁM ALAKULÁSA
A Heves megyei társaságok átlagos ál-
lományi létszáma (43  319 fő) a tárgy-

évben 3577 fővel csökkent. Ezzel párhu-
zamosan országosan a foglalkoztatottak 
létszáma is megyei átlaggal szinte azo-
nos mértékben 7,1 százalékkal csökkent 
2020-ban.

Ezzel egyidejűleg a bérköltség a ha-
zai átlagtól kissé elmaradva, mindösz-
sze 0,2 százalékkal növekedett, így 
az átlagbér megyei szinten a 2019. évi-
től kisebb mértékben, 8,4 százalékkal 
emelkedett, kissé elmaradva a nemzet-
gazdasági értéktől. A növekedés mind-
két viszonylatban jóval magasabb a 2020. 
évi 3,3 százalékos inflációs rátánál. 

Ennek hatására a megyében foglal-
koztatottak 2020. évi 4228 ezer forintos 
átlagbére 98,3 százaléka az országos-
nak, ezáltal a megyei és országos bér-
viszonyok közötti relatív különbség 
megszűnni látszik. 

Az élő munka hatékonyságát tük-
röző, egy főre jutó hozzáadott érték 

HOZAM – 2020. ÉV
Megnevezés Mérték-

egység
Heves 
megye

2020. év

Index 
2020
/2019

Magyar-
ország

2020. év

Index 
2020
/2019

„Heves m./ 
Ország”
2020. év

Hozam                                                                                         
(adózott eredmény + amortizáció)

M Ft 109 674 77,8% 8 814 106 102,3% 1,2%

Ebből:   Adózott eredmény M Ft 8 410 16,1% 4 900 320 100,6% 0,2%

               Amortizáció M Ft 101 264 114,3% 3 913 786 104,6% 2,6%

ERŐFORRÁSOK ALAKULÁSA – 2020. ÉV
Megnevezés Mérték-

egység
Heves 
megye

2020. év

Index
2020
/2019

Magyar-
ország

2020. év

Index
2020
/2019

„Heves m./ 
Ország”
2020. év

Saját tőke M Ft 891 426 107,1% 54 946 609 97,4% 1,6%

Jegyzett tőke M Ft 138 833 123,8% 9 747 794 91,7% 1,4%

Jegyzett tőke/Saját tőke % 15,6% 115,6% 17,7% 94%

Külföldi tőke M Ft 29 266 104,1% 4 233 971 97,9% 0,7%

       Külföldi tőke/Jegyzett tőke % 21,1% 84,1% 43,4% 106,7%

Kifizetett osztalék M Ft 15 120 53,2% 2 588 309 85,8% 0,6%

       Kifizetett osztalék/Jegyzett tőke % 10,9% 43,0% 26,6% 93,5%
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mutató az országos javulásnál (5,8%) 
nagyobb ütemben, 8,8 százalékkal 
nőtt. Az egy fő által egy év alatt átla-
gosan előállított 10 621 ezer forint új 
érték 97 százaléka a hazai átlagnak 
(bázis 94,4%). 

A MEGYE 
GAZDASÁGÁNAK 
ÁGAZATI SZERKEZETE
Heves megyében a társas vállalkozások 
teljesítményének az ágazati összetétele 
az adózás előtti eredmény kivételével, 
számottevően nem változott a bázisidő-
szakhoz képest. A teljesítmény- és jöve-
delemmutatók jelentős ágazati diffe-
renciáltsága, nagymértékű szóródása 
figyelhető meg 2020-ban is. A  megye 
gazdaságának ágazati szerkezetére 
jellemző néhány ágazat – ezen belül 
néhány társaság – meghatározó sú-
lya. A gazdasági ágak közül változat-
lanul a gépipar, a kereskedelem és az 
energia- víztermelés- hulladékgazdálko-
dás bír kiemelt jelentőséggel. Együttes 
részesedésük a főbb teljesítménymuta-
tókból – az adózás előtti eredmény ki-
vételével – kismértékben, visszaesett a 
bázisévhez képest. 

A nettó árbevételnek ezzel együtt 
továbbra is mintegy háromnegyede, 
a belföldi eladások több mint fele, a 
kivitelnek közel 90 százaléka, a hoz-
záadott értéknek pedig a hattizede 
ebben a három kiemelt ágazatban ke-
letkezett. Az adózás előtti eredmény-
ből (az elért nyereségből és a produkált 

veszteségből egyaránt), valamint a meg-
termelt hozamból való részesedésük is 
25 százalék körül alakul. A saját tőke 
továbbra is közel fele a kiemelt ágaza-
tokban működő vállalkozói körnek tulaj-
donítható.

Ezen kiemelt ágazatok nettó árbevé-
tele (ezen belül is a kivitel), az előállított új 
érték és a megtermelt hozam összessé-
gében közel bázissal megegyező értéket 
zárt 2020 végére az egy évvel korábbi-
hoz viszonyítva. Ezzel párhuzamosan az 
adózás előtti eredmény és a megtermelt 
hozam tekintetében is a megyei átlagos 
növekedéssel közel azonos mértékben 
szintén bázisszinten alakult. Ezen ágaza-
tok saját tőkéje 1,1 százalékkal marad 
el a bázistól, szemben a megyei szintű 
7 százalékos bővüléssel.

A nem kiemelt ágazatok együttes 
bevétele és a hozzáadott érték muta-
tója a megyei átlagot meghaladó ütem-
ben 4,6, illetve 4,8 százalékkal bővült. 
Az adózás előtti eredmény és a meg-
termelt hozam szintén a megyei átlagot 
meghaladó ütemben 30, valamint 21,8 
százalékkal gyarapodott.

GAZDASÁGI 
TELJESÍTMÉNYEK 
ALAKULÁSA 
ÁGAZATONKÉNT 
A nettó árbevétel az előző évi 9,3 szá-
zalékos növekedés után, tárgyévben 
mindössze 0,3 százalékkal, 6877 mil-
lió forinttal csökkent. A bázisszinten 

való zárásban jelentős szerepet játszott 
az eladások több mint felét, 61,7 szá-
zalékát (bázis: 64,1%) kitevő export 
korábbi évvel megegyező szintű ala-
kulása. Az előző évben 11 százalékkal 
növekvő belföldi értékesítés tárgyévi 
teljesítménye 2,1 százalékkal csökkent, 
s a bázisévi 11,6 százalékkal emelkedő 
kivitel tárgyévi gyarapodása mindössze 
0,8 százalékos lett.

A megye teljesítményében meg-
határozó szerepet töltenek be a főbb 
teljesítménymutatókból 10 százalék fe-
letti részesedéssel bíró ágazatok. Ennek 
tükrében az tapasztalható, hogy a nettó 
árbevétel 68,5 százalékát két ágazat, a 
gépipar és a kereskedelem bonyolí-
totta (bázis: 69,7%). A nettó árbevétel 
az ágazatok túlnyomó részében tovább 
növekedett. Legnagyobb mértékű, 
mintegy 20 milliárd forintos növe-
kedés (39%) a vegyiparban követke-
zett be, elsősorban a kivitel kimagasló 
bővülése következtében, azzal együtt, 
hogy az ágazat belföldi eladásai kisebb 
mértékben növekedtek (12,0%). Annak 
ellenére, hogy a gépiparban bázisévhez 
viszonyítva 2,3 százalékos csökkenés ta-
pasztalható, még így is a megyei bevé-
telek legnagyobb hányada, 55,7 szá-
zaléka, továbbra is a gépiparba tartozó 
társaságokhoz köthető. 

A kereskedelem tárgyidőszakban 
döntően az belföldi eladások csökkené-
sének következtében 1,4 százalékos 
visszaesést ért el, azonban a kismértékű 
csökkenés ellenére is 12,8 százalékos 
aránnyal továbbra is második a kiemelt 
ágazatok sorában. 

FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓK – 2020. ÉV

Megnevezés Mérték-
egység

Heves 
megye

2020. év

Index
2020
/2019

Magyar-
ország

2020. év

Index 
2020
/2019

„Heves m./ 
Ország”
2020. év

Átlagos állományi létszám Fő 43 319 92,4% 2 074 677 92,9% 2,1%

Bérköltség millió Ft 183 132 100,2% 8 921 347 101,7% 2,1%

Átlagbér (ezer Ft/fő) ezer Ft/fő/év 4 228 108,4% 4 300 109,5% 98,3%
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A kivitel összetétele jóval koncent-
ráltabb a nettó árbevételnél, ugyanis az 
ebből származó összes bevétel legna-
gyobb és folyamatosan növekvő hánya-
da, 86,9 százaléka egyetlen ágazathoz, 
a gépiparban működő vállalkozások-
hoz kötődik. Az ágazat kivitele az elmúlt 
öt évben töretlenül és jelentősen nőtt, 
ezt követően a tárgyidőszakban csekély 
0,8 százalékos, 10 milliárd forintot 
meghaladó bővülés tapasztalható. 
A  leg-exportorientáltabb ágazat, ösz-
szes értékesítésének növekvő hányada, 

mintegy 96 százaléka külföldre irányul. 
A fémfeldolgozás ágazat a megye máso-
dik legnagyobb exportőre, de aránya 
az összes kivitelből csupán az 3,9 százalé-
kot éri el. Értékesítésének több mint fele 
(52,5%) továbbra is külföldre irányul. E 
tekintetben négy nem számottevő súlyú 
ágazat (mezőgazdaság, energiaipar, nem 
anyagi ágak és egyéb ágazatok) kivitele 
mérséklődött, többnyire 1–1,6 milliárd 
forinttal.

A belföldi értékesítés több mint 
felét továbbra is három ágazat, a ke-

reskedelem, az energia-, víz-, hulla-
dékgazdálkodás és a nem anyagi ágak 
realizálta (58,8%). A belföldi értékesí-
tés alakulásában meghatározó szerepet 
betöltő kereskedelem – ahol az előző 
évi 3,6 százalékos növekedést tárgyév-
ben 2,1 százalékos csökkenés követte 
– a belföldi eladások több, mint egyhar-
madát bonyolította (31,9%). Az ágazat 
eladásainak több mint 95,7 százaléka 
belföldre irányult. Az energiaszektor-
ban mindössze 0,3 százalékos volt a 
belföldi értékesítés bővülése, ennek 

ÁGAZATI SZERKEZET: TELJESÍTMÉNYMUTATÓK – 2020. ÉV

Heves megye
Nettó árbevétel Export Hozzáadott érték

2019. év 2020. év 2019. év 2020. év 2019. év 2020. év

összeg összeg Megoszl. Index % összeg összeg Megoszl. Index % összeg összeg Megoszl. Index %

Millió Ft Millió Ft % 2020/2019. Millió Ft Millió Ft % 2020/2019. Millió Ft Millió Ft % 2020/2019.

Mezőgazdaság 31 063 29 305 1,4% 94,3% 2 320 1 398 0,1% 60,3% 10 367 10 485 2,3% 101,1%

Élelmiszeripar 51 887 61 710 3,0% 118,9% 13 980 23 825 1,8% 170,4% 14 930 16 305 3,5% 109,2%

Vegyipar 50 948 70 814 3,4% 139,0% 32 432 50 070 3,9% 154,4% 16 385 24 794 5,4% 151,3%

Fémfeldolgozás 90 201 96 022 4,6% 106,5% 47 222 50 407 3,9% 106,7% 26 345 30 062 6,5% 114,1%

Gépipar 1 188 685 1 161 803 55,7% 97,7% 1 143 010 1 118 554 86,9% 97,9% 186 689 179 334 39,0% 96,1%

Energiaipar, Vízterm., Hulladékgazd. 109 954 109 940 5,3% 100,0% 2 576 2 278 0,2% 88,4% 50 295 50 854 11,1% 101,1%

Építőipar 83 260 71 669 3,4% 86,1% 2 112 2 373 0,2% 112,4% 28 220 24 744 5,4% 87,7%

Kereskedelem 269 967 266 065 12,8% 98,6% 10 030 11 506 0,9% 114,7% 36 041 36 271 7,9% 100,6%

Közlekedés 54 339 51 999 2,5% 95,7% 6 282 12 779 1,0% 203,4% 20 763 20 863 4,5% 100,5%

Nem anyagi ágak 92 051 109 706 5,3% 119,2% 4 207 2 964 0,2% 70,5% 40 143 42 103 9,2% 104,9%

Egyéb  ágazatok 71 191 57 635 2,8% 81,0% 13 367 11 728 0,9% 87,7% 27 707 24 287 5,3% 87,7%

Megye összesen 2 093 544 2 086 667 100,0% 99,7% 1 277 537 1 287 883 100,0% 100,8% 457 884 460 102 100,0% 100,5%

Nemzetgazdaság összesen 100 103 
235

99 251 412 99,1% 33 839 336 35 294 435 104,3% 23 098 
090

22 710 060 98,3%

Megye / Nemzetgazdaság 2,1% 2,1% 3,8% 3,6% 2,0% 2,0%



TOP 50 — HEVES MEGYE GAZDASÁGA 2020-BAN
ELEMZÉSNAV

14

hatására részesedése a megye belföldi ér-
tékesítéséből 13,5 százalék. A belföldi ér-
tékesítésben az előzőeken kívül kiemelke-
dő a nem anyagi ágak szerepe is, ugyanis 
az ide tartozó társaságok súlya a 2020. évi 
21,5 százalékos erősödés következmé-
nyeként 13,4 százalékra emelkedett. 
Fontos szerepet tölt be a belföldi forga-
lomban az előző évi több mint 21 milliárd 
forintos növekedést követően az idei 
évben közel 12 milliárd forintos vissza-
esést produkáló építőipar is a 8,7 száza-
lékos részesedésével. Az előző évi közel 
10 százalékos növekedéssel ellentétben 
az idei évben közel 5,3 százalékkal visz-
szaesett a gépipar belföldi eladásainak 
értéke, ezzel együtt részesedése 5,4 szá-
zalékra mérséklődött (bázis: 5,7%). 

A hozzáadott érték együttesen több 
mint felét (50,1 százalékát) a gépipar és 
az energiaipar adta a tárgyévben és bá-
zisidőszakban egyaránt. A Heves megyei 
társaságok által megtermelt 460 milliárd 
forint hozzáadott érték az előző évi 12,5 
százalékos emelkedés után tárgyévben 

mindössze 0,5 százalékkal gyarapo-
dott tovább. 

A feldolgozóiparban előállított új ér-
ték a 2019. évi közel 11,1 százalékos bő-
vülés után tárgyévben jóval szerényebb 
mértékben, 1,4 százalékkal tovább gya-
rapodott. A legnagyobb értékű, 8,4 mil-
liárd forintos bővülés – a bázisidőszak-
tól eltérően – a vegyiparban következett 
be, ennek ellenére a megyében előállí-
tott hozzáadott érték 39 százalékával 
– megtartva elmúlt évi helyezését – első 
maradt a gépipar a megyei rangsorban 
(bázis: 41,4%). Az energiaszektorban 
az előző évi jelentős, 21,6 százalékos nö-
vekedést követően a megtermelt hoz-
záadott érték csupán 1,1 százalékkal 
emelkedett idén, ezáltal 11,1 százalé-
kos részesedésével 2. lett a sorban (bá-
zis: 11,2%). Viszonylag jelentősnek tekint-
hető a kimagasló növekedést produkáló 
fémfeldolgozás, élelmiszeripar és nem 
anyagi ágak 6-9 százalék körüli aránya 
is. A többi ágazat részesedése javarészt 
alig éri el az 5-6 százalékot. 

JÖVEDELMEZŐSÉG 
ALAKULÁSA 
ÁGAZATONKÉNT
Heves megyében a társaságok összesí-
tett adózás előtti eredménye az előző 
évi 57,6 milliárdos érték után, 2020-ban 
közel negyedére, 13,7 milliárd forintra 
apadt. 

A kiemelt 16 ágazat nagyobb részé-
ben eredményjavulás, három ágazatban 
annak romlása következett be. Az adózás 
előtti eredmény az élelmiszeriparban, 
a fémfeldolgozásban és a szállítás-
távközlés-posta ágazatokban ért el 
jelentős növekedést. A gépiparban a 
bázisidőszaki 8,1 százalékos nyereség-
csökkenés után tárgyévben is jelentős, 
közel négyszeres nyereségcsökkenés 
mérhető, így legnagyobb mértékben 
járult hozzá a megyei adózás előtti ered-
mény negyedére történő visszaeséséhez 
2020-ban.  

Az építőipar-ágazatban működő vál-
lalkozások a bázisidőszaki pozitív ered-
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ményükkel ellentétben 2020-ban közel 
26,7 százalékkal estek vissza, így az 
ebben a szektorban működő társaságok 
még így is – a második helyen álló nem 
anyagi ágak után – elérték a megye 
3.  legnagyobb adózás előtti eredmé-
nyét. A többi ágazathoz képest kimagas-
ló, 6,4 milliárd forintos javulás történt 
a vegyiparban. Az előző évi pozitív 
trend folytatódott többek között az 
élelmiszeriparban és a nem anyagi ága-
zatokban. 

Az adózás előtti eredmény összetevő-
it tekintve az üzleti tevékenység eredmé-
nye 18,7 milliárd forint, az előző évhez 
viszonyítva közel harmadára mérséklő-
dött. Árnyalja a képet, hogy a legnagyobb 
részesedéssel bíró energiaipar és gépipar 
közel 48 milliárd forintos eredmény-visz-
szaesést produkált, amit azonban a vegy-
ipar, a fémfeldolgozás, az élelmiszeripar 
viszonylag jelentős eredmény javulása 
együttesen sem tudott ellensúlyozni. Po-
zitív képet mutat azonban, hogy a 16 ki-
emelt ágazatból 8  esetben követke-
zett be javulás. Jelentős bővülés a nem 

anyagi, a vegyipari és a kereskedelem 
ágazatban következett be. Az előbbiekkel 
párhuzamosan 3 ágazat üzemi nyeresége 
mérséklődött az egy évvel korábbihoz vi-
szonyítva. A gépipar üzemi eredménye a 
megelőző évi 9,3 százalékos visszaesést 
követően 2020-ban újabb 29 milliárd 
forintos zuhanást produkált. Mindezek 
következtében az előző évek trendjével 
ellentétben a megyei rangsort 19 milli-
árdos értékkel a nem anyagi ágak ve-
zetik. 

Az üzleti eredmény romlásával el-
lentétesen a társaságok pénzügyi te-
vékenységének eredménye a gyenge 
bázisévi eredményhez képest javult. 
Az  előző évi veszteség 9,7 milliárd fo-
rintról 5,1 milliárd forintra javult. 
Az ágazatok közel felénél emelkedett 
a veszteség összege, legnagyobb mér-
tékben, közel 1 milliárd forinttal a fém-
feldolgozásban, de számottevő gyengü-
lés következett be az élelmiszeriparban 
és az egyéb ágazatban is. 

Kedvezőtlen folyamatok következ-
ménye, hogy 2020-ban csak az energia-

szektor, az építőipar és a nem anyagi 
ágak tudott nyereséget produkálni. 
Az energiaipar 2019. évi 3,3 milliárd fo-
rintos vesztesége az idei évben közel 500 
millió forint nyereséggé változott, azon-
ban ez korántsem tudta kiegyenlíteni a 
többi szektorban keletkező veszteséget. 

HATÉKONYSÁGI 
MUTATÓK ALAKULÁSA 
ÁGAZATONKÉNT
A jövedelmezőséggel szoros összefüg-
gésben a társaságok által elért hozam 
az előző évi 6,4 százalékos növekedést 
követően több mint ötödével, 110 mil-
liárd forintra apadt. Ebben kiemelkedő 
szerepet játszott, hogy a jövedelmező-
ség visszaesésének hatására az adózott 
eredmény oldalon is jelentős zuhanás 
következett be, aminek következtében 
a 2019. évi 52 milliárd forintról 8,4 milli-
árd forintra esett vissza. A megyei szintű 
visszaesésben kiemelt szerepet játszott 
a gépipar és az energiaipar kimagasló 

ÁGAZATI SZERKEZET: EREDMÉNYMUTATÓK – 2020. ÉV

Heves megye

Adózás előtti eredmény Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye

2019. 2020. év 2019. 2020. év 2019. 2020. év

összeg
Millió Ft

összeg
Millió Ft

Index %
2020/2019.

összeg
Millió Ft

összeg
Millió Ft

Index %
2020/2019.

összeg
Millió Ft

összeg
Millió Ft

Index %
2020/2019.

Mezőgazdaság 2 360 2 729 115,6% 2 408 2 760 114,6% -39 -28 72,2%

Élelmiszeripar 2 525 3 484 138,0% 2 634 4 186 158,9% -110 -703 641,7%

Vegyipar -527 5 896 -1119,4% 822 7 315 890,4% -1 348 -1 419 105,2%

Fémfeldolgozás 1 965 4 680 238,2% 2 948 6 540 221,9% -983 -1 860 189,2%

Gépipar 18 880 -8 332 -44,1% 21 354 -7 949 -37,2% -2 475 -383 15,5%

Energiaipar, Vízterm., Hulladékgazd. -10 151 -40 675 400,7% -6 852 -41 132 600,3% -3 297 457 -13,9%

Építőipar 10 251 7 519 73,3% 10 295 7 360 71,5% -44 159 -365,2%

Kereskedelem 8 670 10 500 121,1% 8 909 10 625 119,3% -240 -125 52,1%

Szállítás-távközlés-posta 2 794 4 164 149,0% 3 156 4 625 146,5% -362 -460 127,1%

Nem anyagi ágak 16 491 19 338 117,3% 16 684 19 063 114,3% -255 213 -83,3%

Egyéb  ágazatok* 4 324 4 435 102,6% 4 904 5 346 109,0% -580 -911 156,9%

Megye összesen 57 583 13 737 23,9% 67 261 18 739 27,9% -9 734 -5 060 52,0%

Nemzetgazdaság össz. 5 317 781 5 363 731 100,9% 5 604 490 5 625 326 100,4% -45 590 141 390 -310,1%

Megye / Nemzetgazdaság 1,1% 0,3% 1,2% 0,3% 21,4% -3,6%
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eredménycsökkenése (összesen -58 
milliárd forint). 

A hozammutató nagyobb hányadát, 
az adózott eredmény visszaesésének 
következményeként 92,3 százalékát 
(bázis: 62,8 %) kitevő másik elem, az 
amortizáció jelentős mértékben, kö-
zel 14,3 százalékkal, 12,6 milliárd fo-
rinttal emelkedett, de ez a növekedés 
sem tudta kompenzálni az adózott ered-
mény 44 milliárd forintos csökkenését. 
A megtermelt hozam legnagyobb 
hányada, több mint 39 százaléka – az 

előző évhez hasonlóan – a tárgyévben 
is a kimagasló összegben elszámolt 
amortizációval (52 milliárd forint) ösz-
szefüggésben, a gépiparban (42,8 mil-
liárd forint) keletkezett. 

A társas vállalkozások saját tőkéje az 
előző évinél kisebb ütemben, 7 száza-
lékkal, 58,2 milliárd forinttal 891,4 mil-
liárd forintra növekedett. Tárgyidőszak-
ban csupán a kereskedelemben (-4,5%), 
az egyéb ágazatokban (2,1%) és az ener-
giaiparban (-25,1%) tapasztalható visz-
szaesés, bár az energiaszektoron kívül 

egyik sem tekinthető számottevőnek. 
Az előző évhez hasonlóan 2020-ban is 
a gépiparban és a vegyiparban ment 
végbe jelentős bővülés, összesen 67,8 
milliárd forint. Az említett két ágazaton 
kívül jelentős bővülés ment végbe a nem 
anyagi ágakban (5,7 milliárd forint), a 
fémfeldolgozásban (2,5 milliárd forint), 
valamint a szállítás-távközlés-posta 
ágazatban (3,1 milliárd forint) is. A saját 
tőke meghatározó hányada a gépipar-
ban, az energiaágazatban, a vegyiparban 
és a nem anyagi ágakban regisztrálható, 

ÁGAZATI SZERKEZET: HATÉKONYSÁGI MUTATÓK – 2020. ÉV

Heves 
megye

Hozzáadott érték Hozam                                                               
(Adózott er. + Amort.) Saját tőke Létszám 2020. évi fajlagos mutatók

2020. év 2020. év 2020. év 2020. év Hoz. é. /
Saját tőke

Hoz. é. /  
Létszám

Hozam/
Saját tőke

összeg Megoszl. Index % összeg Megoszl. Index % összeg Megoszl. Index % fő Megoszl. Index % % M Ft/fő %

Millió Ft % 2020/2019. Millió Ft % 2020/2019. Millió Ft % 2020/2019. % 2020/2019.

Mezőgazdaság 10 485 2,3% 101,1% 5 534 5,0% 110,5% 37 693 4,2% 104,9% 1 260 2,9% 95,5% 27,8% 8 321 14,7%

Élelmiszeripar 16 305 3,5% 109,2% 5 550 5,1% 127,1% 25 037 2,8% 105,4% 2 093 4,8% 90,4% 65,1% 7 790 22,2%

Vegyipar 24 794 5,4% 151,3% 13 033 11,9% 254,9% 161 021 18,1% 143,3% 1 569 3,6% 111,0% 15,4% 15 803 8,1%

Fémfeldolgozás 30 062 6,5% 114,1% 9 069 8,3% 150,7% 41 737 4,7% 106,3% 3 450 8,0% 94,9% 72,0% 8 714 21,7%

Gépipar 179 334 39,0% 96,1% 42 792 39,0% 69,4% 318 911 35,8% 106,4% 12 804 29,6% 92,6% 56,2% 14 006 13,4%

Energiaipar, Vízterm., 
Hulladékgazd.

50 854 11,1% 101,1% -28 705 -26,2% -14809,8% 64 982 7,3% 74,9% 3 556 8,2% 99,2% 78,3% 14 301 -44,2%

Építőipar 24 744 5,4% 87,7% 9 318 8,5% 76,3% 34 221 3,8% 102,7% 3 041 7,0% 90,6% 72,3% 8 137 27,2%

Kereskedelem 36 271 7,9% 100,6% 13 369 12,2% 115,5% 50 032 5,6% 95,5% 4 869 11,2% 88,3% 72,5% 7 449 26,7%

Szállítás-távközlés-posta 20 863 4,5% 100,5% 8 326 7,6% 123,6% 32 087 3,6% 110,8% 2 209 5,1% 91,4% 65,0% 9 444 25,9%

Nem anyagi ágak 42 103 9,2% 104,9% 23 531 21,5% 114,4% 91 371 10,3% 106,7% 4 467 10,3% 92,9% 46,1% 9 425 25,8%

Egyéb  ágazatok* 24 287 5,3% 87,7% 7 857 7,2% 104,7% 34 333 3,9% 97,9% 4 001 9,2% 85,2% 70,7% 6 070 22,9%

Megye összesen 460 102 100,0% 100,5% 109 674 100,0% 77,8% 891 426 100,0% 107,0% 43 319 100,0% 92,4% 51,6% 10 621 12,3%

Nemzetgazdaság össz. 22 710 060 98,3% 8 814 106 102,3% 54 946 609 97,4% 2 074 677 41,3% 10 946 16,0%

Megye / Nemzetgazdaság 2,0% 0,0% 1,2% 1,6% 2,1% 124,9% 97,0% 76,7%

ÁGAZATI SZERKEZET: BEFEKTETETT TŐKE – 2020. ÉV
Heves megye Jegyzett tőke Külföldi tőke Külföldi tőke/Jegyzett tőke

2019. év 2020. év 2020/2019. 2019. év 2020. év 2020/2019. 2019. év 2020. év

összeg összeg Index összeg összeg Index részesedés részesedés

Millió Ft Millió Ft % Millió Ft Millió Ft % % %

Mezőgazdaság 6 057 6 035 99,6% 3 6 200,0% 0,0% 0,1%

Élelmiszeripar 4 729 4 337 91,7% 72 79 109,4% 1,5% 1,8%

Vegyipar 4 729 4 337 91,7% 72 79 109,4% 1,5% 1,8%

Kohászat 4 767 4 883 102,4% 1 476 1 496 101,4% 31,0% 30,6%

Gépipar 20 916 22 158 105,9% 19 998 21 215 106,1% 95,6% 95,7%

Energiaipar, 
Vízterm., 
Hulladékgazd.

38 205 64 728 169,4% 8 8 100,0% 0,0% 0,0%

Építőipar 2 777 2 730 98,3% 2 3 184,4% 0,1% 0,1%

Kereskedelem 7 008 6 506 92,8% 1 232 1 160 94,1% 17,6% 17,8%

Közlekedés 3 594 3 764 104,7% 281 278 98,9% 7,8% 7,4%

Nem anyagi ágak 14 245 13 779 96,7% 325 271 83,5% 2,3% 2,0%

Egyéb ágazatok* 5 096 5 577 109,4% 4 644 4 670 100,6% 91,1% 83,7%

Megye összesen 112 123 138 833 123,8% 28 114 29 266 104,1% 25,1% 21,1%

Nemzetgazdaság 10 628 506 9 747 794 91,7% 4 326 653 4 233 971 97,9% 40,7% 43,4%
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együttes részesedésük továbbra is kö-
zel kétharmados. 

A jegyzett tőke összege a megelőző 
évi 1,9 százalékos visszaeséssel ellentét-
ben, 2020-ban 23,8 százalékkal gyara-
podott. Az ágazatok kisebb részében 
növekedés, nagyobb részénél szolid 
csökkenés, stagnálás tapasztalható. Leg-
jelentősebb csökkenés a nem anyagi 
ágakban következett be, a legnagyobb 
mértékű bővülésre pedig az energia-
iparban került sor. A megyei szintű 
138,8 milliárd forint jegyzett tőkéből 
továbbra is az energiaszektor részese-
dése a legkiemelkedőbb (46,6%), de 
jelentős a gépiparban (16%) és a nem 
anyagi ágakban (9,9%) is, a megyei 
összeg közel kétharmada változatlanul 
e három nemzetgazdasági ágba össz-
pontosul. A külföldi tőkebefektetések 
2018-ban egy, az energiaszektorban 
bekövetkezett változás hatására kö-
zel felére estek vissza, a csökkenés 
még 2019-ben is folytatódott, míg 2020-
ban már 4,1 százalékos növekedés ta-
pasztalható.

A külföldi tőke az ágazatok közül a 
gépiparban döntő hányadot (95,7%) 
képvisel a jegyzett tőkéből, de a kohá-
szatban és a kereskedelemben is jelen-
tős. A jegyzett tőke 2020-ban már csak 
ötödét képező külföldi tőke (21,1%) 
több mint héttizede egyetlen nem-

zetgazdasági ágazatban, a gépiparban 
(72,5%) koncentrálódik.

A jóváhagyott osztalék összege 
tárgyévben 28,4 milliárd forintot tett 
ki, mely közel 43,7 százalékkal több az 
előző évi adattól. Az elmúlt év tenden-
ciájával megegyezően a megyei szintű 
összeg legnagyobb hányada, a nem 
anyagi ágakban 38,8 százalék, 13,4 szá-
zaléka a kereskedelemben, 9,7 százalé-
ka a fémfeldolgozásban, 10,4–7,8 szá-
zaléka az építőiparban és a gépiparban 
mérhető. A vizsgált nemzetgazdasági 
ágazatok nagyobb részében (12 ágazat-
ban a 16-ból) növekedés tapasztalható.

A tulajdonosok részére 2020-ban kö-
zel 15 milliárd forint osztalékot fizet-
tek ki ténylegesen, 46,8 százalékkal ke-
vesebbet az egy évvel korábbinál. Ennek 
közel fele a gépipart, a kereskedelmet 
és az építőipart érintette. A kiemelt ága-
zatok több mint felében magasabb volt a 
kifizetett osztalék az előző évinél.

A hatékonysági mutatók alakulását, 
szintjét jelentősen befolyásolja, hogy az 
egyes ágazatok mennyire tőke-, ill. élő-
munka-igényesek. Megyei viszonylat-
ban a befektetett tőke hatékonysága 
(saját tőkére vetített hozzáadott érték) 
51,6 százalék (bázis 55 százalék), mely 
3,4 százalékponttal csökkent az elő-
ző évihez képest, legjelentősebben az 
építőipar (-12,4%) és a gépipar (-6,1%) 

romló hatékonysági értékei miatt, ame-
lyet az energiaipar +20,3 százalékos javu-
lása sem tudott ellensúlyozni. 

Az élőmunka-hatékonyság – a lét-
számra vetített hozzáadott érték – 8,8 
százalékkal növekedett: 10  621 mil-
lió Ft/fő megyei szinten. A 16 kiemelt 
ágazat körében, az építőipar kivételé-
vel, javulásról számoltak be a társaságok. 
Az  élőmunka-hatékonyság változása 
a legmagasabb a vegyiparban, ahol 
11 596 millió Ft/fő értékről 15 803 mil-
lió Ft/fő értékre növekedett (36,3 %). 

A saját tőkére vetített hozam me-
gyei szinten 12,3 százalék, 4,6 száza-
lékponttal alacsonyabb az előző évinél. 
Az  energiaiparban és az építőiparban 
volt jelentősebb visszaesés, míg a meg-
térülés az építőiparban és a kereskede-
lemágazatokban a legmagasabb.

AZ ÁTLAGOS 
ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 
ALAKULÁSA 
ÁGAZATONKÉNT
Heves megyében a társas vállalkozások 
átlagos állományi létszáma az előző évi 
bázisszinten maradással szemben 2020. 
évben 7,2 százalékkal csökkent. Or-
szágos szinten a 2020. évben a megyei 

ÁGAZATI SZERKEZET: FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓK – 2020. ÉV

Heves

Bérköltség Foglalkoztatott létszám Átlagbér

2019. 2020. év 2019. 2020. év 2019. 2020. év

összeg összeg Mego. Index % létszám létszám Mego. Index % összeg összeg Index %

Millió Ft Millió Ft % 2020/2019. FŐ FŐ % 2020/2019. E Ft/fő/év E Ft/fő/év 2020/2019.

Mező-erdőgazd. 4 420 4 511 2,6% 102,1% 1 319 1 260 3,2% 95,5% 3 351 3 580 106,8%

Élelmiszeripar 7 312 7 279 4,2% 99,5% 2 316 2 093 5,3% 90,4% 3 157 3 478 110,2%

Vegyipar 5 930 7 209 4,2% 121,6% 1 413 1 569 4,0% 111,0% 4 196 4 595 109,5%

Kohászat 14 795 14 487 8,3% 97,9% 3 635 3 450 8,7% 94,9% 4 070 4 199 103,2%

Gépipar 75 900 77 889 44,8% 102,6% 13 834 12 804 32,3% 92,6% 5 487 6 083 110,9%

Energiaipar, Vízterm., 
Hulladékgazd.

21 138 21 418 12,3% 101,3% 3 583 3 556 9,0% 99,2% 5 899 6 023 102,1%

Építőipar 8 860 8 131 4,7% 91,8% 3 357 3 041 7,7% 90,6% 2 639 2 674 101,3%

Kereskedelem 13 682 12 723 7,3% 93,0% 5 517 4 869 12,3% 88,3% 2 480 2 613 105,4%

Közlekedés 0 0 0,0% – 0 0 0,0% – – – –

Nem anyagi ágak 11 328 11 354 6,5% 100,2% 4 808 4 467 11,3% 92,9% 2 356 2 542 107,9%

Egyéb ágazatok 9 279 8 699 5,0% 93,8% 2 960 2 575 6,5% 87,0% 3 135 3 378 107,8%

Megye összesen 172 644 173 700 100,0% 100,6% 42 742 39 684 100,0% 92,8% 4 039 4 377 108,4%

Nemzetgazdaság össz. 8 768 078 8 921 347 101,7% 2 232 993 2 074 677 92,9% 3 927 4 300 109,5%

Megye / Nemzetgazdaság 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 102,9% 101,8%
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adattal szinte teljesen megegyezően 7,1 
százalékos csökkenéssel számoltak 
a társas vállalkozások esetében, amely 
mögött leginkább az IFRS-re vagy egyéb 
egyszerűsített adózási formákra (kata, 
kiva) történő átállás állhat.

Ágazatonként vizsgálva rendkívül 
vegyes a kép. A kiemelt ágazatok szinte 
mindegyikében, a vegyipar kivételével, 
csökkenés tapasztalható. A legna-
gyobb mértékű csökkenés (-1030 fő) 
a gépiparban következett be. Emellett 
jelentős, 648 fő fölötti csökkenés tapasz-
talható a kereskedelemben, kicsit kisebb, 
de jelentős az építőiparban (-316 fő) és 
a nem anyagi ágakban is (-341 fő). Ez-
zel párhuzamosan növekedés egyedül 
a vegyiparban tapasztalható (+156 fő). 
Az  átlagos állományi létszám tekinte-
tében továbbra is a gépiparé a vezető 
szerep, itt dolgozik a megyében foglal-
koztatottak közel harmada (12  804 fő, 
32,3%). Sorrendben a kereskedelem 
(4869 fő, 12,3%) és a nem anyagi ágak 
követi (4467 fő, 11,3 %), a többi ágazat 
súlya 10 százalék alatti. 

A bérköltség – az országosnál 1,1 
százalékponttal kisebb mértékben – 
0,6 százalékkal növekedett, a legki-
emelkedőbb növekedést a gépipar és 
a vegyipar produkálta. 

A létszám csökkenése és a bérkölt-
ség stagnálásának együttes hatásaként 
az átlagbér 8,4 százalékkal (4377 ezer 
forintra) emelkedett (bázis: 6,8 %), mely 
jelentősen magasabb a fogyasztói árin-
dex növekedésénél (3,4 %), azaz komoly 
reálbér-növekedés volt a megyében a 
foglalkoztatottak körében. 

Az átlagbérek között ágazatonként je-
lentős különbségeket találunk. A kiemelt 
ágazatokban szinte mindenütt növeke-
dés tapasztalható. Legjobban az ener-
giaszektort minimálisan megelőzve a 
gépiparban dolgozók keresnek. A má-
sik végletet továbbra is a kereskedelem, 
az építőipar és az élelmiszeripar képvise-
lik, ahol a keresetek jóval elmaradnak a 
megyei átlagtól. 

A KIS- ÉS 
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 
SZEREPE A MEGYE 
GAZDASÁGÁBAN
Az adózók vállalati kategória szerinti 
megbontása a kis- és középvállalkozá-
sokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: 
KKV-törvény) fogalmi meghatározásai 

alapján, továbbá a társaságiadó-beval-
lásokból származó adatok (értékesítés 
nettó árbevétele, mérlegfőösszeg, átla-
gos állományi létszám) felhasználásával 
történt. A vállalkozásokat tehát a társa-
ságiadó-bevallásokból kinyerhető létszá-
muk, árbevételük, illetve mérlegfőössze-
gük alapján kategorizálva elmondhatjuk, 
hogy döntő többségük a kis-, azon belül 
is mikrovállalkozás formájában végezte 
tevékenységét. A gazdálkodó szerveze-
tek 1,5 százalékát képezték a középvál-
lalkozások, míg az egyéb vállalkozások 
száma 265 darab volt. Az utóbbi kategó-
ria kapcsán meg kell jegyezni, hogy az itt 
szerepeltetett adóalanyok nem felelnek 
meg a KKV-törvény besorolási kritériuma-
inak, ami annyit jelent, hogy a legjelentő-
sebb vállalkozások (korábbi kiadványok-
ban nagyvállalkozásként szerepeltetett) 
mellett azok az adóalanyok is ide nyertek 
besorolást, amelyek a tulajdonosi szerke-
zetük vagy éppen gazdálkodásuk jellege 
(nem profitorientált) miatt kerültek ebbe 
a kategóriába.

Heves megyében a hibátlan 
taobevallást adó vállalkozások száma 
az előző évhez képest csak kismértékben 
csökkent. A vállalkozásokat a törvény 
szerinti létszám, nettó árbevétel és a 
mérlegfőösszeg alapján soroltuk be. 
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A  265 társaságot magába foglaló egyéb 
vállalkozás körben 80 db-os csökkenés 
mérhető az előző évhez képest. A kisvállal-
kozói kategórián belül a 10 főnél keveseb-
bet foglalkoztató mikrovállalkozások 
452 db-os és a 10-49 fő közötti társaságok 
49 db-os csökkenésének egyenlegeként 
a kisvállalkozások száma összességé-
ben 501 céggel lett kevesebb. 

Kismértékű (6 db) fogyás jellemezte 
a középvállalkozói kategóriába tartozók 
számának alakulását. A változások eredő-
jeként a 6268 vállalkozás 4,2 százaléka 
egyéb, 1,5 százaléka közép-, 94,3 szá-
zaléka pedig kisvállalkozás. Ez utóbbi 
kör, a teljes adózói kör döntő hányada, 
93,6 százaléka mikrovállalkozás. 

A megye gazdaságának méretnagy-
ság szerinti szerkezetére tehát továbbra 
is a tőkeszegény kisvállalkozások (azon 
belül a mikrovállalkozások) magas rész-
aránya jellemző, valamint a kevés számú 
középmezőny és egy szintén szűk körű, 
de nagy teljesítményértéket realizáló 
egyébvállalkozás kategória.  

A befektetett tőke méretnagyság 
szerinti eloszlása továbbra is egyenlőt-
len, ugyanis közel hattizede az egyéb 
vállalkozásoknál funkcionál. A vállal-
kozások saját tőkéje a kisvállalkozások 
kivételével, a megyei átlaggal (7%) közel 
azonos mértékben emelkedett. Ennek 
eredményeként 2020-ban változatlanul 
a kisvállalkozások működtették a saját 
tőke közel 26,4 százalékát, a középvál-
lalkozások részesedése pedig mintegy 
14,3 százalékot tett ki. 

A gazdasági teljesítmények – az 
aránytalan tőkeeloszlás következtében – 
az egyes vállalkozói körök között erősen 
differenciáltak. 

Az egyéb vállalkozások száma a 
6268 vállalkozásból 265 db, a megyei 
nettó árbevétel 60,7 százalékát, az 
export 89,4 százalékát ezek a cégek 
produkálták, a hozzáadott értékből 
való részesedésük pedig meghaladja 
az 54,1 százalékot. A befektetett tőke 
többsége, közel hattizede szintén az 
egyéb vállalkozási kategóriánál működik, 

valamint e társaságok alkalmazásában 
áll a foglalkoztatott létszám több mint 
négytizede (41,7%). 

A vállalkozásoknak mindössze 1,5 
százalékát teszi ki a 92 középvállalkozás, 
súlyuk a teljesítménymutatók alapján az 
alábbi számokkal jellemezhető, a me-
gyei nettó árbevételnek közel 15,3 szá-
zalékát, az exportnak 9,0 százalékát, a 
belföldi értékesítés több mint 25,7 
százalékát bonyolították, s ők termelték 
meg a hozzáadott érték 18,1 százalé-
kát is. 

A vállalkozások túlnyomó részét 
(94,3%) kitevő, összesen 5911 db kis-
vállalkozás a nettó árbevétel (24,1%), 
a hozzáadott érték (27,8%), valamint a 
befektetett tőke (26,4%) alapján viszony-
lag jelentős súllyal bírnak. Ugyanakkor a 
belföldi értékesítések döntő, növekvő há-
nyadát, közel 60,9 százalékát továbbra 
is ők bonyolították. Jelentős a foglalkoz-
tatásban betöltött szerepük, részese-
désük a foglalkoztatott létszámból több 
mint 36,4 százalék.

GAZDÁLKODÓK MÉRETNAGYSÁG SZERINTI GAZDASÁGI MUTATÓINAK ALAKULÁSA – 2020. ÉV

Heves megye Megye 
összesen Kisvállalkozás Ebből mikro-

vállalkozás
Közép-

vállalkozás

KKV-szektor 
(kisvállalkozás

+ közép 
vállalkozás

Egyéb 
vállalkozás

Vállalkozások száma, db 6 268 5 911 5 534 92 6 003 265

Index: 2020/2019. év, % 91,4% 92,2% 92,4% 93,9% 92,2% 76,8%

Saját tőke, M Ft 891 426 235 383 130 431 127 263 362 646 528 780

Index: 2020/2019. év, % 107,0% 101,5% 103,0% 110,7% 104,5% 108,7%

Nettó árbevétel, M Ft 2 086 667 501 050 235 797 319 486 820 536 1 266 131

Index: 2020/2019. év, % 99,7% 104,7% 121,0% 103,9% 104,4% 96,8%

Export, M Ft 1 299 701 21 344 5 305 117 026 138 370 1 161 331

Index: 2020/2019. év, % 101,7% 74,3% 81,8% 95,9% 91,8% 103,1%

Hozzáadott érték, M Ft 460 103 128 068 66 968 83 408 211 476 248 627

Index: 2020/2019. év, % 100,5% 94,8% 100,0% 102,3% 97,7% 103,0%

Adózás előtti eredmény, M Ft 68 237 36 109 12 511 20 723 56 832 11 405

Index: 2020/2019. év, % 118,5% 110,4% 112,7% 108,8% 109,8% 195,5%

Bérköltség, M Ft 185 725 43 134 17 225 43 316 86 450 99 275

Index: 2020/2019. év, % 101,6% 102,4% 102,3% 102,9% 102,6% 100,7%

Foglalkoztatottak száma, fő 43 319 15 787 8 860 9 458 25 245 18 074

Index: 2020/2019. év, % 92,4% 88,4% 92,9% 88,7% 88,5% 98,3%

Átlagbér, E Ft/fő 4 287 2 732 1 944 4 580 3 424 5 493

Index: 2020/2019. év, % 110,0% 115,8% 110,2% 116,0% 115,9% 102,4%
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A jövedelmezőség mindhárom 
kategóriában javult az előző évhez ké-
pest. A kisvállalkozások adózás előtti 
eredménye az előző kismértékű 1,7 
százalékos csökkenés után 2020-ban 
jelentős mértékben, de 10 százalékkal 
gyarapodott, így a legkisebb társasá-
gok produkálták a megyei szintű 68,2 
milliárd forint adózás előtti eredmény 
legnagyobb hányadát, több mint öt-
tizedét. A közepes méretű vállalko-
zások az előző évi 14 milliárd forint 
pozitív eredmény után tárgyévben már 
21 milliárd forint nyereséget produ-
káltak. Az egyéb vállalkozások ered-
ménypozíciója jelentősen, több mint 
duplájára, 11 milliárd forintra erősö-
dött. 

A kis- és közepes vállalkozásoknak 
(együttesen KKV) a megye teljesítmé-
nyéből a foglalkoztatásban betöltött 
szerepük sokkal szembetűnőbb a többi 
mutatóval szemben. A foglalkoztatot-
tak 58,3 százaléka a kis- és középvál-
lalkozásoknál talál megélhetést.

Az előző évihez képest jelentős, 
3577 fős csökkenés következett be a 
bevallásokban feltüntetett átlagos állo-
mányi létszámadatokban, a társas vál-
lalkozások 43 319 fős átlagos állományi 
létszámának mintegy 36,4 százaléka 
kisvállalkozásoknál regisztrálható. 
A közepes méretű vállalkozások fog-
lalkoztatták a munkavállalók 21,8, míg 
a teljesítménymutatók tekintetében 
meghatározó súllyal bíró egyéb vállal-
kozások az 58,3 százalékát. 

Az átlagos állományi létszám közel 
kétharmada tehát a kis- és középvál-
lalkozásoknál mutatható ki, azonban 
az átlagkeresetek ebben a körben – a 
15,9 százalékot meghaladó növeke-

dés ellenére is – jóval alacsonyabbak 
az egyéb vállalkozásokénál. 

A kisvállalkozásoknál számított 
1 főre jutó 2732 ezer forint átlagkereset 
messze elmarad a megyei átlagos értéktől 
(4287 ezer Ft), annak közel 64 %-át teszi 
ki. Különösen a mikrovállalkozásoknál 
kimutatott átlagbér alacsony (1944 ezer 
Ft), amely nem éri el a garantált bérmini-
mumot sem (210,6 ezer forint/hó, 2527 
ezer forint/év). 

Ezzel szemben az egyéb vállalkozások-
nál alkalmazottak átlagkeresete a garan-
tált bérminimum kétszeresét (253,6 %) 
is meghaladja (5493 ezer forint). 

A középvállalkozásoknál az alkalma-
zottak átlagbére jelentősen, 11,3 száza-
lékkal esett vissza, (4580 ezer Ft/év) az 
elmúlt évhez hasonlóan kissé elmarad 
a megyei átlagtól, ezzel együtt mégis 
mindössze 83,4 százaléka az egyéb vál-
lalkozásoknál alkalmazottakénak. Azaz a 
megye egyéb vállalatainak még mindig 
nem gond elcsábítani a szűkülő munka-
erőpiacról, a kisebb méretű gazdálkodók 
elől a képzett munkaerőt.

A befektetett tőke hatékonysága 
mindegyik méretnagyság szerinti vállal-
kozói kategóriában romlott a bázisidő-
szakihoz képest. Így a saját tőkére vetített 
hozzáadott érték a kisvállalkozói körben 
-3,8 százalékponttal, 54,4 százalékra 
mérséklődött, azonban még továbbra is 
kedvezőbb, mint az egyéb vállalkozásoké, 
ahol 51,6 százalék lett a számított érték. 
A középvállalkozásoknál továbbra is a 
legmagasabb a befektetett tőke hozadé-
ka, 65,5 százalék, amely jelentősen meg-
haladja a megyei (51,6%) és az egyéb 
vállalkozói átlagot is. Tehát elmondható, 
hogy a KKV-körben relatíve kedvezőbb a 
befektetett tőke hatékonysága. 

Az élő munka hatékonysága 
ugyancsak mindenütt emelkedett. Leg-
nagyobb, megyei átlagot meghaladó, 
15,4 százalékos növekedés a közép-
vállalati körben tapasztalható. Az egy fő 
által éves szinten előállított hozzáadott 
érték a kisvállalkozásoknál 8112 ezer 
forint, a közepes méretűeknél átlagosan 
8819 ezer forint, mindkét kategóriában 
lényegesen alacsonyabb az egyéb válla-
latokénál (13  756 ezer forint, bázisév 
13 130 ezer Ft), ahol a korszerű technikai 
felszereltség biztosítja a munkaerő ma-
gasabb termelékenységét. 

A TOP 50 SZEREPE 
HEVES MEGYE 
GAZDASÁGÁBAN
A megyei székhelyű vállalkozások rang-
sorát 2020-ban az elért nettó árbevétel, 
az export, a beruházási érték és az átla-
gos állományi létszám alapján készítet-
tük el. A négy TOP-listán 109 társaság 
kapott helyet, melyek közül 19-en mind 
a négy gazdasági mutató alapján az élvo-
nalba tartoznak. 

A TOP 50 VÁLLALKOZÁSOK 
SÚLYA A MEGYEI 
TERMELÉSI TÉNYEZŐBEN ÉS 
TELJESÍTMÉNYBEN
A 2020-as évet jellemző gazdasági telje-
sítményük (nettó árbevétel) dinamikája 
kedvezően alakult a TOP 50 vállalkozá-
sok esetében. A 4,9 százalékos bővülés 
azért is kiemelendő, mert a megyei ér-
ték bázisszint alatti forgalmat realizált 
99,7 százalékkal. Fontos hangsúlyozni, 
hogy az 50 legnagyobb vállalkozás gaz-

Heves megye Mérték-
egység

Heves megye Index TOP 50 Index TOP 50 részaránya

2019. év 2020. év % 2019. év 2020. év % 2019. 2020.

Adatszolgáltatók száma Db  6 855    6 268 91,4% 50 50 100,0% 0,7% 0,8%

TERMELÉSI TÉNYEZŐ

Átlagos állományi létszám Fő  46 896    43 319 92,4%  22 495    22 499 100,0% 48,0% 51,9%

TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

Nettó árbevétel M Ft  2 093 544    2 086 667 99,7%  1 492 702    1 565 458 104,9% 71,3% 75,0%

Exportárbevétel M Ft  1 277 537    1 287 882 100,8%  1 234 918    1 266 950 102,6% 96,7% 98,4%

Export/Nettó árbevétel % 61,02% 61,7% 82,7% 80,9%

Tárgyévi beruházási érték M Ft  210 245    114 794 54,6%  168 177    90 887 54,0% 80,0% 79,2%
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dasági súlyából adódóan jelentős alakí-
tó tényezője volt Heves megye gazda-
ságának, ugyanis a nettó árbevétel több 
mint héttizede hozzájuk kapcsolódott. 
Ebben a nehéz gazdasági helyzetben 
a kiemelt vállalkozások közel héttizede 
tudta növelni értékesítését az elmúlt év-
hez képest. A kiemelt cégek árbevételé-
nek 81 százaléka exportból származott. 

Ezzel az értékkel a teljes megyei export 
több mint 98 százaléka rajtuk keresztül 
bonyolódott. A megye többi társasá-
ga főként a hazai piacokon érdekelt. 
A TOP 50 adózói kör tárgyévi beruházási 
értéke a megyei tendenciával megegye-
zően közel felére csökkent és az 50 leg-
nagyobb vállalkozáshoz köthető a me-
gyei beruházási érték közel nyolctizede. 

A megyei munkavállalók 51,9 száza-
lékának a TOP 50 vállalkozásai nyújtot-
tak munkalehetőséget. Az ötven vállal-
kozásból mindössze 6 olyan volt, amely 
1000 fő feletti létszámot foglalkozta-
tott. 4000 főt meghaladó létszámmal 
egy vállalkozás rendelkezett a megyé-
ben. A megyei szinten jelentkező közel 
8 százalékos visszaeséshez a TOP  50 
adózói kör szinte egyáltalán nem járult 
hozzá, ugyanis a kiemelt körön belüli 
létszámcsökkenés és -növekedés ki-
egyenlítette egymást. 

A TOP 50 ÁGAZATI 
DIFFERENCIÁLTSÁGA
A megye ágazati sajátosságainak ismer-
tetésekor kiemeltük, hogy a legtöbb 
gazdasági mutató tekintetében a megye 
húzóágazatai a gépipar, a fémfeldolgo-
zás, kereskedelem, de egy-egy szempont 
szerint az élelmiszeripar is a legnagyob-
bak közé sorolható. Éppen ezért nem 
meglepő, hogy a 4 ranglistán is ezek az 
ágazatok bírnak a legnagyobb gyakori-
sággal. Az árbevétel, az export, a beru-
házási érték és a létszám alapján készült 
ranglistán is a legtöbb vállalkozás a gép-
iparral foglalkozók közül került ki, melyet 
valamennyi listán a fémfeldolgozással 
foglalkozó társaságok aránya követ. 
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HEVES MEGYEI TOP 50 – A NETTÓ ÁRBEVÉTEL ALAPJÁN 

Sorszám Név/Megnevezés
1. ROBERT BOSCH ELEKTRONIKA GYÁRTÓ KFT.

2. ZF HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

3. ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING KFT.

4. MVM MÁTRA ENERGIA ZRT.

5. APOLLO TYRES HUNGARY KFT.

6. VIMPEX DRINK KERESKEDELMI KFT.

7. „ebm-papst HUNGARY” MOTORGYÁRTÓ ÉS -FORGALMAZÓ KFT.

8. JOHNSON ELECTRIC HUNGARY ELEKTROMECHANIKAI KFT.

9. LKH LEONI KÁBELGYÁR HUNGARIA KFT.

10. EMERSON AUTOMATION FCP KFT.

11. VIRESOL KEMÉNYÍTŐ- ÉS ALAPANYAGGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT.

12. HORVÁTH RUDOLF INTERTRANSPORT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

13. PIKOPACK IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

14. AUTOMOTIVE STEERING COLUMN KFT.

15. VAMAV VASÚTI BERENDEZÉSEK KFT.

16. STANLEY ELECTRIC HUNGARY FÉNYTECHNIKAI ESZKÖZÖK KFT.

17. MAGYAR HÚS ÉLELMISZER NAGYKERESKEDELMI KFT.

18. RUAG AMMOTEC MAGYARORSZÁGI ZRT.

19. METRODOM UP BETA KFT.

20. MAGNETEC-UNGARN MÁGNESTECHNOLÓGIAI IPARI KFT.

21. BUMJIN ELECTRONICS HUNGARY KFT.

22. GEOSOL KFT.

23. METRODOM GÉM KFT.

24. RUAG AEROSTRUCTURES HUNGARY ZRT.

25. EUROCIRCUITS NYOMTATOTTÁRAMKÖR-GYÁRTÓ KFT.

26. K ÉS V NEMZETKÖZI FUVAROZÓ KFT.

27. METRODOM UP GAMMA KFT.

28. MÁTRAMETÁL FÉM CSOMAGOLÓESZKÖZ GYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KFT.

29. HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

30. OMYA HUNGÁRIA MÉSZKŐFELDOLGOZÓ KFT.

31. SHICK-R KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

32. MAGYAR GOMBA KERTÉSZ KFT.

33. SBS SZERELŐ, JAVÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

34. ANGSTROM TRUFORGE KFT.

35. METRODOM INVEST KFT.

36. MÁTRAGABONA MÁTRAVIDÉKI GABONATERMELŐK MG SZÖVETKEZETE

37. TZMO HUNGARY KFT.

38. METRODOM REAL ESTATE KFT.

39. NOVOCOOP MŰANYAGFELDOLGOZÓ KFT.

40. BOTT HUNGÁRIA KFT.

41. ZELE-BAU ÉPÍTŐIPARI, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

42. DETKI KEKSZ ÉDESIPARI KFT.

43. EGERTEJ TEJIPARI KFT.

44. EGERERDŐ ERDÉSZETI ZRT.

45. AGRIA DRINK KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

46. LINAMAR GYÖNGYÖS FÉMFELDOLGOZÓ KFT.

47. ELSO ELBE HUNGÁRIA ACÉLIPARI ÉS KERESKEDELMI BT.

48. MVM MÁTRA GÉP KFT.

49. MARSHALL ABLAKGYÁR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

50. SANATMETAL ORTOPÉDIAI ÉS TRAUMATOLÓGIAI ESZKÖZÖKET GYÁRTÓ KFT.
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HEVES MEGYEI TOP 50 – EXPORT ALAPJÁN

Sorszám Név/Megnevezés
1. ROBERT BOSCH ELEKTRONIKA GYÁRTÓ KFT.

2. ZF HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

3. ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING KFT.

4. APOLLO TYRES HUNGARY KFT.

5. „ebm-papst HUNGARY” MOTORGYÁRTÓ ÉS -FORGALMAZÓ KFT.

6. JOHNSON ELECTRIC HUNGARY ELEKTROMECHANIKAI KFT.

7. LKH LEONI KÁBELGYÁR HUNGARIA KFT.

8. EMERSON AUTOMATION FCP KFT.

9. VIRESOL KEMÉNYÍTŐ- ÉS ALAPANYAGGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT.

10. RUAG AMMOTEC MAGYARORSZÁGI ZRT.

11. AUTOMOTIVE STEERING COLUMN KFT.

12. RUAG AEROSTRUCTURES HUNGARY ZRT.

13. EUROCIRCUITS NYOMTATOTTÁRAMKÖR-GYÁRTÓ KFT.

14. HORVÁTH RUDOLF INTERTRANSPORT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

15. MAGNETEC-UNGARN MÁGNESTECHNOLÓGIAI IPARI KFT.

16. MÁTRAMETÁL FÉM CSOMAGOLÓESZKÖZ GYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KFT.

17. ANGSTROM TRUFORGE KFT.

18. SBS SZERELŐ, JAVÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

19. STANLEY ELECTRIC HUNGARY FÉNYTECHNIKAI ESZKÖZÖK KFT.

20. BOTT HUNGÁRIA KFT.

21. GIANT GYÁRTÓ HUNGARY KFT.

22. ELSO ELBE HUNGÁRIA ACÉLIPARI ÉS KERESKEDELMI BT.

23. VILATI GYÁRTÓ FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ ÉS ELEKTRONIKAI SZERELŐ ZRT.

24. PIKOPACK IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

25. LINAMAR GYÖNGYÖS FÉMFELDOLGOZÓ KFT.

26. ASIAFOOD KFT.

27. TENDON HÚSIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

28. SANATMETAL ORTOPÉDIAI ÉS TRAUMATOLÓGIAI ESZKÖZÖKET GYÁRTÓ KFT.

29. SMARTMED SOLUTIONS KFT.

30. QUALIFORM ALUMÍNIUMIPARI TERMELŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

31. MAGYAR GOMBA KERTÉSZ KFT.

32. MUSASHY HUNGARY FÜZESABONY KFT.

33. PLATT 2003. FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ, -SZERELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

34. ILINOX HUNGARY NEMESACÉL-FELDOLGOZÓ ÉS -FORGALMAZÓ KFT.

35. ALZINK ÖNTVÉNYGYÁRTÓ KFT.

36. FELO SZERSZÁMGYÁR KFT.

37. TOBROCO MACHINERY KFT.

38. REVOR INTERNATIONAL BÚTOR KERESKEDELMI KFT.

39. MOBILREDFOX KFT.

40. K ÉS V NEMZETKÖZI FUVAROZÓ KFT.

41. BETONBAUER WEST INGATLANBERUHÁZÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT.

42. SANAMÖBEL BÚTORGYÁRTÓ KFT.

43. FLOTT-TRANS SZÁLLÍTMÁNYOZÓ ÉS FUVAROZÓ KFT.

44. SANUBE KFT.

45. TEXAID ÚJRAHASZNOSÍTÁSI ÉS KERESKEDELMI KFT.

46. HEVESI MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁRTÓ, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

47. AUTÓMOBIL-EGER-97 AUTÓJAVÍTÓ ÉS AUTÓKERESKEDELMI KFT.

48. EGERERDŐ ERDÉSZETI ZRT.

49. LEATEX RUHÁZATI KISKERESKEDELMI KFT.

50. ALU CASTING SUPPORT TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
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HEVES MEGYEI TOP 50 – ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM  ALAPJÁN

Sorszám Név/Megnevezés
1. ROBERT BOSCH ELEKTRONIKA GYÁRTÓ KFT.

2. MVM MÁTRA ENERGIA ZRT.

3. ZF HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

4. „ebm-papst HUNGARY” MOTORGYÁRTÓ ÉS -FORGALMAZÓ KFT.

5. JOHNSON ELECTRIC HUNGARY ELEKTROMECHANIKAI KFT.

6. ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING KFT.

7. APOLLO TYRES HUNGARY KFT.

8. HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

9. AGRIA-HUMÁN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

10. EMERSON AUTOMATION FCP KFT.

11. PIKOPACK IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

12. HORVÁTH RUDOLF INTERTRANSPORT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

13. MADER LOGISZTIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

14. MÁTRAMETÁL FÉM CSOMAGOLÓESZKÖZ GYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KFT.

15. K ÉS V NEMZETKÖZI FUVAROZÓ KFT.

16. RUAG AMMOTEC MAGYARORSZÁGI ZRT.

17. MAGNETEC-UNGARN MÁGNESTECHNOLÓGIAI IPARI KFT.

18. SANATMETAL ORTOPÉDIAI ÉS TRAUMATOLÓGIAI ESZKÖZÖKET GYÁRTÓ KFT.

19. EGERERDŐ ERDÉSZETI ZRT.

20. QUALIFORM ALUMÍNIUMIPARI TERMELŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

21. VIRESOL KEMÉNYÍTŐ- ÉS ALAPANYAGGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT.

22. SBS SZERELŐ, JAVÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

23. STANLEY ELECTRIC HUNGARY FÉNYTECHNIKAI ESZKÖZÖK KFT.

24. RUAG AEROSTRUCTURES HUNGARY ZRT.

25. AUTOMOTIVE STEERING COLUMN KFT.

26. VILATI GYÁRTÓ FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ ÉS ELEKTRONIKAI SZERELŐ ZRT.

27. VAMAV VASÚTI BERENDEZÉSEK KFT.

28. EUROCIRCUITS NYOMTATOTTÁRAMKÖR-GYÁRTÓ KFT.

29. EGERTEJ TEJIPARI KFT.

30. MARSHALL ABLAKGYÁR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

31. MVM MÁTRA GÉP KFT.

32. BOTT HUNGÁRIA KFT.

33. LKH LEONI KÁBELGYÁR HUNGARIA KFT.

34. COOP KÁPOLNA KERESKEDELMI ZRT.

35. ASIAFOOD KFT.

36. ELSO ELBE HUNGÁRIA ACÉLIPARI ÉS KERESKEDELMI BT.

37. DETKI KEKSZ ÉDESIPARI KFT.

38. COOP LŐRINCI KERESKEDELMI ZRT.

39. „RÁDI PÉKSÉG” SÜTŐIPARI KFT.

40. MUSASHI HUNGARY FÜZESABONY KFT.

41. GYÖNGYSZÖV COOP KERESKEDELMI ZRT.

42. LINAMAR GYÖNGYÖS FÉMFELDOLGOZÓ KFT.

43. MVM MÁTRA MÉLYÉPÍTŐ KFT.

44. JMH JOB MAX KFT.

45. SZELEKTÍV HULLADÉKHASZNOSÍTÓ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI NONPROFIT KFT.

46. BETONBAUER WEST INGATLANBERUHÁZÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT.

47. BUMJIN ELECTRONICS HUNGARY KFT.

48. MÁTRA-HUMÁN IPARI SZOLGÁLTATÓ KFT.

49. TÜRK + HILLINGER HUNGARIA ELEKTROMOS FŰTÉSTECHNIKAI KFT.

50. VÁROSGONDOZÁSI ZRT.
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HEVES MEGYEI TOP 50 – TÁRGYÉVI BERUHÁZÁSI ÉRTÉK ALAPJÁN

Sorszám Név/Megnevezés
1. ROBERT BOSCH ELEKTRONIKA GYÁRTÓ KFT.

2. ROBERT BOSCH AUTOMOTIVESTEERING KFT.

3. „ebm-papst HUNGARY” MOTORGYÁRTÓ ÉS -FORGALMAZÓ KFT.

4. MVM MÁTRA ENERGIA ZRT.

5. AUTOMOTIVE STEERING COLUMN KFT.

6. RUAG AMMOTEC MAGYARORSZÁGI ZRT.

7. APOLLO TYRES HUNGARY KFT.

8. JOHNSON ELECTRIC HUNGARY ELEKTROMECHANIKAI KFT.

9. K ÉS V NEMZETKÖZI FUVAROZÓ KFT.

10. SBS SZERELŐ, JAVÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

11. MÁTRAMETÁL FÉM CSOMAGOLÓESZKÖZ GYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KFT.

12. ZF HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

13. HORVÁTH RUDOLF INTERTRANSPORT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

14. MVM MÁTRA MÉLYÉPÍTŐ KFT.

15. STANLEY ELECTRIC HUNGARY FÉNYTECHNIKAI ESZKÖZÖK KFT.

16. ALFA ENERGY KFT.

17. EGRI IPARI PARK KFT.

18. DYNAMIC ÚT SZÁLLÍTÁSI KFT.

19. NOVOCOOP MŰANYAGFELDOLGOZÓ KFT.

20. HORVÁTH RUDOLF PARK KFT.

21. LKH LEONI KÁBELGYÁR HUNGARIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

22. SANATMETAL ORTOPÉDIAI ÉS TRAUMATOLÓGIAI ESZKÖZÖKET GYÁRTÓ KFT.

23. OSTOROSBOR FELDOLGOZÓ, MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS SZOLG. ZRT.

24. VISUAL EUROPE PRODUCTION KFT.

25. MARSHALL ABLAKGYÁR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

26. EGER-PARK VAGYONKEZELŐ ZRT.

27. EMERSON AUTOMATION FCP KFT.

28. CEVAT-RENT KFT.

29. MÁTRA 2006 JÁRMŰ ÉS FÉMIPARI KFT.

30. AGRO-PROSPECT KFT.

31. ALU-BLOCK IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

32. PEMIKA TRANS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

33. STÜHMER INGATLANHASZNOSÍTÓ, -FORGALMAZÓ ÉS ÉDESSÉG-KERESKEDELMI KFT.

34. TOMETH FÉMTECHNIKA KFT.

35. TOBROCO MACHINERY KFT.

36. AGRION WEST KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

37. LEDORA PLUS KER. ÉS SZOLG. KFT.

38. MAGNETEC-UNGARN MÁGNESTECHNOLÓGIAI IPARI KFT.

39. TEREMTŐ MEZŐGAZDASÁGI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

40. IMOLA INGATLAN, INGATLANFEJLESZTÉSI KFT.

41. GYÖNGYTOJÁS KFT.

42. ZELE-BAU ÉPÍTŐIPARI, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

43. EUROCIRCUITS NYOMTATOTTÁRAMKÖR-GYÁRTÓ KFT.

44. MOBILREDFOX KFT.

45. EGERERDŐ ERDÉSZETI ZRT.

46. VISONTA SZŐLŐBIRTOK KFT.

47. BROTHER TRANS NEMZETKÖZI FUVAROZÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

48. EC160 INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT.

49. PLATT 2003. FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ, -SZERELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

50. GRIF TOOLS AUTOMATIZÁLÁSI SZERSZÁMGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
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About Heves County
Heves County has 293,400 inhabitants, ranking 12th among 
the counties.

A good indicator of the county’s economic performance is 
the share in national industrial production, which has been 
growing for years. As a result of the Covid 19 epidemic, the 
value of industrial production in the county fell below the 
2020 baseline, following its 11.5% annual increase. 

According to the latest known data from the Hungarian 
Central Statistical Office (KSH), Heves County, with a 
population share of 3.0 per cent and a labour force share of 
2.9 per cent (base year 3.0 per cent), produced an industrial 
output value of HUF 1,546 billion in 2020, equivalent to 4.5 
per cent of the country›s value, showing a performance in 
excess of the population share. 

Unemployment, participation and employment rates have all 
improved significantly, but are still 1 to 3 percentage points 
below the national average.

According to the KSH data, the average gross monthly 
earnings of full-time employees in Heves County increased 
by 8.2 per cent in 2020 compared to the previous year, to HUF 
366,117. Average monthly net earnings also increased by 8.2 
per cent to HUF 243,468. 

There have been almost 50,000 companies in Heves County 
for many years, with the number fluctuating from year to year 
over the last five years.  At the end of 2020, there were 50,557 
active taxpayers on our records, 0.3 per cent more than at the 
end of 2019. The growth was favoured by the fact that recently 
the number of companies restarting their activities exceeded 
the number of newly founded companies. Corporate income 
taxpayers continue to be the largest group, accounting for 
73.7 per cent of companies (9,371 companies).

Heves County’s economic performance continues to be 
dominated by partnerships as they account for 95.0% of the 
revenue generated in the county in 2019, almost the same as 
in the base year (94.9%). 

Exports remain the main driver of the county’s economy, 
which - after a strong 9.7% increase in 2019 - grew at a much 
slower rate of just 0.8% over the period. Exports worth HUF 
1,288 billion already accounted for more than half (61.7%) of 
the county›s total revenue in 2020, (base: 61%), which is 4.6 
percentage points higher than the average of the last 5 years. 
At the national level, in contrast to Heves County, exports fell 
by 0.6 percentage points to 35.6 per cent compared to the 
five-year average.

According to the KSH data, the number of employed persons 
in Heves County was 129,700 in 2020. While this is 3.4 per 
cent lower than 2019, which saw a 4 per cent increase over 
2018, the upward trend in the number of employed people 
over a longer period of time can clearly be seen.

The average number of employees in the companies based 
in Heves County (43,319 persons) decreased by 3,577 in the 
reporting year. At the same time, the number of employed 
persons fell by 7.1 per cent across the country in 2020, almost 
as much as the county average.

All the while, wage costs increased by only 0.2 per cent, 
slightly below the national average, so that the average wage 
at county level increased by 8.4 per cent in 2019, somewhat 
below the national average. The increase at both levels is well 
above the inflation rate of 3.3% in 2020. 

In Heves County, the sectoral composition of the companies’ 
performance did not change significantly compared to 
the base period, with the exception of profit before tax. 
In 2020, too, there is considerable sectoral differentiation 
and a high degree of dispersion in the performance and 
income indicators of companies. The sectoral structure of 
the county’s economy is characterised by the dominance 
of a few sectors, including a few companies. Among the 
economic sectors, mechanical engineering, trade, and 
energy, water and waste management remain the most 
important. Their combined share in the key performance 
indicators, with the exception of profit before tax, declined 
slightly compared to the base year. 

The size structure of the county’s economy is therefore still 
characterised by a high proportion of low-capital small 
enterprises (including micro-enterprises), a low number of 
medium-sized enterprises and a low number of other high-
performance enterprises.  

The ranking of companies based in the county is based on net 
turnover, exports, investment value and average number of 
employees in 2020. The four TOP lists include 109 companies, 
19 of which are among the top performers with regard to all 
four economic indicators. 

The dynamics of the economic performance (net turnover) of 
the TOP 50 companies developed positively in 2020. The 4.9 
per cent increase is also notable because the entire business 
sector in the county realised a 99.7 per cent turnover below 
the baseline. It is important to emphasise that the 50 largest 
companies, through their economic power, have a decisive 
influence on the economy of Heves County, as they generate 
more than seven tenths of the net turnover. In this difficult 
economic situation, almost seven-tenths of the largest 
companies were able to increase their turnover compared 
to the previous year. They generated 81 per cent of their 
turnover through exports. This means that more than 98 
percent of the county’s total exports were handled by these 
largest companies. The other companies in the county are 
mainly interested in the domestic markets. The investment 
value of the TOP 50 taxpayers fell by almost half in the 
reference year, in line with the county-wide trend, with the 
top 50 companies accounting for almost eight-tenths of the 
county-wide investment value. 
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Milyen kihívásokat ho-
zott az elmúlt másfél év a 
cégek számára?

A járványhelyzet felfor-
gatta a cégek életét; több-
ségüknek rövid időn belül 
kellett megoldaniuk számos 
folyamat digitálissá tételét, 
a hibrid vagy távoli munka-
végzés feltételeinek megte-
remtését. Mindez nemcsak 
a mindennapokat befolyá-
solta, de a cégek piaci kör-
nyezetét, ellátási láncait és 
értékesítési lehetőségeit is. 
A negatív következmények 
elkerülése érdekében szá-
mos cég kényszerült a ter-
melés visszafogására, ami 
jelentős hatással volt a be-
szállítókra és a logisztikai 
szolgáltatókra is.

Hogyan befolyásolták az 
új kihívások a vállalatok 
forgóeszközhelyzetét?

Mindez a legtöbb esetben 
átalakította a cégek és keres-
kedelmi partnereik közötti 
kapcsolatot is: a kihívások-
hoz való igazodás megköve-
telte a fizetési határidők és 
egyéb szerződéses feltételek 
megváltoztatását. Ez jelen-
tős volatilitást eredménye-
zett a vállalkozások készlet-, 
vevő- és szállítóállományá-
ban, melynek kezelése ko-
moly feladatnak bizonyult a 
vállalatok számára. 

Azt tapasztaltuk, hogy 
a nagyvállalatok esetében 

meghatározó trenddé vált 
a tudatos forgóeszköz- 
optimalizálás, mely egyre 
nagyobb szerepet kap a ki-
sebb cégeknél is. Olyannyi-
ra, hogy mára a hatékony 
forgóeszköz-menedzsment 
versenytényezővé is vált. 
Ezzel párhuzamosan szá-
mos munkavállaló váltott 
munkahelyet, aminek kö-
vetkeztében a cégek egy 
része fejlesztéssel, gépbe-
ruházással oldotta meg a 
munkaerőhiányt.

Miben tud ilyen és hason-
ló helyzetekben támoga-
tást nyújtani az UniCredit 
Bank?

Hamar kiderült, hogy 
tartós változásokra kell fel-
készülnünk, így felállítot-
tunk egy forgóeszköz-finan-
szírozási szakértőkből álló 
csapatot. Elsődleges felada-
tuk – a vállalati partnerek 
bevonásával – forgóesz-
köz-finanszírozási elemzé-
sek lebonyolítása és olyan 
finanszírozási vagy akár 
kockázatcsökkentő megol-
dások kialakítása, melyek 
mindenben megfelelnek 
a vállalat igényeinek: több 
banki, forgóeszközoptima-
lizálási, esetleg biztosítási 
termék kombinációjából 
állnak. Ennek során igénybe 
vesszük kereskedelmi part-
nereink segítségét is, így 
például a Garantiqa Hitel-

garancia Zrt. kezességi ter-
mékeket tud ajánlani ezek-
hez a megoldásokhoz.

Emellett azt javasoljuk, 
hogy a cégvezetők folyama-
tosan kövessék és az aktuá-
lis piaci helyzethez igazítva 
rendszeresen tervezzék újra 
a cégük likviditási helyzetét. 
A forgóeszköz-finanszírozá-
si keretek mértékének meg-
határozása során arra kell 
figyelni, hogy az biztosítsa 
a stabil működéshez szük-
séges forrásokat váratlan 
helyzetekben is. Emellett a 
pénzügyi tervezés során az 
értékesítési lánc változásai, 
valamint a vevői, szállítói 
partnerkockázatok is fontos 
tényezők.

Az UniCredit a jövőben vál-
tozatlanul nagy hangsúlyt fek-
tet a magas szintű szakmai fel-
készültségre, a hatékonyságra, 
a folyamatok egyszerűsítésére 
és keresi az újabb digitális 
megoldásokat. Ügyfeleinkkel 
közösek a céljaink: a nehezebb 
időszakokban a vállalkozások 
támogatása, életben tartása, 
nyugalmi időszakban pedig a 
profitnövelés és piacbővítés. 
A digitalizáció mellett újabb 
finanszírozási formákra, ügy-
félszegmensekre is gondo-
lunk: a Social Impact Banking 
program keretében több olyan 
vállalkozást finanszírozunk 
majd, amelyek a társadalom 
számára mérhető értéket te-
remtenek.

Segítség nehéz helyzetekben is
Az elmúlt másfél év rengeteg kihívást és meg-
oldandó helyzetet hozott a cégek életébe, me-
lyek a pénzügyi helyzetükre is hatással voltak. 
Hogyan oldották ezt meg, milyen eszközökhöz 
folyamodtak? Tóth Szilárdot, az UniCredit Bank 
régióigazgatóját kérdeztük az ezzel kapcsolatos 
tapasztalatairól. 

További információ: 
 www.unicreditbank.hu/woca 

Tóth Szilárd régióigazgató  
Észak-Magyarország
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Az eddig a szénalapú energia-
termelést segítő cégek átala-
kulhatnak, új piaci szegmens 
irányába nyithatnak, ehhez 
pedig segítséget kaphatnak.

A LIFE-IP North-HU-Trans projekt keretében zajlik a 
mátrai erőmű és régiójának fenntartható, igazságos 
átmenetére irányuló zöldjövőkép kialakítása. A ki-
lencéves, 5,2 milliárd forintból megvalósuló projekt 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Eszter-
házy Károly Katolikus Egyetem, illetve a Heves Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) vezetésével, vala-
mint további 19 konzorciumi partner összefogásával 
és számos érintett fél bevonásával zajlik. A Szénrégió 
Bizottság Titkársága az Eszterházy Károly Katolikus 
Egyetemen működik.

A mátrai erőmű kétezer foglalkoztatottja és közel 
kilencszázhatvan Heves, illetve Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei beszállító vállalkozás sorsa a tét. Ezen túl 
az energiabiztonsági szempontok, a villamosenergia-
felhasználók érdekeinek és Magyarország hosszú távú 
klímastratégiai céljainak összehangolása is a feladat 
része a LIFE projekt keretében.

A projekt illeszkedik az Európai Unió (EU) klímapo-
litikájához. Dr. Botos Barbara, az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes ál-
lamtitkára a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
által szervezett konferencián kifejtette, a világ országai 
megállítanák a bolygó további melegedését, ennek 
jegyében az üvegházhatású gázkibocsátás mértékét 
2050-re száz százalékkal visszafogják. Amennyi üveg-
házhatású gázt kibocsátunk, annyit meg is kötünk. 
Magyarország 2030-ra negyvenszázalékos csökkentést 
vállalt.

Az Unió készített egy javaslatcsomagot is, amely 
egyebek közt átalakítja az EU Kibocsátás-kereskedel-
mi Rendszerét, kiterjeszti azt a tengeri hajózásra, s új 
rendszert hoz létre az épületekre és a közlekedésre is. 
A javaslatok kiterjednek a légi közlekedésre vonatkozó 
szabályokra, a földhasználatra, az erdészetre, az im-
portáruk karbonintenzitását ellensúlyozó vámokra.

Dr. Botos Barbara szerint a következő, 2021 és 2027 
közötti uniós költségvetési ciklusban a pénz harminc 
százalékát klímavédelmi célokra kell fordítani. Több 
pénzalap is kiegészítő forrást adhat a Mátra LIFE pro-
jekthez, illetve segítheti a zöldgazdaság növekedését. 
A szén-dioxid-kvótabevételeket ötven százalékban zöl-
dítésre kell fordítani, ez százmilliárdos nagyságrendű 
alapot, akár 362 milliárd forintot is jelenthet 2030-ig. Az 
Európai Bizottság dönt a 10c derogációról, amelynek 

AZ ÁTALAKÍTÁS UTAT NYIT  
A ZÖLDGAZDASÁGNAK

LIFE-IP North-HU-Trans
LIFE19 IPC/HU/000009
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2021 és 2030 közötti hazai alkalmazásának célja a ma-
gas üvegházhatású gázkibocsátással járó áramterme-
lés földgázzal vagy más, fenntartható technológiával 
történő kiváltása, ennek nyertes projektjeit pályázaton 
választják ki. Pozitív döntés esetén a szénerőművek 
kiváltására idehaza 220 milliárd forint lesz fordítható. 
A modernizációs alapból Magyarország 184 milliárd fo-
rintot kap átképzésre, energetikai modernizációra.

Az Igazságos Átmenet Alapból Heves, Borsod-Aba-
új-Zemplén és Baranya megye 103 milliárd forintot for-
díthat a szénalapú energia kivezetése során a szociális 
és gazdasági hatások mérséklésére. Ebből tovább- és 
átképzéseket finanszíroznak az átállásban veszélyez-
tetett munkavállalók számára, támogatják vállalko-
zóvá válásukat. A zöldgazdaság-fejlesztés keretében 
zöldgazdasági inkubációt, kis- és középvállalkozások 
zöldgazdasági diverzifikációját, üvegházhatásúgáz-
csökkentő kutatás-fejlesztést és technológiaváltást 
támogatnak. Lesznek innovatív energiatárolási pilot-
projektek, de gondolnak a lakosságra is, akik megújuló 
energiahordozót használó rendszereket alkalmazhat-
nak, támogatást kaphatnak lakóépületek energetikai 
felújítására. Az innovatív zöld közlekedési projektek 
igényvezérelt helyi tömegközlekedés kialakítását, a 
töltőinfrastruktúra fejlesztését, a mobilitás csökkenté-
sét fedik. A pénzből támogatják a bányák rekultiváció-
ját, alternatív utóhasznosítását. Az Igazságos Átmenet 

Dr. Botos Barbara klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár

Az Igazságos Átmenet Tervek főbb célkitűzései a 
JTF által támogatott megyékben – helyi szükség-
letek, támogatható tevékenységek, klímavédelmi 
stratégiai célok alapján

1. Beruházás a munkaerő (át)képzésébe: tovább- és 
átképzések az átállásban veszélyeztetett munka-
vállalók számára, vállalkozóvá válás, vállalatin-
dítás támogatása

2. Zöldgazdasági diverzifikáció, technológiaváltás, 
a kutatás-fejlesztés, innováció ösztönzése: zöld-
gazdasági inkubáció; (kis- és közép)vállalatok 
zöldgazdasági diverzifikációja; ÜHG-csökkentő 
K+F és technológiaváltás támogatása

3.  Megújuló energetikai infrastruktúra-fejlesztés 
ösztönzése: innovatív energiatárolási pilotpro-
jektek

4. A környezetkímélő háztartási energiatermelés 
és energiafelhasználás ösztönzése: lakossági 
széntüzelés kiváltása, megújuló energiahordozót 
használó rendszerek alkalmazása, lakóépületek 
energetikai felújításának támogatása; zöldtuda-
tosság-növelő mentorprogram

5. Zöld közösségi közlekedésfejlesztés: innovatív 
zöldközlekedési projektek a mobilitás csökkenté-
se érdekében – igényvezérelt helyi tömegközleke-
dés kialakítása; töltőinfrastruktúra fejlesztése

6. Fenntartható területhasználat: a bezárásra kerü-
lő bükkábrányi és visontai bányák rekultivációja, 
alternatív utóhasznosítási projektek
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Alap 237 millió eurós forrását a KEHOP PLUSZ operatív 
programon keresztül csatornázzák be a célok elérésére. 
Az uniós operatív programok 1370 milliárd forintjából a 
foglalkoztatást, a képzést, az energiatermelés átalakítá-
sát, hálózati fejlesztéseket támogatnak.

Németh Olivér, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 
gazdaságfejlesztési igazgatója a kamara által szerve-
zett konferencián beszélt a magyar zöldgazdaság jövő-
képéről. Szólt egyebek közt a Zöld Nemzeti Bajnokok 
pályázatról, amelynek legutóbbi körében 30 milliárd 
forintra lehet pályázni. Az IFKA végzi a pályázatok elő-
minősítését, az ötletekkel, tervekkel meg lehet keresni 
a szervezetet. A Pénzügyminisztériumnak 14-15 mil-
liárd forintnyi pályázatot javasoltak támogatásra, így 
újabb pályázati kör lesz 2022 januárjában, februárjá-
ban. Várják vállalkozások energiahatékonyságot se-
gítő pályázatait, vízhasználat hatékonyságában vagy 
elektromobilitásban érdekelt gyártók pályázatait, má-
sodlagos forrású nyersanyagot előállító vagy használó 
gyártók terveit, illetve egyszer használatos műanyago-
kat kiváltó eszközök gyártóit.

Sum János, az MVM Energetika Zrt. gazdasági vezér-
igazgató-helyettese az MVM Csoport és az energiaha-
tékonysági kötelezettség rendszerét ismertette. A világ 
a tiszta energia irányába indult el, dekarbonizációs, klí-
mavédelmi akciók sorozata kezdődött. Az elektromos 
hálózatokat kihívás elé állítja a decentralizált termelés, 
az MVM ügyfelei aktív energetikai szereplők. Az MVM 
új területek, így az elektromobilitás, a világítás, a fűtés-
hűtés korszerűsítés felé nyitott. A társaság aktív a kis- és 
középvállalati, nagyvállalati, illetve közigazgatás-ön-
kormányzati szegmensben is. Az MVM leányvállalata-
ival például megújuló energiát termelő projekteket is 
finanszíroz, illetve tervez és kivitelez az ezt igénylők 
számára, de világítási, hőellátási beruházásokban is se-

gítséget nyújt. Az MVM városi portfóliója a települések 
és a helyi vállalkozások együttműködését támogatja. 
Ezek között megtalálhatók az energiaközösségek, az 
okosvárosok alap-infrastruktúrájának kialakításai, ta-
nácsadói szolgáltatások, célzott kutatásfinanszírozási 
források után, fogyasztóoldali energiamenedzsment, 
de az elektromobilitás szélesítése is.

Molnár Ferenc, az MVM Csoport tanácsadója a be-
szállítói, együttműködési lehetőségeket ismertetve 
kifejtette, a közeljövő erőmű-átalakítási programja 
miatt számos területen kerülhetnek kapcsolatba új 
partnerekkel. A lehetséges együttműködők között 
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említette az oktatási intézményeket, kutatóintézete-
ket, mérnöki irodákat, építőipari szereplőket, szak-
ipari vállalkozásokat, a gyártói háttér fejlesztőit, fuva-
rozókat, munkaerő-átképzőket, a vendéglátókat, az 
idegenforgalom szereplőit.

A LIFE projekt részeként a Heves Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mentorprogramot 
indított, amelybe első körben százötven, később pedig 
további száz vállalkozást terveznek bevonni. Az  első 
ütem már megkezdődött a cégek megkeresésével, de 
jelentkezőket is várnak. A tervek szerint az első kör 
2023 februárjáig tart, a következő pedig 2025 augusz-
tus végén fejeződik be. A kamara az árbevétel pótlásá-
ban, a bevételi struktúra átalakításában próbál segíteni 
a vállalkozásoknak.

File Sándor, a HKIK főtitkára szerint a cégek számít-
hatnak üzletfejlesztési tanácsadásra jogi, pénzügyi, 
finanszírozási, marketingterületen, de üzleti tervezés-
ben, modellezésben is kapnak segítséget. Támogatják 
a beszállítóvá válást új piaci területeken, a külpiacra 
lépésben, innovációban, termék- és szolgáltatásfejlesz-
tésben, valamint a zöldgazdaság területén.

A céges kapcsolatfelvétel után a kamara és a vál-
lalkozás együttműködési megállapodást ír alá, egy 
bemeneti mérést, majd egyéni fejlesztési tervet készí-
tenek. Az ígéretek szerint a kapcsolattartás folyama-
tos lesz a konzorciumi tagok és a vállalkozások között. 
A mentoráltak fejlesztése 6-12 hónapig tart, ez magá-
ban foglalja a folyamatfejlesztést akár a termelés, akár 
a kereskedelem, logisztika, informatika terén, akár más 
területen. Megvalósulnak képzések, a cégek képvise-
lői tanulmányutakra mehetnek, illetve kiállításokat 

látogathatnak meg, vagy meg is jelenhetnek azokon. 
A program kimeneti méréssel zárul.

File Sándor kifejtette, a 935 erőművi beszállító kö-
zül elsődleges cégcsoportként 278-at jelöltek ki. A tár-
saságnak egyébként 172 Heves megyei és 120 Borsod 
megyei beszállítója van. Mindössze tíz beszállító tevé-
kenykedik a zöldgazdaság területén.

Információ a mentorprogramról: Becskei Márk, HKIK 
projektiroda-vezető,  mark.becskei@hkik.hu, 06-20-
517-9292.

A kamara a projekt költségvetéséből szakmai uta-
zásokat is szervez, illetve az már biztos, hogy több 
cég megjelenését  finanszírozza hazai és külföldi ki-
állításokon. Előkészítés alatt állnak képzések, hiszen 
voltak konkrét igények, javaslatok. Piacképes online 
marketing, vezetői kompetenciafejlesztés, LEAN, mi-
nősített hegesztő, roncsolásmentes anyagvizsgálat, 
folyadékbehatásos anyagvizsgáló képesítés, vizuális 
anyagvizsgáló képesítés megszerzésére irányuló kép-
zéseket is terveznek. Ezekre nem csak a projektbe be-
vont cégek jelentkezhetnek. A szakértői szolgáltatások, 
tanácsadások közül várható partnerkeresés, üzletfej-
lesztés, piacelemzés és auditra fölkészítés is.

LIFE IP NORTH-HU-TRANS (LIFE19 IPC/HU/000009) PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ LIFE PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL MEG.

WWW.HKIK.HU
HKIK@HKIK.HU

3300 EGER, FAISKOLA ÚT 15.
3000 HATVAN, BALASSI U. 3.
3200 GYÖNGYÖS, KATONA J. U. 6.  



Az egri székhelyű, tavaly 
húszéves Angstrom TruForge 
Kft. fő profilja a süllyesztékes 
kovácsolás. A cég főként jár-
műipari és mezőgazdasági 
gépgyártó vállalatok számá-
ra gyárt kovácstermékeket. 
Az amerikai Angstrom Auto-
motive Group LLC vállalat-
csoport tagjaként működő 
gyárnak az elmúlt időszak-
ban több ügyvezetője is volt. 
Kozma Katalin 2019 őszétől 
vezeti a céget, és azóta arra 
törekszik, hogy a stabilitás 
helyreálljon.

– Meg tudta valósítani azt a stabilitást, amit 
elképzelt?

– Igen, a helyi menedzsment és a középve-
zetés tagjai közé sikerült a megfelelő kollégákat 
kiválasztanom. Nagyon fontos, hogy munka-
társaink ne bizonytalanságban, feszültségben 
dolgozzanak, hanem egy stabil, jó közösségben, 
ahol közösen teremtünk értéket. Jelenleg 90 em-
ber segíti a munkát. A cég fő tevékenysége ma 
is ugyanaz, mint a kezdetekben: süllyesztékes 

kovácsolási technológiával gyárt kovácster-
mékeket, melyekből különböző felhasználású 
alkatrészek készülnek. Folyamatosan kiegészül 
és bővül a termékpalettánk. A gyártáshoz szük-
séges szerszámokat a vevők igényei alapján egy 
mérnöki gárda tervezi meg itt helyben, majd be-
szerezzük az alapanyagokat, és megkezdődhet 
a tömeggyártás. Kisebb és nagyobb szériában 
is gyártunk, előbbit a mezőgazdasági gépekhez, 
5-6000 darabot havonta, utóbbit az autóipar szá-
mára, akár 10 ezer darabot hetente. Termékeink 
egy része közvetlenül a vevőhöz kerül, más része 
még a cégcsoporton belül további megmunká-
lásra, összeszerelésre, és csak ezután értékesítés-
re. Jelenleg két fő célunk van, az egyik, hogy az 
amerikai tulajdonoson keresztül az elektromos 
járművek felé is nyissunk. Az európai autóipar 
az elmúlt másfél évben megmutatta gyengesé-
geit, és úgy tűnik, az észak-amerikai piac stabi-
labb, s egyre nagyobb a kereslet az elektromos 
autók iránt. Másik célkitűzésünk, hogy nyissunk 
más ágazatok, mint például a mezőgazdaság 
felé is, ehhez a partnereinket főképp Ausztri-
ában és Észak-Olaszországban találtuk meg. 
Arra törekszünk, hogy az árbevétel 40 százaléka 
ebből az ágazatból, 60 százaléka az autóiparból 
származzon.

– Milyen fejlesztéseket hajtottak végre a 
közelmúltban, és mit terveznek a jövőben?

– Egy jelentős beruházáson vagyunk túl: új, 
LED-es világítórendszert alakítottunk ki mind-
két csarnokunkban, hiszen már eléggé elavult 
volt az addig működő húszéves technológia, 
nem voltak megfelelőek a fényviszonyok. 
Az  új világítás nemcsak energiatakarékos, 
de jelentősen javította a dolgozók munka-
körülményeit is. Felújítottuk a legnagyobb, 
3000 tonnás présünket is, ez most fejeződik 
be, de tervben van egy másik prés felújítása 
is. A  közeljövőben szeretnénk egy mágneses 
repedésvizsgáló automatasort is vásárolni. Ez 
a vizsgálat eddig nem volt része a termelési 
folyamatunknak, de egyre nagyobb rá a vevői 
igény, főként az amerikai piacon növekszik az 
elvárás az ilyen jellegű minőségi ellenőrzésre. 
Szeretnénk tehát több területen újítani, el-
mozdulni a húsz éve megszokott profiltól, és 
ehhez minden támogatást meg is kapunk az 
anyavállalattól. A globális gazdaság alakulását 
nem igazán lehet kiszámítani. A következő év 
nagy feladata, hogy azokat az áremeléseket, 
melyek a különböző gazdasági szektorokat 
terhelik, hogyan tudjuk érvényesíteni a vevők 
felé. Ezen a téren kell majd helytállnunk.

ÉRTÉKTEREMTÉS ÉS STABILITÁS 
A FŐ AZ ANGSTROMNÁL

Kozma Katalin 
gyárvezető
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Minőségi alumíniumöntvé-
nyeket gyárt az idén tízéves 
Alu Casting Support Kft. 
Termékeikkel jelen vannak 
a pneumatikában, az autó-
iparban, illetve ipari gépek 
gyártásában. Az elmúlt tíz 
év alatt elért folyamatos 
fejlődés többek között a 
professzionalitásnak, a meg-
bízhatóságnak és a mun-
katársak megbecsülésének 
köszönhető – avat be minket 
Uwe Friese cégvezető, aki már 
45 éve dolgozik az iparágban.

– Honnan indult és hogyan fejlődött a cég 
az elmúlt tíz év alatt?

– Még 2011 novemberében öt emberrel 
kezdtük el a munkát. Az első időszakban autó-
ipari termékeket gyártottunk, mint például mo-
tortartó bakok, üzemanyagpumpák alkatrészeit. 
Később nyitottunk más termékek felé is a pneu-
matika és az ipari gépek piacán, hiszen az autó-
ipar igénye meglehetősen hullámzó. 2012-ben 
10 millió forint volt az árbevételünk, épphogy ki 
tudtuk fizetni a dolgozókat. 2013-ban már 170 
millió forint volt az árbevételünk. Egy év múlva 
stratégiai döntést hoztunk: tulajdonostársként 
egy német partnert is bevontunk, ennek kö-
szönhetően onnan is egyre több megrendelés 
érkezett. Ahogy nőtt a cég, úgy nőtt az alkalma-
zottak száma is, ma már 35 emberrel dolgozunk. 
Természetesen a növekedéssel emelkedett az 
árbevételünk, amely tavaly egymilliárd forint 
volt, idén 1,3 milliárddal számolunk. A minőség 
gyártásához profi csapat is kell, akik kötődnek 
a céghez. A kezdetektől arra törekszünk, hogy 
kitanítsuk, megbecsüljük és megtartsuk az 
embereinket. Ők igazából nálunk tanulják ki 
a szakmát, mert Magyarországon nincs olyan 
szakképzés, amely az öntödei szektornak mun-
kaerőt képezne ki. Fontos, hogy az itt dolgozó 
kollégák szeressék a munkájukat, szeressenek 
nálunk dolgozni, kölcsönös bizalom legyen egy-
más iránt, és értékeljék egymás munkáját. A jö-
vőben tervezzük, hogy több női alkalmazottat 
veszünk fel, hogy az öntészet szépségeit velük 
is megismertessük. A jövőre vonatkozó terveink 
között szerepel az is, hogy kapacitásunk növelé-
se érdekében egy új gyártat építünk.

– Mi a fő profilja a cégnek?
– Prémiumkategóriájú autók alkatrészei-

hez gyártunk alumíniumöntvényeket, például 
a Ferrarinak, a Porschénak, a Lamborghininek, 
az Audinak. Ezenfelül dolgozunk a pneumati-
kának, elektrotechnikának, gépgyártásnak. Az 
Alu Casting Support Kft. kiváló minőségű alkat-

részeket szállít autóbuszokba, teherautókba, 
és szeretnénk nyitni az elektromos autók piaca 
felé is. Emellett az egészségügyi szektorba is 
bedolgozunk: lélegeztetőgépek vákuumpum-
pájához készítünk aluöntvényt, amely iránt a 
járvány idején hatalmas lett a kereslet. Ez jelen-
leg létfontosságú, hiszen emberéleteket ment 
meg. Nyolcvan százalékban külföldi megren-
delőink vannak Németországból, Franciaor-
szágból, Angliából és Olaszországból, húsz szá-
zalékban hazai partnerekkel dolgozunk. Olyan 
öntvényeket készítünk, amelyek egyediek, és 
csak az adott vevő számára készülnek. Nem 

tömegtermékeket gyártunk, hanem kis- és kö-
zépszériájú, speciális termékeket, és azokat a 
legkiválóbb minőségben. A minőség javítása 
és a hatékonyság növelése érdekében speciális 
röntgengépet is vásároltunk, és folyamatosan 
fejlesztjük a technológiánkat, mert hiszünk ab-
ban, hogy a minőség kifizetődő. Fontosnak tart-
juk a megbízhatóságot is, mindig időben szál-
lítjuk le az évi közel 250 ezer terméket – selejt, 
hibás áru nélkül. Úgy gondolom, a minőség és a 
megbízhatóság az, ami sikerünk legfőbb záloga 
lett az elmúlt tíz évben, és arra törekszünk, hogy 
a jövőben is az maradjon.

ALU CASTING SUPPORT:  
MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG 

A cég vezetői balról: Uwe Friese ügyvezető és Sánta Szabolcs kereskedelmi vezető

Fo
tó

k:
 H

us
zá

r M
ár

k

*6
23

41
8*

33



*6
23

23
8*



A Detki Keksz Kft. immár közel négy 
évtizede van jelen a magyar családok 
életében. Generációk nőttek fel a tradi-
cionális Mese kekszen, kisgyermekként 
boldogan majszoltuk az általuk gyártott 
háztartási kekszet, vagy ettük az ebből 
készített kókuszgolyót, keksztekercset.

Nem meglepő tehát, hogy a legtöbb fogyasztó érzelmileg 
is kötődik a márkához, sok pozitív élményt tud felidézni 
egy-egy termékkel kapcsolatban. Erre természetesen na-
gyon büszke a cég, ugyanakkor nagy kihívást jelent az, 
hogy folyamatosan megfeleljen ennek az elvárásnak és 
az általa gyártott kekszeket ilyen többlettartalommal 
töltse meg.

A pandémia időszakában méginkább előtérbe kerül-
tek részben az emberi kapcsolatok, részben pedig az az 
igény, hogy a bezártságban is minőségi időt tudjanak egy-
mással eltölteni. Ennek a gondolatnak a mentén született 
meg egy nagyszerű együttműködés: a kaposvári Vadvirág 
Alapítvány kidolgozott egy úgynevezett Tanulást Könnyí-
tő Programot, amely az óvodás gyermekeknek az olvasás-
előkészítés, a kisiskolásoknak pedig az olvasásfejlesztés 
területén nyújt segítséget. A módszer célja, hogy a gye-
rekek játékos formában végezzenek el különböző felada-
tokat, amelyekben Detki Maki, illetve a cég által gyártott 
állatfigurás kekszek nyújtanak segítséget.

A projekt keretében a www.detkiokosjatek.hu hon-
lapra rendszeres időközönként, különböző tematikájú 
feladatlapokat töltenek fel, amelyek egy egyszerű regiszt-

rációt követően bárki számára ingyenesen elérhetőek. 
A feladatlapok kitöltése kellemes és hasznos időtöltés le-
het akár otthon, családi körben, akár óvodai foglalkozás 
vagy kisiskolások tanórája keretében.

Az edukációs program mellett a cég a funkcionális ter-
mékeket kereső vásárlókra is odafigyel, a termékekkel ki-
szolgálásukra nagy hangsúlyt fektet: ebben a munkájukat 
egy dietetikus szakember is segíti, biztosítva ezzel azt, 
hogy a célcsoport számára minden tekintetben a legmeg-
felelőbb összetételű kekszekkel tudjon piacra lépni.

Ahogyan Pavlova Olga, a cég vállalati kapcsolatokért 
felelős vezetője fogalmazott: 

„Magyar tulajdonú cégként és felelős gyártóként elsőd-
leges célunknak tekintjük, hogy a hazai fogyasztóink igé-
nyeit maximálisan kielégítsük. Olyan kekszeket gyártunk, 
amelyeket mi magunk is szívesen adunk gyermekeinknek és 
unokáinknak!”

FÓKUSZBAN A FOGYASZTÓ  
A DETKI KEKSZNÉL 

Detki Keksz Édesipari Kft. | 3273 Halmajugra, Kossuth u. 178.   
Tel: 36/375-503 | Fax: 36/375-507 | web: www.detkikeksz.hu | e-mail: detkikeksz@detkikeksz.hu
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L á t v á n y o s a n  b ő v í t i 
t e r m e l é s é t  a z  e g r i 

p n e u m a t i k a 

Emerson 
Automation 

FCP Kft.

Gödri István
ügyvezető igazgató

Újabb lendületet kapott a pneumatikagyártás, mely immáron 54 éves múlt-
ra tekint vissza Egerben. Az Emerson Automation FCP Kft. új, 10.500 négy-
zetméteres üzemcsarnokot létesített idén a megyeszékhely ipari parkjában, 
amelynek termelésbe állításával látványosan bővül kapacitása, illetve ter-
mékválasztéka.

Az egri pneumatikagyártás számos olyan értékkel rendelkezik, amelyek biztos 
alapot nyújtanak a továbbfejlődésre és a sikeres működésre, ezért is döntött a válla-
latcsoport a 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 ma-
gyar csapat elkötelezettségét, hogy Egerben termékfejlesztési részleg is működik, 
továbbá számos európai Emerson vállalat könyvelését is innen végzik. Mindez kie-
gészül olyan előnyökkel, mint hogy az M25-ös autóút közelsége nagyban leegysze-
rűsíti a fuvarozási műveleteket, illetve a cég telkén még további, jelentős infrastruk-
turális beruházásokra elegendő hely áll rendelkezésre. 
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A bizalom alapját természetesen a sikeres gazdálkodás adja: az 
egri pneumatika folyamatosan nyereséges, és az eredményesség 
érdekében képes a megújulásra, új technológiák használatára, a 
takarékos és hatékony működésre. Nyereségességét az elmúlt két 
évben, a koronavírus-járvány idején is megőrizte.

Mint ahogyan Gödri István ügyvezető igazgatótól megtudtuk, 
a 2021-es pénzügyi évben (az USA-ban ez októbertől októberig 
tart) a koronavírus-járvány okozta nehézségek és a globális gaz-
daság lassulása ellenére is teljesítették a terveket. Tovább bővült 
kínálatuk is, hiszen számos termék előállítása került áttelepítésre 
más európai Emerson-gyárakból Egerbe. Az egri gyár jellemzője a 
széles termékpalettára épülő, nagy rugalmasságot igénylő, kis szé-
riás termelés, amelynek magas színvonalát többek között a nem-
zetközileg elismert minőségbiztosítási rendszerek – ISO 14001, ISO 
45001, ISO 9001, ISO 50001, IATF 16949 – alkalmazása is garantálja. 

A jelenleg zajló, negyedik ipari forradalom, az Ipar 4.0 jegyében 
folyamatosan újabb informatikai megoldásokkal modernizálják a 
termelést, valamint a 2021. évben is nagy értékű berendezések-
kel fejlesztették a gépparkot. Az eszköz- és folyamatfejlesztés célja 
természetesen a vevők minél színvonalasabb kiszolgálása, mind 
a termékminőség, mind a kiszállítási pontosság terén. A fejlődő 
technikával lépést kell tartani: a dolgozók rendszeresen részt vesz-
nek a cég által biztosított vagy támogatott szakmai és szervezet-
fejlesztési tréningeken, továbbképzéseken.

Az új épület átadása 2021 decemberében megtörtént, a terme-
lés megindult, az új szerelősorok működtetéséhez pedig újabb 
kollégákra is szükség van. Az Emerson Automation FCP Kft. olyan 
időszakban kínál új munkalehetőségeket, amikor egyre nagyobb 
kincset jelent egy megbízható, állandó munkahely, amely stabil és 
vonzó jövedelmet biztosít. 

Az Emerson (NYSE: EMR), melynek székhelye St. 
Louisban, Missouriban (USA) található, egy globális 
technológiai és mérnöki vállalat, mely innovatív meg-
oldásokat kínál világszerte az ipari, kereskedelmi és la-
kossági piacok számára. Az egri telephelyen főként 
gyártósorok építéséhez és ipari alkalmazásokhoz hasz-
nált, magas minőségű, pneumatikus munkahenge-
rek és szelepek készülnek, számtalan változatban. Ez-
zel párhuzamosan fokozatosan erősödik a járműipari 
üzletág is, melynek vevői közé tartozik többek között a 
Volvo, a Scania, a Daimler, a MAN és a ZF.
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               MINŐSÉGI 
CSAVARHÚZÓK EGERBŐL

A Felo cég több mint 
140 éve van jelen a ké-
ziszerszámgyártásban. 
Termékei főképp Német-
országban, Neustadtban 
készülnek, de jövőre már 
25 éve lesz annak, hogy 
Egerben is gyártják minő-
ségi csavarhúzóit. A 2019-
ben Pro Agria gazdasági 
szakmai díjjal kitüntetett 
Felo Szerszámgyár Kft. 
cégvezetője 2008 óta 
Tóth né Bertók Erika, aki 
úgy fogalmazott: az egri 
cég is az anyavállalat alap-
elvei mentén működik, 
amely nem más, mint a 
hagyomány, a minőségtu-
datosság, az innováció.

– Lassan negyedszázada működik a gyár Eger-
ben. Milyen főbb változások történtek az eltelt 
időszak alatt?

– 1997 januárjában bérelt csarnokban kez-
dődött meg a gyártás, új üzemcsarnokunk 2000-
ben épült, amelynek bővítésére 2018-ban került 
sor. A kezdetektől gyártóüzem vagyunk, kizáró-
lag csavarhúzókat állítunk elő. Anyavállalatunk-
nak értékesítünk egyrészt Felo csavarhúzókat 
másrészt különböző vevők saját márkáit. A Felo 
cég tulajdonosa 2008-ban a Würth vállalatcso-
port lett, amely világszerte piacvezető szerepet 
tölt be a szereléstechnikai termékek forgalma-
zásában. A Würth cégcsoporthoz németországi 
és svájci konszignációs raktárakba szállítunk 
csavarhúzókat. Huszonöt emberrel indultunk, 
most közel ötvenen dolgozunk a helyi gyárban. 
Mára évi mintegy 8 millió csavarhúzó készül el 
üzemünkben.

– Milyen munkafolyamat zajlik Egerben?
– A régebbi csarnokban fémmegmunkálás 

folyik, speciális váltófejes csavarhúzókat ké-
szítünk. Az alapanyag acéltekercsben érkezik, 
amely darabolási, marási, préselési folyamato-
kon megy át, majd a termék egy 800 fokos edző-
kemencébe kerül. A további megmunkálás az 
anyavállalatnál megy végbe, ők szállítják tovább 
a termékeket a vevőkhöz. Az új üzemcsarnok-
ban zajlik a csavarhúzók fröccsöntése. A pen-
géket többségében az anyacég gyártja, ezekre 
öntünk mi különböző típusú nyeleket. Egy- és 
kétkomponensű markolatokat készítünk, 
a fröccs öntés és a tamponnyomás fo-

lyamatát végezzük Egerben. Gyártunk szigetelt 
termékeket is, mely során először egy szigetelést 
öntünk a csavarhúzópengékre. Minden egyes 
szigetelt termékünket egyesével vizsgálunk be 
10 ezer volton. Termékeinket részben ömlesztve, 
részben különböző készletek formájában érté-
kesítjük.

– Mi a cég fő alapelve?
– A Felo a minőségi csavarhúzók gyártója, 

a minőség iránti elkötelezettség, a lelkesedés, 
az innováció viszi előre, ezek az alapelvek tették 
a márkát a világ egyik vezető csavarhúzójává – 
ezek mentén dolgozunk mi is itt, Egerben. Tevé-
kenységünk minden területén a tökéletességre 
törekszünk. Felelősségteljesen, kölcsönös tisz-
telettel dolgozunk, egyenesen, következetesen 
cselekszünk.

Több munkatársunkról elmondhatjuk, hogy 
a cégalapítás óta nálunk dolgoznak, mintegy 
harmincan rendelkeznek már több mint 10 éves, 
nálunk eltöltött munkaviszonnyal. Úgy érezzük, 
ez a hűség pozitív visszajelzése annak, hogy egy 
kiváló közösség, egy profi csapat részének érzik 
magukat a munkatársak.

A jelenlegi időszakot aktív változások jel-
lemzik, a gépparkunk folyamatos megújítása 
és modern technológiák bevezetése által biz-
tosítjuk, hogy termékeink megfeleljenek a kor 
legmagasabb minőségi elvárásainak.

Tóthné Bertók Erika 
cégvezető

Komádi István
termelésvezető

Andreas Siewert
ügyvezető igazgató
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TUDÁST, JÖVEDELMET KÍNÁL 
A HEVES MEGYEI VÍZMŰ

Számos területen képezheti magát az, aki 
fontosnak tartja az ivóvíz- és a szennyvíz-
szolgáltatást.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. közszolgáltatást végző gazdasá-
gi társaság, amely több százezer embereknek biztosít kiváló 
minőségű ivóvizet, illetve gondoskodik a szennyvízszolgál-
tatásról. Társaságunk a fiatal nemzedék számára kedvező 
feltételeket biztosít jövedelem- és karrierlehetőségek tekin-
tetében. A  hosszú távú munkavállalás mellett kiszámítható 
induló jövedelmet biztosítunk, továbbá magas és speciális 
tudáshoz  juttatjuk munkavállalóinkat. A szakmunkás kollé-
gáknak  középvezetői szintig felfutó pályaívet kínálunk, az itt 
meg szerzett tudásukat és szakmai tapasztalataikat máshol is 
kamatoztatni tudják. Szívesen elindítjuk a pályán a friss dip-
lomás kezdő mérnököt és szakmunkást, csapatunk tagjaivá 
válhatnak.

A képzések legfontosabb helyszínei a közép- és felsőfokú 
oktatási intézmények. Elsődleges cél, hogy a kamarák, az ok-
tatási intézmények és a gazdálkodó szervezetek együttmű-
ködve meghatározzák a jövőbeli szakma keresletét. A most 
belépő fiatalok majd csak két-három év múlva jelentenek 
megoldást a munkaerőpiaci hiányra, ezért fontos, hogy olyan 
viszonylag rövidebb továbbképzéseket, átképzéseket is lehes-
sen szervezni, ahol a vállalkozások személyre szabhatják leen-
dő, vagy már meglévő munkaerő-állományukat. Ennek hatá-
sára társaságunk együttműködik a Heves Megyei Szakképzési 
Centrummal és a Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola 
és Kollégiummal, illetve a Heves Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamarával, így munkavállalóink részére esti tagozaton indul 
képzés víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő szakon. To-
vábbá lehetőségeinkhez mérten folyamatosan biztosítunk 
munkatársaink számára szakmai tréningeket is.

A Heves Megyei Vízmű Zrt.-nél elkötelezett a munkavál-
lalói közösség, ezt a hűséget társaságunk támogatja és jutal-
mazza. A részvénytársaság kiemelten kezeli a hozzátartozók 
felvételét, így csökkenthető a szakemberhiány, illetve növel-
hető az elköteleződés a többgenerációs munkavállalóknak 
köszönhetően.

Folyamatos képzéseink jelentős része a szakmai kompe-
tenciák fejlesztésére irányul, segítve ezzel kollégáink minden-
napi hatékony munkavégzését. A nem szakmai képzettségű, 
illetve nem a vállalat tevékenységi körébe tartozó, de motivált 
dolgozóknak lehetőséget biztosítunk, hogy olyan „OKJ-s” szak-
képzettséget szerezhessenek, például villanyszerelő-, építő- és 
anyagmozgató gépkezelő szakmában, amelyek kapcsolódnak 
munkakörükhöz. Az AutoCAD- és a PLC-programozó-képzések 
hozzájárulnak a telepek zavartalan működtetéséhez, szüksége-
sek például a szivattyúk szabályozásához, a folyamatok vezér-

léséhez. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink szak-
mailag felkészültek legyenek a külső, belső helyszíni munkák 
során, ennek érdekében szervezünk víz- és csatornaműkezelő-
képzéseket. Elengedhetetlen, hogy zavartalan, minőségi szol-
gáltatást tudjunk nyújtani a fogyasztóknak.

Kulcsfontosságúnak tartjuk a fogyasztókkal az ágazat meg-
ismertetését, illetve a kamarákkal és az iskolákkal való szoros 
együttműködést. Ezeken a csatornákon keresztül tudjuk meg-
szólítani a leendő munkavállalókat és a pályaválasztó diáko-
kat, ezért részt veszünk szakmát népszerűsítő programok szer-
vezésében és pályaválasztási rendezvényeken.

Innovációs pályázatokban elnyert pénzügyi forrásokból 
csökkentjük a vízveszteséget, így védve ivóvízbázisainkat. Si-
keres energetikai pályázatok révén napelemekkel biztosítjuk 
a nagyobb szennyvíztelepeink áramellátását. A jövőben olyan 
kampányt indítunk, amelyben együttműködésre kérjük a fo-
gyasztókat a szennyvízhálózati rendszerek, a víz tisztítottsága 
védelme érdekében. Felhívjuk figyelmüket, hogy nedves tör-
lőkendővel, maszkkal, gumikesztyűvel, zsiradékokkal és egyéb 
káros anyagokkal ne terheljék a rendszert, így elkerülve a du-
gulások okozta csőtöréseket. Elindítottuk a környezetbarát 
szolgáltatásunkat, az e-számlázást.

Várjuk a fiatalok, pályakezdők jelentkezését. Folyamatos 
továbbképzést, hosszú távú munkalehetőséget és kiváló mun-
kahelyi légkört kínálunk számukra. Amennyiben szeretnének 
egy megbízható, nagy tapasztalattal bíró vállalatnál dolgozni, 
úgy küldjék meg fényképes önéletrajzukat és végzettségüket 
igazoló bizonyítványaikat a hr@hmvizmurt.hu e-mail-címre.  

Sasvári Szilárd vezérigazgató
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Mátra 
Energia

30 É V E S M O D E R N I Z ÁC I Ó S P R O G R A M – ZÖ L D J Ö V Ő K É P

A 2020. március 26. óta az MVM Csoport 
tagvállalataként működő MVM Mátra Ener-
gia Zrt. tisztán hazai nyersanyagforrás- 
bázison Magyarország villamosenergia-ter-
melésének mintegy 15 százalékát biztosítja. 

A lignittüzelésű blokkok ugyanakkor a hazai szén-dioxid-ki-
bocsátás közel egytizedéért is felelnek, ezért Magyarország 
2050-es karbonsemlegességi céljainak eléréséhez elen-
gedhetetlen az erőmű technológiai átalakítása. A társaság 
modernizációja a következő évtized egyik legjelentősebb 
hazai energetikai projektje lesz. Az MVM Csoport középtá-
vú célja az elavult lignitbázisú energiatermelő technológia 
új, nagyobb hatásfokú, innovatív technológiákra cserélése, 
amelynek eredményeként évi 3,3 millió tonnával csökken 
az ország CO2 kibocsátása. A tulajdonos szakmai háttere 
garantálja, hogy az átalakítási folyamat alatt az ellátó rend-
szer zavartalanul működjön.

A teljes szerkezetváltási program 5 pillérből áll, amelynek ré-
sze egy 500–650 megawatt teljesítményű kombinált ciklu-

sú gázturbinás erőmű, egy 45 megawattos RDF/bio massza 
tüzelésű blokk építése a visontai telephelyen, továbbá 200 
megawattos fotovoltaikus napelempark létesítése a két bá-
nya rekultivált területein, valamint a lignitkészletek alterna-
tív felhasználásaként egy tisztaszén-technológiát alkalma-
zó kísérleti üzem létrehozása. 

A villamosenergia-termelés átalakításán túl a társaság mo-
dernizációs programjának fontos pillére a leány- és egyéb 
szorosan kapcsolódó vállalatok speciális tevékenységének 
fejlesztése, valamint a térség gazdasági potenciáljának nö-
velése, a munkaerő megőrzése, fejlesztése, a visontai és 
bükkábrányi ipari-technológiai parkok fejlesztése. A vállalat 
vezetése ezért számos projektet azonosított be annak érde-
kében, hogy a foglalkoztatottság megőrzésre kerüljön, és 
a meglévő területet a leghatékonyabban kihasználja. A ki-
dolgozott projektek törekednek a meglévő infrastruktúra és 
kompetenciák nagymértékű hasznosítására.

Az MVM Mátra Energia Zrt. a régió kiemelt foglalkoztatója, 
leányvállalataival együtt közel 2500 dolgozónak ad mun-
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kát, így közvetlenül és közvetve több ezer 
család megélhetését biztosítja. A munka-
vállalók továbbfoglalkoztatása kiemelt pri-
oritás a szénalapú villamosenergia-termelés 
kivezetése után is. A jelenlegi bányászati 
tevékenység 2025 után részben átfordul re-
kultivációs feladatokra, így a bányászok egy 
része továbbfoglalkoztatható a bányaüze-
mekben. A társaság jövőképének kialakítá-
sa, a technológiai megújítás nemcsak ener-
giapolitikai célkitűzéseket szolgál, hanem 
azzal együtt egy komplex térségfejlesztési 
program keretében valósul meg.

A létesítmény zöld jövőképének meg-
valósítása, a széntechnológia kivezetése 
összhangban van az uniós energia- és klí-
mapolitikai célokkal is, így az átalakításnál 
jelentős EU-forrásokra is pályázhat a társa-
ság. A beruházások finanszírozására várha-
tóan jelentős összegű támogatás igényel-
hető az ún. 10c mechanizmus keretében, 
amely a villamosenergia-termelést végző 
létesítmények számára az energetikai ága-
zat modernizációja, diverzifikálása és fenn-
tartható átalakítása céljából kiosztandó 
ingyenes szén-dioxid-kvóták formájában 
hívható le. 2020 decemberében aláírásra 
került egy 5,2 milliárd forint összköltségve-
tésű támogatási szerződés, amely többek 
között az erőmű átalakításának fenntart-

ható és igazságos átmenetét segítő „LIFE-
IP North-HU-Trans” projekt végrehajtását 
rögzíti. A 9 év alatt megvalósuló projekt át-
képzési és vállalati mobilizációs programjai 
révén biztosítja az érintett munkaválla-
lók helyzetének rendezését, a bányászati 
szakmakultúra megőrzését és a szükséges 
átképzéseket. Emellett komplex tervezést, 
tesztelést és értékelést valósít meg az erő-
mű dekarbonizációjára, a bányaterületek 
rekultivációjára, energiahatékonysági, va-
lamint a regionális zöld közlekedési meg-
oldások népszerűsítésére vonatkozóan. 
További források érkezhetnek a Méltányos 
Átállást Támogató Alapból (Just Transition 
Fund), amely támogatást nyújt a 2050-ig 
teljesítendő klímasemleges uniós gazda-
ságra való átállás folyamatából adódóan 
súlyos társadalmi-gazdasági kihívásokkal 
szembesülő területeknek.

Az MVM Mátra Energia Zrt. modernizáci-
ós programjának célja, hogy fenntartható, 
igazságos átmenet keretében biztosítsa 
a széntermelés kivezetését és a környe-
zetkímélő energiatermelő technológiákra 
való átállást, amely élhetőbb természeti 
és kiszámíthatóbb gazdasági környezet 
megteremtésével járul hozzá a jövő gene-
rációinak egészségi és egzisztenciális biz-
tonságához a régióban.
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IMPLANTÁTUMOK KÉSZÜLNEK  
A MEDIMETALNÁL
A Medimetal Gyógyászati 
Termékeket Gyártó és For-
galmazó Kft.-t 1993-ban 
betéti társaságként alapí-
totta Antal István ügyvezető 
igazgató és Stefán István.

A cég 1995-ben költözött az egykori 
Berva Finomszerelvénygyártó Rt. telep-
helyére, ahol 1996 óta korlátolt felelős-
ségű társaságként működik. Az első év-
ben két dolgozóból állt a létszám, mára 
ez hetven munkatársra növekedett.

Fő profiljuk a traumatológiai im-
plantátumok gyártása. Ezek szeg- és le-
mezjellegűek, valamint csavarok. Az im-
plantátumok beültetéséhez szükséges 
műszerkészletek előállításával is foglalkoz-
nak. A baleseti sebészetekkel folyamato-
san fenntartott, személyes kapcsolatokra 
épülő, innovatív orvosi tapasztalatokon 
alapuló termékfejlesztés kiemelkedő 
fontosságú, amely a legkorszerűbb, pa-
rametrikus mérnöki tervező rendszeren 
történik. Az integrált CAD-CAM rend-
szernek köszönhetően a tervezési ada-
tok közvetlenül összekapcsolhatók a 
megmunkálógépekkel, így a folyamatok 
hatékonyak és optimalizálhatók.

A szinte teljeskörűen saját gyártás-
technológiai alapját világszínvonalú 
TORNOS és STAR esztergák, DMG meg-
munkáló-központok, Monnier-Zahner 

menetmaró gépek képezik, amelyek 
a sorozat- és egyedi gyártásra egy-
aránt alkalmasak. A folyamatok és a 
termékek átfogó kontrolljáról az EN 
ISO 13485:2012 szerinti minőségirá-
nyítási rendszer gondoskodik, amely-
hez auditáló partner a TÜV Rheinlad. 
A termékek megfelelnek a 93/42 EEC 
Medical Devices előírásainak. A gyár-
táshoz csak a legkiválóbb minőségű 
implantátum acél- és titánötvözet alap-
anyagokat használják. Csak biztos for-
rásból származó és szavatolt minőségű, 
műbizonylattal ellátott anyagokat dol-
goznak fel. Az implantátumok tesztjeit, 
terhelési próbáit akkreditált laborok 
végzik. A késztermékek minőség-ellen-
őrzése százszázalékos.

A piacot a termékeik számára a ha-
zai kórházakon túl több kontinens tra-
umatológiái biztosítják. A piac építésé-
ben mindig nagy hangsúlyt helyeznek 
a személyes kapcsolatok ápolására. 
Így lehettek első exporthelyeik a Fel-
vidék, Erdély, Los Angeles és a magyar 
egyetemeken tanuló diákok révén Vi-
etnám. A piacbővítésre a nemzetközi 
vásárokon való rendszeres részvételt is 
felhasználják, így minden évben jelen 
vannak Düsseldorfban, Dubaiban vagy 
Miamiban. Utóbbi révén épült ki a dél-
amerikai piacuk. Ma már rendszeresen 
szállítanak Mexikóba, Kolumbiába, Gu-
atemalába is.

Az árbevétel a kezdő, 1993-as év 
bő kétmillió forintos összegéről tavaly 
már 770 millióra emelkedett. A tavalyi 
és az idei járvány várhatóan nem okoz 
árbevétel-csökkenést, terveik szerint 
2021-ben elérhetik a 800 millió forintos 
árbevételt, köszönhetően az exportárak 
kedvező alakulásának.

A fejlesztésben mindig fontos volt a 
gyártás folyamatos feltöltése CNC-gé-
pekkel, 2002 és 2018 között minden év-
ben legalább egyet vásároltak. Ebben az 
évben viszont három új CNC-szerszám-
gép üzembe állításával kívánják növelni 
termelékenységüket, miközben a dolgo-
zóik átlagosan 8 százalékos béremelés-
ben részesültek.

ANTAL ISTVÁN ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

A GYÁRTÁS SORÁN 
HASZNÁLT GÉPEK
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Főként exportra készíti 
mezőgazdasági gépek, 
utánfutók kábelkötegeit 
és lámpáit a Sanube Kft.
Az osztrák tulajdonú Sanube GmbH 2018-
ban hozta létre magyar leányvállalatát, 
a Sanube Kft. pedig Egerben kezdte meg 
tevékenységét. A hevesi megyeszékhely 
mellett szólt, hogy a városban korábban 
már működött kábelgyár, s számítottak az 
egykor ott dolgozók munkatapasztalatára.

Pfaff Henrik, a Sanube Kft. ügyvezető 
igazgatója a cég történetéről elmondta, a 
tulajdonos Walter Sallaberger bő másfél év-
tized alatt épített 40 ezer euró árbevételű 
cégből 15 millió eurós családi vállalkozást. 
A vezetékek, lámpák előbb bérgyártás-
ban készültek, majd 2019. január elsején 
megkezdte a gyártást az egri gyáregység. 
A  2020-as esztendő már pénzügyileg is 
eredményesnek bizonyult Magyarorszá-
gon. A vírus okozta kisebb megingás elle-
nére a felfutás folytatódott, eközben pedig 
az ISO 9001 tanúsítványt is megszerezték.

– Sarkalatos dolog a vállalatirányítási 
és a gyártási rendszer kiépítése, amelyet 
nyílt forráskódú szoftver alapján saját 
és bérprogramozásban fejlesztettünk 
ki, közösen az osztrák anyavállalattal. 
A céges kereteket átlépő, példaértékű 

feladatmegosztás működik a magyar és 
az osztrák társaságnál. Osztrák anyavál-
lalatunk a termékfejlesztésért, a műszaki 
támogatásért, a kereskedelemért felel, de 
gyártanak is nagyobb méretű terméke-
ket, amelyeket nem utaztatnak. Egerben 
a gyártás folyik, valamint a termékfejlesz-
tés gyakorlatba való átültetése történik – 
mondta Pfaff Henrik.

A Sanube Kft. mezőgazdasági gépek, 
haszongépjárművek, utánfutók, lakóautók 
kábelkötegeit, ledbokszait, ledszalagjait, 
lámpatestjeit készíti. A ledtechnológiában 
piacvezetőnek számítanak Európában. Ter-
mékeiket főleg külföldi, nyugat-európai 
gyártók számára szállítják, de magyar ve-
vőjük is van.

Növekvő családi vállalkozásként a 
Sanubénél fontos szerepet töltenek be a 
munkavállalók és családjaik. A vírushely-
zetben sem bocsátottak el senkit, egyedi 
munkarendet tettek lehetővé a gyerekei-
ket nevelő dolgozóik részére. Olyanoknak 
is munkalehetőséget biztosítanak, akiket 
más területen nem próbáltak ki, ők viszont 
fölveszik azokat, akik megfelelnek az álta-
lános egészségügyi, ügyességi követelmé-
nyeknek. Emberséggel, empátiával vannak 
a dolgozóik iránt, akiknek kisebb aján-
dékokkal, apró gesztusokkal, év közbeni 
családias összejövetelekkel kedveskednek. 
A munkavállalók zömét egy műszakban 

alkalmazzák, hiszen so-
kan azért választják 

őket, mert tervezhető 
életet szeretnének. 
Bizonyos területe-
ken két műszakban 

dolgoznak a munkatársaik. Pfaff Henrik 
elmondta, havi munkaidőkeretben alkal-
mazzák dolgozóikat, ami rugalmasságot 
biztosít.

– A 2021-es évben az induláshoz képest 
ötvenszázalékos, az előző évhez viszonyít-
va pedig harmincszázalékos növekedést 
produkáltunk, és eredményességben is 
felülmúljuk a 2020-as esztendőt. Árbevé-
telünk bőven meghaladja az egymilliárd 
forintot. A cégcsoport újabb termékek ki-
fejlesztésén dolgozik, s az árbevétel öt év 
alatt megduplázódhat. Terveink szerint 
néhány éven belül modern gyártási kör-
nyezetbe költözünk, ahol teljesíteni tudjuk 
a növekvő megrendelésállományt, techno-
lógiai fejlődést. Jelenleg ötvennél több em-

bernek adunk munkát, számukat az 
év végéig szeretnénk hatvanra nö-
velni – fejtette ki Pfaff Henrik.

Az igazgató elmondta, nagy 
hangsúlyt fektetnek a dolgozók 
megfelelő betanítására és képzésé-

re, ezért lassan bővítenek. Ha min-
den ütemezetten halad, két év alatt 

nyolcvan-száz főre növekedhet a 
termelő létszám.

AMBICIÓZUS AZ EGRI 
KÁBELGYÁRTÓ

Pfaff Henrik
ügyvezető igazgató
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Az SBS Kft. múltja 24 évre nyúlik visz-
sza. Rengeteg munka, a lehetőségek 
kiaknázása, szorgalom és folyamatos 
fejlődés kellett ahhoz, hogy mára ez a 
cég közel 400 dolgozót foglalkoztas-
son, majd 24 ezer négyzetméter fedett 
területen gyártson, kiszolgálva Európa 
legnagyobb gépgyártó cégeit olyan acél-
szerkezetekkel, alkatrészekkel, amelyek 
az erdőtelki telephelyről kerülnek ki nap 
mint nap, hogy munkagépekbe építsék 
őket. Az elmúlt több mint két évtized 
alatt Balogh László, az SBS Kft. alapító-
ja, tulajdonosa elérte, hogy a cég mára 
nemcsak Heves megye, hanem az ország 
egyik meghatározó vállalatává nőtte ki 
magát alakulása, 1997 óta.

Az SBS Kft. táblalemezből, illetve szálanyagból dolgozik, fő 
tevékenységünk az acélfeldolgozás. A hengerműtől törté-
nő beérkezéstől, az acél teljes körű feldolgozásán át, a kész 
festett termék elkészítéséig történik a gyártási folyamat. 
Jelenleg több mint 24 ezer négyzetméteren dolgozunk. 
A gyártósorokon megjelenik minden tevékenység. A dara-
bolás, az összeállítás, a forgácsolás, a hegesztés, a felület-
előkészítés. Jellemzően Európába szállítunk, elsősorban 
Németország, Franciaország és Olaszország adja a fő felve-
vő piacot. Legnagyobb partnereink, megrendelőink, vevő-
ink közül néhány: Atlas, Caterpillar, Liebherr, Sennebogen, 
Terex, a világ vezető gépgyártó cégei. 

Az SBS Kft. úgy döntött, hogy előre tekint, beruházáso-
kat hajt végre és keresi azokat az új piacokat, amelyekben 
a jelenlegi kapacitásainkat maximálisan ki tudjuk használ-
ni. Egy 3000 m2-es, európai színvonalú, a legmodernebb 
technológiákkal működő festőüzemmel bővült cégünk. 
Az anyagmozgató konvejorpálya és a szemcseszóró csar-
nok építése is befejeződött. 2020-ban egy CNC automata 
forgácsoló cella anyagmozgató robotjainak beszerzési fej-
lesztését hajtottuk végre, melyek nagyban megnövelik ter-
melési kapacitásunkat. 
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2021 tavaszán adtuk át az Olaszországból beszerzett va-
donatúj horizontmaró gépünket, ami ma már több új ter-
mék gyártásán dolgozik. A gép akár 20 méter hosszú, 3,5 
méter magas és 1,5 méter széles darabot is tud kezelni. Ezt 
5 oldalról képes forgácsolni. 

Elmondható, hogy az utóbbi időben a modern megol-
dások, az európai színvonalú innováció jellemezte az SBS 
Kft. fejlesztési céljait.

A cég vezetése a jövőbeni bővítést, fejlesztést abban 
képzeli el, hogy a gyártott, feldolgozott, festett termék elő-
szerelését is elvégezze, célunk, hogy Erdőtelekről kész, saját 
kerekein guruló járművek kerüljenek ki.

Az elmúlt időszakban több olyan beruházás is megvaló-
sult vagy elkezdődött az automatizálás szempontjából, ami 
megkönnyítette a gyártási folyamatokat. 

Az SBS Kft. célkitűzése, hogy a meglévő megrendelők 
maximális kiszolgálása és a jelenlegi piacok megtartása 
mellett a fejlesztéseknek, beruházásoknak köszönhetően 
képesek legyünk részt venni a kötött pályás járművek gyár-
tásában. Arra törekszünk, hogy hamarosan meghatározó 
szereplői legyünk a vasúti járművek és a villamosok gyár-
tásának. A vállalat vezetése arra törekszik, hogy cégüket 
néhány éven belül Európa egyik legjobb gépgyártó cégei 
között említsék Európában. 

A SBS Kft. a megrendelők igényeinek maximális figye-
lembevételével bizonyítani akarja, hogy az elvárásoknak és 
a követelményeknek megfelelő szolgáltatást nyújt. A tevé-
kenységek szabályozásával, a folyamatos fejlesztéssel, az 
ügyfelek minél nagyobb szintű megelégedettségére tö-
rekszünk. Üzletpolitikánk meghatározó része a hosszú távú, 
korrekt kapcsolat kialakítása, melynek alapját a kifogástalan 
minőség és a pontos szállítási határidők betartása adja. 

Hagyományos és legújabb CNC-megmunkáló és -for-
gácsoló gépeink, egyre fejlődő európai színvonalú techno-
lógiánk által alkalmasak vagyunk a legmagasabb minőségi 
követelményeket is kielégítő megmunkálásokra. Lakatos-
ipari munkáknál a rendelkezésre álló gépek, berendezések 
és szakemberek a minőségi szerkezet- és alkatrészgyártást 
garantálják.

Jövőkép:
Európai színvonalú technológiával  

európai színvonalú gyártás

Saját tervezésű és gyártású gépek 
alkalmazása a lehető legtöbb területen,  

ezek piacra jutásának elősegítése

A VÁLLALAT FŐBB ADATAINAK  
RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA
Székhely és fő telephely: Erdőtelek

Alapítva: 1997

Tulajdonos: 100%-ban magyar magánszemély

Főbb jellemzők: 394 dolgozó

25 000 m2 fedett gyártóterület – 15 hektáron

Évente kb. 13 500 tonna acél feldolgozása

MIT GYÁRT AZ SBS KFT.?
Különböző hegesztett és megmunkált fődarabo-
kat földmunkagépek és anyagmozgató gépek szá-
mára. Ilyen gépek például a gumikerekes kotrók, 
homlokrakodók, nagy teherbírású villás targoncák, 
vasúti-közúti kotrógépek. Táblalemezből, szál-
anyagból kész gépek gyártása valósul meg.
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A gyártáson kívül 
komplex szolgáltatáso-
kat is kínál megrende-
lőinek a VAMAV Vasúti 
Berendezések Kft.

Óvatosabban tervezte a 2021-es üz-
leti évét a gyöngyösi VAMAV Kft. 
A  vasúti kitérőket gyártó vállalat az 
elmúlt esztendőben is főként a MÁV 
saját beruházásaiban, valamint az 
európai uniós támogatással megva-
lósuló felújításokon, építkezéseken 
vett részt. A megelőző, bevételi re-
kordot hozó üzleti év után ebben az 
időszakban kevesebb európai uniós 
támogatásból megvalósuló vasúti 
beruházás folyt.

Az Európai Unióban a közlekedés 
felelős az üvegházhatású gázok ki-
bocsátásának 25 százalékáért. A leg-
zöldebb közlekedési mód a vasút, 
amelynek a részaránya a különböző 
közlekedési formák közül kevesebb 
mint egy százalék, szemben például 
a közúti ágazat 70 százalékos, vala-

mint a légi és vízi közlekedés 13-13 
százalékos részesedésével. A VAMAV 
Kft. célja, hogy a saját termékeivel 
és szolgáltatásaival járuljon hozzá a 
vasút versenyképességéhez, és így 
a fenntartható, biztonságos, tiszta, 
élhető környezethez. Ennek hangsú-
lyozása különösen aktuális, hiszen 
2021 a vasút éve az Európai Unióban.

A társaság termékei között megta-
lálhatók kitérők, vágányátszelések, 
vágánykapcsolatok, dilatációs és 
vágánylezáró szerkezetek, átmeneti 
sínek, ragasztott szigetelt kötések, 
kapcsoló- és kötőszerek, kitérő- és 
jármű-diagnosztikai eszközök, ezek 
közül számos termékcsoport új 
megfelelőségi tanúsítványt szerzett 
2021-ben. Kiemelkedik a moderni-
zált ütközőbakcsalád, amelyet fix és 
energiaemésztő kivitelben is gyárta-
nak. A cégnél az elmúlt időszakban 
erősödött a vertikális integráció, így 
a VAMAV Kft. munkatársai a kitérő-
gyártás mellett helyszíni termékbe-
építés támogatási, karbantartási és 
egyéb mérnöki szolgáltatásokat is 
végeztek.

Dr. Joó Ervin, a VAMAV Kft. ügyve-
zető igazgatója szerint az osztrák–
magyar vegyes tulajdonban lévő 
vállalat a hagyományos kitérőgyár-
táson túl egyre inkább rendszerszin-
tű megoldásokat, komplex szolgál-
tatásokat kínál. A gyártást megelő-
ző helyszíni felmérésektől kezdve, 
az ügyfélre szabott megoldások 
megtervezésén és legyártását túl 
az idén kibocsátott közel 270 kitérő 
és átszelés közül hetven kitérőt JIT-
rendszerben előszerelt kivitelben 
szállítottak ki. A termékeikhez stan-
dard szolgáltatásként nyújtják az 
első karbantartást, de igény esetén 
átvállalják termékeik gondozását 
a garanciális időszak végéig, vagy 
akár a termék teljes életciklusára is. 
A vasútépítő vállalatok számára biz-
tonsági készleteket tartanak fenn, 
amelyeknek legfontosabb elemei a 
különböző anyagú és profilú sínek, 
valamint egyéb biztosítóberendezé-
si elemek. Szívesen vesznek részt az 
életciklusuk végéhez közelítő termé-
kek újrahasznosításában. Ezek közül 
a legfontosabbak a Spherolock zár-

Megoldások a kisvasúttól  
a tram-trainen át  
a nagyvasútig
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szerkezetek és Hydrolink erőátviteli 
elemek, amelyek a jövő évi szolgál-
tatási portfóliójuk gerincét fogják 
alkotni.

Ebben az évben is több beru-
házásban részt vettek, így a Kele-
ti pályaudvar és Kőbánya közötti 
vasútvonal harmadik vágányának 
építésében, az észak-balatoni vo-
nalszakasz modernizálásában, a 
Püspökladány–Biharkeresztes vo-
nal felújításában, a Déli összekötő 
vasúti híd átalakításán, utóbbihoz 
például dilatációkat szállítottak. 
A  Vamav Kft. az idén is számos ha-
zai vasútfelújítási munkához szállí-
tott alkatrészeket, mind a MÁV Zrt., 
mind pedig a GYSEV vonalain voltak 
felújítások, fejlesztések. A 108-as, 
Füzesabony–Debrecen vonalat a 
BMW-gyár építése miatt Debrecen 
és Macs között teljesen felújítják, 
Tócóvölgyig kétvágányúra építik 
át, ehhez a kitérőket a VAMAV szál-
lította. Nem csak a nagyvasút adott 
megrendeléseket a társaságnak, 
ugyanis a szintén a MÁV-hoz tartozó 
budapesti és környékbeli HÉV-vona-

lakon is folytak munkák, amelyek 
szintén megbízásokat eredményez-
tek a gyöngyösi cégnek. Sőt, az újra-
éledő Balatonfenyves–Csisztafürdő 
kisvasúti pálya rekonstrukciója is 
VAMAV-kitérőkkel készül. A fővárosi 
BKV Zrt. számára a metróvonalak és 
a kisföldalatti felújításához szállí-
tott pályaalkatrészeket.

Folytatták megkezdett innováci-
óik gondozását, valamint elkezdték 
egy hat évvel ezelőtt indított élet-
ciklus költségcsökkentési kísérleté-
nek a kiértékelését. A VAMAV Kft. 
bő fél évtizeddel ezelőtt telepített 
olyan papucsos kitérőket, amelye-
ket a betonaljakra ragasztottak, így 
csökkentve a rezgést, illetve a zú-
zottkő-aprózódást, növelve a vasúti 
pálya élettartamát. A tapasztalato-
kat összegyűjtötték, kiértékelték.

A társaság hazai és nemzetközi 
szakmai kiállításokon és konferen-
ciákon is részt vett kiállítóként, elő-
adóként és támogatóként is.

Folytatták társadalmi felelősség-
vállalási programjukat, továbbra is 
támogatták a Vak Bottyán János ka-

tolikus szakgimnáziumot. Segítették 
a Gyöngyösi Búvársportért Alapít-
ványt, a Honvéd Zalka Sportegye-
sületet, a VAMAV Lövész Sportklu-
bot, újra városi bajnok lett kispályás 
labdarúgásban a Vamav-Metcom 
Kft. gárdája. A cég által évtizedek 
óta szponzorált Gyöngy Nemzet-
közi Folklórfesztivált idén kicsiben 
tartották meg GYÖNGYike néven, 
s felkarolták a vállalathoz kötődő 
Vidróczki Néptáncegyüttes fellépé-
seit is. Szakmai kezdeményezéseik 
közül kiemelkedik a Magyar Vasút 
2021, az Innorail 2021 nemzetközi 
konferencia, a Gépipari Tudományos 
Egyesület, valamint a Dr. Soulavy Ot-
tokár Klub támogatása. Segítségük-
kel szépül és válik komfortosabbá a 
gyöngyösi vasútállomás.

Jövőre a cég a legnagyobb hang-
súlyt a modernizációs projektjeire 
helyezi, a működési kiválóság prog-
ramon túl a fókuszában elsősorban a 
digitalizációs és automatizációs tö-
rekvések lesznek, tovább folytatják 
a szén-dioxid-kibocsátást csökkentő 
programot is. *6
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A ZF Hungária Kft. 1995-ös alapítása 
és 1996-os indulása óta Eger és He-
ves megye egyik legnagyobb vállala-
tává fejlődött. A negyedszázados ju-
bileumát ünneplő vállalat jelenleg kö-
zel 1600 embernek ad munkát, vagy-
is ennyi család megélhetéséhez járul 
hozzá közvetlenül a megyeszékhe-
lyen és vonzáskörzetében. Emellett a 
térség legnagyobb adófizetője, azaz a 
vállalat fejlődése folyamatosan hoz-
zájárul Eger város és a térség folya-
matos fejlődéséhez. 

A ZF Hungária Kft. a németországi központú 
ZF csoport egyetlen magyarországi leányvál-
lalata. A ZF csoport a világ egyik legjelentő-
sebb vezető autóipari beszállító cége, gép-
jármű részegységek széles skáláját fejleszti 
és gyártja. Jelenleg öt földrészen, 42 ország-
ban, 270, fejlesztéssel és gyártással foglal-
kozó telephelyet működtet. Az elmúlt esz-
tendőkben a ZF csoport a TRW konszern és 
a WABCO csoport megvásárlásával olyan ter-
mékportfóliót és fejlesztési bázist teremtett, 
ami megalapozta, hogy a ZF csoport az új au-
tóipari technológiák és mobilitási megoldá-
sok terén is élenjáró cég legyen. 

A ZF csoport egri gyárában haszongépjár-
művekhez és személygépjárművekhez gyár-
tanak sebességváltókat. A haszongépjármű 
területen manuális, 6 fokozatú váltókat és 
automatizált váltókat, valamint ezek alkatré-
szeit gyártják, teherautókba, buszokba, euró-
pai és távol-keleti vevők részére. A személy-
gépjármű üzletág területén 8 fokozatú, auto-
mata sebességváltók készülnek, prémium-
kategóriás személygépjárművekbe. 

A termékgyártás mellett a 25 éves ZF Hun-
gária jelentős, egyre bővülő szolgáltatási te-
vékenységet 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 szoftver-
fejlesztéseket végeznek, jelenleg 160 munka-
társ dolgozik a magyar szolgáltató központ-
ban, és még mintegy ötven informatikust ke-
resnek a csapatba. Az egri Mérnökközpont 
prototípusok építésével, valamint laboratóri-
umi és közúti járműtesztek végrehajtásával 
is foglalkozik, közel 60 fejlesztőmérnököt és 
műszaki munkatársat foglalkoztatva. A je-
lenleg 90 fős Anyaggazdálkodási osztály 
egyik kiemelt tevékenységi területe kelet-
európai beszállítók felkutatása és integrálá-
sa a ZF AG partnerhálózatába. A létszámbő-
vülés ezeken a területeken folyamatos, egy-
re több feladat és ezzel együtt felelősség 

25 éve készülnek a sebességváltók Egerben 
ZF Hungária Kft.

Stefan Baumeister
ügyvezető igazgató

Markus Schleier
ügyvezető igazgató

Őszi Csilla
ügyvezető igazgató
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kerül a magyar munkatársakhoz, igazolva a magyar munka-
erő kompetenciáit és versenyképességét. Látványos visz-
szaigazolást kapott az Egerben folyó munka azzal is, hogy 
az automataváltó üzletág minőségtudatosságot fejlesztő 
komplex programja 2021-ben ZF divízió szintű kiválósági díj-
ban részesült.

A vállalat bizakodóan tekint a jövőbe. Ennek egyik lát-
ványos jele, hogy a minden elméleti és gyakorlati oktatási 
igényt kielégítő szakképzési centrumot hozott létre, ahol je-
lenleg már öt szakmában zajlanak a két- és hároméves szak-
munkás-, illetve technikusképzések. 

– A 2021-es év legfontosabb eredményének azt tekin-
tem, hogy a globális félvezetőhiány és az ebből következő 
megrendeléscsökkenések ellenére ebben az évben is sikerült 
megőrizni a munkahelyeket, és emellett a vállalat pénzügyi 
stabilitását és nyereséges gazdálkodását! A félvezetőhiány 
még a koronavírus-járványnál is nagyobb kihívás elé állított 
bennünket, tavaly ugyanis volt állami segítség a termelésle-

állítások miatt csökkentett munkaidő támogatására, viszont 
az idén és talán részben még 2022-ben is egy sokkal súlyo-
sabb helyzetet kell saját erőforrásokból megoldani. A leál-
lások mellett ugyanakkor folyamatosan készen kell állnunk 
arra, hogy bármelyik pillanatban teljes kapacitással újraindít-
suk a termelést, piaci igény ugyanis van a járművekre, csak az 
anyaghiány miatt akadozik az autógyárak termelése. 

Ebben a helyzetben is megmutatkoznak a legfontosabb 
erősségeink. Kompetens és elkötelezett munkatársakkal és 
vezetőkkel rendelkezünk. Stabilan, hatékonyan gazdálko-
dunk. A rugalmasság mellett a csapatmunka és az összefo-
gás segít a céljaink elérésében. Anyavállalatunkkal folyama-
tos az egyeztetés az új termelési lehetőségekről. A ZF AG 
tisztában van a ZF Hungária értékeivel, és jövőbeni termelési 
projektjeinek megvalósításában, ideértve az elektromos mo-
bilitást is, számít a mi szaktudásunkra, fejlett technológiánk-
ra, rugalmasságunkra – hangsúlyozta Őszi Csilla, a ZF Hungá-
ria Kft. ügyvezető igazgatója.
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PARTNER 
AZ ÉLELMISZER-PAZARLÁS 
MEGELŐZÉSÉBEN IS
Élelmiszer-pazarlás Megelőzéséért díjat 
nyert el élelmiszer-előállító kategóriá-
ban a Viresol Kft. a 80. Országos Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és 
Vásáron. Az elismeréssel azokat a hazai 
élelmiszer-vállalkozásokat díjazzák, 
amelyek a náluk keletkező élelmiszer-
hulladék mennyiségét eredményesen 
tudják csökkenteni úgy, hogy ez nem 
rontja számottevően a termelési haté-
konyságukat, gazdálkodási mutatóikat.

Az OPUS-csoporthoz tartozó, Közép-Európa egyik leg-
modernebb és leginnovatívabb gabonafeldolgozójaként 
ismert Viresol Kft.-t 2015-ben alapították. A gyártási te-
vékenységet két éve végző vállalat már a gyártóüzem terve-
zése során igyekezett a legnagyobb hangsúlyt fektetni arra, 
hogy a beérkező évi 250 ezer tonna magyar búza alapanya-
got a lehető legjobban hasznosítsa, ezzel 99,5 százalékos 
feldolgozottsági szintet tudott elérni. Ezt elősegítette a ter-
mékportfólió bővítése, illetve a lehető legmodernebb tech-
nológia alkalmazása.

Termékei a papíripar számára fontos natív búzakeményítő, a 
sütőipar számára fontos vitális búzaglutén, az élelmiszeripar 
által keresett maltodextrin, az ipari célú felhasználásra szánt 

és bioüzemanyagként használható bioetanol, valamint a ta-
karmány-alapanyag DDGS. Ezen termékek előállítása során a 
búzaszem közel teljes egészében hasznosul, az aerob szenny-
víztisztításra kerülő szárazanyag mennyisége minimális.

Benedek László, a Viresol Kft. ügyvezetője az elismerésről 
szólva elmondta: „cégünk elkötelezett az élelmiszer-pazarlás 
megelőzésében, amelynek egyik legfontosabb mozzanata, 
hogy a fogyasztók eleve olyan terméket kapjanak, amelynek 
legkisebb az ökológiai lábnyoma a gyártás és a felhasználás 
terén egyaránt. A Viresol Kft. továbbra is azon dolgozik, hogy 
a leginkább környezetkímélő módon a legkevesebb élelmi-
szeripari hulladék keletkezésével állítson elő első osztályú 
magyar alapanyagból első osztályú magyar élelmiszert.” – 
tette hozzá a cégvezető.

A vállalat közel 300 munkavállalójának lelkiismeretes 
munkája elengedhetetlen volt a fenti siker eléréséhez. Lé-
nárt Orsolya, a Viresol Kft. szervezetfejlesztési és kommu-
nikációs igazgatója kiemelte, hogy a jelenlegi pandémiás 
időszakban külön köszönet illeti a munkatársakat, akik 
rendíthetetlen elkötelezettséggel helytálltak, hogy a válla-
lat megfelelő mennyiségű és kiváló minőségű alapanyagot 
tudjon biztosítani a fertőtlenítőszerek gyártásához. Persze, 
ez azt is jelentette, hogy míg sok cég leépíteni kényszerült, 
addig a Viresol Kft. stabilan tudott és tud megélhetést biz-
tosítani munkavállalóinak, sőt folyamatos K+F tevékeny-
sége miatt továbbra is várja egyre bővülő csapatába az új 
munkatársak jelentkezését.

Jelentkezés és bővebb információ a nyitott állások kapcsán:
E-mail: hr@viresol.hu | Weblap: www.viresol.hu | Telefon: +36-30-195-1458
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ÜZLETI HÍREK, ELEMZÉSEK, TRENDEK
SZAKMAI FORRÁSBÓL, KÖZÉRTHETŐEN

ÚJ RITMUSBAN
A GAZDASÁGGAL

Hiteles gazdasági hírek, üzleti elemzések minden nap a VG.hu-n.
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