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Bevezető 
A globális gazdaság teljesítménye 2018-ban 3,6%-kal bővült az előző évhez képest, a folyamatok 
középpontjában leginkább az Egyesült Államok gazdaságpolitikai döntései álltak. A meghatározó globális 
szereplők közül az Egyesült Államok gazdasági növekedése (2,9%) gyorsult, Kínáé (6,6%) lassult az egy 
évvel korábbihoz mérten. A szűkebb nemzetközi környezetünkbe tartozó Európai Unióban a gazdasági 
bővülés mérséklődött, a GDP volumene 1,9, a hazánk legjelentősebb külgazdasági partnerének számító 
Németországé 1,4%-kal növekedett. 
 
A magyar gazdaság teljesítménye 2018-ban 4,9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A 
folyamatokban különösképp kedvező, hogy az összes ágazat pozitívan járult a növekedéshez, amire 
korábban még soha nem volt példa hazánkban. A gyorsuláshoz legnagyobb mértékben a munkából 
származó jövedelmek emelkedése járult hozzá. A bérfejlesztéseknek köszönhetően jelentősen 
növekedett a belső kereslet, ami egyfelől a fogyasztás, másfelől a szolgáltatások dinamikus 
teljesítményében mutatkozott meg. Az adócsökkenésekkel és a konjunktúra felívelésével párhuzamosan 
kedvezően alakult a vállalatok profitabilitása, ami hozzájárult a beruházások emelkedéséhez is.. 
Az ipar esetében lassulás figyelhető meg, részben a külső kereslet alacsonyabb teljesítménye, részben az 
új nemzetközi autóipari szabványra történő átállás következtében. Ezzel, valamint a növekvő belső 
kereslet importigényével párhuzamosan a nettó export negatívan járult hozzá a növekedéshez. A 
mezőgazdaság összességében szintén támogatta a konjunktúrafolyamatokat. 
 
Heves megyében 2012. évtől kezdődően a megye vállalkozásainak teljesítménymutatói olyan mértékű 
javulást mutatnak, amely számos mutató esetében az országos átlagnál is lendületesebb. Ezt a trendet 
folytatva a 2018 évben további jelentős mértékű javulás tapasztalható. 
A megye gazdasági teljesítménye alapvetően a társasági adó hatálya alá tartozó társaságok, az egyéni 
vállalkozók és a különböző egyszerűsített adózási (EVA, KATA) módot választó vállalkozók tevékenységén 
alapul. Ezen belül a társas vállalkozások szerepe meghatározó, az elért árbevétel legnagyobb – évről–
évre növekvő – hányadát, 2018-ban már több mint 93 százalékát biztosították. A megye gazdasági 
teljesítményének alakulásában jelentős szerepet játszik egy meglehetősen szűk adózói kör, mely az 
összes árbevétel több mint 40 százalékát, az export hattizedét, a belföldi eladások mintegy hatodát 
bonyolította, de a megtermelt hozzáadott érték több mint egyharmada is hozzájuk köthető. 
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2018-ban Heves megyében az élveszületések száma mérséklődött, az országossal ellentétben a 
halálozások száma emelkedett, a népesség természetes fogyása 13%-kal nagyobb mértékű volt, mint 
egy évvel korábban. 
A KSH munkaerő-felmérése alapján a foglalkoztatottak száma az országost meghaladóan növekedett, a 
munkanélkülieké számottevően visszaesett a 2017. IV. negyedévi adatokhoz viszonyítva. A 
foglalkoztatási arány és a munkanélküliségi ráta egyaránt elmaradt az országostól. 
2018-ban az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az országosnál kisebb mértékben 
emelkedett, nominálisan továbbra is alacsonyabb (25 ezer forinttal) a hazai átlagnál. 
A telephelyi adatok alapján az ipar 2018. évi teljesítménye 6,3%-kal felülmúlta az egy évvel azelőttit, a 
megyei székhelyű építőipari szervezetek termelése 5,1%-kal bővült. A beruházások teljesítményértéke 
összehasonlító áron számítva 3,5%-kal csökkent 2017-hez képest. Az év folyamán 1,3-szer annyi lakást 
vettek használatba, mint egy évvel korábban, a lakásépítések népességre vetített száma azonban jóval 
alacsonyabb volt az ország megyéinek átlagánál. 
A kereskedelmi szálláshelyeken a 2017. évinél kevesebb vendég szállt meg, és az általuk eltöltött 
vendégéjszakák száma sem érte az egy évvel korábbit. A vendégéjszakák alapján a csökkenés a külföldi 
vendégek körében valamivel nagyobb mértékű volt.  A kiskereskedelmi forgalom szignifikánsan bővült. 
 

A bruttó hozzáadott érték megoszlása a nemzetgazdasági ágak főbb csoportjai szerint 
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A KSH legfrissebb adatai szerint Heves megye 3 százalékos lakossági és a foglalkoztatott munkaerő 2,8 
százalékos részarányával 2017-ben 1 309 milliárd forint bruttó hazai terméket (GDP) állított elő, ami a 
megye arány feletti teljesítményét mutatja, hiszen ez az országos érték 4,4 százaléka 
 
Heves megye gazdasági teljesítménye az idézett eredményekkel együtt a legjobb a régióban, ám így sem 
éri el az országos átlagot, a gazdaságban a kutatás-fejlesztés-innováció hasonlatosan a korábbi 
esztendőkhöz csekély arányban van jelen (főként a Hatvan- Gyöngyös-Eger „gazdasági tengely” 
térségében jellemzőbb). 
 

Az egy főre jutó GDP az országos átlag százalékában, 2017 
 

 
 
A foglalkoztatás bevonható tartalékai az erőteljes beruházás és termelési növekedés kielégítéséhez 
kimerültek. A meghatározó külföldi tulajdonú TOP vállalkozások a munkaerőhiányt erőteljes 
technológiai korszerűsítéssel kívánják ellentételezni. Az ehhez való felzárkózás a hazai tulajdonú kkv 
szektor részéről ismét új kihívásokat teremt. 

Demográfiai helyzet 
2018-ban Heves megyében a népesség természetes fogyása az előző évihez képest nőtt, melynek 
mértéke meghaladta az országost. 
Az év során összesen 2750 gyermek jött a világra, és 4500 fő hunyt el. Az élveszületések száma 4,3%-kal 
kevesebb, a halálozásoké 1,8%-kal több volt, mint 2017-ben. 
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Az ezer lakosra jutó természetes fogyás (2018) 
 

 
A születések és a halálozások egyenlegeként kialakult természetes fogyás 1750 fővel csökkentette a 
megye lakónépességét, ez a veszteség 13%-kal (203 fővel) haladta meg az előző évit. 

 
A népesség nem és korcsoport szerint,2019. január 1.+ 
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Az ezer lakosra jutó belföldi vándorlási különbözet 

 
 
 

 
A megyék közötti vándorlás 2018 
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Munkaerőpiac 
 
a) Gazdasági aktivitás 

 
2018 IV. negyedévében Heves megyében a 15–74 éves népesség 60,0%-a, 133 ezer fő volt gazdaságilag 
aktív, számuk 3,6%-kal több volt, mint egy évvel korábban. Az aktivitási arány 2,6 százalékponttal 
elmaradt az országostól. 
A munkaerőpiacon 130 ezer fő foglalkoztatottként, 3 ezer fő munkanélküliként jelent meg. A 
foglalkoztatottak száma a hazai átlagnál nagyobb mértékben nőtt, a munkanélkülieké az országosnál 
jelentősebben csökkent 2017 IV. negyedévéhez képest. 
A foglalkoztatási ráta 58,4%, a munkanélküliségi ráta 2,6% volt, előbbi 1,9, utóbbi 1,0 százalékponttal 
alacsonyabb az országos átlagnál. 
Az inaktívak száma 89 ezer főt tett ki, 6,0%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. 
 
 

A 15–64 éves népesség foglalkoztatási rátája, a foglalkoztatottak megoszlása 
nemzetgazdasági szektoronként 2017 

 

 
 

Munkanélküliségi ráta 2018 
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b) Keresetek 
 
2018-ban Heves megyében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 305 
ezer, a családi kedvezmény nélkül számított havi nettó átlagkereset 203 ezer forint volt. A bruttó és 
nettó átlagkereset egyaránt 10,7%-kal múlta felül a 2017. évit, a növekedés üteme kisebb volt az 
országosnál. A keresetek 7,5%-kal alacsonyabbak voltak, mint országosan. 
A keresetnövekedés a versenyszférában 10,6, a költségvetési szférában 10,4%-ot tett ki. Az 
alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a versenyszférában 324 ezer, a költségvetési szférában 
271 ezer forint volt. 
A bányászatban valamint az ipar egészében dolgozók bruttó átlagbére 149, illetve 72 ezer forinttal 
meghaladta a megyei átlagot. Legkevesebbet – átlagosan 186 ezer forintot – az érdekképviseleti 
tevékenységet, a számítógép, személyi, háztartási cikk javítását és az egyéb személyi szolgáltatást 
(például: fodrászat, szépségápolás) magába foglaló egyéb szolgáltatás nemzetgazdasági ág területén 
munkát vállalók keresték. 
Az átlagkereset a fizikai foglalkozásúaknál 12,7, a szellemieknél 8,6%-kal emelkedett. A fizikai 
foglalkozásúak bruttó átlagkeresete 251, a szellemieké 385 ezer forintra bővült. 
Az átlagos havi munkajövedelem 2018-ban 318 ezer forint volt, ami 10,8%-os növekedést jelent az egy 
évvel korábbi szinthez viszonyítva. A kereseten felüli egyéb munkajövedelem aránya 4,2% volt. 
 

Alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete 2018 
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Fogyasztási kiadások alakulása 2018 
 

 
 
 
 

c) Nyilvántartott álláskeresők 
 

Heves megyében a 2018. decemberi zárónapon 10 ezer álláskeresőt tartottak nyilván, 4,4%-kal 
kevesebbet, mint egy évvel korábban. A csökkenés mértéke kisebb volt az országosnál. A pályakezdő 
álláskeresők száma (856 fő) 13%-kal visszaesett, az összes álláskeresőhöz viszonyított arányuk 8,6% 
volt. 
Az álláskeresők 40%-a legfeljebb 3 hónapja, 26%-a tartósan, egy évet meghaladóan nem tudott 
elhelyezkedni. A tartósan állás nélkül lévők száma 6,0%-kal kevesebb a 2017. decemberinél. 
Az álláskeresők 49%-a legfeljebb az általános iskola 8 osztályával, 25%-a szakmunkás, szakiskolai 
bizonyítvánnyal, 21%-a érettségivel, illetve technikusi végzettséggel, 4,8%-a diplomával rendelkezett. 
A nyilvántartott álláskeresők 33%-a szociális ellátásban, 15%-a álláskeresési járadékban, 11%-a 
álláskeresési segélyben részesült, 41%-uk nem kapott semmilyen pénzügyi ellátást. Az ellátottak 
aránya az előző év azonos időpontjához viszonyítva 1,2 százalékponttal emelkedett. 
December végén 1,4 ezer betöltetlen álláshelyet tartottak nyilván, 2,1%-kal kevesebbet, mint az 
előző év azonos időpontjában. Tíz üres álláshelyre 70 álláskereső jutott, 2-vel kevesebb, mint 2017 
decemberében. 
Az álláskeresők közel kétharmada rendelkezik munkahellyel, változtatási szándékát jövedelmi , 
lakhatási okok váltják ki. Ebből adódóan a  vállalkozások esetében bérharc, növekvő bérspirál alakult 
ki. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb vállalkozói juttatások (cafeteria, lakhatás biztosítása stb) 
felértékelődtek. 
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A nyilvántartott álláskeresők aránya a 15–64 éves állandó népességből 

 

Gazdasági szervezetek 
 

Heves megyei székhellyel 2018. december végén 52 ezer gazdasági szervezetet tartottunk nyilván, 0,4%-
kal (országosan 2,1%-kal) többet, mint egy évvel korábban. A 48 ezer vállalkozás 19%-át társas 
gazdálkodási formában, 81%-át önálló vállalkozóként regisztráltuk. Az előbbiek száma egy év alatt 2,5%-
kal csökkent, az utóbbiaké 1,4%-kal nőtt. 2018-ban az előző év trendjével folytatva, azonban attól 
elmaradva tovább csökkent a társas vállalkozások száma. 2017-ben az újonnan alakuló vállalkozások 
számát meghaladta a megszűnők száma. Ebben a fogyásban szerepet játszik a fiktív- és 
kényszervállalkozások megszüntetése, és az adójogszabályok szigorodása is. A gazdaság „fehérítését” 
szolgálja a kereskedelemben bevezetett online pénztárgépek használata, az Elektronikus Közúti 
Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer alkalmazása, a kedvezményes ÁFA kulcs kiterjesztése. 

 

A 9,1 ezer társas vállalkozás 71%-át kitevő korlátolt felelősségű társaságok száma 1,6, a 24%-át képviselő 
betéti társaságoké 4,6%-kal fogyott. A nem jogi személyiségű társaságok körében 2007. évtől csökkenés 
tapasztalható, vélhetően az üzleti tevékenység viszonylag magas kockázata miatt egyre kevesebben 
választják ezt a vállalkozási formát A részvénytársaságok száma 4-gyel (77-re) csökkent, szövetkezetből 
8,1%-kal kevesebb (192) szerepelt a regisztrációban, mint 2017. december végén. A társas vállalkozások 
92%-a legfeljebb 9 főt foglalkoztatott, a 249 fő felettiekből 18 volt a megyében. 

2018. december végén a társas vállalkozások 5,7%-a csődeljárás, kényszertörlés vagy felszámolási eljárás 
alatt volt, 2,1 százalékponttal kisebb részük, mint egy évvel korábban 

A 39 ezer önálló vállalkozó 31%-a fő-, 45%-a mellékfoglalkozásúként, 24%-uk nyugdíjasként 
tevékenykedett. Fő- és mellékfoglalkozás keretében többen, nyugdíj mellett kevesebben vállalkoztak az 
egy évvel korábbinál. Az egyéni vállalkozások számában az évek óta tartó fogyás után 2010-ben és 2011-
ben bővülés következett be, ami 2012-2013 közötti időszakban ismét negatív irányba fordult. Később 
ismét pozitív tendenciák keletkeztek alapvetően a kedvező adózási környezet követkleztében 
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Főtevékenységük alapján a társas vállalkozások a kereskedelemben (22%), a tudományos és műszaki 
tevékenységben (14%) az iparban (12%) és az építőiparban (11%), az önálló vállalkozók a 
mezőgazdaságban (47%) és az ingatlanügyletekben (12%) fordultak elő leggyakrabban. 

 

Ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma (2018.12.31.) 

 

Az EVA hatálya alá tartozó adóalanyok számában 2006-tól, alapvetően a törvényi változásokkal 
összefüggésben folyamatos csökkenés tapasztalható, számuk 2017 végére az egy évvel korábbinak 27,2 
százalékával 324 db-ra zsugorodott.  

Az érvényes közösségi adószámmal rendelkező adóalanyok száma évről-évre növekszik, 2017-ben 5 
százalékkal, így év végén 6 359 adózó szerepelt a nyilvántartásainkban.  

A munkahelyvédelmi akcióterv részeként a 2012. évi CXLVII. törvény 2013. január 1-i hatállyal két új 
egyszerűsített adózási módot vezetett be, a kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA), valamint a 
kisvállalati adót (KIVA). A törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén a KATA alanya 
egyéni és társas vállalkozás egyaránt lehet, míg KIVA alanyiságot társas vállalkozások választhatnak. Az 
említett adónemek egyre nagyobb népszerűségének köszönhetően a 2017. december végi állapot 
szerint Heves megyében már 5 206 adózó (349 társaság és 4 857 egyéni vállalkozó) választotta a KATA, 
és 266 vállalkozás a KIVA szerinti elszámolást.  

Beruházás 
A Heves megyei székhelyű gazdasági szervezetek 2018-ban 175 milliárd forint értékű új beruházást 
valósítottak meg, összehasonlító áron 3,5%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. Országosan 18%-os 
növekedés következett be. 
A fejlesztési források 59%-át a feldolgozóipar, 11%-át az építőipar területén használták fel. A 
feldolgozóipar beruházásainak volumene háromnegyedére csökkent, míg az építőiparé az alacsony bázis 
következtében 11-szeresére bővült. A feldolgozóiparon belül a számítógép, elektronikai, optikai 
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termékek gyártása, a gumi-, műanyag- és építőanyag-, valamint a járműipar területén valósultak meg a 
legnagyobb értékű beruházások. 
Anyagi-műszaki összetétel szerint a fejlesztési források 32%-át épületek és egyéb építmények építésére, 
63%-át gépek és berendezések beszerzésére, 5,2%-át járművek vásárlására fordították. Az épületek és 
egyéb építmények beruházási volumene 3,7, a gépeké, berendezéseké 4,7%-kal csökkent, a járműveké 
pedig 17%-kal emelkedett. Az értékadatok alapján a gépek, berendezések 65, a járművek 97%-a 
importból származott. 

Egy lakosra jutó beruházás 2018. 
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IPAR 
 

2018-ban a 4 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások Heves megyei telephelyein 1454 milliárd 
forint termelési értéket állítottak elő, összehasonlító áron 6,3%-kal (országosan 3,5%-kal) többet, 
mint egy évvel korábban. 
 
Az egy lakosra jutó ipari termelés 2018. 

 
 
A 49 főnél többet foglalkoztató, megyei székhelyű ipari vállalkozások termelési értéke 1273 milliárd 
forintot tett ki, ami összehasonlító áron 4,8%-kal meghaladta az előző évit. Az ipari teljesítmény 
legnagyobb hányadát, 48%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának kibocsátása 
1,6%-kal több volt, mint 2017-ben. A megye iparának másik meghatározó területén, a 
járműgyártásban pedig 10%-kal nőtt a termelés volumene. Az ipar teljesítménynövekedéséhez a 
kisebb súlyú területek közül a 
gumi-, műanyag- és építőanyag-
ipar, valamint a gép, gépi 
berendezés gyártása is 
jelentősen hozzájárult. 
Az ipari értékesítés 2,9%-os 
bővülését a belföldi eladások 
10%-os visszaesése és az export 
5,4%-os emelkedése határozta 
meg. Az értékesítésből származó 
bevétel 14%-a hazai eladásokból, 
86%-a exportból származott. 
A megyei székhelyű, 49 főnél 
többet foglalkoztató ipari 
vállalkozásoknál 22 ezren, az egy 
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évvel korábbinál 7,2%-kal többen álltak alkalmazásban. A termelés ennél kisebb mértékben bővült, 
ebből adódóan a termelékenység 2,2%-kal csökkent az előző évihez mérten. 
 
A vállalkozások sokszor világszínvonalú technológiával állítják elő minőségi termékkínálatukat. (1.sz 
melléklet) 
 

A megyék és a főváros részesedése az ipari termelésből, 2018* 

 

 

Egy lakosra jutó ipari termelési érték  

 

 

ÉPÍTŐIPAR 
 
A Heves megyei székhelyű, legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállalkozások termelési értéke 
2018-ban 29,5 milliárd forint volt, ami összehasonlító áron 5,1%-kal meghaladta az egy évvel 
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korábbit. Országosan a bővülés a megyeinél nagyobb volt. A kibocsátás az országos 1,2%-át adta, az 
egy lakosra jutó 99,9 ezer forint termelési érték a hazai átlag 41%-át érte el. 
Építményfőcsoportok szerint a kibocsátás 59%-át kitevő épületépítések volumene 3,0, a fennmaradó 
részt adó egyéb építmények építéséé 8,3%-kal nőtt. 
Az építőipar ágazatai közül a teljesítmény 40%-át a speciális szaképítési munkák elvégzésére, 34%-át 
az épületépítésre, 26%-át az egyéb építmények kivitelezésére szakosodott vállalkozások állították elő. 
A speciális szaképítés kibocsátása 13%-kal csökkent, az épületépítés ágazatban 20, az egyéb 
építményekében 24%-kal bővült a termelés volumene. 
A vállalkozások 2018-ban 22,7 milliárd forint értékű új szerződést kötöttek, volumenében 14%-kal 
többet, mint 2017-ben. 
A december végi 2,4 milliárd forint értékű szerződésállomány volumene 48%-kal felülmúlta az egy 
évvel korábbit. 

 
 

A kamarai nyilvántartásban szereplő építőipari vállalkozások regisztrációja szerint   2018. évben mind 
az egyéni , mind a társas vállalkozások tekintetében a lakó épület építése volt a meghatározó 
főtevékenység. E mögött sorrendben a hagyományos szakipari munkák következtek. Az első öt 
meghatározó főtevékenység után a vállalkozások száma sok  tevékenység között kevés egyedszámmal 
osztódik.(egyéb között szerepel pl. nyílászáró szerelés, bádogos, tetőfedő, melegburkoló, 
épületgépészeti szerelés, gipszkarton szerelés stb,) 
 

 
 
 
 

LAKÁS 
 

2018-ban Heves megyében 224 lakást vettek használatba, 29%-kal (országosan 23%-kal) többet, mint 
2017-ben. A lakások 57%-át a megyeszékhelyen, 18%-át a többi városban, 25%-át községekben 
építették. A megyeszékhelyen és a többi városban egyaránt élénkültek a lakásberuházások. 
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Az új lakásoknak nagyjából fele-fele arányban természetes személyek, illetve vállalkozások voltak a 
finanszírozói. Természetes személyek 2017-hez képest 4,8%-kal, vállalkozások kétharmadával több 
lakást építtettek. 
Építési forma szerint a lakások egyaránt 48–48%-át családi házas formában, illetve többszintes, 
többlakásos épületben, fennmaradó részét pedig csoportházban adták át. Átlagos alapterületük az 
országost (99 m²) meghaladó, 110 m² volt, 53%-ukat 4 és annál több szobával építették. 
20 lakás szűnt meg a megyében, 8-cal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az épített lakások 8,9%-a 
megszűntet pótolt. 
A 2018-ban kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések száma együttesen 429 volt, 7,5%-
kal kevesebb, mint egy évvel korábban. 
 
A 2014-2018 között tízezer lakosra jutó lakásépítések száma 

 
 
 

A mennyiségi és minőségi munkaerőhiány kezelésében a lakhatás biztosítás felértékelődött, ugyanakkor 
az erre adott válaszok megyénk esetében nem kielégítőek, elsősorban a közvetlenül érintett 
magánszemélyek növekvő áldozatvállalását tükrözik. 
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Használt lakások átlagára 

 

TURIZMUS 
 

Heves megye kereskedelmi szálláshelyeit 2018-ban 615 ezer vendég összesen 1 millió 381 ezer 
vendégéjszakára vette igénybe. Ellentétben az országos növekedéssel, a vendégek száma 2,6, a 
vendégéjszakáké 3,6%-kal elmaradt az előző évitől. A vendégéjszakák mintegy nyolctizedét kitevő 
szállodákban 1,7%-kal csökkent a forgalom. 
A vendégek mintegy kilenctizedét adó belföldiek 3,5%-kal kevesebb vendégéjszakát töltöttek el a 
szálláshelyeken. A külföldiek vendégéjszakái 4,2%-kal csökkentek. 
A külföldivendég-éjszakák 26%-át a lengyel vendégek tették ki, vendégéjszakáik száma 2,8%-kal csökkent 
az egy évvel korábbihoz képest. A vendégéjszakák 14%-át adó szlovákok szerepe is jelentős volt, 
vendégéjszakáik 18%-kal estek vissza. 
A kereskedelmi szálláshelyek 2018-ban 24,7 milliárd forint bruttó árbevételt értek el, folyó áron 7,6%-kal 
többet, mint az előző évben. Az összes bevétel több mint felét adó szállásdíj összege 0,2%-kal csökkent. 
SZÉP kártyával folyó áron az egy évvel korábbinál 2,6%-kal kisebb, 2,7 milliárd forint értékben fizettek, 
ami az ország megyéi közül a második legmagasabb összeg volt. 
 

 
Az ezredforduló óta eltelt időszak első mélypontját jelentő 2010-et követien a kiskereskedelmi 
üzletek száma) növekedésnek indult,és 2012 végére meghaladta a 145 ezret.2013-tól azonban a 
kiskereskedelmi üzletállomány mérete folyamatosan csökkent. Erőteljesen változik a kereskedelmi 
csatornák jellege, a vásárló szokások átalakultak. e téren is meghatározóvá váltak a polarizált 
nagyvállalatok. Koncentrálódik a piac, hátrányban vannak a kevésbé tőkeerős kisvállalkozások, amelyek 
közül többen szüntették be működésüket. Különösen vidéken a helyi boltok árbevétele csökken, 
kiadásaik pedig nőnek, a munkaerőhiány miatt hatalmas nehézségekkel küzdenek melyek végső soron 
további társadalmi problémák eredményeztetője lehet. Ugrásszerűen nő az online kereskedelem, 
átalakul a fizetési technológia. 
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Kiskereskedelmi üzletek 10ezer lakosra jutó száma (2018.06.30.) 

 
 

Mezőgazdaság 
a) Növénytermesztés 

2018-ban Heves megyében a szántó 44%-án, 59,8 ezer hektáron termesztettek gabonaféléket. A 
búza kiterjedése (43,0 ezer hektár) majdnem azonos volt az előző évivel, a kukoricáé (6,4 ezer 
hektár) egytizedével csökkent. Búzából az előző évinél 8,4%-kal kevesebb (204,1 ezer tonna), 
kukoricából 18%-kal több (48,4 ezer tonna) termett. 
Az olajos magvúak közül a napraforgó területe (28,4 ezer hektár) 22%-kal csökkent 2017-hez képest, 
de így is a szántó 21%-át foglalta el. Termésmennyisége (79,1 ezer tonna) 19%-kal alulmúlta az egy 
évvel korábbit. A szántó kisebb részén termesztett repce kiterjedése (12,3 ezer hektár) egytizedével, 
hozama (36,3 ezer tonna) 6,0%-kal maradt el a 2017. évitől. 
Lucernából az egy évvel korábbinál 6,2%-kal nagyobb területen (8,0 ezer hektáron), 4,6%-kal 
kevesebb (28,1 ezer tonna) szénát gyűjtöttek be. A megyében kevésbé jelentős burgonya és 
cukorrépa területe és termésmennyisége csökkent. 
A cukorrépa, a kukorica és az olajos magvúak termésátlaga meghaladta, a búzáé, a lucernaszénáé és 
a burgonyáé nem érte el a 2017. évit. A kukorica egy hektárra jutó mennyisége (7,5 tonna) 2000 óta 
a legmagasabb volt a megyében. A cukorrépa kivételével a fajlagos hozamok elmaradtak az 
országostól. 

 
b) Állattenyésztés 

 
Heves megyében 2018. december 1-jén a sertés kivételével a főbb haszonállatok száma elmaradt az 
egy évvel korábbitól. Az állattartók 14,3 ezer szarvasmarhát istállóztak, 3,5%-kal kevesebbet, mint 
2017. december elején. Az állomány 53%-át kitevő tehenek száma 4,0%-kal nőtt. Száz hektár 
mezőgazdasági területre csupán 8 szarvasmarha jutott, feleannyi sem, mint országosan. 
A gazdálkodók a tél kezdetén 18,3 ezer sertést tartottak, egytizedével többet az egy évvel 
korábbinál. Az anyakoca állomány (1,3 ezer) ugyanakkor 4,3%-kal mérséklődött. A száz hektár 
mezőgazdasági területre vetített sertések száma (10) mindössze 18%-át tette ki az országosnak. 
A juhok száma egy év alatt 3,8%-kal 20,9 ezerre csökkent, és az állomány 78%-át képviselő 
anyajuhok körében is majdnem ugyanekkora mértékű volt a fogyás. 
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A megye gazdaságaiban az előző év azonos időpontjához képest 19%-kal kevesebb, 347,9 ezer 
tyúkot neveltek. A teljes létszám egynegyedét adó tojóállomány 21%-kal lett kevesebb. 

 

Társasági adóbevallások alapján készült elemzések 
 

Hatékonysági mutatók alakulása ágazatonként 

A jövedelmezőséggel szoros összefüggésben a társaságok által elért hozam az előző évi 4,2 százalékos 
csökkenés után, 121,7 milliárd forinttal bázis szinten maradt. Ebben kiemelkedő szerepet játszott, hogy 
a jövedelmezőség erőteljes gyengülésének hatására az adózott eredmény oldalon 12,9 százalékkal 
kevesebb, összesen csak 48,8 milliárd forint saját forrás képződött. 

A hozammutató nagyobb hányadát, 59,9 százalékát (bázis: 53,9%) kitevő másik elem, az amortizáció 
jelentős mértékben, közel 11,3 százalékkal, 7,4 milliárd forinttal emelkedett, ami közel azonos 
nagyságú az adózott eredmény 7,2 milliárd forintos csökkenésével. A megtermelt hozam legnagyobb 
hányada, több mint 50 százaléka – az előző évhez hasonlóan – a tárgyévben is a kimagasló összegben 
elszámolt amortizációval (35,1 milliárd forint) összefüggésben, a gépiparban (61,3 milliárd forint) 
keletkezett.  

 

A társas vállalkozások saját tőkéje az előző évinél kisebb ütemben, 14,1 százalékkal, 91,2 milliárd 
forinttal 739,1 milliárd forintra növekedett. Tárgyidőszakban csupán az energiaiparban (14,5%) és a 
nem anyagi ágakban (3,9%) tapasztalható visszaesés, bár azok sem tekinthetőek számottevőnek.  

A jegyzett tőke összege a megelőző évi 4,4 százalékos növekedéstől eltérő módon, 2017-ben bázis 
szinten maradt. Az ágazatok háromnegyedénél növekedés, egynegyedénél csökkenés tapasztalható. 
Legjelentősebb csökkenés az egyéb ágazatokban következett be, a legnagyobb mértékű bővülésre pedig 
a vegyiparban került sor. A megyei szintű 109,9 milliárd forint jegyzett tőkéből továbbra is az energia 
szektor részesedése a legkiemelkedőbb, de jelentős a gépiparban és a nem anyagi ágakban is, a megyei 
összeg több mint kétharmada változatlanul e három nemzetgazdasági ágba összpontosul. A külföldi 
tőke befektetések a z előző évi stagnálást folytatva bázis szinten maradtak 

A jóváhagyott osztalék összege tárgyévben 15,9 milliárd forintot tett ki, mely közel -33,6 százalékkal 
kevesebb az előző évi adattól. Legnagyobb összegű visszaesést -91,2 százalékos mértékkel (6,5 milliárd 
forint), az energiaipar produkálta. Az elmúlt év tendenciájával ellentétesen a megyei szintű összeg 
legnagyobb hányada, 16,3 százaléka az építőiparban, 14,8 százaléka a kereskedelemben, 10-10 
százaléka a kohászatban és a gépiparban mérhető. A vizsgált nemzetgazdasági ágazatok majdnem 
felében növekedés tapasztalható. 
A tulajdonosok részére 2017-ben 29,2 milliárd forint osztalék került kifizetésre, mindössze -5,8 
százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Ennek közel fele az energia ágazatot és a gépipart 
érintette. A kiemelt ágazatok 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. élőmunka igényesek. Megyei viszonylatban a befektetett tőke hatékonysága (saját tőkére 
vetített hozzáadott érték) 47,7 százalék, mely -4,3 százalékponttal gyengült az előző évihez képest, 
legjelentősebben a vegyipar (3,1 %) és a nem anyagi ágazatok (36,2 %) gyengülő hatékonysági értékei 
miatt.  
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Az élőmunka hatékonyság – a létszámra vetített hozzáadott érték 6 százalékkal növekedett. A 16 
kiemelt ágazat körében, kettő kivételével – a vegyipar és energiaipar – javulásról számoltak be a 
társaságok. Az élő munka hatékonysága változatlanul legmagasabb az energiaiparban és a gépiparban.  

Az átlagos állományi létszám alakulása ágazatonként 

Heves megyében a társas vállalkozások átlagos állományi létszáma az előző évi bázis szinten maradás 
után idei évben 1,7 százalékot csökkent. Országos szinten a 2016. évi stagnálás idén 3,7 százalékos 
csökkenéssel folytatódott 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 kisebb részében, 16 ágazatból 5-ben 
növekedés tapasztalható. A legnagyobb mértékű emelkedés (827 fő) a gépiparban következett be. 
Emellett jelentős, 100 fő fölötti bővülés tapasztalható a vegyiparban (488 fő) és az élelmiszeripar (109 
fő) ágazatokban is. Ezzel egyidejűleg a csökkenés két ágazatban, nem anyagi ágakban (-847 fő) és a 
kereskedelemben (-678 fő) haladta meg a 100 főt. Az átlagos állományi létszám tekintetében továbbra 
is a gépiparé a vezető szerep, itt dolgozik a megyében foglalkoztatottak több mint negyede. Sorrendben 
a kereskedelem és a nem anyagi ágak követi, a többi ágazat súlya 10 százalék alatti.  
A bérköltség – az országosnál 4 százalékponttal gyorsabban – 14 százalékkal növekedett, legnagyobb 
mértékben a vegyiparban, az élelmiszeriparban és a gépiparban.  
 

Az átlagbérek között ágazatonként jelentős különbségeket találunk. A kiemelt ágazatokban mindenütt 
növekedés tapasztalható. Legjobban az energiaszektorban dolgozók keresnek, de viszonylag kiemelkedő 
a gépiparban tevékenykedők díjazása is. A másik végletet továbbra is a vendéglátás, a textilipar és a fa-
papír-nyomdaipar képviselik, ahol a keresetek jóval elmaradnak a megyei átlagtól.  
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Méretnagyság szerint kategorizált vállalkozói körök gazdasági teljesítménye 
 

Heves megyében az értékelhető TAO 
bevallást adó vállalkozások száma az 
előző évhez képest kismértékben 
csökkent. A 23 társaságot magába 
foglaló nagyvállalkozói körben 3 
darabos csökkenés mérhető. A 
kisvállalkozói kategórián belül a 10 
főnél kevesebbet foglalkoztató mikro 
vállalkozások 531 db-os és a 10-49 fő 
közötti társaságok 37 db-os 
csökkenésének egyenlegeként a 
kisvállalkozások száma összességében 
568 céggel kevesebb lett. Kismértékű 
(3 db) fogyás jellemezte a 
középvállalkozói kategóriába tartozók 
számának alakulását. A változások 

eredőjeként a 7 101 vállalkozás 0,3 
százaléka nagy-, 1,4 százaléka közép-, 
98,3 százaléka pedig kisvállalkozás. Ez 
utóbbi kör döntő hányada, 92,9 
százaléka mikro vállalkozás.  

A megye gazdaságának méretnagyság 
szerinti szerkezetére tehát továbbra is 
jellemző a tőkeszegény kisvállalkozások 
(azon belül a mikro vállalkozások) 
magas részaránya, a kevés számú, de 
nagy teljesítményértéket realizáló 
nagyvállalkozás és egy meglehetősen 
alacsony hányadot képviselő 
középmezőny. A befektetett tőke 
méretnagyság szerinti eloszlása 
továbbra is egyenlőtlen, több mint fele 

a nagyvállalkozásoknál funkcionál, különösen a külföldi tőkéből meghatározó a súlyuk, 90 százalék 
feletti.  

A vállalkozások saját tőkéje mindhárom méretnagyság kategóriában a megyei átlaggal (14,1%) közel 
azonos mértékben emelkedett. Ennek eredményeként 2017-ben változatlanul a kisvállalkozások 
működtették a saját tőke közel 28,5 százalékát, a középvállalkozások részesedése pedig mintegy 11,9 
százalékot tett ki.  
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A gazdasági teljesítmények – az aránytalan tőkeeloszlás következtében – az egyes vállalkozói körök 
között erősen differenciáltak. Továbbra is meghatározó a nagyvállalkozások szerepe, ugyanis az igen 
kisszámú nagyvállalkozás a megyei nettó árbevételnek közel hattizedét, az export 89,8 százalékát, a 
belföldi eladásoknak is közel kéttizedét produkálta, s e cégek biztosították a hozzáadott érték több mint 
felét (52,2 %) is. 

A vállalkozásoknak mindössze 1,4 százalékát kitevő 100 középvállalkozás részesedése a 
teljesítménymutatókból az elmúlt évhez képest szinte minden tekintetben valamelyest javult de 
legalább is bázis szint maradt. A megyei nettó árbevételnek közel 14,7 százalékát, az exportnak 6,6 
százalékát, a belföldi értékesítés több mint kéttizedét bonyolította, s ők termelték meg a hozzáadott 
érték 19,6 százalékát is. Súlyuk tehát a teljesítménymutatók alapján 6-26 százalék közötti.  

A vállalkozások túlnyomó részét (98,3%) kitevő, összesen 6 981 kisvállalkozáshoz kötődik a befektetett 
tőkével összhangban az összes bevétel valamint a hozzáadott érték az előző évivel közel megegyező 
hányada, 24-28 százaléka. A megyei szintű külpiaci értékesítésből – a bázis szintű teljesítés hatására – 
az elmúlt évinél valamelyest kisebb arányban, 3,6 százalékkal részesednek, ugyanakkor a belföldi 
eladások döntő, növekvő hányadát, több mint felét továbbra is ők bonyolították.  

A jövedelmezőség – a közép- és nagyvállalkozás kivételével –javult az előző évhez képest. A 
kisvállalkozások adózás előtti eredménye az előző évi közel -9 százalékos csökkenés után 2017-ben 
21,3 százalékkal gyarapodott, így a legkisebb társaságok produkálták a megyei szintű 63,3 milliárd 
forint adózás előtti eredmény legnagyobb hányadát, több mint hattizedét. A közepes méretű 
vállalkozások az előző évi 15 milliárd forint pozitív eredmény után tárgyévben már csak 12,8 milliárd 
forint nyereséget produkáltak. A nagyvállalkozások eredmény pozíciója jelentősen, közel 60 százalékkal 
8,3 milliárd forintra gyengült.  

A kis és közepes vállalkozások a megye teljesítményéből nem bírnak olyan jelentős súllyal, sokkal 
szembetűnőbb azonban a foglalkoztatásban betöltött szerepük. Az előző évihez képest jelentős változás 
nem következett be a bevallásokban feltüntetett átlagos állományi létszám adatokban, a társas 
vállalkozások 46 659 fős átlagos állományi létszámának mintegy 42,1 százaléka kisvállalkozásoknál 
regisztrálható. A közepes méretű vállalkozások foglalkoztatták a munkavállalók 21,5, míg a 
teljesítmény-mutatók tekintetében meghatározó súllyal bíró nagy vállalkozásoknál 36,5 százalékát.  

Az átlagos állományi létszám kétharmada tehát a kis- és középvállalkozásoknál mutatható ki, azonban 
az átlagkeresetek ebben a körben – 10 százalékot meghaladó növekedés ellenére is – jóval 
alacsonyabbak a nagyvállalkozásokénál.  

A kisvállalkozásoknál számított 1 főre jutó 2 189 ezer forint átlagkereset messze elmarad a megyei 
átlagos értéktől (3 319 ezer Ft), annak kétharmadát teszi ki (66,0%). Különösen a mikro vállalkozásoknál 
kimutatott átlagbér alacsony (1 898 ezer Ft), amely nem éri el a garantált bérminimumot sem (161 ezer 
Forint/hó, 1 932 ezer forint/év).  
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Ezzel szemben a nagyvállalkozásoknál alkalmazottak – garantált bérminimum 228,7 % át kitevő – 4 733 
ezer forint átlagkeresetével.  

A középvállalkozásoknál az alkalmazottak átlagbére jelentős mértékben, 20,2 százalékkal emelkedett, (3 
430 ezer Ft/év) az elmúlt évvel ellentétben kicsit magasabb a megyei átlagtól, ezzel együtt mégis 
mindössze 75 százaléka a nagyvállalkozásoknál alkalmazottakénak. Azaz a megye nagyvállalatinak még 
mindig nem gond elszipkáznia a szűkülő munkaerő piacról, a kisebb méretű gazdálkodók elől a képzett 
munkaerőt. 

A befektetett tőke hatékonysága – a középvállalati kör kivételével – mindegyik méretnagyság szerinti 
vállalkozói kategóriában romlott a bázis időszakihoz képest. Így a saját tőkére vetített hozzáadott érték a 
kisvállalkozói körben -1,1 százalékponttal 47,1 százalékra mérséklődött, ennek köszönhetően már 
kedvezőbb, mint a nagyvállalkozásoké, ahol a -8,1 százalékos csökkenés hatására 41,8 százalék lett a 
számított érték. A középvállalkozásoknál a 10 százalékos erősödés hatására továbbra is a legmagasabb a 
befektetett tőke hozadéka, 78,7 százalék, amely jelentősen meghaladja a megyei (47,7%) és 
nagyvállalkozói (47,1 %) átlagot is. Tehát a közép- és kisvállalkozói körben relatíve kedvezőbb a 
befektetett tőke hatékonysága.  

Az élő munka hatékonysága a nagy vállalatokat kivéve mindenütt emelkedett. Legnagyobb, megyei 
átlagot meghaladó, 14,5 százalékos növekedés a kisvállalati körben tapasztalható. Az egy fő által éves 
szinten előállított hozzáadott érték a kisvállalkozásoknál 5 056 ezer forint, a közepes méretűeknél 
átlagosan 6 905 ezer forint, mindkét kategóriában lényegesen alacsonyabb a nagyvállalatokénál (10 810 
ezer forint, bázisév 11 110 ezer Ft), ahol a korszerű technikai felszereltség biztosítja a munkaerő 
magasabb termelékenységét. 

Megye járásainak teljesítménye 

Megyénk hét statisztikai járása között gazdasági téren erőteljes különbségeket tapasztalhatunk. 

 
Az egri, a hatvani és a gyöngyösi körzet gazdasági súlya meghatározó, ami abban is megmutatkozik, hogy 
míg a lakosok 69 százaléka él a hozzájuk tartozó településeken, addig ebben a három kistérségben 
működik a megyei összes befektetett saját tőke kilenctizede, és ezzel összefüggésben itt jön létre a 
hozzáadott érték 89 százaléka is. Az itt működő társaságok produkálták a nettó árbevétel kilenctizedét, 
s ide koncentrálódott a kivitel ennél is nagyobb hányada, 96,6 százaléka. A három kiemelt járásban 
regisztrálható a bevallásokból összesített állományi létszám több mint nyolctizede. 
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Ebben a három járásban lényegesen több a 
vállalkozás, mint a megye egyéb részein, itt 
működik a társaságok nyolctizede. Heves 
megyében 2017-ben ezer lakosra 26 társas 
vállalkozás jutott, ezen belül a fejlett 
területek átlaga 30, a kevésbé fejlettekké 
mindössze 16. A nagy tőkeerejű és 
létszámú, gyors fejlődést produkáló 
vállalkozások is főleg ezekbe a járásokba 
települtek, míg az infrastrukturális 
szempontból fejletlenebb térségek a 
befektetők szempontjából nem bizonyultak 
annyira vonzónak. 

Az egy lakosra jutó hozzáadott érték a 
megyében 1 191 ezer forint/fő volt 2017-
ben (2016-ban 1 135 ezer forint/fő). A 
kiemelt járásokban képződő fajlagos új 

érték mintegy 28,2 százalékkal magasabb a megyei átlagnál, s több mint három- és félszerese a nem 
kiemeltekének. Az egy lakosra jutó befektetett saját tőke tárgyévben 2 499 ezer forint volt, a kiemelt 
térségekben közel 30 százalékkal több a megyei átlagnál, a nem kiemelt körzetekben pedig a megyei 
átlagnak valamivel kevesebb, mint a harmada. Az egy lakosra jutó nettó árbevétel, export, hozzáadott 
érték valamint saját tőke a Hatvani járásban a legmagasabb, míg a fajlagos belföldi értékesítés a 
Gyöngyösiben.  

 
A három kiemelt körzet súlya a megyei teljesítményekből egy két kivétellel az előző évhez képest 
kismértékben erősödött.  

A megye négy nem kiemelt járásában, ahol a lakosság mintegy 31 százaléka él, a befektetett saját 
tőkének – csekély visszaesés után – csupán 10 százaléka működik, és a vállalkozások a hozzáadott 
értéknek is hasonló arányban, mindössze egytizedét állítják elő. 

Az értékelhető bevallást adó vállalkozások száma járásonként tekintve eltérő képet mutat, azonban 
valamennyi körzetben némi visszaesés tapasztalható az előző évhez képest. A befektetett saját tőke – a 
bélapátfalvai kivételével – az összes járásban bővült, a legnagyobb, 34 százalékot is meghaladó mértékű 
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gyarapodás a gyöngyösi területen figyelhető meg. A vállalkozások által elért nettó árbevétel a 
Pétervásárai és a Bélapátfalvai járások kivétel minden térségben növekedett.  

A kivitel megyei szintű emelkedését az Egri, a Hatvani és a Gyöngyösi járásokban működő társaságok 
határon túli eladásainak erőteljes növekedése okozta. A megtermelt hozzáadott érték három járás 
(Gyöngyösi, Pétervásárai és Bélapátfalvai) kivételével jelentősen bővült. A legnagyobb mértékben (16,8 
százalékkal) Hatvani járásban, amely a hozzáadott érték mutatóban megelőzte az legjelentősebb Egri 
járást. A vállalkozások adózás előtti eredménye a Gyöngyösi járás kivételével összességében minden 
járásban pozitív egyenleget mutatott. Szinte minden járás vállalkozásai kisebb statisztikai létszámot 
szerepeltettek bevallásaikban, mint egy évvel korábban, egyedül a Pétervásárai járásban tapasztalható 
csekély emelkedés.  

A gazdasági fejlettségbeli különbségek a keresetekben is visszatükröződnek. A 2017. évi átlagbérek 
járásonkénti eltérése jelentős, 1 996 ezer forint/fő/év (Bélapátfalvai járás) és a 3 902 ezer forint/fő/év 
(Hatvani járás értéke) között szóródik. Csupán a Hatvani és Gyöngyösi járásban számított átlagbér 
haladja meg a megyei átlagot. 

Heves megye hosszú távú fejlődésének bemutatása 
 
A megye gazdasági teljesítménye alapvetően a társasági adó hatálya alá tartozó társaságok, az egyéni 
vállalkozók és a különböző egyszerűsített adózási (EVA, KATA) módot választó vállalkozók tevékenységén 
alapul. Ezen belül a társas vállalkozások szerepe meghatározó, az elért árbevétel legnagyobb – évről–
évre növekvő – hányadát, 2017-ben már több mint 95 százalékát adták.  

 
A megyei társaságok teljesítményeinek alakulását jelentősen befolyásolta a 2008-ban, szeptemberben 
kezdődő (Lechman-Brothers csőd) pénzügyi-gazdasági válság, melynek hatásai 2009-ben jelentkeztek 
legerőteljesebben, ugyanis a társasági adó bevallások adatai alapján számított főbb teljesítménymutatók 
jelentős visszaesést tükröztek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 2010. évben az előző évi mélypont 
után a teljesítmények stabilizálódása, a válságból való kilábalás jelei tapasztalhatók, de a megyében 
ekkor még csak a kivitel értéke haladta meg a válság előtti értéket. 
2013. évtől kezdődően a teljesítménymutatók már olyan mértékű javulást mutattak, amely számos 
mutató esetében az országos átlagnál is lendületesebb volt. Ez a trend egy matematikai kifejezéssel élve, 
szigorúan monoton növekedést jelentett minden mutatóban 2017-es adóévig.  
A tárgyévben is jelentős mértékű javulás tapasztalható minden mutatóban, így 2017-re csupán az 
átlagos állományi létszám mutatója nem érte el a 2007. évi értéket.  
Részleteit tekintve, 2017-ben megyei szinten 8,2 százalékos ütemben növekedett a nettó árbevétel. A 
megyei székhelyű társaságok mintegy 1 804 milliárd forint nettó árbevételt realizáltak, közel 
egytizedével többet az előző évinél és 68 százalékkal többet a 2007. évinél. Ez a jelentős bővülés 
elsősorban az export számottevő emelkedésének köszönhető.  
A megye gazdaságának húzóereje tehát továbbra is a kivitel, mely a 2009. évi drasztikus visszaesés után 
igen dinamikusan bővült, 2017-ben már két és félszerese a válság előtti értéknek többek között annak 
köszönhetően, hogy idén 11 százalékkal meghaladja az előző évit. A bővülés mintegy héttizede igen 
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koncentráltan, néhány nagyvállalatnál jelentkezett. Az 1 068 milliárd forintot is meghaladó export az 
összes árbevételnek az elmúlt évekhez hasonlóan több mint a felét biztosította, amely jóval meghaladja 
a 2007. évi négytizedes arányt. A külpiacokra történő eladási érték alakulásánál azonban nem hagyható 
figyelmen kívül a forint árfolyama, amely a kivitel erősödésének irányába hat.  
A megyei export árbevétel súlyát jól tükrözi, hogy az elmúlt tíz évben a társaságok által elért nettó 
árbevétel elmozdulásának irányát és mértékét a határon túlra történő értékesítés alapjaiban határozta 
meg.  
A 2010-2011 közötti időszakban kedvező volt, hogy a megye gazdasági fellendüléséhez nélkülözhetetlen 
hazai felvevőpiac a határon túli értékesítés jelentős bővülésével párhuzamosan, bár annál jóval 
szerényebb ütemben bővült. Ezzel ellentétesen 2012-ben a belföldi bevételek enyhe csökkenést 
produkáltak. A 2014-es évben jelentős mértékű 8,9 százalékos növekedés tapasztalható, amely 
meghaladta a nemzetgazdasági átlagot is. Ez a bővülés 2015-ben kissé megtorpanni látszott, hiszen a 
társaságok összesített adatai csupán 1,1 százalékos hazai keresletgyarapodást mutattak. 

2016-ban aztán újra növekedési 
pályára állt a hazai felvevőpiac, 
amely 2017-ben tovább 
folytatódott, 4,3 százalékos 
emelkedés mérhető. A növekedési 
ütem hatására a belföldi 
értékesítésből származó összeg 
már több, mint 10 százalékkal 
meghaladja a válság kirobbanását 
megelőző időszakét. A belföldi 
forgalom, a belső felhasználás 
erősödésében vélhetően szerepet 
játszott többek között az egyre 

javuló gazdasági környezet, az alacsony jegybanki alapkamat és infláció mellett az átlagbér folyamatos 
emelkedése által generált lakossági fogyasztás erősödése is.  A törvényi változások és egyéb kormányzati 
intézkedések is meglehetősen összetett, többirányú hatást gyakoroltak a keresletet, illetve a fogyasztást 
befolyásoló jövedelmek alakulására.  

Az előbbiek nyomán a társaságok 
által előállított új érték, a 
hozzáadott érték is kedvezően 
alakult. 2012. évig rendre 13, 
illetve 8,2 százalékkal 
növekedett, azonban 2012-ben 
az enyhe megtorpanásnak 
köszönhetően ismét alulmúlta a 
2007. évi szintet. Ám ezután, a 
2013. évtől jelentős, töretlen 
növekedés zajlott 2017-ig, 2017-
ben kissé újra megtorpanni 
látszik, ugyanis a hozzáadott 
érték növekedési üteme az idei 

év során 4,5 százalékos volt az előző évek közel 10 százalékos növekedési ütemével szemben.  Ennek 
ellenére a hozzáadott érték összege 2017-ben több mint 352 milliárd forint volt, ami a válság előtti 
teljesítmény 145,5 százaléka. 
Heves megyében a társas vállalkozások átlagos állományi létszáma a 2009. évi többezres csökkenés után 
folyamatosan – 2010-ben csak minimálisan, 2011-ben azonban már valamivel erőteljesebben, 6,3 
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százalékkal – gyarapodott, ezt követően 2012-ben és 2013-ban viszont 3-3,5 százalékkal, közel 45,1 ezer 
főre fogyatkozott. Ez a tendencia 2014-2015 években emelkedésbe fordult át, amely 2016-ban bázis 
szinten maradt, az idei évben pedig ismét kismértékű csökkenés tapasztalható (98,3 százalék). Az 
átlagos állományi létszám így a 2009-2017 időszak növekményével együtt is mintegy 8,5 százalékkal 
marad el a válság kirobbanását megelőző 2007. évi értéktől.  
Országos szinten a bázisévhez viszonyítva szintén megyeivel közel azonos trend alapján zajlott (2017.-
ben a bázisévhez képest 96,3 százalék) a foglalkoztatottak számának változása. 
A társaságok alkalmazottainak átlagbére az elmúlt évben és idén is az inflációt jóval meghaladó 
ütemben, 2017-ben összesen mintegy 28 százalékkal, 3 319 ezer forintra növekedett. Az átlagbér Heves 
megyei növekedése kissé meghaladja az országos átlagot, így a fajlagos megyei érték a hazai átlagnak 
103,1 százaléka, tehát az országos és a megyei bérviszonyok közötti olló kismértékben záródott az 
elmúlt időszakban. 
 

 
A megye nagyságrendjét, súlyát szerepének változását jól tükrözi az országos teljesítménymutatókból 
való részesedése, mely 2017-ben kismértékben is növekedett, javult az elmúlt évekhez képest.  
 

Nemzetközi versenyképességünk alakulása a bérköltségek oldaláról 
 

Egyre több vállalkozás érzi úgy, hogy a termelésének a növekedését korlátozza a munkaerőhiány, egyelőre a 
magyar gazdaság növekedését támogatja a jelenség, miután emiatt kifejezetten gyorsan nőnek a keresetek, így a 
fogyasztás is. De a bérnövekedés egyre nehezebb helyzetbe hozza a versenyképességet, mivel ezzel együtt nem 
nő a termelékenység.  

A vállalkozások a több éve jellemző már egyértelműen mennyiségi munkaerőhiányt műszaki fejlesztéssel, 
technológiai megújítással kompenzálják. A beruházási folyamat néhány éve töretlenül bővül, az ehhez szükséges 
saját és idegen források gazdaságosan állnak rendelkezésre. 

A további bérnövekedés veszélyére hivatkozva gyakran hangzik el az az aggály, hogy Magyarország 
versenytársaihoz, a környező gazdaságokhoz képest lényegesen erőteljesebben adóztat. Ez tavaly is így volt, a 
GDP-arányos adóterhelés mértéke még mindig 39 százalék körüli volt, miközben a lengyeleknél, a szlovákoknál és 
a románoknál 35 százalék alatt alakult. 

Nem meglepő módon a gyermektelen keresők esetében a munkát terhelő adóék (amely megmutatja, hogy a 
teljes munkaerőköltség hány százalékát vonja el az állam adók és járulékok formájában) tavaly még 46 százalék 
körül alakult, de idén további mérséklődés várható, hiszen a szociális hozzájárulási adó mértéke újra csökken 
július elsejétől. 

Magyarországon az 1 munkaórára eső termelékenység és az egy főre jutó bérköltség 2000-ben még nem, 2018-
ban már kissé elszakadt a trendvonaltól. Az is megfigyelhető, hogy 2000-ben az alacsony egy főre jutó GDP-vel és 
alacsony bérköltséggel rendelkező közép-kelet-európai országok valamint a régi tagországok csoportja erősen 
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elszakadt egymástól, 2018-ra viszont már némi közeledés figyelhető meg, mint ahogyan a termelékenységi 
lemaradás is javult. 

Az adóztatás arányai országonként 

 

 
Kockázatok a magyar gazdasági fejlődésben 
 

A 2019 első negyedévében a bruttó hazai termék az előző negyedévhez képest 1,5 százalékkal bővült, az előző év 
első negyedévéhez viszonyítva pedig 5,2 százalék a volumen növekedés mértéke. Az év további része azonban 
már bizonytalanságokkal terhelt a Policy Agenda. elemzése szerint 

Az éves GDP bővülés a tavalyi 4,9 százalékról idén várhatóan 3,6 százalékra lassul annak ellenére, hogy az első 
három hónapban az ipari termelés 6,2 százalékkal, a kiskereskedelmi forgalom 6,5 százalékkal nőtt, az építőipari 
termelés (48,2 százalék) bővülése pedig még a tavalyi első negyedévhez mérten is erőteljesebb volt. Ezeket a 
kedvező eredményeket megalapozták az alacsony pénzpiaci költségekhez, forrásköltségekhez, és az uniós 
támogatásokkal megvalósuló projektekhez kapcsolódóan a keresletet erőteljesen növelő családi támogatások, 
növekvő vásárlóerő és emelkedő ingatlanárak. Az erőteljesen növekvő jövedelmek a felhalmozás helyett inkább a 
reál javak piaca felé terelik a keresletet.  Az építőipari boom is tartós növekedést gerjeszt a gazdaság minden 
területén. Gyorsult a kivitel növekedése is, de jelzés értékű, hogy az építőipar szerződésállománya a tavalyi 
időarányoshoz viszonyítva a negyedév végére már alig magasabb, valamint a mezőgazdaság várhatóan elszenvedi 
a rossz időjárási viszonyok okozta termelés-visszaesést. 

A beruházások az állami - jelentős részben idén is EU-finanszírozású - fejlesztéseknek köszönhetően sem 
emelkednek majd 7-8 százalék közöttinél nagyobb ütemben, azaz a tavalyi 16,5 százalékostól jelentősen 
elmaradhatnak. Az ipar növekedése a korábbi export-vezérelt bővülés lassulása miatt alig lesz 3 százalék felett, az 
építési szerelési tevékenység is 10 százalék alatt várható. A külkereskedelmi áruforgalom többlete a tavalyi 5,6 
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milliárd euróról tovább mérséklődik, mintegy 4 milliárd körülire. A folyó fizetési mérleg GDP arányos többlete így 
akár meg is szűnhet év végére, hiszen már tavaly is csupán 0,5 százalékos volt. 

Érzékenyen érintheti a magyar gazdaságot, hogy külföldi autógyárak az európai konjunktúra lassulása miatt több 
tervezett, sőt már megkezdett magyarországi fejlesztést későbbre halasztják, azaz a kecskeméti gyárbővítés, a 
debreceni gyárépítés akár több évvel eltolódik, egyes  nemzetközi tulajdonú vállalkozások szabályozzák 
termelésüket, csökkentik humánkapacitásukat és a termelés volumenét. 

 

Heves megye gazdasága KSH (2019.03.31.) jelentése alapján  
 

 2019 I. negyedévében Heves megyében az élveszületések száma mérséklődött, az országossal 
ellentétben a halálozások száma is csökkent, a népesség természetes fogyása 1,5%-kal kisebb 
mértékű volt, mint egy évvel korábban. 

 A KSH munkaerő-felmérése alapján a foglalkoztatottak száma az országost meghaladóan 
növekedett, a munkanélkülieké számottevően visszaesett a 2018. I. negyedévi adatokhoz 
viszonyítva. A foglalkoztatási arány és a munkanélküliségi ráta egyaránt elmaradt az országostól. 

 2019 I. negyedévében az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az országost 
meghaladóan emelkedett, nominálisan továbbra is alacsonyabb (27 ezer forinttal) a hazai 
átlagnál. 

 A telephelyi adatok alapján az ipar negyedévi teljesítménye 7,9%-kal felülmúlta az egy évvel 
azelőttit, a megyei székhelyű építőipari szervezetek termelése 1,6-szeresére bővült. A 
beruházások teljesítményértéke összehasonlító áron számítva 13%-kal csökkent egy év alatt. A 
negyedév folyamán több lakást vettek használatba, mint egy évvel korábban, a lakásépítések 
népességre vetített száma azonban jóval alacsonyabb volt az átlagosnál. 

 A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma visszaesett, a vendégek és a vendégéjszakák száma 
is elmaradt az egy évvel korábbitól. 

 A kiskereskedelmi üzlethálózat 2019. I. negyedévi forgalmának volumene az országosnál nagyobb 
mértékben emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Egy lakosra 225 ezer forint bolti 
forgalom jutott, 29 ezerrel kevesebb az országos átlagnál. 

Eger, 2019. július 20. 

Dr Bánhidy Péter s.k. 

Elnök 

 

A tájékoztatót összeállította Fülöp Gábor főtitkár és Bánfi Sándor gazdasági igazgató. 

 

Az elemzéshez szükséges forrásokat biztosították:   

 Központi Statisztikai Hivatal 
 MKIK GVI 
 HKIK adatbázis, saját elemzés 
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 Nemzeti Adó és Vámhivatal 
 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS 
 Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) 
 MNB Versenyképességi jelentés 2018 
 MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA20190223 

A jelentésben szereplő ábrák, táblázatok, grafikonok elérhetősége 

 HKIK saját szerkesztés 
 NAV kiadvány 
 www.ksh.hu 
 www.teir.hu 
 www.gvi.hu 

 

 

Melléklet 

 
Heves megye TOP 21 vállalata és tevékenysége 
 

Apollo Tyres Hungary Kft. 

A társaságnak több gyártólétesítménye van Ázsiában és Európában, termékeit több mint 100 országban 
forgalmazza az Apollo és a Vredestein globális márkanevek alatt. Az Apollo Tyres 2014 szeptemberében 
jelentette be első európai zöldmezős beruházását a Heves megyei Gyöngyöshalászon. A vállalat évek óta 
tervezte egy újabb gyártóegység létesítését a kelet-európai régióban, az üzem évente 5,5 millió 
személyautó- és kisteherjármű, valamint 675 000 darab busz- és tehergépjármű-abroncsot fog előállítani 
az európai piacra. 

  

Aventics Hungary Kft. 

 

Az AVENTICS a pneumatikai komponensek és rendszerek, valamint az egyedi alkalmazások egyik 
piacvezető gyártója. A pneumatikai szakemberek az ipari automatizálás területére kínálnak termékeket 
és szolgáltatásokat, középpontba helyezve a commercial vehicles, valamint a food and beverage, a 
railway technology, a life sciences, az energy és a marine technology területét. Az elektronika 
integrációjának, a korszerű anyagok felhasználásának és az olyan tendenciákra való összpontosításnak 
köszönhetően, mint a gépbiztonság és az Ipar 4.0, az AVENTICS a felhasználó- és környezetbarát 
megoldások úttörőjének számít. 

  

EGERERDŐ ERDÉSZETI ZRT. 

Az EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyarország legnagyobb összefüggő 
erdővel borított hegyvidéki táján, az Északi-középhegységnek három egymástól eltérő arculatú 
területén: a Mátrában, a Bükk nyugati részén és a Heves-Borsodi-dombvidék területén gazdálkodik, 
elnyúlva egészen az Alföld északi részére. 
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A Társaság központja Egerben található. A cég szervezetén belül 7 hagyományos erdészet végzi az 
erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és közjóléti feladatokat. 

  

EUROCIRCUITS NYOMTATOTT ÁRAMKÖR GYÁRTÓ KFT. 

A Eurocircuits proto- és kissorozatú nyomtatott áramkör gyártására specializálódott. Elkötelezte magát 
egy NYÁK szolgáltatás nyújtására, mely segítséget ad a NYÁK tervezőknek, hogy terveiket időben és 
költségtakarékosan tudják piacra dobni. 

  

HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT. 

A Hm-i Vízmű Zrt. Magyarország egyik legjelentősebb vízközmű-szolgáltatója. A társaság főbb 
tevékenységi területei az ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, laboratóriumi vizsgálatok, 
vízmérők javítása és hitelesítése, melyeket 4 megyére (Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Nógrád, Heves) kiterjedően lát el a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

  

HORVÁTH RUDOLF INTERTRANSPORT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. 

A cég fő tevékenysége a nemzetközi és belföldi közúti árufuvarozás, szállítmányozás, logisztika, 
raktározás. A szín ugyanúgy a cég védjegye mint a név, ugyanis a sárga szín vörös felirattal egyéni külsőt 
kölcsönöz a jól felismerhető kamionoknak. Partnereik jobb logisztikai kiszolgálása céljából 2010 
novemberétől a Hatvani Ipari Parkban megtalálhatók. Telephelyük az M3 autópálya mellett található, 
közel a 21*es, 32*es és a hatvani elkerülő úthoz, így igen könnyen megközelíthető. 

  

Johnson Electric Hungary Elektromechanikai Termékek Kft. 

Az 1959-ben alapított Johnson Electric vállalat 39.000 embert foglalkoztat világszerte (4 kontinensen, 23 
országban), 1600 főt Magyarországon. A cég 1998-ban hozta létre első gyárát Ózdon, majd 2003-ban 
Hatvan városában. A vállalat technológiai vezető szerepet tölt be az autóipari piacon, magyarországi 
technológiai kutatási központja révén ideális partner az egyedi termékfejlesztési projektekhez is. A 
vállalat számos ipari szektorban működik, mint autóipar, épületautomatizálás, otthoni technológiák, 
orvosi eszközök, a kéziszerszámok és a fűnyírók. Magyarországon autóipari beszállítóként van jelen. 
Termékeik hűtő ventilátorok, klíma ventilátorok 

  

K ÉS V NEMZETKÖZI FUVAROZÓ Kft. 

A vállalkozás nemzetközi közúti fuvarozói tevékenység szolgáltatása céljából jött létre. Alapítása óta 
határozott növekedési stratégiát követve fejlesztette szolgáltatásait a minőség folyamatos fenntartása 
mellett. A technikai fejlődés vívmányainak segítségével, a legmodernebb eszközök beszerzésével és 
vállalkozás irányítási rendszerek bevezetésével eredményesen fejlődik, az állandóan változó gazdasági 
körülmények ellenére. 
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LKH LEONI KÁBELGYÁR HUNGARIA Kft. 

Az LKH LEONI Kft. a német LEONI cégcsoport leányvállalataként 1998 óta gyárt elektromos vezetékeket 
az autóipar számára. A cég piacvezető az autóipari kábelek gyártásában. 

  

MADER LOGISZTIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. 

A Mader cég az évek során nemzetközi szolgáltatóvá és az integrált logisztika elismert szakértőjévé nőtte 
ki magát. Ma a Mader költséghatékony és rendkívül rugalmas megoldásairól, legkorszerűbb 
technológiáiról és intelligens logisztikai koncepcióiról ismert. 

Kiválóan képzett és folyamatosan továbbképzett szakemberei a logisztikát nem csupán 
foglalkozásuknak, hanem hivatásuknak és szenvedélyüknek is tekintik. Fennállása óta a komplett 
logisztikai szolgáltatás elvét képviseli - az újra felhasználható csomagolóeszközök tisztításától kezdve a 
nyersanyagok rendelkezésre bocsátásán keresztül egészen a készáru kiszállításáig. 

  

MAGNETEC-UNGARN MÁGNESTECHNOLÓGIAI IPARI KFT. 

A Magnetec az elmúlt 30 évben nyújtott teljesítményével elérte azt, hogy azon kevés piaci szereplők 
közé tartozik, akik vezető szerepet töltenek be a speciális, nanokristályos mágnesmagok globális piacán. 
A mintegy 350 főt foglalkoztató cég termékei induktív alkatrészként észrevétlenül épülnek be az élet 
számos területére: ott vannak az ipari és a háztartási szektorok élet- és tűzvédelemében, az 
energetikában, a közlekedésben. Éves átlagban mintegy 18 millió darab alkatrész kerül ki a gyárból és 
épül be az élet számos területét segítő eszközökbe. 

  

MÁTRAI ERŐMŰ ZRT. 

A visontai telephelyű Mátrai Erőmű ZRt a magyar villamosenergia-rendszer egyik megbízható 
alapegysége. Fő tevékenysége a villamosenergia-termelés. A 950 MW beépített teljesítménnyel 
rendelkező Mátrai Erőmű ZRt. az ország legnagyobb széntüzelésű erőműve. A társaság saját bányáiban 
külfejtéses technológiával termelt lignitből állít elő villamos energiát. A társaság a magyar 
nemzetgazdaság villamosenergia-fogyasztásának mintegy 13%-át termeli. 

Az Észak-Magyarországon végig húzódó közel 1 milliárd tonnás lignitvagyon tartós biztosítékot ad a cég 
működéséhez és a jövőbeni energetikai fejlesztési terveihez. 

  

MÁTRAMETÁL FÉM CSOMAGOLÓESZKÖZ GYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KFT. 

Mátrametál Kft. a fém csomagolóeszközök nagy múltra visszatekintő előállítója. A vállalat egyaránt 
támaszkodik több, mint 50 éves gyártási tapasztalatára és a kor kihívásainak elébe menő fejlesztői 
gárdájára, a legkorszerűbb alapanyagok, gyártási és minőségellenőrzési technológiák alkalmazására. 
Mindezen feltételek megléte és folyamatos fenntartása lehetővé teszi számunkra a sokszínű 
megrendelői igények teljes körű kielégítését. 

  

PIKOPACK IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 

Az aeroszol- és konzervdobozokat, tubusokat gyártó Pikopack Zrt. termékei közel 40 százaléka kerül 
külföldi piacokra, elsősorban az Európai Unió tagállamaiba. A magyar tulajdonban lévő, mintegy 450 
embert foglalkoztató társaság folyamatosan fejlődik. A két fő termékcsoportunk az aeroszolos palack és 
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a konzervdoboz melyek ónozott acéllemezből készülnek három részes kivitelben (tető, palást, fenék). 
5000 raklap kapacitású raktárral rendelkezik, hogy megkönnyítse vevői dolgát a logisztikai feladatokban. 

  

Robert Bosch Automotive Steering KFT. 

Autóipari beszállítóként kormányműveket, kormányoszlopokat, kormánytengelyeket és felújított 
alkatrészeket szállít a világ 109 járműgyártójának, személygépjárművek és tehergépjárművek számára 
egyaránt. A vállalatnál a 2003-as cégalapítástól kezdve több mint tíz éven át összeszerelés, illetve felújító 
tevékenység zajlott. A meggyőző termelési eredmények alapján 2012-ben döntött úgy a nemzetközi 
cégvezetés, hogy a magyar leányvállalat tevékenységét a hidraulikus mellett elektromos kormányművek 
összeszerelésével, valamint alkatrészgyártással is bővíti. 

  

ROBERT BOSCH ELEKTRONIKA GYÁRTÓ KFT. 

A vállalat fő profilja a globális cégcsoport mobilitási megoldások üzletágának jövőbe mutató termékei 
közül vezérlő elektronikák és szenzorok sorozatgyártása, ezenkívül prémium kategóriájú 
gépjárművekhez készít műszerfalakat. A Hatvanban gyártott elektronikai berendezések jelentős 
mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a vezetés még biztonságosabb, környezetkímélőbb és 
gazdaságosabb legyen. Világszerte már több, mint 500 millió hatvani Bosch termékkel szereltek fel 
gépjárműveket. Fő termékek: követési távolság tartó-elektronikák (radar), vezetést támogató kamera 
rendszer-vezérlők, automataváltó-vezérlők, elektromos szervokormány-vezérlők, start-stop rendszerek, 
elfordulás-szenzorok (ESP), akkumulátor-szenzorok, motorvezérlők, teljesítmény-elektronika, 
fékvezérlők (ABS). 

  

RUAG AMMOTEC MAGYARORSZÁGI ZRT. 

A RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. hazánk egyetlen kiskaliberű lőszereket gyártó vállalataként a Siroki 
Ipari Parkban végzi tevékenységét. A cég 2009 áprilisa óta a svájci RUAG Holding AG egyik üzletágát 
képező RUAG Ammotec csoport tagja. Elsősorban exportpiacokra értékesíti termékeit, de emellett 
hosszú ideje beszállítója a magyar hatóságoknak és fegyveres testületeknek. 

  

SANATMETAL ORTOPÉDIAI ÉS TRAUMATOLÓGIAI ESZKÖZÖKET GYÁRTÓ KFT. 

A Sanatmetal Kft. 100%-ban magyar tulajdonú középvállalkozás, mely traumatológiai, ortopédiai, 
gerincsebészeti, fogászati implantátumokat és protéziseket gyárt és forgalmaz. Heves megye TOP 50 
vállalkozása között szerepel. A cég nemzetközi ismertségét a rendkívüli innovációkkal érdemelte ki, 
továbbá számos díjjal büszkélkedhet. A cégcsoport jelenleg 360 főt foglalkoztat. Több mint 25.000 féle 
termék gyártása csúcstechnikájú CNC gépeken történik. Bevételei 66%-a exportból származik. A magyar 
piacon cégünk piacvezető pozíciót tölt be. Cégfejlődésben a nemzetközivé válás útján jár. Megkezdte 
saját disztribútor cégei létrehozását Németországban, Törökországban, Romániában, Oroszországban. 

  

STANLEY ELECTRIC HUNGARY FÉNYTECHNIKAI ESZKÖZÖK KFT. 

A Stanley Electric Hungary Kft. a Stanley csoport termelési és fejlesztési eredményeit, technológiai 
újításait, technikai felkészültségét felhasználva egy olyan gyártási rendszert valósít meg, ahol a 
minőséget nap mint nap fejleszti, a költségeket alacsonyan tartja, s a vevők minden igényét kielégítve a 
kért terméket kért mennyiségben, megfelelő időben és minőségben gyártja és szállítja. 
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VAMAV Vasúti Berendezések KFT. 

Küldetésük a kötöttpályás közlekedési vállalatok korszerű felépítményi szerkezetekkel való ellátása, a 
vasúti közlekedés biztonságának és versenyképességének folyamatos fejlesztése. Fő tevékenységük 
vasúti felépítményi anyagok és egyéb fémszerkezetek tervezése, gyártása, szerelése és javítása, 
beleértve a vasúti kitérőket és kitérő alkatrészeket, öntött vagy hegesztett keresztezéseket, 
vágánykapcsolásokat, szigetelt kötéseket, kapcsoló- és rögzítő anyagokat. 

  

ZF HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 

Anyavállalatuk, a német ZF Friedrichshafen AG a világ legnagyobb járműipari vállalatai közé tartozik. Egri 
telephelyük manuális és automatizált sebességváltók gyártásával foglalkozik. Vevőink teherautókba, 
buszokba, és kis haszonjárművekbe építik be ezeket. A vállalat 1996. január 1-től működik Egerben. A 
lokáció kiválasztásakor a fő cél az volt, hogy egy versenyképes, alacsony költségszintű telephelyet 
találjanak a sebességváltók gyártásához, szakképzett munkaerővel. Vevőik közé tartozik az Iveco, MAN, 
Renault, Nissan, Volkswagen, Volvo, Leyland, Hyundai és Neoplan.  

 


