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Volkswagen SUV-modellek
Pont az ön méretében

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

Touareg modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 
8-10,6 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 209-239 g/km. Tiguan és Tiguan Allspace 
modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,7-9,7 l/100 km, 
CO₂-kibocsátása: 144-220 g/km. A T-Roc modellek motorizáltságtól függő, 
kombinált átlagfogyasztása: 5,5-8,2 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 145-185 g/km. 
A T-Cross modellek motorizált ság tól függő, kombinált átlagfogyasztása: 
5,9-6,5 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 135-146 g/km. A megadott értékek a típus-
jóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, 
és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes 
járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző 
járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg 
érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többlet felszereltségek, 
tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők 
(pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció, 
extra felszereltséget tartalmazhat.
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Tizenkettedik alkalommal köszöntjük 
Önt a Heves Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal Heves Megyei Adó- és Vám-
igazgatósága és a Heves Megyei Hír-
lap a közös kiadványával.

A top 50 kiadvány számos elemzés, helyi 
és országos gazdasági statisztika mellett 
szakmai alapossággal mutatja be a megye 
meghatározó vállalkozásait. A kötet igazi sa-
játossága az 50 legeredményesebb, megyei 
székhelyű gazdálkodó szervezet adatainak 
nyilvánosság elé tárása. Az ő teljesítményük 
meghatározó a megye gazdasági mutatói-
nak alakulásában. Ők azok, akik elsődlegesen 
a technológiai fejlődés révén is tesznek a jö-
vőnk megalapozása érdekében.

Örvendetes, hogy ebbe a körbe már a 
hazai középvállalkozások is bekerültek. Stra-
tégiai kérdés ugyanis, hogy az erős kis- és 
középvállalkozások száma és teljesítménye 
növekedjen a következő években, és hogy 
ez a növekedés a ma még elmaradottabb 
térségekben is bekövetkezzen.

A kiadvány hiteles képet nyújt Heves me-
gye gazdasági folyamatairól, bemutatja a 
fejlődés tendenciáit, önértékelés révén meg-
mutatja helyünket az országban.

Gratulálunk a kiadványban szereplő vál-
lalkozásoknak. Köszönjük segítségüket és tá-
mogatásukat a kiadvány létrehozásában. 

Bízunk abban, hogy tudásuk, emberi és 
szakmai kvalitásaik a jövőben is kiemelkedő 
eredményeket hoznak.

Dr. Bánhidy Péter
elnök 
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Heves megye gazdasága
az elmúlt 12 évben

A megye gazdasági teljesítménye 
alapvetően a társasági adó hatálya 
alá tartozó társaságok, az egyéni vál-
lalkozók és a különböző egyszerűsí-
tett adózási (eva, kata) módot válasz-
tó vállalkozók tevékenységén alapul. 
Ezen belül a társas vállalkozások 
szerepe meghatározó, az elért árbe-
vétel legnagyobb – évről évre növek-
vő – hányadát, 2018-ban már több 
mint 95 százalékát adták. A megye 
gazdasági teljesítményének alakulá-
sában jelentős szerepet játszik egy 
meglehetősen szűk adózói kör, mely 
az összes árbevétel közel 70 száza-
lékát, a kivitel közel 90 százalékát, 
a belföldi eladások mintegy harma-
dát bonyolította, de a megtermelt 
hozzáadott érték több mint hatoda 
is hozzájuk köthető. 

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-
saságiadó-bevallások adatai alapján 
számított főbb teljesítménymutatók 
jelentős visszaesést tükröztek az egy 
évvel korábbihoz viszonyítva. 2010-

ben 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-tól kezdődően a teljesít-
ménymutatók változásai már olyan 
mértékű javulást mutattak, amely 
számos mutató esetében az orszá-
gos átlagnál is lendületesebb volt. 
Ezt a trendet folytatva a tárgyévben 
további jelentős mértékű javulás ta-
pasztalható, így 2018-ra csupán az 
átlagos állományi létszám mutatója 
nem érte el a 2007. évi értéket.

Részleteit tekintve, 2018-ban 
megyei szinten a nemzetgazdasá-
gi átlagot meghaladóan (3,7 szá-
zalék) növekedett a nettó árbevé-
tel. A megyei székhelyű társaságok 
mintegy 1915 milliárd forint nettó 
árbevételt értek el, az előző évinél 
több mint 6 százalékkal többet és 
78 százalékkal többet a nemzetközi 
pénzügyi válságot megelőző 2007. 
évinél.

Ez a jelentős bővülés elsősorban az 
export emelkedésének köszönhető. 

A megye gazdaságának húzóere-
je tehát továbbra is a kivitel, mely a 

2009. évi drasztikus visszaesés után 
igen dinamikusan bővült, 2018-ban 
már több mint két és félszerese a 
válság előtti értéknek többek között 
annak köszönhetően, hogy idén kö-
zel 9 százalékkal meghaladja az elő-
ző évit. A bővülés mintegy héttizede 
igen koncentráltan, néhány nagyvál-
lalatnál jelentkezett. Az 1164 mil-
liárd forintot is meghaladó export 
az összes árbevételnek az elmúlt 
évekhez hasonlóan több mint a fe-
lét biztosította, amely jóval megha-
ladja a 2007. évi négytizedes arányt. 
A külpiacokra történő eladási érték 
alakulásánál azonban nem hagyható 
figyelmen kívül a forint árfolyama, 
amely a kivitel erősödésének irányá-
ba hat. 

A megyei exportárbevétel súlyát 
jól tükrözi, hogy az elmúlt tizenkettő 
évben a társaságok által elért nettó 
árbevétel elmozdulásának irányát és 
mértékét a határon túlra történő ér-
tékesítés alapjaiban határozta meg. 

A 2010–2011 közötti időszakban 
kedvező volt, hogy a megye gaz-
dasági fellendüléséhez nélkülözhe-
tetlen hazai felvevőpiac a határon 
túli értékesítés jelentős bővülésével 
párhuzamosan, bár annál jóval sze-
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rényebb ütemben bővült. Ezzel el-
lentétesen 2012-ben a belföldi bevé-
telek enyhe csökkenést produkáltak. 
A 2014-es évben jelentős mértékű, 
8,9 százalékos növekedés tapasztal-
ható, amely meghaladta a nemzet-
gazdasági átlagot is. Ez a bővülés 
2015-ben megtorpanni látszott, hi-
szen a társaságok összesített adatai 
csupán 1,1 százalékos hazai kereslet-
gyarapodást mutattak.

2016-ban aztán újra növekedési 
pályára állt a hazai felvevőpiac, amely 
2018-ban is tovább folytatódott, 2,2 
százalékos emelkedés mérhető. 
A  növekedési ütem hatására a bel-
földi értékesítésből származó összeg 
már több mint 15 százalékkal meg-
haladja a válság kirobbanását meg-
előző időszakét. A belföldi forgalom, 
a belső felhasználás erősödésében 
vélhetően szerepet játszott többek 
között az egyre javuló gazdasági kör-
nyezet, az alacsony jegybanki alap-
kamat, a 3 százalék alatti inflációs cél 
alatti pénzromlás (2017-ben 2,4%, 
2018-ban 2,8%) mellett az infláci-
ót meghaladó átlagbér folyamatos 
emelkedése által generált lakossági 
fogyasztás erősödése is (pozitív re-
álbér). A törvényi változások (család 
támogatási programok), a kereslet-
élénkítő kormányzati intézkedések is 

meglehetősen összetett, többirányú, 
pozitív hatást gyakoroltak a kereslet-
re, illetve a fogyasztást befolyásoló 
jövedelmek alakulására. 

Az előbbiek nyomán a társaságok 
által előállított új érték, a hozzáadott 
érték is kedvezően alakult. 2012-ig 
rendre 13, illetve 8,2 százalékkal nö-
vekedett, azonban 2012-ben az eny-
he megtorpanásnak köszönhetően 
ismét alulmúlta a 2007. évi szintet. 
Ám ezután, a 2013-tól újabb jelen-
tős, töretlen növekedési ciklus indult 
el, ez zajlott 2017-ig, 2017-ben újra 
megtorpanni látszott a trend, majd 
2018-ban (+13,1 százalék) ismét meg-
haladja az előző években tapasztal-
ható közel 10 százalékos növekedési 
ütemet. A hozzáadott érték összege 
2018-ban több mint 398 milliárd 
forint volt, ami a válság előtti teljesít-
mény 164,5 százaléka.

Heves megyében a társas vállal-
kozások átlagos állományi létszáma 
a 2009. évi többezres csökkenés 
után folyamatosan – 2010-ben csak 
minimálisan, 2011-ben azonban 
már valamivel erőteljesebben, 6,3 
százalékkal – gyarapodott, ezt köve-
tően 2012-ben és 2013-ban viszont 
3–3,5 százalékkal, közel 45,1 ezer 
főre fogyatkozott. Ez a tendencia 
2014–2016 években emelkedés-

be fordult át, amely 2018-ban 99,4 
százalékkal bázisszinten maradt. 
Az átlagos állományi létszám így a 
2009–2019 időszak növekményével 
együtt is mintegy 7,7 százalékkal 
marad el a válság kirobbanását meg-
előző 2007. évi értéktől. Igaz, ezen 
idő alatt a minimálbér és a szakmai 
minimálbér megduplázódott.

Országos szinten a bázisévhez vi-
szonyítva szintén a megyeivel közel 
azonos trend alapján zajlott a foglal-
koztatottak számának változása.

A társaságok alkalmazottjainak 
átlagbére az elmúlt évben és idén is 
az inflációt jóval meghaladó ütem-
ben, 2018-ban összesen mintegy 
6,8 százalékkal, 3546 ezer forintra 
növekedett. Az átlagbér Heves me-
gyei növekedése kissé elmarad az 
országos átlagtól, a fajlagos megyei 
érték a hazai átlagnak 100,6 száza-
léka, tehát az országos és a megyei 
bérviszonyok közötti relatív különb-
ség lassan eltűnni látszik az elmúlt 
időszakban.

A megye nagyságrendjét, súlyát, 
szerepének változását jól tükrözi az 
országos teljesítménymutatókból 
való részesedése, mely 2018-ban 
kismértékben javult az elmúlt évek-
hez képest, 1,2 és 3,7 százalék között 
alakult. 

Heves/OrszágOs
2007. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

Nettó árbevétel 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,8% 2,0% 2,0% 2,1%

Exportárbevétel 2,2% 2,3% 2,5% 2,6% 2,6% 3,5% 3,4% 3,7%

Belföldi értékesítés 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2%

Hozzáadott érték 1,9% 1,6% 1,7% 1,7% 1,6% 1,9% 1,8% 1,9%
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A TOP 50-es adózói kör 
szerepe Heves megye 

gazdaságában
2018-ban

Az elmúlt évek gyakorlatát követ-
ve idén is összeállítottuk azoknak 
a társasági adó szabályai szerint 
adózó vállalkozásoknak a rangso-
rát, melyek a nettó árbevétel, az 
átlagos állományi létszám vagy a 
hozzáadott érték alapján Heves 
megye gazdasági életében je-
lentős szerepet játszanak. Ezeket 
nagyságrendileg sorba rendezve 
mindhárom listából a legnagyobb 
50-et választottuk ki. Az említett 
három mutatón belül a hozzáadott 
értéket tekintjük meghatározónak, 
mivel 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 gazdasá-
gi társaság szolgáltatja. E kiemelt kör 
gazdasági súlyát jelzi, hogy az általuk 
előállított hozzáadott érték 265 milli-
árd forint, a megyei érték több mint 
kétharmada (66,7 százalék). 

Teljesítmény és 
jövedelmezőség
Heves megye gazdasági életében a 
társas vállalkozások 0,7 százalékát 
kitevő, legnagyobb 50 társaságnak 
kiemelt szerepe van. Teljesítmé-
nyük az elmúlt évihez viszonyítva ve-

gyes képet tükröz, ennek ellenére a 
főbb mutatókból való részesedésük 
továbbra is meghatározó jelentősé-
gű, számos mutató esetében jóval 
meghaladja az 50 százalékot. Ez 
alól csak a belföldi értékesítés és az 
állományi létszám a kivétel, ahol a ré-
szesedésük mintegy 31–46 százalék. 

A TOP 50-es kör tagjai eszköz- és 
tőkeerős társaságok, a tárgyi eszkö-
zök több mint felét, míg a saját tőke 
több mint hattizedét működtetik. 
Az összes jegyzett tőke 57,8 száza-
léka összpontosul e társaságoknál, 
azonban a külföldi tőkéből való 
részesedésük ennél jóval nagyobb, 
80,1 százalék. 

Heves megye
Mérték-
egység

Heves 
megye Index TOP 50 Index TOP 50 részaránya

2018. év % 2018. év % 2017. 2018.
Adatszolgáltatók száma db 6 924 97,5% 50 100,0% 0,7% 0,7%
TERMELÉSI TÉNYEZŐK
Tárgyi eszközök M Ft 817 665 108,2% 591 179 146,7% 53,3% 72,3%
Átlagos állományi létszám fő 46 396 99,4% 21 191 105,0% 43,2% 45,7%
Saját tőke M Ft 814 774 110,2% 536 772 131,0% 55,4% 65,9%
Külföldi tőke M Ft 28 874 55,6% 23 134 48,8% 91,1% 80,1%
TELJESÍTMÉNYMUTATÓK
Nettó árbevétel M Ft 1 915 177 106,2% 1 327 918 107,4% 68,6% 69,3%
Exportárbevétel M Ft 1 164 318 108,9% 1 097 066 109,2% 94,0% 94,2%
Export-/nettó árbevétel % 60,8% 102,6% 82,6% 101,7%
Belföldi értékesítés M Ft 750 859 102,2% 230 852 99,7% 31,5% 30,7%
Hozzáadott érték M Ft 398 631 113,1% 265 714 114,7% 65,7% 66,7%



TOP 50 — tOP 50-es adózói kör szerePe Heves megye gazdaságában 2018--ban

ELEMZÉS NAV

5

A legnagyobb társaságok a me-
gyei összes árbevétel több mint 
kétharmadát realizálták 2018-ban, 
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 volumenváltozás mellett szerepet 
játszhatott a forint árfolyamának 
a legjelentősebb valutákhoz mért 
árfolyamváltozása is. A megyei hoz-
záadott érték közel kétharmada e 
társaságok eredményéhez köthető. 

A TOP 50-es körbe tartozó társa-
ságok adózás előtti eredménye 8 

százalékkal emelkedett a bázisév-
hez viszonyítva, ezzel párhuzamo-
san a többi vállalkozás több mint 
47 százalékos eredményjavulást 
könyvelhetett el. A megyei összes 
adózás előtti eredmény 43 száza-
léka hozzájuk köthető, azonban a 
többi megyei vállalkozás jelentős 
eredményjavulása következtében 
a jövedelmezőségi szintjük (2,2 
százalék) lényegesen alacsonyabb, 
mint a nélkülük számított megyei 
átlag (6,6 százalék). A jelentősebb 
adózott eredmény és az amortizá-
ciós ráfordítások összegeként 86,1 
milliárd Ft megtérülő vállalkozói 
hozamot realizáltak, amely az ösz-
szes megyei érték hattizede. 

Átlagos állományi 
létszám, beruházások

A társasági adó hatálya alá tartozó 
vállalkozásoknál foglalkoztatottak 
45,7 százaléka áll a legnagyobb 50 
társaság alkalmazásában, ugyanak-
kor ez a kör fizette ki a megyei bér-
költség több mint hattizedét. Eb-
ből adódóan az átlagbér 4817 ezer 
forint/fő/év, mely majdnem 40 szá-
zalékkal több, mint a 3546 forint/
fő/év megyei átlag, és kétszerese a 
megyei TOP 50-en kívüli kör 2477 
ezer forintos átlagának is. A TOP 
50-es körbe tartozó társaságoknál 
a foglakoztatás a megyei átlaggal 
ellentétben, ahol csekély 0,6 száza-

Heves megye
Mérték-
egység

Heves 
megye

TOP 50 TOP 50  
részaránya

A megye többi 
vállalkozása

2018. év 2018. év 2018. 2018.
JÖVEDELMEZŐSÉG
Adózás előtti eredmény M Ft 67 864 29 166 43,0% 38 699
Üzleti tevékenység eredménye M Ft 70 265 31 715 45,1% 38 550
Pénzügyi eredmény M Ft –1 877 –276 14,7% –1 601
Jövedelmezőségi szint: adózás előtti 
eredmény/nettó árbevétel

% 3,5% 2,2% 6,6%

MEGTÉRÜLÉS
Hozam (adózott eredmény + amor-
tizáció)

M Ft 143 953 86 122 59,8% 57 831

Ebből: Adózott eredmény M Ft 62 816 27 502 43,8% 35 314
Amortizáció M Ft 81 137 58 621 72,2% 22 517
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lékos csökkenés figyelhető meg, 5 
százalékkal emelkedett. A megye 
többi társaságánál 4,8 százalékos 
csökkenés tapasztalható a bázis-
évhez viszonyítva. 

Az elszámolt bérköltség megyei 
átlagot meghaladó növekedése 
(TOP50: 8,1, megye: 6,2 százalék) 
és az 5 százalékos foglalkoztatotti 
létszám növekedése eredménye-
ként, az átlagbérek egy év alatti nö-
vekedési üteme a TOP 50-es társa-
ságoknál mindössze 2,9 százalék 
volt, 3,9 százalékponttal alacso-
nyabb a megyei társaságokénál. 

A TOP 50-es körbe tartozó társasá-
gok fejlesztési célú ráfordításai jelen-
tős ütemben bővültek az előző évi-

hez viszonyítva. 2018-ban az üzembe 
helyezett beruházások 53,5 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 84 százaléka a három ki-
emelt (egri 19 db, gyöngyösi 11 db, 
hatvani 12 db) járásban tevékeny-
kedik, míg a fennmaradó 16 száza-
léka (8 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 teljesít-
ménymutatóiból, így a nettó árbe-
vételből 96 százalékkal (ezen belül a 
kivitelből 97,4 százalékkal, a belföl-
di eladásokból 89,5 százalékkal), a 
hozzáadott értékből pedig 95,1 szá-
zalékkal rendelkezik. A befektetett 
saját tőke mintegy 97,4 százaléka 

Heves megye Mérték-
egység

Heves megye Index TOP 50 Index TOP 50 részaránya

2018. év % 2018. év % 2017. 2018.

FOGLALKOZTATÁS

Átlagos állományi létszám fő 46 396 99,4% 21 191 105,0% 43,2% 45,7%

Bérköltség M Ft 164 512 106,2% 102 077 108,1% 61,0% 62,0%

Átlagbér (E Ft/fő) E Ft/fő/év 3 546 106,8% 4 817 102,9% 141,0% 135,8%

BERUHÁZÁSOK

Tárgyévben üzembe helyezett 
beruházás M Ft 81 975 57,5% 43 816 148,2% 20,7% 53,5%

KÜLFÖLDI TŐKE

Külföldi tőke M Ft 28 874 55,6% 23 134 48,8% 91,1% 80,1%

Külföldi tőke / jegyzett tőke % 25,5% 53,8% 35,3% 48,5% 153,9% 138,5%
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hozzájuk kötődik. Az üzembe helye-
zett beruházások döntő hányadát, 
89,4 százalékát is ezekben a kiemelt 
térségekben működő TOP 50-es tár-
saságok valósították meg. 

Adóbevételek
A TOP 50-es körbe tartozó társas 
vállalkozások a főbb adó-, járulék-, 
és vámszámlákon 2018-ban nettó 
158,7 milliárd forintot fizettek 
be a költségvetésbe, amely mint-
egy 5,3 százalékkal magasabb az 
előző évinél. A költségvetési nettó 
adó- és vámbefizetéseknek közel 
60 százalékát 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 áfaforgalma a megyei tenden-
ciával egyezően, attól kissé elma-
radva 3,3 százalékkal emelkedett, 
így idén közel 81 százaléka szár-
mazik ezen adózóktól a tavalyi 82 
százalékos részesedéssel szemben. 
A befizetéseik az előző évitől kissé 
csekélyebb ütemben, a megyei át-
laggal szinte azonos mértékben, 
7 százalékkal gyarapodtak. A ré-
szükre történő kiutalások összege 
az előző évi növekedés után 2018-
ban is a megyei átlagot meghaladó 
ütemben, mintegy 22,3 százalékkal 
növekedtek. Előbbiek hatására az 
összes áfabefizetésből 75,9 száza-
lékkal, a kiutalásokból ennél jelen-
tősen kisebb, de a bázisévi értéket 

meghaladó arányban, 64,3 száza-
lékkal részesedtek.

A nettó társaságiadó-bevéte-
leknél a TOP50-es körben a megyei 
tendenciához hasonlóan vissza-
esés tapasztalható. 2018-ban a me-
gyei társasági adó adónemegyen-
leg mindössze 51,1 százalékát 
teljesítették (bázis: 39,5%). 

A foglalkoztatáshoz kötődő 
adónemekre befizetett összeg a 
TOP 50-es körben 2018-ban közel 
10,3 százalékkal, 59  750 millió 
forintra emelkedett, ami a megyei 
összeg 41,3 százalékát jelenti. 
A befolyt egyéb adók, illetékek és 
vámbevételek esetében a megyei 
összesen érték 76 százalékát, 9900 
millió forintot a legnagyobb 50 tár-
saság befizetései tették ki. 

Heves megye
Heves 
megye Index TOP 50 Index TOP 50  

részaránya

2018. év % 2018. év % 2017. 2018.

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók, járulékok 144 588 107,0% 59 750 110,3% 40,1% 41,3%

Társasági adó 1 870 33,9% –956 –43,9% 39,5% –51,1%

Egyéb adók, illetékek és vám bevételek 13 089 141,2% 9 900 137,0% 77,9% 75,6%

Adóbevételek áfa nélkül 159 547 106,4% 68 695 108,0% 42,4% 43,1%

Nettó áfa 111 540 104,6% 89 956 103,3% 81,7% 80,6%

Áfabefiz. 156 911 107,6% 119 137 107,4% 76,1% 75,9%

Áfa-visszaig. –45 371 116,0% –29 181 122,3% 61,0% 64,3%

NAV költségvetési bevételei összesen 271 087 105,7% 158 651 105,3% 58,7% 58,5%
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Heves megye gazdasága
2018-ban

Heves megye 
bemutatása
Heves megye az Északi-középhegy-
ség és az Alföld találkozásánál fek-
szik. Székhelye Eger. A megye az 
ország területének 3,9 százaléka. 
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 hévízforrásai, valamint 
az országos viszonylatban egyedül-
álló szén-dioxid-gyógygázfürdője 
(mofetta) jó alapokat teremt a turiz-
mus és vendéglátás számára. A me-
gye jelentős területét borító erdőség 
pedig a vadászatnak és a kiránduló 
turizmusnak kedveznek. 

Területe alapján a megyék sorá-
ban a 16. helyen, lakónépessége 
alapján a 12. helyen áll. A 2018. év 

végi statisztikák szerint az ötvenezer 
feletti lélekszámú megyeszékhely, 
Eger mellett 10 városban, 5 nagy-
községben 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, 2018-ban 0,4 százalékkal, 
1135 fővel lettek kevesebben. Így 
megyénkben a lakosság számának 
csökkenése a 0,2 százalékos orszá-
gos átlag duplája volt, de még így is 
jóval alacsonyabb, mint a bázisév-
ben, amikor 0,8 százalékos mértékű 
volt a népesség csökkenése. 

Heves megye települései hat köz-
igazgatási egységbe, járásba tartoz-
nak, melyek területi, földrajzi adott-
ságaikat illetően is eltérőek, s ezek 
hozzájárulnak a gazdasági különbö-
zőségekhez is.

A megye gazdasági teljesítmé-
nyét jól jellemzi, hogy az országos 
ipari termelés értékéből évek óta 
növekvő arányban részesedik. A 
megyében 2018-ban előállított 
ipari termelési érték – a bázisévi 

9,9 százalékos emelkedést túlszár-
nyalva, 2018-ban +11,5 százalékkal 
emelkedett. Ez a pozitív trend az or-
szágoshoz nagyon hasonló módon, 
alacsonyabb meredekséggel folyta-
tódott (bázis 7,3 százalék, 2018-
ban 8,8 százalék). 

A KSH utolsó ismert adatai szerint 
Heves megye 3 százalékos lakos-
sági és a foglalkoztatott munkaerő 
2,9 százalékos (bázisév 2,8 száza-
lék) részarányával 2018-ban 1459 
milliárd forint ipari termelési értéket 
állított elő, ami a megyei arány feletti 
teljesítményét mutatja, hiszen ez az 
országos érték 4,6 százaléka. 

A megye gyorsuló gazdasági fej-
lődését, a megye tőkefelszívó képes-
ségének javulását tükrözi a beruhá-
zások volumenindexe, amely az 
elmúlt évek során sokszor magasabb 
vagy lényegében azonos szintű volt 
az országos adatokhoz viszonyítva. 
2018-ban Heves megyében az elért 
301 milliárd forint beruházási telje-
sítményérték 4,4 százalékát teszi ki 
az országosnak. 
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Heves megye 
foglalkoztatási helyzete 
a KSH adatainak 
tükrében
A KSH mérései szerint Heves me-
gyében a foglalkoztatottak száma 
2018-ban 129,1 ezer fő volt. Ez 3,9 
százalékkal több, mint a 2017. évi. 
Hosszabb időtávot figyelembe véve 
levonható a következtetés, hogy a 
foglalkoztatottak számának nö-
vekvő tendenciája továbbra is jel-
lemző. A foglalkoztatottak aránya az 
ország egészéhez viszonyítva, az or-
szágos mértéket meghaladó lakos-

sági fogyás ellenére, 2,8 és 3,0 száza-
lék körüli értékek között ingadozik. 

Heves megyében az elmúlt 10 év-
ben 2014-ben volt a legmagasabb a 
munkanélküliségi ráta mutató 14,3 
százalékkal, melyet 2018. végére 
sikerült 2,4 százalékra csökkenteni, 
mindezt úgy, hogy közben a foglal-
koztatási arány és az aktivitási arány 
is töretlenül javult, s most már elér-
hető közelségbe kerültek az orszá-
gos arányszámok. 

Ezzel egyidejűleg az országos ér-
tékek szinte paralel módon, a 2016. 
évi jelentős 27 százalékos apadást 
követően, 2017-ben 13,3 ezerrel, 
2018-ban pedig további 19,6 ezer-

rel (10,2 százalékkal) lett kevesebb 
az előző évinél. A Heves megyei, 
immár 3,2 ezerre csökkent munka-
nélküli kör az országos 172 ezer fős 
mutató előző évinél kisebb hánya-
dát, 1,9 százalékát teszi ki. 

A munkanélküliségi, az akti-
vitási és a foglalkoztatási ráták 
mindegyike jelentősen javult, de 
még rendre 1–3 százalékponttal 
kedvezőtlenebbek az országos át-
lagnál.

A munkanélküliségi ráta, amely 
a munkanélküliek arányát mutatja a 
gazdaságilag aktív (foglalkoztatot-
tak és munkanélküliek együtt) né-
pességhez viszonyítva, a megyében 

Foglalkoztatási viszonyok, 2018. év

Sor-
szám

Megnevezés Mérték- 
egység Heves Nemzetgazdaság Heves/ország

2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 Foglalkoztatottak száma E fő 124,2 129,1 4 421,4 4 469,5 2,8% 2,9%

2 Munkanélküliek száma E fő 5,6 3,2 191,7 172,1 2,9% 1,9%

3=1+2 Gazdaságilag aktívak E fő 129,9 132,4 4 613,1 4 641,6 2,8% 2,9%

4 Gazdaságilag nem aktívak E fő 93,8 90,1 2 847,3 2 790,6 3,3% 3,2%

5=3+4 15–74 éves népesség E fő 223,7 222,4 7 460,4 7 432,2 3,0% 3,0%

6=2/3 Munkanélküliségi ráta % 4,3% 2,4% 4,2% 3,7% 103,7% 65,2%

7=3/5 Aktivitási arány % 58,1% 59,5% 61,8% 62,5% 93,9% 95,3%

8=1/5 Foglalkoztatási arány % 55,5% 58,0% 59,3% 60,1% 93,7% 96,5%



TOP 50 —   Heves megye gazdasági fOlyamatai 2018-ban

ELEMZÉSNAV

TOP 50 —  Heves megye gazdasági fOlyamatai 2018-ban10

az előző évi csekély 0,2 százalék-
pontos csökkenés után további 1,9 
százalékponttal, 2,4 százalékra 
apadt. Az országosan számított 3,7 
százalékos munkanélküliségi ráta 0,5 
százalékponttal alacsonyabb az egy 
évvel korábbinál. A megyei mutató 
folyamatosan – 8 év átlagában 1 szá-
zalékponttal – kedvezőtlenebb volt 
az országos átlagnál. 

Az aktivitási arány, vagyis a gaz-
daságilag aktívak 15–74 év közötti 
népességen belüli súlya az előző évi 
megtorpanást követően 2018-ban 
ismét emelkedésnek indult, 1,4 szá-
zalékpontos növekedést követően 
év végére 59,5 százalékot tett ki. 
(A folyamat hátterében demográfiai 
okok, a megye munkaképes népes-
ségszámának stagnálása, illetve a 
gazdaságilag aktívak számának 1,9 
százalékos emelkedése áll.)

A megye aktivitási arány és fog-
lalkoztatási arány mutatói az utolsó 
8 évben átlagosan, rendre 2,5 és 4,9 
százalékponttal rosszabbak voltak 
az országosnál. A munkaképes korú 
lakossághoz (15–74 év közöttiek) vi-
szonyítva a foglalkoztatásban állók 

aránya az előző évi 0,4 százalékpon-
tos csökkenés után ismét növeke-
dett, igaz csak 2,5 százalékponttal 
lett magasabb az egy évvel koráb-
binál, így elérte az 58 százalékot. 

Országosan a foglalkoztatási 
arány 0,8 százalékkal emelkedve, 
60,1 százalékra javult, annak ere-
dőjeként, hogy a foglalkoztatottak 
számának 1,1 százalékos bővülésé-
vel egyidejűleg a munkaképes korú 
lakosság száma mindössze 0,4 szá-
zalékkal csökkent. 

A gazdasági és foglalkoztatási 
helyzet megjelenik a foglalkoztatot-
tak kereseti viszonyaiban is. A KSH 
adatai szerint 2018-ban, Heves me-
gyében az alkalmazásban állók 
havi bruttó átlagkeresete az előző 
évitől 10,7 százalékkal, 305 135 fo-
rintra nőtt. A havi nettó átlagkere-
setek szintén 10,7 százalékkal, 202 
914 forintra emelkedtek. 

A növekedés mindkét kategóri-
ában kissé elmarad az országos át-
lagtól, ugyanis nemzetgazdasági 
szinten a bruttó átlagkeresetek 
11,3 százalékkal 329 943 forintra, 
a nettó átlagkeresetek pedig szintén 

11,3 százalékkal 219 412 forintra 
emelkedtek az egy évvel korábbihoz 
képest a KSH 2018. IV. negyedévi 
adatai szerint. 

Az átlagkeresetek növekedési 
üteme infláció feletti volt, így a re-
álkeresetek a megyében és orszá-
gos átlagban is emelkedtek, ami 
hozzájárul a lakossági fogyasztás 
növekedéséhez és ezen keresztül a 
gazdaság bővüléséhez is. 

A gazdaság szereplői
Heves megyében hosszú évek óta 
közel 50 ezer vállalkozás működik, 
számuk az utóbbi öt évben évről évre 
ingadozik, 2018-ban pedig átlépte 
az 50 ezret. 2018 végén 50 127 mű-
ködő adóalany szerepelt a nyilván-
tartásainkban, mely 1 százalékkal 
több, mint 2017 végén. 

Az elmúlt években az egyéni vál-
lalkozások aránya, gazdasági szere-
pe növekedett a társas kör terhére, 
2018-ban folytatódtak ezek a folya-
matok. A tárgyév végén az összes 
adóalany több mint egynegyede 
továbbra is társas vállalkozás és 
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egyéb szervezet volt, közel három-
negyede pedig az egyéni körbe tar-
tozott. 

A megye gazdasági teljesítmé-
nyének alakulásában döntő szerepet 
játszó működő gazdasági szerve-
zetek száma 2018-ban az előző év 
trendjét folytatva 1,1 százalékkal 
tovább csökkent. A csökkenés irá-
nyába hatott, hogy az elmúlt idő-
szakban megszűnő társaságok szá-
ma meghaladta az újonnan alakult 
vállalkozásokét. Ebben a fogyásban 
szerepet játszik a fiktív- és kényszer-
vállalkozások megszüntetése, és 
az adójogszabályok szigorodása is. 
A  gazdaság „fehérítését” szolgálja a 
kereskedelemben bevezetett online 
pénztárgépek használata, az Elektro-
nikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző 
Rendszer alkalmazása, a kedvezmé-
nyes áfakulcs kiterjesztése. 

A társas vállalkozások száma 
0,9 százalékos mértékben, 8640 
darabra csökkent. 2018 végén a 
12 776 működő (élő) gazdasági 
szervezet több mint kétharmada 
(67,6%) rendelkezett jogi személyi-
séggel, közülük a korlátolt felelős-
ségű társaságok száma a legtöbb  
(6084 db). A nem jogi személyisé-
gű társaságok körében 2007-től 
csökkenés tapasztalható, vélhető-
en az üzleti tevékenység viszonylag 
magas kockázata miatt egyre keve-
sebben választják ezt a vállalkozási 

formát. 2018-ban az e körből kilépő 
betéti társaságok miatt mindössze 
36 darab szerepelt a nyilvántartása-
inkban, mely a társas vállalkozások 
elenyésző részét teszi ki. A nonpro-
fit és egyéb szervezetek számában 
2018-ban kismértékű csökkenés 
tapasztalható. E körben az egyesü-
letek vannak túlsúlyban, de jelentős 
hányaddal találhatók köreikben az 
alapítványok és a társasházak is. 

Az egyéni vállalkozók és adó-
számos magánszemélyek száma 
együttesen az előző évinél dinami-
kusabban, 1,7 százalékkal, 37 351 
főre növekedett. Az egyéni vállal-
kozói körben a vállalkozások vala-
mivel több mint harmada (13 391 
fő) szerepel 2018 végén, a többiek 
adószámos magánszemélyek. Az 
egyéni vállalkozások számában az 
évek óta tartó fogyás után 2010-
ben és 2011-ben bővülés követke-
zett be, amely 2012–2013 közötti 
időszakban ismét negatív irányba 
fordult. Azóta azonban ismét pozi-
tív tendenciák hatására, a bázis idő-
szaki 2,8 százalékos bővülés után 
tárgyév végére már 5,4 százalékos 
növekedés tapasztalható. Az egyéni 
vállalkozók több mint négytizedét 
kitevő főállásúak száma – a 2017. 
évi 7,1 százalékos növekedés után 
– tárgyidőszakban 10,7 százalékkal 
gyarapodott. A mellékállásúak szá-
ma és súlya az egyéni körön belül 

2017-ig (2016 kivételével) évről évre 
folyamatosan bővült, tárgyévben is 
folytatódott, 100 fővel erősödött, 
így az egyéni körnek közel 40 szá-
zaléka végzi munkaviszony mellett 
vállalkozói tevékenységét (36,8 %). 
Ezzel szemben a nyugdíj mellett 
vállalkozóké az előző évi, mintegy 
1,5 százalékos csökkenés után bázis 
szinten maradt. 

Az adószámos magánszemélyek 
számának növekedése 2016-ig töret-
len ütemű volt. Számuk és arányuk 
2008-ban nőtt meg ugrásszerűen, 
alapvetően a mezőgazdasági őster-
melők regisztrációs kötelezettsége 
következtében. Tárgyévben az előző 
évek dinamikája megtört, létszámuk 
kis mértékben csökkent (99,8%), 
azaz bázis közeli szinten maradt.

A munkahelyvédelmi akcióterv 
részeként a 2012. évi CXLVII. törvény 
2013. január 1-i hatállyal két új 
egyszerűsített adózási módot veze-
tett be, a kisadózó vállalkozások 
tételes adóját (kata), valamint a kis-
vállalati adót (kiva). A törvényben 
meghatározott feltételek teljesü-
lése esetén a kata alanya egyéni és 
társas vállalkozás egyaránt lehet.

A kata az egyéni vállalkozók kö-
rében méltán a legnépszerűbb, en-
nek köszönhetően 2018 végén 45 
százalékuk (6107 fő) már kata alany-
nyá vált, ami a 2013-as kezdő évhez 
viszonyítva (1723 fő) az adónemet 
választók megháromszorozódását 
jelenti. Ezzel párhuzamosan, az adó-
kulcsemelésekkel párhuzamosan az 
eva alanyok aránya folyamatosan 
fogy, 2018 végén az egyéni vállalko-
zói körben már csak 0,9 százalék (90 
fő) számolt el bevételeivel ebben a 
formában. A kata folyamatos erősö-
désével az szja alanyok aránya folya-
matosan évről évre csökken, 2018 
végén az egyéni vállalkozóknak alig 
több mint fele, 54 százaléka (7196 fő) 
tartozott ebbe a körbe. 

A kezdetben mikro- és kisvállal-
kozások számára alternatívaként 
kínált lehetőségekkel a gazdálkodó 
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szervezetek közül viszonylag keve-
sen éltek. Nem meglepő módon el-
sősorban a magasan képzett mun-
kaerőt alkalmazó (mérnökirodák, 
tanácsadó, pályázatíró szervezetek, 
könyvelő irodák) annak ellenére, 
hogy a kiva választhatóságát 2017-
től már a középvállalkozások szá-
mára is lehetővé tette a jogszabály. 
Megyénkben a 6804 mikro- és kis-
vállalkozás közül 2018 végéig 418 
adózó élt a kata és 604 adózó a kiva 
választásának lehetőségével. Szá-
muk az utóbbi két évben ugrássze-
rűen emelkedett, duplázódott, ám 
arányaikban még így sem jelentő-
sek. A gazdálkodó szervezeteknek 
csupán 3,3 százaléka a kata és 4,7 
százaléka a kiva alany.

Ezzel egy időben pedig az eva 
alanyok száma a teljes adózói körben 
(egyéni vállalkozók és gazdálkodói 
szervek együttesen) egy százalék-
ra (266 db) zsugorodott, melyből a 
társaságok száma 176 (1,4 százalék), 
míg az egyéni vállalkozói szeg-
mensben 90 fő (0,7 százalék) tart ki a 
végsőkig az adónem mellett.

A gazdálkodó szervezetek 77 
százalékát (9804 db) kitevő legné-
pesebb tábort továbbra is a társasági 
adóalanyok alkotják. A fennmaradó 
mintegy 14 százaléknyi (1774 db) 
csoportba a költségvetési szervek 
és a zömében egyszeres könyvvitelt 
vezető nonprofit szervezetek sorol-
hatók. 

A versenyszféra 
szereplőinek 
teljesítménye
Heves megye gazdasági teljesít-
ményének alakulásában továbbra 
is meghatározó a társas vállalko-
zások szerepe, hiszen 2018-ban a 
megyében képződött bevétel 95,3 
százalékát ez a kör adja, mely ará-
nyában majdnem azonos a bázis évi 
értékkel (95,4 százalék). A társas 
vállalkozások nettó árbevétele folyó 

áron 6,2 százalékkal növekedett, 
mely jóval magasabb a 2,8 száza-
lékos inflációs rátánál. A törvényi 
változások, köztük az egyszerűsí-
tett adózási módok bevezetése által 
jobban érintett, elsősorban belföldi 
piacon és a lakossági ellátásban ér-
dekelt egyéni vállalkozások és az 
egyszerűsített vállalkozói adózást 
alkalmazók teljesítményének rész-
aránya lényegében nem változott, 
2018-ban 3,5, illetve 0,1 % volt.

Az egyéni vállalkozások be-
vételei a 2017. évi 3,5 százalékos 
részesedés után tárgyévben bár a 
bevétel növekedés indexe esetük-
ben 6,4 százalék volt, de a nagyság-
rendileg jelentősebb társas vállalko-
zások szintén magas 6,2 százalékos 
növekménye miatt az egyéni kör 
részaránya 2018-ban sem változott, 
továbbra is maradt a gazdálkodók 
összes bevételének 3,5 százaléka. 
Az eva adóalanyok pedig az előző 
évi bevételnek mindössze 83,6 szá-
zalékát adták, amely így az összes 
bevétel 0,1 százalékára zsugorodott. 
A kisadózó vállalkozások tételes 
adóját választók a tárgyévben már 
24,2 milliárd forint bevételt értek 
el, ez 22,4 százalékkal magasabb 
érték, mint a bázis évben, így az 
összes bevételből immár 1,2 száza-
lékkal részesednek. 

Adóbevételek 
alakulása
A Heves megyei illetékességű társas- 
és egyéni vállalkozások, költségve-
tési szervek, egyéb gazdálkodók és 
magánszemélyek 2018-ban össze-
sen 271,233 milliárd forint adó, já-
rulék, illeték és vám befizetést telje-
sítettek. Így a központi költségvetés 
számára 14 milliárd forinttal, 5,6 
százalékkal több bevétel képződött 
a megyében az egy évvel korábbihoz 
képest. Az országos adóbevételek-
hez 1,9 százalékkal járultak hozzá a 
megyei adóalanyok. 

A belső fogyasztás bővülésével 
mind az értékesítések, mind a be-
szerzések az előző évit jóval megha-
ladó mértékben változtak. A megyei 
nettó áfa bevételek 2018-ban, az 
országos tendenciákkal megegyező-
en, kedvezően alakultak. Az adózók 
Heves megyében 2018-ban 156 911 
millió forint általános forgalmi adó-
hoz kapcsolódó bevételt fizettek 
be a költségvetésbe, ami 7,6 szá-
zalékos bővülést jelent. A vissza-
igényelt adó összege szintén nö-
vekedést mutat, a bázis évi 39  127 
millió forint 45 371 millió forintra 
emelkedett, amely 16 százalékos 
növekedést jelent, az országos 14,6 
százalékos növekedéssel szemben. 
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Heves megyében a foglalkoz-
tatáshoz kapcsolható bevételek 
az országos növekedési ütemmel 
megegyezően, 6,9 százalékkal 145 
milliárd forintra emelkedtek. A 
bérmegállapodás és a különböző 
életpálya modellek béremeléseinek 
hatásaként emelkedtek a bérek. A 
befizetett szja 43 225 millió forint-
ra emelkedett. A különböző (első-
sorban családokhoz kapcsolódó) 
kedvezmények növekedése miatt a 
2018. évi szja-bevallások alapján a 
magánszemélyeknek 12,9 százalék-
kal több, 3 112 millió forint vissza-
igénylésük keletkezett. 

A jövedelmek gyarapodása vo-
lumenében még ezt a kedvezmény 
növekedést is meghaladta, lényege-
sen nagyobb volt attól, így az adó-
nem 40 113 millió forintos egyenle-
ge 11,9 százalékkal haladta meg az 
egy évvel korábbit. 

A béremelések hatására a járulé-
kok alapjainak növekedésével is 
együtt járt, amely a kulcs csökke-
nések ellenére is magasabb járulék 
befizetéseket eredményezett, tehát 
annak ellenére, hogy a szociális hoz-
zájárulás adó mértéke 22 százalék-
ról 19,5 százalékra mérséklődött, 
valamint a szociális hozzájárulási 
adó különböző alapok közötti meg-

osztása is változott, a foglalkozta-
táshoz kapcsolódó adók és járulé-
kok összességében 5,2 százalékkal 
emelkedtek. 

A vállalkozási tevékenységhez 
kötődő adók – mint a társasági adó 
és az egyéb egyszerűsített adózá-
si módok – befizetései a 2017. évi 
8817 millió forintról 2018-ban 
6098 millió forintra csökkentek. 
A kisadózók számára folytatódott 
az adóterhek és az adminisztráció 
további csökkentése, melynek kö-
vetkeztében az adóalanyok száma 
és az általuk befizetett adó összege 
is emelkedett. A vállalkozási ered-
ményt terhelő adókra mégis együt-
tesen 31 százalékkal kevesebb, 
6  098 millió forint nettó befizetés 
folyt be. A csökkenést a társasági adó 
befizetések előző évhez mért jelen-
tős csökkenése eredményezte. 

A megye vállalkozásai 2018-ban 
vám- és jövedéki adóból 3226 mil-
lió forinttal gyarapították a költség-
vetés bevételét, mely 2 százalékkal 
haladja meg a bázis évi értéket. 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 az 1 
milliárd forintot. 

Az adóbevételek adónemen-
kénti részaránya Heves megyében 
nem változott a bázis időszakhoz 
képest. Az egyes adónemek egy-
máshoz viszonyított részarányát és 
azok évek közötti változását alapve-
tően a nettó áfa alakulása határozza 
meg. Az  előző évekhez hasonlóan 
2018-ban a nettó áfa részaránya 
41,1 százalék, mely számottevően 
meghaladja a 24,5 százalékos or-
szágos átlagot. A megyei adóbevé-
teleken belül a foglalkoztatáshoz 
kötődő adó- és járulékbevételek 
súlya is meghatározó. A vizsgált 
időszakban kis eltérésekkel ugyan, 
de közel azonos az országos tenden-
ciákkal, a bevételek 14,8 százalékát 
kitevő személyi jövedelemadó 
illetve a 37 százalékát alkotó szoci-
ális hozzájárulási adó, tb-járulékok 
és az egészségügyi hozzájárulás 
együttes részesedése. A vállalkozá-
si tevékenységhez kötődő adók 
– mint a társasági adó és az egyéb 
egyszerűsített adózási módok – be-
fizetéseinek részesedése a 2017. 
évi 3,4 százalékról 2018-ban 2,2 
százalékra csökkent, mely azzal a 

Sorszám Adónemek Heves megye Országos Megye/országos

Kiemelt adónemek 2017. év 2018. év Index 
2018/2017. 2017. év 2018. év Index 

2018/2017. 2017. év 2018. év

M Ft M Ft % M Ft M Ft % % %

1. Személyi jövedelemadó 35 845 40 113 111,9% 1 907 830 2 166 531 113,6% 1,9% 1,9%

2. Foglalkoztatáshoz  
kapcsolódó adók, járulékok 99 282 104 475 105,2% 5 055 753 5 303 485 104,9% 2,0% 2,0%

3. Tao+eva+kata+kiva 8 817 6 098 69,2% 809 104 601 089 74,3% 1,1% 1,0%

4. Nettó belföldi áfa 106 668 111 540 104,6% 3 137 362 3 497 481 111,5% 3,4% 3,2%

        áfabefizetés 145 795 156 911 107,6% 5 757 242 6 500 255 112,9% 2,5% 2,4%

        áfakiutalás –39 127 –45 371 116,0% –2 619 880 –3 002 774 114,6% 1,5% 1,5%

5. Vám- és jövedéki bevételek 3 164 3 226 102,0% 1 637 024 1 794 627 109,6% 0,2% 0,2%

6. Illetékek és egyéb adók 2 961 5 781 195,2% 828 895 898 806 108,4% 0,4% 0,6%

7=1+..+6 NAV által kezelt bevételek összesen 256 737 271 233 105,6% 13 375 968 14 262 019 106,6% 1,9% 1,9%

8. Kiutalt támogatások –154 –146 94,8% –449 480 –499 814 111,2% 0,0% 0,0%

9=7–8 NAV által kezelt adóbevételek és  
támogatások egyenlege 256 583 271 087 105,7% 12 926 488 13 762 205 106,5% 2,0% 2,0%
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jogalkotói szándékkal függ össze, 
amely a jövedelem típusú adókról 
a fogyasztási típusú adókra helyezi 
a hangsúlyt. A vám és a jövedéki 
adók részesedése pedig 61 millió 
forintos növekedést követően is 
csupán 1,2 százalékot ért el 2018-
ban. Míg az adóalanyok szűk réte-
gét érintő, sok esetben az érintettek 
által bírált, támadott tevékenységi, 
ágazati különadók és egyéb adók 
együttesen is, csak az összes adó be-
vétel csupán 0,2 százalékát adták. 

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 2017-ben 2,4 száza-
lékkal magasabbak voltak az egy év-
vel korábbinál, 2018-ban a fogyasz-
tói árindex 102,8 százalék volt.

A tárgyévben minden lényeges 
teljesítménymutató esetében jelen-

tős mértékű javulás tapasztalható, 
amelyet alapjaiban az export bővü-
lése határozott meg.

Részleteit tekintve, Heves me-
gyében a nettó árbevétel az előző 
évi 8,2 százalékos emelkedés után 
tárgy évben kisebb mértékben, 6,2 
százalékkal nőtt, ám a nemzetgaz-
dasági értéktől még így is dinami-
kusabban nőtt (országos növekedés 
5,4%) A megyei székhelyű társasá-
gok társasági adó bevallásaikban 1 
915 milliárd forint nettó árbevétel-
ről adtak számot, ami 6,2 százalék-
kal magasabb az előző évinél. 

A megye gazdaságának fő hú-
zóereje továbbra is a kivitel, mely a 
2017. évi erőteljes (11,0%) emelke-
dés után tárgyidőszakban ennél visz-
szafogottabb, de még így is jelentős 
ütemben, 8,9 százalékkal növeke-
dett. A 2018. évi 1 164 milliárd fo-
rint értékű kivitel az összes megyei 
bevételnek már több mint felét, 
60,8 százalékát biztosította (bázis: 
59,3%), mely 3,2 százalékponttal 
múlta felül az elmúlt 5 év átlagát. 
Országosan az export súlya a Heves 
megyeitől eltérően, 1,7 százalék-
ponttal 33,8 százalékra mérséklő-
dött 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 4,8 
százalékos növekedés után tárgy-
időszakban a nemzetgazdasági át-
lagtól elmaradva, 2,2 százalékkal 
növekedtek. 750,8 milliárd forint 

összege már 13,1 százalékkal felül-
múlja a 2012–2017 évek átlagát, ez-
zel párhuzamba állítható az országos 
értékeket, amely 17,1 százalékkal 
haladta meg azt. Azaz érzékelhető, 
hogy bár még elmarad a megye fo-
gyasztásának növekedése az orszá-
gos trendtől, de megközelíti 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 
csökkenő hosszú- és rövid lejáratú 
bankhitelek megjelenése. Az ala-
csony infláció, a minimál és garantált 
bérminimumok, életpályamodellek 
kedvezményezettjeinek évről évre 
gyarapodó reáljövedelme, az egyes, 
csak belföldön igénybe vehető, 
„cafeteria”-jövedelmek együttesen 
mind-mind jelentős, egymást erősí-
tő, multiplikátor hatást gyakoroltak 
a keresletet, fogyasztást befolyáso-
ló belföldön elkölthető jövedelmek 
alakulására. Kedvező, hogy a reáljö-
vedelmek folyamatosan emelked-
tek. A működő társas vállalkozások-
nál alkalmazásban állók átlagbére 
2018-ban az előző évihez képest 6,8 
százalékkal (országosan 10 száza-
lékkal) nőtt, ami a 3 százalék alatti 
fogyasztóiár-növekedés miatt, reál 
értéken is komoly vásárlóerő-növe-
kedést jelent.

A gazdasági teljesítmények ala-
kulását a forgalom alakulásánál job-
ban kifejezi a társaságiadó-bevallá-
sok adataiból számított, az előállított 
új értéket mérő hozzáadott érték 

Teljesítménymutatók – 2018. év

Megnevezés Mérték-
egység

Heves 
megye Index 

2018/2017
Magyarország Index 

2018/2017

„Heves m. 
ország”

2018. év 2018. év 2017. év

Nettó árbevétel M Ft 1 915 177 106,2% 92 150 402 105,4% 2,1%

Exportárbevétel M Ft 1 164 318 108,9% 31 148 705 100,5% 3,7%

Export-/nettó árbevétel % 60,8% 33,8% 179,9%

Belföldi értékesítés M Ft 750 859 102,2% 61 001 697 108,1% 1,2%

Hozzáadott érték M Ft 398 631 113,1% 20 599 338 108,8% 1,9%
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mutató, mivel nem tartalmazza az 
anyag- és anyag jellegű költségek 
halmozódását. 

A 2017. évi 4,5 százalékos növe-
kedés után a társaságok által meg-
termelt hozzáadott érték tárgyév-
ben is kedvezően alakult. A 2018. évi 
megyei 399 milliárd forintos ösz-
szeg 13,1 százalékkal több az egy 
évvel korábbinál, míg országosan a 
bázis időszakit szintén meghaladó, 
8,8 százalékos bővülés tapasztalha-
tó. Ennek hatására a megyei szinten 
számított hozzáadott érték felül-
múlta az elmúlt hat év átlagában 
számított értéket, 34,7 százalékkal, 
mindez nemzetgazdasági szinten is 
mintegy 19,9 százalékkal több új 
értéket állítottak elő.

A megyei társaságok adataira 
ennek ellenére jellemző, hogy az or-
szágos hozzáadott érték mutatóból 
való részesedésük bázis szinten ma-
radt (1,9%), mely a tárgyidőszakban 
alatta marad a nettó árbevételből 
(2,1%) való részaránynak. Az ano-
máliának tűnő dolog magyarázata 
a 2012–2015. években még 1,6–1,7 
százalékos Heves megye/országos 
hozzáadott érték megoszlási arány 
volt, amely 2016-ban elérte s azóta 
folyamatosan tartja a megye gazda-
sága ezt az 1,9 százalékos szintet. 

Összetevőit tekintve a hozzá-
adott érték egyes elemei mind 
növekedtek az egy évvel korábbi-
hoz képest. A korrigált üzleti ered-
mény (az üzemi eredmény egyéb 
ráfordításokkal növelt és egyéb be-
vételekkel csökkentett értéke) az 
előző évi 17 százalékos csökkenést 
követően tárgyévben több mint 35 

százalékkal növekedett. Ez 143,4 
százalékát teszi ki a 2012–2017. évi 
átlagértéknek, az országos 113,7 
százalékhoz képest. Heves me-
gyében a korrigált üzleti eredmény 
részaránya a megtermelt új érték-
ből 21,8 százalék, majd 10 szá-
zalékkal alacsonyabb a hazai 31,3 
százalékos értéknél. Részesedése 
1,5 százalékponttal meghaladja az 
előző hat év átlageredményét, ezzel 
szemben országosan 1,7 százalékos 
elmaradás mutatkozik.

A bérköltségek 6,2 százalékos 
bővülése 2,5 százalékponttal ala-
csonyabb az országos átlagnál, ez-
zel a hozzáadott érték legnagyobb 
hányadát, 41,3 százalékát teszi ki 
(az országos aránya ennél kisebb, 
37,7%). A bérjellegű egyéb költ-
ségek társadalombiztosítási já-
rulékokkal együttesen számított 
összege az előző évi 3,4 százalékos 
növekedés után a tárgyidőszakban – 
a bérnövekedéssel együtt mozogva 
– megyénk társaságainál 9,7 száza-
lékkal, országosan 6,4 százalékkal 
növekedett. A mutató a megtermelt 
új értékhez az előző évekhez képest 
folyamatosan csökkenő arányban 
(törvényi változások) 16,6 százalék-
kal (az országos érték 13,9%) járult 
hozzá.

Az elszámolt amortizáció me-
gyei szinten 11,3 százalékkal ha-
ladta meg a 2017. évi összeget, míg 
országosan 5,5 százalékos bővülés 
tapasztalható, a hozzáadott értéken 
belül a megyében közel 20,4 szá-
zalékos súllyal szerepel (országos 
átlag: 17,1%). Az amortizációs forrás 
a megyében az elmúlt hat év átla-

gához viszonyítva 0,6 százalékkal 
nőtt, ezzel szemben országos értéke 
0,4 százalékkal csökkent.

Heves megye fejlődését, a nem-
zetgazdaságban elfoglalt helyét 
nagyságrendjét jól tükrözi az orszá-
gos teljesítménymutatókból, azok 
elemeiből való részesedése, mely 
2018-ban érzékelhetően javult az 
elmúlt évekhez képest, majd min-
den mutatóban meghaladja a válság 
előtti év szintjét, 1,4–2,3 százalék 
között alakult, mely még ezzel együtt 
is lényegesen elmarad a népességen 
belüli hányadunktól (3%).

Jövedelmezőség 
alakulása 
Az előző évhez képest, amikor visz-
szaesést jeleztek a kiemelt teljesít-
ménymutatók, 2018-ban a két évvel 
korábbi adatokat is meghaladják a 
megye jövedelmezőséggel kap-
csolatos mutatói, így összességé-
ben kedvezőbb képet, tendenciát 
mutatnak a korábbiaktól.

A vállalkozások összesített adó-
zás előtti eredménye (67 864 
millió forint) az előző évi 13,9 szá-
zalékos csökkenéssel ellentétben 
2018-ban több mint 27 százalékos 
(14 587 millió forintos) – a hazai át-
lagnál jelentősebb – erősödés kö-
vetkezett be. Az egy vállalkozásra 
jutó adózás előtti eredmény az 
előző évi 7503 ezer forintról 9801 
ezer forintra emelkedett. 

Az adózás előtti eredmény alaku-
lását legnagyobb mértékben nem a 
nyereség növekedése befolyásolta, 
mert a nyereséges bevallást adók 

Hozzáadott érték és elemei – 2018. év

Megnevezés Mérték-
egység

Heves megye Index 
2018/2017

Magyarország Index 
2018/2017

„Heves m. 
ország”

2018. év 2018. év 2018. év

Hozzáadott érték M Ft 398 631 113,1% 20 599 338 108,8% 1,9%

Korrigált üzleti eredmény M Ft 86 769 135,0% 6 442 040 112,1% 1,3%

Amortizáció M Ft 81 137 111,3% 3 532 502 105,5% 2,3%

Bérköltség M Ft 164 512 106,2% 7 761 958 108,7% 2,1%

Bérjellegű egyéb költség+TB jár. M Ft 66 215 109,7% 2 862 837 106,4% 2,3%
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nyeresége mindössze 1 százalék-
kal nőtt, addig a veszteség összege 
jelentős mértékben, több mint felére 
esett vissza az egy évvel korábbihoz 
viszonyítva. 

 Míg a 83 221 millió forint nye-
reséget az előző évinél alig 1,2 szá-
zalékkal kevesebb, összesen 4 643 
társaság produkálta, addig a –15 
355 millió forintot elérő veszteség 
a bázisidőszakinál 5 százalékkal ke-
vesebb, 2 281 vállalkozásnál keletke-
zett. Az összes értékelhető bevallást 
adó társaságból a nyereségesek (+ 
nulla eredményt vallók) aránya ez-
által 0,9 százalékponttal, 67,1 száza-
lékra javult, a veszteségeseké pedig 
0,9 százalékponttal 32,9 százalékra 
csökkent. A pozitív (+ nulla) ered-
ményt vallók fajlagos nyeresége 
17 924 ezer forintot tett ki, míg a 
veszteséges vállalkozások által pro-
dukált veszteség átlagosan 6 732 
ezer forint volt (bázis rendre: +17 
531 ezer forint, –12 128 ezer forint). 
Nemzetgazdasági szinten a megyei 
trenddel egyezően, de attól eltérő 
ütemben módosult, a nyereség 7 
százalékkal nőtt, a veszteség pedig 
20,2 százalékkal csökkent. 

Az adózás előtti jövedelmező-
ségi szint (adózás előtti eredmény 
/ nettó árbevétel) a megyében 0,6 
százalékponttal, míg nemzetgaz-
dasági szinten 0,7 százalékponttal 
javult, így a társaságok árbevétel 
arányos jövedelme Heves megyé-
ben 3,5 százalék országos átlagban 

ennél jelentősen magasabb, 6,2 szá-
zalék volt. 

Az adózás előtti eredmény egyes 
elemeit tekintve, az üzleti eredmény 
2018-ban 32,3 százalékkal, 70 
265 millió forintra gyarapodott. 
Az egyéb bevételek és ráfordítások 
egyenlegével korrigált üzleti ered-
mény (86 769 millió forint) az elő-
ző évi közel 17 százalékos csökkenés 
után tárgyévben 35 százalékkal, 22 
518 millió forinttal növekedett, 
ugyanezen adat nemzetgazdasági 
viszonylatban bázis viszonyítva 9,2 
százalékos növekedés után 540 828 
millió Ft bővülést eredményezett. 

A megyei társaságok pozitív 
adóalapja 25,3 százalékkal 74 mil-
liárd forint volt 2018-ban, az erre 
eső számított adó pedig szintén 25 

százalékkal, 6,7 milliárd forintra 
emelkedett. A megye vállalkozásai 
2018-ban az előző évinek majdnem 
dupláját, összesen 1 609 millió forint 
számított adóból levonható adóked-
vezményt vettek igénybe, amely a 
számított adó 24,1 százalékának 
felelt meg (bázis arány: 16,1%). En-
nek héttizedét a fejlesztési adóked-
vezmény, közel 15 százalékát látvány-
csapatsport támogatás, mintegy 11 
százalékát kis- és középvállalkozások 
kamatkedvezménye jogcímen vették 
igénybe a társaságok. 

A fizetendő adó összege az elő-
ző évi 23,5 százalékos csökkenéssel 
ellentétben 13 százalékkal nőtt, 5 
milliárd forintot tett ki. Ezáltal a társa-
ságok adóterhelése összességében 
0,7 százalékponttal, 6,8 százalékra 

Jövedelmezőségi mutatók – 2018. év

Megnevezés Mérték-
egység

Heves 
megye Index 

2018/2017
Magyarország Index 

2018/2017

„Heves m. 
ország”

2018. év 2018. év 2018. év

Adózás előtti eredmény M Ft 67 864 127,4% 5 677 296 117,4% 1,2%

Üzleti tevékenység eredménye M Ft 70 265 132,3% 5 536 760 109,4% 1,3%

Pénzügyi eredmény M Ft –1 877 –1205,3% 137 740 –59,8% –1,4%

„Korrigált üzleti eredmény  
(üzleti er.–egyéb bev.+egyéb ráf.)” M Ft 86 769 135,0% 6 442 040 109,2% 1,3%

Adózott eredmény M Ft 62 816 128,7% 5 261 250 118,5% 1,2%

Jövedelmezőségi szint                                                     
Adózás előtti eredmény/nettó árbevétel % 3,5% 6,2%
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mérséklődött az egy évvel korábbi-
hoz képest (7,5%). Előzőek együttes 
hatásának következményeként a tár-
saságok adózott eredménye 28,7 
százalékkal 62,8 milliárd forintra 
erősödött.

2015-től kezdődően a kormány-
zati törekvések kapcsán egy új kedvez-
mény konstrukciót vezettek be a társa-
sági adó jogszabályi rendszerében. A 
rendelkezés az adóról (adó-felaján-
lás) intézménye egy, minden korábbi 
gyakorlattól eltérő módon (az 1 száza-
lékos adófelajánláshoz hasonlóan ak-
tív módon) biztosít lehetőséget a tár-
sasági adó alanyai számára a sport és 
a kultúra támogatására. Amennyiben 
egy adott vállalkozás az általa befize-
tendő adóévi adóelőleg, adóelőleg-
kiegészítés, illetve adó meghatáro-
zott részéről a társasági adóról szóló 
törvény által szabályozott kedvezmé-
nyezett célra felajánlást tesz, úgy an-
nak a kedvezményezett részére tör-
ténő juttatását – bizonyos feltételek 
fennállása esetén – a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal teljesíti. Az adózó az aláb-
bi kedvezményezett célokra tehetett 
felajánlást: 

•	 filmalkotás támogatására, 
•	 előadó-művészeti szerve-

zet támogatására, valamint
•	 látvány-csapatsport támo-

gatására.
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 735 mil-
lió forint után 2018-ban összesen 
mintegy 1 milliárd forintot utalt 
át a kedvezményezettek, a sportági 
szakszövetségek és az EMMI részére. 

Hatékonyság alakulása
Az eredménymutatók erősödő mu-
tatóinak hatása megjelenik a külön-
böző teljesítmény, jövedelmezőségi, 
megtérülési és hatékonysági muta-
tókban is. A társaságok működteté-
sének, fejlődésének meghatározó 
tényezője a saját források megfele-
lő állománya, mivel a külső források 
bevonásának, többek között a hitel-
hez jutásnak is az egyik lényeges té-
nyezője.

A hozam, mint a vállalkozások 
megtérülő saját pénzügyi forrá-
sa, a társasági adó megfizetése 
után maradó adózott eredmény 
28,7 százalékos növekedésének, 
valamint az amortizáció 11,3 szá-
zalékos bővülésének eredőjeként 
143,9 milliárd forinttal 18,3 száza-
lékos növekedést ért el. Országos 
szinten az adózott eredmény 16,3 
százalékos növekedése, valamint az 
amortizáció 5,5 százalékos növeke-
désének eredőjeként a vállalkozások 
által elért hozam nemzetgazdasági 
szinten 11,7 százalékkal erősödött. 

A megyei székhelyű vállalkozások 
saját tőkéje az országos 6,8 száza-
lékos növekedéssel párhuzamosan 
10,2 százalékkal gyarapodott az 
előző évihez viszonyítva. A saját tő-
kére vetített hatékonysági mutatók 
vegyes képet mutatnak országos 
összehasonlításban. A saját tőkére 
vetített hozzáadott érték (48,9%) 
Heves megyében az országos 45,2 
százalékot kissé felülmúlja. A saját 
tőkére vetített hozam (17,7%) vi-
szont 1,6 százalékponttal elmarad 
az országos átlagtól.

2018. évi adatok szerint Heves 
megyében a társaságok tulajdonosai 
által jegyzett tőke az előző évi bá-
zis szinten maradással ellentétben, 
3,2 százalékkal bővült. Országosan 
a bázis évi visszaesést követően 8,9 
százalékos növekedés tapasztalha-
tó. A megyei jegyzett tőke az orszá-
gos értéknek közel az 1,1 százalé-
kát teszi ki. Megyénkben a működő 
külföldi tőke majdnem felére esett 
vissza, ami eltér a nemzetgazdasá-
gi 11 százalékot meghaladó nö-
vekedéstől, ezáltal a jegyzett tőke 
csökkenő hányadát – mindössze 
negyedét – a külföldiek által jegy-
zett tőke tette ki, mely 13,9 száza-
lékponttal alacsonyabb a hazai át-
lagnál. A vállalkozások vagyon (tőke) 
gyarapodását kifejező mutató, a 
saját tőke jegyzett tőkére vetített 
aránya 13,9 százalékra mérséklődött 
a bázis évhez viszonyítva. 

A jóváhagyott osztalék a me-
gyében (19,6 milliárd forint) 123,3 
százaléka a bázis évinek. (Országos 
emelkedés: 10,6%.) A tulajdonosok 
részére kifizetett osztalék 14,2 
százalékkal csökkent és még így 
is majdnem másfélszerese a tárgy-
évben jóváhagyott osztalék össze-
gének. (Nemzetgazdasági szinten 
2 százalékkal kevesebb kifizetés 
történt az egy évvel korábbinál.) A 
külföldiek részére kifizetett osztalék 
összege 35,4 százalékkal csökkent, 
ugyanakkor a belföldi magánsze-
mélyek részére kifizetett összeg 28,2 

915 
millió Ft

116 
millió Ft

5,3
millió Ft

2,7
millió Ft
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százalékkal magasabb összeget tett 
ki az egy évvel korábbinál. 2018-ban 
a belföldi társaságok részére kifize-
tett összeg visszaesett (37,3%), el-
lentétben a bázisidőszaki közel 28,5 
százalékos bővüléssel. Ezáltal a 25,1 
milliárd forint kifizetett osztalék 
több mint harmadát külföldi tu-
lajdonosnak fizették ki, a belföldi 
magánszemélyek részesedése 51 
százalékra erősödött, míg a belföldi 
társaságok részesedési hányada 15 
százalékra mérséklődött. 

Átlagos állományi 
létszám alakulása
A Heves megyei társaságok átlagos 
állományi létszáma (46 396 fő) a 
tárgyévben 263 fővel csökkent. 
Ezzel párhuzamosan országosan a 
foglalkoztatottak létszáma a megyei 

átlagot kissé meghaladva 2,2 száza-
lékkal csökkent 2018-ban. 

Ezzel egyidejűleg a bérköltség 
a hazai átlagtól kissé elmaradva, 
6,2 százalékkal növekedett, így 
az átlagbér megyei szinten a 2017. 
évinél csekélyebb ütemben, 6,8 szá-
zalékkal emelkedett, elmaradva 
a nemzetgazdasági 10 százalékos 
értéktől. A növekedés mindkét vi-
szonylatban jóval magasabb a 2018. 
évi 2,8 százalékos inflációs rátánál. 

Ennek hatására a megyében 
foglalkoztatottak 2018. évi 3 546 
ezer forintos átlagbére 100,6 
százaléka az országosnak, ezáltal 
a megyei és országos bérviszo-
nyok közötti relatív különbség 
megszűnni látszik. 

Az élő munka hatékonyságát 
tükröző, egy főre jutó hozzáadott 
érték mutató az országos javulásnál 

(11,3%) nagyobb ütemben, 13,8 
százalékkal nőtt. Az egy fő által egy 
év alatt átlagosan előállított 8 592 
ezer forint új érték 91,9 százaléka 
a hazai átlagnak. 

A megye 
gazdaságának ágazati 
szerkezete
Heves megyében a társas vállalko-
zások teljesítményének az ágaza-
ti összetétele számottevően nem 
változott a bázisidőszakhoz képest. 
2018-ban is a teljesítmény és jöve-
delemmutatók jelentős ágazati 
differenciáltsága, nagymértékű 
szóródása figyelhető meg. A megye 
gazdaságának ágazati szerkezeté-
re jellemző néhány ágazat – ezen 
belül néhány társaság – meghatá-

Hozam – 2018. év

Megnevezés Mérték-
egység

Heves 
megye Index 

2018/2017
Magyarország Index 

2018/2017

„Heves m. 
ország”

2018. év 2018. év 2018. év

Hozam                                                                                         
(adózott eredmény + amortizáció) M Ft 143 953 118,3% 8 793 752 111,7% 1,6%

Ebből:  Adózott eredmény M Ft 62 816 128,7% 5 261 250 116,3% 1,2%

             Amortizáció M Ft 81 137 111,3% 3 532 502 105,5% 2,3%

Erőforrások alakulása – 2018. év

Megnevezés Mérték-
egység

Heves 
megye Index 

2018/2017
Magyarország Index 

2018/2017

„Heves m. 
ország”

2018. év 2018. év 2018. év

Saját tőke M Ft 814 774 110,2% 45 561 780 106,8% 1,8%

Jegyzett tőke M Ft 113 356 103,2% 10 155 178 108,9% 1,1%

Jegyzett tőke/saját tőke % 13,9% 93,6% 22,3% 102%

Külföldi tőke M Ft 28 874 55,6% 4 004 506 111,6% 0,7%

       Külföldi tőke/jegyzett tőke % 25,5% 53,8% 39,4% 102,5%

Kifizetett osztalék M Ft 25 047 85,8% 2 023 577 100,5% 1,2%

       Kifizetett osztalék/jegyzett tőke % 22,1% 83,2% 19,9% 92,4%

Foglalkoztatási mutatók – 2018. év

Megnevezés Mérték-
egység

Heves 
megye Index 

2018/2017
Magyarország Index 

2018/2017

„Heves m. 
ország”

2018. év 2018. év 2018. év

Átlagos állományi létszám fő 46 396 99,4% 2 203 112 97,8% 2,1%

Bérköltség M Ft 164 512 106,2% 7 761 958 107,6% 2,1%

Átlagbér (E Ft/fő) E Ft/fő/év 3 546 106,8% 3 523 110,0% 100,6%
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rozó súlya. A gazdasági ágak közül 
változatlanul a gépipar, a kereske-
delem és az energia-, víztermelés- 
hulladékgazdálkodás bír kiemelt je-
lentőséggel. Együttes részesedésük 
a főbb teljesítménymutatókból kis-
mértékben visszaesett. 

A nettó árbevételnek ezzel 
együtt továbbra is mintegy három-
negyede, a belföldi eladások több 
mint fele, a kivitelnek közel 90 
százaléka, a hozzáadott értéknek 
pedig a hattizede ebben a három 
kiemelt ágazatban keletkezett. 
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 
hozam összességében a megyei át-
lagtól kissé elmaradva növekedett 
az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Ezzel párhuzamosan az adózás előtti 
eredmény és a megtermelt hozam 
tekintetében is a megyei átlagos nö-
vekedésnél csekélyebb gyarapodás 
következett be. Ezen ágazatok saját 
tőkéje közel 7,7 százalékkal erősö-

dött a megyei szintű 10,2 százalé-
kos bővüléssel egyetemben.

A nem kiemelt ágazatok együt-
tes bevétele és a hozzáadott érték 
mutatója a megyei átlagot megha-
ladó ütemben 11, illetve 18,1 szá-
zalékkal bővült. Az adózás előtti 
eredmény és a megtermelt hozam 
szintén a megyei átlagot meghaladó 
ütemben 40,5 valamint 29,1 száza-
lékkal gyarapodott.

Gazdasági 
teljesítmények 
alakulása ágazatonként 
A nettó árbevétel az előző évi 8,2 
százalékos növekedés után cseké-
lyebb mértékben, de ismét gyarapo-
dott, összesen 6,2 százalékkal, 111 
532 millió forinttal bővült. A növe-
kedésben jelentős szerepet játszott 
az eladások több mint felét, 60,8 
százalékát (bázis: 59,3%) kitevő ex-
port, megyei átlagot meghaladó 
bővülése. Az előző évben 4,3 száza-
lékkal növekvő belföldi értékesítés 
tárgyévi teljesítménye 2,2 százalék-
kal bővült, s a bázisévi 11 százalékkal 
emelkedő kivitel tárgyévi gyarapo-
dása 8,9 százalékos lett.

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 68,9 szá-
zalékát két ágazat, a gépipar és a 
kereskedelem bonyolította (bázis: 
69,2%). A nettó árbevétel a ki-
emelt ágazatok több mint felében 
tovább növekedett. Legnagyobb 
mértékű, mintegy 65 milliárd fo-
rintos növekedés a – 2017-ben szin-
tén a legnagyobb növekedést elérő 
– gépiparban következett be első-
sorban a kivitel kimagasló bővülése 
következtében, azzal együtt, hogy az 
ágazat belföldi eladásai visszaesést 
mutatnak. Ezáltal a megyei bevé-
telek legnagyobb hányada, 55,4 
százaléka, továbbra is az ide tartozó 
társaságokhoz köthető. A kereske-
delem tárgyidőszakban döntően a 
belföldi eladások erősödése követ-
keztében mindössze 1,8 százalékos 
bővülést ért el és a kismértékű nö-
vekedés ellenére is 13,5 százalékos 
aránnyal továbbra is második a ki-
emelt ágazatok sorában. 

A kivitel összetétele jóval kon-
centráltabb a nettó árbevételnél, 
ugyanis az ebből származó összes 
bevétel növekvő, legnagyobb há-
nyada 87,3 százaléka egyetlen 
ágazathoz, a gépiparban műkö-

Kiemelt ágazatok főbb adatai – 2018. év

Megnevezés Nettó 
árbevétel Hozzáadott érték Adózás előtti  

eredmény
Hozam  

(Ad. er.+Amort.)

M Ft B% M Ft B% M Ft B% M Ft B%

Heves megye össz. (M Ft) 1 915 177 106,2% 398 631 113,1% 67 864 127,4% 143 953 118,3%

Részarány, % 100% 100% 100% 100%

Gépipar (M Ft) 1 060 178 106,6% 168 814 113,3% 20 080 73,7% 58 287 95,0%

Részarány, % 55,4% 42,3% 29,6% 40,5%

Energiaipar, vízterm., hulladékg. (M Ft) 103 766 93,6% 41 249 103,2% 3 701 –45,9% 13 644 709,5%

Részarány, % 5,4% 10,3% 5,5% 9,5%

Kereskedelem (M Ft) 258 438 101,8% 27 896 101,8% 7 870 94,4% 10 550 97,4%

Részarány, % 13,5% 7,0% 11,6% 7,3%

3 kiemelt ág együtt (M Ft) 1 422 382 104,6% 237 959 110,0% 31 651 115,1% 82 481 111,3%

Részarány, % 74,3% 59,7% 46,6% 57,3%

Heves megye 3 kiemelt ág nélkül (M Ft) 492 794 111,0% 160 672 118,1% 36 214 140,5% 61 472 129,1%

Részarány, % 26% 40% 53% 43%
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dő vállalkozásokhoz kötődik. Az 
ágazat kivitele az elmúlt öt évben 
töretlenül és jelentősen nőtt, ezt kö-
vetően a tárgyidőszakban 7,6 szá-
zalékos, közel 72 milliárd forintos 
bővülés tapasztalható. A legexport-
orientáltabb ágazat, összes értéke-
sítésének növekvő hányada, mint-
egy 96 százaléka külföldre irányul. 
A  fémfeldolgozás ágazat a megye 
második legnagyobb exportőre, 
de aránya az összes kivitelből csupán 
az 5 százalékot éri el. Értékesítésének 

több mint fele továbbra is külföldre 
irányul. E tekintetben három nem 
számottevő súlyú ágazat (építőipar, 
kereskedelem, energiaipar) kivitele 
mérséklődött, többnyire 1–2,6 mil-
liárd forinttal. Mindezek mellett 
meg kell említenünk, hogy a vegy-
ipar 2017. évi 8,8 milliárd forintos 
valamint a 2018. évi 22,9 milliárd 
forintos export növekedése egyet-
len vegyipari társaság 2017-ben 
Heves megyéhez kötődő székhely-
váltásának tudható be (2016-ban 

még nem Heves megyében 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 5,3 százalékos 
növekedést tárgyévben 3 százalé-
kos gyarapodás követte – a belföldi 
eladások több mint egyharmadát 
bonyolította. Az ágazat eladásainak 
több mint 95,6 százaléka belföld-
re irányult. Az energia szektorban 
5,8 százalékos csökkenés mutat-
kozott, ennek hatására részesedése 
1,1 százalékponttal 13,4 százalékra 
mérséklődött. A belföldi értékesí-
tésben az előzőeken kívül kiemel-
kedő a nem anyagi ágak szerepe 
is, ugyanis az ide tartozó társasá-
gok súlya a 2018. évi 13,8 százalé-
kos erősödés következményeként 
1 százalékponttal 9,7 százalékra 
emelkedett. Fontos szerepet tölt be 
a belföldi forgalomban az előző évi 
több mint 12 milliárd forintos nö-
vekedést követően az idei évben 
csekélyebb, közel 6 milliárd forin-
tos növekedést elérő építőipar is a 

Ágazati szerkezet: Teljesítménymutatók – 2018. év

Heves 
megye

Nettó árbevétel Export Hozzáadott érték

2017 2018. év 2017 2018. év 2017 2018. év

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

M Ft M Ft % 18/17. M Ft M Ft % 18/17. M Ft M Ft % 18/17.

Mezőgazdaság 35 378 34 331 1,8% 97,0% 3 444 2 513 0,2% 73,0% 9 958 8 586 2,2% 86,2%

Élelmiszeripar 42 861 44 854 2,3% 104,6% 8 104 9 572 0,8% 118,1% 11 094 12 423 3,1% 112,0%

Vegyipar 24 383 49 398 2,6% 202,6% 9 827 32 727 2,8% 333,0% 2 716 16 147 4,1% 594,6%

Fémfeldolgozás 101 366 100 999 5,3% 99,6% 54 766 56 693 4,9% 103,5% 28 892 29 276 7,3% 101,3%

Gépipar 994 917 1 060 178 55,4% 106,6% 944 992 1 016 844 87,3% 107,6% 148 976 168 814 42,3% 113,3%

Energiaipar, vízterm., hulladékgazd. 110 907 103 766 5,4% 93,6% 4 017 3 085 0,3% 76,8% 39 982 41 249 10,3% 103,2%

Építőipar 61 812 66 318 3,5% 107,3% 4 860 3 670 0,3% 75,5% 18 304 20 514 5,1% 112,1%

Kereskedelem 253 774 258 438 13,5% 101,8% 13 905 11 291 1,0% 81,2% 27 406 27 896 7,0% 101,8%

Közlekedés 53 566 54 305 2,8% 101,4% 12 787 12 100 1,0% 94,6% 19 351 19 267 4,8% 99,6%

Nem anyagi ágak 66 511 74 928 3,9% 112,7% 2 835 2 475 0,2% 87,3% 25 522 30 637 7,7% 120,0%

Egyéb  ágazatok 58 170 67 662 3,5% 116,3% 9 338 13 415 1,2% 143,7% 20 200 23 821 6,0% 117,9%

Megye összesen 1 803 645 1 915 177 100,0% 106,2% 1 068 875 1 164 385 100,0% 108,9% 352 400 398 630 100,0% 113,1%

Nemzetgazdaság összesen 88 853 774 92 150 402 103,7% 31 369 073 31 148 705 99,3% 19 328 510 20 599 338 106,6%

Megye / nemzetgazdaság 2,0% 2,1% 3,4% 3,7% 1,8% 1,9%
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8,3 százalékos részesedésével. Az 
előző évi közel 13 százalékos növe-
kedéssel ellentétben az idei évben 
közel 13 százalékkal visszaesett a 
gépipar belföldi eladásainak értéke, 
ezzel együtt részesedése 5,8 száza-
lékra mérséklődött (bázis: 6,8%). 

A hozzáadott érték együttesen 
több mint felét (52,6 százalékát) a 
gépipar és az energiaipar adta a 
tárgyévben és bázis időszakban egy-
aránt. Heves megyei társaságok által 
megtermelt 399 milliárd forint hoz-
záadott érték az előző évi 4,5 százalé-
kos emelkedés után tárgyévben 13,1 
százalékkal tovább gyarapodott. 

A feldolgozóiparban előállított 
új érték a 2017. évi közel 20 száza-
lékos növekedés után tárgyévben 
közel 18 százalékkal tovább gya-
rapodott. A legnagyobb mértékű 
19,8 milliárd forintos bővülés – a 
bázis időszakhoz hasonlóan – gép-
iparban következett be, így a me-
gyében előállított hozzáadott érték 
42,3 százalékával – megtartva el-
múlt évi helyezését –, első maradt a 
megyei rangsorban (bázis: 42,3%). 
Az energiaszektorban az előző évi 
33,4 százalékos csökkenést követő-
en a megtermelt hozzáadott érték 
3,2 százalékkal emelkedett, ezáltal 

10,3 százalékos részesedésével má-
sodik lett a sorban (bázis: 11,3%). 
Viszonylag jelentősnek tekinthető 
a kimagasló növekedést produkáló 
fémfeldolgozás, kereskedelem 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 összesí-
tett adózás előtti eredménye az elő-
ző évi közel 14 százalékos mérséklő-
dés után, 2018-ban 27,4 százalékkal 
67,9 milliárd forintra gyarapodott. 

A kiemelt 16 ágazat egyik felében 
eredményjavulás, másikban annak 
romlása következett be. Az adózás 
előtti eredmény gyarapodása dön-
tően a vegyipar és az energiaipar 
növekvő hozadékának következmé-
nye, de hozzájárult a nem anyagi 
ágak és az építőipar, s a kisebb súlyú 
ágazatok közül az egyéb ágazatok 
is. A gépiparban a bázisidőszaki kö-
zel másfélszeres nyereségnövekedés 
után tárgyévben jelentős 26,3 szá-
zalékos nyereségcsökkenés mér-
hető, ennek ellenére a 20 milliárd fo-
rint összesített értékkel 2018-ban is a 

megye legmagasabb adózás előtti 
eredményt elérő ágazata. 

Az építőipari ágazatban működő 
vállalkozások a bázis időszaki pozitív 
eredményüket közel 36 százalékkal 
növelték, így az ebben a szektorban 
működő társaságok – a második 
helyen álló nem anyagi ágak után 
– érték el a megye harmadik leg-
nagyobb adózás előtti eredményét. 
A többi ágazathoz képest kimagas-
ló 11,7, illetve 7,4 milliárd forintos 
javulás az energiaiparban, illet-
ve a vegyiparban következett be, 
melynek hatására az előző évi nega-
tív adózás előtti eredményük pozitív 
tartományba fordult át. Az előző évi 
pozitív trend folytatódott többek 
között az élelmiszeriparban és a 
nem anyagi ágazatokban. 

Az adózás előtti eredmény össze-
tevőit tekintve az üzleti tevékenység 
eredménye 70,3 milliárd forint, az 
előző évi irányvonallal ellentétben 
32,3 százalékkal javult. Pozitív ké-
pet mutat, hogy bár a legnagyobb 
részesedéssel bíró gépipar több, 
mint 5 milliárd forintos eredmény-
visszaesést produkált, azonban ezt 
az energiaipar és a vegyipar jelentős 
eredményjavulása együttesen ellen-
súlyozni tudta. Árnyalja azonban ezt 
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a képet, hogy a 16 kiemelt ágazat-
ból csupán a felében következett 
be javulás. Jelentős összegű – 8 mil-
liárd forintot körüli – bővülés mind-
össze az energiaipari és a vegyipari 
ágazatban következett be. Az előb-
biekkel párhuzamosan négy ágazat 
üzemi nyeresége mérséklődött az egy 
évvel korábbihoz viszonyítva. A gép-
ipar üzemi eredménye a megelőző 
évi több mint 40 százalékos javulással 
ellentétesen, mintegy 18,8 százalék-
kal (5,1 milliárd forinttal) mérséklő-
dött, azonban mindezek ellenére to-
vábbra is vezeti a megyei rangsort. 
A legnagyobb mértékű, mintegy 8,5 
milliárd forintos növekedés ellenére 
az energiaágazat még így is utolsó 
a sorban. Az egyéb bevételek és 
ráfordítások egyenlegének ingado-
zása az ágazatok eredményességét 
jelentősen befolyásolja. Ennek ki-
küszöbölésével az un. korrigált üzle-
ti eredmény már több mint 35 szá-
zalékos növekedést mutat. Ebben az 
összefüggésben, a vegyiparban több 
mint 8 milliárd forintos, a gépipar-
ban is jelentős, 6 milliárd forintot 
meghaladó teljesítményjavulás, a 
mezőgazdaságban pedig közel 1 mil-
liárd forint visszaesés mutatható ki.

Az üzleti eredmény javulásával 
ellentétesen a társaságok pénzügyi 
tevékenységének eredménye je-
lentősen romlott, az előző évi nye-
reség +156 milliárd forintról át-
fordult veszteségbe, 1,9 milliárd 
forintra. Az ágazatok közel felénél 
emelkedett a veszteség összege, 
legnagyobb mértékben, közel 1,6 
milliárd forinttal a nem anyagi ágak-
ban, de számottevő gyengülés követ-
kezett be a gépiparban és a szállítás 
ágazatban is. 

Kedvezőtlen folyamatok következ-
ménye, hogy az előző évi néhány nye-
reséges ágazat után 2018-ban csak az 
energia szektor tudott nyereséget 
produkálni. Az energiaipar 2017. évi 
1,6 milliárd forintos nyeresége az 
idei évben közel 5 millió forint nyere-
séggé gyarapodott, azonban egyedü-
liként nem tudta kiegyenlíteni a többi 
szektorban keletkező veszteséget. 

Hatékonysági mutatók 
alakulása ágazatonként
A jövedelmezőséggel szoros össze-
függésben a társaságok által elért 
hozam az előző évi stagnálást köve-
tően, 18,3 százalékkal 144 milliárd 

forintra gyarapodott. Ebben kiemel-
kedő szerepet játszott, hogy a jöve-
delmezőség erősödésének hatására 
az adózott eredmény oldalon 28,7 
százalékkal több, összesen csak 62,8 
milliárd forint saját forrás képződött.

Az ágazatok egyik felénél több, 
a fennmaradó részénél pedig keve-
sebb adózott eredmény keletkezett, 
mint az előző évben. A megyei szintű 
növekedésben kiemelt szerepet ját-
szott a vegyipar és az energiaipar 
kimagasló eredménynövekedése 
(összesen 19 milliárd forint), de gya-
rapodás tapasztalható az építőipar-
ban és a nem anyagi ágakban is. 

A hozammutató nagyobb hánya-
dát, 56,4 százalékát (bázis: 59,9%) 
kitevő másik elem, az amortizáció 
jelentős mértékben, közel 11,3 szá-
zalékkal, 8,2 milliárd forinttal emel-
kedett, ez azonban bőven alulmúlta 
az adózott eredmény 14 milliárd fo-
rintos növekedését. A megtermelt 
hozam legnagyobb hányada, több 
mint 40 százaléka – az előző évhez 
hasonlóan – a tárgyévben is a kima-
gasló összegben elszámolt amor-
tizációval (39,1 milliárd forint) ösz-
szefüggésben, a gépiparban (58,3 
milliárd forint) keletkezett. 

Ágazati szerkezet: Eredménymutatók – 2018. év

Heves megye

Adózás előtti eredmény Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye

2017. 2018. év 2017. 2018. év 2017. 2018. év

összeg összeg Index %
18/17.

összeg összeg Index %
18/17.

összeg összeg Index %
18/17.M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft

Mezőgazdaság 3 747 2 593 69,2% 3 886 2 657 68,4% –139 –73 52,5%

Élelmiszeripar 1 865 2 438 130,7% 2 077 2 490 119,9% –213 –54 25,3%

Vegyipar –7 170 247 –3,4% –6 311 1 492 –23,6% –859 –1 247 145,2%

Fémfeldolgozás 4 198 2 794 66,6% 4 817 4 161 86,4% –619 –1 367 220,8%

Gépipar 27 237 20 080 73,7% 27 192 22 091 81,2% 45 –1 312 –2915,6%

Energiaipar, vízterm., hulladékgazd. –8 066 3 701 –45,9% –9 720 –1 252 12,9% 1 654 4 952 299,4%

Építőipar 5 981 8 110 135,6% 6 046 8 140 134,6% –65 –30 46,2%

Kereskedelem 8 338 7 870 94,4% 8 775 8 056 91,8% –437 –185 42,3%

Szállítás-távközlés-posta 3 322 2 801 84,3% 3 679 4 410 119,9% –357 –1 610 451,0%

Nem anyagi ágak 10 689 12 448 116,5% 9 289 12 531 134,9% 1 400 –250 –17,9%

Egyéb ágazatok* 3 137 4 784 152,5% 3 393 5 487 161,7% –254 –704 276,9%

Megye összesen 53 278 67 865 127,4% 53 123 70 264 132,3% 156 –1 880 –1204,9%

Nemzetgazdaság össz. 4 914 075 5 677 296 115,5% 5 080 359 5 536 760 109,0% –171 221 137 740 -80,4%

Megye / nemzetgazdaság 1,1% 1,2% 1,0% 1,3% –0,1% –1,4%
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A társas vállalkozások saját tőkéje 
az előző évinél kisebb ütemben, 10,2 
százalékkal, 75,7 milliárd forinttal 
814,8 milliárd forintra növekedett. 
Tárgyidőszakban csupán a mező-
gazdaságban (2,8%) tapasztalható 
visszaesés, bár az sem tekinthető 
számottevőnek. Az előző évhez ha-
sonlóan 2018-ban is a gépiparban 
és a vegyiparban ment végbe jelen-
tős bővülés, összesen 47,8 milliárd 
forint. Az említett két ágazaton kívül 
jelentős bővülés ment végbe a nem 
anyagi ágakban (10,1 milliárd forint), 
a fémfeldolgozásban (5,9 milliárd 
forint), valamint a kereskedelemben 
(3,2 milliárd forint) is. A saját tőke meg-
határozó hányada a gépiparban, az 
energia ágazatban, a vegyiparban és 
a nem anyagi ágakban regisztrálható, 
együttes részesedésük továbbra is 
közel kétharmados. 

A jegyzett tőke összege a meg-
előző évi bázis szintű növekedéssel 
párhuzamosan, 2018-ban több mint 
3 százalékkal gyarapodott. Az ága-
zatok felénél növekedés, másik 
felénél csökkenés tapasztalható. 
Legjelentősebb csökkenés a mező-
gazdaságban következett be, a legna-
gyobb mértékű bővülésre pedig az 

energiaiparban került sor. A megyei 
szintű 113,4 milliárd forint jegyzett 
tőkéből továbbra is az energia szek-
tor részesedése a legkiemelkedőbb, 
de jelentős a gépiparban és a nem 
anyagi ágakban is, a megyei összeg 
több mint kétharmada változatla-
nul e három nemzetgazdasági ágba 
összpontosul. A külföldi tőke befek-
tetések 2017-ben bázis szinten ma-
radtak, ám 2018-ban egy az energia 
szektorban bekövetkezett változás 
hatására közel felére estek vissza. 

A külföldi tőke az ágazatok közül a 
gépiparban döntő hányadot (95,7%) 
képvisel a jegyzett tőkéből, de a nem 
fém ásványtermék gyártásban és a 
vegyiparban is jelentős. A jegyzett 
tőke 2018-ban már csak negyedét 
képező külföldi tőke több mint hatti-
zede egyetlen nemzetgazdasági ága-
zatban, a gépiparban (66,4%) kon-
centrálódik.

A jóváhagyott osztalék összege 
tárgyévben 19,6 milliárd forintot tett 
ki, mely közel 23,3 százalékkal több 
az előző évi adattól. Az elmúlt év ten-
denciájával megegyezően a megyei 
szintű összeg legnagyobb hányada, 
14,8 százaléka a kereskedelemben, 
13,7 százaléka a fémfeldolgozásban, 

11–10 százaléka az építőiparban és a 
gépiparban mérhető. A vizsgált nem-
zetgazdasági ágazatok majdnem felé-
ben növekedés tapasztalható.

A tulajdonosok részére 2018-ban 
25,1 milliárd forint osztalék került 
kifizetésre 14 százalékkal kevesebb 
az egy évvel korábbinál. Ennek közel 
fele a gépipart és a kereskedelmet 
érintette. A kiemelt ágazatok több 
mint felében magasabb volt a kifize-
tett osztalék az előző évinél.

A hatékonysági mutatók alaku-
lását, szintjét jelentősen befolyásol-
ja, hogy az egyes ágazatok mennyire 
tőke, ill. élőmunka-igényesek. Me-
gyei viszonylatban a befektetett tőke 
hatékonysága (saját tőkére vetített 
hozzáadott érték) 48,9 százalék, mely 
1,2 százalékponttal nőtt az előző évi-
hez képest, legjelentősebben a vegy-
ipar (11%) és az egyéb ágaztok (9,3%) 
javuló hatékonysági értékei miatt. 

Az élőmunka-hatékonyság – a lét-
számra vetített hozzáadott érték 13,2 
százalékkal növekedett. A tizenhat 
kiemelt ágazat körében a mezőgaz-
daság kivételével javulásról számoltak 
be a társaságok. Az élő munka haté-
konysága változatlanul legmagasabb 
az gépiparban és a vegyiparban. 

Ágazati szerkezet: Hatékonysági mutatók – 2018. év

Heves megye

Hozzáadott érték Hozam (adózott er. + amort.) Saját tőke Létszám 2018. évi fajlagos mutatók

2018. év 2018. év 2018. év 2018. év Hoz.é. /   
Saját tőke

Hoz.é. /  
Létszám

Hozam /  
Saját tőke

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

M Ft %  17/16. M Ft %  17/16. M Ft %  17/16. %  17/16.

Mezőgazdaság 8 586 2,2% 86,2% 5 582 3,9% 82,1% 36 466 4,5% 97,2% 1 458 3,1% 89,3% 23,5% 5 889 15,3%

Élelmiszeripar 12 423 3,1% 112,0% 4 112 2,9% 119,9% 21 745 2,7% 111,7% 2 099 4,5% 104,7% 57,1% 5 919 18,9%

Vegyipar 16 147 4,1% 594,6% 5 575 3,9% –109,8% 111 455 13,7% 125,4% 1 374 3,0% 122,2% 14,5% 11 751 5,0%

Fémfeldolgozás 29 276 7,3% 101,3% 6 933 4,8% 81,3% 40 881 5,0% 116,8% 3 955 8,5% 94,2% 71,6% 7 402 17,0%

Gépipar 168 814 42,3% 113,3% 58 287 40,5% 95,0% 278 452 34,2% 110,0% 12 865 27,7% 103,0% 60,6% 13 122 20,9%

Energiaipar, vízterm., hulladékgazd. 41 249 10,3% 103,2% 13 643 9,5% 709,8% 105 938 13,0% 102,7% 3 531 7,6% 100,0% 38,9% 11 682 12,9%

Építőipar 20 514 5,1% 112,1% 9 261 6,4% 125,4% 28 651 3,5% 109,7% 3 166 6,8% 100,1% 71,6% 6 479 32,3%

Kereskedelem 27 896 7,0% 101,8% 10 550 7,3% 97,4% 50 332 6,2% 106,9% 5 747 12,4% 95,2% 55,4% 4 854 21,0%

Szállítás-távközlés-posta 19 267 4,8% 99,6% 6 340 4,4% 97,4% 27 290 3,3% 104,5% 2 618 5,6% 91,6% 70,6% 7 359 23,2%

Nem anyagi ágak 30 637 7,7% 120,0% 16 093 11,2% 113,1% 80 599 9,9% 114,3% 5 015 10,8% 99,5% 38,0% 6 109 20,0%

Egyéb ágazatok* 23 821 6,0% 117,9% 7 578 5,3% 130,6% 32 964 4,0% 102,8% 4 568 9,8% 105,1% 72,3% 5 215 23,0%

Megye összesen 398 630 100,0% 113,1% 143 955 100,0% 118,3% 814 773 100,0% 110,2% 46 396 100,0% 99,9% 48,9% 8 592 17,7%

Nemzetgazdaság össz. 20 599 338 121,1% 8 793 752 86,4% 45 561 780 104,2% 2 203 112 45,2% 9 350 19,3%

Megye / nemzetgazdaság 1,9% 0,0% 1,6% 1,8% 2,1% 108,2% 91,9% 91,5%
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A saját tőkére vetített hozam me-
gyei szinten 17,7 százalék, 1,2 száza-
lékponttal magasabb az előző évinél. 
A fémfeldolgozásban (24,4 %-> 17 %) 
és a gépiparban (24,2 % -> 20,9 %) volt 
jelentősebb visszaesés, a megtérülés 
az építőiparban és a bányászati ágaza-
tokban a legmagasabb.

Az átlagos állományi 
létszám alakulása 
ágazatonként

Heves megyében a társas vállalkozások 
átlagos állományi létszáma az előző évi 
közel 2 százalékos csökkenés után idei 

évben bázis szinten maradt. Orszá-
gos szinten a 2017. évi mintegy 4 szá-
zalékos csökkenés idén 2,2 százalékos 
további csökkenéssel folytatódott a 
társas vállalkozások esetében, amely 
mögött leginkább az IFRS-re vagy 
egyéb egyszerűsített adózási formákra 
(kata, kiva) történő átállás állhat.

Ágazati szerkezet: Befektetett tőke – 2018. év

Heves megye

Jegyzett tőke Külföldi tőke Külföldi tőke/jegyzett 
tőke

2017. év 2018. év 2018/2017 2017. év 2018. év 2018/2017 2017. év 2018. év

összeg összeg Index összeg összeg Index részesedés részesedés

M Ft M Ft % M Ft M Ft % % %

Mezőgazdaság 6 773 6 405 94,6% 40 16 40,0% 0,6% 0,2%

Élelmiszeripar 3 974 4 561 114,8% 86 58 67,0% 2,2% 1,3%

Vegyipar 874 857 98,0% 537 538 100,1% 61,4% 62,8%

Kohászat 5 072 4 836 95,3% 1 679 1 467 87,4% 33,1% 30,3%

Gépipar 19 639 20 041 102,0% 18 692 19 180 102,6% 95,2% 95,7%

Energiaipar, vízterm., 
hulladékgazd. 37 851 39 518 104,4% 24 893 8 0,0% 65,8% 0,0%

Építőipar 2 875 2 873 99,9% 179 171 95,5% 6,2% 6,0%

Kereskedelem 7 525 8 568 113,9% 1 263 2 632 208,4% 16,8% 30,7%

Közlekedés 2 330 2 245 96,4% 278 278 100,0% 11,9% 12,4%

Nem anyagi ágak 14 355 14 988 104,4% 384 340 88,5% 2,7% 2,3%

Egyéb ágazatok* 8 601 8 466 98,4% 3 945 4 187 106,1% 45,9% 49,5%

Megye összesen 109 869 113 357 103,2% 51 976 28 874 55,6% 47,3% 25,5%

Nemzetgazdaság 9 474 790 10 155 178 107,2% 3 608 817 4 004 506 111,0% 38,1% 39,4%

Ágazati szerkezet: Foglalkoztatási mutatók – 2018. év

Heves

Bérköltség Foglalkoztatott létszám Átlagbér
2017. 2018. év 2017. 2018. év 2017. 2018. év

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

M Ft M Ft % 16/15. M Ft M Ft % 16/15. E Ft/fő/év E Ft/fő/év 16/15.

Mező-erdőgazd. 4 740 4 482 2,7% 94,6% 1 632 1 458 3,1% 89,3% 2 904 3 074 105,8%

Élelmiszeripar 5 275 5 930 3,6% 112,4% 2 004 2 099 4,5% 104,7% 2 632 2 825 107,3%

Vegyipar 3 789 5 258 3,2% 138,8% 1 124 1 374 3,0% 122,2% 3 371 3 827 113,5%

Kohászat 14 272 15 152 9,2% 106,2% 4 199 3 955 8,5% 94,2% 3 399 3 831 112,7%

Gépipar 57 560 65 141 39,6% 113,2% 12 491 12 865 27,7% 103,0% 4 608 5 063 109,9%

Energiaipar, Vízterm., Hulladékgazd. 19 006 19 209 11,7% 101,1% 3 532 3 531 7,6% 100,0% 5 381 5 440 101,1%

Építőipar 8 043 7 541 4,6% 93,8% 3 164 3 166 6,8% 100,1% 2 542 2 382 93,7%

Kereskedelem 13 039 12 760 7,8% 97,9% 6 037 5 747 12,4% 95,2% 2 160 2 220 102,8%

Közlekedés 7 004 6 753 4,1% 96,4% 2 858 2 618 5,6% 91,6% 2 451 2 579 105,3%

Nem anyagi ágak 11 558 11 022 6,7% 95,4% 5 040 5 015 10,8% 99,5% 2 293 2 198 95,8%

Egyéb ágazatok 10 577 11 263 6,8% 106,5% 4 578 4 568 9,8% 99,8% 2 310 2 466 106,7%

Megye összesen 154 864 164 512 100,0% 106,2% 46 659 46 396 100,0% 99,4% 3 319 3 546 106,8%

Nemzetgazdaság össz. 7 214 323 7 761 958 107,6% 2 252 884 2 203 112 97,8% 3 202 3 523 110,0%

Megye/Nemzetgazdaság 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 103,6% 100,6%
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Ágazatonként vizsgálva rendkívül 
vegyes a kép. A kiemelt ágazatok ki-
sebb részében, tizenhat ágazatból 
hatban növekedés tapasztalható. 
A legnagyobb mértékű emelkedés 
(374 fő) a gépiparban következett 
be. Emellett jelentős, 100 fő fölötti 
bővülés tapasztalható a vegyiparban 
(250 fő) és az egyéb feldolgozóipar-
ban (102 fő) is. Ezzel egyidejűleg a 
csökkenés négy ágazatban, a keres-
kedelemben (290 fő), a fémfeldol-
gozásban (244 fő), a közlekedésben 
(240 fő) és a mezőgazdaságban (174 
fő) haladta meg a 100 főt. Az  átla-
gos állományi létszám tekintetében 
továbbra is a gépiparé a vezető 
szerep, itt dolgozik a megyében fog-
lalkoztatottak több mint negyede. 
Sorrendben a kereskedelem és a nem 
anyagi ágak követik, a többi ágazat 
súlya 10 százalék alatti. 

A bérköltség – az országosnál 1,4 
százalékponttal kisebb mértékben 
– 6,2 százalékkal növekedett, a leg-
kiemelkedőbb növekedést a vegy-
ipar, az élelmiszeripar és a gépipar 
produkálta. 

A létszám stagnálása és a bérkölt-
ség növekedésének együttes hatá-
saként az átlagbér 6,8 százalékkal 
(3546 ezer forintra) emelkedett (bá-
zis: 16%), mely jelentősen magasabb 
a fogyasztói árindex növekedésénél 
(2,8%), azaz komoly reálbér-növeke-

dés volt a megyében a foglalkoztatot-
tak körében. 

Az átlagbérek között ágazaton-
ként jelentős különbségeket talá-
lunk. A kiemelt ágazatokban szinte 
mindenütt növekedés tapasztalható. 
Legjobban az energiaszektorban 
dolgozók keresnek, de viszonylag 
kiemelkedő a gépiparban tevékeny-
kedők díjazása is. A másik végletet 
továbbra is a vendéglátás, a textil-
ipar és a fa-, papír-, nyomdaipar kép-
viselik, ahol a keresetek jóval elma-
radnak a megyei átlagtól. 

A kis- és 
középvállalkozások 
szerepe a megye 
gazdaságában
A Heves megyei vállalkozások mé-
retnagyság szerinti besorolását, 
rendezését – eddigi gyakorlatunk-
nak megfelelően – a vonatkozó 
törvényben szereplő foglalkoz-
tatott létszám, nettó árbevétel 
és mérlegfőösszeg határok figye-
lembevételével hajtottuk végre, 
egyetlen ponton tekintettünk 
el az egyébként is elsősorban az 
adókedvezmények, juttatások 
szempontjából meghatározott 
törvényi kitételektől, ez pedig a 
nehezen algoritmizálható, jegy-

zett tőke tulajdonosi szerkezeté-
vel kapcsolatos feltétel volt. 

Ebből következően azokat a vál-
lalkozásokat, amelyek nem minő-
sültek kis- vagy középvállalkozá-
soknak, mi nagyvállalkozásoknak 
tekintettük (pl. egy óriási árbevé-
tellel rendelkező, de minimális alkal-
mazotti létszámú holding, franchise 
rendszerben működő anyacég, vagy 
ennek ellenkezője, egy sok alkalma-
zottat foglalkoztató, de csekély árbe-
vételt produkáló munkaerő kölcsön-
ző cég). 

Heves megyében a hibátlan tao 
bevallást adó vállalkozások száma 
az előző évhez képest csak kismér-
tékben csökkent. A vállalkozásokat 
a törvény szerinti létszám, nettó 
árbevétel és a mérlegfőösszeg 
alapján soroltuk be. A 23 társasá-
got magába foglaló nagyvállalkozói 
körben csupán 2 darabos növeke-
dés mérhető az előző évhez képest. 
A kisvállalkozói kategórián belül a 
10 főnél kevesebbet foglalkoztató 
mikrovállalkozások 126 darabos 
és a 10–49 fő közötti társaságok 177 
darabos csökkenésének egyenle-
geként a kisvállalkozások száma 
összességében 303 céggel lett ke-
vesebb. 

Kismértékű (2 darab) fogyás jelle-
mezte a középvállalkozói kategóriába 
tartozók számának alakulását. A vál-
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tozások eredőjeként a 6924 vállalko-
zás 0,3 százaléka nagy-, 1,4 százaléka 
közép-, 98,3 százaléka pedig kisvállal-
kozás. Ez utóbbi kör döntő hányada, 
93,9 százaléka mikrovállalkozás. 

A megye gazdaságának mé-
retnagyság szerinti szerkezetére 
tehát továbbra is a tőkeszegény 
kisvállalkozások (azon belül a 
mikrovállalkozások) magas rész-
aránya jellemző, valamint a kevés 
számú, de nagy teljesítményérté-
ket realizáló nagyvállalkozás és egy 
meglehetősen alacsony hányadot 
képviselő középmezőny. 

A befektetett tőke méretnagy-
ság szerinti eloszlása továbbra is 
egyenlőtlen, ugyanis több mint 
hattizede a nagyvállalkozásoknál 
funkcionál. A vállalkozások saját 
tőkéje mindhárom méretnagyság 
kategóriában a megyei átlaggal 
(10,2%) közel azonos mértékben 
emelkedett. Ennek eredményeként 
2018-ban változatlanul a kisvállal-
kozások működtették a saját tőke 
közel 27,8 százalékát, a középvál-
lalkozások részesedése pedig mint-
egy 11,9 százalékot tett ki. 

A gazdasági teljesítmények – az 
aránytalan tőkeeloszlás következté-
ben – az egyes vállalkozói körök kö-
zött erősen differenciáltak. 

A nagyvállalkozások száma a 
6924 vállalkozásból mindössze 23 
darab, a megyei nettó árbevétel 64,4 
százalékát, az export 91,2 százalé-
kát ezek a cégek produkálták, a hoz-
záadott értékből való részesedésük 
pedig meghaladja az 55 százalékot. 
A befektetett tőke többsége, több mint 
hattizede szintén a nagyvállalkozások-
nál funkcionál, valamint e társaságok 
alkalmazásában áll a foglalkoztatotti 
létszám közel négytizede. 

A vállalkozásoknak mindössze 
1,4 százalékát teszi ki a 97 középvál-
lalkozás, súlyuk a teljesítmény mu-
tatók alapján 10,2 százalék körüli. A 
megyei nettó árbevételnek közel 
11,8 százalékát, az exportnak 5,6 
százalékát, a belföldi értékesítés 
több mint kéttizedét bonyolította, 
s ők termelték meg a hozzáadott 
érték 17,2 százalékát is. 

A vállalkozások túlnyomó részét 
(98,3%) kitevő, összesen 6804 da-
rab kisvállalkozás a nettó árbevé-

tel, a hozzáadott érték valamint a 
befektetett tőke alapján viszonylag 
jelentős súllyal, a megyei érték kö-
zel 30 százalékával bírnak, ugyan-
akkor a belföldi értékesítések döntő, 
növekvő hányadát, közel 56 száza-
lékát továbbra is ők bonyolították. 
Sokkal nagyobb azonban a foglal-
koztatásban betöltött szerepük, 
részesedésük a foglalkoztatott lét-
számból arány fölötti több mint 40 
százalék. 

A jövedelmezőség mindhárom 
kategóriában javult az előző évhez 
képest. A kisvállalkozások adó-
zás előtti eredménye az előző évi 
közel 21,3 százalékos növekedés 
után 2018-ban kisebb mértékben, 
de további 14,1 százalékkal gyara-
podott, így a legkisebb társaságok 
produkálták a megyei szintű 67,8 
milliárd forint adózás előtti ered-
mény legnagyobb hányadát, több 
mint öttizedét. A közepes méretű 
vállalkozások az előző évi 13 mil-
liárd forint pozitív eredmény után 
tárgyévben már 14 milliárd forint 
nyereséget produkáltak. A nagy-
vállalkozások eredmény pozíciója 

Gazdálkodók méretnagyság szerinti  gazdasági mutatóinak alakulása – 2018. év

Heves megye Megye 
összesen Kisvállalkozás Ebből mikro-

vállalkozás
Közép-

vállalkozás
Kkv-szektor (kisvállalkozás + 

középvállalkozás Nagyvállalkozás

Vállalkozások száma, db 6 924 6 804 6 355 97 6 901 23

Index: 2018/2017. év, % 97,5% 97,5% 98,1% 98,0% 97,5% 109,5%

Saját tőke, M Ft 814 773 226 322 123 914 96 732 323 054 491 719

Index: 2018/2017. év, % 110,2% 107,4% 108,7% 112,8% 109,0% 111,1%

Nettó árbevétel, M Ft 1 915 177 455 923 200 002 226 210 682 132 1 233 044

Index: 2018/2017. év, % 106,2% 103,0% 100,7% 87,8% 97,4% 111,7%

Export, M Ft 1 164 385 36 935 8 092 65 033 101 968 1 062 417

Index: 2018/2017. év, % 108,9% 96,2% 87,2% 92,7% 93,9% 110,6%

Hozzáadott érték, M Ft 398 630 108 016 48 870 68 420 176 436 222 194

Index: 2018/2017. év, % 113,1% 108,9% 100,0% 104,5% 107,1% 118,4%

Adózás előtti eredmény, M Ft 67 865 36 734 15 877 13 925 50 659 17 206

Index: 2018/2017. év, % 127,4% 114,1% 94,2% 109,1% 112,7% 206,9%

Bérköltség, M Ft 164 512 39 417 17 022 33 890 73 308 91 204

Index: 2018/2017. év, % 106,2% 91,8% 89,9% 105,1% 97,5% 114,5%

Foglalkoztatottak száma, fő 46 396 18 648 10 078 9 712 28 360 18 036

Index: 2018/2017. év, % 99,4% 95,0% 101,0% 97,0% 95,7% 105,9%

Átlagbér, E Ft/fő 3 546 2 114 1 689 3 490 2 585 5 057

Index: 2018/2017. év, % 106,8% 96,6% 89,0% 108,4% 101,9% 108,1%
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jelentősen, több mint duplájára 17 
milliárd forintra erősödött. 

A kis- és közepes vállalkozások-
nak a megye teljesítményéből a fog-
lalkoztatásban betöltött szerepük 
sokkal szembetűnőbb a többi mu-
tatóval szemben. A foglalkoztatottak 
61,1 százaléka a kis- és középvál-
lalkozásoknál talál megélhetést.

Az előző évihez képest jelentős 
változás nem következett be a be-
vallásokban feltüntetett átlagos ál-
lományi létszám adatokban, a társas 
vállalkozások 46 396 fős átlagos ál-
lományi létszámának mintegy 40,2 
százaléka kisvállalkozásoknál 
regisztrálható. A közepes mére-
tű vállalkozások foglalkoztatták a 
munkavállalók 20,9, míg a teljesít-
ménymutatók tekintetében megha-
tározó súllyal bíró nagy vállalkozá-
sok a 38,9 százalékát. 

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

A kisvállalkozásoknál számított 
1 főre jutó 2114 ezer forint átlagke-
reset messze elmarad a megyei át-
lagos értéktől (3546 ezer Ft), annak 

közel kétharmadát teszi ki (60%). Kü-
lönösen a mikrovállalkozásoknál 
kimutatott átlagbér alacsony (1689 
ezer Ft), amely nem éri el a garantált 
bérminimumot sem (180,5 ezer Fo-
rint/hó, 2 166 ezer forint/év). 

Ezzel szemben a nagyvállalkozá-
soknál alkalmazottak átlagkeresete a 
garantált bérminimum kétszeresét 
(233,5 %) is meghaladja (5 057 ezer 
forint). 

A középvállalkozásoknál az al-
kalmazottak átlagbére jelentősen, 
8,4 százalékkal emelkedett, (3490 
ezer Ft/év) az elmúlt évvel ellentét-
ben kissé elmarad a megyei átlagtól, 
ezzel együtt mégis mindössze 70 
százaléka a nagyvállalkozásoknál 
alkalmazottakénak. Azaz a megye 
nagyvállalatinak még mindig nem 
gond elcsábítani a szűkülő munka-
erőpiacról, a kisebb méretű gazdál-
kodók elől a képzett munkaerőt.

A befektetett tőke hatékonysá-
ga mindegyik méretnagyság szerin-
ti vállalkozói kategóriában javult a 
bázis időszakihoz képest. Így a saját 
tőkére vetített hozzáadott érték a 
kisvállalkozói körben +0,6 százalék-
ponttal 47,7 százalékra erősödött, 
ennek köszönhetően továbbra is 
kedvezőbb, mint a nagyvállalkozáso-
ké, ahol a 45,2 százalék lett a számí-

tott érték. A középvállalkozásoknál 
továbbra is a legmagasabb a befek-
tetett tőke hozadéka, 70,7 száza-
lék, amely jelentősen meghaladja a 
megyei (48,9%) és nagyvállalkozói 
átlagot is. Tehát elmondható, hogy 
a közép- és kisvállalkozói körben 
relatíve kedvezőbb a befektetett 
tőke hatékonysága. 

Az élő munka hatékonysága 
ugyancsak mindenütt emelkedett. 
Legnagyobb, megyei átlagot meg-
haladó, 14,6 százalékos növekedés 
a kisvállalati körben tapasztalható. 
Az egy fő által éves szinten előállított 
hozzáadott érték a kisvállalkozások-
nál 5792 ezer forint, a közepes mé-
retűeknél átlagosan 7045 ezer forint, 
mindkét kategóriában lényegesen 
alacsonyabb a nagyvállalatokénál 
(12  319 ezer forint, bázisév 11  024 
ezer Ft), ahol a korszerű technikai fel-
szereltség biztosítja a munkaerő ma-
gasabb termelékenységét. 

Járási teljesítmények
Heves megyében hét járást hatá-
roltak el, melyek között gazdasági 
téren jelentős különbségek mu-
tatkoznak. 

A három fejlett járás, az egri, a hat-
vani és a gyöngyösi gazdasági súlya 

Járások gazdasági mutatói – 2018. év

Heves 
megye

Lakosságszám Saját tőke Nettó árbevétel Hozzáadott érték
Egy lakosra jutó

Saját Hozzáadott

2018.12.31 2018. év 2018. év 2018. év tőke érték

fő Megoszl. % M Ft Megoszl. % M Ft Megoszl. % M Ft Megoszl. % E Ft/fő E Ft/fő

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

Egri 84 007  28,5% 200 765  24,6% 579 770  30,3% 129 779 32,6% 2 390  1 545  

Hatvani 49 518  16,8% 261 685  32,1% 859 377  44,9% 133 309 33,4% 5 285  2 692  

Gyöngyösi 70 420  23,9% 281 369  34,5% 304 528  15,9% 95 275 23,9% 3 996  1 353  

Kiemeltek összesen 203 945  69,2% 743 819  91,3% 1 743 675  91,0% 358 362  89,9% 3 647  1 757  

Hevesi 33 889  11,5% 21 593  2,7% 46 469  2,4% 10 815 2,7% 637  319  

Füzesabonyi 28 830  9,8% 30 309  3,7% 86 132  4,5% 17 159 4,3% 1 051  595  

Pétervásárai 19 691  6,7% 15 309  1,9% 31 592  1,6% 10 037 2,5% 777  510  

Bélapátfalvai 8 254  2,8% 3 744  0,5% 7 310  0,4% 2 258  0,6% 454  274  

Nem kiemeltek 90 664  30,8% 70 955  8,7% 171 503  9,0% 40 268  10,1% 783  444  

Megye összesen 294 609  100,0% 814 774  100,0% 1 915 178  100,0% 398 630  100,0% 2 766  1 353  

Nemzetgazdaság 9 772 756 45 561 780 92 150 402 20 599 338 4 662 2 108
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meghatározó, ami abban is meg-
mutatkozik, hogy míg a lakosok 69 
százaléka él a hozzájuk tartozó tele-
püléseken, addig ebben a három kis-
térségben működik a megyei összes 
befektetett saját tőke kilenctizede, 
és ezzel összefüggésben itt jön létre 
a hozzáadott érték 90 százaléka is. 
Az itt működő társaságok produkál-
ták a nettó árbevétel kilenctizedét, 
s ide koncentrálódott a kivitel ennél 
is nagyobb hányada, 96,6 száza-
léka. A három kiemelt járásban re-
gisztrálható a bevallásokból össze-
sített állományi létszám több mint 
nyolctizede.

Ebben a három járásban lényege-
sen több a vállalkozás, mint a megye 
egyéb részein, itt működik a társasá-
gok nyolctizede. Heves megyében 
2018-ban ezer lakosra 24 társas vállal-
kozás jutott, ezen belül a fejlett terü-
letek átlaga 27, a kevésbé fejlettekké 
mindössze 15. A nagy tőkeerejű és 
létszámú, gyors fejlődést produkáló 
vállalkozások is főleg ezekbe a járá-
sokba települtek, míg az infrastruktu-
rális szempontból fejletlenebb térsé-
gek a befektetők szempontjából nem 
bizonyultak annyira vonzónak. 

Az egy lakosra jutó hozzáadott 
érték a megyében 1353 ezer forint/

fő volt 2018-ban (2017-ben 1191 
ezer forint/fő). A kiemelt járásokban 
képződő fajlagos új érték közel 30 
százalékkal magasabb a megyei át-
lagnál, s majdnem négyszerese a nem 
kiemeltekének. Az egy lakosra jutó 
befektetett saját tőke tárgyévben 
2766 ezer forint volt, a kiemelt térsé-
gekben közel 30 százalékkal több a 
megyei átlagnál, a nem kiemelt kör-
zetekben pedig a megyei átlagnak 
valamivel kevesebb, mint a harmada. 
Az egy lakosra jutó nettó árbevé-
tel, export, hozzáadott érték vala-
mint saját tőke a Hatvani járásban a 
legmagasabb, míg a fajlagos belföldi 
értékesítés a Gyöngyösiben. 

A megye négy nem kiemelt já-
rásában, ahol a lakosság mintegy 
31 százaléka él, a befektetett saját 
tőkének – csekély visszaesés után – 
csupán 8,7 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 (a Hevesi és a 
Bélapátfalvai kivételével) némi visz-
szaesés tapasztalható az előző évhez 
képest. A befektetett saját tőke (a 

Pétervásárai és a Bélapátfalvai kivé-
telével) az összes járásban bővült, 
a legnagyobb, 11,6 százalékot is 
meghaladó mértékű gyarapodás 
az Egri területen figyelhető meg. 
A vállalkozások által elért nettó ár-
bevétel a Pétervásárai járás kivétel 
minden térségben növekedett. 

A kivitel megyei szintű emelke-
dését az Egri, a Gyöngyösi és a He-
vesi járásokban működő társaságok 
határon túli eladásainak erőteljes 
növekedése okozta. A megtermelt 
hozzáadott érték egy járás (Pétervá-
sárai) kivételével jelentősen bővült. 
A legnagyobb mértékben (22,9 szá-
zalékkal) Gyöngyösi járásban, amely 
a hozzáadott érték mutatóban meg-
előzte az legjelentősebb Egri járást. 
A  vállalkozások adózás előtti ered-
ménye összességében minden járás-
ban pozitív egyenleget mutatott. 

A gazdaság fejlettségbeli különb-
ségek a keresetekben is visszatük-
röződnek. A 2018. évi átlagbérek 
járásonkénti eltérése jelentős, 2149 
ezer forint/fő/év (Bélapátfalvai já-
rás) és 4318 ezer forint/fő/év (Hat-
vani járás értéke) között szóródik. 
Csupán a Hatvani és Gyöngyösi já-
rásban számított átlagbér haladja 
meg a megyei átlagot.

Járások gazdasági mutatóinak alakulása – 2018. év

Heves megye Megye 
összesen Egri Hatvani Gyöngyösi Hevesi Füzesabonyi Pétervásárai Bélapátfalvai

Vállalkozások száma, db 6 924 2 883 932 1 774 451 418 327 139

Index: 2018/2017. év, % 97,5% 94,8% 99,9% 99,6% 106,4% 94,1% 95,9% 102,2%

Saját tőke, M Ft 814 774 200 765 261 685 281 369 21 593 30 309 15 309 3 744

Index: 2018/2017. év, % 110,2% 111,6% 110,8% 111,1% 106,2% 104,0% 92,8% 96,0%

Nettó árbevétel, M Ft 1 915 178 579 770 859 377 304 528 46 469 86 132 31 592 7 310

Index:2018/2017. év, % 106,2% 110,7% 103,3% 107,8% 110,8% 103,4% 96,3% 102,6%

Export, M Ft 1 164 318 370 179 693 087 64 450 12 046 9 078 14 558 920

Index: 2018/2017. év, % 108,9% 113,8% 104,1% 156,2% 132,3% 89,6% 93,8% 53,6%

Hozzáadott érték, M Ft 398 630 129 779 133 309 95 275 10 815 17 159 10 037 2 258

Index: 2018/2017. év, % 113,1% 110,7% 112,4% 122,9% 109,6% 101,8% 98,6% 111,3%

Adózás előtti eredmény, M Ft 67 864 22 392 23 396 14 492 2 135 4 558 530 362

Index: 2018/2017. év, % 127,4% 90,6% 91,5% -246,5% 93,1% 105,5% 26,2% 151,5%

Foglalkoztatottak száma, fő 46 396 16 705 11 291 10 628 2 293 3 134 1 874 471

Index: 2018/2017. év, % 99,4% 101,0% 97,7% 100,0% 101,9% 96,5% 96,6% 95,0%

Átlagbér, E Ft/fő 3 546 3 376 4 318 3 763 2 461 2 470 2 660 2 149

Index: 2018/2017. év, % 105,4% 102,4% 110,7% 105,0% 103,4% 100,6% 105,0% 107,6%
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Összegzés
Heves megyében hosszú évek óta közel 50 ezer vállalkozás működik, számuk az utóbbi öt évben évről évre 
ingadozik, 2018-ban azonban átlépte az 50 ezret. Gazdasági tevékenységükből származó jövedelmeikről a 
gazdálkodó szervezetek legjellemzőbben a társasági adó törvény, az egyéni vállalkozók pedig a személyi 
jövedelemadó törvény szabályai szerint számoltak el.
Gazdasági súlyukat tekintve a társas vállalkozások a meghatározók, ezért Heves megye 2018. évi gazdasági 
folyamatait az általuk benyújtott társasági adóbevallások alapján mutatjuk be. Az összesítéshez 6924 da-
rab értékelhető adatot tartalmazó bevallás adatait használtuk fel, 2,5 százalékkal kevesebbet, mint az előző 
évben. Ennek oka, hogy továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek a társasági adó alternatíváját kínáló 
adónemek, valamint szerepet játszanak a csökkenésben a székhelyáthelyezés miatti illetékességváltások, 
illetve az a tény, hogy a megszűnő társas vállalkozások száma meghaladta az újonnan alakulókét.

•	 Az elemzéssel érintett Heves megyei székhelyű társaságok mintegy 1915 milliárd forint nettó árbevé-
telt realizáltak, amely 6,2 százalékkal haladta meg a 2017. évi összeget. Ezzel a nemzetgazdasági szintű 
bevétel 2,1 százalékát produkálták a megyei vállalkozások. A megye gazdaságának egyik húzóereje to-
vábbra is a kivitel, mely a nettó árbevétel több mint hattizedét teszi ki. 

•	 A vállalkozások által foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám 2018-ban 46 396 fő volt, 263 fővel csök-
kent a bázis évhez képest. Ezzel egyidejűleg a bérköltség a hazai átlagtól kissé elmaradva, 6,2 százalék-
kal növekedett, melynek hatására a megyében a foglalkoztatottak 2018. évi 3546 ezer forintos átlagbére 
100,6 százaléka az országosnak, ezáltal a megyei és országos bérviszonyok közötti relatív különbség 
megszűnni látszik. 

•	 A társas vállalkozások által 2018-ban előállított 398,6 milliárd forint új érték (hozzáadott érték) 13,1 szá-
zalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

•	 A társasági adóalanyok 2018-ban 70 265 millió forint üzemi eredményt értek el, ami 32,3 százalékkal 
haladta meg az előző évi értéket. 

•	 A pénzügyi műveletek eredményeként a 2017. évi 154 millió forint nyereséggel szemben 2018-ban 1880 
millió forint veszteség keletkezett.

•	 A vállalkozások összesített adózás előtti eredménye 14 587 millió forinttal 67 865 millió forintra emel-
kedett.

•	 A megye vállalkozásai 2018-ban az előző évinek majdnem dupláját, 1 609 millió forint adókedvezményt 
vettek igénybe. A fejlesztési, a látvány-csapatsportok támogatásához, valamint a kis- és középvállalko-
zások kamatkedvezményéhez kapcsolódó adókedvezmények képezték a megyei érték döntő hányadát.

•	 2018. adóévben a 74 milliárd forint pozitív adóalap kedvezményekkel csökkentett összege után a me-
gye vizsgált vállalkozásainak 5 milliárd forint adókötelezettségük keletkezett, 13 százalékkal több, mint 
az előző évben. 

•	 A társasági adó fizetési kötelezettség és a pozitív adóalap hányadosa, azaz az átlagos adóterhelés 2018-
ban 0,7 százalékponttal 6,8 százalékra mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest. 

•	 A vállalkozások vagyoni helyzete összességében javult. A 2018. évi adatok alapján a rendelkezésre álló 
összes forrás 12,5 százalékkal bővült. Az 1606 milliárd forint mérlegfőösszeg 51 százalékét a saját tőke 
képezte. 

•	 A jegyzett tőke 113,4 milliárd forint értékű állományának a 25,5 százaléka volt külföldi tulajdonban, ami 
a 2017. évi arányhoz képest 21,8 százalékpontos visszaesést jelent. 

•	 A nemzetgazdasági ágazatok közül továbbra is a gépipar, a kereskedelem és az energia-, víztermelés-, hul-
ladékgazdálkodás a meghatározó, hiszen a három ágazat az összes nettó árbevétel közel 74 százalékát rea-
lizálta. Az export tekintetében dominanciájuk még erőteljesebb, részesedésük megközelíti a 90 százalékot.  

•	 A vállalkozások méretnagyság szerinti összetétele az elmúlt évhez képest alig változott. A vizsgált adó-
zói kör 98 százaléka, mintegy 6800 társaság kisvállalkozásnak minősült. A 2017. évi 99 középvállalko-
zás 2018-ra 97-re csökkent. A nagyvállalkozások száma szintén kettővel változott, 2018-ban 23 társaság 
rendelkezett legalább 250 fő munkavállalóval és 50 millió eurónak megfelelő nettó árbevétellel vagy 43 
millió eurónak megfelelő mérlegfőösszeggel.
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Summary
There have been almost 50,000 companies in Heves County for many years, with the number fluctuating 
from year to year over the last five years and exceeding 50,000 in 2018. Income from business activities is 
usually recorded in accordance with the provisions of the Corporation Tax Act for commercial enterprises 
and the Income Tax Act for sole proprietors.
Due to their economic importance, corporations are of fundamental importance, which is why we present 
the economic processes in Heves County in 2018 on the basis of the corporate income tax returns submitted 
by them. In total, we used data from 6,924 tax returns, 2.5 percent less than in the previous year. This is due 
to the continuing popularity of tax types that offer an alternative to corporate income tax and the changes 
in jurisdiction in the case of relocations, but the fact that the number of corporations ceasing to exist was 
higher than the number of start-ups also contributes to this decline.

•	 The companies in Heves county affected by the analysis achieved net sales of around HUF 1,915 billion, 
an increase of 6.2 percent over 2017. Thus, the county companies generated 2.1 percent of the national 
income. Export remains one of the driving forces of the county economy and accounts for more than six 
tenths of net sales.

•	 The average number of employees in the companies was 46,396 in 2018, a decrease of 263 compared 
to the base year. At the same time, wage costs rose slightly below the national average by 6.2 percent. 
As a result, the average wage of HUF 3,546,000 for county employees was 100.6 per cent of the national 
average, closing the relative gap between county and state wages.

•	 At HUF 398.6 billion, the new value (added value) generated by corporations in 2018 was 13.1 percent 
higher than in the previous year.

•	 In 2018, corporate income tax payers achieved an operating result of HUF 70,265 million, 32.3 percent 
more than in the previous year.

•	 Financial transactions resulted in a loss of HUF 1,880 million in 2018 compared to a profit of HUF 154 
million in 2017.

•	 The earnings before taxes of the companies increased by HUF 14,587 million to HUF 67,865 million.
•	 In 2018, county companies applied for almost twice as many tax breaks (HUF 1,609 million) as in the 

previous year. The largest part of the county’s value came from tax breaks related to development tax 
incentives, support for spectator team sports and interest rate subsidies for small and medium-sized 
enterprises.

•	 After deducting tax benefits from the positive tax base of HUF 74 billion, the county companies surveyed 
were obliged to pay HUF 5 billion in taxes in 2018, 13% more than in the previous year.

•	 The ratio of corporate income tax liabilities to the positive tax base, i.e. the average tax burden, fell by 
0.7 percentage points to 6.8 percent in 2018 compared with the previous year.

•	 Overall, the financial position of the companies improved. Based on 2018 data, the total available 
resources increased by 12.5 percent. Equity accounted for 51 per cent of the balance sheet total of HUF 
1,606 billion.

•	 25.5 per cent of the share capital of HUF 113.4 billion was in foreign ownership, a decrease of 21.8 
percentage points compared to 2017.

•	 Of the economic sectors, mechanical engineering, trade and energy management, water management 
and waste management continue to dominate, accounting for almost 74 percent of total net sales. In 
exports, their dominance is even stronger with a share of almost 90 percent. 

•	 The size of the companies has hardly changed compared to the previous year. Of the taxpayers surveyed, 
98% (about 6,800) were small businesses. The number of medium-sized companies fell from 99 in 2017 
to 97 in 2018. The number of large companies also changed by two; in 2018, 23 companies had at least 
250 employees and a net turnover of EUR 50 million or a balance sheet total of EUR 43 million.



2018 CÉGADATOK

31TOP 50 — a HOzzáadOtt érték alaPJán / added valUe

HEVES mEgyEi TOP 50 – a HOzzáadOTT érTék / addEd ValuE

Sorszám Név/Megnevezés
Nettó 

árbevétel/ 
millió Ft

Export/
millió Ft

Hozzáadott 
érték/

millió Ft

Átlagos 
állományi 
létszám/

fő

Költségvetési 
kapcsolatok 

összesen/
millió Ft

Ebből: nettó
 belföldi 

áfa/
millió Ft

Number Company
Annual 

Net Sales 
Revenue/
million Ft

Export/
million Ft

Added  
Value/

million Ft

Head-
count/
person

Payment of 
taxes/

million Ft

Domestic 
Net VAT./
million Ft

1. ROBERT BOSCH ELEKTRONIKA GYÁRTÓ KFT. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

2. MÁTRAI ERŐMŰ Zrt. n. a. n. a. n. a. n. a. 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. 77 835 76 952 18 716 1 258 n. a. n. a.

5. Apollo Tyres (Hungary) Kft. 31 447 31 262 11 063 680 7 919 2 122

6. Johnson Electric Hungary Elektromechanikai Termékek Kft. 39 959 39 917 10 103 1 413 1 740 531

7. AVENTICS Hungary Kft. n. a. n. a. n. a. n. a. 710 -914

8. HORVÁTH RUDOLF INTERTRANSPORT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 12 586 5 394 4 964 508 n. a. n. a.

9. „ebm-papst Hungary” Motorgyártó és Forgalmazó Kft. n. a. n. a. n. a. n. a. 2 790 947

10. VAMAV Vasúti Berendezések Kft. 9 801 26 4 121 203 2 475 1 367

11. HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT. n. a. n. a. n. a. n. a. 3 721 3 085

12. LKH LEONI KÁBELGYÁR HUNGARIA KFT. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

13. STANLEY ELECTRIC Hungary Kft. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

14. GEOSOL KFT. 8 009 n. a. n. a. 72 554 -124

15. EUROCIRCUITS NYOMTATOTT ÁRAMKÖR GYÁRTÓ KFT. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

16. MAGNETEC-UNGARN MÁGNESTECHNOLÓGIAI IPARI KFT. 8 140 7 184 2 563 301 n. a. n. a.

17. MADER  LOGISZTIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. n. a. n. a. n. a. n. a. 798 417

18. K ÉS V NEMZETKÖZI FUVAROZÓ KFT. 6 075 1 483 2 507 288 297 -123

19. SANATMETAL ORTOPÉDIAI ÉS TRAUMATOLÓGIAI ESZKÖZÖKET GYÁRTÓ KFT. n. a. n. a. n. a. n. a. 550 -90

20. MÁTRAMETÁL FÉM CSOMAGOLÓESZKÖZ GYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KFT. n. a. n. a. n. a. n. a. 1 108 307

21. QUALIFORM ALUMÍNIUMIPARI TERMELŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

22. PIKOPACK IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

23. EGERERDŐ ERDÉSZETI ZRT. 4 948 553 2 110 290 686 468

24. SBS SZERELŐ, JAVÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 7 390 6 281 1 924 250 n. a. n. a.

25. OMYA HUNGÁRIA MÉSZKŐFELDOLGOZÓ KFT. 6 702 144 1 912 56 n. a. n. a.

26. NOVOCOOP MŰANYAGFELDOLGOZÓ KFT. 4 257 245 1 755 101 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. METRODOM BABÉR 13 KFT. n. a. n. a. n. a. n. a. 946 396

29. RUAG AMMOTEC MAGYARORSZÁGI ZRT. 7 380 6 782 1 596 316 n. a. n. a.

30. VILATI GYÁRTÓ FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ ÉS ELEKTRONIKAI SZERELŐ ZRT. 4 605 3 957 1 590 204 270 -119

31. BUMJIN ELECTRONICS Hungary Kft. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

32. DETKI KEKSZ ÉDESIPARI KFT. 4 440 112 n. a. 149 n. a. n. a.

33. CENTERVILL ÉPITŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

34. MÁTRAI ERŐMŰ KÖZPONTI KARBANTARTÓ KFT. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

35. RUAG Aerostructures Hungary Zrt. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

36. SEISSENSCHMIDT PRECISION COMPONENTS FÉMFELDOLGOZÓ KFT. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

37. DS Smith Packaging Füzesabony Kft. n. a. n. a. n. a. n. a. -121 -436

38. NEVALI ENTERPRISES Ingatlanforgalmzó Kft. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

39. BOTT HUNGÁRIA KFT. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

40. Musashi Hungary Füzesabony Kft. 3 949 2 322 1 201 132 306 147

41. EGER-PARK HOTEL SZÁLLODAÜZEMELTETŐ KFT. 2 072 0 1 101 134 63 -19

42. ALU-BLOCK IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 6 113 759 1 067 59 n. a. n. a.

43. SCHOEN + SANDT HUNGARY GÉPGYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

44. VIRESOL Keményítő- és Alapanyaggyártó és Forgalmazó Kft. 574 143 n. a. 114 n. a. n. a.

45. Betonbauer West Ingatlanberuházó és Forgalmazó Kft. n. a. n. a. n. a. n. a. -35 -334

46. STÜHMER INGATLANHASZNOSÍTÓ, -FORGALMAZÓ ÉS ÉDESSÉG-KERESKEDELMI KFT. n. a. n. a. n. a. n. a. 1 069 698

47. „RÁDI PÉKSÉG” SÜTŐIPARI KFT. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

48. MARSHALL ABLAKGYÁR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 3 543 385 902 157 n. a. n. a.

49. PÁSZTORHÚS HÚSIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

50. EGERTEJ TEJIPARI KFT. n. a. n. a. n. a. n. a. 328 90
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HEVES mEgyEi TOP 50 – a nETTó árbEVéTEl alaPján / annual nET SalES rEVEnuE

Sorszám/
Number Név/Megnevezés/Company

Nettó árbevétel/
Annual Net Sales 

Revenue/M Ft

1. ROBERT BOSCH ELEKTRONIKA GYÁRTÓ KFT. n. a.

2. Robert Bosch Automotive Steering Kft. n. a.

3. ZF HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 77 835

4. MÁTRAI ERŐMŰ ZRT. n. a.

5. LKH LEONI KÁBELGYÁR HUNGARIA KFT. n. a.

6. Johnson Electric Hungary Elektromechanikai Termékek Kft. 39 959

7. VIMPEX DRINK KERESKEDELMI KFT. 38 693

8. Apollo Tyres (Hungary) Kft. 31 447

9. Aventics Hungary Kft. n. a.

10. „ebm-papst Hungary” Motorgyártó és Forgalmazó KFT. n. a.

11. STANLEY ELECTRIC HUNGARY KFT. n. a.

12. HORVÁTH RUDOLF INTERTRANSPORT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 12 586

13. PIKOPACK IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. n. a.

14. DS Smith Packaging Kft. n. a.

15. VAMAV Vasúti Berendezések Kft. 9 801

16. Angstrom TruForge Kft. n. a.

17. MAGYAR HÚS ÉLELMISZER NAGYKERESKEDELMI KFT. n. a.

18. BUMJIN ELECTRONICS Hungary Kft. n. a.

19. MAGNETEC-UNGARN MÁGNESTECHNOLÓGIAI IPARI KFT. 8 140

20. GEOSOL KFT. 8 009

21. ELSO ELBE HUNGÁRIA ACÉLIPARI ÉS KERESKEDELMI BT. n. a.

22. SBS SZERELŐ JAVÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 7 390

23. RUAG AMMOTEC MAGYARORSZÁGI ZRT. n. a.

24. HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT. n. a.

25. OMYA HUNGÁRIA MÉSZKŐFELDOLGOZÓ KFT. 6 702

26. MÁTRAMETÁL FÉM CSOMAGOLÓESZKÖZ GYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KFT. n. a.

27. QUALIFORM ALUMINIUMIPARI TERMELŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. n. a.

28. ALU-BLOCK IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 6 113

29. K ÉS V NEMZETKÖZI FUVAROZÓ KFT. 6 075

30. EGERTEJ TEJIPARI KFT. n. a.

31. SEISSENSCHMIDT PRECISION COMPONENTS FÉMFELDOLGOZÓ KFT. n. a.

32. EUROCIRCUITS NYOMTATOTT ÁRAMKÖR GYÁRTÓ KFT. n. a.

33. MAGYAR GOMBA KERTÉSZ KFT. n. a.

34. AGRIA DRINK KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. n. a.

35. SANATMETAL ORTOPÉDIAI ÉS TRAUMATOLÓGIAI ESZKÖZÖKET GYÁRTÓ KFT. n. a.

36. EGERERDŐ ERDÉSZETI ZRT. 4 948

37. SHICK-R KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO KFT. 4 864

38. TZMO Hungary Kft. n. a.

39. VILATI GYÁRTÓ FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ ÉS ELEKTRONIKAI SZERELŐ ZRT. 4 605

40. TENDON HÚSIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. n. a.

41. DETKI KEKSZ ÉDESIPARI KFT. 4 440

42. NOVOCOOP MŰANYAGFELDOLGOZÓ KFT. 4 257

43. METRODOM BABÉR 13 KFT. n. a.

44. Musashi Hungary Füzesabony Kft. 3 949

45. CENTERVILL ÉPITŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. n. a.

46. NEVALI ENTERPRISES Ingatlanforgalmzó Kft. n. a.

47. MÁTRAGABONA Mátravidéki Gabonatermelők Mezőgazdasági Szövetkezete n. a.

48. BOTT HUNGÁRIA KFT. n. a.

49. MARSHALL ABLAKGYÁR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 3 543

50. MADER  LOGISZTIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. n. a.

TOP 50 — átlagOs állOmányi létszám / HeadCOUnt
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HEVES mEgyEi TOP 50 – áTlagOS állOmányi léTSzám / HEadCOunT

Sorszám/
Number Név/Megnevezés/Company

Átlagos 
állományi 

létszám
/Headcount

fő

1. ROBERT BOSCH ELEKTRONIKA GYÁRTÓ KFT. n. a.

2. MÁTRAI ERŐMŰ ZRT. n. a.

3. Johnson Electric Hungary Elektromechanikai Termékek Kft. 1 413

4. Robert Bosch Automotive Steering Kft. n. a.

5. ZF HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 1 258

6. „ebm-papst Hungary” Motorgyártó és Forgalmazó Kft. n. a.

7. Apollo Tyres (Hungary) Kft. 680

8. HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT. n. a.

9. HORVÁTH RUDOLF INTERTRANSPORT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 508

10. AVENTICS HUNGARY Kft. n. a.

11. PIKOPACK IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. n. a.

12. MADER  LOGISZTIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. n. a.

13. MÁTRAMETÁL FÉM CSOMAGOLÓESZKÖZ GYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KFT. n. a.

14. RUAG AMMOTEC MAGYARORSZÁGI ZRT. n. a.

15. QUALIFORM ALUMINIUMIPARI TERMELŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. n. a.

16. MAGNETEC-UNGARN MÁGNESTECHNOLÓGIAI IPARI KFT. 301

17. EGERERDŐ ERDÉSZETI ZRT. 290

18. K ÉS V NEMZETKÖZI FUVAROZÓ KFT. 288

19. STANLEY ELECTRIC HUNGARY KFT. n. a.

20. SBS SZERELŐ JAVÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 250

21. SANATMETAL ORTOPÉDIAI ÉS TRAUMATOLÓGIAI ESZKÖZÖKET GYÁRTÓ KFT. n. a.

22. ELSO ELBE HUNGÁRIA ACÉLIPARI ÉS KERESKEDELMI BT. n. a.

23. VILATI GYÁRTÓ FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ ÉS ELEKTRONIKAI SZERELŐ ZRT. 204

24. VAMAV Vasúti Berendezések Kft. 203

25. EGERTEJ TEJIPARI KFT. n. a.

26. MÁTRAI ERŐMŰ KÖZPONTI KARBANTARTÓ KFT. n. a.

27. LKH LEONI KÁBELGYÁR HUNGARIA KFT. n. a.

28. COOP Kápolna Kereskedelmi Zrt. 170

29. EUROCIRCUITS NYOMTATOTT ÁRAMKÖR GYÁRTÓ KFT. n. a.

30. RUAG Aerostructures Hungary Zrt. n. a.

31. Szigeti Investments Kft. n. a.

32. Angstrom TruForge Kft. n. a.

33. „RÁDI PÉKSÉG” SÜTŐIPARI KFT. n. a.

34. MARSHALL ABLAKGYÁR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 157

35. MÁTRA-HUMÁN IPARI SZOLGÁLTATÓ KFT. n. a.

36. COOP Lőrinci Kereskedelmi Zrt. n. a.

37. GYÖNGYSZÖV COOP Kereskedelmi Zrt. 155

38. DS SMITH Packaging Füzesabony Kft. n. a.

39. DETKI KEKSZ ÉDESIPARI KFT. 149

40. BOTT HUNGÁRIA KFT. n. a.

41. ASIAFOOD KFT. n. a.

42. HESI Sütőipari KFT. 137

43. BUMJIN ELECTRONICS Hungary Kft. n. a.

44. EGER-PARK HOTEL SZÁLLODAÜZEMELTETŐ KFT. 134

45. Musashi Hungary Füzesabony Kft. 132

46. GB FASHION TANÁCSADÓ KFT. n. a.

47. Betonbauer West Ingatlanberuházó és Forgalmazó Kft. n. a.

48. SEISSENSCHMIDT PRECISION COMPONENTS FÉMFELDOLGOZÓ KFT. n. a.

49. TÜRK + HILLINGER HUNGARIA ELEKTROMOS FŰTÉSTECHNIKAI KFT. 123

50. Revor International Bútor Kereskedelmi Kft. n. a.
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A beruházások alakulása  
a jövő záloga 

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb 
inflációs jelentése (MNB 2019. szep-
tember) szerint a nemzetgazdasági 
beruházások a teljes előrejelzési ho-
rizonton emelkednek. A beruházá-
sok növekedéséhez idén mindhárom 
szektor pozitívan járul hozzá, ugyan-
akkor 2020-tól a magánberuházások 
lassuló ütemű bővülésére, míg a 
kormányzati beruházások mérsék-
lődésére számítanak. A nemzetgaz-
dasági beruházási ráta a tavalyi histo-
rikus csúcsáról idén 28 százalék fölé 
emelkedik és magas szinten alakul a 
teljes előrejelzési horizonton. A válla-
lati szektor beruházási alapfolyama-
tai erősek maradnak, összhangban a 
kedvező finanszírozási környezettel. 
Az előrejelzési horizonton továbbra is 
két számjegyű hitelbővülést prog-

nosztizálnak a kkv-k és a teljes vállala-
ti szféra körében egyaránt. A vállalati fi-
nanszírozás egészséges szerkezetben 
megvalósuló bővülését támogatja a 
2019 elején elindult Növekedési Hi-
telprogram Fix konstrukció, illetve a 
jegybank idén július 1-jétől 300 mil-
liárd forintos induló keretösszeggel 
elindított Növekedési Kötvényprog-
ramja (NKP). Ugyanakkor a romló kül-
ső környezet és az európai konjunk-
túrával kapcsolatos bizonytalanság 
erősödése az exportorientált vállalati 
beruházások időzítésének újraterve-
zését eredményezi.

A KSH jelentése szerint 2019 I. 
negyedévében országosan tovább 
erősödött a nemzetgazdasági be-
ruházásoknak a tavalyi év egé-
szét jellemző dinamikus bővülése, a 

tárgyidőszaki fejlesztések volumene 
26%-kal haladta meg az előző év 
azonos időszakit. A beruházások 
nagymértékű expanzióját elsősorban 
a vállalkozásoknak a korábbi idősza-
kot lényegesen meghaladó fejleszté-
sei eredményezték. A feldolgozóipar 
kapacitásnövelést célzó beruházásai 
a tárgyidőszakban 33%-kal nőttek.

2019 I. negyedévében 
az előző negyedévhez 
képest:
A szezonálisan kiigazított volu-
menindexek szerint a beruhá-
zások – a 2018. év átlagos növe-
kedésénél nagyobb mértékben 
– 6,8%-kal emelkedtek.

Forrás: KSH

A nemzetgazdasági beruházások volumenindexe
(Szezonálisan kiigazított, 2015. év negyedéveinek átlaga=100%)
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2019 I. negyedévében az előző év azo-
nos időszakához képest a beruházási 
tevékenység volumene 26, ezen belül 
a gép- és berendezésberuházásoké 
21, az építési beruházásoké 32%-kal 
növekedett.

A beruházási teljesítmény a fej-
lesztések több mint felét megvaló-
sító, legalább 50 főt foglalkoztató 
vállalkozások körében – a korábbi ne-
gyedévek bővülését jelentősen meg-
haladóan – 38, a beruházások több 
mint tizedét megvalósító költségve-
tési szerveknél pedig 27%-kal nőtt az 
egy évvel korábbi, magas bázishoz 
képest.

A nemzetgazdaság szinte minden 
területén emelkedett a beruházási 
aktivitás. A nagyobb súlyú területek 
közül leginkább a szállítás, raktá-
rozás nemzetgazdasági ág beru-
házásainak volumene nőtt (62%-
kal), amiben a korábbi időszakokhoz 
hasonlóan meghatározó szerepet 
játszottak az uniós forrásból finanszí-
rozott infrastrukturális fejlesztések 
(autópálya-, autóút-, vasútépítések), 
de a helyi és a távolsági személyszál-
lítással foglalkozó vállalatok is jelen-
tősen növelték beruházásaikat.

A nemzetgazdasági beruházások 
közel harmadát megvalósító fel-
dolgozóipar fejlesztései az elmúlt 
nyolc év legmagasabb ütemében 
nőttek (33%-kal). Az alágazat túl-
nyomó többségében növekedtek 
a fejlesztések, a legnagyobb mér-
tékben a villamos berendezés gyár-
tása területén, tekintve az alágazat 
termékei iránti erős nemzetközi 
keresletet. Kiemelkedően nőtt a fej-
lesztések volumene a vegyianyag-, 
-termék gyártásban, a fémalapanyag 
és fémfeldolgozási termék gyártásá-
ban, valamint az élelmiszeriparban. 
A járműgyártás beruházásai – ame-
lyek a feldolgozóipar tárgyidőszaki 
beruházásainak több mint ötödét 
tették ki – mérsékeltebben bővültek 
a feldolgozóipari átlagnál.

A második legnagyobb részese-
désű ingatlanügyletek beruházási 
teljesítménye a nemzetgazdasági át-
lagnál kisebb mértékben nőtt (9,5%-
kal), elsősorban a lakásépítések mér-
sékeltebb bővülése következtében. 
A bérbeadást szolgáló létesítmé-
nyekbe (pl. irodaházak, kereskedelmi 
egységek, raktárak stb.) történő be-
ruházások erőteljesebben növeked-

tek. Az előbb említett három nem-
zetgazdasági ág a beruházások közel 
hattizedét tette ki.

A negyedik legnagyobb része-
sedésű kereskedelem, gépjármű-
javítás nemzetgazdasági ágban a 
beruházási teljesítmény – az előző 
időszaki csökkenés után – ebben a 
negyedévben ismét nőtt (7,3%-kal), 
amiben szerepet játszottak a gép-
járműüzemanyag-kiskereskedelem-
mel foglalkozó vállalkozások fejlesz-
tései is.

A költségvetéshez kötődő be-
ruházások – amelyek összesített 
részesedése meghaladta az egyti-
zedet – jellemzően a nemzetgazda-
sági átlagos szint alatt gyarapodtak. 
Ennek következtében a nagyrészt 
közösségi finanszírozású terüle-
tek – elsősorban az uniós forrásból 
történő fejlesztések következtében 
– meghatározó, de a korábbiaknál 
mérsékeltebb szerepet játszottak a 
nemzetgazdaság egészére jellem-
ző növekedésben. A közigazgatás, 
védelem, kötelező társadalombizto-
sítás területén – elsősorban rendvé-
delmi és honvédelmi beruházások-
nak köszönhetően – 11%-kal nőtt a 

forrás: ksh

A nemzetgazdasági beruházás volumenváltozásához való hozzájárulás
(kiigazítatlan volumenadatok, az előző év azonos időszakához képest)
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volumen, a nemzetgazdasági ág im-
már az 5. legnagyobb teljesítményt 
nyújtja. Az oktatásban – főként a 
felsőoktatáshoz kötődő fejlesztések 
befejezése nyomán – 1,1%-kal csök-
kentek a beruházások. A kis súlyú 
humán egészségügyi, szociális el-
látásban – elsősorban a fekvőbeteg-
ellátáshoz kötődően – 23%-kal ha-
ladta meg a beruházások volumene 
az egy évvel korábbit. A művészet, 
szórakoztatás, szabadidő nem-
zetgazdasági ág beruházásainak 
emelkedését (56%) a sporttal és a 
kultúrával kapcsolatos nagyberuhá-
zások okozták, így immár az ág tel-
jesítményértéke meghaladta az ok-
tatás és az egészségügy összesített 
fejlesztéseit. A víz- és hulladékgaz-
dálkodás területén – részben hulla-
dékkezeléssel kapcsolatos projektek 
következtében – a tárgyidőszaki vo-
lumen 2,3-szeresen haladta meg a 
bázisidőszaki, alacsony értéket.

A kisebb súlyú nemzetgazdasá-
gi ágak közül a második legcseké-
lyebb részesedésű bányászatban a 

kőolaj- és földgázkitermeléshez 
köthető kutatási tevékenységnek 
köszönhetően több mint háromszo-
rosára nőtt a beruházások volumene. 
A  pénzügyi, biztosítási tevékeny-
ség fejlesztései több mint kétszeresé-
re növekedtek, részben informatikai 
eszközök beszerzéseinek köszönhe-
tően. Az energiaipari fejlesztések 
bővülésében (73%) az alternatív 
energiaforrásokra alapozó erőművek 
létesítései is szerepet játszottak.

Heves megye
A Heves megyei székhelyű gazdasá-
gi szervezetek 2019 I. félévében 64 
milliárd forint értékű új beruházást 
valósítottak meg, összehasonlító 
áron 17%-kal kevesebbet az egy 
évvel korábbinál. Országosan 16%-
os növekedés történt.

A fejlesztések erősen koncentrált-
nak számítanak: a források 60%-át 
a feldolgozóipar, 9,0%-át az ener-
giaipar, 7,2%-át a szállítás és rak-
tározás területén használták fel. 

A többi gazdasági ág részesedése a 
teljesítményértékből egyenként 5% 
alatt maradt. A szállítás és raktáro-
zás teljesítményértéke összeha-
sonlító áron 53%-kal nőtt, a fel-
dolgozóiparé 22%-kal csökkent. 
A feldolgozóiparon belül az élelmi-
szeriparban, az elektronikai iparban 
és a járműiparban valósultak meg a 
legnagyobb értékű beruházások.

Anyagi-műszaki összetétel szerint 
a fejlesztési források 29%-át épüle-
tek és egyéb építmények építésére, 
48%-át import, 22%-át belföldi gé-
pek, berendezések és járművek be-
szerzésére fordították. Az épületek 
és egyéb építmények beruházási vo-
lumene 36%-kal visszaesett.

 A hazai gyártású gépek, berende-
zések és járművek teljesítményértéke 
reálértéken 5,7, a külföldieké 4,3%-
kal csökkent. Az értékadatok alapján 
a gépek, berendezések és járművek 
68%-a importból származott.
 Összeállította: 
 Heves Megyei 
 Kereskedelmi és Iparkamara

Egy lakosra jutó beruházás, 2019, I. félév
Ezer forint

1000

800

600

400

200

0

Mutató

Mutató

Heves

BP GY KO FE BO PE BÁ VE HE TO HA VA CS JÁ SO BA SZ BÉ ZA NÓ

218,0 ezer forint

327,7 ezer forint

Országos átlag

Országos átlag

Forrás: KSH



TOP 50 —  Heves megye gazdasági fOlyamatai 2018-ban

ELEMZÉS NAV

37KAMARA –a berUHázásOk alakUlása a Jövő zálOga 

A Bosch termékeivel 1898 óta van jelen Ma-
gyarországon. Az 1991-ben újjáalapított regi-
onális kereskedelmi kft.-ből mára jelentős, 
hazánkban kilenc leányvállalattal rendelkező 
vállalatcsoport, Magyarország egyik legna-
gyobb külföldi ipari munkaadója lett. 

A Bosch, a technológiák és szolgáltatások ve-
zető szállítója, magyarországi tevékenységének 
minden területén növekedést ért el a tavalyi 
évben. A 2018-as üzleti évben a Bosch csoport 
teljes árbevétele 1317 milliárd forint, magyar-
országi konszolidált forgalma – amelybe nem 
tartoznak bele a saját vállalatai között folyta-
tott kereskedelmi tevékenységek – 251 milliárd 
forint volt. A magyarországi Bosch csoport 
közel 14 800 munkatársat foglalkoztat (2018. 
december 31-én). Az egyes gyártó, kereskedel-
mi és fejlesztési egységekhez tartozó kereske-
dői és szervizhálózat a teljes országot lefedi.

A beruházásokra fordított összegeket tekintve 
a Bosch Magyarországon kiemelkedően, 67 
milliárd forinttal zárta a 2018-as évet. Beruhá-
zások valamennyi Bosch telephelyen folynak 
és mindegyik stratégiai szempontból is megha-
tározó. 

A hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. 9,6 
milliárd forintos beruházás keretében új, kor-
szerűbb gyártást szolgáló eszközöket szerez 
be. A 2020-ig tartó projekt elsősorban a telje-
sen elektromos és hibrid járművek területén 
meghatározó, új generációs termékek gyártá-
sának elindítását szolgálja. 

Hatvanban valósul meg a nemzetközi viszony-
latban is kimagasló értéket képviselő beruhá-
zás, a 60 ezer négyzetméter területű logisztikai 
központ a vállalat Ipar 4.0 megoldásaival. A 
létesítményben, amelyben a Bosch közép-ke-
let-európai stratégiai elosztóközpontja is lesz, 
széles körben kerülnek bevezetésre az Ipar 4.0 
hálózatba kapcsolt berendezései, alkalmazá-
sai és folyamatai. A központ több mint 50 ezer 
négyzetméternyi hasznos raktár-, 2000 négy-
zetméter iroda-, mintegy 8 ezer négyzetméter 
kiszolgálóterületet, valamint szociális helyiséget 
foglal magában. 

A Bosch csoport Magyarországon 2018-ban
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A Robert Bosch Automotive Steering Kft. munkatársait 
joggal tölti el büszkeség, amikor csúcskategóriás autót 
látnak elsuhanni az utcán, mert pontosan tudják, hogy 
munkájuk teszi biztonságossá és kényelmessé a vezetés 
élményét. Az autóipari beszállító vállalat termékei szá-
mos típusban megtalálhatók, a Robert Bosch Automotive 
Steering Kft. a világ egyik meghatározó kormánymű-gyár-
tója. Emellett a gyár nem csak kormányműveket, hanem 
kormányoszlopokat, kormánytengelyeket és felújított al-
katrészeket is szállít a világ több mint száz járműgyártójá-
nak, személygépjárművek és tehergépjárművek számára 
egyaránt.

A Bosch neve csúcstechnológiájú gyártmányainak kö-
szönhetően a világon mindenhol egyet jelent a legmaga-
sabb színvonalú vezetési élménnyel, a biztonsággal és a 
kényelemmel. Az itt készülő elektromos kormányművek 
ott lesznek a jövő önvezető autóiban is. A holnap csúcs-
technológiája mellett ezekkel a berendezésekkel felszerelt 
járművek az alacsonyabb fogyasztásnak és kibocsátásnak 
köszönhetően gazdaságosabbak is, így a Bosch sokat 
tesz a környezet védelméért és a fenntarthatóságért.

A Robert Bosch Automotive Steering Kft. elődje 2003-tól 
2014-ig Egerben működött, és azóta is folyamatosan 
bővül. A mindössze 35 fős létszámmal indult vállalat 
napjainkra 1100 főre bővült, hogy az egyre emelkedő ren-
delésállományt, a piaci igényeket képes legyen kiszolgál-
ni.  A vállalatnál az első tíz évben összeszerelés, illetve 
felújító tevékenység zajlott. A termelési eredményeknek 
köszönhetően a cég 2012-ben kapta meg a lehetőséget, 
hogy tevékenységét a hidraulikus mellett elektromos 
kormányművek összeszerelésével, valamint alkatrész-
gyártással is bővítse. Az új gyáregység 2014-re épült fel 
Makláron, félúton az egri gyár és az autópálya között. 

A Robert Bosch Automotive Steering Kft. 2017-ben és 
2018-ban is elnyerte a „Megbízható Munkaadó” címet. 
A vállalat  nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy megbecsül-
ve érezzék magukat a Boschnál dolgozók. Munkaegész-
ségügyi ellátást és a szabadidős sportok támogatását is 
biztosítja a kollégáknak. A vállalat emellett képzési prog-
ramokkal járul hozzá a munkatársak nyelvi és szakmai 
fejlődéséhez, és teret ad karrierambícióiknak is. A munká-
ba járást pedig bérelt autóbuszokkal segíti a cég.

A Bosch termékeivel 1898 óta van jelen Ma-
gyarországon. Az 1991-ben újjáalapított regi-
onális kereskedelmi kft.-ből mára jelentős, 
hazánkban kilenc leányvállalattal rendelkező 
vállalatcsoport, Magyarország egyik legna-
gyobb külföldi ipari munkaadója lett. 

A Bosch, a technológiák és szolgáltatások ve-
zető szállítója, magyarországi tevékenységének 
minden területén növekedést ért el a tavalyi 
évben. A 2018-as üzleti évben a Bosch csoport 
teljes árbevétele 1317 milliárd forint, magyar-
országi konszolidált forgalma – amelybe nem 
tartoznak bele a saját vállalatai között folyta-
tott kereskedelmi tevékenységek – 251 milliárd 
forint volt. A magyarországi Bosch csoport 
közel 14 800 munkatársat foglalkoztat (2018. 
december 31-én). Az egyes gyártó, kereskedel-
mi és fejlesztési egységekhez tartozó kereske-
dői és szervizhálózat a teljes országot lefedi.

A beruházásokra fordított összegeket tekintve 
a Bosch Magyarországon kiemelkedően, 67 
milliárd forinttal zárta a 2018-as évet. Beruhá-
zások valamennyi Bosch telephelyen folynak 
és mindegyik stratégiai szempontból is megha-
tározó. 

A hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. 9,6 
milliárd forintos beruházás keretében új, kor-
szerűbb gyártást szolgáló eszközöket szerez 
be. A 2020-ig tartó projekt elsősorban a telje-
sen elektromos és hibrid járművek területén 
meghatározó, új generációs termékek gyártá-
sának elindítását szolgálja. 

Hatvanban valósul meg a nemzetközi viszony-
latban is kimagasló értéket képviselő beruhá-
zás, a 60 ezer négyzetméter területű logisztikai 
központ a vállalat Ipar 4.0 megoldásaival. A 
létesítményben, amelyben a Bosch közép-ke-
let-európai stratégiai elosztóközpontja is lesz, 
széles körben kerülnek bevezetésre az Ipar 4.0 
hálózatba kapcsolt berendezései, alkalmazá-
sai és folyamatai. A központ több mint 50 ezer 
négyzetméternyi hasznos raktár-, 2000 négy-
zetméter iroda-, mintegy 8 ezer négyzetméter 
kiszolgálóterületet, valamint szociális helyiséget 
foglal magában. 

A Bosch csoport Magyarországon 2018-ban

A jövő vezetési élménye 
Makláron és Egerben készül
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A Bosch termékeivel 1898 óta van jelen Ma-
gyarországon. Az 1991-ben újjáalapított regi-
onális kereskedelmi kft.-ből mára jelentős, 
hazánkban kilenc leányvállalattal rendelkező 
vállalatcsoport, Magyarország egyik legna-
gyobb külföldi ipari munkaadója lett. 

A Bosch, a technológiák és szolgáltatások ve-
zető szállítója, magyarországi tevékenységének 
minden területén növekedést ért el a tavalyi 
évben. A 2018-as üzleti évben a Bosch csoport 
teljes árbevétele 1317 milliárd forint, magyar-
országi konszolidált forgalma – amelybe nem 
tartoznak bele a saját vállalatai között folyta-
tott kereskedelmi tevékenységek – 251 milliárd 
forint volt. A magyarországi Bosch csoport 
közel 14 800 munkatársat foglalkoztat (2018. 
december 31-én). Az egyes gyártó, kereskedel-
mi és fejlesztési egységekhez tartozó kereske-
dői és szervizhálózat a teljes országot lefedi.

A beruházásokra fordított összegeket tekintve 
a Bosch Magyarországon kiemelkedően, 67 
milliárd forinttal zárta a 2018-as évet. Beruhá-
zások valamennyi Bosch telephelyen folynak 
és mindegyik stratégiai szempontból is megha-
tározó. 

A hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. 9,6 
milliárd forintos beruházás keretében új, kor-
szerűbb gyártást szolgáló eszközöket szerez 
be. A 2020-ig tartó projekt elsősorban a telje-
sen elektromos és hibrid járművek területén 
meghatározó, új generációs termékek gyártá-
sának elindítását szolgálja. 

Hatvanban valósul meg a nemzetközi viszony-
latban is kimagasló értéket képviselő beruhá-
zás, a 60 ezer négyzetméter területű logisztikai 
központ a vállalat Ipar 4.0 megoldásaival. A 
létesítményben, amelyben a Bosch közép-ke-
let-európai stratégiai elosztóközpontja is lesz, 
széles körben kerülnek bevezetésre az Ipar 4.0 
hálózatba kapcsolt berendezései, alkalmazá-
sai és folyamatai. A központ több mint 50 ezer 
négyzetméternyi hasznos raktár-, 2000 négy-
zetméter iroda-, mintegy 8 ezer négyzetméter 
kiszolgálóterületet, valamint szociális helyiséget 
foglal magában. 

A Bosch csoport Magyarországon 2018-ban
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Őszi Csilla 
ügyvezető igazgató

Markus schleier  
ügyvezető igazgató

stefan Baumeister  
ügyvezető igazgató

Az egri ZF Hungária Kft. immár 23 éve gyárt 
sebességváltókat az Ipari Parkban található 
telephelyén. A mechanikus kapcsolású, illetve 
robotizált váltókat a vevők haszongépjármű-
vekbe szerelik, a kis furgonoktól a nagy turis-
tabuszokig és kamionokig. A nyolcfokozatú 
automata váltók a személygépjármű-piacra 
készülnek. A vállalat összes termékét a nem-

zetközi járműipari piacon értékesíti, vevői közé tartozik többek között  
a Volkswagen, az MAN, a Renault, az Iveco, a Volvo, a DAF, a Leyland, a 
Hyundai és a Tata. 

A ZFH anyacége, a német ZF Friedrichshafen AG a világ legnagyobb jár-
műipari vállalatai közé tartozik, több termékcsaládjával is a globális értékesítési 
lista első helyét foglalja el. Jelenleg öt földrészen, 40 országban 230 fejlesztés-
sel, gyártással és szervizeléssel foglalkozó telephelyet működtet, közel 149.000 
munkatárssal. 

A ZF technológiai fejlesztéseinek egyik fókuszában az autonóm járművek 
intelligens szerkezeti egységeinek kifejlesztése áll, amelyekkel a ZF beszállító-
ként a közúti balesetek számának jelentős csökkentéséhez és a járművek káros-
anyag-kibocsátásának mérsékléséhez kíván hozzájárulni. Olyan megoldásokat 
kínál, mint a vezető elalvását figyelő, illetve az autópályára a forgalommal szem-
ben történő felhajtást megakadályozó elektronika. A másik fejlesztési irány az al-
ternatív hajtások területe: piacérett termék például a klasszikus ZF hátsó futómű 
helyére beszerelhető elektromotoros egység, amellyel könnyen megvalósítható 
az elektromos hajtás.

A ZF Hungária alapításától kezdve folyamatosan fejlődik, az elmúlt három év-
ben pedig látványosan felgyorsultak a fejlesztések: a 2017 tavaszán megkezdett 
nagyszabású beruházásnak köszönhetően mostanra megduplázta termelését és 
dolgozói létszámát a vállalat. A jelenlegi telephellyel szomszédos önkormányzati 
telken felépült az új gyár, amelyben 2018 szeptembere óta ZF 8HP típusú, nyolcfo-
kú automata váltókat készítenek személygépkocsikhoz. Az élenjáró technológiájú 
termékek nagyon keresettek a világpiacon. Az új üzletágnak köszönhetően több 
mint nyolcszáz új munkahelyet teremtett a vállalat, a termelés felfutásához igazít-
va a létszámot, amely 2019 végén már meghaladja az 1700 főt. 

Idén ősszel megkezdődött a termelés a második automataváltó-szerelőso-
ron is, amelyen szintén ZF 8HP típusok készülnek. A tervek között egy harmadik 
szerelősor beüzemelése, illetve néhány éven belül egy újabb szerelőcsarnok fel-
építése és termelésbe állítása szerepel. E fejlesztéseknek köszönhetően várható-
an a jövőben is a ZF Hungária Kft. lesz Eger legnagyobb gépipari munkáltatója. 

A termékgyártás mellett a ZFH jelentős, szintén egyre bővülő szolgáltatási 
tevékenységet is folytat a ZF AG központja, illetve a világszerte működő ZF le-
ányvállalatok részére. Három év alatt a ZFH megháromszorozta az Informatikai 
Szolgáltató Központ (ITCH) létszámát. Az Egerben és Budapesten dolgozó infor-
matikusok SAP-os és más szoftverfejlesztéseket végeznek. Az egri Mérnökközpont 
a termék- és szoftverfejlesztés mellett prototípusok építésével, laboratóriumi és 
közúti járműtesztek végrehajtásával is foglalkozik. A beszerzési osztály egyik hang-
súlyos feladata kelet-európai beszállítók felkutatása és integrálása a ZF AG háló-
zatába. Emellett több globális adminisztratív feladatot is egri beszerzők látnak el. 

A ZF Hungária Kft. dinamikusan fejlődő vállalat, amelynek teljesítményét a 
konszernközpont is elismeri, és új megbízásokkal honorálja. A vállalat jelentősen 
hozzájárul a magyar járműipari exporthoz, és ezzel a magyar gazdaság egyen-
súlyához. 

A ZFH versenyképes fizetést és számos pluszjuttatást nyújt dolgozóinak, 
és stabil megélhetést biztosít Egerben és a régióban immár mintegy 1700 
családnak. 

ZF HUNGÁRIA KFT.

A víziközmű-szolgáltatás területén az elmúlt évek 
integrációs kényszerének eredményeképpen a 2011-
ben még közel 400 víziközmű-szolgáltató száma 
2019 januárjára 39 engedéllyel rendelkező víziközmű-
szolgáltatóra csökkent.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. az országban először hajtott 
végre társasági szintű integrációt. Az elmúlt években 
folyamatosan bővült a szolgáltatási területe.

Társaságunk integrációs képességét és elismertségét 
bizonyítja, hogy működési területe már öt megyére terjed ki. A Heves Megyei Vízmű Zrt. 
a jelenlegi 39 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. Ennek során a gyöngyösi 
és hevesi térségekben 12 településen befejeződött a szakmailag is menedzselt 
ivóvízminőség-javító beruházás.

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

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

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

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

szennyvízfőgyűjtőt. 
- A 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, illetve 
hálózatokon végzett fejlesztéseket, valamint rekonstrukciókat.

2018–2020. években a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
(KEHOP) keretében 13 db szennyvízelvezetéssel, -tisztítással kapcsolatos projekt valósul 
meg közel 35 Mrd forint értékben. 

A fejlesztések során egyrészt újabb települések kerülnek a közműves 
szennyvízelvezetéssel, -tisztítással ellátott települések sorába (Detk, Ludas, Nagyút, 
Boconád, Tarnaméra, Nagyfüged), másrészt sor kerül meglévő csatornahálózatok 
elavult, amortizálódott szakaszainak felújítására, cseréjére (Eger, Gyöngyös), valamint 
szennyvíztisztító telepek korszerűsítésére is (Eger, Gyöngyös, Füzesabony, Heves, 
Bogács). A szennyvíztisztító telepi fejlesztések mind a szennyvíztisztítási technológiákat, 
mind pedig a szennyvíziszap-kezelési technológiákat érintik. Ezen fejlesztések 
sorából kiemelkedik Eger város szennyvíztisztító telepe, ahol iszaprothasztó tornyok, 
szolárszárító csarnokok épülnek napelemerőművel kiegészítve, valamint Heréd, Boldog 
települések szennyvíztisztító telepei, ahol a régi, korszerűtlen tisztítótelepek helyett a mai 
követelményeknek megfelelő tisztítótelepek épülnek. 

A projektek megvalósítása során fontos szempont a környezettudatos magatartás 
mind az üzemeltető, mind pedig a kivitelezést végző vállalkozók részéről, annak 
érdekében, hogy hosszú távon gazdaságosan, energiatakarékosan üzemeltethető 
létesítmények jöjjenek létre.

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

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

Rendelkezünk az ország egyik legkorszerűbb ivóvíz- és 
szennyvízvizsgálatokat végző laboratóriumával.

Társaságunk tevékenysége során igyekszik a környezet 
igényeivel összhangban gondolkodni és cselekedni. 
Célunk és hivatásunk - a tulajdonos önkormányzatokkal 
együttműködve - a minél magasabb szintű víziközmű-
szolgáltatás biztosítása a fogyasztók számára.

HEVES MEGYEi VÍZMŰ ZRT.

Dr. Bánhidy 
Péter
az igazgatóság elnöke
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A 100 % - ban magyar tulajdonú, 
egri székhelyű Sanatmetal Kft. 
profiljában Európa TOP 20 vállalata 
közé tartozik. A több mint fél 
évszázados múlttal rendelkező cég 
traumatológiai, gerinc és fogászati 
implantátumok, csípő és térd 
protézisekprotézisek, számos műszer, és a 
WIWE mini ekg. innovatőre, 
minősített gyártója. 

A vállalat több kereskedelmi 
leányvállalata (török, román, orosz) 
mellett tavaly megnyitotta első 
termelő vállalatát Oroszországban, 
Obnyinszkban. 
EzzelEzzel hosszú távú céljuk, hogy a Sanatmetal eddigi 3-5 százalékos 
piaci részesedését 15-20 százalékosra növelhessék Oroszországban, s 
az eddigi visszajelzések alapján az eurázsiai piac megrendeléseit 
tekintve is növekedésre számítanak.

AA cégnél abban hisznek, hogy kiemelkedő minőségű 
termékeik csak magas szinten képzett orvosok 
kezében lesznek igazán hatékonyak, ezért idén 
elindították a Sanat Akadémiát. Ennek keretében az 
orvosképzésre helyezik a hangsúlyt, 

évente több száz orvost és műtős személyzetet szeretnének oktatni 
termékeik helyes használatáról. 
AA cél, hogy Eger legyen a traumatológia - ortopédia - gerinc sebészet 
nemzetközi képzési központja, emellett a külpiacokon, különösen 
célországaikban is terveznek helyi képzési központokat létrehozni. 

A Sanatmetalnál hisznek abban, hogy Magyarországnak meghatározó 
szerepe lehet nem csak a térség, de a nagyvilág egészségiparában is.
AA cég jelenleg erőteljesen bővül, ezért folyamatosan várják kreatív, 
vállalkozó szellemű új munkatársak jelentkezését, akikkel közösen 
még sikeresebbé, ismertebbé tehetik a Sanatmetal Kft.-t.

Farkas József
ügyvezető igazgató

gödri
István
ügyvezető igazgató

Az Emerson (NYSE: EMR), melynek székhelye St. Louisban, Missouriban (USA) található, 
globális technológiai és mérnöki vállalat, amely innovatív megoldásokat kínál az ipari, 
kereskedelmi és lakossági piacok számára. Az Emerson Automation Solutions platformja 
segíti a gyártóvállalatokat termelésük maximalizálásában, a személyzet és a környezet vé-
delmében, valamint optimalizálja energetikai és üzemi költségeiket.

Az Emerson Automation Solutions részeként az AVENTICSTM a világ egyik vezető termék-
márkája a pneumatikus komponensek és rendszerek terén. A pneumatikus műszaki 
márka termékeket és szolgáltatásokat kínál az ipari automatizálás, valamint az élelmiszer-, 
csomagoló-, gyógyászati és energiatechnológiai ipar számára. 

Az Emerson egri AVENTICSTM pneumatikai gyártóbázisán magas minőségű termékek 
készülnek. A sűrített levegővel működő hengereket és szelepeket többek között gyártó-
sorok építéséhez és ipari alkalmazásokhoz használják a vevők, többnyire gépipari, hajó-
zási, nyomdaipari, csomagolóanyag-gyártó, élelmiszeripari, textilipari és kohászatban te-
vékenykedő nemzetközi nagyvállalatok. Fokozatosan erősödik a haszonjárműipari üzletág 
is, amelynek vevői többek között a Volvo, az MAN, a ZF, a Scania és a Daimler.

A gyáregység, amely 52 éves múltra tekint vissza Egerben, a korszerű, digitális technológi-
ák úttörője. Teljesítményének elismeréseként 2017-ben elnyerte egy, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által is támogatott pályázaton Az Év Gyára 2016 díjat, majd a következő 
évben a megtisztelő 2017-es Év Legfelkészültebb Ipar 4.0 gyára címet. Idén pedig a Ma-
gyar Országgyűlés támogatásával létrejött, a Kárpát-medencét felölelő Érték és Minőség 
Nagydíjat hódította el az ipari kategóriában.

Az Emerson egri gyára nem egy klasszikus értelemben vett tömeggyártó cég, hanem sok-
kal inkább a pneumatikai ágazat egyedi megoldásokra specializálódott szakértője. 
Bármilyen összetettek vagy szokványostól eltérőek is legyenek az ügyfelek elképzelései, 
gondoskodnak róla, hogy azok megvalósuljanak – akár egészen kis szériában. Különösen 
jól jellemzi egyedülálló komplexitásuk, hogy napi szinten 1300-1500 vevői megrendelés-
sel foglalkoznak, melynek 60 százaléka 1–5 darabos rendelési mennyiséget takar, melyet 
a megrendeléstől számított 7. napon készen kiszállítanak. Továbbá a gyár 25 ezerféle ter-
méket kínál partnereinek, több mint 800 beszállító közel 32 ezer alkatrészét felhasználva.

A gyár folyamatosan modernizálja gépparkját, átfogó minőségirányítási rendszert mű-
ködtet, fejleszti a beszállítóit, és nagy figyelmet fordít a kiszállítási pontosság fokozására. 
Tanúsított rendszerek keretében menedzseli a munkahelyi biztonságot és a környezet 
védelmét is. Az elektronika integrációjának, a csúcstechnológiás anyagok használatának 
köszönhetően és a gépbiztonságra, valamint a tárgyak internetére (IIoT) koncentrálva út-
törő szerepet vállal az alkalmazott és környezetbarát megoldások terén.

Az Emerson egri pneumatikagyára tisztában van a szakember-utánpótlás fontosságával 
és az alternatív energiaforrások növekvő jelentőségével. Ezt a két szempontot kapcsolta 
össze a cég, amikor 2008-ban meghirdette az első Pneumobil versenyt. A léghajtású jármű-
vek építésére magyar és külföldi felsőoktatási intézmények diákcsapatai vállalkoznak évről 
évre. Jelenleg már zajlik a 2020. évi, 13. verseny előkészítése.

A minőségi szakember-utánpótlás érdekében az Emerson aktív kapcsolatban áll többek 
között a Debreceni Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel és az egri Eszterházy Károly Egye-
temmel, részt vesz a duális képzésben, lehetőséget biztosít az egyetemi hallgatók szakmai 
gyakorlatára és a szakdolgozatírására. 

Az egri gyáregység hosszú évek folyamatos fejlődésének köszönhetően a város egyik 
rangos és vonzó munkahelyévé vált. Szakmai teljesítményét fémjelzi az évről évre nö-
vekvő termelési volumen és a szélesedő termékskála. A gyár több magyar kollégája is meg-
bízásokat kap központi beszerzési, minőségügyi és pénzügyi tevékenységek végzésére a 
vállalatcsoport számára. A Nemzetközi Pénzügyi Szolgáltató Központ immár 11 európai 
ország Emerson-csoporthoz tartozó leányvállalatának nemzetközi könyvelését végzi, egri 
székhellyel.  

 További információ: Emerson.com

Emerson automation Solutions
aVEnTiCS Hungary kfT.
Pneumatikai szelepek és hengerek Egerből a világpiacra
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HOGY MINDIG 
CÉLBA ÉRJEN!

ÖN pályázik,  
a nyilvánosság  
a mi dolgunk!

SEgíTünk Önnek: 
KÉRJE testre szabott ajánlatunkat, 
kedvezményes lehetőségekkel állunk 
rendelkezésre: 
hmhgyartas@mediaworks.hu, vagy  
+36-36/513-633

�Pályázati 
sajtóközleményekhez 
árajánlatok készítése, 
megjelentetése

 SzórólaP, egyéb nyomdai 
kiadványok terjesztése

�internet-banner 
megjelentetése

�Cikkek, interjúk 
nyomtatott  
sajtóban történő 
elhelyezése

Mint egy 30 éve vannak jelen a hazai élelmiszeripari piacon, döntően 
sütőipari termékekkel.

Az alkalmazott szárítási és fagyasztási technológiának köszönhe-
tően hosszabb eltarthatósági idejű termékeket is gyártanak, s ezzel 
beszállítói pozícióban vannak a multinacionális áruházláncoknál 
csakúgy, mint a nyugat-európai piacon.

Az összlétszámon belül jelentős a törzsgárda aránya, a nyugdíj-
ba vonulók jelentős része pedig marad és a továbbfoglalkoztatást 
vállalja. Mindez annak köszönhető, hogy folyamatosan sikerült alkal-
mazkodniuk a megváltozott körülményekhez, másrészt pedig, hogy 
a társaság a kötelezettségeinek mindig pontosan eleget tett.

A társaság évek óta különös gondot fordít a szakmai utánpótlás-
ra. Évente számos alkalommal pályaorientációs napokon, kiállításo-
kon vesz részt, ahol az érdeklődők a sütőiparhoz köthető játékos fel-
adatok, fejtörők mellett megismerhetik az alap-, segéd- és járulékos 
anyagokat, gyakorlótészta segítségével próbálhatják ki különböző 
pékáruk tésztaalakítási műveleteit.

Üzemlátogatások keretében fogadnak hetedik-nyolcadik osztá-
lyos tanulókat, szorosan együttműködve a Heves Megyei Kereske-
delmi és Iparkamarával. A HESI Kft. tagja a Partnerségi együttmű-
ködési megállapodásnak, mely az agrárgazdaság Heves megyei 
fejlesztését szolgálja. Ennek keretében szoros kapcsolatot ápol a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Igazgatóságával, va-
lamint az AM ASZK Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskolája 
és Kollégiumával.

A kft. az utóbbi években elsősorban péktanulókkal kötött ta-
nulószerződéseket. A tanulmányi versenyeken induló tanulók 
szakmai felkészítésében is segít. Együttműködési megállapodással 
élelmiszeri technikus és logisztika szakirányon vállalt tanulókat nyári 
gyakorlatra. A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem mozgalmá-
hoz csatlakozva készíthették el idén is azokat a 3 kg-os kenyereket, 
amelyek Heves megye valamennyi templomába eljutottak. Az évről 
évre ismétlődő felkérést igen nagy megtiszteltetésnek s a bizalom 
jelének tekintik.

Fejlesztési terveik az egészséges táplálkozást szolgálják, s dön-
tően a háziasszonyok munkáját megkönnyítő félkész, késztermékek 
irányába mutatnak. Rendszeres bemutatókat, akciókat szerveznek az 
újdonságok megismertetésére és népszerűsítésére. Tapasztalataik 
szerint növekszik a tudatos vásárlók köre, s ebből a piaci szegmens-
ből kívánnak mindinkább részesülni. Egyik legfontosabb termékük a 
réteslap, ebből 6-féle egyedi és olyan hazai termék, ami csak a cégre 
jellemző. Tételesen ez a választék gyorsfagyasztott, a prémium mi-
nőségű, a teljes kiőrlésű, a bio-, a zöldfűszeres és a tönkölybúzás ré-
teslapokból áll, különböző lakossági és gasztronómiai kiszerelésben.

Nyugat-európai exportjuk évtizedes hagyományokkal rendelke-
zik, és bár a verseny egyre inkább nő, piaci pozíciójukat eddig meg 
tudták őrizni. Legfontosabb céljuk a kkv-szektor résztvevőjeként 
továbbra is a versenyben maradás, ezt szolgálják az önerős és a pá-
lyázati forrásokból megvalósított fejlesztések, műszaki-technológiai 
beruházások. Olyan munkakörülmények megteremtésén dolgoz-
nak, amelyek vonzóvá teszik a HESI-nél történő munkavégzést, még 
a jelenlegi szűkösebb munkaerőhelyzetben is.

A jövőre nézve fontosnak tartják, hogy fejlesztéseik a jövő útját 
jelentő digitalizáció és innováció eredményeinek felhasználásával, a 
munkatermelékenység növelésével alakítsanak ki új, az egészséges 
táplálkozást szolgáló egyedi élelmiszertermékeket.

HESi SüTőipaRi KfT.

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

Nagy 
Lajos  
ügyvezető igazgató 
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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 euró forgalmat 
bonyolít le. Időközben a Bott-cégcsoporthoz 
a három – németországi, angliai és magyaror-
szági – gyártói telephely mellett számos rész-
tulajdonú társaság, licencpartner 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. 

Kozma
Katalin 
gyárvezető

A járműipari kovácsoltvas termékeket 
gyártó Angstrom TruForge Kft. 2000 má-
jusában kezdte meg a termelést Egerben, 
eredetileg Firth Rixson Hungária néven. 
Az elmúlt évek során több tulajdonosvál-
tás is történt a vállalatnál, míg végül 2019 
januárjától egy amerikai magánvállalat, az 
Angstrom Automotive Group megvásá-
rolta a gyáregységet. Az Angstrom nyolc 
gyárat üzemeltet Észak-Amerikában és 
kettőt Európában: egyet Németországban 
és most már egyet Magyarországon.

Az egri üzem fő profilja a süllyesztékes 
kovácsolás, közel 20 évvel ezelőtt egy 
gyártósorral és negyven munkavállalóval 
indult el a gyártás a telephelyen. Az ere-
deti terveknek megfelelően különböző 
préssorokat állítottak üzembe, fejlesztés-
re kerültek a kiszolgáló épületrészek és az 
alkalmazottak létszáma is dinamikusan 
növekedett. Jelenleg 2 üzemcsarnokban 
140 munkavállalót foglalkoztatnak.

A vállalat működési területe a járműipar, 
ezen belül a tömegközlekedési eszközök, 
személyautók, teherautók és mezőgaz-
dasági gépek piacán meghatározó be-
szállító partner. Az Angstrom TruForge 
értékei között első helyen szerepel a 
munkahelyi biztonság és az egészségvé-
delem, valamint nagy hangsúlyt fektet a 
cég a minőségügyi követelményeknek 
való maradéktalan megfelelésre. A vevői 
igények magas színvonalú kiszolgálása 
közös cél minden dolgozó számára.

Az Angstrom egri gyára új lehetőségeket 
teremt a vállalatcsoport számára a ková-
csoltvas-technológiával készült szén- és 
ötvözöttacél-termékek előállítására, illet-
ve az európai járműipari beszállítói pia-
con történő fejlődésre.

Angstrom TruForge Kft.
3300 Eger, Bánki Donát út 1.

Telefon: +36-36/512-300
E-mail: egr_info@angstrom-usa.com

ANGsTRom TRUFoRGe KFT.

Az előző kiadványainkban is rendre arról szá-
moltunk be, hogy a Halmajugrán található 
Detki Keksz Édesipari Kft. folyamatosan fejlődik, 
ez a tendencia 2019-ben tovább folytatódott. A 
Detki Keksz Magyarország második legnagyobb 
kekszgyártója, egyben a legnagyobb, magyar 
tulajdonban lévő kekszpiaci szereplő.

– Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy annak elle-
nére, hogy az édességipar is komoly kihívásokkal 
küzd, a Detki Keksz a nehézségek ellenére tovább 
tudta erősíteni piaci pozícióját – mondta Koósa 
Péter, a Detki Keksz Kft. ügyvezető igazgató-
ja. – Éves kibocsátásunk meghaladja a 11 ezer 
tonnát, bevételünk pedig a 4,6 milliárd forintot. 
Az értékesített mennyiség alapján cégünk piaci 
részesedése meghaladja a 40 százalékot. 

Bár a versenyhelyzet továbbra is kiélezett, évről 
évre újabb szereplők jelennek meg a magyar pia-
con, a Detki Keksz nem bocsátkozik kompromisz-
szumokba: továbbra is elsődleges feladatának 
tartja, hogy minél magasabb minőségű terméke-
ket minél elérhetőbb áron kínáljon a vásárlóknak. 
Ennek jegyében 2019-ben is számos újdonsággal 
rukkoltak elő, köztük a Derby kakaós krémmel 
töltött keksszel. Idén került a boltokba a régóta 
népszerű Zab-álom keksz aprított változata, így 
az egészségesebb édességekre vágyók már még 
könnyebben elkészíthetik a süteményeiket, vagy 
dúsíthatják vele joghurtjukat, müzlijüket. 2019-
ben megújult az elsősorban gyermekeknek szánt, 
ásványi anyagokat és vitaminokat is tartalmazó 
Lurkó kekszcsalád, és egy új, almás ízzel is bővült 
a kínálat. 

A folyamatos innováció jegyében a Detki Keksz 
jelenleg is egy teljesen új termékcsalád fejleszté-
sén, új gyártástechnológián dolgozik, és hama-
rosan újabb kekszeket és linzereket kínál majd a 
minőségi édességek kedvelőinek.

HAGyomÁNy és  
FolyAmATos INNovÁcIó

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

Tel.: 37/375-503
www.detkikeksz.hu
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A Musahi Hungary Füzesabony Kft. (MHF) nagy pontos-
ságú forgácsolt szériaalkatrészeket gyárt CNC-eszterga-
gépeken, megmunkálóközpontokon 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 Metacóhoz. 
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 rendelkező 
óriásvállalattá vált, amely 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 az 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

„Business class a logisztikában”
A K&V Nemzetközi Fuvarozó Kft. immár 30 
éves múltra visszatekintő vállalat, mely a 
térségben és a magyar családi tulajdonú 
vállalkozások között a szakmában is elis-
mert helyet foglal el. Telephelyünk Gyön-
gyös határában, az M3 autópálya közelében 
helyezkedik el. Néhány éve régiónk egyik 
legkorszerűbb logisztikai központját ala-
kítottuk itt ki, melyet 2019-ben tovább bő-
vítettünk. Törekvésünk egy olyan komplex 
logisztikai szolgáltatató központ kialakítása 
volt, amely teljes körű ellátást kínál partne-
reink számára és mellyel növelni tudjuk ré-
giónk vállalkozásainak hazai és nemzetközi 
versenyképességét és jó hírnevét.

Cégünk két fő alappillére a nemzetközi és belföldi 
árufuvarozás, és a raktározás. Jelenleg közel 300 
járművel közlekedünk Európa útjain, melyek GPS 
flottakövető rendszerrel ellátottak. Járműflottánk 
minőségi cseréje folyamatos cégünknél, melynél 
figyelembe vesszük azok környezeti hatását, így el-
sősorban EURO6-os motorral felszerelt járműveket 
szerzünk be, ennek köszönhetően elmondhatjuk, 
hogy a flottánk közel 85%-a megfelel a legszigo-
rúbb környezetvédelmi előírásoknak.

Logisztikai raktárunkat az idei évben újabb raktár-
csarnokkal bővítettük, így jelenleg raktárunk közel 
10 000 m2-en, 11 700 EUR paletta befogadására al-
kalmas, melyből 600 m2-en hűtött áruk tárolását is 
tudjuk már végezni. Raktárcsarnokunk szűkfolyosós, 
indukcióvezérléses, magas raktári komissiózó elekt-
romos gépekkel rendelkezik és állványos, tömbös, 
polcos, karos állványos tárolásra és finishing tevé-
kenységek végzésére egyaránt alkalmas. Két alap-
pillérünk mellett tevékenységeink közé tartozik a 
személyszállítás, mely pár éves múltra tekint vissza, 
viszont folyamatosan fejlődik. Ezenkívül szervizelés, 
műszaki vizsgáztatás és üzemanyag-értékesítés is 
tevékenységeink közé tartozik.

Cégünk filozófiájának középpontjában min-
dig is a vevőközpontúság állt, ennek érdeké-
ben az ISO9001:2015 Minőségirányítás és az ISO 
14001:2015 Környezetközpontú integrált irányítási 
rendszert működtetünk. A két ISO-tanúsítványon kí-
vül rendelkezünk AEOF-tanúsítvánnyal is. Az élelmi-
szerfuvarozás és -raktározás biztonságosabbá tétele 
érdekében bevezettük és folyamatosan fenntartjuk 
a HACCP-rendszert is.

A K&V Kft. szakmai sikerét, elismerését a többszörös 
MagyarBrands és a SuperBrands, valamint a CSR dí-
jak elnyerése is bizonyítja.

A jövőben továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a 
minőségre, a szolgáltatás színvonalának emelésére. 
A jelenlegi gazdasági helyzetben a célkitűzés tovább-
ra is az eredményes működés, rugalmasan alkalmaz-
kodva a folyamatosan változó körülményekhez.

K&V Kft.

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 10-12.
Tel.: 06-37/563-563, fax: 06-37/563-422
web: www.k-v.hu, e-mail: info@k-v.hu

varga
József
ügyvezető

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 számos 
megoldást kínál, amelyek hozzájárulnak ügyfelei 
versenyképességéhez és termelékenységéhez 
számos iparágban, mint például az építőiparban, 
a nyomda-, a csomagolás- és az élelmiszeripar, a 
műszaki polimerek, a személyi és háztartási tisztí-
tószerek, a gyógyszeripar, a mezőgazdaság és az 
erdészet, 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 8000 alkal-
mazott dolgozik. Cégünk elkötelezetten vállalja a 
fenntarthatóság elvének minden vállalati szinten 
történő megvalósítását, az Omya hozzáadott 
értékű 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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A Stanley Electric Hungary Kft. a japán székhelyű Stan-
ley 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 16.600 dolgozót foglalkoztatnak. Európában az anyavál-
lalat mintegy 20 éve jelent meg először kereskedelmi irodák 
létrehozásával, és jelenleg Angliában, Németországban, Fran-
ciaországban működtet ilyen irodát. 

A Stanley csoport termelési profiljának legfontosabb területe 
a gépkocsik és motorkerékpárok első és hátsó lámpáinak gyártá-
sa. A cégcsoport törekszik a legfejlettebb technológia, valamint 
design alkalmazására, így a hagyományosnak számító Halogén 
és HÍD fényforrások mellett mostanra már a LED-es fényforrások 
alkalmazása került túlsúlyba. A Csoport másik fontos termékcso-
portja az elektronikai alkatrészek gyártása. Ilyen alkatrészeket 
alkalmaznak pl. LCD tv-k, LCD monitorok, notebook displayek 
háttérvilágításaként.

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

Az autólámpa-gyártás teljes technológiai folyamata megta-
lálható a gyöngyösi üzemben, mivel a folyamat nemcsak a kész 
lámpa összeszerelését foglalja magában, hanem a cégen belül 
történik a fröccsöntés, felületkezelés (festés, metallizálás), vala-
mint a végső összeszerelés is. 

A 2019. március végéig tartó 2018-as üzleti évben a gyöngyö-
si gyárat közel 1,58 millió készlámpa hagyta el. Az éves árbevétel 
37,8 millió eurót tett ki, amelynek 47%-a export árbevételként 
realizálódott. A cég záró létszáma az üzleti év végén 273 fő volt, 
amely 14 fővel magasabb az előző üzleti év záró létszámánál. 

A működéshez szükséges létszám biztosításához egyaránt 
szükségszerű az új munkaerő idevonzása és a régi munkavállalók 
megtartása is. A Stanley megbecsüli a dolgozóit és igyekszik erő-
síteni elkötelezettségüket. A társaság a 2018-as és a 2019-es év-
ben is a szükséges létszám biztosítása érdekében rendkívüli bér-
emeléseket hajtott végre. Növelték a dolgozók cafeteriakeretét, 
évente családi napot, karácsonyi ünnepséget rendez, jutalmazza 
a törzsgárdatagságot, a hónap dolgozóját, szükség esetén vál-
lalati jogsegélyt nyújt – mindezt a jó munkakörülmények bizto-
sításán túl.

A cég a beszállítóival is kiegyensúlyozott kapcsolatot ápol, 
számos gyöngyösi és környékbeli vállalkozásnak ad munkát, 
amelyek elégedettek a Stanley-vel, hiszen egy gazdaságilag, 
pénzügyileg stabil partner, amely mindig pontosan fizet.  

A társaság mostanáig csak japán autógyárak részére gyártott 
lámpákat. Határozott szándéka volt, hogy az európai autógyá-
raknak is beszállítója legyen. Ennek érdekében az elmúlt évek-
ben megszerezte a különböző gépjárműipari minőségirányitási 
tanúsítványokat (ISO/TS tanúsítványt, a német autógyárak által 
elvárt VDA 6.1 és a legújabb IATF 16949 tanúsítványt). Az erőfe-
szítések mostanra már beértek, és a Stanley az egyik luxusautó-
gyártó 2019. decemberben induló modelljéhez az egyik kisebb 
lámpa beszállítója lett. Egy másik prémium márkának is beszállít 
a nemrégiben a szlovákiai Nyitrában épült új gyárába az egyik 
2019–2020-ban induló új modelljéhez. A Stanley vezetése na-
gyon bízik abban, hogy az európai autógyárakhoz már elnyert 
beszállítást 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

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 
kivágógépeket – 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 teljesíti, 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 biz-
tosítja a társaság. A cég a komplett hidraulikus 
kivágógépeken, a mechanikus, hidraulikus, pne-
umatikus és elektromos szereléseken túl egyedi 
és kis szériás alkatrészeket, hegesztett szerkeze-
teket is gyárt. Ezen túl vállalja hegesztett, forgá-
csolt 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 megrendelésállományuk főleg a modern 
kor technológiai kihívásainak megfelelő célgé-
pek területén egyre növekszik. A százhuszonhá-
rom embernek munkát biztosító társaság nagy 
hangsúlyt fektet a szakmai utánpótlás-nevelés-
re, hiszen tizennyolc tanuló gyakorlati képzését 
végzik, s a tanulóidő lejárta után a legjobbaknak, 
hosszú távon munkát, stabil megélhetést bizto-
sítanak.

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

További nagyarányú innovatív fejlesztések a 2019-es 
esztendőben az SBS Kft.-nél

Több évtizedes tapasztalattal jelenleg a világ vezető 
mezőgazdasági, építőipari és bányagépgyártó cégeinek, 
valamint vasúti járművekhez gyártunk hegesztett és 
megmunkált, felületkezelt szerkezeteket, alvázakat, gé-
meket és egyéb gépalkatrészeket. 

Büszkék vagyunk a világ vezető munkagépgyártó cé-
geivel ápolt szoros együttműködésünkre, és arra, hogy 
már hosszú évek óta meg tudunk felelni a velünk szem-
ben támasztott egyre szigorodó minőségi és növekedő 
mennyiségi elvárásaiknak.

A munkák jó része a 18.000 m2-es egybefüggő üzem-
csarnok területén folyik. Itt vannak elhelyezve többek 
közt a kulcsfontosságú CNC-gépek, a láng-, lézer-, és 
plazmavágók, hajlító berendezések, modern robothe-
gesztő állomások is. A 2018-as év legjelentősebb beru-
házásának a 2000 m2 alapterületű, automata vezérlésű 
alapanyagraktár létesítése minősült.

A korszerű, stratégiailag kiemelkedő fontosságú terme-
lő berendezésekkel történő eszközparkbővítés folyama-
tos, 2019-ben fejeződött be egy nagy eszközkorszerűsíté-
si projekt, melynek keretében modern alvázhegesztő és 
leélező robotok, alkatrész- és táblalemez-szemcseszóró 
berendezések, görgős alkatrész egyengető, 24m-es plaz-
mavágó gép lángvágó fejjel, koordinátafúró, szalagfű-
rész, hídmérleg kerültek beszerzésre.

A cél az egyre bonyolultabb, magasabb hozzáadott 
értéket képviselő termékek gyártása, mely generálja a 
bonyolultabb és precízebb készülékeket. Az egyik leg-
nagyobb saját fejlesztésű eredmény a 300 t-s hidrauli-
kus egyengető prototípusa, mely napi szinten segíti a 
termelést.

Sor került egy újabb 2000 m2-es csarnok alapkőletéte-
lére, mely előszerelő üzem lesz, biztosítva ezzel a több 
lábon állást, a vevői igények szélesebb körű kiszolgálását.

A fejlesztésekkel a cég felzárkózhat nyugat-európai 
konkurenciájához. Fontos a vevői igények minél maga-
sabb színvonalon történő kielégítése, a géppark-mo-
dernizáció mellett a minél gyorsabb szállításhoz és az 
azonnali rendelkezésre álláshoz nagy segítséget nyújt a 
számítógép-vezérelte raktár, valamint a bevezetés alatt 
álló SAP integrált vállalatirányítási rendszer. 

Mint Balogh László ügyvezető igazgató elmondta, a 
fejlesztések minden esetben az emelt szintű automati-
zálás, digitalizálás, jelentős innovációtartalom jegyében 
történnek.

Az erdőtelki székhelyű vállalat – amely Kelet-Magyaror-
szágon egyik meghatározó résztvevője a gyártói piacnak 
– ebben az évben tovább stabilizálta külföldi és belföldi 
vevőkörét. Megtartván a jó ideje bevált termékszerkeze-
tet, maximálisan törekszenek vevőik igényeinek kielégí-
tésére. A cél változatlan, tartani a magas nívót és a feszes 
határidőket. A talpon maradás záloga néhány egyszerű 
szóval is összefoglalható: minden évben jobbnak kell len-
ni, ha lehet olcsóbbnak, a minőség növelés 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.
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   MÁR KAPHATÓ
A KÁRPÁT-MEDENCE ÍZEI 

OLVASÓINKTÓL
CÍMŰ SZAKÁCSKÖNYV

Kapható  
kézbesítőinknél,  
ügyfélszolgálati  

irodánkban!
Eger, Trinitárius u. 1. 

Válasszon mellé, már meglévő  
szakácskönyveink közül  

mindössze 1000 Ft-ért!
A könyvek külön-külön is megvásárolhatók  

1790,- Ft-os áron.

*csak előfizetőknek1790 Ft*

3990 Ft 
helyett

WWW.HEOL.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 termékei. 
Több sínrendszerhez, normál vagy nagy igénybe-
vételekhez készülnek kitérők, vágánykapcsolások, 
átszelések. A széles konstrukciós választék mellett 
a gyár különleges megoldások megtervezését és 
gyártását is vállalja. Komplett gyártmányok és rész-
egységek – váltók, keresztezések, sínszékek, zár-
szerkezetek – egyaránt szerepelnek a gyártmány-
palettán. A VAMAV vasúti pályába és kitérőkbe is 
szállít ragasztott-szigetelt sínillesztéseket, hőkezelt 
síneket, hidakra kerülő sínekhez dilatációs szerke-
zeteket, továbbá sínlekötő anyagokat, mint például 
GEO-rendszerű bordáslemezeket és szorítókat, va-
lamint rugalmas rögzítőanyagokat.

VamaV
VaSÚTi bErEndEzéSEk kfT.

VAMAV Vasúti Berendezések Kft.
3200 Gyöngyös, Gyártelep utca 1. • Tel.: 37/818-100 • Fax: 37/818-112

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

A cég döntően a hazai piacra szállít, de az oszt-
rák anyavállalattal együttműködve, export piacokra 
is szállít. A VAMAV Kft. legnagyobb, állandó vásárlói 
a Magyar Államvasutak Zrt., a Budapesti Közlekedé-
si Vállalat Zrt., és azok a nagyvárosok, ahol villamos 
vagy HÉV közlekedik: Debrecen, Miskolc, Szeged.

A VAMAV Kft., mint a kötöttpályás közlekedés 
meghatározó beszállítója, folyamatosan törekszik a 
megújulásra, az innovációra, a vevői igények komp-
lex kielégítésére. Szeretnénk egy fenntartható mó-

don működő a vevői, tulajdonosi és dolgozói érde-
keket kiszolgáló versenyképes cégként működni.

Társadalmi szerepvállalásunk többszintű, mely 
magában foglalja fesztiválok, sport- és vasutas 
alapítványok támogatását. Törekszünk a legma-
gasabb szintű munka- és környezetvédelmi elvá-
rásoknak is megfelelni. 

Köszönjük ezúton is vevőink, tulajdonosaink 
megtisztelő bizalmát és dolgozóink céghez való 
lojalitását.

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 • Megyei üzletszervezési vezető: Fodor Beáta
Nyomdai munkálatok: LÓCZI ÉS TÁRSA Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;  Ügyvezető: Lóczi István 

Terjesztés: a benne szereplő cégek körében
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ELŐRENDELÉSI AKCIÓ:

RENDELJE MEG A WWW.LAPCENTRUM.HU OLDALON!

3920 Ft4900 Ft helyett
    most

VILÁGGAZDASÁG ADÓ 2020
A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL

ELSŐKÉNT:
a piacon a teljes joganyag

ELSŐ KÉZBŐL: 
adótörvények és indoklásuk 
a Pénzügyminisztérium 
szakembereinek tolmácsolásában

ELSŐRANGÚAN: 
a legnagyobb adótanácsadó és 
könyvvizsgáló cégek szakmai értékelésével
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Emerson: a pneumatika 
gyártója Egerben
hu.aventics@emerson.com
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