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Örömünkre szolgál, hogy immár tizenegyedik alkalommal 
készülhetett el a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adóigazgató-
sága és a Heves Megyei Hírlap közös gondozásban a Heves 
megye gazdasági helyzetét, illetve szűkebb pátriánk kiemelt 
vállalkozásainak 2017. évben elért eredményeit bemutató 
TOP 50 kiadvány.

 A megyénkben tevékenykedő vállalkozások teljesít-
ményét bemutató értékelés illetve annak alapjául szolgá-
ló számadatok szerint egy újabb sikeres évet tudhatunk a 
hátunk mögött, amelynek hátterében ismételten roppant 
kemény munka áll. Továbbra is igaz, a siker nem adatik köny-
nyen, a menedzsment, a munkatársak jelentős áldozatválla-
lása, elhivatottsága is szükségeltetik ahhoz.

Az elmúlt évek gazdasági helyzetértékeléseit, elemzése-
it erősen áthatotta a fejlett, „nyugati” világot sújtó pénzügyi 
és gazdasági válság és az azt kísérő globális átrendeződés. 
A TOP 50 rendezvény körében is minden évben megfogal-
mazódik a kérdés, hogy vállalkozásaink milyen eredmény-
nyel tudtak megbirkózni a gyorsan változó gazdasági fo-
lyamatok, szűkülő, átrendeződő piac, szűkebb erőforrások 
jelentette kihívásokkal. Az elmúlt időszak tekintetében is 
megerősíthető, hogy vállalkozásaink zömének sikerült a 

versenyképesség javításával megerőzni, sőt javítani pozíció-
ikat, több területen nőtt a kibocsátás, javult a foglalkoztatás.

A megye gazdasági teljesítményének alakításában to-
vábbra is meghatározó, élenjáró szerepet vállal a TOP 50-es 
vállalkozói körünk. Ők azok, akik a hatékonyságjavítás, illet-
ve a működés racionalizálása, eredményessé tétele tekinte-
tében példaként állíthatók sokunk számára. Fontos emellett 
kiemelni, hogy tevékenységükhöz nemcsak gazdasági ered-
mény, hanem társadalmi felelősségvállalás is társul. Létük, 
gazdálkodásuk sikere a közterhekhez való hozzájárulás, a 
helyi infrastruktúra kialakítása és fejlesztése mellett egy-egy 
térség társadalmi és szociális élete, az ott élő közösség meg-
maradása és felemelése szempontjából is meghatározó.     

Szívből gratulálunk az elért eredményekhez! Köszönjük 
e kiadvány létrejöttéhez nyújtott támogatásukat!

Hisszük és valljuk, hogy sikereik, emberi-, és szakmai 
kvalitásuk társadalmi közösségünk egésze számára jó pél-
daként szolgálnak e kihívásokkal teli világban!
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Heves megye gazdasága
az elmúlt 11 évben

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

A megyei társaságok teljesítmé-
nyeinek alakulását jelentősen befo-
lyásolta a 2008-ban, szeptember-
ben kezdődő (Lechman-Brothers 
csőd) pénzügyi-gazdasági válság, 
melynek hatásai 2009-ben jelentkez-
tek legerőteljesebben, ugyanis a tár-
sasági 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 tapasz-
talhatók, de a megyében ekkor még 
csak a kivitel értéke haladta meg a 
válság előtti értéket.

2013. évtől kezdődően a telje-
sítménymutatók már olyan mértékű 
javulást mutattak, amely számos 
mutató esetében az országos átlag-

nál is lendületesebb volt. Ez a trend 
egy matematikai kifejezéssel élve, 
szigorúan monoton növekedést je-
lentett minden mutatóban 2017-es 
adóévig. 

A tárgyévben is jelentős mérté-
kű 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 ütem-
ben növekedett a nettó árbevé-
tel. A megyei székhelyű társaságok 
mintegy 1 804 milliárd forint nettó 
árbevételt realizáltak, közel egytize-
dével többet az előző évinél és 68 
százalékkal többet a 2007. évinél. Ez 
a jelentős bővülés elsősorban az ex-
port számottevő emelkedésének kö-
szönhető. 

A megye gazdaságának húzóere-
je 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 kö-
szönhetően, hogy idén 11 száza-
lékkal meghaladja az előző évit. A 
bővülés mintegy héttizede igen kon-
centráltan, néhány nagyvállalatnál 
jelentkezett. Az 1 068 milliárd fo-

rintot is meghaladó export az összes 
árbevételnek az elmúlt évekhez ha-
sonlóan több mint a felét biztosítot-
ta, amely jóval meghaladja a 2007. 
évi négytizedes arányt. A külpiacok-
ra történő eladási érték alakulásánál 
azonban nem hagyható figyelmen 
kívül a forint árfolyama, amely a kivi-
tel 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 gazdasá-
gi fellendüléséhez nélkülözhetetlen 
hazai felvevőpiac a határon túli érté-
kesítés jelentős bővülésével párhu-
zamosan, bár annál jóval szerényebb 
ütemben bővült. Ezzel ellentétesen 
2012-ben a belföldi bevételek enyhe 
csökkenést produkáltak. A 2014-es 
évben jelentős mértékű 8,9 százalé-
kos növekedés tapasztalható, amely 
meghaladta a nemzetgazdasági át-
lagot is. Ez a bővülés 2015-ben kissé 
megtorpanni látszott, hiszen a társa-
ságok összesített adatai csupán 1,1 
százalékos hazai keresletgyarapo-
dást mutattak.

Heves megye Mérték-
egység 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év

Nettó árbevétel MFt 1,074,486 1,095,718 905,232 1,014,425 1,238,216 1,198,036 1,276,441 1,385,263 1,521,882 1,667,609 1,803,646

Export árbevétel MFt 425,832 433,072 328,358 435,700 610,217 592,008 663,215 726,285 855,386 963,227 1,068,875

Export/Nettó árbevétel % 39.6% 39.5% 36.3% 43.0% 49.3% 49.4% 52.0% 52.4% 56.2% 57.8% 59.3%

Belföldi értékesítés MFt 648,654 662,646 576,874 578,725 627,999 606,028 613,226 658,978 666,496 704,382 734,771

Hozzáadott érték MFt 242,387 243,002 215,900 232,170 262,372 237,874 261,363 281,202 305,735 337,073 352,398

Átlagos állományi létszám Fő 50,278 50,896 45,085 45,336 48,172 46,467 45,188 45,739 47,374 47,444 46,659

Bérköltség MFt 84,427 91,170 82,900 87,278 102,088 104,770 108,971 114,890 124,537 135,796 154,864

Átlagbér (ezer Ft/fő) ezer Ft/fő/év 1,679 1,791 1,839 1,925 2,119 2,255 2,412 2,512 2,629 2,862 3,319
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2016-ban aztán újra növekedé-
si pályára állt a hazai felvevőpiac, 
amely 2017-ben tovább folytató-
dott, 4,3 százalékos emelkedés mér-
hető. A növekedési ütem hatására a 
belföldi értékesítésből származó ösz-
szeg már több, mint 10 százalékkal 
meghaladja a válság kirobbanását 
megelőző időszakét. A belföldi for-
galom, a belső felhasználás erősö-
désében vélhetően szerepet játszott 
többek között az egyre javuló gaz-
dasági környezet, az alacsony jegy-
banki alapkamat és infláció mellett 
az átlagbér folyamatos emelkedése 
által generált lakossági fogyasztás 
erősödése is.  A törvényi változások 

és egyéb kormányzati intézkedések 
is meglehetősen összetett, többirá-
nyú hatást gyakoroltak a keresletet, 
illetve a fogyasztást befolyásoló jö-
vedelmek alakulására. 

Az előbbiek nyomán a társasá-
gok által előállított új érték, a hoz-
záadott érték is kedvezően alakult. 
2012. évig rendre 13, illetve 8,2 szá-
zalékkal növekedett, azonban 2012-
ben az enyhe megtorpanásnak kö-
szönhetően ismét alulmúlta a 2007. 
évi szintet. Ám ezután, a 2013. évtől 
jelentős, töretlen növekedés zajlott 
2017-ig, 2017-ben kissé újra megtor-
panni 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 vállal-
kozások átlagos állományi létszá-
ma a 2009. évi többezres csökke-
nés után folyamatosan – 2010-ben 
csak minimálisan, 2011-ben azon-
ban már valamivel erőteljesebben, 
6,3 százalékkal – gyarapodott, ezt 
követően 2012-ben és 2013-ban vi-
szont 3-3,5 százalékkal, közel 45,1 
ezer főre fogyatkozott. Ez a tenden-
cia 2014-2015 években emelkedés-
be fordult át, amely 2016-ban bázis 
szinten maradt, az idei évben pedig 
ismét kismértékű csökkenés tapasz-
talható (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 szá-
zalék) a foglalkoztatottak számának 
változása.

A társaságok alkalmazottainak 
átlagbére az elmúlt évben és idén is 
az inflációt jóval meghaladó ütem-
ben, 2017-ben összesen mintegy 
28 százalékkal, 3 319 ezer forintra 
növekedett. Az átlagbér Heves me-
gyei növekedése kissé meghaladja 
az országos átlagot, így a fajlagos 
megyei érték a hazai átlagnak 103,1 
százaléka, tehát az országos és a me-
gyei bérviszonyok közötti olló kis-
mértékben záródott az elmúlt idő-
szakban.

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

Heves/OrszágOs
2007. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év

Nettó árbevétel 1.6% 1.6% 1.7% 1.7% 1.8% 2.0% 2.1%

Export árbevétel 2.2% 2.3% 2.5% 2.6% 2.6% 3.5% 3.4%

Belföldi értékesítés 1.4% 1.3% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 1.3%

Hozzáadott érték 1.9% 1.6% 1.7% 1.7% 1.6% 1.9% 1.9%
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TOP 50-es adózói kör szerepe 
Heves megye gazdaságában

2017-ben
Az elmúlt évek gyakorlatát követve 
idén is összeállítottuk azoknak a tár-
sasági adó szabályai szerint adózó 
vállalkozásoknak a rangsorát, me-
lyek a nettó árbevétel, az átlagos 
állományi létszám vagy a hozzá-
adott érték alapján Heves me-
gye gazdasági életében jelentős 
szerepet játszanak. Ezeket nagy-
ságrendileg sorba rendezve mind-
három listából a legnagyobb 50-et 
választottuk ki. Az említett három 
mutatón belül a hozzáadott érté-
ket tekintjük meghatározónak, mi-
vel olyan gazdasági teljesítményt 
fejez ki, amely nem tartalmazza az 
anyag- és anyagjellegű költségek 
halmozódását. Ennek okán az elem-
zésünk alapját a legnagyobb 50 hoz-
záadott értékkel rendelkező gazda-
sági társaság szolgáltatja. E kiemelt 
kör gazdasági súlyát jelzi, hogy 
az általuk előállított hozzáadott 

érték 232 milliárd forint, a megyei 
érték több mint hattizede. 

Teljesítmény és 
jövedelmezőség
Heves megye gazdasági életében a 
társas vállalkozások 0,7 százalé-

kát kitevő, legnagyobb 50 társaság-
nak kiemelt szerepe van. Teljesít-
ményük az elmúlt évihez viszonyítva 
vegyes képet tükröz, ennek ellenére 
a főbb mutatókból való részesedé-
sük továbbra is igen jelentős, számos 
mutató esetében jóval meghaladja 
az 50 százalékot. ez alól csak a bel-

HeVes Megye Mérték-
egység

Heves megye Index TOP 50 Index TOP 50 részaránya

2017. év % 2017. év % 2016. 2017.

Adatszolgáltatók száma Db 7,101 92.5% 50 100.0% 0.7% 0.7%

TERMELÉSI TÉNYEZŐK

Tárgyi eszközök MFt 755,640 132.1% 402,931 108.3% 65.1% 53.3%

Átlagos állományi 
létszám Fő 46,659 98.3% 20,177 104.1% 40.9% 43.2%

Saját tőke MFt 739,106 114.1% 409,725 100.8% 62.8% 55.4%

Külföldi tőke MFt 51,976 100.7% 47,375 101.3% 90.6% 91.1%

TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

Nettó árbevétel MFt 1,803,646 108.2% 1,236,403 109.0% 68.0% 68.6%

Export árbevétel MFt 1,068,875 111.0% 1,004,745 110.7% 94.2% 94.0%

Export/Nettó árbevétel % 59.3% 102.6% 81.3% 101.6%

Belföldi értékesítés MFt 734,771 104.3% 231,657 102.0% 32.2% 31.5%

Hozzáadott érték MFt 352,398 104.5% 231,661 105.5% 65.1% 65.7%
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földi értékesítés és az állományi lét-
szám a kivétel, ahol a részesedésük 
mintegy 32-43 százalék. 

A TOP 50-es kör tagjai eszköz- és 
tőkeerős társaságok, a tárgyi eszkö-
zök több mint felét, míg a saját tőke 
több mint öttizedét működtetik. Az 
összes jegyzett tőke 59,2 százalé-
ka összpontosul e társaságoknál, 
azonban a külföldi tőkéből való 
részesedésük ennél jóval nagyobb, 
91,1 százalék. 

A legnagyobb társaságok a me-
gyei összes árbevétel több mint 
kétharmadát realizálták 2017-ben, 
ezen belül az exportból való része-
sedésük jóval nagyobb, 94 százalék. 
Ezen társaságok belföldi értékesí-
tése az előző évihez viszonyítva nem 
mozdult jelentős ütemben, külpiaci 
eladásaik mértéke több mint egyti-
zedével szintén emelkedett. Ebben 
a volumen változás mellett szere-
pet játszhatott a forint árfolyamá-
nak a legjelentősebb valutákhoz 
mért árfolyam változása is. (Bár a fő 
Európai Uniós piacainkon, az EUR ár-
folyama, a 2017. év során a 310 Ft/
EUR árfolyam közelében, egy na-
gyon szűk sávban ingadozott, mini-
mum értéke 303, maximum 315 Ft/
EUR volt, a nyitó és záró árfolyam 309 
és 310 forinton, azaz az egyensúlyi 
árfolyamnál volt). Az értékesítésük 
több mint nyolctizede történik a 
határon túlra, míg a megye többi 

adózójánál ez az arány csupán 11,3 
százalék. A megyei hozzáadott ér-
ték közel kétharmada e társaságok 
eredményéhez köthető. 

Az 50 legnagyobb társaság 27 
019 millió forinttal járul hozzá a 
megye adózás előtti eredményé-
hez, ezzel a megyei érték fele hoz-
zájuk köthető. Az előző évhez ké-
pest mind a gazdasági elit, mind a 
megye többi társasága közel azonos 
mértékű, 15, illetve 13 százalékos 
eredmény romlást mutatott ki, mely 
egyértelműen az üzleti tevékenység 
eredményének visszaesése miatt kö-
vetkezett be, amit a pénzügyi ered-
mény javulása részben mérsékelni 
tudott. 2017-ben A TOP50 összes-
ségében pozitív eredménnyel zár-
ta pénzügyi tevékenységét, így az 
745 millió forinttal javította adózás 

előtti eredményüket. A megye töb-
bi társasága viszont összességében 
még mindig negatív szaldóval zárta 
a pénzügyi tevékenységét, ám annak 
mértéke számottevően csökkent.

Mindezek eredményeként a ki-
mutatott jövedelmezőségi szint is 
romlott mindkét csoportban az elő-
ző évhez képest. 2017-ben az adózás 
előtti eredménynek a nettó árbe-
vételre vetített aránya a TOP50 ese-
tében 2,8-ról 2,2 százalékra, míg 
a megye többi társasága esetében 
a bázis évi 5,3-ról 4,6 százalékra 
mérséklődött. 

Mindezek ellenére a tulajdonosok 
befektetésének megtérülését való-
jában érzékelhető hozam mutató 
(adózott eredmény + amortizáció) az 
idei 50 legnagyobb vállalkozásnál 1 
632 millió forinttal gyarapodott, így 
77 054 millió forintot ért el, melynek 
kétharmada az amortizációból szár-
mazott. A többi társaságnál ez a mu-
tató is összességében mérséklődött 
az egy évvel korábbihoz képest, és 
náluk közel fele-fele arányban kép-
ződött az adózott eredményből és 
az amortizációból.

Az érvényesített adókedvez-
mények területén is meghatározó 
szerepet tölt be a hozzáadott érték 
szerinti legnagyobb 50 vállalkozás. 
2017-ben megyei összesítésben az 
adózók mindössze 4,7 százaléka 
vett igénybe klasszikus értelemben 
vett adókedvezményt, amellyel a po-

Heves	megye Mérték-
egység

Heves 
megye TOP 50 TOP 50 

részaránya

2017. év 2017. év 2017.

JÖVedeLMezŐség

Adózás előtti eredmény MFt 53,278 27,019 50.7%

Üzleti tevékenység eredmény MFt 53,123 26,275 49.5%

Pénzügyi eredmény MFt 156 745 478.3%

Jövedelmezőségi szint:                               
Adózás előtti eredmény

/Nettó árbevétel
% 3.0% 2.2%

MegtéRÜLés

Hozam                                                                                         
(adózott eredmény 

+ amortizáció)
MFt 121,699 77,054 63.3%

Ebből:  Adózott eredmény MFt 48,809 25,464 52.2%

             Amortizáció MFt 72,890 51,590 70.8%
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zitív adóalap utáni számított adót 
csökkenthetik. A TOP 50 vállalati 
körben majdnem minden harma-
dik cég érvényesített valamilyen 
kedvezményt. Az igénybe vett ked-
vezmények összegét tekintve szinte 
minden jogcímnél jelentős a TOP 50 
részesedése. A megyében összesen 
érvényesített 869 millió forint adó-
kedvezmény közel 62,2 százalékát 
adják.

Átlagos állományi 
létszám, beruházások
A társasági adó hatálya alá tartozó 
vállalkozásoknál foglalkoztatot-
taknak 43,2 százaléka áll a legna-
gyobb 50 társaságnál alkalmazás-
ban, ugyanakkor ez a kör fizette ki a 
megyei bérköltség több mint hat-
tizedét. Ebből adódóan az átlagbér 
4 680 ezer forint/fő/év, mely közel 
másfélszer akkora, mint a 3 319 fo-
rint/fő/év megyei átlag, és több 
mint kétszerese a megyei tOP 50-en 
kívüli kör 2 282 ezer forintos átla-
gának is. A TOP 50-es körbe tartozó 
társaságoknál a foglakoztatás a me-
gyei átlaggal ellentétben, ahol -1,7 
százalékos csökkenés figyelhető 
meg, +4,1 százalékkal emelkedett. 
A megye többi társaságánál -5,6 
százalékos csökkenés tapasztalható 
a bázis évhez viszonyítva. 

Az elszámolt bérköltség megyei 
átlagot meghaladó növekedése 
(TOP50: 15,8, megye: 14,0 száza-
lék) és az ettől az ütemtől elmara-
dó 4,1 százalékos foglalkoztatott 
létszám növekedés eredményeként, 
az átlagbérek egy év alatti növeke-
dési üteme a TOP 50-es társaságok-
nál 11,2 százalék volt. A növekedés 
a megye többi társaságát jellemző 
értéknél 18,1 százalékponttal ma-
gasabb. Ezt a komoly mértékű nö-
vekedést, nem kis részben a garan-
tált bér minimum és a minimálbér 
emelés okozta (bázis évi garantált 
bér 129 eFt/hó, tárgyévi 161 eFt/hó) 
Ugyanakkor jól látható, hogy míg a 

TOP társaságok már eddig is a ga-
rantált bér 2,18 szorosát fizették, az 
emelt garantált bérnek, már a duplá-
jával (2,05 szorzó) is meg tudták tar-
tani a dolgozókat.

A TOP 50-es körbe tartozó társasá-
gok fejlesztési célú ráfordításai jelen-
tős ütemben bővültek az előző évi-
hez viszonyítva. 2017-ben az üzembe 
helyezett beruházások 20,7 száza-
léka a kiemelt körhöz köthető. 

Járásonkénti 
teljesítmények
A járások gazdasági fejlettségbeli kü-
lönbségeit a legnagyobb 50 társaság 
igen jelentős mértékben határozza 
meg. A TOP 50-es körbe tartozó tár-

saságok 86 százaléka a három ki-
emelt (egri 23 db, gyöngyösi 9 db, 
hatvani 11 db) járásban tevékeny-
kedik, míg a fennmaradó 14 száza-
léka (7 cég) a további négy járásban. 
Az egyes évek között vannak átren-
deződések, változások, de a TOP 50 
„magját” évek óta ugyanazok a társa-
ságok képezik.

A megye gazdasági teljesít-
ményét jelentős mértékben befo-
lyásoló legnagyobb 50 gazdasági 
társaságából az egri, gyöngyösi és 
hatvani kistérségekben működők 
részesedése továbbra is kimagasló, 
a kevés kivételtől eltekintve jóval 
90 százalék feletti. Részleteiben ez 
a kör a top 50 adózóinak főbb tel-
jesítménymutatóiból, így a nettó 

Heves	
megye

Mérték-
egység

Heves 
megye Index TOP 50 Index TOP 50 

részaránya

2017. év % 2017. év % 2016. 2017.

FOgLALKOztAtás

Átlagos állományi 
létszám Fő 46,659 98.3% 20,177 104.1% 40.9% 43.2%

Bérköltség millió Ft 154,864 114.0% 94,430 115.8% 60.1% 61.0%

Átlagbér (ezer Ft/fő) ezer Ft/fő/év 3,319 116.0% 4,680 111.2% 147.0% 141.0%

BeRUHázásOK

Tárgyévben üzembe 
helyezett beruházás millió Ft 142,559 326.1% 29,558 175.3% 38.6% 20.7%

KÜLFÖLdi tŐKe

Külföldi tőke millió Ft 51,976 100.7% 47,375 101.3% 90.6% 91.1%

Külföldi Tőke / 
Jegyzett tőke % 47.3% 100.8% 72.8% 100.6% 154.2% 153.9%
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árbevételből 96 százalékkal (ezen 
belül a kivitelből 97,4 százalékkal, 
a belföldi eladásokból 90,8 száza-
lékkal), a hozzáadott értékből pe-
dig 95,1 százalékkal rendelkezik. A 
befektetett saját tőke mintegy 96,1 
százaléka hozzájuk kötődik. A kül-
földi tőkéből való részesedésük még 
kiemelkedőbb, majdnem 98,7 száza-
lék. Az üzembe helyezett beruházá-
sok döntő hányadát, 89,4 százalékát 
is ezekben a kiemelt térségekben 
működő TOP 50-es társaságok va-
lósították meg. Az itt tevékenykedő 
TOP 50-es adózók rendelkeznek a 
tárgyi eszközök közel 92,4 százalé-
kával, a foglalkoztatottak átlagos 
állományi létszáma azonban ennél 
valamivel alacsonyabb, mintegy 90,7 
százalék. Ebben a három térségben 
működő, TOP 50-es körbe tartozó 
társas vállalkozás átlagbére 4 958 
ezer forint/fő/év, a többieké ennek 
csupán kétharmadát teszi ki. 

Adóbevételek
A TOP 50-es körbe tartozó társas 
vállalkozások a főbb adó-, járulék-, 
és vámszámlákon 2017-ben nettó 
150,7 milliárd forintot fizettek be 
a költségvetésbe, amely mintegy 
6,8 százalékkal magasabb az előző 
évinél. A költségvetési nettó adó- és 
vámbefizetéseknek közel 60 százalé-
kát ezek a társaságok teljesítik.

Ez a kör a megyei adóbefizetések-
ből tehát igen jelentős, de adóne-

menként eltérő részarányt képvisel. 
A megye legnagyobb társaságainak 
nettó áfa forgalma a megyei tenden-
ciával egyezően, attól kissé elmarad-
va 5,4 százalékkal emelkedett, így 
idén több mint 82 százaléka szár-
mazik ezen adózóktól a tavalyi 83 
százalékos részesedéssel szemben. 
A befizetéseik az előző évitől kissé 
csekélyebb ütemben, a megyei át-
laggal szinte azonos mértékben, 11 
százalékponttal gyarapodtak. A ré-
szükre történő kiutalások összege az 
előző évi növekedés után 2017-ben 
a megyei átlagot meghaladó ütem-
ben, mintegy 37,8 százalékkal növe-
kedtek. Előbbiek hatására az összes 
áfa befizetésből 76,1 százalékkal, 
a kiutalásokból ennél jelentősen 
kisebb, de a bázis évi értéket meg-

haladó arányban, 61 százalékkal 
részesedtek.

A nettó társasági adó bevéte-
leknél a TOP50-es körben a megyei 
tendenciához hasonlóan visszaesés 
tapasztalható. 2017-ben a megyei 
társasági adó adónem egyenleg 
mindössze 39,5, százalékát teljesí-
tették (bázis: 53,4%). 

A foglalkoztatáshoz kötődő 
adónemekre befizetett összeg a 
TOP 50-es körben 2017-ben közel 
8,2 százalékkal, 54 183 millió forint-
ra emelkedett, ami a megyei összeg 
40,1 százalékát jelenti. A befolyt 
egyéb adók, illetékek és vám be-
vételek esetében a megyei összesen 
érték majdnem 80 százalékát, 7 225 
millió forintot a legnagyobb 50 tár-
saság befizetései tették ki.  

Heves	megye
Heves 
megye Index TOP 50 Index TOP 50 részaránya

2017. év % 2017. év % 2016. 2017.

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók, járulékok 135,127 111.9% 54,183 108.2% 41.5% 40.1%

Társasági adó 5,517 84.6% 2,178 62.5% 53.4% 39.5%

Egyéb adók, illetékek és vám bevételek 9,272 115.0% 7,225 147.1% 60.9% 77.9%

Adóbevételek áfa nélkül 149,916 110.8% 63,586 108.7% 43.2% 42.4%

Nettó áfa 106,665 107.1% 87,110 105.4% 83.0% 81.7%

Áfa befiz. 145,791 111.4% 110,961 111.0% 76.4% 76.1%

Áfa visszaig. -39,126 125.1% -23,851 137.8% 55.4% 61.0%

NAV költségvetési bevételei összesen 256,581 109.2% 150,696 106.8% 60.1% 58.7%
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Heves megye gazdasága
2017-ben

Heves megye 
bemutatása
Heves megye az Északi-középhegy-
ség és az Alföld találkozásánál fekszik. 
Földrajzi és természeti adottságai 
alapján az ország egyik legváltozato-
sabb megyéje. A nyersanyagai közül 
lignittelepeit emelhetjük ki. Alföldi 
területei kedvezőek a mezőgazdaság 
számára. A Mátra és a Bükk-hegység 
lankái évszázadok óta kiváló mikro-
klímát teremtenek a szőlőművelésre. 
Gyógyvíz- és hévíz forrásai, valamint 
az országos viszonylatban egyedülál-
ló széndioxid gyógy-gáz fürdője (mo-
fetta) jó alapokat teremt a turizmus és 
vendéglátás számára. A megye jelen-
tős területét borító erdőség pedig a 
vadászatnak és a kiránduló turizmus-
nak kedveznek. 

területe alapján a megyék so-
rában a 16. helyen, lakónépessége 
alapján a 12. helyen áll. A 2017. év 
végi statisztikák szerint az ötvenezer 
feletti lélekszámú megyeszékhely, 
Eger mellett 10 városban, 5 
nagyközségben és 105 községben él 
a megye 295,8 ezer lakosa. Az itt élők 
közel fele (47 százaléka) városlakó. 
A megye lakóinak száma évről-
évre fogy, 2017-ben 0,4 százalékkal, 
1135 fővel lettek kevesebben. Így 
megyénkben a lakosság számának 
csökkenése a 0,2 százalékos országos 
átlagnál nagyobb mértékű volt. 

Heves megye települései 6 köz-
igazgatási egységbe, járásba tar-
toznak, melyek területi, földrajzi 
adottságaikat illetően is eltérő adott-
ságúak, s ezek hozzájárulnak a gaz-
dasági különbözőségekhez is.

A megye gazdasági teljesítmé-
nyét jól jellemzi, hogy az országos 
ipari termelés értékéből évek óta 
egyre növekvő arányban részesedik. 
A megyében 2017-ben előállított 
ipari termelési érték – a bázis évi 
6,7 százalékos emelkedést túlszár-
nyalva +9,9 százalékkal emelke-
dett. Ez a pozitív trend országosan is 
hasonló mértékben, de alacsonyabb 
meredekséggel folytatódott (bázis 
0,4 %, 2017. évben 7,3 százalék). 

A KsH legfrissebb adatai szerint 
Heves megye 3 százalékos lakos-
sági és a foglalkoztatott munkaerő 
2,8 százalékos részarányával 2017-
ben 1 309 milliárd forint bruttó ha-
zai terméket (GDP) állított elő, ami a 
megye arány feletti teljesítményét 
mutatja, hiszen ez az országos érték 
4,4 százaléka. 
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A megye gazdasági fejlődését 
tükröző beruházások volumenin-
dexe az elmúlt öt év tekintetében 
– 2016 és 2017 kivételével – maga-
sabb szintű az országos átlagnál. 
2017-ben Heves megyében az elért 
172,6 milliárd forint beruházási tel-
jesítményérték 3,2 százalékát teszi ki 
az országosnak.

Heves megye 
foglalkoztatási helyzete 
a KSH adatai szerint
A KsH mérése szerint Heves me-
gyében a foglalkoztatottak szá-
ma 2017-ben 124,2 ezer fő volt. ez 
ugyan 1,6 százalékkal kevesebb, 
mint a 2016. évi – amikor is 3 szá-
zalékos növekedést mértek az azt 
megelőző, 2015. évhez képest –, de 
a foglalkoztatottak számának nö-
vekvő tendenciája hosszabb idő-
távot tekintve továbbra is jellemző.

A válság évet követő 2009.
évi 12,9 százalékosról sikerült te-
hát 2017.év végére csökkenteni 
a munkanélküliségi ráta mutatót 
a 4,3 százalékos szintre, mindezt 
úgy, hogy közben a foglalkozta-
tási arány és az aktivitási arány is 
töretlenül javult. 

Ezzel egyidejűleg az országos ér-
tékek szinte paralel módon, a 2016. 
évi 27 százalékos apadást követően 
2017. során további 13,3 ezerrel 
(-6,5 százalékkal) lett kevesebb az 
előző évinél. A Heves megyei, im-
már 5,6 ezerre csökkent munka-
nélküli kör az országos 192 ezer fős 
mutatónak előző évivel megegyező 
hányadát, 2,9 százalékát teszi ki. Ez 
gyakorlatilag lakónépesség arányo-
san azonos, hiszen a megye lakossá-
ga az országos értéknek a 3,0 %-a.

A munkanélküliségi-, az akti-
vitási- és a foglalkoztatási ráták 
mindegyike jelentősen javult, de 
még rendre 2-3 százalékponttal 

kedvezőtlenebbek az országos át-
lagnál.

A munkanélküliségi ráta, amely 
a munkanélküliek arányát mutatja a 
gazdaságilag aktív (foglalkoztatottak 
és munkanélküliek együtt) népes-
séghez viszonyítva, a megyében az 
előző évi mintegy 1,5 százalékpon-
tos csökkenés után további 0,2 szá-
zalékponttal, 4,3 százalékra apadt 
tovább. Az országosan számított 4,2 
százalékos munkanélküliségi ráta 0,2 
százalékponttal alacsonyabb az egy 
évvel korábbinál. A megyei mutató 
folyamatosan - 8 év átlagában 1,2 
százalékponttal - kedvezőtlenebb, 
magasabb az országos átlagnál. 

Az aktivitási arány, vagyis a gaz-
daságilag aktívak 15-74 év közöt-
ti népességen belüli súlya az előző 
években tapasztalt javulást köve-
tően 2017-ben kissé megtorpanni 
látszik, ugyanis 2017-ben 0,8 szá-
zalékpontos csökkenés után 58,1 
százalékot tett ki. (A folyamat hát-
terében demográfiai okok, a megye 
munkaképes népességszámának 0,7 
százalékos csökkenése, illetve a gaz-
daságilag aktívak számának 1,5 szá-
zalékos csökkenése áll.)

A megye aktivitási arány és fog-
lalkoztatási arány mutatói az utol-
só 8 évben átlagosan, rendre 3,2 és 
3,6 százalékponttal rosszabbak az 
országosnál. A munkaképes korú la-
kossághoz (15-74. év közöttiek) vi-
szonyítva a foglalkoztatásban állók 
aránya az előző évi 3,6 százalék-

Az ipari termelés értéke és volumenindexe telephely szerint (millió Ft)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Heves megye 786,768 909,081 973,271 1,116,365 1,191,611 1,309,223

Magyarország 23,141,018 23,575,766 25,635,324 27,351,920 27,458,432 29,462,643

3.4% 3.9% 3.8% 4.1% 4.3% 4.4%

 Beruházások teljesítményértéke anyagi-műszaki összetétel szerint (millió Ft)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Heves megye 89,110 102,252 162,816 203,484 144,283 172,641

Magyarország 3,833,443 4,108,024 5,025,818 5,484,926 4,027,034 5,445,694

2.3% 2.5% 3.2% 3.7% 3.6% 3.2%

Foglalkoztatási viszonyok, 2017. év

Sor-
szám Megnevezés

Mérték-      
egység Heves Nemzetgazdaság Heves/Ország

2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 Foglalkoztatottak száma eFő 126.0 124.2 4,411.0 4,421.4 2.9% 2.8%

2 Munkanélküliek száma eFő 5.9 5.6 205.0 191.7 2.9% 2.9%

3=1+2 Gazdaságilag aktívak eFő 131.9 129.9 4,616.0 4,613.1 2.9% 2.8%

4 Gazdaságilag nem aktívak eFő 93.4 93.8 2,883.7 2,847.3 3.2% 3.3%

5=3+4 15-74 éves népesség eFő 225.3 223.7 7,499.6 7,460.4 3.0% 3.0%

6=2/3 Munkanélküliségi ráta % 4.5% 4.3% 4.4% 4.2% 100.8% 103.7%

7=3/5 Aktivitási arány % 58.6% 58.1% 61.5% 61.8% 95.1% 93.9%

8=1/5 Foglalkoztatási arány % 55.9% 55.5% 58.8% 59.3% 95.1% 93.7%
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pontos emelkedés után ismét növe-
kedett, igaz csak 2 százalékponttal 
lett magasabb az egy évvel koráb-
binál, így elérte az 55,9 százalékot. 

Országosan a foglalkoztatási 
arány 0,4 százalékkal emelkedve, 
59,3 százalékra javult, annak ere-
dőjeként, hogy a foglalkoztatottak 
számának +0,2 százalékos bővü-
lésével egyidejűleg a munkaképes 
korú lakosság száma -0,5 százalék-
kal csökkent.  

A gazdasági és foglalkoztatási 
helyzet megjelenik a foglalkoztatot-
tak kereseti viszonyaiban is. A KSH 
adatai szerint 2017-ben, Heves me-
gyében az alkalmazásban állók 
havi bruttó átlagkeresete az előző 
évitől 2,6 százalékkal, 274 778 fo-
rintra nőtt. A havi nettó átlagke-
resetek ennél nagyobb ütemben, 
15 százalékkal, 182 727 forintra 
emelkedtek. 

A növekedés mindkét kategóriá-
ban meghaladja az országos átlagot, 
ugyanis nemzetgazdasági szinten a 
bruttó átlagkeresetek +1,6 százalék-
kal 297 017 forintra, a nettó átlag-
keresetek pedig 12,9 százalékkal 197 
516 forintra emelkedtek az egy évvel 
korábbihoz képest a KSH 2017. IV. 
negyedévi adatai szerint. A megyei 
magasabb növekedési ütem ellené-
re az átlagkeresetek 7,5 százalékkal 

még mindig alacsonyabbak az orszá-
gos átlagnál. 

Az átlagkeresetek növekedési 
üteme infláció feletti volt, így a reál-
keresetek a megyében és országos 
átlagban is emelkedtek, ami hozzájá-
rul a lakossági fogyasztás növekedé-
séhez és ezen keresztül a gazdaság 
bővüléséhez is. 

A gazdaság szereplői
Heves megyében hosszú évek óta 
közel 50 ezer vállalkozás működik, 
az utóbbi öt évben számuk csök-
kenő tendenciát mutat. A 2017. év 
végi 49.115 adóalany száma ugyan 
0,4 százalékkal meghaladta az egy 
évvel korábbit, de még így sem éri el 
a 2012. évit. 

Az elmúlt évben az egyéni 
vállalkozások aránya növekedett a 
társas kör terhére, 2017-ben szintén 
ezzel egyező folyamatok mentek 
végbe. A tárgyév végén az összes 
adóalany több mint egynegyede 
továbbra is társas vállalkozás és 
egyéb szervezet volt, közel három-
negyede pedig az egyéni körbe 
tartozott. A megye gazdasági tel-
jesítményének alakulásában döntő 
szerepet játszó működő gazdasági 
társaságok száma 2017-ben az elő-
ző év trendjével folytatva, azonban 

attól elmaradva mindössze 1 száza-
lékkal tovább csökkent. 2017-ben 
az újonnan alakuló vállalkozások 
számát meghaladta a megszűnők 
száma. Ebben a fogyásban szerepet 
játszik a fiktív- és kényszervállalko-
zások megszüntetése, és az adójog-
szabályok szigorodása is. A gazdaság 
„fehérítését” szolgálja a kereskede-
lemben bevezetett online pénztár-
gépek használata, az Elektronikus 
Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rend-
szer alkalmazása, a kedvezményes 
ÁFA kulcs kiterjesztése. 

A jogi személyiségű társasá-
gok száma 1,5 százalékos mérték-
ben, 8 681 darabra csökkent. 2017 
végén a 12 404 működő (élő) társas 
vállalkozás több mint kétharmada 
rendelkezett jogi személyiséggel, 
közülük a korlátolt felelősségű társa-
ságok száma a legtöbb (6 035 db). A 
nem jogi személyiségű társaságok 
körében 2007. évtől csökkenés ta-
pasztalható, vélhetően az üzleti tevé-
kenység viszonylag magas kockáza-
ta miatt egyre kevesebben választják 
ezt a vállalkozási formát. 2017-ben 
az e körből kilépő betéti társaságok 
miatt mindössze 35 db szerepelt a 
nyilvántartásainkban, mely a társas 
vállalkozások elenyésző részét teszi 
ki. A nonprofit és egyéb szerveze-
tek számában az előző enyhe majd 
egyre erőteljesebb visszaesés után 
2017-ben számuk stabilizálódott, bá-
zis szinten maradt. E körben az egye-
sületek vannak túlsúlyban, de jelen-
tős hányaddal találhatók köreikben 
az alapítványok és a társasházak is. 

Az egyéni vállalkozók és adó-
számos magánszemélyek száma 
együttesen az előző évinél kevésbé 
dinamikusan, 0,9 százalékponttal, 
36 711 főre növekedett. Az egyé-
ni körben a vállalkozások valamivel 
több, mint egyharmada (12 707 fő) 
volt 2017 végén egyéni vállalkozó, 
a többiek adószámos magánsze-
mélyek. Az egyéni vállalkozások 
számában az évek óta tartó fogyás 
után 2010-ben és 2011-ben bővü-
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lés következett be, ami 2012-2013 
közötti időszakban ismét negatív 
irányba fordult. Később ismét pozi-
tív tendenciák keletkeztek, a bázis 
időszaki 1,5 százalékos bővülés után 
tárgyév végére már 3,4 százalékos 
növekedés tapasztalható. Az egyéni 
vállalkozók több mint négytizedét 
kitevő főállásúak száma – a 2016. 
évi 3,6 százalékos növekedés után 
– tárgyidőszakban 7,1 százalékkal 
gyarapodott. A mellékállásúak 
száma és súlya az egyéni körön be-
lül 2017-ig (2016 kivételével) évről-
évre folyamatosan bővült, tárgy-
évben 88 fővel erősödött, így az 
egyéni körnek mintegy 41 százaléka 
végzi munkaviszony mellett vállal-
kozói tevékenységét. Ezzel szemben 
a nyugdíj mellett vállalkozóké az 
előző évi, mintegy csekély 0,9 száza-
lékos növekedés után 1,5 százalékkal 
csökkent. 

Az adószámos magánszemé-
lyek számának növekedése 2016-ig 
töretlen ütemű volt. Számuk és ará-
nyuk 2008-ban nőtt meg ugrássze-
rűen, alapvetően a mezőgazdasági 
őstermelők regisztrációs kötelezett-
sége következtében. Tárgyévben az 
előző évek dinamikáját megtörve 
létszámuk bázis szinten maradt. 

Az eVA hatálya alá tartozó adó-
alanyok számában 2006-tól, alapve-
tően a törvényi változásokkal össze-
függésben folyamatos csökkenés 
tapasztalható, számuk 2017 végére 
az egy évvel korábbinak 27,2 száza-
lékával 324 db-ra zsugorodott. 

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

A munkahelyvédelmi akcióterv 
részeként a 2012. évi CXLVII. törvény 
2013. január 1-i hatállyal két új egy-
szerűsített adózási módot vezetett 
be, a kisadózó vállalkozások té-
teles adóját (KATA), valamint a kis-
vállalati adót (KIVA). A törvényben 

Adóalanyok számának alakulása

Heves	megye
31/12
/2016

31/12
/2017

Index 
17/08.év

Fő, db Fő, db %

Társas vállalkozások 12,527 12,404 100.7%

Ebből: Jogi szem. társ. (Rt., Kft., Bt., Szöv.) 8,817 8,681 167.7%

          Nem jogi szem. társ. (Kkt., Kht.) 34 35 0.8%

          Nonprofit szerv. (Önkorm., alapítv.) 3,676 3,688 132.6%

Egyéni vállalkozók 12,285 12,707 101.2%

Ebből:  Főállású 5,120 5,485 102.3%

Mellékállású 5,143 5,231 119.9%

Nyugdíjas 2,022 1,991 70.4%

Adószámos magánszemélyek 24,108 24,004 115.2%

Működő adóalanyok (társas- és egyéni 
vállalkozók, ÁFÁ-s magánszemélyek)

48,920 49,115 107.5%

Ebből: EVA adóalanyok 445 324 17.2%

           KATA adóalanyok 3,618 5,206

Közösségi adószámmal rendelkezők 6,054 6,359 193.8%
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meghatározott feltételek teljesü-
lése esetén a KATA alanya egyéni és 
társas vállalkozás egyaránt lehet, míg 
KIVA alanyiságot társas vállalkozások 
választhatnak. Az említett adóne-
mek egyre nagyobb népszerűségé-
nek 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 sze-
rinti elszámolást. 

A versenyszféra szereplőinek 
teljesítménye

Heves megye gazdasági teljesít-
ményének alakulásában továbbra is 
meghatározó a társas vállalkozások 
szerepvállalása, hiszen 2017-ben a 
megyében képződött bevétel 95,4 
százalékát realizálták, mely majd-
nem megegyezik az egy évvel ko-
rábbival. A társas vállalkozások net-
tó árbevétele - a bázis időszaki 9 
százalékos emelkedés után – folyó 
áron – 8,2 százalékkal növekedett 
tovább, mely jóval magasabb a 2,4 
százalékos inflációs rátánál. A tör-
vényi változások, köztük az egysze-
rűsített adózási módok bevezetése 
által jobban érintett, elsősorban bel-
földi piacon és a lakossági ellátásban 
érdekelt egyéni vállalkozások és az 
egyszerűsített vállalkozói adózást 
alkalmazók teljesítményének rész-
aránya lényegében nem változott, 
2017-ben 3,5, illetve 0,1 % volt. Az 

egyéni vállalkozások bevételei a 
2016. évi 1,9 százalékos bővülés 
után tárgyévben csupán 0,8 száza-
lékkal növekedtek tovább. Az eVA 
adóalanyok pedig az előző évi be-
vételnek mindössze héttizedét reali-
zálták. A kisadózó vállalkozások té-
teles adóját választók a tárgyévben 
már 19,7 milliárd forint bevételt 
értek el, közel kétszer annyit, mint 
a bázis évben, így az összesnek az 1 
százalékát teszi ki. 

Adóbevételek 
alakulása
Heves megyei adóalanyok kiemelt 
adó-, járulék és vám adónemekre 
2017-ben 256,6 milliárd forintot 
fizettek be a költségvetésbe, amely 
9,2 százalékkal több az egy évvel 
korábbinál, és 4,7 százalékkal meg-
haladja az országos növekedést is. 
Ezzel az országos szinten befolyt 
adóbevételeknek 2 százaléka eredt a 
megyéből. 

Heves megyében a foglalkoz-
tatáshoz kapcsolható bevételek 
az országos növekedési ütemet 
meghaladóan, 11,9 százalékkal 
135 milliárd forintra emelkedtek. 
A foglalkoztatáshoz kötődő adók 
növekedése irányába hatott többek 
között, hogy a minimálbér és a ga-
rantált minimálbér jelentős emelése 

mellett (bérköltség 114 százalék), 
gyakorlatilag szinten maradt a fog-
lalkoztatottak száma (98,3 százalék) 
A bázis évi garantált bér 129 ezer fo-
rint/hó, tárgyévi 161 ezer forint/hó 
volt.

Ezen kívül a különböző területe-
ken az életpályamodellek bevezeté-
se, illetve folytatása, a versenyszféra 
bruttó béreinek emelkedése.

Az ÁFA befizetések az országos 
bővüléssel közel azonos mértékben, 
összesen 7,1 százalékkal, 145,8 
milliárd forintra növekedtek. Ehhez 
a reálgazdasági folyamatokon túl 
hozzájárult az utóbbi évek kormány-
zati erőfeszítése, hogy az adórend-
szer súlypontját átterelje a nyere-
ség és jövedelem típusú adókról 
– ahol az adóterhelést folyamatosan 
csökkentették – a forgalmi, fo-
gyasztási típusú és egyes megha-
tározott tevékenységhez kötődő 
külön adók felé. Ehhez a koncepció-
váltáshoz párosult a belső kereslet 
élénkítéséhez kapcsolódó további 
intézkedések, törvényi változások. 
Az adóbevételek alakulására tovább-
ra is kedvező hatással volt a már 
korábban bevezetett online pénz-
tárgép és az elektronikus Közúti 
áruforgalom ellenőrző Rendszer 
(EKÁER) alkalmazása is.

Heves megyében társasági adó 
(TAO), egyszerűsített vállalkozói 
adó (EVA), kisadózó vállalkozások 

Adóbevételek 2016-2017. évben

Sorszám Heves	megye
2016. 2017. 2017. évi 

megoszlás Változás Országos változás

év év % millió Ft % %

1 2 3 4=2-1 5=4/1 6

1=2+3 Nettó ÁFA 99,621 106,665 41.6% 7,044 7.1% 7.5%

2 Ebből: befizetés 130,886 145,791 14,905 11.4% 11.0%

3 kiutalás -31,265 -39,126 -7,861 25.1% 15.5%

4 Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók, járulékok 120,727 135,127 52.7% 14,400 11.9% 5.0%

5 TAO, EVA, KATA, KIVA 9,352 8,818 3.4% -534 -5.7% -5.5%

6 Illeték bevételek 2,447 2,685 1.0% 238 9.7% 12.5%

7 Egyéb és külön adók -1,076 122 0.0% 1,198 -111.3% -4.6%

8 Vám és jövedéki bevételek 3,860 3,164 1.2% -696 -18.0% 2.9%

9=1+4+5+6+7+8 NAV megyei bevételei összesen 234,931 256,581 100.0% 21,650 9.2% 4.5%
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tételes adója (KATA) és kisvállalati 
adó (KIVA) adónemre összesen 8,8 
milliárd forint befizetés érkezett az 
elmúlt évben, mely a korábbi évi ér-
téktől 5,7 százalékkal marad el. 

A megye vállalkozásai 2017-ben 
vám- és jövedéki adóból 3 164 
millió forinttal gyarapították a költ-
ségvetés bevételét, mely 18 száza-
lékkal marad el a bázis évi értéktől. 
Ezek közel héttizedét az úgynevezett 
„zöld” adók, kisebb részét pedig 
az uniós vám, a regisztrációs adó és 
egyéb kapcsolódó bírság, kamat és 
letéti befizetések képezték. A jöve-
déki termékek utáni kiutalások, 
amelyek javarészt a mezőgazdaság-
ban felhasznált gázolaj mennyisége 
után keletkezett, meghaladta a 970 
millió forintot.  

Az adóbevételek adónemen-
kénti részaránya Heves megyében 
lényegesen nem változott a bázis 
időszakhoz képest. A legnagyobb 
hányadot – a 1,3 százalékpontos 
erősödés után – továbbra is a fog-
lalkoztatáshoz kötődő adónemek 
képezik 52,7 százalékkal. Ezt követi 
az általános forgalmi adó, mely a be-
vételek 41,6 százalékát teszi ki (bázis: 
42,4%). A társasági és egyéb egysze-
rűsített adók (TAO, EVA, KATA, KIVA) 
aránya 0,6 százalékpontos gyengü-
lés után 3,4 százalékra emelkedett. A 
vám és jövedéki bevételek valamint 
az egyéb adók aránya az összes be-
vételen belül 1,2 százalék körüli ma-
radt.

A társas vállalkozások 
gazdasági 
teljesítményének 
alakulása 
Heves megye gazdasági folyamata-
it a társas vállalkozások társasági 
adóbevallásaiból nyert összesített 
adatok alapján mutatjuk be.

Az elmúlt évekre visszatekintve 
a hazai és megyei gazdasági fo-
lyamatok alakulásában jelentős 

szerepet játszottak többek között 
a pénzügyi gazdasági környezet 
hatásai, a különböző gazdaságélén-
kítő célú kormányzati intézkedé-
sek és a jogszabályváltozások. A 
forgalom alakulását befolyásolták 
az árfolyamváltozások és az inflációs 
folyamatok is. A KSH adatai szerint a 
fogyasztói árak 2016-ban 0,4 száza-
lékkal magasabbak voltak az egy év-
vel korábbinál, 2017-ben a fogyasz-
tói árindex 102,4 százalék volt.

A tárgyévben a lényeges teljesít-
ménymutatók esetében továbbra is 
jelentős mértékű javulás tapasztal-
ható, amelyet alapjaiban az export 
bővülése határozott meg.

Részleteit tekintve, Heves megyé-
ben 2017-ben a nettó árbevétel az 
előző évi 9,6 százalékos emelkedés 
után a nemzetgazdasági átlaggal 
egyezően nőtt. A megyei székhelyű 
társaságok mintegy 1 804 milliárd 
forint nettó árbevételt realizáltak, 8,2 
százalékkal többet az előző évinél. 

A megye gazdaságának egyik hú-
zóereje továbbra is a kivitel, mely 
a 2016. évi erőteljes (12,6%) emel-
kedés után tárgyidőszakban ennél 
visszafogottabb, de még így is jelen-
tős ütemben, 11 százalékkal növe-
kedett, mely kissé alatta maradt az 
országos 12,4 százalékos bővülés-
nek.  A 2017. évi 1 068,9 milliárd fo-
rint értékű kivitel az összes megyei 
bevételnek már több mint felét, 
59,3 százalékát biztosította (bá-
zis: 57,8%), mely 3,8 százalékponttal 
múlta felül az elmúlt 5 év átlagát. Or-
szágosan az export súlya a megyei-
től eltérően, csak 1,6 százalékpont-

tal 35,5 százalékra növekedett az 
egy évvel korábbihoz képest. 

Kedvező, hogy a határon túli ér-
tékesítés jelentős bővülésével pár-
huzamosan, bár annál jóval szeré-
nyebb ütemben a hazai felvevőpiac 
is bővült. A belföldi eladásokból 
származó bevételek az előző évi 
5,7 százalékos növekedés után 
tárgyidőszakban a nemzetgazda-
sági átlaggal szinte megegyező 
dinamikával, 4,3 százalékkal 
növekedtek. 734,83 milliárd forint 
összege már 13,1 százalékkal felül-
múlja a 2012-2016 évek átlagát, pár-
huzamosan az országossal, amely 
10,1 százalékkal haladta meg azt.

A forgalom, a belső fogyasztás 
alakulását számos tényező befo-
lyásolta. A törvényi változások és 
egyéb kormányzati intézkedések, az 
alacsony jegybanki alapkamat, az 
ennek következtében gyorsan csök-
kenő hosszú és rövid lejáratú bank-
hitelek megjelenése. Az alacsony 
infláció, a minimál és garantált bér-
minimumok, életpálya modellek 
kedvezményezettjeinek gyarapodó 
jövedelme, az egyes csak belföldön 
igénybe vehető „cafetéria” jövedel-
mek együttesen mind-mind jelen-
tős, egymást erősítő, multiplikátor 
hatást gyakoroltak a keresletet, fo-
gyasztást befolyásoló belföldön el-
költhető jövedelmek alakulására. 
Kedvező, hogy a reáljövedelmek fo-
lyamatosan emelkedtek. A működő 
társas vállalkozásoknál alkalmazás-
ban állók átlagbére 2017-ben az elő-
ző évihez képest 15,9 százalékkal (or-
szágosan 14,3 százalékkal) nőtt, ami 

teljesítménymutatók - 2017. év

megnevezés Mérték-
egység

Heves megye
2017. év

Index 
2017/2016

Magyarország
2017. év

Index 
2017/2016

Heves m. 
ország

2017.év

Nettó árbevétel MFt 1,803,646 108.2% 87,416,279 107.4% 2.1%

Export árbevétel MFt 1,068,875 111.0% 30,998,247 112.4% 3.4%

Export/Nettó árbevétel % 59.3% 35.5% 167.1%

Belföldi értékesítés MFt 734,771 104.3% 56,418,032 104.8% 1.3%

Hozzáadott érték MFt 352,398 104.5% 18,929,789 106.5% 1.9%
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az 1 % alatti fogyasztói ár növekedés 
miatt, reál értéken is komoly vásárló 
erő növekedést jelent.

A gazdasági teljesítmények ala-
kulását a forgalom alakulásánál job-
ban kifejezi a társasági adóbevallá-
sok adataiból számított, az előállított 
új értéket mérő hozzáadott érték 
mutató, mivel nem tartalmazza az 
anyag- és anyagjellegű költségek 
halmozódását. 

A 2016. évi 10,3 százalékos növe-
kedés után a társaságok által megter-
melt hozzáadott érték továbbra is 
kedvezően alakult. A 2017. évi megyei 
352 milliárd forintos összeg 4,5 szá-
zalékkal több az egy évvel korábbi-
nál, míg országosan a bázis időszakit 
szintén meghaladó, 6,5 százalékos 
bővülés tapasztalható. Ennek hatásá-
ra a megyei szinten számított hozzá-
adott érték felülmúlta az elmúlt öt év 
átlagában számított értéket, 24 szá-
zalékkal, mindez nemzetgazdasági 
szinten is mintegy 13,6 százalékkal 
több új értéket állítottak elő.

A megyei társaságok adataira jel-
lemző, hogy az országos hozzáadott 
érték mutatóból való részesedésük 
kismértékben emelkedett (1,9%), 
mely a tárgyidőszakban alatta ma-
rad a nettó árbevételből (2,1%) való 
részaránynak. 

Összetevőit tekintve a hozzá-
adott érték egyes elemei a korri-
gált üzleti eredmény kivételével 
mind növekedtek az egy évvel 
korábbihoz képest. A korrigált 
üzleti eredmény (az üzemi ered-
mény egyéb ráfordításokkal növelt 
és egyéb bevételekkel csökkentett 

értéke) az előző évi több mint egyti-
zedes növekedést követően tárgyév-
ben közel 17 százalékkal csökkent. Ez 
107,5 százalékát teszi ki a 2012-2016. 
évi átlag értéknek, az országos több 
mint 5,6 százalékos elmaradásával 
szemben. Heves megyében a kor-
rigált üzleti eredmény részaránya 
a megtermelt új értékből 18 száza-
lék, sokkal alacsonyabb a hazai 30,4 
%-os értéknél. Részesedése 2,5 szá-
zalékponttal elmarad az előző öt év 
átlageredményétől, ezzel közel azo-
nos mértékű, 3,2 százalékos az or-
szágos elmaradás értéke is. A bér-
költségek 14 százalékos bővülése 
0,8 százalék ponttal magasabb az 
országos átlagnál, ezzel a hozzá-
adott érték legnagyobb hányadát, 
43,9 százalékát teszi ki (az orszá-
gos aránya ennél kisebb, 37,7%). A 
bérjellegű egyéb költségek tár-
sadalombiztosítási járulékokkal 
együttesen számított összege az 
előző évi 7,8 százalékos növekedés 
után a tárgyidőszakban – a bérnöve-
kedéssel együtt mozogva, de annál 
mérsékeltebb ütemben -, megyénk 
társaságainál 3,4 százalékkal, or-
szágosan 1,2 százalékkal növeke-
dett, így a megtermelt új értékhez az 
előző évivel közel azonos arányban 
17,1 százalékkal járult hozzá. Az 
elszámolt amortizáció megyei szin-
ten 11,3 százalékkal haladta meg a 
2016. évi összeget, míg országosan 
jelentősebb 17,4 százalékos bővü-
lés tapasztalható, ezáltal a hozzá-
adott értéken belül a megyében kö-
zel 20,7 százalékos súllyal szerepel 
(országos átlag: 17,7%). 

A megye nagyságrendjét jól tük-
rözi az országos teljesítménymu-
tatókból való részesedése, mely 
2017-ben kismértékben javult az 
elmúlt évihez képest, 1,5-2,3 szá-
zalék között alakult, mely még ez-
zel együtt is lényegesen elmarad a 
népességen belüli hányadunktól (3 
százalék).

Jövedelmezőség 
alakulása 
Az előző évhez képest javulást mu-
tató kiemelt teljesítménymutatók 
alakulásával ellentétesen a megye 
jövedelmezőséggel kapcsolatos 
mutatói összességében kevésbé 
kedvező képet mutatnak az egy 
évvel korábbinál.

A vállalkozások összesített adó-
zás előtti eredménye (53 278 mil-
lió forint) az előző évi 17 százalékos 
csökkenés után 2017-ben cseké-
lyebb, 13,9 százalékos, (8 600 mil-
lió forintos) – a hazai átlagnál még 
ezzel együtt is kisebb – visszaesés 
következett be. Az egy vállalkozás-
ra jutó adózás előtti eredmény az 
előző évi 8 062 ezer forintról 7 503 
ezer forintra apadt.  

Az adózás előtti eredmény ala-
kulását kedvezőtlenül befolyásolta, 
hogy míg az adózás előtti nyereség 
mindössze 4,1 százalékkal nőtt, a 
veszteség összege 68,7 százalék-
kal emelkedett az egy évvel korábbi-
hoz viszonyítva. Míg a 82 395 millió 
forintra emelt nyereséget az előző 
évinél alig 0,4 százalékkal több, 
összesen 4 370 társaság produkál-
ta, addig a -29 117 millió forintot 
elérő veszteség a bázisidőszakinál 
-10,2 százalékkal kevesebb, 2 396 
vállalkozásnál keletkezett. Az összes 
értékelhető bevallást adó társaság-
ból a nyereségesek (+ nulla ered-
ményt valló 330 társaság) aránya 
ezáltal 6,1 százalékponttal 66,2 
százalékra javult, a veszteségeseké 
pedig 1,1 százalékponttal 33,7 szá-
zalékra csökkent. A pozitív (+ nulla) 

Hozzáadott érték és elemei - 2017. év
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Hozzáadott érték MFt 352,398 104.5% 18,929,789 111.3% 1.9%

Korrigált üzleti eredmény MFt 64,251 83.0% 5,745,317 110.7% 1.1%

Amortizáció MFt 72,890 111.3% 3,349,207 117.4% 2.2%

Bérköltség MFt 154,864 114.0% 7,139,507 113.2% 2.2%

Bérjellegű egyéb költség+TB jár. MFt 60,387 103.4% 2,690,946 101.2% 2.2%
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eredményt vallók fajlagos nyere-
sége 17 531 ezer forintot tett ki, 
míg a veszteséges vállalkozások által 
produkált veszteség átlagosan -12 
152 ezer Forint volt (bázis rendre: 
+16  877 ezer forint, -6 466 ezer fo-
rint). Nemzetgazdasági szinten a 
megyei trenddel egyezően, de annál 
nagyobb ütemben, a nyereség közel 
egyharmadával (-26,6 %) csökkent, 
a veszteség pedig 43,6 százalékkal 
emelkedett. 

Az adózás előtti jövedelmező-
ségi szint a megyében 0,7 százalék-
ponttal, míg nemzetgazdasági szin-
ten 4,0 százalékponttal visszaesett, 
így a társaságok árbevétel arányos 
jövedelme Heves megyében 3,0 
százalék országos átlagban ennél 
jelentősen magasabb, 5,6 százalék 
volt. 

Az adózás előtti eredmény egyes 
elemeit tekintve, az üzleti eredmény 
közel -24,5 százalékkal, 53 123 mil-
lió forintra csökkent. Az egyéb be-
vételek és ráfordítások egyenleg-
ével korrigált üzleti eredmény (64 
251 millió forint) az előző évi közel 
12,2 százalékos növekedés után 17 
százalékkal, 13 154 millió forinttal 
csökkent az előző évihez képest, 
míg nemzetgazdasági viszonylat-
ban a 2016 évi több mint egyhar-
mados visszaesés után közel 4,4 
százalékos bővülés tapasztalható. 

A megyei társaságok pozitív 
adóalapja -11,7 százalékkal 59 
milliárd forint volt 2017-ben, az 
erre eső számított adó pedig -38 
százalékkal, 5,3 milliárd forint-
ra csökkent. A megye vállalkozásai 
2017-ben az előző évinek csupán 

a harmadát, összesen 852 millió 
forint számított adóból levonható 
adókedvezményt vettek igénybe, 
amely a számított adó 16,1 száza-
lékának felelt meg (bázis arány: 
31,9%). Ennek öttizedét a fejlesz-
tési adókedvezmény, közel 28,8 
százalékát látvány-csapatsport 
támogatás, mintegy 16,6 száza-
lékát kis-és középvállalkozások 
kamatkedvezménye jogcímen 
vették igénybe a társaságok. 

 A fizetendő adó összege az 
előző évi 3,4 százalékos növeke-
déssel ellentétben 23,5 százalékkal 
csökkent, 4,5 milliárd forintot tett ki. 
Ezáltal a társaságok adóterhelése 
összességében 1,2 százalékponttal, 
7,5 százalékra mérséklődött az egy 
évvel korábbihoz képest (8,7 %). 
Előzőek együttes hatásának követ-
kezményeként a társaságok adó-
zott eredménye 12,9 százalékkal 
48,8 milliárd forintra gyengült.

2015. évtől kezdődően a kor-
mányzati törekvések kapcsán egy 
új konstrukció került bevezetésre a 
társasági adó jogszabályi rendsze-
rében. A rendelkezés az adóról 
(adó-felajánlás) intézménye egy, az 
eddigiektől eltérő módon biztosít 
lehetőséget a társasági adó alanyai 
számára a sport és a kultúra támo-
gatására. Amennyiben egy adott 
vállalkozás az általa befizetendő 

Jövedelmezőségi mutatók - 2017. év
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Adózás előtti eredmény MFt 53,278 86.1% 4,914,075 62.8% 1.1%

Üzleti tevékenység eredmény MFt 53,123 75.5% 5,080,359 74.4% 1.0%

Pénzügyi eredmény MFt 156 -1.8% -171,221 -5.2% -0.1%

"Korrigált üzleti eredmény  
(üzleti er.-egyéb bev.+egyéb ráf.)" MFt 64,251 83.0% 5,745,317 110.7% 1.1%

Adózott eredmény MFt 48,808 87.1% 4,522,956 61.7% 1.1%

Jövedelmezőségi szint                                                     
Adózás előtti eredmény/Nettó 

árbevétel
% 3.0% 5.6%

Nettó árbevétel MFt 1,803,646 87,416,279 2.1%
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adóévi adóelőleg, adóelőleg-kiegé-
szítés, illetve adó meghatározott 
részéről a társasági adóról szóló 
törvény által szabályozott kedvez-
ményezett célra felajánlást tesz, úgy 
annak a kedvezményezett részére 
történő juttatását – bizonyos felté-
telek fennállása esetén – a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal teljesíti. Az adó-
zó az alábbi kedvezményezett cé-
lokra tehetett felajánlást: 

•	 filmalkotás támogatására, 
•	 előadó-művészeti szervezet 

támogatására, valamint
•	 látvány-csapatsport támoga-

tására.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

az adóról rendelkezés keretében a 
megyében a társasági adóelőleg, 
az adóelőleg-kiegészítés és az éves 
adó terhére a bázis időszaki 1 milli-
árd forint után 2017-ben összesen 
735 millió forint összeget utalt át a 
kedvezményezettek, a sportági szak-
szövetségek és az EMMI részére. 

Hatékonyság alakulása
Az eredménymutatók romló muta-
tóinak hatása megjelenik a különböző 
teljesítmény, jövedelmezőségi, meg-
térülési és hatékonysági mutatókban 
is. A társaságok működtetésének, fej-
lődésének meghatározó tényezője a 
saját források megfelelő állománya, 
mivel a külső források bevonásának, 
többek között a hitelhez jutásnak is 
az egyik lényeges tényezője.

A hozam, mint a vállalkozások 
megtérülő saját pénzügyi forrása, 
a társasági adó megfizetése után 
maradó adózott eredmény 12,9 
százalékos csökkenésének, vala-
mint az amortizáció 11,3 száza-
lékos bővülésének eredőjeként 
121,7 milliárd forinttal bázis szin-
ten maradt. Országos szinten az 
adózott eredmény megyeinél jelen-
tősebb visszaesését csak kis mérték-
ben kompenzálta az amortizáció 10 
százalékot meghaladó növekedése, 
ezért a vállalkozások által elért ho-
zam nemzetgazdasági szinten közel 
24,3 százalékkal mérséklődött. 

A megyei székhelyű vállalkozások 
saját tőkéje az országos 6,5 száza-
lékos csökkenéssel ellentétben 14,1 
százalékkal gyarapodott az előző 
évihez viszonyítva. A saját tőkére ve-
tített hatékonysági mutatók vegyes 
képet mutatnak országos összehason-
lításban. A saját tőkére vetített hoz-
záadott érték (47,7%) Heves megyé-
ben az országos 44,4 százalékot kissé 
felülmúlja. A saját tőkére vetített ho-
zam (16,5%) viszont 2 százalékponttal 
elmarad az országos átlagtól.

2017. évi adatok szerint Heves 
megyében a társaságok tulajdono-
sai által jegyzett tőke az előző évi 
4,4 százalékos emelkedéssel ellen-
tétben közel bázis szinten maradt. 
Országosan a bázis évi bővülést kö-
vetően 5,1 százalékos visszaesés ta-
pasztalható. A megyei jegyzett tőke 
az országos értéknek közel az 1,2 
százalékát teszi ki. Megyénkben a 
működő külföldi tőke szinten ma-
radt, ami eltér a nemzetgazdasági 
közel 1,5 százalékos csökkenéstől, 
ezáltal a jegyzett tőke csökkenő 
hányadát – de még mindig közel fe-
lét – a külföldiek által jegyzett tőke 
tette ki, mely 8,8 százalékponttal 
magasabb a hazai átlagnál. A vállal-
kozások vagyon (tőke) gyarapodását 
kifejező mutató jelentősen javult, a 
saját tőke jegyzett tőkére vetített 
aránya 14,9 százalékra növekedett a 
bázis évhez viszonyítva. 

A jóváhagyott osztalék a me-
gyében (15,9 milliárd forint) 66,4 
százaléka a bázis évinek. (Orszá-
gos emelkedés: 29,5%.) A tulajdo-
nosok részére kifizetett osztalék 
5,8 százalékkal csökkent és még 
így is közel kétszerese a tárgyévben 
jóváhagyott osztalék összegének. 
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Hozam                                                                                         
(adózott eredmény + amortizáció) MFt 121,698 100.2% 7,872,163 75.7% 1.5%

Ebből:  Adózott eredmény MFt 48,808 87.1% 4,522,956 61.3% 1.1%

Amortizáció MFt 72,890 111.3% 3,349,207 110.9% 2.2%
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(Nemzetgazdasági szinten 0,6 száza-
lékkal kevesebb kifizetés történt az 
egy évvel korábbinál.) A külföldiek 
részére kifizetett osztalék összege 
24 százalékkal csökkent, ugyanakkor 
a belföldi magánszemélyek részére 
kifizetett összeg 12,1 százalékkal 
magasabb összeget tett ki az egy év-
vel korábbinál. 2017-ben a belföldi 
társaságok részére kifizetett összeg 
bővült (28,5%), ellentétben a bázis 
időszaki közel 5,6 százalékos csök-
kenéssel. Ezáltal a 29,2 milliárd fo-
rint kifizetett osztalék kevesebb, 
mint felét külföldi tulajdonosnak 
fizették ki (ez közel azonos az egy 
évvel korábbi aránnyal), a belföldi 
magánszemélyek részesedése 5,2 
százalékponttal 34 százalékra erő-
södött, míg a belföldi társaságok 
részesedési hányada 6 százalék-
ponttal (21 százalékra) szintén erő-
södött. 

Átlagos állományi 
létszám alakulása
A Heves megyei társaságok átlagos 
állományi létszáma (46 659 fő) 
a tárgyévben 785 fővel csökkent. 
Ezzel párhuzamosan országosan a 
foglalkoztatottak létszáma a megyei 
átlagot kissé meghaladva 3,7 szá-

zalékkal csökkent 2017-ben. A kis-
mértékű létszám csökkenés ellenére 
továbbá is kedvező, hogy az átlagos 
állományi létszám a megyében, 0,5 
százalékkal még mindig meghaladja 
az előző öt év átlagát.

Ezzel egyidejűleg a bérköltség 
a hazai átlagot meghaladó ütem-
ben, 14 százalékkal növekedett, 
így az átlagbér megyei szinten a 
2016. évinél jóval gyorsabban, 16 
százalékkal emelkedett, felülmúl-
va a nemzetgazdasági 14,3 száza-
lékos értéket. A növekedés mind-
két viszonylatban jóval magasabb 
a 2017. évi 2,4 százalékos inflációs 
rátánál. 

Ennek hatására a megyében fog-
lalkoztatottak 2017. évi 3 319 ezer 
forintos átlagbére 103 százaléka az 
országosnak, ezáltal a megyei és or-
szágos bérviszonyok közötti rela-
tív különbség megfordult és ezzel 
együtt Heves megye irányába mint-
egy 1 százalékponttal emelkedett. 

Az élő munka hatékonyságát 
tükröző, egy főre jutó hozzáadott 
érték mutató az országos javulásnál 
(10,6%) jóval kisebb ütemben, 6,3 
százalékkal nőtt. Az egy fő által egy 
év alatt átlagosan előállított 7 553 
ezer forint új érték 88,5 százaléka a 
hazai átlagnak (Bázis: 74,5%). 

A megye 
gazdaságának ágazati 
szerkezete
Heves megyében a társas vállalko-
zások teljesítményének az ágazati 
összetétele számottevően nem vál-
tozott a bázis időszakhoz képest. 
2017-ben is a teljesítmény és jö-
vedelemmutatók jelentős ágaza-
ti differenciáltsága, nagymértékű 
szóródása figyelhető meg. A megye 
gazdaságának ágazati szerkezeté-
re jellemző néhány ágazat – ezen 
belül néhány társaság – meg-
határozó súlya. A gazdasági ágak 
közül változatlanul a gépipar, a ke-
reskedelem és az energia- vízterme-
lés- hulladékgazdálkodás bír kiemelt 
jelentőséggel. Együttes részesedé-
sük a főbb teljesítménymutatókból 
kismértékben emelkedett. 

A nettó árbevételnek ezzel 
együtt továbbra is mintegy há-
romnegyede, a belföldi eladások 
több mint fele, a kivitelnek közel 
90 százaléka, a hozzáadott érték-
nek pedig a hattizede ebben a há-
rom kiemelt ágazatban keletke-
zett. Az adózás előtti eredményből 
(az elért nyereségből és a produkált 
veszteségből egyaránt) valamint a 
megtermelt hozamból való része-
sedésük is 50 százalék felett alakul. 
A saját tőke továbbra is több mint 
fele a kiemelt ágazatokban működő 
vállalkozói körnek tulajdonítható.

ezen kiemelt ágazatok nettó ár-
bevétele (ezen belül is a kivitel), az 
előállított új érték és a megtermelt 

erőforrások alakulása -2017. év

megnevezés Mérték-
egység

Heves megye
2017. év

Index 
2017/2016

Magyarország
2017. év

Index 
2017/2016

Heves m. 
ország 2017.év

Saját tőke MFt 739,103 114.1% 42,655,659 93.5% 1.7%

Jegyzett tőke MFt 109,868 99.9% 9,327,434 94.9% 1.2%

Jegyzett tőke/Saját tőke % 14.9% 87.6% 21.9% 101%

Külföldi tőke MFt 51,974 100.7% 3,588,593 98.5% 1.4%

Külföldi tőke/Jegyzett tőke % 47.3% 100.8% 38.5% 103.9%

Kifizetett osztalék MFt 29,194 94.2% 2,012,589 99.4% 1.5%

Kifizetett osztalék/Jegyzett tőke % 26.6% 94.3% 21.6% 104.8%

Foglalkoztatási mutatók - 2017. év

megnevezés Mérték-
egység

Heves 
megye

2017. év

Index
2017
/2016

Magyarország
2017. év

Index 
2017
/2016

Heves m. 
ország

2017.év

Átlagos állományi létszám MFt 46,659 98.3% 2,216,966 96.3% 2.1%

Bérköltség MFt 154,864 114.0% 7,139,507 110.1% 2.2%

Átlagbér (ezer Ft/fő) MFt 3,319 116.0% 3,220 114.3% 103.1%
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hozam összességében a megyei 
átlagot kissé meghaladó ütemben 
növekedett az egy évvel korábbi-
hoz viszonyítva. ezzel ellentéte-
sen az adózás előtti eredmény a 
megyei átlagos csökkenésnél cse-
kélyebb visszaesés következett 
be. ezen ágazatok saját tőkéje kö-
zel bázis szinten maradt a megyei 
szintű 14,1 százalékos bővüléssel 
szemben.

A nem kiemelt ágazatok együt-
tes bevétele és a hozzáadott érték 
mutatója a megyei átlag alatti ütem-
ben 7,1, illetve 2 százalékkal bővült. 
Az adózás előtti eredmény a me-
gyei átlagot meghaladó ütemben 
21,1 százalékkal csökkent, míg a 
megtermelt hozam tekintetében a 
bázis szinten maradt megyei átlagtól 
eltérően 7 százalékos csökkenés mu-
tatkozik.

Gazdasági 
teljesítmények 
alakulása ágazatonként 
A nettó árbevétel az előző évi 9,6 
százalékos növekedés után cseké-
lyebb mértékben, de ismét gyarapo-
dott, összesen 8,2 százalékkal, 105 
648 millió forinttal bővült. A növeke-
désben jelentős szerepet játszott az 
eladások több mint felét, 59,3 száza-

lékát (bázis: 57,8%) kitevő kivitel me-
gyei átlagot meghaladó bővülése. Az 
előző évben 5,7 százalékkal növekvő 
belföldi értékesítés összege 4,3 szá-
zalékkal bővült, s a 12,6 százalékkal 
emelkedő kivitel pedig 11 százalék-
kal gyarapodott az egy évvel koráb-
bihoz képest.

A megye teljesítményében meg-
határozó szerepet betöltőként 
jellemezhetők a főbb teljesítmény-
mutatókból 10 százalék körüli vagy 
feletti részesedéssel bíró ágazatok. 
Ennek tükrében az tapasztalható, 
hogy a nettó árbevétel 69,2 százalé-
kát két ágazat, a gépipar és a keres-
kedelem bonyolította (bázis: 67,9%). 
A nettó árbevétel a kiemelt ágaza-
tok több mint háromnegyedében 
tovább növekedett. Kedvező, hogy 
az előző évben forgalomkiesést el-
könyvelő kereskedelmi ágazat ese-
tében szintén bővülés tapasztalha-
tó. Legnagyobb mértékű, mintegy 
106 milliárd forintos növekedés a 
– 2016-ban szintén a legnagyobb 
növekedést elérő – gépiparban 
következett be elsősorban a kivitel 
kimagasló bővülése következtében, 
azzal együtt, hogy az ágazat belföldi 
eladásai stagnálást mutatnak. Ezáltal 
a megyei bevételek legnagyobb 
hányada, 55,2 százaléka, tovább-
ra is az ide tartozó társaságokhoz 
köthető. A kereskedelem - ahol az 

előző évben, a belföldi értékesítés 
és a kivitel egyidejű erősödése miatt, 
19,3 százalékpontos emelkedés volt 
tapasztalható – tárgyidőszakban 
döntően a belföldi eladások erősö-
dése következtében 4,6 százalékos 
erősödés után, 14,1 százalékos 
aránnyal továbbra is második a ki-
emelt ágazatok sorában. Rajtuk kívül 
a megyei átlaggal ellentétesen, eny-
he visszaesést produkáló energia 
ágazat súlya közelíti még a 10 szá-
zalékot.   

A kivitel összetétele jóval 
koncentráltabb a nettó árbevétel-
nél, ugyanis az ebből származó ösz-
szes bevétel növekvő, legnagyobb 
hányada 88,4 százaléka egyetlen 
ágazathoz, a gépiparban műkö-
dő vállalkozásokhoz kötődik.  Az 
ágazat kivitele az elmúlt öt évben 
töretlenül és jelentősen nőtt, ezt kö-
vetően a tárgyidőszakban 11,8 szá-
zalékos, közel 100 milliárd forintos 
bővülés tapasztalható. A leg- ex-
portorientáltabb ágazat, összes 
értékesítésének növekvő hányada, 
mintegy 95 százaléka külföldre 
irányul. A kohászat és fémfeldolgo-
zás ágazat a megye második leg-
nagyobb exportőre, de aránya az 
összes kivitelből csupán az 5 százalé-
kot éri el. Értékesítésének több mint 
fele továbbra is külföldre irányul. E 
tekintetben három nem számottevő 

Kiemelt ágazatok főbb adatai - 2017. év

megnevezés
Nettó árbevétel Hozzáadott érték Adózás előtti eredmény Hozam (Ad.er.+Amort.)

Millió Ft B% Millió Ft B% Millió Ft B% Millió Ft B%

Heves megye össz. (M Ft) 1,803,645 108.2% 352,400 104.5% 53,278 86.1% 121,699 100.2%

Részarány, % 100% 100% 100% 100%

Gépipar (M Ft) 994,917 111.9% 148,976 126.9% 27,237 161.9% 61,340 132.9%

Részarány, % 55.2% 42.3% 51.1% 50.4%

Energiaipar, vízterm, hulladékg (M Ft) 110,908 91.7% 39,982 66.6% -8,066 -140.5% 1,923 13.0%

Részarány, % 6.1% 11.3% -15.1% 1.6%

Kereskedelem (M Ft) 253,774 104.6% 27,406 104.2% 8,338 125.0% 10,837 115.6%

Részarány, % 14.1% 7.8% 15.6% 8.9%

3 kiemelt ág együtt (MFt) 1,359,599 108.5% 216,364 106.2% 27,509 94.1% 74,100 105.4%

Részarány, % 75.4% 61.4% 51.6% 60.9%

Heves megye 3 kiemelt ág nélkül (M Ft) 444,046 107.1% 136,036 102.0% 25,769 78.9% 47,599 93.0%

Részarány, % 25% 39% 48% 39%
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súlyú ágazat (építőipar, közlekedés, 
nem anyagi ágak) kivitele mérséklő-
dött, többnyire 1-1,5 milliárd forint 
értékben. Meg kell említenünk, hogy 
a vegyipar 8,8 milliárd forintos ex-
port növekedése egyetlen vegyipari 
társaság 2017-ben Heves megyéhez 
kötődő székhelyváltásának tudható 
be (2016.évben még nem Heves me-
gyei volt a cég székhelye). 

A belföldi értékesítés több 
mint felét továbbra is három ága-
zat, a kereskedelem, az energia- 
víz-hulladékgazdálkodás és a nem 
anyagi ágak realizálta. A belföldi 
értékesítés alakulásában meghatá-
rozó szerepet betöltő kereskedelem 
- ahol az előző évi 19,8 százalékos 
növekedést tárgyévben csekélyebb 
5,3 százalékos gyarapodás követte 
- a belföldi eladásoknak közel egy-
harmadát bonyolította. Az ágazat 
eladásainak több mint 94,5 száza-
léka belföldre irányult. Az energia 
szektorban 8,1 százalékos csök-
kenés mutatkozott, ennek hatására 
részesedése 2 százalékponttal 14,5 
százalékra mérséklődött. A belföldi 
értékesítésben az előzőeken kívül ki-
emelkedő a nem anyagi ágak szere-

ágazati szerkezet:  teljesítmény mutatók - 2017.év

Heves	megye
Nettó árbevétel Export Hozzáadott érték

2016 2017. év 2016 2017. év 2016 2017. év

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

Millió Ft Millió Ft % 16/15. Millió Ft Millió Ft % 16/15. Millió Ft Millió Ft % 16/15.

Mezőgazdaság 33,472 35,378 2.0% 105.7% 3,524 3,444 0.3% 97.7% 7,002 9,958 2.8% 142.2%

Élelmiszeripar 39,668 42,861 2.4% 108.0% 6,195 8,104 0.8% 130.8% 9,847 11,094 3.1% 112.7%

Vegyipar 13,765 24,383 1.4% 177.1% 1,076 9,827 0.9% 913.2% 4,015 2,716 0.8% 67.6%

Kohászat 94,282 101,366 5.6% 107.5% 53,512 54,766 5.1% 102.3% 27,827 28,892 8.2% 103.8%

Gépipar 889,346 994,917 55.2% 111.9% 845,143 944,992 88.4% 111.8% 117,410 148,976 42.3% 126.9%

Energiaipar, Vízterm., 
Hulladékgazd.

120,980 110,907 6.1% 91.7% 4,696 4,017 0.4% 85.5% 60,008 39,982 11.3% 66.6%

Építőipar 50,694 61,812 3.4% 121.9% 5,939 4,860 0.5% 81.8% 16,483 18,304 5.2% 111.1%

Kereskedelem 242,637 253,774 14.1% 104.6% 14,851 13,905 1.3% 93.6% 26,295 27,406 7.8% 104.2%

Közlekedés 51,245 53,566 3.0% 104.5% 13,895 12,787 1.2% 92.0% 18,971 19,351 5.5% 102.0%

Nem anyagi ágak 72,881 66,511 3.7% 91.3% 4,202 2,835 0.3% 67.5% 29,794 25,522 7.2% 85.7%

Egyéb  ágazatok 58,638 58,170 3.2% 99.2% 10,193 9,338 0.9% 91.6% 19,422 20,200 5.7% 104.0%

Megye összesen 1,667,609 1,803,645 100.0% 108.2% 963,227 1,068,875 100.0% 111.0% 337,073 352,400 100.0% 104.5%

Nemzetgazdaság 
összesen

81,407,738 87,416,279 107.4% 27,583,241 30,998,247 112.4% 17,769,910 18,929,789 106.5%

Megye / Nemzetgazdaság 2.0% 2.1% 3.5% 3.4% 1.9% 1.9%
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pe is, ugyanis az ide tartozó társasá-
gok súlya a 2017. évi 7,5 százalékos 
erősödés következményeként 1,1 
százalékponttal 8,7 százalékra 
emelkedett. Fontos szerepet tölt 
be a belföldi forgalomban az előző 
évi közel 9 milliárd forintos visz-
szaeséssel ellentétben az idei év-
ben több mint 12 milliárd forintos 
növekedést elérő építőipar is a 7,8 
százalékos részesedésével. Az elő-
ző évi bázis szintű növekedése után 
az idei évben közel 13 százalékkal 
növekedett a gépipar belföldi el-
adásainak értéke, ezzel együtt ré-
szesedése 6,8 százalékra erősödött 
(bázis: 6,3%). 

A hozzáadott érték együtte-
sen több mint felét (53,6 százalékát) 
a gépipar és az energiaipar adta a 
tárgyévben és bázis időszakban egy-
aránt. Heves megyei társaságok által 
megtermelt 352 milliárd forint hoz-
záadott érték az előző évi 10,3 szá-
zalékos emelkedés után tárgyévben 
kisebb mértékben ugyan de 4,5 szá-
zalékkal tovább gyarapodott. 

A feldolgozóiparban előállított 
új érték a 2016. évi közel 12 száza-
lékos növekedés után majdnem 20 
százalékkal tovább gyarapodott. A 

legnagyobb mértékű 31,6 milli-
árd forintos bővülés – a bázis idő-
szakhoz hasonlóan – gépiparban 
következett be, így a megyében elő-
állított hozzáadott érték 42,3 szá-
zalékával – megtartva elmúlt évi 
helyezését –, első maradt a megyei 
rangsorban (bázis: 34,8%). Az ener-
gia szektorban az előző évi 16,3 
százalékos növekedést követően a 
megtermelt hozzáadott érték közel 
33,4 százalékkal csökkent, mindezek 
ellenére 11,3 százalékos részesedé-
sével 2. lett a sorban (bázis: 17,8%). 
Viszonylag jelentősnek tekinthető 
a kimagasló növekedést produkáló 
kohászat-fémfeldolgozás, keres-
kedelem és nem anyagi ágak 8 
százalék körüli aránya is. A többi 
ágazat részesedése javarészt alig éri 
el az 5-6 százalékot. 

Jövedelmezőség 
alakulása ágazatonként
Heves megyében a társaságok 
összesített adózás előtti eredmé-
nye az előző évi közel kéttizedes 
mérséklődés után, további 13,9 
százalékkal 53,2 milliárd forintra 
mérséklődött. 

Ágazati szerkezetét tekintve, 
a visszaesés annak köszönhetően 
következett be, hogy az adózás előtti 
eredmény néhány jelentős ágazat-
ban kedvezőtlenül alakult. A kiemelt 
16 ágazat egyik felében eredmény-
javulás, másikban annak romlá-
sa következett be. Az adózás előtti 
eredmény gyengülése döntően a 
vegyipar és az energiaipar csökke-
nő hozadékának következménye, de 
hozzájárult az élelmiszeripar, a ko-
hászat és a közlekedés, s a kisebb 
súlyú ágazatok közül az egyéb ága-
zatok is. A gépiparban a bázis idő-
szaki közel 13 százalékos nyereség-
csökkenés után tárgyévben jelentős 
ütemű, több mint másfélszeres 
nyereségnövekedés mérhető, en-
nek eredményeként a 27,2 milliárd 
forint összesített értékkel 2017-ben 
is a megye legmagasabb adózás 
előtti eredményt elérő ágazata. Az 
energia ágazat pozitív adózás előt-
ti eredménye az előző évben közel 
egyharmadára esett vissza, mely ten-
dencia az idei évben is folytatódott, 
így a -8 milliárd forintos teljesítmé-
nyével a vegyiparral egyetemben 
2017-ben negatív eredményt produ-
kált. 

ágazati szerkezet: eredménymutatók - 2017. év

Heves	megye

Adózás előtti eredmény Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye

2016. 2017. év 2016. 2017. év 2016. 2017. év

összeg összeg Index % összeg összeg Index % összeg összeg Index %

Millió Ft Millió Ft 17/16. Millió Ft Millió Ft 17/16. Millió Ft Millió Ft 17/16.

Mezőgazdaság 2,393 3,747 156.6% 2,571 3,886 151.2% -178 -139 78.3%

Élelmiszeripar 2,091 1,865 89.2% 2,278 2,077 91.2% -187 -213 114.1%

Vegyipar 1,817 -7,170 -394.6% 1,836 -6,311 -343.8% -19 -859 4530.7%

Kohászat 4,687 4,198 89.6% 5,532 4,817 87.1% -846 -619 73.2%

Gépipar 16,819 27,237 161.9% 18,904 27,192 143.8% -2,085 45 -2.2%

Energiaipar, Vízterm., Hulladékgazd. 5,741 -8,066 -140.5% 7,691 -9,720 -126.4% -1,950 1,654 -84.8%

Építőipar 4,041 5,981 148.0% 4,288 6,046 141.0% -247 -65 26.3%

Kereskedelem 6,669 8,338 125.0% 7,061 8,775 124.3% -392 -437 111.4%

Közlekedés 4,100 3,322 81.0% 4,519 3,679 81.4% -419 -357 85.2%

Nem anyagi ágak 10,026 10,689 106.6% 11,928 9,289 77.9% -1,896 1,400 -73.8%

Egyéb  ágazatok* 3,494 3,137 89.8% 3,786 3,393 89.6% -293 -254 86.8%

Megye összesen 61,878 53,278 86.1% 70,395 53,123 75.5% -8,512 156 -1.8%

Nemzetgazdaság össz. 7,829,850 4,914,075 62.8% 4,528,010 5,080,359 112.2% 3,291,914 -171,221 -5.2%

Megye / Nemzetgazdaság 0.8% 1.1% 1.6% 1.0% -0.3% -0.1%
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A kereskedelem ágazatban mű-
ködő vállalkozások a bázis idősza-
ki pozitív eredményüket közel 25 
százalékkal növelték, így az ebben 
a szektorban működő társaságok 
- a második helyen álló nem anya-
gi ágak után - érték el a megye 3. 
legnagyobb adózás előtti eredmé-
nyét.  Kimagasló 10,4 milliárd fo-
rint javulás csupán a gépiparban 
következett be, melynek hatására az 
előző évi 27,1 százalékos részesedé-
sét majdnem megduplázta (2017-
ben:51,1 %). Az előző évi pozitív 
trend folytatódott többek között a 
mezőgazdaságban, az építőipar-
ban, a kereskedelemben és a nem 
anyagi ágazatokban. 

Az adózás előtti eredmény össze-
tevőit tekintve az üzleti tevékenység 
eredménye 53,1 milliárd forint, az 
előző évi trendet megtartva, továb-
bi 24,5 százalékkal romlott. Pozi-
tív képet mutat, hogy a legnagyobb 
részesedéssel bíró gépipar több, 
mint 8 milliárd forintos pozitív 
eredménnyel zárt, ellensúlyozva a 
visszaesést produkáló ágazatokat. 
Árnyalja azonban ezt a képet, hogy 
a 16 kiemelt ágazatból csupán a 
felében következett be javulás. Je-
lentős összegű - 8 milliárd forintot 
meghaladó - bővülés mindössze a 
gépipari ágazatban következett be. 
Az előbbiekkel párhuzamosan 6 ága-
zat üzemi nyeresége mérséklődött 
az egy évvel korábbihoz viszonyít-
va. A gépipar üzemi eredménye a 
megelőző évi több mint 6 százalékos 
mérséklődéssel ellentétesen, mint-
egy 43,8 százalékkal (8,3 milliárd fo-
rinttal) javult, így továbbra is vezeti 
a megyei rangsort. A legnagyobb 
mértékű, mintegy -126,4 százalékos 
(-17,4 milliárd Forint) csökkenés az 
energia ágazatban következett be, 
így a közel -10 milliárd forinttal az 
utolsó helyre csúszott a sorban. Az 
egyéb bevételek és ráfordítások 
egyenlegének ingadozása az ágaza-
tok eredményességét jelentősen be-
folyásolja. Ennek kiküszöbölésével 

az un. korrigált üzleti eredmény 
már csekélyebb mértékű csökke-
nést mutat. Ebben az összefüggés-
ben, a gépiparban több mint 14,5 
milliárd forintos, az építőiparban is 
jelentős, 1,7 milliárd forintot meg-
haladó teljesítményjavulás, az ener-
giaiparban pedig -21 milliárd forint 
feletti visszaesés mutatható ki.

Az üzleti eredmény romlásával 
ellentétesen a társaságok pénz-
ügyi tevékenységének eredmé-
nye jelentősen javult, az előző évi 
veszteség -8,5 milliárd forintról 
átfordult nyereségbe, + 156 millió 
forintra növekedett. Az ágazatok 
többségénél, 3 kivételével csök-
kent a veszteség összege, legna-
gyobb mértékben, közel 3,6 milli-
árd forinttal az energiaiparban, de 
komoly pénzügyi eredmény javulás 
következett be a gépiparban és a 
nem anyagi ágazatokban is.   

Kedvezően értékelhető az a 
tény, hogy míg előző évben vala-
mennyi ágazat pénzügyi tevékeny-
ségét tekintve veszteséges volt, 
addig 2017-ben mindenütt jelen-
tősen csökkent a veszteség, sőt 3 
ágazat már nyereséget produkált. 
A három pénzügyi nyereséget elért 
ágazat az energiaipar és a nem 
anyagi ágak, a gépipar esetében 
a 2016. évi -2 milliárd forintos vesz-
teségből az idei évben 45 millió 
forint nyereségbe fordult. 

Hatékonysági mutatók 
alakulása ágazatonként
A jövedelmezőséggel szoros 
összefüggésben a társaságok által 
elért hozam az előző évi 4,2 száza-
lékos csökkenés után, 121,7 milli-
árd forinttal bázis szinten maradt. 
Ebben kiemelkedő szerepet játszott, 
hogy a jövedelmezőség erőteljes 
gyengülésének hatására az adózott 
eredmény oldalon 12,9 százalék-
kal kevesebb, összesen csak 48,8 
milliárd forint saját forrás képző-
dött.

Az ágazatok egyik felénél több, 
a fennmaradó részénél pedig keve-
sebb adózott eredmény keletkezett, 
mint az előző évben. A megyei szintű 
visszaesésben kiemelt szerepet ját-
szott a vegyipar és az energiaipar 
kimagasló eredménycsökkenése 
(összesen 22,4 milliárd forint), de cse-
kély mérséklődés tapasztalható a ko-
hászatban és az élelmiszeriparban is. 

A hozammutató nagyobb 
hányadát, 59,9 százalékát (bázis: 
53,9%) kitevő másik elem, az amor-
tizáció jelentős mértékben, közel 
11,3 százalékkal, 7,4 milliárd fo-
rinttal emelkedett, ami közel azo-
nos nagyságú az adózott eredmény 
7,2 milliárd forintos csökkenésével. 
A megtermelt hozam legnagyobb 
hányada, több mint 50 százalé-
ka – az előző évhez hasonlóan – a 
tárgyévben is a kimagasló összeg-
ben elszámolt amortizációval (35,1 
milliárd forint) összefüggésben, a 
gépiparban (61,3 milliárd forint) 
keletkezett. 

A társas vállalkozások saját tőké-
je az előző évinél kisebb ütemben, 
14,1 százalékkal, 91,2 milliárd fo-
rinttal 739,1 milliárd forintra nö-
vekedett. Tárgyidőszakban csupán 
az energiaiparban (14,5%) és a 
nem anyagi ágakban (3,9%) ta-
pasztalható visszaesés, bár azok 
sem tekinthetőek számottevőnek. 
Érdekesség, hogy az előző évi je-
lentős bővülés után idén egy a 
megyébe került vegyipari cég ha-
tására a vegyiparban következett 
be a legnagyobb összegű növeke-
dés (81,7 milliárd forint). Az emlí-
tett ágazaton kívül jelentős bővü-
lés ment végbe a gépiparban (17,2 
milliárd forint), a kereskedelemben 
(3,8 milliárd Forint), a közlekedésben 
(1,4 milliárd forint), valamint a mező-
gazdaságban (2,9 milliárd forint) is. 
A saját tőke meghatározó hányada a 
gépiparban, az energia ágazatban, a 
vegyiparban és a nem anyagi ágak-
ban regisztrálható, együttes részese-
désük továbbra is közel kétharmados. 
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A jegyzett tőke összege a meg-
előző évi 4,4 százalékos növeke-
déstől eltérő módon, 2017-ben bá-
zis szinten maradt. Az ágazatok 
háromnegyedénél növekedés, 
egynegyedénél csökkenés tapasz-
talható. Legjelentősebb csökkenés 
az egyéb ágazatokban következett 
be, a legnagyobb mértékű bővülés-

re pedig a vegyiparban került sor. 
A megyei szintű 109,9 milliárd fo-
rint jegyzett tőkéből továbbra 
is az energia szektor részesedése 
a legkiemelkedőbb, de jelentős a 
gépiparban és a nem anyagi ágak-
ban is, a megyei összeg több mint 
kétharmada változatlanul e három 
nemzetgazdasági ágba összponto-

sul. A külföldi tőke befektetések a 
2016. évi stagnálást folytatva bázis 
szinten maradtak, mely a vegyipar 
kivételével az ágazatokat külön-kü-
lön vizsgálva is általánosan jellemző. 
A külföldi tőke az ágazatok közül a 
gépiparban döntő hányadot (95,2%) 
képvisel a jegyzett tőkéből, de a nem 
fém ásványtermék gyártásban, az 

ágazati szerkezet: Hatékonysági mutatók - 2017.év

Heves	megye

Hozzáadott érték Hozam (Adózott er. + Amort.) Saját tőke Létszám 2017. évi fajlagos mutatók

2017. év 2017. év 2017. év 2017. év Hoz.é.      
Saját tőke

Hoz.é.      
Létszám

Hozam      
Saját tőke

összeg Megoszl. Index % összeg Megoszl. Index % összeg Megoszl. Index % fő Megoszl. Index % % mFt/fő %

Millió Ft %  17/16. Millió Ft %  17/16. Millió Ft %  17/16. %  17/16.

Mezőgazdaság 9,958 2.8% 142.2% 6,799 5.6% 129.6% 37,516 5.1% 108.4% 1,632 3.5% 97.1% 26.5% 6,102 18.1%

Élelmiszeripar 11,094 3.1% 112.7% 3,430 2.8% 102.1% 19,462 2.6% 103.2% 2,004 4.3% 105.8% 57.0% 5,536 17.6%

Vegyipar 2,716 0.8% 67.6% -5,078 -4.2% -232.1% 88,870 12.0% 1235.0% 1,124 2.4% 176.7% 3.1% 2,416 -5.7%

Kohászat 28,892 8.2% 103.8% 8,531 7.0% 101.3% 34,992 4.7% 103.9% 4,199 9.0% 101.4% 82.6% 6,881 24.4%

Gépipar 148,976 42.3% 126.9% 61,340 50.4% 132.9% 253,227 34.3% 107.3% 12,491 26.9% 107.1% 58.8% 11,927 24.2%

Energiaipar, Vízterm., 
Hulladékgazd.

39,982 11.3% 66.6% 1,922 1.6% 13.0% 103,140 14.0% 85.5% 3,532 7.6% 99.7% 38.8% 11,320 1.9%

Építőipar 18,304 5.2% 111.1% 7,384 6.1% 131.6% 26,107 3.5% 104.2% 3,164 6.8% 91.5% 70.1% 5,785 28.3%

Kereskedelem 27,406 7.8% 104.2% 10,837 8.9% 115.6% 47,105 6.4% 108.9% 6,037 13.0% 89.9% 58.2% 4,540 23.0%

Közlekedés 19,351 5.5% 102.0% 6,506 5.3% 93.2% 26,114 3.5% 105.8% 2,858 6.2% 102.0% 74.1% 6,771 24.9%

Nem anyagi ágak 25,522 7.2% 85.7% 14,225 11.7% 106.2% 70,492 9.5% 96.1% 5,040 10.9% 85.6% 36.2% 5,064 20.2%

Egyéb  ágazatok* 20,200 5.7% 104.0% 5,803 4.8% 96.9% 32,080 4.3% 104.7% 4,348 9.4% 86.6% 63.0% 4,646 18.1%

Megye összesen 352,400 100.0% 104.5% 121,699 100.0% 100.2% 739,106 100.0% 114.1% 46,429 100.0% 97.9% 47.7% 7,590 16.5%

Nemzetgazdaság össz. 18,929,789 111.3% 7,872,163 77.3% 42,655,659 97.5% 2,216,966 98.6% 44.4% 8,539 18.5%

Megye / Nemzetgazdaság 1.9% 1.5% 1.7% 2.1% 107.4% 88.9% 89.2%

ágazati szerkezet: Befektetett tőke - 2017.év

Heves	
megye

Jegyzett tőke Külföldi tőke Külföldi tőke/Jegyzett tőke

2016. év 2017. év 2017/2016 2016. év 2017. év 2017/2016 2016. év 2017. év

összeg
Millió Ft

összeg
Millió Ft

Index
%

összeg
Millió Ft

összeg
Millió Ft

Index
%

részesedés
%

részesedés
%

Mezőgazdaság 6,697 6,773 101.1% 37 40 108.7% 0.5% 0.6%

Élelmiszeripar 3,815 3,974 104.2% 142 86 60.8% 3.7% 2.2%

Vegyipar 345 874 253.2% 40 537 1354.7% 11.5% 61.4%

Kohászat 5,043 5,072 100.6% 1,679 1,679 100.0% 33.3% 33.1%

Gépipar 19,612 19,639 100.1% 18,602 18,692 100.5% 94.8% 95.2%

Energiaipar, Vízterm., 
Hulladékgazd. 38,316 37,851 98.8% 24,893 24,893 100.0% 65.0% 65.8%

Építőipar 2,817 2,875 102.1% 178 179 100.7% 6.3% 6.2%

Kereskedelem 7,583 7,525 99.2% 1,338 1,263 94.4% 17.6% 16.8%

Közlekedés 2,224 2,330 104.8% 279 278 99.6% 12.5% 11.9%

Nem anyagi ágak 14,706 14,355 97.6% 434 384 88.5% 2.9% 2.7%

Egyéb  ágazatok* 8,819 8,601 97.5% 4,013 3,945 98.3% 45.5% 45.9%

Megye összesen 109,978 109,869 99.9% 51,633 51,976 100.7% 46.9% 47.3%

Nemzetgazdaság 9,831,981 9,327,434 94.9% 3,641,825 3,588,593 98.5% 37.0% 38.5%
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energiaszektorban és a vegyipar-
ban is jelentős. A jegyzett tőke majd-
nem felét képező külföldi tőke 83,9 
százaléka két nemzetgazdasági 
ágazatban, az energiaiparban (48 
%) és a gépiparban (36 %) koncent-
rálódik.

A jóváhagyott osztalék összege 
tárgyévben 15,9 milliárd forintot 
tett ki, mely közel -33,6 százalék-
kal kevesebb az előző évi adat-
tól. Legnagyobb összegű vissza-
esést -91,2 százalékos mértékkel 
(6,5 milliárd forint), az energia-
ipar produkálta. Az elmúlt év ten-
denciájával ellentétesen a megyei 
szintű összeg legnagyobb hánya-
da, 16,3 százaléka az építőiparban, 
14,8 százaléka a kereskedelem-
ben, 10-10 százaléka a kohászat-
ban 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 száza-
lékkal kevesebb az egy évvel koráb-
binál. 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 ala-
kulását, szintjét jelentősen befolyá-
solja, hogy az egyes ágazatok meny-
nyire tőke, ill. élőmunka igényesek. 
Megyei viszonylatban a befektetett 
tőke hatékonysága (saját tőkére 
vetített hozzáadott érték) 47,7 szá-
zalék, 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. 

Az élőmunka hatékonyság – a 
létszámra vetített hozzáadott érték 
6 százalékkal növekedett. A 16 ki-
emelt ágazat körében, kettő kivéte-
lével – a vegyipar és energiaipar – ja-
vulásról számoltak be a társaságok. 
Az élő munka hatékonysága válto-
zatlanul legmagasabb az energia-
iparban és a gépiparban. 

A saját tőkére vetített hozam 
megyei szinten 16,5 százalék, 2,3 
százalékponttal alacsonyabb az 
előző évinél, de 2 százaléknyira meg-
közelítette a jobban romló országos 
értéket (18,5%), ledolgozva a tá-
volság, felét, azaz 2 %-ot. Az ener-

giaiparban (19,3 %-> 1,9 %) és a 
vegyiparban (30,4 % -> -5,7 %) volt 
legnagyobb visszaesés, a megté-
rülés az építőiparban és a bányászat 
ágazatokban a legmagasabb.

Az átlagos állományi 
létszám alakulása 
ágazatonként
Heves megyében a társas vállalko-
zások átlagos állományi létszáma az 
előző évi bázis szinten maradás után 
idei évben 1,7 százalékot csökkent. 
Országos szinten a 2016. évi stagná-
lás idén 3,7 százalékos csökkenéssel 
folytatódott a társas vállalkozások 
esetében, amely mögött leginkább 
az IFRS-re vagy egyéb egyszerűsített 
adózási formákra (KATA, KIVA) törté-
nő átállás állhat.

Ágazatonként vizsgálva rendkívül 
vegyes a kép. A kiemelt ágazatok ki-
sebb részében, 16 ágazatból 5-ben 
növekedés tapasztalható. A legna-
gyobb mértékű emelkedés (827 fő) 
a gépiparban következett be. Emel-
lett jelentős, 100 fő fölötti bővülés 
tapasztalható a vegyiparban (488 fő) 
és az élelmiszeripar (109 fő) ágaza-

ágazati szerkezet: Foglalkoztatási mutatók - 2017.év

Heves

Bérköltség Foglalkoztatott létszám Átlagbér

2016. 2017. év 2016. 2017. év 2016. 2017. év

összeg
Millió Ft

összeg
Millió Ft

Mego.
%

Index %
16/15.

összeg
Millió Ft

összeg
Millió Ft

Mego.
%

Index %
16/15.

összeg
eFt/fő/év

összeg
eFt/fő/év

Index %
16/15.

Mező-erdőgazd. 4,446 4,740 3.1% 106.6% 1,681 1,632 3.5% 97.1% 2,645 2,904 109.8%

Élelmiszeripar 4,294 5,275 3.4% 122.8% 1,895 2,004 4.3% 105.8% 2,266 2,632 116.2%

Vegyipar 1,236 3,789 2.4% 306.6% 636 1,124 2.4% 176.7% 1,943 3,371 173.5%

Kohászat 12,678 14,272 9.2% 112.6% 4,142 4,199 9.0% 101.4% 3,061 3,399 111.0%

Gépipar 46,879 57,560 37.2% 122.8% 11,664 12,491 26.8% 107.1% 4,019 4,608 114.7%

Energiaipar, Vízterm., 
Hulladékgazd.

17,930 19,006 12.3% 106.0% 3,542 3,532 7.6% 99.7% 5,062 5,381 106.3%

Építőipar 7,671 8,043 5.2% 104.9% 3,459 3,164 6.8% 91.5% 2,218 2,542 114.6%

Kereskedelem 12,351 13,039 8.4% 105.6% 6,715 6,037 12.9% 89.9% 1,839 2,160 117.4%

Közlekedés 6,107 7,004 4.5% 114.7% 2,803 2,858 6.1% 102.0% 2,179 2,451 112.5%

Nem anyagi ágak 12,340 11,558 7.5% 93.7% 5,887 5,040 10.8% 85.6% 2,096 2,293 109.4%

Egyéb ágazatok 9,865 10,577 6.8% 107.2% 5,020 4,578 9.8% 91.2% 1,965 2,310 117.6%

Megye összesen 135,796 154,864 100.0% 114.0% 47,444 46,659 100.0% 98.3% 2,862 3,319 116.0%

Nemzetgazdaság össz. 6,486,382 7,139,507 110.1% 2,302,404 2,216,966 96.3% 2,817 3,220 114.3%

Megye / Nemzetgazdaság 2.1% 2.2% 2.1% 2.1% 101.6% 103.1%
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tokban is. Ezzel egyidejűleg a csök-
kenés két ágazatban, nem anyagi 
ágakban (-847 fő) és a kereskede-
lemben (-678 fő) haladta meg a 100 
főt. Az átlagos állományi létszám te-
kintetében továbbra is a gépiparé a 
vezető szerep, itt dolgozik a megyé-
ben foglalkoztatottak több mint ne-
gyede. 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, legna-
gyobb mértékben a vegyipar-
ban, az élelmiszeriparban és a 
gépiparban. 

A létszám stagnálása és a 
bérköltség növekedésének együttes 
hatásaként az átlagbér 16 száza-
lékkal (3 319 ezer forintra) emelke-
dett (bázis: 8,9 %), mely jelentősen 
magasabb a fogyasztói árindex nö-
vekedésénél (2,4 %), azaz nagyon 
komoly reálbér növekedés volt a me-
gyében a foglalkoztatottak körében. 

Az átlagbérek között ágazaton-
ként jelentős különbségeket talá-
lunk. A kiemelt ágazatokban min-

denütt növekedés tapasztalható. 
Legjobban az energiaszektorban 
dolgozók keresnek, de viszonylag ki-
emelkedő a gépiparban tevékenyke-
dők díjazása is. A másik végletet to-
vábbra is a vendéglátás, a textilipar 
és a fa-papír-nyomdaipar képviselik, 
ahol a keresetek jóval elmaradnak a 
megyei átlagtól. 

Méretnagyság szerint 
kategorizált vállalkozói 
körök gazdasági 
teljesítménye
Heves megyében az értékelhető 
TAO bevallást adó vállalkozások szá-
ma az előző évhez képest kismér-
tékben csökkent. A 23 társaságot 
magába foglaló nagyvállalko-
zói körben 3 darabos csökkenés 
mérhető. A kisvállalkozói kategó-
rián belül a 10 főnél kevesebbet 
foglalkoztató mikro vállalkozások 
531 db-os és a 10-49 fő közötti tár-
saságok 37 db-os csökkenésének 
egyenlegeként a kisvállalkozások 
száma összességében 568 céggel 

kevesebb lett. Kismértékű (3 db) fo-
gyás jellemezte a középvállalkozói 
kategóriába tartozók számának ala-
kulását. 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 szá-
zaléka mikro vállalkozás. 

A megye gazdaságának méret-
nagyság szerinti szerkezetére tehát 
továbbra is jellemző a tőkeszegény 
kisvállalkozások (azon belül a mikro 
vállalkozások) magas részaránya, a 
kevés számú, de nagy teljesítmény-
értéket realizáló nagyvállalkozás 
és egy meglehetősen alacsony há-
nyadot képviselő középmezőny. A 
befektetett tőke méretnagyság 
szerinti eloszlása továbbra is 
egyenlőtlen, több mint fele a nagy-
vállalkozásoknál funkcionál, külö-
nösen a külföldi tőkéből meghatáro-
zó a súlyuk, 90 százalék feletti. 

A vállalkozások saját tőkéje 
mindhárom méretnagyság kategó-
riában a megyei átlaggal (14,1%) kö-
zel azonos mértékben emelkedett. 
Ennek eredményeként 2017-ben 
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változatlanul a kisvállalkozások 
működtették a saját tőke közel 28,5 
százalékát, a középvállalkozások 
részesedése pedig mintegy 11,9 
százalékot tett ki. 

A gazdasági teljesítmények – az 
aránytalan tőkeeloszlás következté-
ben – az egyes vállalkozói körök kö-
zött erősen differenciáltak. Továbbra 
is meghatározó a nagyvállalkozások 
szerepe, ugyanis az igen kisszámú 
nagyvállalkozás a megyei nettó árbe-
vételnek közel hattizedét, az export 
89,8 százalékát, a belföldi eladások-
nak is közel kéttizedét produkálta, s e 
cégek biztosították a hozzáadott ér-
ték több mint felét (52,2 %) is.

A vállalkozásoknak mindössze 1,4 
százalékát kitevő 100 középvállal-
kozás részesedése a teljesítmény-
mutatókból az elmúlt évhez képest 
szinte minden tekintetben valame-
lyest javult de legalább is bázis szin-
ten maradt. A megyei nettó árbe-
vételnek 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 teljesítménymuta-
tók alapján 6-26 százalék közötti. 

A vállalkozások túlnyomó részét 
(98,3%) kitevő, összesen 6 981 kis-
vállalkozáshoz kötődik a befekte-
tett tőkével összhangban az összes 
bevétel valamint a hozzáadott ér-
ték az előző évivel közel megegyező 
hányada, 24-28 százaléka. A me-
gyei szintű külpiaci értékesítés-
ből – a bázis szintű teljesítés hatá-
sára – az elmúlt évinél valamelyest 
kisebb arányban, 3,6 százalékkal 
részesednek, ugyanakkor a belföldi 
eladások döntő, növekvő hányadát, 
több mint felét továbbra is ők bo-
nyolították. 

A jövedelmezőség – a közép- és 
nagyvállalkozás kivételével –javult 
az előző évhez képest. A kisvállal-
kozások adózás előtti eredmé-
nye az előző évi közel -9 százalé-
kos 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 pozi-
tív eredmény után tárgyévben már 
csak 12,8 milliárd forint nyereséget 
produkáltak. A nagyvállalkozások 

eredmény pozíciója jelentősen, kö-
zel 60 százalékkal 8,3 milliárd fo-
rintra gyengült. 

A kis és közepes vállalkozások a 
megye teljesítményéből nem bír-
nak olyan jelentős súllyal, sokkal 
szembetűnőbb azonban a foglal-
koztatásban betöltött szerepük. Az 
előző évihez képest jelentős változás 
nem következett be a bevallásokban 
feltüntetett átlagos állományi lét-
szám adatokban, a társas vállalko-
zások 46 659 fős átlagos állományi 
létszámának mintegy 42,1 százalé-
ka kisvállalkozásoknál regisztrál-
ható. A közepes méretű vállalkozá-
sok foglalkoztatták a munkavállalók 
21,5, míg a teljesítmény-mutatók te-
kintetében meghatározó súllyal bíró 
nagy vállalkozásoknál 36,5 száza-
lékát. 

Az átlagos állományi létszám 
kétharmada tehát a kis- és kö-
zépvállalkozásoknál mutatha-
tó ki, azonban az átlagkeresetek 
ebben a körben – 10 száza-
lékot meghaladó növekedés 
ellenére is – jóval alacsonyabbak a 
nagyvállalkozásokénál. 

A kisvállalkozásoknál számított 
1 főre jutó 2 189 ezer forint átlag-

Heves	megye

Kisvállalkozás 
Középvállalkozás Nagyvállalkozás Összesen

Összesen Ebből: mikrovállalk.

(0-49 fő) Megoszl. 
% (0-9 fő) Megoszl. % (50-249 fő) Megoszl. 

% >250 fő Megoszl. 
%

Megoszl. 
%

Adatszolgáltatók száma 2016. db 7,549 98.4% 7,012 91.4% 103 1.3% 23 0.3% 7,675 100.0%

                                           2017. db 6,981 98.3% 6,481 91.3% 100 1.4% 20 0.3% 7,101 100.0%

Index % 92.5% 92.4% 97.1% 87.0% 92.5%

Nettó árbevétel 2016. millió Ft 403,462 24.2% 178,727 10.7% 243,228 14.6% 1,020,918 61.2% 1,667,609 100.0%

                        2017. millió Ft 442,443 24.5% 198,600 11.0% 264,407 14.7% 1,096,796 60.8% 1,803,646 100.0%

Index % 109.7% 111.1% 108.7% 107.4% 108.2%

Hozzáadott érték 2016. millió Ft 95,150 28.2% 43,412 12.9% 62,875 18.7% 179,048 53.1% 337,073 100.0%

                           2017. millió Ft 99,218 28.2% 45,354 12.9% 69,136 19.6% 184,045 52.2% 352,398 100.0%

Index % 104.3% 104.5% 110.0% 102.8% 104.5%

Foglalkoztatott létszám 2016. fő 21,546 45.4% 11,653 24.6% 9,782 20.6% 16,116 34.0% 47,444 100.0%

                                       2017. fő 19,622 42.1% 9,977 21.4% 10,012 21.5% 17,025 36.5% 46,659 100.0%

Index % 91.1% 85.6% 102.4% 105.6% 98.3%

Saját tőke 2016. millió Ft 197,467 30.5% 91,828 14.2% 91,611 14.1% 358,875 55.4% 647,953 100.0%

2017. millió Ft 210,722 28.5% 114,037 15.4% 87,884 11.9% 440,497 59.6% 739,103 100.0%

Index % 106.7% 124.2% 95.9% 122.7% 114.1%
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kereset messze elmarad a megyei 
átlagos értéktől (3 319 ezer Ft), an-
nak 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). 

Ezzel szemben a nagyvállalkozá-
soknál alkalmazottak átlagkeresete 
a garantált bérminimum kétszeresét 
(228,7 %) is meghaladja (4 733 ezer 
Ft/fő/év). 

A középvállalkozásoknál az alkal-
mazottak átlagbére jelentős mérték-
ben, 20,2 százalékkal emelkedett, (3 
430 ezer Ft/év) az elmúlt évvel ellen-
tétben kicsit magasabb a megyei át-
lagtól, ezzel együtt mégis mindössze 
75 százaléka a nagyvállalkozásoknál 
alkalmazottakénak. Azaz a megye 
nagyvállalatinak még mindig nem 
gond elszipkáznia a szűkülő munka-
erő piacról, a kisebb méretű gazdál-
kodók elől a képzett munkaerőt.

A befektetett tőke hatékony-
sága – a középvállalati kör kivéte-
lével – mindegyik méretnagyság 
szerinti vállalkozói kategóriában 
romlott a bázis időszakihoz képest. 
Így a saját tőkére vetített hozzá-
adott érték a kisvállalkozói kör-

ben -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 ér-
ték. A középvállalkozásoknál a 10 
százalékos erősödés hatására to-
vábbra is a legmagasabb a befek-
tetett tőke hozadéka, 78,7 száza-
lék, amely jelentősen meghaladja a 
megyei (47,7%) és nagyvállalkozói 
(47,1 %) átlagot is. Tehát a közép- 
és kisvállalkozói körben relatíve 
kedvezőbb a befektetett tőke haté-
konysága. 

Az élő munka hatékonysága a 
nagy vállalatokat kivéve mindenütt 
emelkedett. Legnagyobb, megyei 
átlagot meghaladó, 14,5 százalé-
kos növekedés a kisvállalati kör-
ben tapasztalható. Az egy fő által 
éves szinten előállított hozzáadott 
érték a kisvállalkozásoknál 5 056 
ezer forint, a közepes méretűek-
nél 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. 

Járási teljesítmények
Megyénk hét statisztikai járá-
sa között gazdasági téren erőteljes 
különbségeket tapasztalhatunk.

Az egri, a hatvani és a gyöngyö-
si körzet gazdasági súlya meghatá-
rozó, ami abban is megmutatkozik, 
hogy míg a lakosok 69 százaléka 
él a hozzájuk tartozó településeken, 
addig ebben a három kistérségben 
működik a megyei összes befekte-
tett saját tőke kilenctizede, és ezzel 
összefüggésben itt jön létre a hoz-
záadott 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 regiszt-
rálható a bevallásokból összesített 
állományi létszám több mint nyolc-
tizede.

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 kevés-
bé fejlettekké mindössze 16. A nagy 
tőkeerejű és létszámú, gyors fejlő-

Járások gazdasági mutatói - 2017. év

Heves	
megye

Lakosság szám Saját tőke Nettó árbevétel
árbevétel Hozzáadott érték

Egy lakosra jutó

Saját
tőke

Hozzáadott
érték31/12/2017 2017. év 2017. év 2017. év

fő Megoszl. 
% MFt Megoszl. 

% MFt Megoszl. 
% MFt Megoszl. 

% ezer Ft/fő ezer Ft/fő

1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9=3/1 10=7/1

Egri 86,179  29.1% 179,820  24.3% 523,782  29.0% 117,286 33.3% 2,087  1,361  

Hatvani 48,617  16.4% 236,086  31.9% 832,110  46.1% 118,629 33.7% 4,856  2,440  

Gyöngyösi 70,451  23.8% 253,310  34.3% 282,557  15.7% 77,547 22.0% 3,596  1,101  

Kiemeltek összesen 205,247  69.4% 669,216  90.5% 1,638,449  90.8% 313,462  89.0% 3,261  1,527  

Hevesi 33,620  11.4% 20,330  2.8% 41,951  2.3% 9,869 2.8% 605  294  

Füzesabonyi 28,983  9.8% 29,154  3.9% 83,332  4.6% 16,859 4.8% 1,006  582  

Pétervásárai 19,767  6.7% 16,505  2.2% 32,791  1.8% 10,182 2.9% 835  515  

Bélapátfalvai 8,175  2.8% 3,899  0.5% 7,123  0.4% 2,028  0.6% 477  248  

Nem kiemeltek 90,545  30.6% 69,887  9.5% 165,197  9.2% 38,938  11.0% 772  430  

Megye összesen 295,792  100.0% 739,104  100.0% 1,803,646  100.0% 352,399  100.0% 2,499  1,191  

Nemzetgazdaság 9,778,371 42,655,659 87,416,279 18,929,789 4,362 1,936
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dést produkáló vállalkozások is fő-
leg ezekbe a járásokba települtek, 
míg az infrastrukturális szempontból 
fejletlenebb térségek a befektetők 
szempontjából nem bizonyultak any-
nyira 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 me-
gyei átlagnál, s több mint három- és 
félszerese a nem kiemeltekének. Az 
egy lakosra jutó befektetett sa-
ját tőke tárgyévben 2 499 ezer fo-
rint volt, a kiemelt térségekben kö-
zel 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, ex-
port, hozzáadott érték valamint 
saját tőke a Hatvani járásban a leg-
magasabb, míg a fajlagos belföldi 
értékesítés a gyöngyösiben. 

A három kiemelt körzet súlya a 
megyei teljesítményekből egy két 

kivétellel az előző évhez képest kis-
mértékben erősödött. 

A megye négy nem kiemelt já-
rásában, 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 egy-
tizedét állítják elő.

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

A kivitel megyei szintű emelke-
dését az Egri, a Hatvani és a Gyön-
gyösi járásokban működő társaságok 
határon túli eladásainak erőteljes 

növekedése okozta. A megtermelt 
hozzáadott érték három járás 
(Gyöngyösi, Pétervásárai és Bélapát-
falvai) kivételével jelentősen bővült. 
A legnagyobb mértékben (16,8 szá-
zalékkal) Hatvani járásban, amely a 
hozzáadott érték mutatóban meg-
előzte az legjelentősebb Egri járást. 
A vállalkozások adózás előtti ered-
ménye a Gyöngyösi járás kivételé-
vel összességében minden járásban 
pozitív egyenleget mutatott. Szinte 
minden járás vállalkozásai kisebb 
statisztikai létszámot szerepeltet-
tek bevallásaikban, mint egy évvel 
korábban, egyedül a Pétervásárai 
járásban tapasztalható csekély emel-
kedés. 

A gazdasági fejlettségbeli kü-
lönbségek a keresetekben is vissza-
tükröződnek. 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 szá-
mított átlagbér haladja meg a me-
gyei átlagot.
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HEVES mEgyEi TOP 50 - a HOzzáadOTT érTék alaPján

sor-
szám Név/Megnevezés Nettó 

árbevétel export Hozzáadott 
érték

átlagos 
állományi 

létszám

Költségvetési 
kapcsolatok 

összesen

ebből: nettó
 belföldi 

áfa

millió Ft millió Ft millió Ft fő millió Ft millió Ft

1 ROBeRt BOsCH eLeKtRONiKA gyáRtó KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2 MátRAi eRŐMŰ zRt. 82,904 0 30,616 2,068 16 989 9 314

3 Robert Bosch Automotive steering KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. -1 833 -4 939

4 zF HUNgáRiA iPARi és KeResKedeLMi KFt. 54,050 52,864 13,412 905 n.a. n.a.

5 Johnson electric Hungary elektromechanikai termékek KFt. 45,128 45,074 11,339 1,495 7 919 2 122

6 Aventics Hungary KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 740 531

7 "ebm-papst Hungary" Motorgyártó és Forgalmazó KFt. 20,068 15,596 5,380 966 710 -914

8 HORVátH RUdOLF iNteRtRANsPORt KeResKedeLMi és szOLgáLtAtó KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

9 LKH LeONi KáBeLgyáR HUNgARiA KFt. 52,680 36,170 n.a. 177 2 790 947

10 HeVes Megyei VÍzMŰ zRt. 6,652 n.a. 3,637 627 2 475 1 367

11 VAMAV Vasúti Berendezések KFt. 9,157 233 3,445 204 3 721 3 085

12 stANLey eLeCtRiC HUNgARy FéNyteCHNiKAi eszKÖzÖK KFt. 12,850 8,967 2,938 249 n.a. n.a.

13 sANAtMetAL ORtOPédiAi és tRAUMAtOLógiAi eszKÖzÖKet gyáRtó KFt. 4,884 2,929 2,548 219 n.a. n.a.

14 MAdeR  LOgisztiKAi és szOLgáLtAtó KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. 554 -124

15 MátRAMetáL FéM CsOMAgOLóeszKÖz gyáRtó és éRtéKesÍtŐ KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

16 PiKOPACK iPARi, KeResKedeLMi és szOLgáLtAtó zRt. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

17 egeReRdŐ eRdészeti zRt. 5,528 843 2,361 296 798 417

18 K és V NeMzetKÖzi FUVAROzó KFt. 5,443 1,339 2,294 271 297 -123

19 eUROCiRCUits NyOMtAtOtt áRAMKÖR gyáRtó KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. 550 -90

20 geOsOL KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 108 307

21 MAgNeteC-UNgARN MágNesteCHNOLógiAi iPARi KFt. 6,828 5,629 n.a. n.a. n.a. n.a.

22 RUAg AMMOteC MAgyARORszági zRt. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

23 OMyA HUNgáRiA MészKŐFeLdOLgOzó KFt. 5,878 155 1,602 55 686 468

24 detKi KeKsz édesiPARi KFt. 4,385 146 n.a. 146 n.a. n.a.

25 NOVOCOOP MŰANyAgFeLdOLgOzó KFt. 3,605 483 1,547 116 n.a. n.a.

26 MátRAi eRŐMŰ KÖzPONti KARBANtARtó KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 396 1 077

27 eLsO eLBe HUNgáRiA ACéLiPARi és KeResKedeLMi Bt. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

28 Betonbauer West ingatlanberuházó és Forgalmazó KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. 946 396

29 FiRtH RiXsON HUNgáRiA KOVáCsOLó KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

30 seisseNsCHMidt PReCisiON COMPONeNts FéMFeLdOLgOzó KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. 270 -119

31 ds smith Packaging Füzesabony Csomagolóeszközgyártó és Forgalmazó  KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

32 ViLAti gyáRtó FéMszeRKezetgyáRtó és eLeKtRONiKAi szeReLŐ zRt. 3,889 3,489 1,330 192 n.a. n.a.

33 QUALiFORM ALUMiNiUMiPARi teRMeLŐ, KeR és szOLgáLtAtó zRt. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

34 BUMJiN eLeCtRONiCs Hungary KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

35 sBs szeReLŐ JAVÍtó és szOLgáLtAtó KFt. 6,212 5,264 1,235 243 n.a. n.a.

36 CeNteRViLL éPitŐiPARi szOLgáLtAtó és KeResKedeLMi KFt. 3,357 n.a. 1,151 38 n.a. n.a.

37 sALKeR sALAKFeLdOLgOzó és KeResKedeLMi KFt. 1,752 245 1,091 27 -121 -436

38 Musashi Hungary Füzesabony KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

39 egeR-PARK HOteL száLLOdAÜzeMeLtetŐ KFt. 1,780 0 997 137 n.a. n.a.

40 BOtt HUNgáRiA KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. 306 147

41 stÜHMeR iNgAtLANHAszN, -FORg és édesség-KeResKedeLMi KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. 63 -19

42 RUAg Aerostructures Hungary zRt. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

43 ALU-BLOCK iPARi, KeResKedeLMi és szOLgáLtAtó KFt. 5,438 581 869 56 n.a. n.a.

44 sCHOeN + sANdt HUNgARy géPgyáRtó és szOLgáLtAtó KFt. 1,774 947 857 110 n.a. n.a.

45 BetONBAUeR 2000 iNgAtLANFORgALMAzási éPÍtŐiPARi eXPORt KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. -35 -334

46 FLOtt-tRANs száLLÍtMáNyOzó és FUVAROzó KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 069 698

47 AsiAFOOd KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

48 egeRteJ teJiPARi KFt. 5,603 0 740 188 n.a. n.a.

49 PásztORHÚs HÚsiPARi és KeResKedeLMi KFt. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

50 OstOROsBOR Feldolgozó, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és szolgáltató zRt. 2,233 112 737 68 328 90
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HEVES mEgyEi TOP 50 - a nETTó árbEVéTEl alaPján

sor-
szám Név/Megnevezés Nettó árbevétel

millió Ft

1 ROBeRt BOsCH eLeKtRONiKA gyáRtó KFt. n.a.

2 Robert Bosch Automotive steering KFt. n.a.

3 MátRAi eRŐMŰ zRt. 82,904

4 zF HUNgáRiA iPARi és KeResKedeLMi KFt. 54,050

5 LKH LeONi KáBeLgyáR HUNgARiA KFt. 52,680

6 Johnson electric Hungary elektromechanikai termékek KFt. 45,128

7 ViMPeX dRiNK KeResKedeLMi KFt. n.a.

8 Aventics Hungary KFt. n.a.

9 "ebm-papst Hungary" Motorgyártó és Forgalmazó KFt. 20,068

10 HORVátH RUdOLF iNteRtRANsPORt KeResKedeLMi és szOLgáLtAtó KFt. n.a.

11 stANLey eLeCtRiC HUNgARy FéNyteCHNiKAi eszKÖzÖK KFt. 12,850

12 BUMJiN eLeCtRONiCs Hungary KFt. n.a.

13 FiRtH RiXsON HUNgáRiA KOVáCsOLó KFt. n.a.

14 PiKOPACK iPARi, KeResKedeLMi és szOLgáLtAtó zRt. n.a.

15 ds smith Packaging Füzesabony Csomagolóeszközgyártó és Forgalmazó  KFt. n.a.

16 MAgyAR HÚs éLeLMiszeR NAgyKeResKedeLMi KFt. n.a.

17 VAMAV Vasúti Berendezések KFt. 9,157

18 RUAg AMMOteC MAgyARORszági zRt. n.a.

19 Apollo tyres (Hungary) KFt. n.a.

20 geOsOL KFt. n.a.

21 MAgNeteC-UNgARN MágNesteCHNOLógiAi iPARi KFt. 6,828

22 HeVes Megyei VÍzMŰ zRt. 6,652

23 sBs szeReLŐ JAVÍtó és szOLgáLtAtó KFt. 6,212

24 eLsO eLBe HUNgáRiA ACéLiPARi és KeResKedeLMi Bt. n.a.

25 MátRAMetáL FéM CsOMAgOLóeszKÖz gyáRtó és éRtéKesÍtŐ KFt. n.a.

26 OMyA HUNgáRiA MészKŐFeLdOLgOzó KFt. 5,878

27 egeRteJ teJiPARi KFt. 5,603

28 egeReRdŐ eRdészeti zRt. 5,528

29 K és V NeMzetKÖzi FUVAROzó KFt. 5,443

30 ALU-BLOCK iPARi, KeResKedeLMi és szOLgáLtAtó KFt. 5,438

31 BUMJiN HUNgARy KFt. n.a.

32 MAgyAR gOMBA KeRtész KFt. n.a.

33 seisseNsCHMidt PReCisiON COMPONeNts FéMFeLdOLgOzó KFt. n.a.

34 sANAtMetAL ORtOPédiAi és tRAUMAtOLógiAi eszKÖzÖKet gyáRtó KFt. 4,884

35 AgRiA dRiNK KeResKedeLMi és szOLgáLtAtó KFt. n.a.

36 eUROCiRCUits NyOMtAtOtt áRAMKÖR gyáRtó KFt. n.a.

37 BeLLA-HUNgáRiA egészségÜgyi teRM. gyáRtó, KeResK. és szOLg. KFt. n.a.

38 detKi KeKsz édesiPARi KFt. 4,385

39 PeMiKA tRANs KeResKedeLMi és szOLgáLtAtó KFt. n.a.

40 MátRAgABONA Mátravidéki gabonatermelők Mezőgazdasági szövetkezete n.a.

41 ViLAti gyáRtó FéMszeRKezetgyáRtó és eLeKtRONiKAi szeReLŐ zRt. 3,889

42 sHiCK-R KeResKedeLMi és szOLgáLtAtO KFt. 3,847

43 Musashi Hungary Füzesabony KFt. n.a.

44 NOVOCOOP MŰANyAgFeLdOLgOzó KFt. 3,605

45 teNdON HÚsiPARi és KeResKedeLMi KFt. 3,513

46 QUALiFORM ALUMiNiUMiPARi teRMeLŐ, KeResKedeLMi és szOLgáLtAtó zRt. n.a.

47 MAdeR  LOgisztiKAi és szOLgáLtAtó KFt. n.a.

48 CeNteRViLL éPitŐiPARi szOLgáLtAtó és KeResKedeLMi KFt. 3,357

49 FLOtt-tRANs száLLÍtMáNyOzó és FUVAROzó KFt. n.a.

50 343 KeResKedeLMi és szOLgáLtAtó KFt. n.a.
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HEVES mEgyEi TOP 50 - áTlagOS állOmányi léTSzám

sor-
szám Név/Megnevezés

átlagos 
állományi 

létszám

fő

1 ROBeRt BOsCH eLeKtRONiKA gyáRtó KFt. n.a.

2 MátRAi eRŐMŰ zRt. 2,068

3 Johnson electric Hungary elektromechanikai termékek KFt. 1,495

4 Robert Bosch Automotive steering KFt. n.a.

5 "ebm-papst Hungary" Motorgyártó és Forgalmazó Kft. 966

6 zF HUNgáRiA iPARi és KeResKedeLMi KFt. 905

7 HORVátH RUdOLF iNteRtRANsPORt KeResKedeLMi és szOLgáLtAtó KFt. n.a.

8 HeVes Megyei VÍzMŰ zRt. 627

9 Aventics Hungary KFt. n.a.

10 PiKOPACK iPARi, KeResKedeLMi és szOLgáLtAtó zRt. n.a.

11 Apollo tyres (Hungary) KFt. n.a.

12 MAdeR  LOgisztiKAi és szOLgáLtAtó KFt. n.a.

13 RUAg AMMOteC MAgyARORszági zRt. n.a.

14 MátRAMetáL FéM CsOMAgOLóeszKÖz gyáRtó és éRtéKesÍtŐ KFt. n.a.

15 egeReRdŐ eRdészeti zRt. 296

16 MAgNeteC-UNgARN MágNesteCHNOLógiAi iPARi KFt. n.a.

17 K és V NeMzetKÖzi FUVAROzó KFt. 271

18 stANLey eLeCtRiC HUNgARy FéNyteCHNiKAi eszKÖzÖK KFt. 249

19 sBs szeReLŐ JAVÍtó és szOLgáLtAtó KFt. 243

20 QUALiFORM ALUMiNiUMiPARi teRMeLŐ, KeResKedeLMi és szOLgáLtAtó zRt. n.a.

21 sANAtMetAL ORtOPédiAi és tRAUMAtOLógiAi eszKÖzÖKet gyáRtó KFt. 219

22 VAMAV Vasúti Berendezések KFt. 204

23 ViLAti gyáRtó FéMszeRKezetgyáRtó és eLeKtRONiKAi szeReLŐ zRt. 192

24 eLsO eLBe HUNgáRiA ACéLiPARi és KeResKedeLMi Bt. n.a.

25 FiRtH RiXsON HUNgáRiA KOVáCsOLó KFt. n.a.

26 egeRteJ teJiPARi KFt. 188

27 Betonbauer West ingatlanberuházó és Forgalmazó KFt. n.a.

28 LKH LeONi KáBeLgyáR HUNgARiA KFt. 177

29 AsiAFOOd KFt. n.a.

30 MátRAi eRŐMŰ KÖzPONti KARBANtARtó KFt. n.a.

31 COOP Kápolna Kereskedelmi zRt. n.a.

32 gyÖNgyszÖV COOP Kereskedelmi zRt. 160

33 COOP Lőrinci Kereskedelmi zRt. n.a.

34 Hesi sütőipari KFt. 157

35 eUROCiRCUits NyOMtAtOtt áRAMKÖR gyáRtó KFt. n.a.

36 ds smith Packaging Füzesabony Csomagolóeszközgyártó és Forgalmazó  KFt. n.a.

37 MátRA-HUMáN iPARi szOLgáLtAtó KFt. n.a.

38 detKi KeKsz édesiPARi KFt. 146

39 FLOtt-tRANs száLLÍtMáNyOzó és FUVAROzó KFt. n.a.

40 BOtt HUNgáRiA KFt. n.a.

41 "Rádi PéKség" sÜtŐiPARi KFt. n.a.

42 egeR-PARK HOteL száLLOdAÜzeMeLtetŐ KFt. 137

43 Musashi Hungary Füzesabony KFt. n.a.

44 BUMJiN eLeCtRONiCs Hungary KFt. n.a.

45 PásztORHÚs HÚsiPARi és KeResKedeLMi KFt. n.a.

46 Revor international Bútor Kereskedelmi KFt. n.a.

47 gB FAsHiON tANáCsAdó KFt. n.a.

48 HeVesi MezŐgAzdAsági géPgyáRtó, szOLgáLtAtó és KeResKedeLMi KFt. 117

49 tÜRK + HiLLiNgeR HUNgARiA eLeKtROMOs FŰtésteCHNiKAi KFt. 117

50 NOVOCOOP MŰANyAgFeLdOLgOzó KFt. 116
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Economic Situation of Heves 
County in 2017 - Summary

Heves county is located in the 
north-eastern region of Hungary. 
Based on its geographic and natural 
features it is one of the most versatile 
counties in Hungary. 

Based on its territory, it is ranked 16th, 
based on its population, it is ranked 12th, 
with a population of 300,000, decreasing 
year by year, 

 The economic performance of the 
county is well characterized by its share 
in the value of the domestic industrial 
production, which has shown a steady 
increase in recent years. In 2017, the 
industrial production of the county 
increased by 10%.

 Of the economic sectors, the 
engineering industry, food industry, trade, 
tourism, energy and water production are 
of outstanding importance.

The volume index of investments 
reflecting the economic development of 

the county has exceeded the domestic 
average over the course of the last five 
years. The value of investments in Heves 
county amounted to 172.6 billion forints 
in 2017.

In Heves county 124,200 people 
were employed in 2017, while the 
unemployment rate was 4.3%. 

In 2017, the monthly average gross 
salary in Heves County increased to 274 
778 forints compared to the previous year. 
Salaries fall below the national average, 
but salary increases - 15% in 2017 - are 
higher than the national average.

 The net sales revenue of companies 
increased by 8.2 percent, i.e. 105 Billion 
forints. 

Two sectors, the engineering 
industry and the trade and service sector 
contributed to 69.2% of the net sales 
revenue (base: 67.9%). 

The role of large companies remains 
dominant, since the very small number 

of large companies contributed to nearly 
6/10 of the county’s net sales revenue, 
89.8% of export revenue, nearly 2/10 of 
the domestic sales revenues, and these 
companies provided more than half 
(52.2%) of the added value.

The 100 medium-sized enterprises 
represent only 1.4% of all companies. 
Their share in performance indicators has 
improved slightly in all aspects compared 
to last year. 

The economic impact of the Eger, 
Hatvan and Gyöngyös regions is decisive. 
Even though only 69% of the population 
lives in these settlements, 9/10 of the 
total invested capital of the county is 
concentrated in these three micro-regions, 
generating 89% percent of the added 
value.

There are significantly more businesses 
in these three regions than in other parts 
of the county, 8/10 of the companies 
operate here.

Heves county is the most dynamically developing region of the country.
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A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 10 éve  
az Európai Vállalkozói Parlamentben

A vállalkozói vélemény 
képviselete az európai 
gazdaságpolitikában

A Vállalkozók európai Parlamentje 
(továbbiakban: ePe) a legnagyobb 
esemény az európai Unió szintjén, 
mely közvetlen véleménynyilvání-
tásra (megjelenésre) ad lehetősé-
get a vállalkozások számára.

A parlementi munka 2 évente ősszel kerül 
megrendezésre Eurochambres szervezé-
sében. Az első ülésre 2008. október 14-én 
került sor az EUROCHAMBRES (európai 
kamarák szövetsége) létrejöttének 50. év-
fordulóján.

Létrejöttét az a szakadék indokolta, 
mely az aktív vállalkozói szint és az Euró-
pai Uniós intézményének, döntéshozói 
szint között létezik, meggátolva azt, hogy 
a valós, életszerű igények, javaslatok eljus-
sanak a tényleges európai döntéshozatal 
szintjére. Célja, hogy felhívja a jogalkotók 
figyelmét a legfontosabb igényekre, így 
megakadályozza, hogy a vállalkozói véle-
mények figyelme kívül maradjon az euró-
pai jogalkotói munkában. 

Ugyanakkor az is cél, hogy a vállalkozá-
sok közvetlenül megismerhessék az Uniós 
intézményi struktúrát, és döntéshozatali 
mechanizmusokat, és ezt a tapasztalatot 
alkalmazhassák véleményeik, javaslataik 
megformálásában. 

Az EPE tehát közvetlenül megadja a 
szót a vállalkozások számára, középpont-
ba helyezi a „gazdasági demokráciát” a 
kereskedelmi és iparkamarák képviselőin 
keresztül. 

Képviselők:
Az Európai Parlament felállásának leképe-
zése szerint a vállalkozói parlamentbe de-
legálnak az Európai Unió tagállamai 751 
képviselőt, ezen felül tagja még további 

23 vállalkozás képviselője, akiket az EU-n 
kívüli államok delegálnak.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra küldöttségének állandó tagja a Heves 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara par-
lamenti delegáltja Gödri István az Aven-
tics Hungary Kft. ügyvezető igazgatója (a 
képen középen) , aki a megalakulás óta 
aktív résztvevője a parlamenti munkának, 
2018-ban a HKIK-t File Sándor gazdaság-
fejlesztési igazgató képviselte. 

Menete:
Az Európai Vállalkozói Parlament minden 
ülése előre megküldött napirendeken ha-
lad végig, minden témában véleménynyil-
vánítás történik, a napirendek szavazással 
zárulnak. Ezen szavazások eredményei 
határozzák meg az Eurochambers által 
képviselt gazdaságpolitikai álláspontokat 
a jogalkotókkal, és döntéshozókkal folyta-
tott tárgyalások során.  
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Ülések:
Az indulás – 2008: Több mint 750 vállalko-
zás részvételével indult meg az első parla-
menti munka. A vállalkozások és az uniós 
intézményrendszer képviselői egyetértet-
tek abban, hogy ez egy szükséges platform 
az EU 23 milliós vállalkozói közösségének, 
hogy saját jogon képviselhessék vélemé-
nyüket. A tanácskozás során a nemzetközi 
kereskedelem változása, az Európai Unió 
pozíciója, a klímaváltozás, és a demográ-
fiai tendenciák előre vetített képe sarkalta 
véleménynyilvánításra a képviselőket. 

2010 – 3 kiemelt téma: 
Az Eu és környezete, 
erőforrások, 
nemzetközi piacok
Az európai unió működésében a képvise-
lők nagyobb figyelmet igényeltek a KKV-k 
számára, támogatták a közös gazdasági 
szabályzások erősítését, sürgették a digitá-
lis adminisztáció működtetésének fejlesz-
tését, megfogalmazták az egységes vásár-
lói jogok kialakításának igényét.

Az erőforrások tekintetében az állami 
szektor kései fizetésének visszaszorítását, 
a foglalkoztatási szabályok rugalmasabbá 
tételét, az energiahatékonyság fejleszté-
sének finanszírozási nehézségeit emelték 
ki a vállalkozások képviselői a szavazások 
alkalmával.

A nemzetközi piacok tekintetében a 
képviselők megerősítették, hogy az EU 
folytasson expanzív politikát az EU-n kívüli 
államokkal történő, az európai vállalkozá-
sok számára kedvező kereskedelmi pozí-
ciók kialakításáért, az EU-s kereskedelmi 
szabványok, és normák kiterjesztéséért. 
A vállalkozások nemzetközi megjelené-
sében biztos pontnak ítélték meg, ha a 
kiszemelt piaccal van kereskedelmi egyez-
ménye az Európai Uniónak. 

2014 – 4 téma 
napirenden:  
nemzetköziesedés, 
képzés, finanszírozás, 
energia
A vállalkozások egyértelmű jelzést adtak, 
hogy az egységes piac kialakítása még erő-
sen kezdeti fázisban van, és sok a teendő. 
Az EU-n kívüli piacok tekintetében a keres-
kedelmi egyezmények fontos, hogy fog-
lalkozzanak társadalmi környezeti, etikai 
elvárásokkal is a kereskedelmi partnerek irá-
nyában. Támogatták továbbra is hogy az EU 
maradjon aktív a globális piaci folyamatok 
alakításában. Fontos, hogy megvédje iparát 
a 3. világ országainak kereskedelmi gyakor-
latával szemben, ugyanakkor hozza tető alá 
a szabadkereskedelmi megállapodást az 
Amerikai Egyesült Államokkal.

A képzés tekintetében a szavazatok 
megerősítették a gyakorlati képzésen ala-
puló szakképzés elterjesztésének szüksé-
gességét. A fiatalok számára elérhető ösz-
töndíjprogramok működése hozzájárulhat 
a magas fiatal munkanélküliségi adatok 
csökkentéséhez. A szakképzést erősíteni 
kell a felsőoktatás népszerűsége mellett, 
mivel a versenyképes gazdaságok alapja a 
nagyszámú, jólképzett szakemberek meg-

léte. Ehhez minden ország tekintetében 
fejleszteni kell a munkahelyi gyakorlati 
képzés rendszerét, a cégek szakképzésben 
vállalat szerepét.

A finanszírozás tekintetében a vállal-
kozások továbbra is sürgették az állami in-
tézményrendszer kifizetési gyakorlatának 
felgyorsítását. Fontosnak tartották, hogy 
a támogatási rendszer működtessen egy 
KKV garancia alapot, mely segít a nemzet-
közi piacon történő megjelenés kockáza-
tainak mérséklésében.  Fejleszteni kell az 
adórendszereket, hogy létrejöhessen egy 
befektetőbarát vállalkozói környezet, eh-
hez nélkülözhetetlen feltérképezni és fel-
számolni a rendszerben lévő, nem látható 
eljárási, adminisztrációs akadályokat. 

Az energetikai kérdéskör középpont-
jában a megújuló energiák és a klíma-
változás kérdésköre állt. A vállalkozások 
véleménynyilvánításukkal egyértelműen 
jelezték, hogy az Európai Uniónak sze-
repet kell vállalnia a klímaváltozás hatá-
sainak csökkentésében mind belső piaca 
kapcsán, mind globális érvényesítés tekin-
tetében. Fontosnak tartották hogy az EU 
rugalmas, költséghatékony, és innováci-
ókon alapuló stratégiával dolgozzon, ami 
nem veszélyezteti a tagállamok vállalkozá-
sainak versenyképességét.

2016 – 4 év után újra 
4 téma: kereskedelem, 
belső piac, fentartható 
fejlődés, képzés
A nemzetközi kereskedelmi témakör a 
Kína, USA, Canada kereskedelmi kapcso-
latok alakulása körül forgott. A szavazás 
egyértelmű, átlátható szabályozást kért a 
kereskedelmi kapcsolatokba, melyek Kína 
esetén nem rontják az európai vállalkozá-
sok versenyhelyzetét az ázsiaiakkal szem-
ben. Az észak-amerikai kontinens tekinte-
tében tiszta, szabályozott piaci helyzetet 
igényeltek a résztvevők, melyek adminiszt-
ratív háttere nem lehetetleníti el a kisebb 
vállaltok piacra lépését sem. 
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A belső piac szabályzása tekintetében 
továbbra sincs áttörés a vállalkozások még 
továbbra is elégedetlenek az állami intéz-
mények kései kifizetéseivel, nem tartják 
átláthatónak és elérhetőnek az EU-n be-
lüli kereskedelem szabályrendszerét, in-
formációs hátterét, nem érzik megfelelő-
en támogatottnak az EU-n belüli szabad 
működés rendszerét. Ugyanakkor kide-
rült az is, hogy a KKV szektor saját hazáján 
kívül más országokban nem vesz igénybe 
támogatást.

A fenntarthatóság témakörében a vál-
lalkozások kevésnek érezték a nemzeti 
támogatási rendszereket az energiahaté-
konyság növelése érdekében. E mellett 
óvatosságra intették a jogalkotókat a te-
kintetben, hogy növeljék azon fenntartha-
tósági szabályozások számát és elvárását, 
melyek rontják globális versenyképessé-
güket. Nem tartották szükségesnek, hogy 
kötelező energiaaudit alá kerüljenek a 
KKV-k telephelyei, üzemegységei. Piaci 
lehetőséget látnak a zöld ipar által előál-
lított termékek iránti növekvő keresletben. 
Szorgalmazták, hogy a közbeszerzéseknél 
legyen kötelező környezetvédelmi tárgyú 
kritérium.

A képzés témakörében egyértelműen 
szorgalmazta a parlament a munkahelyi 
tapasztalatok integrálását, és a vállalko-
zói ismeretek oktatásának bevezetését az 
iskolai képzés minden szintjén az életko-
ri, képzési sajátosságoknak megfelelően. 
Megerősítésre került az egyre elmélyülő 
munkaerőhiány európai mértéke, a kép-
zett munkaerő rendelkezésre állásának hi-
ánya, melyre a szabad munkaerőáramlás 

nem jelent megoldást, ennek egyik fő oka 
a munkavállalók által megszerzett nemze-
ti képesítések más országokban történő 
elismertetésének akadályai, illetve a nem-
zeti képzések tekintetében létező európai 
információs hiány. 

2018 – 5. jubileumi 
Európai Vállalkozói 
Parlament
A parlamenti képviselők helyén a vállal-
kozók szavazhattak az üzleti szférát érintő 
olyan aktuális európai uniós kérdésekről, 
mint a szakképzés, a nemzetközi kereske-
delem és Európa jövője. 

A vitabeszélgetések és szavazások so-
rán a legfőbb problémaként a szakkép-
zett munkaerő hiánya, a belső piachoz 
való korlátozott hozzáférés és a globális 
szabadkereskedelmi megállapodások 
KKV fejezeteinek hiányosságai dombo-
rodtak ki.

Ami a szakképzett munkaerő hiányát 
illeti, az előadók egyetértettek abban, 
hogy több diplomás és igen tehetséges 
fiatal van ma a munkaerőpiacon, mint va-
laha, de mit érünk vele, ha azok nem talál-
nak a képzettségüknek megfelelő állást, a 
munkaadók pedig nem tudnak a szüksé-
ges készségekkel felvértezett munkavál-
lalókat alkalmazni? 

Az oktatási és képzési rendszerek fej-
lesztésével kell biztosítanunk a fiatalok 
felkészítését a jövőbeli munkaerőpiaci 
igényekre.

A kereskedelmet érintő vitaszekcióban 
a felszólalók leszögezték, hogy a Brexit 
tárgyalások során mindkét tárgyalófélnek 
arra kell törekednie, hogy jövő márciusra 
megállapodás szülessen. Ez már nem a 
politikáról szól, hanem a gazdaságról, a cé-
gekről és a foglalkoztatásról. Ketyeg az óra, 
ezért nagyon hatékonyan kell dolgoznunk 
azért, hogy egy szabályos és kereskede-
lem-orientált brit kilépés legyen a tárgya-
lások végeredménye. 

Az Európa jövőjét tárgyaló vitaszekció-
ban az Eurochambres elnöke így fejezte ki 
magát: “A mai rendezvény egyértelműen 
mutatja, hogy a vállalkozók nyitottak Eu-
rópára. De Európának is nyitottnak kell 
lennie a vállalkozókra! Vállalkozóként erős 
belső piacra, stabil gazdaságra és megfe-
lelő készségekkel felvértezett munkaerő-
re van szükségünk. Az Európai Unió nem 
akadálya, hanem megoldása lehet a fenti 
kihívásoknak. De ez csak akkor sikerülhet, 
ha az uniós szakpolitikai kezdeményezé-
sek a vállalkozók valós igényeit tükrözik.” A 
2019-es európai parlamenti választásokat 
illetően Tajani elnök kihangsúlyozta, hogy 
“bátorítani kell az európaiakat arra, hogy 
bízzanak a jövőben”. 

A vállalkozók számos kérdésben egy-
értelműen, több mint 80 százalékos arány-
ban gondolták úgy, hogy
•	 a munkaerőhiány nagyobb problémát 

jelent ma, mint 5 évvel ezelőtt (84%),
•	 a belső piac védelme és az EU egysége 

elsőbbséget élvez egy sikeres Brexit tár-
gyalással szemben (93%),

•	 az EU-nak többet kellene tennie azért, 
hogy segítse a KKV-kat a szabadkereske-
delmi egyezmények nyújtotta lehetősé-
gek kihasználásában (99%).

Aggasztó eredmény, hogy a vállalkozók 69 
%-a szerint a belső piac nem veszi figye-
lembe a KKV-k valós igényeit.

Az Európai Vállalkozói Parlament 2 
évente fajsúlyos, a több mint 20 milliós 
vállalkozói közösség életét nagymérték-
ben befolyásoló témákban hallatja hang-
ját, muníciót adva a vállalkozói szervezetek 
vezetőinek, hogy a döntéshozókkal folyta-
tott tárgyalások alkalmával milyen állás-
pontot képviseljenek.

Az Európai Unió és a globális piac kap-
csolata, a képzés-foglalkoztatás, a fenn-
tartható fejlődés és a belsőpiacot érintő 
kérdések, melyek állandó napirendet je-
lentenek, megoldandó feladatokat állíta-
nak a képviselők elé, a globális kihívások 
állandóan változó környezetében. 
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„Egerben mindenki dolgozhat, 
aki tud és akar munkát vállalni”

Egerben, ebben az ismert 
történelmi városban ma is 
történelmi időket élünk! 

eGer Mind iparfejlesztési és 
munkahelyteremtési, mind 
közlekedési szempontból meg-
határozó ez az időszak, hi-
szen a közigazgatási, oktatá-
si és szolgáltatási központként 
funkcionáló megyeszékhely 
hosszú ideje mellékvonalon 
fekszik, az M25 megépülésé-
vel azonban 2020-ra közvetle-
nül bekapcsolódik az európai 
autópálya-hálózatba. Ez a több 
mint 50 milliárd forintos net-
tó értékű fejlesztés azon túl, 
hogy biztosítja az Eger rang-
jához és jelentőségéhez mél-
tó, könnyű és gyors megköze-
líthetőséget, újabb esélyeket is 
tartogat Heves megye egésze 
számára. Az eddiginél többen 
érkezhetnek majd hozzánk, és 
az iparfejlesztésben is egy iga-
zi adut kapunk a kezünkbe. 
Ugyancsak kiemelkedő ered-

mény, hogy 2017–18-ban egy-
milliárd forint uniós támoga-
tás felhasználásával megépí-
tettük a déli iparterületet fel-
táró utat. Valóra vált egy ré-
gi álom, és megteremtettünk 
minden szükséges infrastruk-
turális feltételt ahhoz, hogy 
Eger képes legyen a további be-
fektetések fogadására is.

Igen, mert noha nem kifeje-
zetten iparváros a miénk, az 
iparfejlesztés az egri polgárok 
és a megyében élők szempont-
jából kulcsfontosságú, sőt, lét-
fontosságú kérdés! Hosszú tá-
vú stratégia szerint haladunk 
a kormányzattal közösen, s en-
nek nyomán az út- és közmű-
építések mellett a munkahely-
teremtésben már most igen 
szép és előremutató eredmé-
nyeket értünk el. A ZF-Hungá-
ria Kft. új sebességváltó gyár-
csarnokának üzembehelyezé-
sével egy több mint 30 milli-
árd forintos ipari beruházás 
valósult meg Egerben, amely 

800 új munkahelyet jelent. 
Két további fejlesztés előkészí-
tése is zajlik, hasonló nagyság-
rendben. Mindez nem jöhet-
ne létre anélkül a grandiózus 
állami közlekedésfejleszté-
si koncepció nélkül, melynek 
megvalósításán együtt dolgo-
zunk a Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztési Zrt.-vel és az In-
novációs és Technológiai Mi-
nisztérium Közlekedéspoliti-
káért Felelős Államtitkárságá-
val. A kormányzati tárgyaláso-
kat előkészítő munka során itt 
is becsatornáztuk a kormány-
hivatal és a munkaügyi szer-
vezet, a kamara, valamint a 
már a városban régóta műkö-
dő iparvállalatok képviselői-
nek véleményét. Velük együtt 
dolgozunk Eger „foglalkozta-
tási paktumának” megvaló-
sításán. E projekt öt éve alatt 
a munkaerőpiaci programok-
ban a célok szerint 600 fő vesz 
részt, így a foglalkoztatók meg-
felelő szakképzettségű mun-

kavállalókat találhatnak. A 
képzések, átképzések nyomán 
több százan tartósan a munka-
erőpiacon marad hatnak.

Így épül a XXI. századi 
Eger, amely térségi központ-
ként sok és sokféle munkahe-
lyet kínál azoknak, akik sze-
retnének és tudnak dolgoz-
ni. Eger úgy teszi ezt, hogy 
közben igazán élhető, von-
zó, fejlődő környezetet bizto-
sít: olyan város, ahol korsze-
rű intézmények szolgálják a 
családokat, s olyan progra-
mokat és attrakciókat nyújt, 
amely turisták tíz- és százez-
reit vonzza évente. Egerben te-
hát jó élni, jó itt letelepedni és 
gyermeket nevelni, és Eger-
ben mindenki dolgozhat, aki 
tud és szeretne munkát vál-
lalni. Az, hogy Eger foglalkoz-
tatói szerepköre és vonzereje 
jelentősen erősödik a térség-
ben, már jóval több, mint ígé-
ret vagy jó reménység: tény-
ként kijelenthető.

Habis László, a megyeszékhely polgármestere szerint Eger élhető, vonzó, fejlődő környezetet biztosít Fotó: Gál Gábor
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Tudatosan építik  
a polgáriasodó Hatvant

Hatvanban mind gyakrab-
ban hallani a „polgáriasodó 
város” kifejezést. A Horváth 
Richárd polgármester által 
vezetett képviselő-testület 
célkitűzésének eléréséhez 
nagymértékben hozzájárul 
az önkormányzat stabil gaz-
dálkodása és az ipar dina-
mizálása. 

HATVAN Az elmúlt hetek törté-
nései azt bizonyítják, hogy az 
őszi hónapokban sincs tétlen-
kedés. Nemrég adták át – Var-
ga Mihály pénzügyminisz-
ter jelenlétében – a több mint 
száz embernek munkát bizto-
sító Nordfilm Packaging Kft. 
üzemét a Bercsényi úton. Az 
újhatvani üzem hárommilli-
árd forintból valósult meg, s 
a tervek szerint évente mint-
egy 60-75 millió négyzetmé-
ter hajlékonyfalú csomagoló-
anyagot gyártanak majd. „Az 
Önök városa kitűnő adottsá-
gokkal rendelkezik, vonzó a 
befektetők számára” – jelen-
tette ki Varga Mihály az át-
adáson. 

Szintén a legutóbbi idő-
szak hírei közé tartozik, hogy 
a kormány további 700 mil-
lió forinttal támogatja a ké-
zilabda- és rendezvénycsar-
nok megépítését, s így – a pol-
gármester által összegyűj-
tött, csaknem egymilliárdos 
TAO-támogatásnak is köszön-
hetően – hamarosan elkez-
dődhet az építkezés.

– Miként tavasszal, amikor 
Orbán Viktor miniszterelnök-
kel tárgyaltam, ez alkalom-
mal is a kormány segítéségét 
kértem – közölte a városveze-
tő. – Most is sikerrel jártam, 
így összességében 3,6 milli-
árd forintból valósul meg a lé-
tesítmény, amely egy forint-
jukba sem kerül a hatvani 
adófizetőknek – jelentette ki 
Horváth Richárd.

Mindezeken túl hamarosan 
befejeződik a város egyik leg-
jelentősebb projektjének a ter-
vezése, és néhány héten belül 
elkezdődhet a közbeszerzé-

si eljárás az új belvárosi pi-
ac megépítésének, valamint 
a könyvtár átalakítását érin-
tően. E projektre TOP-os pá-
lyázaton másfél milliárd fo-
rintot nyert az önkormány-
zat. A költségekhez további 
jelentős összeget tesznek hoz-
zá önerőként, ami úgy lehet-
séges, hogy – mint a polgár-
mester fogalmazott – a tele-
pülés gazdálkodása kiegyen-
súlyozott. 

A beruházás eredmé-
nyeként teljesen megújul a 
könyvtár épülete, így a 2017-
ben az ország legszebb főte-
rének megválasztott Kossuth 
tér újabb, reprezentatív, a ci-
vil szféra számára is otthont 
kínáló létesítménnyel gya-
rapodik. A Hunyadi-téri pi-
ac megszűnik. Az új, minden 
igénynek és huszonegyedik 
századi feltételnek megfelelő 
árusítóhelyen állandó, fedett 
épületek is helyet kapnak. 

A felsorolás koránt sem tel-

jes, ám talán kellőképpen il-
lusztrálja a városvezetés 
szándékait a „polgáriasodó te-
lepülés” kialakítását illetően. 

– Ahol a munkához jutás 
feltételei adottak, ott az em-
berek megtalálják számításu-
kat. Ahol a lakhatásuk is biz-
tosított, ott előbb-utóbb csa-
ládot alapítanak. Színvonalas 
környezetben élhetnek, s a 
szabadidejüket is ízlésüknek 
megfelelő programmal tölthe-
tik ki – fogalmazott Horváth 
Richárd.

Mindezekhez biztos hát-
teret kínál, hogy a városban 
épül az ország egyik legna-
gyobb ipari parkja, ahol a 
Bosch logisztikai központja 
mellett más fejlesztések is zaj-
lanak. Az önkormányzat ve-
zetése kiváló kapcsolatot ápol 
a cégekkel, ami az eredmé-
nyekben is megmutatkozik.

A világos koncepció egyik 
legfontosabb pillére, hogy jö-
vőképet nyújtsanak a fiata-

loknak is: 1995 óta először 
új társasházak épülnek, la-
kóparkok kialakítása kezdő-
dött el Ó- és Újhatvanban egy-
aránt. Az ingatlanpiac élénk, 
ami újabb jele annak, hogy so-
kan találják vonzónak a tele-
pülést. 

– Szeretnénk idekötni a fi-
atalokat – mondta a polgár-
mester. – Büszkeséggel tölt el, 
hogy Hatvanban növekszik a 
gyermekek száma. A szülők 
az óvodáktól a diplomaszer-
zésig helyben taníttathatják 
gyermekeiket. Ha új befek-
tető érkezik, felajánljuk szá-
mára a képzés bővítését sa-
ját profilja szerint. Említhet-
ném a Bosch-osztályokat és 
a cég óvodai csoportjait, de 
más cégek is örömmel fogad-
ták a kezdeményezést. Felső-
fokú képzési központunkban 
a végzősök ugyanolyan diplo-
mát kapnak, mint a főváros-
ban. 

Az önkormányzat a mun-
ka világába lépőket ösztön-
díjprogrammal is segíti. A tá-
mogatás egyik feltétele, hogy 
a frissdiplomások meghatáro-
zott ideig a városban helyez-
kedjenek el.

Az említettekhez az önkor-
mányzat ideális környezetet 
biztosít. Folyamatosan fejlesz-
tik az út- és járdahálózatot, a 
közvilágítást, bővítik a spor-
tolási és szabadidős feltétele-
ket; jégpálya, vadaspark, Tou-
rinform-iroda is várja az em-
bereket. Januártól decembe-
rig színvonalas programok 
csalogatják a látogatókat. Új-
raindították a Hatvan Expót, 
s évente állásbörzével is vár-
ják a munkahelyet keresőket.

– Hatvan ma már olyan, 
amilyennek egy fejlődő, pol-
gáriasodó városnak lennie 
kell. Ezt ma már nem csak az 
itt élők mondják, hanem az 
egyre több idelátogató is. Tu-
datosan építkezünk, minden 
lépésünk azt szolgálja, hogy 
az itt élők büszkék legyenek 
lakóhelyükre – zárta szavait 
Horvát Richárd polgármester.

Varga Mihály pénzügyminiszter, Nagy-Kaszap László, a Nordfilm 

Packaging Kft. ügyvezetője és Horváth Richárd polgármester a 

csomagolóanyag-gyártó üzemátadásán  Fotó: Albert Péter
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Történelmi fejlődés előtt áll 
Gyöngyös

INTerjú A következő három évben több 
mint kétezer új munkahely jön létre 
Gyöngyösön, ami történelmi lehetősé-
get jelent a városnak – mondja Hiesz 
György polgármester, aki abban bízik, 
hogy a töretlen befektetői bizalom po-
zitív hatással lesz a demográfiai muta-
tókra. A városvezető szerint a lakhatá-
si lehetőségek bővítése az egyik leg-
fontosabb feladat, ezért Hiesz György 
az erre a célra fordítható cafetéria-ele-
mek visszaállítását szorgalmazza.

Felkészültek a gyárépítések és -bővítések 
okozta robbanásszerű változásra?

Igen, hiszen a folyamat nem előzmény 
nélküli. Gyöngyös a kiváló infrastruk-
turális adottságai, az autópálya, a repü-
lőtér közelsége, a jól működő bölcsődei- 
óvodai hálózata, a széles képzési palettát 
lefedő oktatási intézményei és egyeteme 
miatt régóta kedvelt helyszíne a nagy-
vállalatoknak. Hozzájárul ehhez a Mátra 
négyévszakos turizmusa, ami tovább bő-
vülhet, ha kiemelt turisztikai régióvá vá-
lik – erre kormányzati ígéretünk van. Ki-
emelkedően magas a sportlétesítménye-
ink száma és minősége, pezsgő civil élet 
jellemzi a várost rengeteg programmal, 
kikapcsolódási lehetőséggel.

Az országos tendencia azonban azt mu-
tatja, hogy egyre nehezebb munkaerő-
höz jutni. Ez nem veti vissza a beruházá-
si kedvet?

Nem, hiszen most is azt látjuk, hogy 
a következő években folyamatos marad 
a bővülés. Az ipari parkunk gyakorlati-
lag megtelt, most egy TOP-os pályázat-
ból újabb száz hektár infrastrukturális 
feltételeit alakítjuk ki, hogy ki tudjuk 
szolgálni az igényeket. Több kis vagy 
közepes méretű gyöngyösi vállalkozás 
is fejleszt, de az ipari park legnagyobb 
gyára, a Procter & Gamble üzeme is bő-
vül, és épp most írtuk alá a világ legna-
gyobb kerékpárgyártója, a Giant gyön-
gyösi építkezéséről szóló utolsó doku-
mentumot is, miközben már a beszál-
lítóik is kopogtatnak. 400 fővel bővít 
a B. Braun, de az Apollo és a visontai 
gabonafeldolgozó is félezer új munkahe-
lyet hoz létre. Más cégek foglalkoztatá-
si igénye is jelentős, a beruházások zö-
me pedig kiemelt kormányzati támoga-
tással valósul meg. Összességében a kö-
vetkező három évben több mint 2000 fős 
létszámigény mutatkozik, ami hatalmas 
kihívás nem csak a multicégek, hanem 

a munkaerőért már most ökölharcot ví-
vó kkv-szektor számára is. Ugyanak-
kor óriási lehetőség is a helyi vállalko-
zásoknak, hiszen a gyárak kiszolgálása 
önmagában is rengeteg munkát gene-
rál. A multicégek beruházásai reményt 
adnak a városnak, hiszen a munkaerő-
piac állandó mozgásban van. De ahogy 
az országban szinte mindenütt, a lakos-
ság Gyöngyösön is fogy, öregszik. Az el-
múlt tíz évben négyezer ember hagyta 
el Gyöngyöst és térségét a jobb megélhe-
tés reményében. Túlnyomó részt szak-
képzett munkások, akik külföldre köl-
töztek vagy hazánk más városaiban 
próbáltak szerencsét. Ki kell mondani: 
munkaerőhiány van. Viszont van egy 
óriási tartalékunk. Gyöngyösről 1000-
2000 fő ingázik nap mint nap munká-
ba: Budapesten, Gödöllőn, Hatvanban, a 
Jászságban, Egerben dolgoznak, és vál-
lalják, hogy napi 1-3 órát utaznak, pedig 
ezt az időt a családjukkal, barátaikkal is 
tölthetnék. Bevallom, ennek az okát egy-
előre nem tudjuk, hiszen a béradatok azt 
mutatják, hogy Gyöngyös Heves megyei 
egyik legjobb kereseti mutatójával ren-
delkező városa. Egyik legnagyobb vá-

gyam az, hogy sokan visszatérjenek az 
elvándoroltak, az ingázók közül. Több 
mint negyven éve élek Gyöngyösön, és 
sokszor megtapasztaltam, hogy az itt 
élők mennyire lokálpatrióták, ezért bí-
zom benne, hogy haza tudjuk őket csá-
bítani. A másik vágyam, hogy az ország 
másik végéből jöjjenek fiatal családok 
Gyöngyösre, ami sokat javíthatna a de-
mográfiai helyzeten. Emellett azonban 
elengedhetetlen a vendégmunkások al-
kalmazása is.

Mit tud tenni az önkormányzat annak ér-
dekében, hogy mindez megvalósuljon?

Az egyik kulcskérdés az intézményi 
ellátások színvonala. Ahogy már említet-
tem, Gyöngyös kiváló gyermekintézmé-
nyekkel rendelkezik, uniós pályázat se-
gítségével növeljük a bölcsődei férőhe-
lyek számát, és készek vagyunk az ellá-
tást a gyárak igényeihez igazítani. Ren-
delkezünk azokkal az oktatási intézmé-
nyekkel, egyetemmel, amelyek képesek 
kitermelni a versenyképes munkaerőt. 
A kórház, a háziorvosi és gyermekorvosi 
hálózat szintén jól működik, és azok az 
egyéb felételek is adottak, amelyek egy 
élhető városhoz szükségesek. Módosítot-
tuk a támogatási rendeletünket, így az el-
ső lakáshoz jutáshoz nem csak gyöngyö-
sieknek tudunk támogatást nyújtani, ha-
nem mindenkinek, aki itt szeretne lete-
lepedni, családot alapítani. Ehhez mun-
kásszállókra, lakóházakra van szükség, 
amihez a helyi vállalkozók, az önkor-
mányzat és a nagyfoglalkoztatók együtt-
működése kell – ez óriási lehetőség le-
het a helyi építőipari vállalkozások szá-
mára. A munkaerőpiaci trendek hatásá-
ra Gyöngyösön emelkedtek az ingatlan-
árak, amiből a helyi lakosság profitálhat, 
ha kiadó ingatlannal rendelkezik, de a fi-
atalok önálló lakáshoz jutása még nehe-
zebbé vált. Sajnos azonban az állam nem 
támogatja eléggé a lakhatási gondok ren-
dezését. A november 1-je után építési en-
gedélyt szerzett lakások áfája a kedvez-
ményes 5 százalékról visszaáll 27-re, és 
megszűnt egy sor béren kívüli juttatás, 
amivel a lakásvásárlást vagy az albérlet 
finanszírozását segíthette a munkáltató. 
Elengedhetetlen lenne, hogy a kormány 
visszaállítsa ezeket a cafetéria-elemeket 
azokban a térségekben, ahol kormány-
zati támogatással ilyen nagy mértékben 
jönnek létre új munkahelyek. Ebben az 
országgyűlési képviselők segítségére is 
számítok.

Hiesz György polgármester
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Őszi	Csilla	
ügyvezető igazgató

markus	schleier		
ügyvezető igazgató

stefan	Baumeister		
ügyvezető igazgató

Az egri ZF Hungária Kft. immár 22 éve gyárt sebességváltókat az Ipari 
Parkban található telephelyén. A mechanikus kapcsolású, illetve automa-
tizált váltókat a vevők haszongépjárművekbe szerelik, a kis furgonoktól a 
nagy turistabuszokig és kamionokig. Az automataváltók a személygép-
jármű piacra készülnek, első vevőjük az Audi. A vállalat összes termékét 
a nemzetközi járműipari piacon értékesíti, vevői közé tartozik többek kö-
zött az MAN a Renault, az Iveco, a Volvo, a DAF, a Leyland, a Volkswagen, 
a Hyundai és a Tata. 

A ZFH anyacége, a német ZF Friedrichshafen AG a világ legnagyobb 
járműipari vállalatai közé tartozik, több termékcsaládjával is a globális ér-
tékesítési lista első helyét foglalja el. 2015-ben az USA-beli járműipari cég, 
a TRW megvásárlásával a ZF jelentősen megnövelte termékválasztékát és 
termelési kapacitását. Jelenleg öt földrészen, 40 országban 230, fejlesz-
téssel, gyártással és szervizeléssel foglalkozó telephelyet működtet, közel 
146.000 munkatárssal. 

A technológiai fejlesztések középpontjában jelenleg az autonóm jár-
művek intelligens szerkezeti egységeinek kifejlesztése áll, amelyekkel a 
ZF beszállítóként a közúti balesetek számának jelentős csökkentéséhez 
és a járművek károsanyag-kibocsátásának mérsékléséhez kíván hozzájá-
rulni. Olyan megoldásokat kínál, mint a vezető elalvását figyelő, illetve az 
autópályára a forgalommal szemben történő felhajtást megakadályozó 
elektronika, valamint a klasszikus ZF hátsó futómű helyére beszerelhető 
elektromotoros egység, amellyel könnyen megvalósítható az elektromos 
hajtás.

Ahogy az egész konszern, úgy a ZF Hungária is látványosan fejlődik: 
a 2017 tavaszán megkezdett nagyszabású beruházásnak köszönhetően 
rövidesen megduplázza termelését és dolgozói létszámát. A jelenlegi te-
lephellyel szomszédos önkormányzati telken felépült az új gyáregység, 
amelyben 2018 szeptembere óta ZF 8HP típusú, nyolcfokú automatavál-
tókat készítenek személygépkocsikhoz. A világpiacon nagyon keresett, 
élenjáró technológiájú termék egri szériájának első vevője az Audi. Az is-
mert prémiumkategóriás autógyártó a Q5-ös SUV-jaiba építi be az Eger-
ben készülő erőátviteli egységeket. Az új üzletágnak köszönhetően közel 
nyolcszáz új munkahelyet teremt a vállalat, ezekből több mint 500-at már 
be is töltöttek, a termelés felfutásához igazítva a létszámot. 

A termékgyártás mellett a ZF Hungária jelentős, szintén egyre bő-
vülő szolgáltatási tevékenységet is folytat a ZF AG központja, illetve a 
világszerte működő ZF leányvállalatok részére. Két év alatt a ZFH meg-
háromszorozta az Informatikai Szolgáltató Központ (ITCH) létszámát. Az 
Egerben és Budapesten dolgozó informatikusok SAP-s és más szoftver-
fejlesztéseket végeznek. Az egri Mérnökközpont a termék- és szoftver-
fejlesztés mellett prototípusok építésével, laboratóriumi és közúti jármű-
tesztek végrehajtásával is foglalkozik. A Beszerzési osztály egyik hangsú-
lyos feladata kelet-európai beszállítók felkutatása és integrálása a ZF AG 
hálózatába. Emellett több globális beszerzési feladatot is egri beszerzők 
látnak el. 

A ZF Hungária Kft. dinamikusan fejlődő vállalat, amelynek teljesít-
ményét a konszernközpont is elismeri, és új megbízásokkal honorálja. A 
vállalat 2018 év végén már 1500 embernek ad munkát, jelentősen hozzá-
járul a magyar exporthoz, és ezzel a magyar gazdaság egyensúlyához. 

ZF HUNGÁRIA KFT.

ZF Hungária Kft.

A víziközmű szolgáltatás területén az elmúlt évek in-
tegrációs kényszerének eredményeképpen a 2011-ben 
még közel 400 víziközmű szolgáltató száma 2015.  ja-
nuárjára 42 engedéllyel rendelkező víziközmű szolgál-
tatóra csökkent.
A Heves megyei Vízmű Zrt. az országban először hajtott 
végre társasági szintű integrációt. Az elmúlt években fo-
lyamatosan bővült a szolgáltatási területe.

Társaságunk integrációs képességét és elismertségét bizonyítja, hogy mű-
ködési területe már öt megyére terjed ki. A Heves Megyei Vízmű Zrt. a jelenlegi 
42 társaságot tekintve az ország egyik legjelentősebb víziközmű szolgáltatója.

Tevékenységünk jelentősen bővült az ivóvíz- és szennyvízberuházásokra 
vonatkozó tervekkel, felvállalva olyan kapacitás- és hálózatbővítési feladatokat 
is, amelyek nem tartoznak szorosan gazdasági társaságunk hatáskörébe. En-
nek során a gyöngyösi és hevesi térségekben kilenc településen befejeződött a 
szakmailag is menedzselt ivóvízminőség-javító beruházás.

Gyöngyös térségében Detk, Rózsaszentmárton, Gyöngyöshalász, Gyön-
gyöspata településeket érintő beruházással kistérségi regionális rendszer, és 
Gyöngyös város biztonságos vízellátása valósult meg.

Dél-Hevesben öt településen: Tiszanána, Sarud, Újlőrincfalva és Poroszló 
vízellátása szintén kistérségi rendszerben épült meg. Hevesvezekény önálló víz-
kezelő technológiát kapott.

A hevesi kistérségi települések (Heves, Kömlő, Pély) ivóvízminőség-javító 
programjának 2015. évi befejezésével közel 20 ezer lakos egészséges ivóvízzel 
történő ellátása valósult meg.

Ezek után elmondható, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemeltetési te-
rületének valamennyi településén megfelel a szolgáltatott ivóvíz minősége az 
európai uniós követelményeknek. 

Az elmúlt években a társaság újabb szennyvíztisztító telepeket és csatorna-
hálózatokat vett át üzemeltetésre: Szihalom, Domoszló, Karácsond településen, 
továbbá az 5 települést érintő Káli regionális rendszert.

2015-16-17. években több olyan beruházás megvalósításában működtünk köz-
re, mely a megye gazdasága szempontjából kiemelkedő jelentőségű. 
- Kialakítottuk a Gyöngyöshalász Apolló Tyres Gumigyár vízellátását, szenny-

vízelvezetését. 
- Az Eger, Déli iparterületen a ZF gyárbővítés érdekében kiváltottuk a városi 

szennyvíz főgyűjtőt. 
- Hatvani Ipari Park ivóvízellátása, szennyvízelvezetése a Bosch fejlesztés 

megvalósításához.

Korszerűsítettük a Gyöngyös, Halászi úti vízművet, a sarudi, geleji, szücsi vízmű  
ivóvíztisztító technológiát, a bátonyterenyei vízművet. 

Szennyvízelvezetés- tisztítás területén ki kell emelni a gyöngyöshalászi, káli, 
bátonyterenyei, bátori, noszvaji, hatvani, hevesi szennyvíztisztító telepeken, illet-
ve hálózatokon végzett fejlesztéseket, illetve rekonstrukciókat.

Társaságunk Egerben, a Hadnagy úton korszerű központi ügyfélszolgálatot 
működtet. Ehhez társul az új számlázó, ügyfélnyilvántartó- és kezelő rendszer, 
így nem csupán külsőségekben, hanem a kiszolgálás technikai színvonalában 
is megújultunk.

Minőség- és környezetirányítási rendszerünk min-
den évben eltérés nélkül felel meg a nemzetközi szab-
vány által támasztott követelményeknek. Ezt igazolja a 
2005. óta rendszeresen elvégzett külső felügyeleti és 
tanúsító auditok eredménye.

Rendelkezünk az ország egyik legkorszerűbb ivó-
víz- és szennyvízvizsgálatokat végző laboratóriumával.

Társaságunk tevékenysége során igyekszik a kör-
nyezet igényeivel összhangban gondolkodni és csele-
kedni. Célunk és hivatásunk - a tulajdonos önkormány-
zatokkal együttműködve - a minél magasabb szintű ví-
ziközmű szolgáltatás biztosítása a fogyasztók számára.

HEVES MEGYEi VÍZMŰ ZRT.

dr.	Bánhidy	
Péter
az igazgatóság elnöke
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Az emerson csoporthoz tartozó AVeNtiCs a pneumatika komponen-
sek és rendszerek, valamint az egyedi alkalmazások egyik piacvezető 
gyártója, amely a gépgyártás és az ipari automatizálás területére kí-
nál termékeket és szolgáltatásokat. Az immár 51 éves egri vállalat a 
korszerű, digitális gyártás úttörője, teljesítményének elismeréseként 
2017-ben elnyerte egy, a Nemzetgazdasági Minisztérium által is tá-
mogatott pályázaton „Az év gyára 2016” díjat, majd a következő év-
ben a megtisztelő „2017-es év legfelkészültebb ipar 4.0 gyára” címet.

Az Aventics Hungary Kft. nem egy klasszikus értelemben vett tömeggyártó 
cég, hanem sokkal inkább a pneumatikai ágazat egyedi megoldásokra speciali-
zálódott szakértője. Bármilyen összetettek vagy szokványostól eltérőek is legye-
nek az ügyfelek elképzelései, az AVENTICS-nél gondoskodnak róla, hogy azok 
megvalósuljanak – akár egészen kis szériában. A rendelések több mint 92%-a 
50 darab alatti sorozatokból áll, amely miatt egyedülálló komplexitás jellemzi a 
céget: 25 ezer féle terméket kínál partnereinek, több mint 700 beszállító, közel 
30 ezer alkatrészét felhasználva. 

A vállalat egri gyártóbázisán magas minőségű termékek készülnek. A pneu-
matikus hengereket és szelepeket többek között gyártósorok építéséhez és ipari 
alkalmazásokhoz használják a vevők, többnyire gépipari, hajózási, nyomdaipari, 
csomagolóanyag-gyártó, élelmiszeripari, textilipari és kohászatban tevékenyke-
dő nemzetközi nagyvállalatok. Fokozatosan erősödik a haszonjármű-pari üzletág 
is, amelynek vevői többek között a Volvo, az MAN, a ZF, a Scania és a Daimler.

A vállalat folyamatosan modernizálja gépparkját, átfogó minőségirányítási 
rendszert működtet, fejleszti a beszállítóit, és nagy figyelmet fordít a kiszállítási 
pontosság fokozására. Tanúsított rendszerek keretében menedzseli a munkahe-
lyi biztonságot és a környezet védelmét is. 2016-tól a gyárban termékfejlesztési 
osztály is működik. 

Az AVENTICS Hungary Kft. tisztában van a szakember-utánpótlás fontossá-
gával és az alternatív energiaforrások növekvő jelentőségével. Ezt a két szem-
pontot kapcsolta össze a cég, amikor 2008-ban meghirdette az első Pneumobil 
versenyt. A léghajtású járművek építésére magyar és külföldi felsőoktatási intéz-
mények diákcsapatai vállalkoznak évről évre. Jelenleg már zajlik a 2019 évi, 12. 
verseny előkészítése.

A minőségi szakember-utánpótlás érdekében az AVENTICS aktív kapcsolat-
ban áll többek között a Debreceni Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel és az 
egri Eszterházy Károly Egyetemmel, részt vesz a duális képzésben, lehetőséget 
biztosít az egyetemi hallgatók szakmai gyakorlatára és a szakdolgozatírásra. 

Az AVENTICS Hungary Kft. hosszú évek folyamatos fejlődésének köszönhe-
tően Eger egyik rangos és vonzó vállalatává vált. Szakmai teljesítményét fémjelzi 
az évről évre növekvő termelési volumen és a szélesedő termékskála. A vállalat 
több magyar kollégája is megbízásokat kap központi beszerzési, minőségügyi 
és pénzügyi tevékenységek végzésére a vállalatcsoport számára. A Nemzetközi 
Pénzügyi Szolgáltató Központ immár 11 európai ország AVENTICS vállalatainak 
nemzetközi könyvelését végzi, egri székhellyel. 

Az Aventics Hungary Kft. működését hat alapérték határozza meg: a becsü-
letesség, a vevőközpontúság, a felelősségtudat, a csapatszellem, a szaktudás és 
a rugalmasság. 

aVEnTiCS Hungary kfT.
Pneumatika szelepek és hengerek Egerből a világpiacra

A Sanatmetal...

Eger

Budapest

Obninsk

Farkas József
ügyvezető igazgató

Nemzeti Minőségi Díj,
Formatervezési Díj, 
Innovációs Díj, Nagydíj,
Önálló K+F,
Nemzetközi marketing
és kereskeskedelem,
TTechnológiai transzfer export,
Saját logisztika és controlling

HOBBID
a munkád

JÖVEDELMED
versenyképes

LEGJOBB
tudsz lenni

Gyors karriert futhatsz be
 

Ha jó vagy, csúcsmenedzserré
válhatsz pár éven belül 
(pl. gyakornokból lett logisztikai igazgató, menedzser, 
asszisztensből kereskedelmi igazgató)
  

Saját ötlet után szabadalomból 
részesedés
 

Leányvállalatokban is dolgozhatsz
 

Versenyképes jövedelem
  

Önmegvalósítás

FOLYAMATOSAN VÁRJUK A JELENTKEZÉSEKET: 
• Technológia  • Kontrolling
• Logisztika   • Marketing
• Beszerzés   • Kutatás - fejlesztés

...magyar cégként a jövőt kínálja!

világszinten van jelen 
  és csak helyiekkel!
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Hogyan hatnak a világpiaci tendenciák a Magnetec-Ungarn fejlődésére? 
A Magnetec termékek jelenét és jövőjét alapvetően a légkör megmentését 
célzó innovációs fejlesztések, és a kapcsolódó iparágaknak a gazdasági és tár-
sadalmi követelményekre történő gyors reagálása határozza meg. A vállalat-
csoport évtizedek óta jelen van és kiválóan teljesít a speciális induktív alkat-
részek piacán, ugyanakkor olyan forradalminak nevezhető változások követik 
egymást a világpiacon, hogy arra választ csak a termékpaletta folyamatos 
megújítása, a kapcsolódó anyagfelhasználás és a gyártástechnológiai innová-
ció adhatnak megfelelő válaszokat. 

Ennek megfelelően a Magnetec-Ungarn rugalmas üzletpolitikája alapján 
2018-ban azon dolgozott, hogy mind az átalakult és magasabb követelménye-
ket támasztó értékesítési, beszerzési, valamint a hazai munkaerő piaci változá-
soknak is élharcosa legyen. 

Értékelve a 2018-as tevékenységet, a vállalatvezetés arra a következtetésre 
jutott, hogy megtartva a Magnetec kultúra alapértékeit, de igazodva az egyre 
élesedő piaci változásokhoz a fő hangsúlyt az innovációra, az ahhoz kapcsoló-
dó képzésre, a technológiai korszerűsítésekre és egy olyan szervezet kialakítá-
sára helyezi, amely a már kivívott piaci pozíciók megtartásához rugalmas, stabil 
hátteret biztosít. A 2018-as gazdasági év nem volt könnyű időszak a cég éle-
tében, de úgy értékeljük, hogy az eredmények igazolják a befektetett munkát. 

Mit is jelent ez számokban?
A fejlődés két húzóágazata az elektromobilitás illetve a megújuló energia ipar, 
és e két területen értékesített termékeink aránya 2018-ban a korábbi évek 30-
35 %-os arányához viszonyítva meghaladja a 45 %-ot illetve ez az arány 2019-re 
eléri a 70 %-ot. 

A perspektíva a fenntartható, tartós fejlődésre tehát adott, ezt kell kitölteni 
tartalommal. 

A forradalminak nevezhető technikai változások, megoldások mellett a 
másik nagy kihívást a munkaerő biztosítása jentette és jelenti a jövő évben 
is. Szinte azt lehet mondani, hogy a cég humánpolitikai tevékenységében 
ugyanannak a kreativitásnak és innovációs készségnek jelen kell lenni. A Mag-
netec-Ungarn Kft nagy előnye, hogy gyökeres változást nem kell végrehajtania 
e téren, hiszen évek óta a nyugodt, hosszú távú eredményeket biztosító poli-
tika híve volt és ez olyan alkotó hátteret biztosít a cégnek, mely piaci előnnyé 
kovácsolható. Büszkék vagyunk a munkatársakra, a vezetőkre, hogy felismerték 
ezt az értéket, amely számokban azt is jelentette, hogy gond nélkül tudta a cég 
a létszámát 2018-ban is bővíteni. 

Magnetecről általában
A Magnetec-Ungarn Kft 2019-ben lesz 30 éves és az eltelt idő sikerei bizonyít-
ják, hogy a Magnetec termékeknek helye van a világpiacon. A termékek mint-
egy 90 %-a a világpiacon kerül értékesítésre és a piaci jelenlét Európa mellett 
fokozatosan erősödik Ázsiában és az amerikai kontinensen. 

A termékstruktúra folyamatosan átalakult az elmúlt években és mára 
túlsúlyba kerültek a magasabb feldolgozottsági szintet igénylő termékcso-
portok. A foglalkoztatotti létszám az alvállalkozóknál dolgozókkal együtt már 
meghaladja a 600 főt, amely tekintélyes növekedést jelent az előző évekhez 
viszonyítva. Az árbevétel növekedése pedig éves szinten a 12 %-os mértékre 
prognosztizálható. Emellett hangsúlyozni szeretnénk, hogy a csoport fejlődése 
nemcsak a magyar termelő cégnél, hanem a kínai testvérvállalatnál is töretlen. 

Innováció: termék- és technológiafejlesztés 
A Magnetec 2018-as fejlesztési tevékenységeihez egy megújított szervezet-
tel láttunk hozzá, ami igazodott a gyártási volumen növekedési pályájához. A 
termékfejlesztéssel, valamint a gyártóegységeink napi technológiai támogatá-
sával és a hosszabb távra szóló technológiai fejlesztéseivel foglalkozó csopor-
tokból álló szervezetünk központi irányítás alá került. Ezzel annak a kihívásnak 
igyekeztünk eleget tenni, hogy a fiatal iparágak piacain az innovatív termékek 
még folyamatos fejlődésben vannak. Hasonló műszaki feladatra több, jelen-
tősen eltérő műszaki megoldás is verseng egymással, közben – újdonságok-
ról lévén szó – más és más nehézségek merülnek fel. A Magnetec-Ungarn Kft 
igyekszik a vevőit az új utak keresésére irányuló fejlesztéseiben maximálisan, 
rugalmasan kiszolgálni, mindezt a dinamikusan növekvő kereslet kielégítésé-
vel párhuzamosan. Ezek a kihívások csak összehangolt, egy-egy kiemelt közös 
projektcél érdekében több szakterület csapatmunkájával valósíthatók meg, 
legyen itt szó a termékparaméterek fejlesztéséről, a volumen növeléshez szük-
séges új munkatársak tréning programjainak végrehajtásáról, vagy a gyártási 
folyamat automatizálásáról. Ma már ezek a tevékenységek mind beépülnek a 
fejlesztési szervezetünk mindennapi feladatai közé. Nagy hangsúlyt fektetünk a 
strukturált gondolkodásra, problémamegoldásra is, minél jobban felhasználva 
az autóipari minőségtechnikákat. Az innovációt azonban nemcsak a műszaki 
területen tartjuk fontosnak: 2018-ban például jelentős erőforrásokat fordítot-
tunk a cégszintű digitális gyártástervezési platformunk fejlesztésére is.

Büszkék vagyunk arra, hogy termékeink a közlekedés elektrifikációjában és 
az energetikai szektorban is ma már megkerülhetetlenül hozzájárulnak az új 
technológiák biztonságos működtetéséhez, illetve a nagyteljesítményű elekt-
romos motorok hosszú élettartamához is.

 
Tervek, célok 
 A Magnetec kollektívája tudja és hiszi, hogy a 2018-as események kapcsán 
szinte történelminek mondható fejlesztések részesei lehettek. A csapat büszke 
arra, hogy nemcsak részesei, de alkotói is lehettek a fejlődésnek. 

Hová is tart a Magnetec csoport? 
„Efficiency is our Passion”
Ismerjük és elismerjük a társadalom és a környezet iránti felelősségünket és 
a tevékenységünket arra építjük, és olyan irányba fejlesztjük, amellyel hozzá-
járulunk az emberiség számára alapértéket jelentő tényezők hosszú távú fenn-
tarthatóságához.  

A Magnetec a lágymágneses termékek területén világvezető és mind 
a piaci magatartásával, mind pedig a vállalati kultúrájával arra törekszik, hogy 
példát mutasson abban, hogy a legfontosabb emberi értékek tiszteletben 
tartása mellett is teljesíthetők a vállalat célkitűzései. Főbb elvek a jövőre vo-
natkozóan: 
•	 vevőközpontú gondolkodás, a követelmények megértése és azok követ-

kezetes teljesítése 
•	 kockázatalapú gondolkodás, hibamegelőzés, 
•	 a folyamatos siker titka az elkötelezett munkavállaló, akik inspiráló, fejlő-

désre ösztönző, de egyben nyugodt és biztonságos munkakörnyezetben 
végzik munkájukat, bíznak vezetőikben és számítanak munkatársaikra. 

•	 fenntartható partneri és beszállítói kapcsolatokra épül a beszállítói lán-
cunk, amely tartós üzleti és emberi kapcsolatokon alapszik

•	 az innováció, a kreatív gondolkodás az alapja a Magnetec termékkörének, 
új megoldásokat kínálunk vevőinknek. Tudjuk, hogy a világ jobb, biztonsá-
gosabb és élhetőbb a Magnetec-kel. Ez ad erőt, motivációt a folyamatos 
megújuláshoz és a digitalizációban rejlő lehetőségek hatékony kiaknázá-
sához.

magnETEC
-ungarn kfT.

Magnetec-Ungarn Kft.
3200 Gyöngyös, Pipishegy

Tel: +36 37 509 100
Fax: +36 37 509 113

Magnetec GmbH
D-63505 Langenselbold,

Industriestr. 8.
Tel: + 49 6184 9202 66 

www.magnetec.de

A Trade magazin szakmai lap és a Lánchíd Klub 2008-ban 
közösen alapították a szakma Életműdíját, amelyet minden 
évben egy alkalommal, a legnagyobb szakmai konferenci-
ájának, a Business Days-nek gálaestjén hirdetnek ki. Az év 
életműdíjasa csak olyan ikonikus FMCG-szakember lehet, 
aki 100%-os szavazati támogatás mellett veheti át a díjat. 
Ez az elismerés azokat illeti, akik életpályájukon a kereske-
delem és az FMCG (gyorsan forgó fogyasztási cikkek piaca) 
területén olyan teljesítményt nyújtanak általában több évti-
zedes munkájukkal, amivel cégüket sikerre viszik, személyes 
példamutatásukkal inspiráló vezetők, akik iparágunkhoz, 
hazánk gazdasági életéhez sokat adtak hozzá.

2018-ban az FMCG-szakmát képviselő grémium Pavlova Ol-
gának, a Detki Keksz ügyvezető igazgatójának ítélte oda a 
díjat.
 
– Nekem jutott az a mérhetetlen megtiszteltetés, hogy a 
Trade magazin és a Lánchíd Klub idei életművesét a szín-
padra szólíthatom – kezdte a felkonferálást Baja Sándor, a 
Lánchíd Klub tagja, a Randstad ügyvezető igazgatója. – A 
2018-as díjazottunk egy nagyon érdekes személyiség. A cé-
gét évtizedek óta, pontosan 27 éve 1991 óta vezeti. Egy ha-
gyományos terméket gyártó cégből, modern, innovatív ter-
mékeket gyártó széles portfóliójú céget alakított ki, amely 
rendelkezik modern gyártóbázissal, marketinggel, kereske-
delmi szervezettel. Egy magyar vállalat, amely sikerrel vette 
fel a kesztyűt a nagyvállalatokkal szemben, sőt néhány ter-

mékét róla másolták. Életpályája megmutatta: hogy igenis 
lehet sikert elérni Magyarországon. 10 ezer tonna áru, 4,5 
milliárd forintos árbevétel tiszteletre méltó teljesítmény. Cé-
gét számtalan díjjal, oklevéllel ismerték el, a Magyar Termék 
mozgalom alapembere. Jókedvű személyét sok éve ismer-
jük, itt a konferenciánknak is állandó vendége. Személyének 
érdekessége, hogy bár már sok évtizede él közöttünk, szü-
lőhelye nem Magyarország. Éppen ennek kapcsán kaptam 
ezt a megtiszteltetést, hogy én méltatom, hiszen ismeretsé-
günk hosszú évei alatt mi az ő anyanyelvén beszélgetünk, 
lévén egyetemi tanulmányaimat szülővárosában végeztem. 
Férjével 24 évesen telepedett le nálunk, és mára mi lettünk 
az otthona és hazája.  Évtizedek óta elképzelhetetlen nél-
küle a magyar élelmiszeripar. Édesanya és nagymama, azt 
kívánom Neki, hogy sikerrel adja majd át stafétabotját a cég 
vezetésében a következő generációnak.
– Az Életműdíj mellett idén először egy különdíj is felaján-
lásra kerül. A különdíj nem más, mint az az üzleti életműdíj, 
amelyet korábban más neves személyek, köztük Demján 
Sándor, Eszenyi Enikő is magának tudhatott, és ez évben 
Pavlova Olga kapja – mondta a díjátadáson a különdíjat ala-
pító Rónai Gábor, a Royal Diamonds tulajdonosa.

A 35 éves Detki Keksz Kft. Heves megyei gyárából évente 
több mint tízezer tonna kekszet juttat el többmilliónyi ház-
tartásba. A minőség iránti elkötelezettsége és a folyamatos 
innováció révén vált a Detki mára fogalommá, a hazai élel-
miszeripar egyik meghatározó szereplőjévé.

Balról-jobbra: Hovánszky László, a Lánchíd Klub elnöke, 
Hermann Zsuzsanna, a Trade magazin ügyvezető-főszer-
kesztője, Pavlova Olga, a Detki Keksz ügyvezető igazga-
tója, dr. Köves András, a Lánchíd Klub felügyelőbizottsá-
gának elnöke, Rónai Gábor, a különdíj alapítója és Baja 
Sándor, a Lánchíd Klub tagja

ÉlETMŰdÍjjal 
IsmeRTéK el 

a dETki kEkSZ kfT. 
üGYVEZETőjÉnEk pálYafuTáSáT

Detki Keksz Kft.
3273 Halmajugra, Kossuth u. 178.

Tel.: (37) 375-503
www.detkikeksz.hu
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Heiling
Tamás
cégvezető

Wilhelm Bott Gaildorfban mechanikai mű-
helyt alapított 1930-ban – a mai bott-csoport 
alapkövét. Ma világszerte mintegy 800 dolgo-
zót foglalkoztat és 100 millió euro forgalmat 
bonyolít le. Időközben a bott cégcsoporthoz 
a három - németországi, angliai és magyaror-
szági - gyártói telephely mellett számos rész-
tulajdonú társaság, licenc-partner és importőr 
is tartozik az egész világon.

A Bott Hungária Kft. Magyarországon 
1991-ben alakult szövetkezeti tulajdon privati-
zálása révén van jelen. A társaság létrehozásá-
nak célja, hogy az elsősorban lemezmegmun-
kálás területén megszerzett és felhalmozott 
több évtizedes szakmai tudást, ismeretet és 
eszközöket piaci elvárásoknak megfelelő vál-
lalati formában működtesse tovább. A vállalati 
kultúra pozitív irányú erősítését szolgálja a né-
metországi Wilhelm Bott GmbH + Co.KG.-vel 
2007-ben létrejött egyesülés is.

A cég ma a járműberendezések, mű-
helyberendezések és munkahelyi rendsze-
rek gyártóinak élvonalában van.

A bott professzionális berendezések 
széles programját kínálja az ipar számára. 
Berendezési rendszerei műhelyek, üzemek 
és mobil szolgáltatások racionálisabb és ha-
tékonyabb kialakítását segíti elő.

A cég több mint 80 éves története szá-
munkra kihívás, kötelezettség és elismerés 
egyben – fogalmazott Heiling Tamás cég-
vezető.

H-3283 Tarnazsadány 
Klingler Klaus u. 21. 
Te le fon: 36/479-995 
Te le fax: 36/479-980 

web: www.bott.hu

bOTT Hungária kfT. 

Bár az egri  Flott-trans Kft. több mint ne-
gyedszázada foglalkozik fuvarozással és 
szállítmányozással, a nagy tapasztalatok 
ellenére sem kerülhette el azokat a gaz-
dasági  bukkanókat, amelyeket az  utóbbi 
időkben egyre nehezebbé váló piaci körül-
mények okoztak.

A szigorúbb jogi szabályozás, a növekvő költségek 
miatti beszűkülő mozgástér, a jelentősem csökkenő 
kereslet,  mind- mind megfeszített munkát követelt 
a cégvezetéstől és a dolgozóktól  az elmúlt eszten-
dőben.

A cég biztonságának fenntartásában sokat jelent, 
hogy tevékenységüket - mint köztudott - haszongép-
járművek és kamionok magas színvonalú szervízelés-
ével , valamint logisztikai raktárbázis üzemeltetésével 
teszik teljessé.

Hosszú távon stabilizáló tényező az is, hogy nem-
régiben sikerült befejezni azt a nagyszabású jármű 
korszerűsítési és bővítési prgramot, amelynek ered-
ményeképpen maximálisan ki tudják elégíteni a meg-
rendelőik igényeit.

A számos újra tervezés, újra számolás, újra tárgyalás 
mellett mindennek köszönhető, hogy végül is pozitív 
irányba billent a 2016-os mérleg.

Teendő marad  persze jócskán. Tovább kell gondol-
ni  például a cég szervezeti felépítésének átalakítását...

2017-re vonatkozóan azonban maradhat a tavalyi 
jelszó: optimizmus nélkül kár belekezdeni!

flOTT-TranS 
SzállÍTmányOzó éS 
fuVarOzó kfT.

Belföld • Tel.: 36-512-535 • Fax.: 36-425-633  
• Mobil.: 70-933-1530 • E-mail: belfold@flott.hu 

Nemzetközi • Tel/Fax.: 36-422-505  
• E-mail: nemzetkozi@flott.hu

Szervíz • Mobil: 70-933-1510 • Tel.: 36-414-503 
• Fax.: 36-518-510 • E-mail:szerviz@flott.hu

FLOtt-tRANs száLLÍtMáNyOzó és 
FUVAROzó KFt.

3300 EGER, KISTÁLYAI U. 12. 
ÜGYVEZETÉS: 

TEL: 36-512-500; FAX: 36-413-390

A Társaság hosszú évek óta az élelmiszer feldolgozóipar 
sikeres szereplője.

Mindez a folyamatos gyártás és gyártmányfejlesztés-
nek, vállalati innovációnak köszönhető, melynek révén 
termékeivel az európai uniós piacon is sikerült meg-
vetni a lábát.

Az export nagyon fontos terület, mert ezáltal jól be-
mérhető a termékek versenyképessége, főleg a pré-
mium szegmensben.

A minőség garantálását az International Featured 
Standards IFS Food minőségirányítási rendszer szerinti 
termelés biztosítja, melyet évente termelőhelyenként 
auditálnak, s ezeken rendszerint emelt szintű megfele-
lést érnek el. 

Auditokon való megfelelés feltétele a hazai áruház-
láncokba történő beszállításnak az exportnak, sikeresen 
feleltek meg az egyes multi cégek által újabban alkal-
mazott előre be nem jelentett minőségi auditokon is.

A nyomasztó létszámhiányt gépesítéssel, automatizá-
lással, műszaki fejlesztésekkel, képzésekkel igyekeznek 
ellensúlyozni, amik által a munkakörülmények is javulnak.

Saját erőből kialakított új gyártó csarnokukban kor-
szerű gépeken klimatizált körülmények között dolgoz-
hatnak a munkatársak új korszerű technológia mellett.

Az alaptevékenységet illetően cél az éjszakai munka 
csökkentése, ezt új saját erőből épített hűtő-fagyasztó 
kamra hivatott elősegíteni, de sikeres pályázattal új öt-
letek megvalósításával ezen a területen is további előre-
lépés várható.

A cég piaci helyzete biztató, termékei keresettek. 
Közbeszerzési pályázatokon sikerrel vettek részt,  az 
Észak-magyarországi régióban  2-4 éves szállítási lehe-
tőséget nyertek el.

Az export területén jelenleg közös fejlesztések van-
nak folyamatban külföldi technológusok bevonásával, 
új korszerű prémium gyártmányok kidolgozása folyik.

A cég életében a sütőipari vonal fontossága is meg-
maradt, a Magyarok Kenyere program keretében éven-
te az a megtiszteltetés éri a Társaságot, hogy Heves 
megyében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felké-
résére, hevesi gazdák búza felajánlásából őrölt lisztből 
készíthetik el a nemzeti szalaggal ellátott 3 kg-os kerek 
ünnepi kenyereket. Ezek azután eljutnak a megye tele-
püléseire, s a templomokban felszentelésre kerülnek.

A Magyarok Kenyere programban végzett munkáju-
kat mindig köszönet és hála övezi, amit elismerő emlék-
lap átadásával jutalmaz a Magyar Gazdakörök és Gazda-
szövetkezetek Országos Szövetsége valamint a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara elnöke. 

Hosszú távon is arra törekednek, hogy megőrizzék 
versenyképességüket, egyedi csak rájuk jellemző össze-
tételű választékukkal, és úgy, mint eddig a piac meg-
bízható szereplőiként tartsák számon őket.

HESi SüTőiPari kfT.

nagy	
Lajos		
ügyvezető igazgató 

HESI Kft. 3300 Eger, Sas u. 60/a.
Tel: +36(36) 412-522; + 36 (36) 516-668
E-mail:	info@hesi.hu	•	Web:	www.hesi.hu
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A világvezető autóipari beszállítók közé tartozó Johnson 
Electric csoport, amelyet 1959-ben alapítottak , 26.000 em-
bert foglalkoztat világszerte (4 kontinensen, 23 országban), 
ebből 1600 főt Magyarországon. A cég 1998-ban hozta létre 
első gyárát Ózdon, majd 2003-ban Hatvanban.

 A Johnson Electric Hungary Kft. elmúlt 14 évben az 
egyik legjelentősebb ipari szereplővé nőtte ki magát Hat-
vanban és környékén.

 A folyamatos beruházások eredményeként az anyacég 
a hatvani gyárat kiemelt fejlesztési területnek jelölte ki az új 
termékek tervezésére és gyártására. Ezzel Magyarországon 
szinte egyedülálló módon a teljes - termék és technológia 
– fejlesztési, tesztelési folyamat fellelhető az első ötlettől a 
szériagyártás beindításáig.

A gyár fő tevékenysége mára az említett fejlesztéseknek 
köszönhetően – a motorhűtő modulok új generációjának 
gyártása. A megrendelők sorában található a BMW, a Toyo-
ta, a VW csoport, a Renault, a Daimler és a nagy autóipari 
alegység beszállítók, mint a Valeo, a Brose és a Mahle. A cég 
fontos célkitűzése a vertikális integráció fokozása, vagyis a 
kulcsfontosságú alkatrészek cégen belül történő gyártása, 
illetve az egyéb alkatrészek helyi forrásból történő beszer-
zése. 

A cég folyamatosan növekszik. A Johnson Electric ki-
emelt figyelmet fordít a hatvani tudás központra, ugyanis 
itt hozta létre egyik európai mérnökségi kutatási központ-
ját, valamint folyamatosan növeli a gyártás előkészítő 
és támogató szakember gárdát is. Ugyancsak a Johnson 
Electric Hungary Kft. ad otthont az európai Informatikai 
Szolgáltató Központnak, a vállalatcsoport részére pénzügyi 
szolgáltatásokat végző részlegnek (Finance SSC), közpon-
ti beszerzésnek illetve az európai géptervező és gépépítő 
csapatnak is.

 A hatvani cég közel 400 főt foglalkoztat. A munkaerő 
piaci változások függvényében a cég HR stratégiája az „Egy 
nagyszerű munkahely – Great place place to work – elvét 
követi, amelyben a vállalat célja az, hogy dolgozói egy tá-
mogató, erős és megtartó munkahelyi közösségben való-
ban jól érezzék magukat.

Jó csapatot, kiváló jövőképet, stabil üzleti környezetet 
kínálunk az itt dolgozóknak. Az egészségtudatosság, csa-
patszellem, közösségi felelősségvállalás jegyében a cégnek 
saját konditerme van, pihenőparkja, kerékpáros csapata, 
foci csapata, elektromos autó töltőállomása. Mindemellett 
a vállalati kultúra fontos része a társadalmi szerepvállalás, 
az önkéntes munka.

A cég fiatal menedzsment gárdája eddig is komoly el-
ismerést vívott ki magának a cégcsoporton belül, ami a 
továbbiakban még inkább elkötelezetté teszi a vállalat dol-
gozóit annak érdekében, hogy további üzleti lehetőségek-
hez jussanak, és Magyarország jó hírét keltsék a világban.

jOHnSOn
ElECTriC
Hungary kfT.

3000 Hatvan, Szepes Béla u. 7.
Tel: +36 37 544 100

E-mail: careers.hu@johnsonelectric.com 
Web: www.johnsonelectric.com 

A Musahi Hungary Füzesabony Kft. (MHF) nagypontossá-
gú forgácsolt széria alkatrészeket gyárt CNC esztergagé-
peken, megmunkáló központokon és egyedi szerszám-
gépeken. gyártmányai megtalálhatók az autó-, gép- és 
vasútiparban. Az MHF magyar vezetéssel rendelkezik, 
azonban egy többszörösen multinacionális cégcsoport 
tagja. Vevői között többek között megtalálható a daimler 
(Mercedes-Benz), a Julius schüle (Audi, BMW, Maserati, 
dodge, Rolls Royce, Chrysler stb.), a Knorr-Bremse (japán 
és kínai gyorsvasutak), a Liebherr Verzahntechnik és a zF 
Hungária.

Az MHF-et Metaco Union Kft. néven 2000 novemberé-
ben alapították kis családi vállalkozásként. A vállalat 4-5 fővel 
indult Egerben, melynek a fő tevékenysége már akkor is for-
gácsolt fém alkatrészek előállítása volt.

A dinamikusan növekedő kisvállalat pár év alatt kinőtte 
egri telephelyét, így a Metaco Union áttelepült Füzesabony-
ba, ahol felépült a jelenlegi épület és csarnok első üteme. 
Mivel már elegendő hellyel rendelkezett, a Metaco gyorsabb 
bővülésnek indult. Egyre több új termék és új partner érke-
zett a fejlődő vállalathoz.

2014 végén a Metaco Union a közel 100 éves múlttal 
rendelkező németországi központú, spanyol és kínai telep-
helyekkel is rendelkező HAY Group tulajdonába került. A HAY 
GROUP-hoz való csatlakozást követően a korábbi pár tízezres 
éves darabszámú alkatrészek mellé milliós darabszámú széri-
ák gyártását és új technológiákat helyeztek át a Metacohoz. 
Ehhez növelni kellett a kapacitást, így új beruházások kerete-
in belül megduplázódott a gyártóterületek mérete, új raktár-
ral és irodaépülettel bővült a már meglévő épület. A géppark 
több, mint kétszeresére nőtt; a személyi állomány a 2014-es 
33 főről 2017 végére 142 főre emelkedett; az éves forgalom 
több mint két és félszeresére növekedett.

2016 nyarán a HAY GROUP a japán Musashi tulajdonába 
került, így a cégcsoport globális érdekeltségekkel rendelke-
ző óriásvállalattá vált, aki 17 000 főt foglalkoztat világszerte, 
12 országban és 20 termelő gyáregységben. Az anyavállalat 
céljai iránti elkötelezettség jeleként a Metaco Union 2018. 
júliusától Musashi Hungary Füzesabony néven működik to-
vább, és a arculatváltás mellett elkezdte átvenni a japán ipari 
filozófiát és értékeket.

A Musashi Hungary Füzesabony Kft. arra törekszik, hogy 
vevői maximálisan elégedettek legyenek, és az eddigi érté-
kek mentén haladva tovább fejlődhessen, még több új mun-
kahelyet és hozzáadott értéket teremtve a térségben.

muSaSHi Hungary 
füzESabOny kfT.

gál	
istván		
ügyvezető igazgató

MUSASHI Hungary Füzesabony Kft. 
– 3390 Füzesabony, Patak út 2.

Tel.: +36/36 542 275; Fax : +36/36 542 274; 
web: http://www. metaco.hu; 

E-mail: info@metaco.hu

Az Omya az ipari ásványi anyagok - elsősorban a 
kalcium-karbonát és a dolomit alapú töltőanyagok 
és pigmentek - vezető gyártója, valamint speciális 
vegyi anyagok globális forgalmazója. A cég szá-
mos megoldást kínál, amelyek hozzájárulnak ügy-
felei versenyképességéhez és termelékenységéhez 
számos iparágban, mint például az építőiparban, 
a nyomda-, a csomagolás- és az élelmiszeripar, a 
műszaki polimerek, a személyi és háztartási tisztító-
szerek, a gyógyszeripar, a mezőgazdaság és az er-
dészet, a víz és az energia területén.

A Svájcban 1884-ben alapított Omya globális 
jelenléte több, mint 175 földrajzi helyszínre ter-
jed ki, több, mint 50 országban, ahol 8 000 alkal-
mazott dolgozik. Cégünk elkötelezetten vállalja a 
fenntarthatóság elvének minden vállalati szinten 
történő megvalósítását, az Omya hozzáadott ér-
tékű termékeket és szolgáltatásokat nyújt fele-
lősségteljesen beszerzett anyagokból a jelenlegi 
és a jövő generáció alapvető szükségleteinek ki-
elégítésére.

Az Omya Hungária Kft. a svájci anyavállalat ma-
gyarországi képviselője, 1992-es megalakulása óta 
az egri gazdasági élet meghatározó résztvevője.

A menedzsment koncepciója egy olyan vállalat 
működtetése, amely az innovatív fejlesztéseknek 
köszönhetően tovább tudja növelni meghatározó 
szerepét a mészkőből előállított termékek piacán, 
illetve olyan cég megteremtése, amely a fejlett 
technológiát a megbízhatósággal és költséghaté-
konysággal képes ötvözni.

A fenntarthatóság stratégiai szintre történő 
emelésével az Omya Hungária Kft. folyamatosan 
képes magas színvonalon kielégíteni a vevői igé-
nyeket. A minőségi termékek széles választéka, a 
megbízható szállítás és a márka által nyújtott elő-
nyök garantálják partnereink elégedettségét.

Cégünk a legkorszerűbb ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, GMP+ B2 tanúsítványokkal rendel-
kezik.

Omya Hungária
mészkőfeldolgozó kft

Omya Hungária Kft.
3300 Eger, Lesrét utca 71.

Tel.: +36 36 531 510
Fax.: +36 36 531 520

Értékesítés: +36 36 524 300
rendeles.hu@omya.com

www.omya.com
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Nagy lépést tett előre az idei esztendőben az sBs Kft. az 
automatizálás terén.

 Mint ismeretes, a cég fő tevékenysége a fémszerkezetek 
gyártása és megmunkálása erőgépekhez, vasúti szerelvények-
hez, valamint egyedi hegesztett acélszerkezetek gyártása.

A munkák jó része a 15000 m2-es egybefüggő üzemcsarnok 
területén folyik. Itt vannak elhelyezve többek közt a kulcsfon-
tosságú CNC gépek, a láng-, lézer-, és plazmavágók, hajlító be-
rendezések, modern robothegesztő állomások is.

A korszerű, stratégiailag kiemelkedő fontosságú termelő 
berendezésekkel történő eszközpark bővítés folyamatos, ki-
emelve az új alvázhegesztő és leélező robotok, alkatrész- és 
táblalemez szemcseszóró berendezések beszerzését.

A 2018-as év legjelentősebb beruházásának a 2000 m2 
alapterületű, automata vezérlésű alapanyagraktár létesítése 
minősül. A fejleztéssel a cég felzárkózhat Nyugat-európai 
konkurenciájához. Fontos a vevői igények minél magasabb 
színvonalon történő kielégítése, a géppark modernizáció mel-
lett a minél gyorsabb szállításhoz és az azonnali rendelkezésre 
álláshoz nagy segítséget nyújt a számítógép-vezérelte raktár. 
A projektre a vállalkozás pályázatot is nyújtott be, azonban a 
létesítmény stratégiai fontossága miatt a támogatói döntés 
előtt önerőből valósította meg a komplex beruházást. Az au-
tomata raktár ünnepélyes átadására sajtó-nyilvános esemény 
keretében 2018.11.27-én kerül sor.

 Mint Balogh László ügyvezető igazgató elmondta, a fejlesz-
tések minden esetben az emeltszintű automatizálás, digitalizá-
lás, jelentős innováció-tartalom jegyében történnek.

Az erdőtelki székhelyű vállalat - amely Kelet-Magyarorszá-
gon egyik meghatározó résztvevője a gyártói piacnak, - ebben 
az évben tovább stabilizálta külföldi és belföldi vevőkörét. 
Megtartván a jó ideje bevált termékszerkezetet, maximálisan 
törekszenek vevőik igényeinek kielégítésére. A cél változatlan, 
tartani a magas nívót és a feszes határidőket. A talpon mara-
dás záloga néhány egyszerű szóval is összefoglalható: minden 
évben jobbnak kell lenni, ha lehet olcsóbbnak, a minőség nö-
velés mellett.

SbS kfT.

Balogh
László	
ügyvezető igazgató

SBS Kft. 
 Tel.: 06-36/496-114 

  Fax:  06-36/496-860
   Székhely: 3358 Erdőtelek , 

Fő út, Kalász-tanya 0341/1. hrsz.

Az egri székhelyű schoen + sandt Hungary 
Kft. nagy múltú vállalat, hiszen jogelődjét, 
az egri Lakatosárugyárat 1891-ben alapí-
tották. A speciálisan egyedi gépgyár ter-
mékpalettája fokozatosan a könnyűipar 
kiszolgálása felé tolódott. immár majd’ 
fél évszázada játszik szerepet a társaság 
életében a 150 esztendős német anyavál-
lalat. előbb megrendelőként teljesítették 
igényeiket, majd vegyesvállalat jött létre, 
mostanra pedig teljesen német tulajdonba 
került a cég.

A magyar középvállalkozás megrendelései-
nek felét – főleg PLC vezérlésű elektrohidraulikus 
kivágó gépeket – a német anyavállalatnak szál-
lítják. A vevők jellemzően autóipari beszállítók, 
de tevékenységük a mentőmellény és a padló-
szőnyeg kivágásától kezdve, a teniszlabda stan-
coláson keresztül a papírpénzgyártásig terjed. 
Az egri gyárban intenzív tervezőmunka folyik, 
pár éve egyedi célgépeket is készít a vállalat, me-
lyek túlnyomóan a BOSCH csoportnál kerülnek 
felállításra.

A schoen + sandt Hungary Kft. egyedi igé-
nyek alapján speciális célgépek megrendeléseit 
is teljesít hazai-, és külföldi megrendelők számára 
egyaránt. Az egyedi célgépeket 100%-ban saját 
maguk tervezik, gyártják és fejlesztik. A modern 
eszközökkel tervezett és gyártott, gyors és meg-
bízható technológiával ellátott berendezések 
vevőknél történő üzembe helyezését is az egri 
gyáregység végzi. Természetesen a gépek ké-
sőbbi, gyors és rugalmas szervizelését is biztosít-
ja a társaság. A cég a komplett hidraulikus kivágó 
gépeken, a mechanikus, hidraulikus, pneumati-
kus és elektromos szereléseken túl egyedi és kis 
szériás alkatrészeket, hegesztett szerkezeteket is 
gyárt. Ezen túl vállalja hegesztett, forgácsolt és 
festett gépalkatrészek előállítását.

A vállalat arra törekszik, hogy vevői maximá-
lisan elégedettek legyenek. A cég partnereinek 
meglévő, és egyre növekvő bizalmát tükrözi az, 
hogy megrendelés-állományuk főleg a modern 
kor technológiai kihívásainak megfelelő célgé-
pek területén egyre növekszik. A száztizenhá-
rom embernek munkát biztosító társaság nagy 
hangsúlyt fektet a szakmai utánpótlás-nevelésre, 
hiszen húsz tanuló gyakorlati képzését végzik, s 
a tanulóidő lejárta után a legjobbaknak, hosszú 
távon munkát - stabil megélhetést biztosítanak.

SCHOEn + SandT 
Hungary kfT. 

schmidt	
gábor		
ügyvezető igazgató

schoen + sandt Hungary Kft.
3300 Eger Kistályai út 6.

Telefon	+36	36	511	610	•	Fax:	+36	36	511	640
info@schoen-sandt.hu	•	www.schoen-sandt.hu

A stanley electric Hungary Kft. a japán székhelyű stanley electric 
Co. Ltd. (Japan) magyarországi leányvállalata. Az anyavállalatot 
1920-ban alapították és a cég napjainkra multinacionális céggé 
fejlődött. A stanley Csoportnak jelenleg a világ 14 országában 38 
leányvállalata van és több mint 16600 dolgozót foglalkoztatnak. 
európában az anyavállalat mintegy 21 éve jelent meg először ke-
reskedelmi irodák létrehozásával és jelenleg Angliában, Német-
országban, Franciaországban működtet ilyen irodát. 

A Stanley csoport termelési profiljának legfontosabb területe 
a gépkocsik és motorkerékpárok első és hátsó lámpáinak gyártása. 
A cégcsoport törekszik a legfejlettebb technológia valamint design 
alkalmazására, így a hagyományosnak számító Halogén és HÍD fény-
források mellett mostanra már a LED-es fényforrások alkalmazása 
került túlsúlyba. A Csoport másik fontos termékcsoportja az elekt-
ronikai alkatrészek gyártása. Ilyen alkatrészeket alkalmaznak pl.  LCD 
TV-k, LCD monitorok, notebook displayek háttér világításaként

Stanley Electric Hungary Kft. a japán anyavállalat első – ed-
dig egyetlen - európai termelő vállalata, amelyet a gyöngyösi Ipari 
Parkban alapított meg zöldmezős beruházásként 2001. évben. 2002.
évben indult el a termelés, ahol kezdetben a Mazda, majd a Toyota 
és később a Suzuki gépkocsikhoz készültek első és hátsó lámpák. 
A termék paletta folyamatosan bővült, jelenleg a Honda és Suzuki 
gépkocsikhoz gyártják a legnagyobb mennyiségben a lámpákat. 

Az autólámpa gyártás teljes technológiai folyamata megtalál-
ható a gyöngyösi üzemben, mivel a folyamat nem csak a kész lámpa 
összeszerelését foglalja magában, hanem a cégen belül történik a 
fröccsöntés, felületkezelés (festés, metallizálás), valamint a végső 
összeszerelés is. 

A 2018. március végéig tartó 2017.-es üzleti évben a gyöngyö-
si gyárat több mint 1,4 millió készlámpa hagyta el. Az éves árbevétel 
41,1 millió EURO-t tett ki, amelynek 70 %-a export árbevételként rea-
lizálódott. A cég záró létszáma az üzleti év végén 259 fő volt. 2018.
szeptember végi létszám 265 fő.

A működéshez szükséges létszám biztosításához egyaránt 
szükséges az új munkaerő idevonzása és a régi munkavállalók meg-
tartása is. A Stanley megbecsüli a dolgozóit és igyekszik erősíteni el-
kötelezettségüket. Erre azért is szükség van, mert a cégnél is tapasz-
talható a térségben illetve országosan is jellemző munkaerőhiány. 
A Társaság 2018. évben a szükséges létszám biztosítása érdekében 
rendkívüli béremeléseket hajtott végre, Növelték a dolgozók Cafe-
téria keretét, évente családi napot, karácsonyi ünnepséget rendez, 
jutalmazza a törzsgárda-tagságot, a hónap dolgozóját, szükség 
esetén vállalati jogsegélyt nyújt – mindezt a jó munkakörülmények 
biztosításán túl.

A cég beszállítóival is kiegyensúlyozott kapcsolatot ápol, szá-
mos gyöngyösi és környékbeli vállalkozásnak ad munkát, akik elé-
gedettek a Stanley-vel, hiszen egy gazdaságilag, pénzügyileg stabil 
partner, amely mindig pontosan fizet.  

A Társaság mostanáig csak japán autógyárak részére gyártott 
lámpákat. Határozott szándéka, hogy az  európai autógyáraknak is 
beszállítója legyen. Ennek érdekében az elmúlt években megsze-
rezte a különböző gépjárműipari minőségirányitási tanúsítványokat 
(ISO/TS tanúsítványt, a német autógyárak által elvárt VDA 6.1 és a 
legújabb IATF 16949 tanúsítványt). Az erőfeszítések mostanra már 
beértek, mivel a Stanley a közelmúltban állapodott meg az egyik lu-
xus-autógyártóval, hogy a 2019. évben induló modelljéhez az egyik 
kisebb lámpa beszállítója lehet. Egy másik prémium-márkának is be-
szállít majd a nemrégiben a szlovákiai Nyitrában épült új gyárába az 
egyik 2019 és 2020-ban induló új modelljéhez. A Stanley vezetése 
nagyon bízik benne, hogy az európai autógyárakhoz már elnyert be-
szállítást hamarosan újabbak követik.

STanlEy ElECTriC 
Hungary kfT. 

Stanley Electric Hungary Kft.
3200 Gyöngyös, Gábor Dénes út 1.

 Tel:  (+36) 37 511-200
Fax: (+36) 37 511-213

web: www.stanleyelectric.hu
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A Türk+Hillinger Hungária Kft. 1994-ben alakult ipa-
ri fűtőelemek és huzalkonfekciók gyártására, valamint 
előgyártására. A száz százalékban német családi tu-
lajdonban lévő cég több mint fél évszázada sikeresen 
működik az elektromos fűtések gyártásának területén. 
A káli székhelyű magyarországi leányvállalat folyama-
tosan és dinamikusan fejlődik, lépést tartva a techno-
lógia fejlődésével is. A káli központon kívül 2015. óta 
Egerben is működtetnek telephelyet. A több mint 2500 
négyzetméter alapterületű két bázison százharminc 
munkatársuk készíti a termékeket az ipar szinte minden 
területére. A Türk+Hillinger Hungária Kft. gyártmányait 
- csőfűtőtestek, fűtőpatronok, elektromos fűtőbetétek 
– felhasználják az autóiparban, a gyógyszeriparban, a 
műanyag-vegyi iparban, a nyomdaiparban, a háztartási 
gépekben és a vasúti közlekedésben is.

A cég árbevétele 2010. óta folyamatosan emelke-
dik, 2016-ban meghaladta a félmilliárd forintot, 2017-
ben pedig a hatszázmillió forintot is. A termékeket el-
sősorban exportálják, s német anyavállalatuk értékesíti 
tovább a berendezéseket, de vannak jelentős magyar-
országi vevőik is, akik számára egyre nagyobb volument 
szállítanak. Ennek köszönhetően a magyar leányvállalat 
kereskedelmi bevételei is évről évre erősödnek. Cél-
juk, hogy továbbra is vevőközpontúan működjenek, a 
folyamatosan változó igényeket a lehető legjobban ki 
tudják elégíteni, ezzel is erősítve meglévő és új vevőik 
bizalmát.

A gyártást folyamatosan fejlesztik, a folyamatokat 
pedig optimalizálják, beruházásaikat önerőből finanszí-
rozzák. Nagy hangsúlyt fektetnek dolgozóik megbecsü-
lésére, oktatására.

Türk+HillingEr 
Hungária kfT.

varga	Tamás	
ügyvezető igazgató

türk+Hillinger Hungária Kft.
3350 Kál, Arany János út 2.

tuerk-hillinger.hu
info@tuerk-hillinger.hu

A gyöngyösi kitérőgyár 1952-ben kezd-
te meg működését, utódvállalataként 
1992-ben alakult meg a VAMAV Vas-
úti Berendezések Kft., 50 százalékban 
MáV zrt., 50 százalékban az osztrák 
VAe gmbH tulajdonában.

A vasúti kitérők a cég legfontosabb ter-
mékei. Több sínrendszerhez, normál vagy 
nagy igénybevételekhez készülnek kitérők, 
vágánykapcsolások, átszelések. A széles 
konstrukciós választék mellett a gyár külön-
leges megoldások megtervezését és gyár-
tását is vállalja. Komplett gyártmányok és 
részegységek – váltók, keresztezések, sínszé-
kek, zárszerkezetek – egyaránt szerepelnek a 
gyártmánypalettán. A VAMAV vasúti pályá-
ba és kitérőkbe is szállít ragasztott-szigetelt 
sínillesztéseket, hőkezelt síneket, hidakra 
kerülő sínekhez dilatációs szerkezeteket, 
továbbá sínlekötő anyagokat, mint például 
GEO-rendszerű bordáslemezeket és szorí-
tókat, valamint rugalmas rögzítőanyagokat.

A cég döntően a hazai piacra szállít, de 
az osztrák anyavállalattal együttműködve 
export piacokra is szállít. A VAMAV Kft leg-
nagyobb, állandó vásárlói a Magyar Állam-
vasutak Zrt., a Budapesti Közlekedési Vállalat 
Zrt., és azok a nagyvárosok, ahol villamos 
vagy HÉV közlekedik: Debrecen, Miskolc, 
Szeged.

A VAMAV Kft, mint a kötöttpályás közleke-
dés meghatározó beszállítója, folyamatosan 
törekszik a megújulásra, az innovációra, a 
vevői igények komplex kielégítésére. Sze-
retnénk egy fenntartható módon működő 
a vevői, tulajdonosi és dolgozói érdekeket 
kiszolgáló versenyképes cégként működni.

Társadalmi szerepvállalásunk többszintű, 
mely magában foglalja fesztiválok, sport és 
vasutas alapítványok támogatását. Törek-
szünk a legmagasabb szintű munka – és 
környezetvédelmi elvárásoknak is megfe-
lelni. 

Köszönjük ezúton is vevőink, tulajdono-
saink megtisztelő bizalmát és dolgozóink 
céghez való lojalitását.

VamaV
VaSúTi bErEndEzéSEk kfT.

VAMAV Vasúti Berendezések Kft.
3200 Gyöngyös, Gyártelep utca 1.
Tel.: 37/312-270, fax: 37/316-179

e-mail: vamav@vamav.hu
Internet: www.vamav.hu

TOP 50 – A NAV Heves Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága, a Heves Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara és a Heves Megyei Hírlap  
alkalmi kiadványa. 

Kiadja a Mediaworks Hungary Zrt. Heves Megyei 
Irodája • 3300 Eger, Tirinitárius utca 1. 

 Tel.: 06-36/513-633 
e-mail:hmhgyartas@mediaworks.hu

Felelős kiadó: Liszkay Gábor 
Főszerkesztő: Kühne Gábor
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92%  
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facebook.com/AVENTICS

Aventics Hungary Kft. 
3300 Eger, Bánki Donát u. 3.
Tel.: +36 36 531-600
info.hu@aventics.com

http://www.pneumobil.hu

http://www.pneumatika.huhttp://www.aventics.hu


