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1. Vezetői összefoglaló 

Jelen tanulmány célja, hogy a Foglalkoztatási Paktum részeként elkészülő, a debreceni 

munkaerőpiaci helyzetet feltáró elemzéshez megfelelő alapot biztosítson, vagyis úgy tárja 

fel a város gazdaságának állapotát, hogy a Debrecenben kialakult iparági szerkezetet 

objektíven és részletesen mutatja be.  

Módszertan: 

A tanulmányunkat Debrecen adottságairól készített általános összefoglalóval indítjuk, 

amelyben végig vesszük a földrajzi adottságok mellett a demográfiai helyzetet, illetve 

bemutatjuk a gazdasági élet főbb számait, különös tekintettel a munkapiacra. Annak 

érdekében, hogy egyértelmű legyen, hogyan lehet ezen adatokat megítélni, a legtöbb 

helyen más hazai nagyvárosok adataival vetjük össze őket.  

A gazdaságszerkezeti elemzésben alapvetően 2012 és 2015 közötti adatokat 

használunk fel, amivel rá tudunk világítani a múltbéli folyamatokra, trendeket és 

tendenciákat azonosítunk, hogy ebből lehessen következtetni az ágazatok munkaerő-

felszívó képességére. A gazdaság szerkezetének feltárása során a fenti időszak mérleg és 

eredménykimutatás adatait vizsgáljuk a debreceni székhelyű, működő, érvényes 

adószámmal rendelkező gazdasági társaságokra vonatkozóan, így az elemzés nem 

tartalmazza azokat a vállalkozásokat, amelyek csak telephellyel rendelkeznek a városban. 

A fentiek alapján egy alulról építkező, mikroszintű elemzést hajtottunk végre, 

így lehetőségünk nyílt pontosan, becslési hibáktól mentesen felmérni a gazdasági 

mutatókat. Ez különösen a vállalati hozzáadott értékek és a munkaerő termelékenységére 

vonatkozó adatoknál játszik kiemelt szerepet, mivel így tudunk ezekről a közérdeklődésre 

számot tartó területekről objektív képet adni. A módszer nagy előnye, hogy – az országos 

adatokra vonatkozó becslésekkel szemben – nem a makroszintű adatokból próbáljuk 

visszafejteni a folyamatok alakulását, hanem aggregálás útján határozhatjuk meg azokat. 

Emiatt lehetőségünk van vállalati szinten elemezni az iparági trendeket, aminek 

köszönhetően akár cégekre lebontva lehet felvázolni a foglalkoztatási potenciált. Az 

elemzésünk végig erre, illetve a jövedelem- és vagyontermelési képesség alakulására 

koncentrál. 

A vállalkozások méret szerinti besorolását a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján egyesével végeztük el: a 

foglalkoztatotti létszám, az éves nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg figyelembe vételével 

soroltuk mikro-, kis-, közép- vagy nagyvállalati kategóriába, de nem vettük figyelembe a 

tulajdonosi viszonyokat (állami tulajdon jelenlétét, illetve partner-, vagy kapcsolódó 

vállalkozást). A méret szerinti besoroláshoz a vállalkozásra vonatkozó három gazdasági 

mutató szükséges, melyekre vonatkozóan a KKV törvény felső korlátot határoz meg az 

alábbi táblázatnak megfelelően.  

A vállalkozások méret szerinti besorolása 

Vállalat mérete Létszám (fő) és 

Éves nettó 

árbevétel 

(millió euró) 

vagy 
Mérlegfőösszeg 

(millió euró) 

Nagy > 250 és ≥ 50 vagy ≥ 43 

Közép < 250 és ≤ 50 vagy ≤ 43 

Kis < 50 és ≤ 10 vagy ≤ 10 

Mikro < 10 és ≤ 2 vagy ≤ 2 
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A besorolás a fenti táblázatban lévő három gazdasági mutató alapján történik, és 

csak kettőnek kell egyszerre érvényesülnie. A foglalkoztatotti létszámra vonatkozó 

feltételnek mindenképp teljesülnie kell, azonban – tekintettel arra, hogy a feltétel 

vagylagos – az éves nettó árbevételre vagy a mérlegfőösszegre vonatkozó kritériumok 

közül elegendő, ha csak az egyik teljesül. 

 

Módszertan hatása Debrecen gazdaságának elemzésére: 

A debreceni székhelyű gazdasági társaságok vizsgálata két szempontból is komoly hatással 

bír az elemzésünkre: 

1. Csupán a debreceni székhelyű gazdasági társaságokról tudunk objektív képet adni, 

ugyanis az adatbázisban nem szerepelnek azok a cégek, amelyek székhelye ugyan nem 

Debrecenben van, de telephelyet viszont létesítettek itt, így akár jelentős 

foglalkoztatási hatásuk van, és ebből kifolyólag komoly jövedelemtermelési 

potenciállal rendelkeznek. Tipikusan az olyan cégeket kell ezalatt érteni, amelyek 

országos hálózattal és fővárosi központtal rendelkeznek, mint amilyen a Tesco vagy 

az OTP. Másrészt azok a cégek debreceniként fognak feltűnni, amelyeknek itt van a 

székhelye, de érdemi gazdasági tevékenységüket, így foglalkoztatási szerepüket nem 

itt fejtik ki (például PIREHAB). Elsősorban a kereskedelmi ágazatokat és a pénzügyi 

szolgáltatásokat érinti leginkább ez a két vetület, vagyis fontos észben tartani, hogy 

az elemzésben kimutatottnál is nagyobb néhány szektor debreceni jelentősége. 

Az adatbázis tartalma miatt előfordulhat, hogy ezek a cégek, amelyek egyébként 

jelentős foglalkoztatók, a debreceni cégektől eltérő trendekkel szembesülnek. Ezt a 

veszélyforrást próbáltuk azzal mérsékelni, hogy lehetőség szerint a hazai iparági 

trendeket is bemutattuk. Az olyan ágazatoknál, amelyek jelentős foglalkoztatók 

Debrecenben, és rendelkeztünk konkrét adatokkal a helyi telephelyre vonatkozóan, ott 

próbáltuk ezeket is bemutatni (például az SSC szektor esetében). 

2. A debreceni gazdaság vizsgálatánál fontos azt is megjegyeznünk, hogy egyes 

szervezetek is komoly gazdasági tevékenységet fejtenek ki, holott nem gazdasági 

társasági formában működnek. Például a Debreceni Egyetem vagy az 

önkormányzat jelentős hatással bír a helyi gazdaságra, de a működésük természeténél 

fogva nem tudjuk őket bevonni a vizsgálatba. 

3. Az elemzés során implicit módon azt feltételezzük, hogy a növekedési pályán lévő 

iparágak és vállalkozások a továbbiakban is képesek új munkaerőt alkalmazni. 

Tudjuk jól, hogy a múltbéli adatok nem fognak a jövőbeli folyamatok alakulására 

garanciát adni, viszont a gazdaság egésze csak komoly sokkok után tud drasztikusan 

irányt váltani, emiatt okunk van azt feltételezni, hogy a Foglalkoztatási Paktum 

lefutása alatt érdemi változás nem lesz.  

Eredmények: 

1. Debrecennek – értékes ásványkincsek híján – azok a húzóágazatai, amelyek 

gazdaságföldrajzi helyzetünkből (pl.: kereskedelem és élelmiszeripar) építkeznek, 

illetve már komoly hagyományokra tettek szert (pl.: gyógyszergyártás).  

2. Jelenleg több mint 37 ezer működő vállalkozás van városunkban, ebből kb. 13 ezer 

társas vállalkozás. Debrecen vállalkozási szerkezetében tisztulási folyamat zajlik 

le: a társas vállalkozások száma közel 2,5 %-kal csökkent a 2011-2015 évek 

viszonylatában, a kényszertörlések elkezdődtek, jelenleg valamivel több, mint 13 ezer 

regisztrált társas vállalkozásnak van telephelye Debrecenben, amiből 

nagyságrendileg 9 500-nak a székhelye is itt található.  
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3. Debreceni viszonylatban mindössze 8 vállalkozás minősül nagyvállalatnak, 

miközben 97,5% mikrovállalkozás. A nagyok elsősorban a jövedelemtermelés 

szempontjából fontosak, míg a mikrovállalkozások a foglalkoztatási szempontok 

miatt. 

4. A debreceni jövedelemtermelésben az ipar domináns (63%), kétszer akkora súllyal 

bír, mint a többi ágazat összesen. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az NI és a 

TEVA nélkül ez az ipari dominancia már csak 50%-os. A TEVA és NI szerepe 

meghatározó, az ipari bruttó hozzáadott érték (BHÉ) 40%-át állítják elő, azonban a 

debreceni jövedelem termelés a TEVA-n és NI-on kívül is stabilan nő. 

Megállapíthatjuk, hogy az aggregált árbevétel 80%-át mindössze 350 cég adja, 

miközben az árbevétel 30%-át 3, a 40%-át 10 cég adja. Ez a 350 cég adja a 

Debrecenben előállított jövedelem döntő részét, így a gazdaságfejlesztés során a 

KKV-k támogatása mellett ezekre a vállalatokra is kiemelt figyelmet kell fordítani. 

5. Az iparban előállított BHÉ mértéke lényegesen nagyobb, mint a többi ágazaté, így 

érdemes ezt viszonyítani például az adott szektorban foglalkoztatottak számához. Az 

így kapott mutató (az egy főre jutó BHÉ) tulajdonképpen a munkatermelékenységet 

méri, vagyis azt, hogy egy fő mekkora értéket teremt. Az ipari ágazatok 

termelékenysége átlagosan lényegesen magasabb (12 millió Ft/fő körül), mint 

akár a szolgáltató szektorok termelékenysége (5 millió Ft/fő körül), akár a 

kereskedelmi cégeké (4,5 millió Ft/fő). A TOP350 cég erre vonatkozó adatai szinte 

teljesen megegyeznek a fenti számokkal, de ha ezeket kiszűrjük az elemzésből, akkor 

egy sokkal kiegyenlítettebb képet kapunk. A 450 millió Ft árbevétel alatti cégek 

termelékenységét és ennek éves változását vizsgálva az ipari és szolgáltató szektor 

adatai teljesen kiegyenlítődnek, 3 és 4 millió Ft közötti értékeket mutatva. A 

lényeges számunkra a termelékenység változása: a mezőgazdaságot leszámítva 

folyamatosan pozitív, többnyire 6 és 10 százalék közötti. Vagyis a debreceni 

székhelyű gazdasági társaságok által alkalmazott munkaerő termelékenysége 

stabilan növekszik, amit csak átmenetileg tör meg egy-egy nagyobb cég egyedi esete. 

6. Az árbevétel egyébként nagyon egyenlőtlenül oszlik meg a vállalkozások között: 

a TOP10 jóval nagyobb a többinél, de az utánuk következők között arányosan csökken 

a bevétel. A 10 legnagyobb árbevételű vállalkozás 2015-ös adataiból jól látszik, hogy 

a legfontosabb szereplő a gyógyszergyártással foglalkozó TEVA, amelyik minden 

mutató szerint kimagaslik a többi cég közül. Messze a legnagyobb foglalkoztató és 

magasan a legtöbb eszközzel rendelkező cég, így Debrecen gazdasági életében kiemelt 

szerepet játszik. Az elemzésekből fogjuk látni, hogy a TEVA gyakorlatilag 

bármilyen fontosabb projektje képes megmozgatni az egész debreceni gazdaság 

mutatószámait.  

7. Debrecenben a foglalkoztatottak létszáma stabilan növekszik a társas 

vállalkozások körében szinte minden ágazatban. Legtöbb foglalkoztatott az iparban 

van, több mint 22 ezer fővel, de a kereskedelem és szolgáltatások együttesen, mint 

szolgáltató ágazat 29 ezer főt alkalmaz. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma 

viszonylag alacsony, de itt az ágazati sajátosságokat (idénymunka, alkalmi 

munkavállalók, illetve családi gazdálkodók) is figyelembe kell venni. 

8. Jelentős különbségek fedezhetők fel a foglalkoztatási képesség terén. 

Megvizsgáltuk, hogy az árbevétel és a foglalkoztatottak létszáma között milyen 

kapcsolat van a szakágazatok szintjén. Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a 

magasabb árbevétel nagyobb létszámmal jár, viszont a mértéke nem 

ugyanakkora. A nagyobb cégek esetében (TOP350) ha az iparági árbevétel 1 milliárd 

forinttal nagyobb, akkor a foglalkoztatottak száma átlagosan 17 fővel magasabb. 

Ugyanez az összefüggés a kisebb vállalkozások esetében 71 fő.  
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9. Az előző pontból következően megalapozottan kijelenthető, hogy a KKV szektort a 

foglalkoztatásban betöltött szerepe miatt fontos támogatni, hiszen a KKV-k 

relatíve jóval több embert foglalkoztatnak. Ugyanakkor a nagyvállalatok amiatt 

szükségesek, mert a technológiai vívmányok, a legmodernebb eszközök 

használatára ezek tudják megtanítani a munkavállalókat. Ezzel pedig a 

munkapiacon javítják a további elhelyezkedési lehetőségeket. A feladat ilyen 

szempontból kettős: úgy kell támogatni a nagy- és közepes vállalatok telephely-

létesítését, illetve bővítéseik megvalósítását, hogy közben a kis- és 

mikrovállalkozások érdekeit is szem előtt tartsuk. 
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2. Helyi adottságok 

2.1. Földrajzi adottságok 

A helyi adottságok áttekintésekor, földrajzi szempontból, két fő terültre kell fordítunk a 

figyelmünket. A természetföldrajzi adottságok, például a terület felszíne, vízrajza, 

élővilága, illetve talaja fontos meghatározója az itt végezhető tevékenységeknek. A 

közlekedésföldrajza pedig nagymértékben befolyásolja a már itt működő vállalatok 

lehetőségeit, illetve meghatározhatja a telephelyet kereső vállalatok döntéseit. 

 

2.1.1. Természetföldrajzi adottságok 

Ahogy az alábbi ábrán láthatjuk, Debrecen három kistáj határán fekvő település. A 

Hajdúhát, a Dél-Hajdúság (Dél-Hajdúhátság) és a Dél-Nyírség eltérő természeti adottságai 

jelentős előnynek bizonyultak a város életében. 

 

1. ábra: Hajdú-Bihar megye kistájai és Debrecen elhelyezkedése 

Forrás: Saját szerkesztés 

Talajvízbázis szempontjából a térség adottságai jónak mondhatóak. A víz magas 

kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos összetételű, átlagos mélysége a Dél-Nyírségben 

2-4 méter, a Dél-Hajdúságban nagyrészt 2 méter alatti, de sehol sem haladja meg a 4 

métert, a Hajdúháton pedig Debrecen közelében 6 méter körüli. A Dél-Nyírség szerepe 

jelentős az artézi kutak tekintetében, melyek átlagos mélysége meghaladja a 100 métert, 
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átlagos vízhozamuk pedig 200 1/p körüli. Debrecenben több fúrásból 60 °C feletti, 

nátrium-kloridos vizet termelnek, melyet gyógyvízként hasznosítanak.  

A Dél-Nyírség kistáját 80 százalékban homoktalajok uralják, melynek hasznosítása 

szántóként, legelőként, szőlőként és erdőként lehetséges. A Dél-Hajdúság és a Hajdúság 

területét löszös üledékű, főként kedvező termékenységű réti csernozjom talaj és 

kismértékben szikes talaj borítja.  

A növényzet vizsgálatakor azt láthatjuk, hogy a Dél-Nyírség magas erdősültségű 

kistájnak számít, melynek eredeti növénytakarója a gyöngyvirágos és homoki tölgyes erdő, 

melyet nagyrészt felváltottak az ültetvények (főleg akácosok). Az eredeti homoki tölgyes 

erdő egy kisebb maradványa hazánk első természetvédelmi területe, a Nagyerdő. A 

térségben az erdőket mozaikszerűen szabdalják fel a különböző mezőgazdasági területek. 

A homokos talaj miatt a terület mezőgazdasági potenciálja kicsi, de jelentős az 

erdőgazdálkodás szerepe. A Hajdúság és a Dél-Hajdúság klasszikus agrársivatagnak 

tekinthető, természetes növénytakarója csak kevés helyen található meg (pl. kunhalmok, 

kurgánok), természetes erdő nincs, főként a kevésbé vízigényes növénykultúra van jelen. 

A Hajdúsági kistáj mezőgazdaságilag hasznosítható, de fokozott figyelmet kell fordítani a 

szél és vízerózió elleni védelemre. (Dövényi, 2010. 234-248. oldal) 

 

2.1.2. Közlekedésföldrajzi adottságok 

Debrecen tekinthető a Tiszántúli közlekedés egyik legfontosabb csomópontjának (2. 

ábra). A városi közlekedés tengelye a 4-es főút, mely Magyarország leghosszabb közútja. 

A 4-es főút Budapesttől egészen Záhonyig tart, így DNy-É-i irányban halad át Debrecenen. 

A városi közlekedés tehermentesítése érdekében 2013-ban átadásra került a 4-es út 

Debrecent elkerülő szakasza. 2006-ban érte el a várost az M35-ös autópálya, mely 

összeköti Debrecent az M3-as autópályával, így biztosítja a Budapesttel való autópálya-

összeköttetést. Az M35-ös folytatásának, a Berettyóújfalu felé vezető szakaszának 

kiépítése 2016 májusában kezdődött, befejezése 2018-ra várható. A kivitelezés célja, hogy 

az út csatlakozzon az M4-es autópályához, mellyel a keleti határ, illetve a Debreceni 

Nemzetközi Repülőtér is könnyebben megközelíthetővé válna. A főúton és az autópályán 

kívül több másodrendű főút is Debrecenbe fut be: 35-ös (Miskolc), 33-as (Füzesabony), 

47-es (Szeged), 48-as (Nyírábrány) és 471-es (Mátészalka). 
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2. ábra: Debrecen és Északkelet-Magyarország legfontosabb közúti kapcsolatai 

Forrás: DMJV IVS, 2008. 

A debreceni vasúti csomópont, a szolnoki mellett kiemelkedő fontosságú a 

Tiszántúlon. Debrecent érinti az ország egyik legforgalmasabb E52-es (100-as) jelű 

vasútvonala, a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonal. A vonalon 

folyamatosak a fejlesztések, így az InterCity vonatok segítségével Budapest mindössze 2,5 

óra alatt, Nyíregyháza pedig 30 perc alatt megközelíthető Debrecenből. Emellett több, a 

térség szempontjából kiemelt vasútvonal fut össze a városban: a Debrecen-Nyírábrány-

Érmihályfalva, a Debrecen-Nyírbátor-Mátészalka, a Debrecen-Tiszalök és a Debrecen-

Nagykereki vonalak. Ezeknek elsősorban a térségi munkaerő-ingázás szempontjából van 

kiemelt szerepük, emiatt a jövőben tervezett tram-train típusú közlekedés kapcsán nőhet a 

jelentőségük. 2017-ben kezdődik el a Debreceni Intermodális Közösségi Közlekedési 

Központ építése, mely várhatóan 2019-től áll majd az utasok rendelkezésére. Az utóbbi 

évek fejlesztéseinek egy nagy eredménye, a repülőteret a Nagyállomással összekötő 

mellékszárny kiépítése, mely a teherszállítás szempontjából jelentős. A hagyományos 

vasúti vonalak mellett Debrecenben található Magyarország legrégebbi kisvasútja, a 

Zsuzsi Erdei Vasút. A 16 km hosszú, keskeny nyomközű (950 mm) vonalat a fakitermelés 

segítésére építették, de mára elsősorban idegenforgalmi célokból üzemeltetik.  
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3. ábra: TEN-T hálózatok Magyarországon 

Forrás: TEN-T Guideline1 

Az új európai infrastrukturális politika keretében támogatott TEN-T, Transzeurópai 

Közlekedési Hálózat célja egy szilárd európai közlekedési hálózat létrehozása, mely 

összeköti Európa nyugati és keleti részét, ezáltal elősegíti a közös piac erősödését. A 

Magyarországon áthaladó három törzshálózati folyosó nem érinti Debrecent: a mediterrán 

folyosó (V.) északról, a keleti/kelet-mediterrán folyosó (IV.) és a Rajna-Duna (VII.) 

folyosó pedig délről kerüli el a várost (3. ábra). Viszont a gépjárművek részére az átfogó 

közúti hálózat az M35-ös autópálya révén teremt kapcsolódási pontot, míg a vasúti 

közlekedésben a Debrecen-Nyíregyháza vonal az V. folyosóhoz, a Debrecen-Szolnok 

vonal pedig a IV. folyosóhoz biztosít összeköttetést.  

A város a légiközlekedésbe is aktívan bekapcsolódik. A debreceni repülőtér 2003-

tól a nyilvános, kereskedelmi, a nemzetközi forgalom számára nyitott repülőtérré vált, 

mikor is megkapta az állandó nemzetközi határnyitású kereskedelmi minősítést. 2011-től 

a folyamatos bővítések hatására a légikikötő utasforgalma dinamikus bővülést mutat: 

2011-ben 30 ezer fő, 2012-ben 48 ezer fő, 2013-ban 120 ezer fő, 2014-ben 150 ezer fő, 

2015-ben 172 ezer fő. A növekedés 2016-ban is folytatódik, hiszen az első kilenc havi 

utasforgalom 77 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában mért adatokat. 

Előzetes becslések alapján az éves utasforgalom meghaladhatja 250 ezer főt. Nagy 

jelentőséggel bírt a repülőtér történetében, hogy 2016. április 11-én elindult a Debrecen-

                                                 
1 http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/doc/ten-t-country-

fiches/hu_hu.pdf  

http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/doc/ten-t-country-fiches/hu_hu.pdf
http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/doc/ten-t-country-fiches/hu_hu.pdf
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München járat, mely egy müncheni átszállással a világ bármely pontjáról elérhetővé tette 

a várost. Az utóbbi években a teherszállítás fellendüléséhez szükséges feltételeket is 

kiépítették. 2015 végére befejeződött a Trimodális Logisztikai Központ építése, a 

Nagyállomást a repülőtérrel összekötő mellékvonal kiépítése, fedett vasúti átrakodó 

kialakítása. Az üzemeltető a terület további fejlesztését tervezi, mellyel Debrecen a 

határmenti régió legnagyobb multimodális logisztikai központjává válhat, így vonzóbb 

lehet a befektetők számára.  

 

2.2. Debrecen gazdaságának főbb számai 

Debrecen gazdaságának bemutatásakor nem pusztán a történeti fejlődésre, vagy a főbb 

mutatók aktuális értékének bemutatására fókuszálunk, hanem ezt egy tágabb kontextusba 

helyezzük. Ezzel egyrészt lehetővé tesszük, hogy a várost jellemző indikátorok időbeli 

alakulását vizsgálhassuk, másrészt össze tudjuk vetni a megyei, országos vagy más hazai 

nagyvárosok adataival. Így lehet igazán megítélni az egyes mutatókat, a különböző 

területek helyzetét, mivel a helyi egyedi változások ezáltal válnak kiszűrhetővé. 

A település gazdaságát évszázadokon keresztül a természetföldrajzi tényezők 

határozták meg. A jó termőföld és az állattenyésztés adta az alapját a városban jelenlévő 

kereskedelemnek és iparnak. Debrecen volt az alföldi állattartás és kereskedelem egyik 

központja, melyben a Hortobágy közelsége is közrejátszott. Az ipari termelés elsősorban 

a mezőgazdasági termékek feldolgozását jelentette: a debreceni mesterek (szűcsök, 

bognárok, szabók, takácsok, tímárok) munkái az európai nagyvárosokba is eljutottak. A 

város kereskedelmi szempontból is központnak számított, jó elhelyezkedésének 

köszönhetően már 1400-as évek második felére árumegállítási joggal rendelkezett, és a 

XV. századra Magyar Királyság egyik leggazdagabb településének számított. A 

tradíciókra építve, a város gazdasági életében a mai napig jelentős szerepet játszik a 

mezőgazdasági termékekre épülő feldolgozóipar.  

1857-ben a vasútvonal kiépítése teremtette meg az ipari fellendülés alapját. Ezután 

sorra épültek a gyárak Debrecenben: 1887-ben a Dohánygyár, 1898-ban a Járműjavító, 

1907-ben a Hajlított Bútorgyár, 1930-ban az Egyesült Kefegyár. Debrecen iparának 

átalakulása tovább folytatódott a szocialista iparosítás nevében, 1950-től az első ötéves 

terv keretében. A nevezetesebb beruházások ebben az időszakban: 1950-ben a Kefegyár 

korszerűsítése, és Orvosiműszer-gyár létesítése (MEDICOR elődje), 1952-ben a Hajdúsági 

Gyógyszergyár építése (Biogal, illetve TEVA), Baromfi-feldolgozó üzem fejlesztése 

(BARNEVAL), 1953-ban a Ruhagyár korszerűsítése, 1954-ben Golyóscsapágygyár 

építése (MGM)2. Ezek közül csaknem mind átvészelte a szocializmust, azonban a 

rendszerváltás, a privatizáció nagy törést okozott: néhány vállalat teljesen megszűnt, a 

megmaradtak is jelentős létszámcsökkentést hajtottak végre. 

A regisztrált vállalkozások szerkezetét a TEÁOR’08 KSH módszertani útmutatója 

alapján a legmagasabb szintű ágazati aggregátumok szerint vizsgáltuk. Az 1. táblázatban 

a következő jelölések láthatóak:  

                                                 
2 Baranyi B. (1977): Az iparosítási politika megvalósulása Debrecenben az első ötéves terv idején (1950-

54). In: Gazdag I. (szerk.) Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve IV. 275.p., Debrecen: Hajdú-Bihar 

Megyei Levéltár, pp. 123-142. 
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A – mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 

B+C+D+E: bányászat, feldolgozó- és egyéb ipar 

F – építőipar 

G+H+I – kereskedelem, szállítás, raktározás, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 

J – Információ és kommunikáció 

K – pénzügyi és biztosítási tevékenység 

L – ingatlanügyletek 

M+N – szakmai, tudományos, műszaki, adminisztratív és szolgáltatást támogató 

tevékenység 

O+P+Q – közigazgatás, védelem, oktatás, humán-egészségügyi és szociális ellátás 

R+S+T+U – egyéb szolgáltatás.  

Az alábbi adatok alapján elmondható, hogy Debrecenben a mezőgazdasági 

szektor továbbra is kiemelt jelentőségű, bár az országos részesedéshez képest elmarad a 

primer szektorban regisztrált vállalkozások aránya (18,6%), a környező, illetve hasonló 

adottságú városokkal összehasonlítva már magasnak mondható3. Az országos átlaghoz 

képest a városban felülreprezentált a pénzügy és biztosítás (K), az ingatlanügyletek (L), a 

szakmai, tudományos, műszaki, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 

(M+N), a közigazgatás, védelem, oktatás, humán-egészségügyi és szociális ellátás 

(O+P+Q), az egyéb szolgáltatás (R+S+T+U) nemzetgazdasági ágban regisztrált 

vállalkozások aránya. 

 

1. táblázat: Regisztrált vállalatok megoszlása Debrecenben, Hajdú-Bihar megyében a hazai 

nagyvárosokban és Magyarországon, 2014-ben (%) 

 Debrecen 
Hajdú-

Bihar 
Pécs Miskolc Szeged Magyarország 

A 18,6 45,1 7,2 6,7 12,1 27,4 

B+C+D+E 4,1 3,3 4,2 4,9 4,0 4,6 

Ebből C 3,9 3,1 3,9 4,5 3,7 4,3 

F 4,6 4,3 5,3 5,5 5,1 5,4 

G+H+I 17,4 14,8 17,8 20,1 18,2 18,7 

J 3,0 1,6 3,7 3,6 4,2 3,2 

K 2,9 1,9 3,4 4,1 3,2 2,3 

L 15,9 9,1 19,4 15,9 17,2 12,8 

M+N 17,4 10,0 21,8 21,2 19,7 14,5 

O+P+Q 9,9 5,6 9,8 11,0 9,3 5,3 

R+S+T+U 6,3 4,2 7,3 7,2 7,0 5,8 

Forrás: TEIR alapján saját szerk. 

Jó viszonyítási pontot jelenthet, ha Debrecen adatait, az ország hasonló jelentőségű, 

hasonló adottságokkal rendelkező (pl. egyetemváros) nagy városaival hasonlítjuk össze. 

                                                 
3 Sok olyan őstermelő, családi gazdaság és egyéni vállalkozó van debreceni címmel regisztrálva, akiknek a 

vállalkozói tevékenysége ténylegesen nem Debrecenben folyik. Emiatt tűnik magasnak ez a 18,6%. 
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Így azt láthatjuk, hogy a mezőgazdasági szektor (A) magas aránya miatt Debrecen az 

összes többi szektorban alulreprezentált, a város sereghajtó szinte minden tevékenységi 

területen belül. Az ipari tevékenységhez (B+C+D+E) köthető vállalkozások aránya csak 

Szegeden alacsonyabb, míg az oktatás, humán-egészségügyi és szociális ellátás (O+P+Q) 

területén a város második helyen áll Miskolc mögött. 

A városban működő legnagyobb foglalkoztatók listáját áttekintve láthatjuk, hogy a 

korábban említett jelentős iparágak továbbra is jelen vannak. A gyógyszeripar fontosságát 

mutatja a TEVA Gyógyszergyár Zrt. és a Richter Gedeon Nyrt., valamint az 

egészségügyben tevékenykedő Medicor Kéziműszer Zrt. Az ipari tevékenység 

jelentőségét a FAG Magyarország Ipari Kft. képviseli, mely a Magyar Gördülőcsapágy 

Művek alapjaira épült. A városban 2001 óta működik a National Instruments Hungary Kft., 

mely kezdetben elektronikai eszközök gyártásával foglalkozott, azonban a későbbi 

bővítések eredményeképpen mára logisztikai, szoftverfejlesztési, és vevőszolgálati 

tevékenységet is végez. A mezőgazdasági szektor hagyományait az élelmiszeripari 

vállalatok mutatják, például az Alföldi Tej Kft., a Hajdú Gabona Zrt., illetve a Róna 

Dohányfeldolgozó Kft.  

A hagyományos iparágak mellett Debrecenben egyre nő a Globális üzleti 

szolgáltató (SSC) szektorban működő vállalatok jelentősége, jelenleg 2700 fő feletti 

alkalmazotti létszámmal rendelkeznek. A legfőbb munkáltatók ebben a szektorban: IT 

Services Hungary Kft., NI Hungary Kft., BT Global Services, Merlin-IT Hungary Kft. és 

a Flowserve Hungary Services Kft. 

 

2. táblázat: Debrecen gazdasági súlya a megyében és régióban a bruttó hozzáadott érték alapján 

 
BHÉ értéke 

Debrecenben 

(mrd Ft) 

Debrecen szerepe 

a megyében (%) 

Debrecen szerepe 

a régióban (%) 

2001 175 66,8 33 

2002 197 69,0 34 

2003 198 67,7 33 

2004 229 69,6 35 

2005 238 71,1 35 

2006 274 71,9 35 

2007 254 68,5 32 

2008 337 68,8 32 

2009 307 65,2 29 

2010 333 65,8 31 

2011 376 68,0 30 

2012 395 71,3 32 

2013 371 67,5 30 

2014 430 68,8 31 

Forrás: TEIR alapján saját szerk. 

A szakirodalomban elterjedt módszer egy település gazdasági szerepének 

kiszámítására a bruttó hozzáadott érték (BHÉ) mutató elemzése. Ez a KSH módszertani 

útmutatója alapján, a kibocsátás (alapáron) és a folyó termelőfelhasználás (beszerzési áron) 

különbsége4. A debreceni BHÉ mutatót áttekintve láthatjuk, hogy 2001 és 2014 között 

mindössze három esetben (2007, 2009, 2013) figyelhető meg csökkenés, de ez a visszaesés 

                                                 
4 http://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz31.html 
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minden esetben csupán egy évig tartott. Ha a város relatív jelentőségét szeretnénk 

meghatározni, érdemes megvizsgálni, hogy a város hány százalékban járul hozzá a megye, 

illetve a régió BHÉ mutatójához. Ez az érték a megye esetében 65 és 72 százalék között 

ingadozott, míg a régió tekintetében 29-35 százalék között, így elmondhatjuk, hogy a 

város a régió és a megye gazdaságában is meghatározó szerepet tölt be.  

 
3. táblázat: Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs gazdaságban betöltött szerepe a BHÉ részesedés 

alapján (%) 

 Debrecen Miskolc Szeged Pécs Budapest 

2001 2,3 1,1 1,4 2,0 n.a. 

2002 2,4 1,0 1,4 2,2 n.a. 

2003 2,1 1,0 1,3 2,3 n.a. 

2004 2,2 1,1 1,2 2,1 n.a. 

2005 2,3 1,2 1,2 1,3 48,0 

2006 2,2 1,1 1,1 1,1 47,9 

2007 1,9 1,1 1,1 1,0 47,6 

2008 1,8 1,0 1,0 1,1 51,8 

2009 1,7 1,0 1,0 1,0 54,6 

2010 1,8 1,0 1,1 1,0 53,2 

2011 1,9 1,0 1,1 0,9 52,2 

2012 2,1 1,1 1,1 0,9 53,2 

2013 1,8 1,0 1,2 0,8 52,8 

2014 1,3 0,7 0,7 0,6 50,9 

Forrás: TEIR alapján saját szerk. 

Debrecen gazdasági súlyát érdemes teljes országra kiterjesztve vizsgálni, és 

összehasonlítani a korábban már említett viszonyítási alapként használt városokkal. A fenti 

táblázatból látható, hogy a város gazdasági szerepe a kétezres évek elején mért adatokhoz 

képest jelentősen csökkent. 2007 előtt 2,2-2,3 százalék körül ingadozott, majd az érték 

lecsökkent 2 százalék alá, és 2014-ben eddigi mélypontját érte el 1,3 százalékkal. Ha a 

többi várossal összehasonlítva vizsgáljuk a mutatót, akkor már koránt sem ilyen rossz a 

helyzet, szinte az összes évben meg tudta őrizni Debrecen a vezető szerepét. Az egyetlen 

kivétel 2003-ban volt, amikor Pécs a 2,3 százalékával megelőzte, azonban itt a visszaesés 

még drasztikusabb volt (2014-ben 0,55%). A súlyvesztés minden városban megfigyelhető, 

de arányaiba Miskolcon volt a legkisebb.  

A városban regisztrált vállalatokat létszám-kategóriák alapján is megvizsgálhatjuk. 

A KSH módszertana alapján kisvállalkozásnak tekintjük a legfeljebb 49 főt foglalkoztató 

szervezetet, ezen belül mikrovállalkozásnak a 10 fő alattiakat, az 50-249 fővel működőket 

pedig középvállalkozásnak nevezzük. A Magyarországon működő vállalatok nagy része 

kis- és középvállalkozásnak minősül, az utóbbi években gazdasági szerepük 

felértékelődött. Az adatok elemzésekor a 0 és ismeretlen főt és az 1-9 főt foglalkoztató 

vállalkozásokat külön vizsgáltuk, míg egyes esetekben összevontuk a létszám-kategóriákat 

az alábbiak szerint: A – 0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma, B – 1-9 fős 

regisztrált vállalkozások száma, C+D – 10-19 és 20-49 fős regisztrált vállalkozások száma, 

E – 50-249 fős regisztrált vállalkozások száma, F+G – 250-499 és 500 és több fős 

regisztrált vállalkozások száma. A Debrecenben regisztrált vállalkozásokról ez alapján 

elmondható, hogy megoszlásukban eltolódás figyelhető meg az utóbbi években. Nőtt a 0 

és ismeretlen főt foglalkoztató vállalkozások aránya, míg csökkent a 10 főnél többet 

foglalkoztató cégek aránya. A mikrovállalkozások százalékos megoszlás szempontjából 
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minimálisan változtak. Ez a trend azonban országos szinten is jelentkezik, tehát nem 

debreceni sajátosság. A városban a 2009-es válság ellenére is töretlen volt az 

önfoglalkoztató vállalkozások számának növekedése. 

4. táblázat: Regisztrált vállalatok száma létszám-kategóriák szerint Debrecenben (db) 

 A B C+D E F+G Összesen 

 

0 és  

ismeretlen 

fős 

1-9 fős 
10-19 és 

20-49 fős 
50-249 fős 

99-250 és  

500-több fős 
 

2006 7 418 20 204 744 108 31 28 505 

2007 6 710 20 417 774 103 29 28 033 

2008 7 030 20 887 769 116 26 28 828 

2009 7 115 25 502 801 123 26 33 567 

2010 8 447 25 104 779 125 24 34 479 

2011 9 338 25 592 770 122 21 35 843 

2012 9 374 26 019 755 102 22 36 272 

2013 10 097 26 087 740 103 21 37 048 

2014 10 200 26 266 717 106 23 37 312 

Százalékos (%) megoszlás 

2006 26,0 70,9 2,6 0,4 0,1 100 

2007 23,9 72,8 2,8 0,4 0,1 100 

2008 24,4 72,5 2,7 0,4 0,1 100 

2009 21,2 76,0 2,3 0,4 0,1 100 

2010 24,5 72,8 2,3 0,3 0,1 100 

2011 26,0 71,4 2,2 0,3 0,1 100 

2012 25,8 71,7 2,1 0,3 0,1 100 

2013 27,3 70,4 2,0 0,3 0,1 100 

2014 27,3 70,4 1,9 0,3 0,1 100 

Forrás: TEIR alapján saját szerk. 

Az országszerte érvényesülő trend negatívnak értékelhető a város szempontjából 

is, hiszen az lenne az ideális, ha a nagy alkalmazotti létszámmal rendelkező vállalkozások 

száma nőne. Ez két szempontból segítené a város fejlődését: egyrészt több ember számára 

biztosítanának megélhetést, másrészről a nagyobb árbevétel miatt az iparűzési 

adóbevételek is növekednének.  



17 

 

5. táblázat: Egy főre jutó összes belföldi jövedelem alakulása 2007-2014 között 

Egy főre jutó összes belföldi jövedelem (eFt/fő) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Debrecen 829 887 856 861 837 881 921 999 

Miskolc 778 839 815 804 772 808 839 917 

Szeged 847 899 867 865 822 858 887 953 

Pécs 831 903 861 846 798 824 851 913 

Változás a 2007-es állapothoz képest (%) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Debrecen 100 107 103 104 101 106 111 121 

Miskolc 100 108 105 103 99 104 108 118 

Szeged 100 106 102 102 97 101 105 113 

Pécs 100 109 104 102 96 99 102 110 

Forrás: TEIR alapján saját szerk. 

Az egy főre jutó jövedelem tekintetében Debrecen 2014-ben megelőzi a többi 

vizsgált várost. Láthatjuk azonban, hogy ez nem mindig volt így, 2007-ben csak Miskolcot 

tudta maga mögé utasítani. Azonban Szeged és Pécs nem tudta tartani a lépést a debreceni 

jövedelem növekedésével: 2014-re 2007-hez képest Debrecenben 21 százalékos volt a 

növekedés, míg a többi városban 18 százalék, 13 százalék, illetve 10 százalék. Debrecen 

fejlődése abból a szempontból is kiemelhető, hogy egyedül ebben a városban nem csökkent 

az egy főre jutó jövedelem a 2007-es szint alá a vizsgált időszakban, még a válság idején 

sem.  

A 6. táblázat adatai alátámasztják a KKV-k gazdasági jelentőségéről tett 

megállapításainkat. Debrecen esetében már láttuk, hogy nagy szerepe van a 

kisvállalkozásoknak, és azon belül is kiemelkednek a mikrovállalkozások. Ugyan ez a 

tendencia figyelhető meg a többi nagyváros esetében is, sőt Szegeden még a debreceninél 

is nagyobb arányban vannak jelen. A 0 és ismeretlen fős vállalkozások aránya Miskolcon 

és Pécsett magasabb a Debrecenben mért aránynál. A 250 főnél nagyobb alkalmazotti 

létszámmal rendelkező vállalatok aránya minden nagyvárosban alacsony, ebben a 

tekintetben Pécsett a legrosszabb a helyzet. Összességében elmondhatjuk, hogy a 

debreceni vállalatok létszám-kategóriánkénti megoszlása a magyar átlagot követi, és 

hasonló a többi nagyvároséhoz.  
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6. táblázat: Regisztrált vállalatok létszám-kategória szerinti megoszlása Debrecenben és a hazai 

nagyvárosokban, ill. Magyarországon 2014-ben (%) 

 A B C+D E F+G Össz 

 
0 és 

ismeretlen 

fős 

1-9  

fős 

10-19 és 

20-49 fős 

50-249 

 fős 

250-499 és 

 500-fős 
 

Debrecen 27,3 70,4 1,9 0,3 0,1 100 

Miskolc 30,2 67,6 1,9 0,3 0,1 100 

Szeged 24,6 73,3 2,0 0,2 0,1 100 

Pécs 31,9 66,1 1,8 0,2 0,0 100 

Magyarország 30,8 67,1 1,8 0,3 0,1 100 

Jelmagyarázat: A – 0 és ismeretlen fős regisztrált vállalatok száma, B – 1-9 fős regisztrált vállalatok 

száma, C+D – 10-19 fős és a 20-49 fős regisztrált vállalatok száma, E – 50-249 fős regisztrált vállalatok 

száma, F+G – a 250-499 fős és az 500 és több fős regisztrált vállalatok száma  

Forrás: TEIR alapján saját szerk. 

A 7. táblázatban láthatjuk a regisztrált és működő vállalkozások számát 1000 főre 

vetítve. Ez a mutató többet mond számunkra, mint a csupán a regisztrált vállalkozások 

száma, hiszen ez kifejezi, hogy az adott városban milyen a vállalkozói aktivitás. Ebből a 

szempontból Debrecen és Pécs kiemelkedik a mezőnyből, minden évben ezen két város 

mutatói a legjobbak. Az 1 000 főre jutó regisztrált vállalkozások száma 2013 kivételével 

az utóbbi hét évben Debrecenben a legmagasabb, és minden évben meghaladja az országos 

átlagot. A ténylegesen működő vállalkozások számát tekintve minden város esetében óriási 

csökkenést láthatunk, a regisztrált vállalkozásoknak mindössze 45-55 százaléka tartozik 

ebbe a kategóriába. Az országos átlagot vizsgálva azt láthatjuk, hogy míg 2008-ban ez az 

arány 45 százalék körüli volt, addig 2013-ban már mindössze 34 százalék. Debrecen az 

országos átlagon felül teljesít ebből a szempontból is, a csökkenés azonban itt is tisztán 

látható. A többi várossal összehasonlítva elmondhatjuk, hogy bár Pécsett és Debrecenben 

magas a regisztrált vállalkozások aránya, addig Miskolcon és Szegeden nagyobb arányban 

működnek ténylegesen a vállalkozások.  
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7. táblázat: A regisztrált és a működő vállalatok száma 1000 főre vetítve 2008 és 2014 között 

1000 főre jutó regisztrált vállalatok száma (db) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Debrecen 162,8 166,4 172,3 172,2 177,5 180,9 182,1 

Miskolc 133,7 133,5 136,2 135,0 135,2 131,9 131,9 

Szeged 156,6 158,2 163,1 158,8 168,0 153,9 165,8 

Pécs 163,6 164,5 170,1 165,6 174,1 181,0 167,7 

Magyarország 155,4 158,7 164,3 165,4 167,7 167,5 169,1 

1000 főre jutó működő vállalatok száma (db) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Debrecen 87,2 85,7 86,8 86,2 82,4 74,2 n.a. 

Miskolc 73,8 72,0 72,1 71,3 67,5 58,7 n.a. 

Szeged 87,3 84,6 85,3 85,2 83,9 72,8 n.a. 

Pécs 89,1 87,2 87,6 86,5 83,5 70,1 n.a. 

Magyarország 69,9 68,8 69,8 69,3 65,1 57,7 n.a. 

Forrás: TEIR alapján saját szerk. 

Az 1000 főre jutó regisztrált, illetve működő társas vállalkozások tekintetében már 

jobb a helyzet. A regisztrált vállalkozások tekintetében Debrecen ismét az országos átlag 

felett teljesít, azonban Pécsett 2013-ig magasabb volt a vállalkozói aktivitás. A 2014-es 

adatok alapján azonban a vizsgált városok közül Debrecen mutatói a legjobbak. A 

ténylegesen működő vállalkozások aránya már sokkal nagyobb a társas vállalkozások 

esetében, a regisztrált vállalkozások 62-79 százaléka működik ténylegesen. Itt Debrecen 

és Szeged emelkedik ki, hiszen az országos átlag 2008-ról 2013-ra 65 százalékról 62 

százalékra csökkent, addig ebben a két városban még 2013-ban is 74 százalék körüli a 

működő vállalatok aránya (8. táblázat).  
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8. táblázat: 1000 főre jutó regisztrált, ill. működő társas vállalatok száma 2008 és 2014 között 

1000 főre jutó regisztrált gazdasági társaságok száma (db) 

Megnevezés 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Debrecen 65,0 66,8 68,9 65,7 67,5 66,6 65,1 

Miskolc 62,1 62,5 63,5 60,1 60,2 57,8 58,8 

Szeged 59,0 60,3 62,6 57,3 61,5 60,7 54,6 

Pécs 71,8 72,4 73,5 67,4 71,3 67,3 64,0 

Magyarország 56,0 57,9 60,1 59,5 60,6 59,7 58,3 

1000 főre jutó működő gazdasági társaságok száma (db) 

Megnevezés 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Debrecen 48,8 49,3 50,4 51,0 51,9 49,4 n.a. 

Miskolc 41,4 41,7 41,8 42,1 42,4 38,8 n.a. 

Szeged 42,7 42,6 43,5 45,2 48,5 45,2 n.a. 

Pécs 50,1 50,4 50,7 51,2 54,2 47,7 n.a. 

Magyarország 36,7 37,5 38,6 39,5 39,6 37,1 n.a. 

Forrás: TEIR alapján saját szerk. 

2.3. Munkaerő-piaci adottságok 

Demográfiai szempontból Debrecen is az országszerte jelentkező problémákkal néz 

szembe. A 2011-es népszámlálási adatok alapján 2001 és 2011 között természetes fogyás 

figyelhető meg valamivel több mint 21 ezer élveszületésre 24 ezer halálozás jutott. Ennek 

ellenére, a város lakosságszáma, ha minimális mértékben is (286 fővel), de növekedni 

tudott. A teljes lakónépesség 2011-ben meghaladta a 211 ezer főt, így továbbra is 

országunk második legnépesebb városa. A 9. táblázatban láthatjuk, hogy a növekedés a 

vándorlási pozitívumnak köszönhető, mely arra utal, hogy a város vonzó környezetet jelent 

a letelepülni vágyók számára. 

9. táblázat: A népességszámot meghatározó tényezők alakulása Debrecenben 2001-2011 között 

Tényezők Debrecen 

élve születések száma 21 494 

halálozások száma 24 244 

természetes szaporodás/fogyás -2 750 

vándorlási különbözet 3 036 

Forrás: DMJV Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-

2020, Megalapozó vizsgálat 

Ha ugyanezen adatokat megnézzük a többi nagyváros esetében, még inkább 

felértékelődik a debreceni vándorlási pozitívum. Egyedül Szeged előzi meg a 3443 főjével, 

a másik két városban pedig a vándorlási különbözet negatív. Miskolc helyzete különösen 

aggasztó, hisz ott a vándorlási különbözet -7 946 fő, a természetes fogyás pedig majdnem 

négyszerese a debreceninek, -9474 fő. Láthatjuk, hogy Debrecen az egyetlen város, ahol 

2001 és 2011 között növekedett a népesség. Második helyen Szeged áll, minimális 

csökkenéssel. Szeged második helyét a természetes fogyás nagyobb mértéke okozta, ebben 
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a mutatóban Debrecen különösen jól teljesít a többi városhoz képest, ami kedvező 

tendenciát jelenthet a jövőre nézve. Az egész országban jellemző demográfiai problémák 

megoldása nehezebb feladat, ezért érdemes a természetes fogyást a bevándorlás 

ösztönzésével, és a kivándorlás visszafogásával ellensúlyozni. A természetes 

fogyás/szaporodás nagyságát előre jelezheti a lakosság korcsoport szerinti megoszlása, 

illetve a családok gyermekvállalási hajlandósága.  

10. táblázat: A népességszámot meghatározó tényezők és a lakónépesség alakulása 2001 és 2011 

között 

 Természetes 

szaporodás/fogyás 

Vándorlási 

különbözet 

Lakónépesség 

2011 

A 2011-es adat a 

2001-es százalékában 

Debrecen -2 750 3 036 211 034 100,1 

Miskolc -9 474 -7 946 164 754 91,1 

Szeged -3 668 3 443 168 273 99,9 

Pécs -5 952 -497 156 049 96,0 

Forrás: KSH (2011)5 alapján saját szerkesztés 

Debrecen lakosságának korcsoport szerinti megoszlását láthatjuk a 11. táblázatban. 

Pozitívumnak tekinthető, hogy a teljes lakosságon belül az országos adathoz képest 

magasabb a fiatal lakosság aránya, és alacsonyabb az 50 éven felüliek aránya. Ha Debrecen 

2011-es adatait a tíz évvel korábbihoz hasonlítjuk, akkor viszont negatív változást 

láthatunk. Az idősebb lakosság aránya növekedett, a fiatal lakosság súlya csökkent, tehát 

a város lakosságára az elöregedés jellemző. A megyei statisztikákhoz hasonlítva 

elmondhatjuk, hogy Debrecenben a 15-29 és a 30-39 évesek korcsoportjai 

felülreprezentáltak, ami város felsőoktatásban játszott szerepét mutatja.  

 

11. táblázat: A lakónépesség korcsoportok szerinti megoszlása a 2001. és a 2011. évi népszámlálások 

időpontjában Debrecenben, Hajdú-Bihar megyében és Magyarországon (%) 

 Debrecen Hajdú-Bihar megye Magyarország 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

0-4 4,4 4,5 5,4 4,8 4,8 4,8 

5-14 11,4 8,8 13,2 10,7 11,8 9,8 

15-29 26,9 22,9 23,2 20,6 22,2 18,4 

30-39 12,9 16,2 13,1 15,2 12,8 15,9 

40-49 14,8 12,6 14,8 13,2 15 13,2 

50-59 12,2 13,8 11,8 14,2 12,9 14,5 

60-64 4,5 6,1 4,9 6,1 5,3 6,6 

65- 12,8 15,1 13,6 15,3 15,2 16,9 

Forrás: DMJV Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-

2020, Megalapozó vizsgálat és KSH (2011) 

Az előző táblázatból láthattuk, hogy a lakosság elöregedése országos problémát 

jelent. Érdekes lehet azonban, hogyan alakul ez a folyamat Debrecenben a többi 

nagyvároshoz viszonyítva. Az alábbi táblázat utolsó oszlopában láthatjuk az elöregedési 

index alakulását, melynél azt mérik, hogy a 60 év feletti korosztály hány százaléka a 14 év 

alattinak. Az elöregedés egyértelműen látható minden városban és országosan is. 2000-ben 

Debrecen még viszonylag fiatal korstruktúrával rendelkezett, azonban 2014-ben már az 

országos átlag alatt teljesít. A többi várossal összehasonlítva már azt láthatjuk, hogy 

Debrecen helyzete relatíve jónak mondható, az elöregedési index itt a legalacsonyabb. A 

fiatalkorú lakosság nagyságában is jól teljesít a város. Bár a 2000-es 20 százalékhoz képest 

                                                 
5 KSH (2011): Népszámlálás 2011 – 3. Területi adatok. www.nepszamlalas.hu 
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2014-re már csak 16,2 százalék volt a 18 éven aluliak aránya, ez a nagyvárosok adataihoz 

képest magasnak mondható. Összességében elmondhatjuk, hogy bár a vizsgált időszakban 

Debrecenben is a társadalom elöregedése figyelhető meg, mégis a többi városhoz 

viszonyítva relatíve fiatalabb korstruktúrával rendelkezik, ami a humánerőforrás 

vonatkozásában versenyelőnynek tekinthető. 

12. táblázat: Debrecen és a hazai nagyvárosok, ill. Magyarország korcsoportos megoszlása és 

öregedési indexei 

  
0-17 évesek 

aránya (%) 

18-59 évesek 

aránya (%) 

60-x évesek 

aránya (%) 

60-x/0-14 

(%) 

2000 

Debrecen 20,0 62,3 17,7 108,3 

Szeged 19,2 61,8 19,0 120,5 

Pécs 18,2 60,7 21,0 141,1 

Miskolc 18,8 61,1 20,1 131,1 

Országos 20,2 59,9 20,0 121,0 

2005 

Debrecen 18,4 62,3 19,3 130,4 

Szeged 17,8 61,5 20,7 143,1 

Pécs 17,2 60,1 22,7 163,4 

Miskolc 17,5 60,6 21,9 156,6 

Országos 19,0 60,1 20,9 136,5 

2010 

Debrecen 16,8 61,7 21,5 157,9 

Szeged 16,6 60,4 23 170,5 

Pécs 16,2 59,5 24,3 184,4 

Miskolc 16,6 59,7 23,7 176,1 

Országos 17,8 59,7 22,5 155,6 

2014 

Debrecen 16,2 60,0 23,8 147,0 

Szeged 15,8 59,1 25,2 159,2 

Pécs 15,6 58,5 26,0 166,5 

Miskolc 16,1 58,0 25,9 160,8 

Országos 17,2 58,4 24,4 142,0 

Forrás: TEIR alapján saját szerk. 

A lakosság elöregedése szempontjából a korcsoport megoszlás mellett érdemes 

megvizsgálnunk a családok gyerekvállalási hajlandóságát. A 13. táblázatban a házaspárok 

és az élettársi kapcsolatban élők gyermekeinek számát láthatjuk. Debrecen szempontjából 

pozitívumnak tekinthető, hogy itt a legalacsonyabb a gyermektelenek, illetve itt a 

legmagasabb a 2 gyermekkel rendelkezők aránya. A 3 vagy több gyermekesek súlya itt a 

legalacsonyabb, de a lemaradás minimális. Tehát kijelenthető, hogy a gyermekek számát 

tekintve Debrecen kedvező helyzetben van.  
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13. táblázat: Gyermekek száma a házaspár és élettársi kapcsolatokban 2011-ben (%) 

 A B C D Összesen 

Debrecen 42,7 28,7 22,2 6,4 100 

Miskolc 44,5 30,0 18,7 6,7 100 

Szeged 44,4 28,5 20,6 6,5 100 

Pécs 47,4 28,3 17,7 6,5 100 

Jelmagyarázat: A - házaspár és élettársi kapcsolat gyermek nélkül, B - házaspár és élettársi kapcsolat 1 gyermekkel, 

C – házaspár és élettársi kapcsolat 2 gyermekkel, D - házaspár és élettársi kapcsolat 3- gyermekkel 

Forrás: TEIR alapján saját szerk. 

A fentieket támasztja alá a 14. táblázat is, melyben láthatjuk, hogy Debrecenben a 

legmagasabb a száz családra jutó gyermekek száma, illetve a száz családra jutó családtagok 

száma. A száz nőre jutó élve született gyermekek számában is csak Miskolc előzi meg. 

 

14. táblázat: Száz családra, ill. nőre jutó gyermekek és családtagok száma 2011-ben 

 A B C 

Debrecen 128 283 105 

Miskolc 138 280 103 

Szeged 122 279 103 

Pécs 127 276 98 

Jelmagyarázat: A - száz nőre jutó élve született gyermekek száma, B - száz családra jutó családtagok 

száma, C - száz családra jutó gyermekek száma 

Forrás: TEIR alapján saját szerk. 

Ami a város etnikai összetételét illeti, a 2001-es népszámlálási adatokhoz 

viszonyítva 2011-re minimálisan csökkent a magyar lakosság aránya, míg a görögön kívül 

az összes többi nemzetiségé nőtt (15. táblázat).  

 

15. táblázat: A lakónépesség nemzetiségek szerinti megoszlása a 2001. és a 2011. évi népszámlálások 

időpontjában Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében (%) 

nemzetiség 
Debrecen Hajdú-Bihar megye 

2001 2011 2001 2011 

magyar 98,62 95,32 97,25 93,84 

egyéb 0,11 2,09 0,05 1,02 

cigány 0,55 0,72 2,17 3,7 

német 0,28 0,69 0,17 0,48 

román 0,11 0,39 0,18 0,52 

arab 0,04 0,18 0,02 0,08 

orosz - 0,16 - 0,08 

ukrán 0,09 0,14 0,06 0,08 

bolgár 0,03 0,09 0,02 0,07 

szlovák 0,04 0,07 0,02 0,04 

görög 0,06 0,05 0,03 0,02 

kínai 0,01 0,05 0,01 0,03 

lengyel 0,05 0,05 0,03 0,04 

Forrás: DMJV Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-

2020, Megalapozó vizsgálat 

A 15. táblázatban rangsorolásra került Debrecen nemzetiségének megoszlása 

2011-es, debreceni adatok szerint. A városban a magyar nemzetiség dominanciája 

figyelhető meg, őket 2011-ben a roma és a német lakosság követi.  
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A demográfiai adatok mellett különös figyelmet kell fordítanunk a lakónépesség 

munkaerő-piaci helyzetére (16. táblázat). A 2011-es népszámlálás időpontjában a 

foglalkoztatottak aránya a teljes lakosság százalékában magasnak tekinthető, a 

nagyvárosok közül csak Szeged előzi meg. A munkanélküliek arányában csak Miskolc 

előzi meg, viszont az inaktív keresők aránya itt a legalacsonyabb. Inaktív keresőnek 

tekintjük azokat a személyeket, akik az adatfelvétel időpontjában kereső tevékenységet 

nem folytattak, munkát nem kerestek, ellenben valamilyen jövedelemmel (pl. nyugdíj vagy 

szociális segély) rendelkeztek. Az eltartottak aránya a teljes lakosság körében itt a 

legmagasabb, ami Debrecen oktatási szerepéhez köthető, mivel az eltartottak nagyrészt 

azok a személyek, akik tanulás mellett egyéb kereső tevékenységet nem folytatnak.  

16. táblázat: A lakónépesség foglalkoztatottság szerinti megoszlása a 2011-es népszámlálás 

időpontjában (%) 

  D E F G Összesen 

Debrecen 39,5 6,0 26,5 28,0 100 

Miskolc 37,5 6,9 30,4 25,2 100 

Szeged 41,2 4,7 27,1 27,0 100 

Pécs 38,4 5,8 28,7 27,1 100 

Jelmagyarázat: D – Foglalkoztatottak, E – Munkanélküliek, F - Inaktív keresők, G - Eltartottak 

Forrás: TEIR alapján saját szerk. 

A 17. táblázatban a foglalkoztatottak szektoronkénti eloszlását láthatjuk 

Debrecenben és a vizsgált nagyvárosokban a népszámlálási statisztikák alapján. A kapott 

arányok jól tükrözik az ország összes termelésének szektoronkénti megoszlását. 

Debrecenben a mezőgazdaság relatíve nagy súlya – amit már a regisztrált vállalatok 

számában is láthattunk korábban – a foglalkoztatottak esetén is látszik. A iparban 

foglalkoztatottak arányában Miskolcé a vezető szerep, Debrecen a második. A tercier 

szektor esetén Debrecen csak harmadik a sorban, és Pécsett a legmagasabb ez az arány.  

17. táblázat: A mezőgazdaságban, az iparban és a szolgáltató szektorban foglalkoztatottak aránya a 

2011-es Népszámlálás időpontjában (%) 

 A B C Össz. 

Debrecen 1,9 22,1 76,0 100,0 

Miskolc 1,7 25,2 73,1 100,0 

Szeged 2,0 21,2 76,8 100,0 

Pécs 1,2 21,4 77,5 100,0 

Jelmagyarázat: A - Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, B - Ipar, építőipar, C - Szolgáltatások 

Forrás: TEIR alapján saját szerk. 

A munkanélküliségi adatok tekintetében országos szinten azt láthatjuk, hogy a 

legmagasabb a munkanélküliségi ráta a 8 általános, illetve a 8 általános alatti végzettséggel 

rendelkezők körében van, míg a legalacsonyabb ráta a felsőfokú végzettségűek körében 

jellemző. A 18. táblázatban láthatjuk a Debrecenben, a megyében és a régióban regisztrált 

munkanélküliek végzettség szerinti megoszlását. A város esetén pozitívumnak tekinthető, 

hogy az alacsony végzettségűek (8 általános vagy az alatti) aránya az utóbbi években 

csökkent, ez azért is fontos, mert az ő elhelyezkedésük a legnehezebb. A felsőfokú 

végzettségűek aránya a munkanélküliek körében 2013-ig folyamatosan növekedett, de 

2014-re újra csökkenést láthatunk. Valószínűleg befolyásolta az eredményeket, hogy az 

elmúlt 15 évben jelentősen növekedett a városban diplomát szerzők száma. A megyei, 

illetve regionális adatok már rosszabb képet mutatnak, nagy arányban vannak az 

alacsonyvégzettségűek, és súlyuk a munkanélküliek körében növekedett.  
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18. táblázat: A nyilvántartott munkanélküliek iskolázottsági arányai (%) 

 Ált isk. 8.o. 

alatti 
Ált. isk. 8.o. Szakiskola Szakmunkás 

Szakközép, 

technikum, 

gimnázium 

Felsőfokú 

Debrecen 

2001 2,7 28,0 2,5 31,6 29,1 6,2 

2005 2,1 27,3 1,8 29,5 29,9 9,4 

2010 1,8 26,1 1,9 28,2 32,4 9,5 

2013 1,8 24,5 2,1 26,5 34,9 10,2 

2014 2,0 25,6 2,1 26,5 34,2 9,6 

Hajdú-Bihar megye 

2001 7,4 39,0 2,7 31,7 16,9 2,4 

2005 7,2 39,8 2,5 29,3 17,5 3,7 

2010 5,5 38,1 2,3 28,0 21,7 4,3 

2013 4,8 35,7 2,5 26,8 25,3 4,9 

2014 5,5 37,4 2,5 25,8 24,3 2,7 

Észak-Alföld 

2001 8,2 38,7 2,3 31,7 17,0 2,1 

2005 8,2 39,9 2,6 28,7 17,3 3,2 

2010 7,0 40,0 2,6 26,2 20,5 3,6 

2013 6,4 38,2 2,9 24,9 23,9 3,8 

2014 7,3 39,7 3,0 23,5 22,9 2,4 

Forrás: TEIR alapján saját szerk. 

A szakiskolai végzettségű munkanélküliek aránya Debrecenben és megyei szinten 

alig változott, de régiós szinten növekedett. A középfokú végzettségű munkanélküliek 

nagy aránya szakközépiskolai vagy technikusi végzettségű. Negatív tendenciának 

tekinthető, hogy arányuk növekszik a regisztrált álláskeresők körében. A középfokú 

végzettségűek felülreprezentáltsága miatt fontos feladat lenne a szakképzési rendszer 

munkaerő-piaci igényekhez való igazítása, ugyanakkor arról sem szabad elfelejtkeznünk, 

hogy a szakképzett munkanélküliek adott esetben jelentős potenciált is jelenthetnek a 

befektetők számára.  

A vizsgált városok közül Miskolcon vannak a legnagyobb arányban 8 általánossal 

vagy az ennél alacsonyabb végzettséggel rendelkezők, ez mutatja a régió gazdasági 

elmaradását is. Miskolcot Pécs és Debrecen követi, a legjobb adatokkal pedig Szeged 

rendelkezik (19. táblázat). Ahogy már korábban is említettük, ez a csoport különösen 

hátrányos helyzetben van a munkaerő-piacon, ugyanis a szakmával nem rendelkező 

alacsony iskolai végzettségű emberek foglalkoztatása sokszor csak továbbképzéssel 

lehetséges. Emiatt fontos lenne Debrecenben is ezen lakosság foglalkoztatási esélyeinek 

növelése, továbbképzések, szakképzések indítása. A középfokú végzettségű nyilvántartott 

álláskeresők aránya Debrecenben a legmagasabb, illetve Szegeden a legalacsonyabb. A 

felsőfokú végzettségűek súlya a munkanélküliek körében Szegeden a legmagasabb, majd 

ezt követi Debrecen. Ennek a mutatónak a magas értéke nem feltétlenül jelent 

versenyhátrányt, hiszen a lehetséges betelepülő vállalatok számára rendelkezésre áll egy 

képzett munkaerő-állomány, illetve az ő átlagos munkanélküliségi idejük alacsonyabb, 

mint az alacsony végzettségűeké. Ezért érdemes megvizsgálnunk a munkanélküliek 

összetételét az álláskeresési rendszerbe történő belépés, illetve az itt eltöltött idő alapján. 
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19. táblázat: A nyilvántartott munkanélküliek iskolázottsági arányai Debrecenben, Miskolcon, 

Szegeden és Pécsett 2014-ben (%) 

 Ált. isk. 8.o. 

alatti 
Ált. isk. 8.o. Szakiskola Szakmunkás 

Szakközép, 

technikum, 

gimnázium 

Felsőfokú 

Debrecen 2,0 25,6 2,1 26,5 34,2 9,6 

Miskolc 3,8 27,8 2,5 24,6 34,5 6,8 

Szeged 2,5 23,3 2,0 21,7 37,7 12,9 

Pécs 1,8 26,3 2,5 26,2 33,9 9,2 

Forrás: TEIR alapján saját szerk. 

Ahhoz, hogy lássuk, vajon az egyetemen frissen végzett hallgatók miatt magas-e a 

felsőfokú végzettségűek aránya a munkanélküliek között, tekintsük át, mekkora a 

nyilvántartott pályakezdő álláskeresők aránya a városban. A 20. táblázatban láthatjuk, 

hogy ez a mutató Debrecenben a legmagasabb, majdnem duplája a szegedi értéknek. Ez a 

2013-as értékhez képest jelentős növekedést jelent. Az adat utalhat arra is, hogy érdemes 

a város képzési struktúráját még inkább a munkaerő-piaci igényekhez igazítani. A 20. 

táblázatban láthatjuk továbbá, hogy Debrecenben, 2014-ben az álláskeresők 38,11 

százaléka több mint egy éve nem talál munkát. Ez az országos átlag alattinak mondható, 

azonban a többi nagyvároshoz képest nagyon magas. Szegeden és Pécsett majdnem 

harmadannyi a hosszú távú munkanélküliek aránya, de Miskolcon is 10 százalékkal 

alacsonyabb az érték a debreceninél. A mutató alakulása versenyhátránynak tekinthető, 

mivel a munkanélküliek elhelyezkedési esélyei az idő múlásával egyre romlanak.  

 

20. táblázat: Az egy éven túl nyilvántartott és a pályakezdő álláskeresők aránya 2014-ben (%) 

 Egy éven túl nyilvántartott 

álláskeresők aránya (%) 

Nyilvántartott pályakezdő 

álláskeresők aránya (%) 

Debrecen 38,11 11,50 

Miskolc 27,96 8,75 

Szeged 12,11 5,97 

Pécs 13,72 7,30 

Forrás: TEIR alapján saját szerk. 

Ahogy láthattuk, a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők körében 

alacsonyabb a munkanélküliségi ráta, így érdemes áttekintenünk, hogyan alakul a város 

lakosságának képzettség szerinti megoszlása. A 21. táblázat a legutóbbi két népszámlálás 

adatait mutatja, mely a cívisváros szempontjából kedvező képet mutat. Mindkét év 

esetében Debrecenben magasabb a felsőfokú végzettségűek aránya, mint a megyében, a 

régióban vagy a teljes ország területén. Pozitívum emellett, hogy ez az arány 2011-re 

jelentősen növekedett. Ebből fakadóan a város humánerőforrás tekintetében is 

meghatározó szerepet tölt be a megye és a régió életében. Ezzel összhangban láthatjuk, 

hogy az alacsony végzettségűek aránya csökkent, ami szintén előnynek tekinthető. A 

megye és a régió adatai azonban már nem ilyen kedvezőek, az országos szinthez képest is 

elmaradást mutatnak, ez utal a terület periférikus helyzetére. Debrecen gazdasági-

társadalmi mutatóival szigetszerűen emelkedik ki a környező települések közül. 

Azonban vonzáskörzetének elmaradottsága több mutatóban is (pl. munkanélküliség, 

jövedelem) megmutatkozik, így jelentős versenyhátrányban van más városi térségekkel 

szemben (Tóth-Nagy 2013). 

 



27 

 

21. táblázat: 7 éves és idősebb népesség megoszlása legmagasabb iskolai végzettség szerint (%) 

 Ált. isk. 8.o. 
Középfokú 

Egyetemi, főiskolai 
Érettségi nélkül Érettségivel 

2001 

Debrecen 21,4 19,0 29,4 14,1 

Hajdú-Bihar 27,1 21,1 20,3 8,1 

Észak-Alföld 27,9 21,6 18,7 7,1 

Magyarország 26,3 21,1 22,8 9,8 

2011 

Debrecen 19,1 16,0 33,1 22,2 

Hajdú-Bihar 26,3 20,1 25,4 13,4 

Észak-Alföld 28,3 20,4 23,8 11,6 

Magyarország 25,0 19,5 27,5 15,5 

Forrás: TEIR alapján saját szerk. 

A nagyvárosokkal összehasonlítva még mindig kedvezőnek mondható a debreceni 

lakosság iskolázottsági szintje, bár Szegeden még jobban alakulnak a mutatók. A két 

komoly ipari múlttal rendelkező város esetében a lakosság képzettségi szintje már 

alacsonyabb, ez Miskolc esetében a felsőfokú végzettségűek alacsony arányában, míg 

Pécsett a 8 általánossal rendelkező lakosság magas súlyában mutatkozik meg (23. 

táblázat). 

Debrecen gazdasága szempontjából az adatok mindenképpen kedvezőek, hiszen a 

képzett lakosság megléte fontos tényező lehet a vállalatok letelepedési döntésének 

meghozatalakor. Ehhez hozzájárul a Debreceni Egyetem széles képzési köre és magas 

hallgatói száma.  

 

22. táblázat: 7 éves és idősebb népesség megoszlása legmagasabb iskolai végzettség szerint a hazai 

nagyvárosokban (%) 

 Ált. isk. 8.o. 

Középfokú végzettségűek 

Egyetemi, főiskolai 
Érettségi 

nélkül, szakmai 

oklevéllel 

Érettségivel 

Debrecen 19,1 16,0 33,1 22,2 

Miskolc 20,6 15,2 34,8 19,3 

Szeged 18,1 15,2 34,4 23,2 

Pécs 20,7 16,3 32,6 21,2 

Forrás: TEIR alapján saját szerk. 

2.4. Ipari parkok 

Debrecen ingatlanpiacán befektetői szempontból az ipari parkok jelentik a legfontosabb 

helyszíneket. Jellemzően olyan telephelyeket keresnek a nemzetközi befektetők, melyek 

közművesítettek, vagyis ahol van víz- és csatornaszolgáltatás, illetve áramvételi lehetőség, 

másrészről jelen vannak más vállalatok is, így könnyebben tudnak kiépíteni iparági és 

beszállítói kapcsolatokat. Az ipari park minden esetben az ipari tevékenység egy térbeli 

koncentrációját jelenti, azonban alapfunkciója mindenhol eltérő lehet (Lengyel-
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Kosztopulosz-Imreh 2002)6. A kapcsolatok kiépítése mellett a technológiai fejlődés, az 

innováció szempontjából is fontosak az ipari parkok. Lengyel és Deák (2002) az 

alábbiakban foglalja össze a lokalitás és a térbeli sűrűsödés hatásait az innovációs 

folyamatra:  

- csökkenthető a technikai és gazdasági bizonytalanság 

- rugalmasabb és gyorsabb a problémák felismerése, hatékonyabb az interakció 

- a tudás cseréjéhez szükségesek a személyes (face-to-face) kapcsolatok, különösen 

a tacit tudás átadásához, megértéséhez (Lengyel-Deák 2002:127).7 

Az ipari parkok fejlesztése azonban tőkeintenzív tevékenység, emiatt a magán és 

állami ingatlanfejlesztők fokozatos, mindössze ütemenként pár tíz hektáros 

ingatlanfejlesztésre vállalkoznak. Ez a fejlesztési cél Debrecenben mindig is jelen volt, 

emiatt mára 9 ipari park áll a vállalatok rendelkezésére: Debreceni Egyetemi Ipari Park 

(Debrecen Science Park), Daniella Ipari Park, Nyugati Ipari Park, Debreceni Regionális és 

Innovációs Ipari Park, Déli Ipari Park, Hanwha Tech Debrecen, Lion Office Center, 

DELOG, Trimodális Logisztikai Központ. A következőkben tekintsük át, hogy a fenti 

központok milyen infrastruktúrával és területi adatokkal rendelkeznek.  

 

Debreceni Egyetemi Ipari Park (Debrecen Science Park) 

Jelenleg az ország egyetlen egyetemi ipari parkja. Kutató-fejlesztő, szaktanácsadó, 

szolgáltató és oktatási funkciókat is ellát. A Debreceni Egyetem és az M35-ös autópálya 

szomszédságában helyezkedik el, teljes közműkiépítéssel rendelkezik, és a városi 

tömegközlekedéssel is közvetlenül elérhető.  

Összterület 25 ha 

Jelentős cégek IT Services Hungary, T-Systems (informatika) 

Foglalkoztatottak 1500 fő 

 

Daniella Ipari Park 

A Daniella Ipari Park Kft. 2000 óta foglalkozik a területen saját tulajdonú ipari csarnokok, 

raktárak és irodaépület kiadásával. A terület teljesen közművesített, igényes parkosított 

környezettel és 24 órás biztonsági szolgálattal rendelkezik. A városközponttól 10 percre 

található és tömegközlekedéssel is megközelíthető. 

Összterület 4 ha 

Jelentős cégek eKözig (informatika) 

Evopro (informatika) 

IPTECH (gépipar) 

Foglalkoztatottak 200 fő 

 

Nyugati Ipari Park 

A városi nyugati részén a 33-as főút mellett, a 4-es főút Debrecent elkerülő szakaszának 

közvetlen közelében, a repülőtértől 6 km-re helyezkedik el. Közúton és vasúton egyaránt 

                                                 
6 Lengyel I. – Kosztopulosz A. – Imreh Sz. (2002): Az ipari park fogalomköre és kategóriái. In: Buzás N. – 

Lengyel I. (szerk): Ipari parkok fejlőldsi lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok 

és klaszterek. SZTE GTK, JATEPRess, Szeged. 55-76. o.  
7 Lengyel I. – Deák Sz. (2002): Klaszter: a helyi gazdaságfejlesztés egyik sikeres eszköze. In: Buzás N. – 

Lengyel I. (szerk): Ipari parkok fejlőldsi lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok 

és klaszterek. SZTE GTK, JATEPRess, Szeged. 125-153. o. 
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megközelíthető, elsősorban kis- és középvállalatok számára kínál telephelyet változatos 

iparágakban.  

Összterület 31 ha 

Jelentős cégek Baromfiudvar 2002 (élelmiszeripar) 

ZOLEND (gépipar) 

J&J (üzemanyag) 

Foglalkoztatottak 1 300 fő 

 

Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos Technológiai Park 

A közvetlenül az M35-ös autópálya mellett elhelyezkedő ipari park biztosít telephelyet 

számos nemzetközi nagyvállalat számára. A területen egyaránt kínálnak ipari ingatlanokat 

és irodaépületeket.  

Összterület 120 ha 

Jelentős cégek National Instruments (elektronika) 

FAG, Schaeffler Group (gépipar) 

RR Donnelley (nyomdaipar) 

Foglalkoztatottak 5 000 fő 

 

Déli Ipari Park 

A Debreceni Nemzetközi Repülőtér közvetlen szomszédságában elhelyezkedő ipari park 

a legnagyobb területű és a legújabb jelenleg a városban, 2018-tól már autópályáról is 

közvetlenül elérhető lesz. 

Összterület 584 ha 

Jelentős cégek - 

Foglalkoztatottak - 

 

Hanwha Tech Debrecen 

A vasúton és közúton is egyaránt jól megközelíthető terület meglévő, nehézipari célra is 

alkalmas ipari csarnokokat, raktárhelyiségeket és irodaépületeket kínál bérlésre.  

Összterület 8 ha 

Jelentős cégek Hanwha TechM Hungary (ingatlan) 

Antal és Antal (építőipar) 

Foglalkoztatottak 250 fő 

 

Lion Office Center 

Az irodapark területén igényesen kialakított és ingyenesen igénybe vehető parkoló, a 

bérlők igényeinek megfelelően kialakítható irodák találhatók. Mindezt „A” kategóriás 

minőségben, parkosított környezetben, 24 órás biztonsági szolgálattal és számos egyéb 

szolgáltatással kínálják.  

Összterület 4 000 m2 irodaterület 

Jelentős cégek Flowserve (informatika) 

NAV (közigazgatás) 

ING (biztosítás) 

Foglalkoztatottak 1 500 fő 
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DELOG 

A Debreceni Logisztikai Központ és Ipari Park Kft. teljesen közművesített, elsősorban 

kereskedelmi tevékenységet kiszolgáló központként komplex logisztikai szolgáltatást 

nyújt a beköltöző vállalatnak, 24 órás biztonsági szolgálattal.  

Összterület 28 ha 

Jelentős cégek Trans-Sped (logisztika) 

WKS Ungarn (logisztika) 

TEVA (gyógyszeripar; raktár) 

Foglalkoztatottak 575 fő 

 

Trimodális Logisztikai Központ 

A Debreceni Nemzetközi Repülőtér közvetlen szomszédságában elhelyezkedő központ 

összekapcsolja a vasúti, közúti és a légi árufuvarozást. Kiépített infrastruktúrával 

rendelkezik, és kiterjedt logisztikai szolgáltatást nyújt.  

Összterület 25 ha 

Jelentős cégek Saigo Logistic (logisztika) 

Foglalkoztatottak 8 fő 
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3. Debrecen gazdaságának főbb összefüggései 

A következőkben végzett elemzéshez az adatokat az OPTEN Informatikai Kft. 

céginformációs szolgáltatásából szereztük meg. A lekérdezésünk az adott évben 

aktuálisan működő gazdasági társaságokra irányult, amelyek nem állnak felszámolás, 

csődeljárás, végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt és Debrecenben van a 

székhelyük. Minden vállalatra megkaptuk a 2012 és 2015 közötti évekre elérhető 

létszámadatukat, a mérlegeiket mérlegcsoportokra bontva, az eredménykimutatásuk főbb 

eredménykategóriáit és a hozzájuk tartozó sorokat (egyebek mellett: árbevétel, aktivált 

saját teljesítmény, egyéb bevétel, anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, 

értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordítás), illetve a főtevékenységük TEÁOR kódját és 

egyéb adatokat (cégvezetők neve, telephelyek címe, székhely címe, elérhetőségek). Az 

adatokat Excel táblázatban rendszereztük, és a táblázatkezelővel, illetve a Tableau Desktop 

Public Edition 9.3.1. adatelemző szoftverrel elemeztük. 

A vállalatok köre nem tette lehetővé több olyan, a debreceni gazdasági élet 

szempontjából egyébként lényeges szereplők elemzését, amelyek akár foglalkoztatási 

szempontból, akár termelékenység oldalról befolyásolhatják Debrecen gazdasági mutatóit. 

Ezek egy része amiatt érzékeny veszteség, mert jelentős árbevétellel, jelentős létszámmal 

és magas termelékenységgel működnek. Ilyenek például az EPAM Systems, az IT Services 

Hungary, a British Telecom, az országos kereskedelmi láncok (Tesco, Lidl, Interspar, stb.), 

kereskedelmi bankok, egyéb nem nevesített cégek. Velük kapcsolatban azzal a 

feltételezéssel élünk, hogy nem különbözik szignifikánsan a termelékenységük és a 

foglalkoztatási hajlandóságuk a debreceni székhelyű versenytársaikétól. Egy másik 

csoportot jelentenek azok a cégek, amelyeknek van telephelye Debrecenben, de nincs 

helyben versenytársuk, emiatt nincs viszonyítási alapunk, ám a helyi foglalkoztatásban 

komoly szerepük van: a Magyar Posta, a MÁV, a korábbi volán-társaság, illetve egyéb 

nem nevesített szervezetek. E két csoport bevonása azért is jelent nehézséget, mert 

esetükben a telephelyi szintű adatokra lenne szükség, ami bizalmas adatnak minősül, így 

pusztán e cégek jóindulatán és segítőkészségén múlna, hogy megadják nekünk. Korábbi 

tapasztalataink e kérdésben azt sugallják, hogy erre vajmi kevés esély nyílik.  

A harmadik csoportba olyan, alapvetően állami és önkormányzati fenntartású 

szervezetek tartoznak, amelyek ugyan jelentős foglalkoztatók, ám tevékenységükből 

kifolyólag nem elsősorban profitszerzés a céljuk és emiatt kevésbé érdekes számukra a 

termelékenység és versenyképesség. Olyan szervezetekre gondolunk itt, mint az 

egészségügyi intézmények, az önkormányzat hivatala, államkincstár, oktatási intézmények 

stb., illetve olyan foglalkoztatási formákra, mint a közfoglalkoztatás. Ezeknek a hiánya 

viszont pont az eredményeinket fogja erősíteni, mivel feltételezhetően alacsonyabb 

termelékenységi adatuk nem húzza le a többi átlagát. 

A vizsgált vállalatok köre más szempontból is korlátozó hatással bír a 

megállapításainkra. Előfordulhat ugyanis, hogy egy cég székhelye Debrecenben van 

bejegyezve, de érdemi tevékenységét más telephelyeken fejti ki, így árbevételét másutt 

realizálja (pl.: Éltex), eszközállományának többsége nem városunkhoz köthető (pl.: 

Tranzit-Ker), vagy a foglalkoztatás döntő része nem itt van (pl.: Pirehab). Így az 

elemzésben kimutatott számok a valóságban ténylegesen kisebbek, vagyis e cégek miatt 

felülbecsüljük az egyes ágazatok jelentőségét. Mindezek mellett okkal feltételezzük, hogy 

jóval kisebb az ezirányú torzítás (kevesebb olyan cég van Debrecenbe bejegyezve, 

amelyek nem itt működnek), mint az előzőekben kifejtettek (több olyan cégnek van 

telephelye itt, amelynek a székhelye nem itt van). 
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Összességében elmondható, hogy elemzéseink fókuszában a debreceni székhelyű 

gazdasági társaságok állnak. Ezek döntő többsége profitorientált vállalat, és pontosan 

emiatt összpontosítunk rájuk, mivel a foglalkoztatás javításában nekik lehet kiemelt 

szerepük. A nem debreceni székhelyű vállalatok foglalkoztatási döntéseit többnyire nem 

helyben hozzák meg, így rájuk jóval kisebb ráhatása van a város vezetésének. A harmadik 

csoportba tartozó szervezetek foglalkoztatása pedig alapvetően nem a jövedelmezőségi és 

hatékonyságjavulási szempontok mentén történik. Emiatt a Foglalkoztatási Paktum 

célcsoportján kívül esnek. Következésképpen, azok a vállalatok, akikre közvetlen ráhatása 

lehet a Paktumnak és közvetve a helyi gazdaságfejlesztési politikának, azok pontosan a 

helyi székhelyű társaságok. Emiatt a fő szempont az, hogy azonosítsuk, melyek a 

legfontosabb iparágak, melyek azok az ágazatok és vállalatok, amelyek ebben a fő szerepet 

játsszák. 

A debreceni székhelyű gazdasági társaságok száma a vizsgált időszak alatt 

folyamatosan növekszik, a 2012-es 8 345 darabról 9 463 darabra nőtt 2015-re. Eközben a 

realizált árbevételük összege is nőtt, bár korántsem olyan egyenletesen, mint a darabszám: 

a 2012. évi 1 228,6 milliárd forintról 1 568,4 milliárd forintra nőtt 2015-re. A főbb 

ágazatok között az alábbi ábrán láthatóak szerint oszlik meg (4. ábra). Nem meglepő 

módon a szolgáltató vállalatok száma az összesnek több, mint a felét teszi ki, miközben az 

árbevétel szempontjából alig több mint 15%-ot adnak. 

 

 
4. ábra: A cégek száma (darab) és realizált árbevételük (millió Ft) ágazatonként 

 

Méretük szerint csoportosítva a vállalatokat, rendkívül érdekes folyamatokat 

azonosíthatunk. A hazai jogszabály az EU-s direktívának megfelelően határozta meg a 

küszöbértékeket (foglalkoztatottak száma, árbevétel és mérlegfőösszeg), de amint az a 

mellékelt táblázatban látható, a debreceni cégek túlnyomó többsége (97,5%-a) 

mikrovállalat, és csak elenyésző számú – EU-s mércével mért – közép- és nagyvállalat van 

városunkban. Mivel a vállalatok tulajdonosi összetételéről nem volt adatunk, így nem 

tudtuk figyelembe venni a partner-, vagy kapcsolt vállalkozások adatait, így a cégeket 

egyesével soroltuk be. A közepes vállalkozások alacsony száma egyrészt hátrány, hiszen 

– mint ahogy látni fogjuk – ez utóbbiak hozzáadott értéke lényegesen magasabb a 

mikróknál, ugyanakkor a pályázati források elérésénél előny, mivel sok olyan cég is adhat 

be pályázatot, amelyeket hazai szinten nagyobb vállalatnak gondolunk (23. táblázat). 
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23. táblázat: Vállalatok besorolása 
 

Kritérium 

létszám 

szerint (fő) 

2012 2013 2014 2015 

Mikrovállalat < 10 8 133 (97,5%) 8 570 (97,5%) 9 036 (97,4%) 9 208 (97,4%) 

Kisvállalat < 50 164  (1,9%) 168  (1,9%) 181  (2,0%) 198   (2,0%) 

Középvállalat < 250 42  (0,5%) 43  (0,5%) 48  (0,5%) 49   (0,5%) 

Nagyvállalat > 250 6  (0,1%) 8  (0,1%) 8  (0,1%) 8   (0,1%) 

Összesen - 8 345  8 789  9 273  9 463 

 

Az ágazatok foglalkoztatotti létszámát az 5. ábra tartalmazza. A legtöbb embert a 

szolgáltatási szektorban alkalmazzák, mivel a kereskedelemben és az egyéb szolgáltatási 

tevékenységet végző ágazatokban negyedével többen dolgoznak, mint az ipari 

termelésben. A mezőgazdasági gazdasági társaságok foglalkoztatása eltörpül a többi 

ágazat létszáma mellett, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a mezőgazdasági termelést 

tipikusan nem gazdasági társaságok végzik, hanem őstermelők és egyéni vállalkozók, akik 

viszont nincsenek benne az elemzésünkben. A mezőgazdaság szezonális munkaigénye is 

további érv amellett, hogy a mezőgazdaság foglalkoztató ereje nagyobb annál, mint amit 

ez az ábra mutat. 

 

 
5. ábra: A foglalkoztatottak száma (darab) ágazatonként 

 

A KKV-s csoportosítást tekintve a mikrovállalatok foglalkoztatják a legtöbb 

embert (2015-ben közel 23 ezer főt), ugyanakkor az iparban nagyon szükségesek a 

nagyvállalatok, mert ott viszont ezek a legnagyobb foglalkoztatók (7 ezer fő felett). 

Kiemelkedően fontos a szolgáltató szektorban a mikrovállalatok szerepvállalása a 

munkakínálatban, hiszen több mint 11 ezer munkavállalót alkalmaznak (6. ábra). 
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6. ábra: Létszám ágazatonként 

 

Az egy forint befektetett eszközre jutó munkahelyteremtésben is a mikro- és 

kisvállalatok szerepe emelhető ki, jóval hatékonyabban használják ki a befektetett 

eszközöket a munkaerő-felhasználásra vetítve, mint a nagyvállalatok. 1 forint befektetett 

eszközzel a mikro- és a kisvállalatok teremtik a legtöbb munkahelyet: 1 milliárd 

forintonként átlagosan 86 fő, szemben a nagyvállalati 13 fővel. Fontos megjegyezni, hogy 

2015-ben a TEVA Zrt. egyszeri pénzügyi művelete jelentősen lecsökkentette a 

nagyvállalati mutatót, ezt az egyszeri hatást kiszűrve az értéke 13,5-re nő (7. ábra). 

 

 
7. ábra: 1 milliárd Ft-ra jutó foglalkoztatás 

Ha megnézzük az árbevétel és a cégek számának kapcsolatát (25. táblázat), akkor 

tovább szűkíthetjük az elemzés fókuszát. Az adatok azt mutatják, hogy az 5 legnagyobb 

árbevételű cég adja az összes bevétel 35%-át, miközben az árbevétel 80%-át a TOP 350 

realizálja. Ellenben több ezer cég van, amelyek alig vagy nulla árbevétellel járulnak hozzá 

a debreceni gazdasághoz. 
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24. táblázat: Az árbevétel és a cégek száma 2015-ben 

Első x db vállalat Összes árbevétel %-a 

5 35 

10 40 

20 47 

50 57 

100 66 

350 80 

500 84 

1 000 90 

2 000 95 

5 000 99 

9 463 100 

 

A 10 legnagyobb árbevételű vállalat 2015-ös adatait a 25. táblázat tartalmazza. Jól 

láthatóan a legfontosabb szereplő a gyógyszergyártással foglalkozó TEVA, amelyik 

minden mutató szerint kimagaslik a többi cég közül. Messze a legnagyobb foglalkoztató 

és magasan a legtöbb eszközzel rendelkező cég, így Debrecen gazdasági életében kiemelt 

szerepet játszik. A későbbiekben is fogjuk látni, hogy a TEVA gyakorlatilag bármilyen 

fontosabb projektje képes megmozgatni az egész debreceni gazdaság mutatószámait.  

 
25. táblázat: A TOP10 cég legfontosabb adatai 2015-ben 

Cég neve 
Árbevétel 

(mFt) 

Mérleg-

főösszeg (mFt) 

Adózás előtti 

eredmény 

(mFt) 

Létszám (fő) 

TEVA 284 426 1 338 864 102 641 2 996 

NI Hungary 169 357 108 972 14 613 1 241 

E.ON Tiszántúli Áramhálózati 46 887 90 569 10 162 898 

FAG 34 220 31 618 698 1 360 

CHEMICAL-SEED 21 543 7 053 191 65 

Baromfiudvar 2002 17 681 4 195 490 219 

Baromfi-Coop 16 533 23 704 1 079 472 

Tranzit-Food 15 731 15 094 1 372 648 

RÓNA Dohányfeldolgozó 15 030 8 880 204 370 

E.ON Energiatermelő 13 589 3 157 1 154 25 

 

Egy iparágban képződő jövedelem mérésére szolgál a vállalati mérlegekből 

kikalkulálható bruttó hozzáadott érték (BHÉ) mutató (Ecostat 2008:34). A BHÉ a személyi 

ráfordítások, a korrigált üzemi (üzleti) eredmény és az éves értékcsökkenési leírás 

összegeként adódik. A korrigált üzemi (üzleti) eredmény az egyéb bevételeket és az egyéb 

kiadásokat nem tartalmazza, vagyis az üzemi eredmény értékéből az egyéb bevételek 

értékét levonjuk, és az egyéb kiadások értékét hozzáadjuk. Ez a pénzösszeg mutatja meg 

azt, hogy a vállalat gazdasági tevékenységének végzése során mekkora jövedelmet termelt, 

mekkora az a hozzáadott érték, amit az adott fázisban adtak hozzá a korábbi termelési 

folyamatokhoz. Ha ezt a mutatót vizsgáljuk meg a különböző iparágakban, akkor azt 

láthatjuk, hogy az iparban képződik a legnagyobb összegű BHÉ, 2015-ben közel 280 

milliárd forint (8. ábra).  
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8. ábra: A bruttó hozzáadott érték (millió Ft) ágazatonként 

 

A bruttó hozzáadott érték (BHÉ) előállításának vizsgálata során a nagyvállalatok 

erőteljesebbnek bizonyulnak. Az ipari nagy- és középvállalatok az alacsony számukhoz 

képest rendkívül nagy összegű jövedelmet állítanak elő, rendre 173 milliárd és 57 milliárd 

forintot. A mikrovállalatok jövedelemtermelése leginkább a szolgáltató szektorban (55 

milliárd Ft), illetve a kereskedelemben magasabb (23 milliárd Ft), azonban volumenében 

messze elmarad az ipari nagy- és középvállalatok értékétől (9. ábra).  

 

 

9. ábra: Bruttó hozzáadott érték szektoronként 

 

Az iparban előállított BHÉ mértéke lényegesen nagyobb, mint a többi ágazaté, így 

érdemes ezt viszonyítani, például az adott szektorban foglalkoztatottak számához. Az így 

kapott mutató (az egy főre jutó BHÉ) tulajdonképpen a munkatermelékenységet méri, 

vagyis azt, hogy egy fő mekkora értéket teremt. Az alábbi ábra bal oldalán ezt ábrázoltuk 

az egyes iparágakra lebontva. Meglepő módon a mezőgazdasági termelékenység (16 millió 

Ft/fő körül) meghaladja mind az ipar (12 millió Ft/fő körül), mind a szolgáltató szektorok 
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termelékenységét (5 millió Ft/fő körül). Emögött az a korábban is említett érv állhat, hogy 

a mezőgazdasági társaságok csak egy kicsiny szeletét adják az egész mezőgazdasági 

termelésnek, és ez a szelet valószínűleg a legmagasabb hozzáadott értékű az ágazaton 

belül.8 A termelékenység változásánál egy-két kiugró értéket lehet látni, amit a néhány 

igazán nagy vállalat változásai indukáltak (például a TEVA, vagy az NI Hungary).  

 

 

10. ábra: Az egy főre jutó BHÉ (millió Ft/fő) és az éves százalékos változása ágazatonként 

 

A TOP350 cég erre vonatkozó adatai szinte teljesen megegyeznek a fenti 

számokkal, de ha ezeket kiszűrjük az elemzésből, akkor egy sokkal kiegyenlítettebb képet 

kapunk. A 450 millió Ft árbevétel alatti cégek termelékenységét és ennek éves változását 

vizsgálva az ipari és szolgáltató szektor adatai teljesen kiegyenlítődnek, 3 és 4 millió Ft 

közötti értékeket mutatva. A lényeges számunkra a termelékenység változása: a 

mezőgazdaságot leszámítva folyamatosan pozitív, többnyire 6 és 10 százalék közötti. 

Ebből és az előző ábrából azt a következtetést tudjuk levonni, hogy a debreceni székhelyű 

gazdasági társaságok által alkalmazott munkaerő termelékenysége stabilan növekszik, 

amit csak átmenetileg törhet meg egy-egy nagyobb cég egyedi esete (11. ábra). 

 

                                                 
8 Ha kivennénk az adatok közül a Tranzit-Ker értékeit, akkor már rögtön az ipar termelékenységi értékei alá 

süllyedne az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték. 
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11. ábra: Az egy főre jutó BHÉ (millió Ft/fő) és az éves százalékos változása ágazatonként a TOP350 

cég nélkül 

 

Végül az egyes ágazatokhoz tartozó iparágakra néztük meg az adott iparág 

árbevételének és foglalkoztatásának kapcsolatát. A 12. ábra bal oldalán a TOP350 cégre, 

míg a jobb oldalán a többi társaságra vonatkozóan látható a kapcsolat. Az előbbiek 

esetében a TEVA, az NI Hungary és a Pirehab adatait kiszűrtük, mivel a torzító hatásuk 

erős, így az alábbi összefüggés írható fel:  

Létszám=1,7177*10-5×árbevétel+666,725 (R2 értéke 0,81756) 

míg az utóbbiak esetében ez: 

Létszám=7,14351*10-5×árbevétel+208,478 (R2 értéke 0,908055) 

 

Vagyis a nagy cégek esetében ha az iparági árbevétel 1 milliárd forinttal nagyobb, 

akkor a foglalkoztatottak száma átlagosan 17 fővel nagyobb, míg ugyanez a kisebb 

vállalatok esetében 71 fő. Ebből következően nem meglepő a fentiekben bemutatott 

különbség a nagyvállalatok és a kisebbek termelékenysége között, hiszen a KKV-k relatíve 

jóval több embert foglalkoztatnak. 
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12. ábra: Az árbevétel és a foglalkoztatottak számának kapcsolata iparáganként (bal oldali ábra: 

TOP350 cég, jobb oldali ábra: többi cég) 
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4. Iparági adottságok 

A debreceni folyamatok megértéséhez, és az iparágak aktuális szerkezetének 

megítéléséhez szükséges mértékben tágabb kontextusba helyezzük az elemzést, de 

végig arra fókuszálunk, hogy a helyi gazdasági szereplőknek milyen a jövedelemtermelő 

képessége, milyen a vagyoni helyzete és foglalkoztatási szempontból hogyan alakult az 

elmúlt időszak. Ilyen értelemben szükséges lesz a hazai viszonyítási pontok keresése, 

mivel a debreceni adatok csak így válnak pontosan értelmezhetővé, illetve az országos 

ágazati folyamatok alakulásának ismertetése, mivel a vállalatok – egy-két kivételtől 

eltekintve – nem képesek a hazai piaci környezetből kiszakadni, a versenytársaiktól 

érzékelhető függetlenséggel üzletelni. Ezen túlmenően egynémely esetben teszünk egy kis 

történelmi kitekintőt, amivel azt akarjuk érzékeltetni, hogy méltán fontos iparága Debrecen 

életének, mivel már komoly hagyományai vannak az adott iparágnak. 

Ahogy azt már korábban bemutattuk, a Debrecen környéki terület jó 

mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik, ezért a térségben hagyományosan erős az 

élelmiszeripar jelenléte. Az iparágon belül két fő szektor emelhető ki Debrecen esetében, 

a húsipar, valamint a gyümölcs- és zöldségipar. A második a nagy hagyományokra 

visszatekintő, illetve a képzés tekintetében is jól teljesítő egészségipar, ezen belül is a 

gyógyszeripar. Itt leginkább két nagyvállalat uralja a piacot. A harmadik kiemelendő 

szektor pedig az informatika és elektronika, mely az utóbbi években a legdinamikusabb 

fejlődést mutatja. Tekintsük át, milyen adottságokkal és lehetőségekkel rendelkezik 

Debrecen a fenti iparágak tekintetében. Először a főbb iparágakat fogjuk bemutatni, 

amelyek a legfontosabbnak bizonyultak az elmúlt néhány évben. Végig arra fogunk 

törekedni, hogy a fontos összefüggéseket és jól azonosítható trendeket kidomborítsuk az 

adott iparágon belül is, így a különböző szakágazatok szintjére fogunk lemenni ebben a 

fejezetben. A cégeket a főtevékenységük alapján soroltuk be az egyes szakágazatokba, 

iparágakba. Így természetesen előfordulhat olyan eset, hogy a TEÁOR kód alapján egyik 

ágazatba soroltuk, miközben az árbevételének zöme más tevékenységből fakad. A 

rendelkezésre álló információink nem tették lehetővé, hogy kiterjedt mértékben soroljunk 

be önkényesen egyes cégeket a főtevékenységüktől eltérő szakágazatba. 

 

4.1. Élelmiszeripar  

4.1.1. Az élelmiszeripar Magyarországon 

Magyarország természeti adottságai megfelelő alapot nyújtottak a mezőgazdasági szektor 

fejlődésének. A jó fekvés, megfelelő klíma, a termőföld jó minősége jó adottságnak 

bizonyultak, így az országban hagyományosan erős a mezőgazdasági szektor. 2013-ban az 

a szektor a teljes GDP-hez 4,4 százalékkal járult hozzá, ami az előző évekhez képest 

csökkenésnek mondható.  

Az élelmiszeripar stratégiai ágazatnak tekinthető Magyarországon, a nagyarányú 

termelés mellett az exportban is kiemelkedik. Az alábbi adatok szemléltetik az 

élelmiszeripar súlyát az ország gazdaságában: a teljes bruttó hozzáadott érték 2,2, a 

foglalkoztatottak 4,3 százalékát adja, míg a teljes feldolgozóipari termelés 13, és az export 

6,3 százalékát teszi ki (KSH 2016)9.  

 

                                                 
9 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/alfold_elelmgazd.pdf 
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4.1.2. Hajdú-Bihar megye élelmiszeripara 

 Az ország régiói eltérő nagysággal és termelési adottságokkal rendelkeznek, ezért 

kibocsátásuk is egyenetlen. A nagy kiterjedésű alföldi régiók szerepe kiemelkedő, az 

észak-alföldi terület adja a szektor GDP hozzájárulásának a 19 százalékát (KSH 2013)10. 

Már a természetföldrajzi adatok, tulajdonságok elemzésekor láthattuk, hogy a térség jó 

adottságokkal rendelkezik a mezőgazdasági tevékenység folytatásához. A termelés 

feltételeit nagymértékben meghatározza a rendelkezésre álló termőterület nagysága, tehát 

sokat mondó adat, hogy az észak-alföldi régióban található az ország termőtalajának 22 

százaléka. A 26. táblázatban láthatjuk, hogy ennek megfelelően a bor kivételével az összes 

mezőgazdasági termékcsoport kibocsátásában jól teljesít a régió, és a teljes iparági 

kibocsátás 22,1 százaléka innen származik (KSH 2013).  

 

26. táblázat: Az Észak-alföld régió részesedése a termékcsoportonkénti kibocsátásban 2013-ban (%) 

Növénytermesztés 

és kertészeti 

termékek 

Bor 
Élő állatok és 

állati termékek 

Mezőgazdasági 

szolgáltatások 

Teljes 

mezőgazdasági 

kibocsátás 

21,2 5,9 24 21,4 22,1 

Forrás: KSH (2013) 26. o. 

 

Az Észak-alföldi régió gazdasági teljesítményén belül a mezőgazdaság részaránya 

nagyobb az országos átlagnál, melyhez nagymértékben hozzájárul a Debreceni Egyetem 

képzési, kutatási, szaktanácsadási és vállalatfejlesztő tevékenysége. A jó mezőgazdasági 

adottságokból következik, hogy nagy hagyományokkal rendelkezik az élelmiszeripar is a 

régióban, különösen a húsipar, a konzerv- és feldolgozóipar területén. Sajnos a 

kedvezőtlen ágazati folyamatok miatt már több üzem bezárt, de még így is vannak jelentős 

vállalatok Debrecenben. Hajdú-Bihar megyében az élelmiszeriparban foglalkoztatottak 

aránya körülbelül 4 ezer fő. Az 13. ábra mutatja, hogy Hajdú-Bihar megyében az 

alszektorok közül a tejfeldolgozás emelkedik ki, de jelentősnek mondható még a 

takarmánygyártás, illetve a húsfeldolgozás.  

 

                                                 
10 KSH (2013): A gazdasági folyamatok regionális különbségei, 2013 

 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/debrecengazdfejl/debrecengazdfejl13.pdf  

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/debrecengazdfejl/debrecengazdfejl13.pdf
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13. ábra: Élelmiszeripari termelés megoszlása Hajdú-Bihar megyében 2013-ban 

 

Forrás: KSH (2016) 37. o. 

 

4.1.3. A debreceni élelmiszeripar szakágazatainak elemzése 

Ahogy azt korábban láthattuk, Debrecen három kistáj találkozásánál fekszik, mely 

hozzájárul a változatos mezőgazdasági tevékenység folytatásához, megteremti az 

állattartás, a gyümölcs- és zöldségtermesztés és a gabonatermesztés alapjait. A kiváló 

talajminőség lehetőséget teremt a magas minőségű alapanyagok előállítására, melyek 

feldolgozásával nemzetközi szinten is versenyképes termékek állíthatók elő. Az 

élelmiszeripar így tradicionális iparága Debrecennek, a kilencvenes évek előtt több 

területen is jelentős vállalatok működtek a városban, például a dohányipar, a baromfiipar, 

a húsipar, a konzervgyártás, az üdítőgyártás, valamint a friss és fagyasztott gyümölcs és 

zöldség előállítás területén. Azonban a rendszerváltás negatívan hatott a város 

élelmiszeriparára, a korábban jelentős baromfi-feldolgozás, konzervipar és tejipar mára 

jóval kisebb volumennel működik, jellemzően csak néhány kereskedő cég folytatja a 

szektorban a működését.  

 
14. ábra: Élelmiszeripari vállalatok területi eloszlása 

Forrás: Deloitte Zrt. Élelmiszeripar, Iparági elemzés 

Az 14. ábra szemlélteti, hogy a Hajdú-Bihar megyei székhelyű vállalatok adják az 

ország élelmiszeripari vállalatainak 5,4 százalékát. Ezen belül kiemelkedik Debrecen 

súlya, ahol a megyei vállalatok 42 százaléka található, ez pedig országosan 2,3 százalékot 
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jelent. 2011 és 2013 között a megyei, de nem debreceni vállalatok száma 1,1 százalékkal 

csökkent, míg a cívisvárosban 2 százalékos növekedés figyelhető meg ugyanezen időszak 

alatt.  

 

15. ábra: Iparágak árbevétele Debrecenben 2015-ben (millió Ft) 

Az élelmiszeripar súlyát mutatja Debrecenben, hogy az összes iparág közül 

árbevétel szempontjából a hatodik helyen szerepelt 2015-ben, évi 94 milliárd forinttal (15. 

ábra). Ez az érték az utolsó évben mérséklődött, 2013-ban még ugyan 13,2 százalékos 

növekedést tudott elérni a szektor, 2014-re már kevesebb, mint 1 százalékkal nőtt, itt 

azonban a tendencia megfordult, és 2015-ben már minimális csökkenés látható (16. ábra). 

 

16. ábra: Az élelmiszeripar árbevételének alakulása és trendje 2012-2015 között 

 

Az élelmiszeripar Debrecenben nagy foglalkoztatónak számít, az itt működő 341 

vállalat több, mint 3 ezer főt alkalmazott 2015-ben. Az iparágban foglalkoztatottak száma 

csökkent 2015-re. A 17. ábra szemlélteti, hogy az érték 2013-ban volt mélyponton (2 619 

fő), majd ezt pedig egy nagyarányú növekedés követte 2014-re (3 224 fő), majd 2015-re 

újra csökkenés látható, még ha csak kismértékben is (102 fővel). 



44 

 

 

17. ábra: Az élelmiszeriparban foglalkoztatottak számának alakulása 2012-2015 között 

 

A debreceni élelmiszeripar jellemzően helyi hálózatra épül, 96 százalékos 

többségben vannak a magyar tulajdonú vállalatok a szektorban (18. ábra). Ehhez 

igazodnak a foglalkoztatottsági adatok, tehát nem láthatóak aránybeli eltolódások a magyar 

és külföldi tulajdonú vállalatok alkalmazotti létszámaiban. A hazai vállalatok átlagos 

állományi létszáma a teljes foglalkoztatás 97 százalékát adja. 

 

18. ábra: Magyar és nem magyar tulajdonú élelmiszeripari vállalatok aránya Debrecenben  

Forrás: Deloitte Zrt. Élelmiszeripar, Iparági elemzés 
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Ha az alkalmazottak élelmiszeripari szektoronkénti arányait nézzük, azt láthatjuk, 

hogy legtöbben a húsiparban dolgoznak, ez a szektor adja a teljes foglalkoztatott létszám 

több, mint negyedét. Emellett jelentős még az italgyártás és nagykereskedelem, a gabona 

és malomipar, valamint a gyümölcs- és zöldségipar szerepe.  

Az élelmiszeripar esetén is komoly hangsúlyt fektetnek a megfelelő képzettségű 

humánerőforrás elérhetőségére, azonban itt komoly problémákba ütköznek a vállalatok. 

Bár a Debreceni Egyetemen a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Karon folyik az élelmiszeriparhoz kapcsolódó képzés, az egyetem 

mégis kevés szakembert biztosít a piac számára, mivel a végzettek összetétele nem vág 

egybe az ágazat szükségleteivel. Lassan termelődik ki vállalkozói réteg az ágazatban, 

mivel a végzett szakemberek alacsony arányban indítanak vállalatot, amelyek később 

nagyvállalatok beszállítói lehetnének, majd akár maguk is nagyvállalattá válhatnának. 

A 19. ábra a helyi élelmiszeripari vállalatok számának alakulását mutatja 2011 és 

2013 között. Debrecenben a legtöbb vállalat az élelmiszer, ital és dohányáru 

nagykereskedelemben működik, és látható, hogy a vizsgált időszakban a számuk 

folyamatosan növekedett. Ez az alszektor teszi ki az iparág 44 százalékát. A többi szektor 

esetében a vizsgált időszakban növekedés és csökkenés egyaránt megfigyelhető volt a 

vállalatok számának tekintetében. 

 

19. ábra: Élelmiszeripari vállalatok számának alakulása Debrecenben 2011-2013 között 

Forrás: Deloitte Zrt. Élelmiszeripar, Iparági elemzés 

 

Ha csak az ipari termelésre koncentrálunk, és nem vesszük figyelembe a 

nagykereskedelemmel foglalkozó vállalatokat a következő képet láthatjuk. Az 

élelmiszergyártásban magas a vállalatok aránya, illetve 2011-hez képest 2013-ra 

növekedés látható. Ezek az adatok egybevágnak a korábban látott foglalkoztatási 

adatokkal, melyek közül a húsipar foglalkoztatotti létszámát emeltük ki.  
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20. ábra: Vállalatok száma az élelmiszeriparban ágazatonként 2015-ben 

 

A 20. ábra már egy részletesebb felosztásban mutatja az élelmiszeripari vállalatok 

megoszlását a városban. Kiemelkedik a pékáru, tésztafélék gyártása (23,9%), az italgyártás 

(16,3%) a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás (11,96%) és a húsfeldolgozás (10,87%). 

Ezekben a szektorokban éri el a vállalatok száma a tízet. Ha a szakágazatait tevékenységét 

vizsgáljuk részletesebben, elég színes képet kapunk. A vállalatok fő tevékenységét 

tekintve 25 szakágazatot különíthetünk el, ezek közül az árbevétel szempontjából 

lényegesebbekkel foglalkozunk részletesebben. Azok a szakágazatok, melyek 2015-ben 

legalább 1 milliárd forint árbevételt elértek: egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -

tartósítás, hús-, baromfihús-készítmény gyártása, dohánytermék gyártása, húsfeldolgozás, 

-tartósítás, kenyér, friss pékáru gyártás, malomipari termék gyártása, édesség gyártás, 

készétel gyártása, üdítőital, ásványvíz gyártása, m. n. s. egyéb élelmiszer gyártása.  

27. táblázat: Az élelmiszeripar és a legjelentősebb szakágazatok adatai 

Szakágazat 
Árbevétel 

(mFt) 

Adózás előtti 

eredmény 

(mFt) 

Befektetett 

eszközök 

(mFt) 

Létszám 

(fő) 

Szervezetek 

száma 

Élelmiszer-ipar 94 191 5 829 33 176 3 122 92 

Egyéb gyümölcs, zöldség 

feldolgozás, -tartósítás 
29 466 2 708 10 682 555 10 

Hús-, baromfihús-

készítmény gyártása 
15 750 1 382 1 500 649 2 

Dohány-termék gyártása 15 030 204 4 134 370 1 

Malomipari termék 

gyártása 
9 961 170 6 235 218 6 

Hús-feldolgozás, -

tartósítás 
7 037 145 1 883 256 7 

Kenyér; friss pékáru 

gyártása 
5 069 117 493 544 14 

Édesség gyártása 3 943 700 1 743 158 7 

Készétel gyártása 3 308 85 1 965 174 2 
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Ezen tíz szakágazatot tovább szűkíthetjük a foglalkoztatottak száma alapján, hiszen 

azok számítanak igazán jelentősnek, melyek legalább 150 alkalmazottal rendelkeznek. Így 

már csak nyolc szakágazat maradt: egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 

(10 vállalat), dohánytermék gyártása (1 vállalat), húsfeldolgozás, -tartósítás (7 vállalat), 

hús- és baromfihús-készítmény gyártása (2 vállalat), kenyér, friss pékáru gyártása 

(14 vállalat), malomipari termék gyártása (6 vállalat), édesség gyártás (7 vállalat), készétel 

gyártása (2 vállalat). 

Árbevétel szempontjából kiemelkedik az egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -

tartósítás, azonban fontos megemlítenünk, hogy itt a vállalatok száma magasnak 

mondható. A legnagyobb foglalkoztató a hús-, baromfihús-készítmény gyártása 

szakágazat, annak ellenére, hogy csak két vállalat alkotja. Ezen összefüggések alapján 

érdemes megvizsgálnunk a szakágazat adatait az egy főre, az egy forint befektetett 

eszközre, az egy vállalatra vonatkoztatva (28. táblázat).  

Ha az egy szervezetre jutó árbevétel alapján vizsgáljuk a szakágazatokat, akkor azt 

láthatjuk, hogy kiemelkedik a dohánytermékek gyártása, hiszen itt mindössze egy vállalat 

termeli meg az összes bevételt. Jól teljesít még a hús-, baromfihús-készítmény gyártása is, 

közel 8 milliárdos egy vállalatra jutó árbevételével, azonban a többi szakágazat ezektől 

már elmarad. Ha az alkalmazottak létszámára vetítve vizsgáljuk a szakágazatokat a 

gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás áll az élen, de nem emelkedik ki egyik szektor 

sem. Az egy forint befektetett eszközből termelődött legnagyobb árbevételt a hús-, 

baromfihús-készítmény gyártása és a kenyér, friss pékáru gyártása érte el, magasan 

kiemelkedve a szakágazatok közül.  

 

28. táblázat: Az árbevétel lebontása egy szervezetre, egy főre, 1 Ft befektetett eszközre 

Szakágazat Árbevétel (mFt) 
1 főre jutó 

árbevétel (mFt) 

1 vállalatra jutó 

árbevétel (mFt) 

1 befektetett 

eszközre jutó 

árbevétel (mFt) 

Élelmiszer-ipar 94 191 30 1 024 3 

Egyéb gyümölcs-, zöldség 

feldolgozás, -tartósítás 
29 466 53 2 947 3 

Hús-, baromfihús-

készítmény gyártása 
15 751 24 7 875 11 

Dohánytermék gyártása 15 030 41 15 030 4 

Malomipari termék 

gyártása 
9 961 46 1 660 2 

Hús feldolgozás, -tartósítás 7 037 28 1 005 4 

Kenyér; friss pékáru 

gyártása 
5 069 9 362 10 

Édesség gyártása 3 943 25 563 2 

Készétel gyártása 3 308 19 1 654 2 

 

A 29. táblázatban az adózás előtti eredményt láthatjuk levetítve a létszámra, a cégek 

számára és a befektetett eszközökre. Így már egy másabb képet kapunk. Az egy vállalatra 

levetített adózás előtti eredményben már nem a dohánytermék gyártása, hanem a hús-, 
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baromfihús-készítmény gyártása emelkedik ki. Az egy alkalmazottra jutó adózás előtti 

eredményben nincsenek nagy különbségek a szakágazatok között, ahogy az egy befektetett 

forintra jutó eredményben sem. Itt egyedül a hús-, baromfihús-készítmény gyártását 

érdemes megemlítenünk, melynél ez az érték több mint duplája, a második helyezett 

eredményének.   

29. táblázat: Az adózás előtti eredményre vetített értékek összefoglalása  

Szakágazat megnevezése 
Adózás előtti 

eredmény 

(mFt) 

1 főre jutó 

adózás előtti 

eredmény (mFt) 

1 vállalatra jutó 

adózás előtti 

eredmény (mFt) 

1 bef. eszközre 

jutó adózás előtti 

eredmény (mFt) 

Élelmiszer-ipar 5 830 2 63 0,2 

Egyéb gyümölcs-, zöldség 

feldolgozás, -tartósítás 
2 708 5 271 0,3 

Hús-, baromfihús-

készítmény gyártása 
1 382 2 691 0,9 

Dohánytermék gyártása 204 1 204 0,1 

Malomipari termék 

gyártása 
170 1 28 0,03 

Húsfeldolgozás, -tartósítás 145 1 21 0,1 

Kenyér; friss pékáru 

gyártása 
117 0 8 0,2 

Édesség gyártása 700 4 100 0,4 

Készétel gyártása 85 1 43 0,04 

 

Jelentős különbségek láthatóak a 28. táblázat és a 29. táblázat adatai között. Ebből 

arra lehet következtetni, hogy az iparágban jelentős költséggel termelnek, hiszen míg egy 

fő 30,17 millió forint árbevételt termel, addig az adózás előtti eredményt tekintve csak 1,87 

millió forintot.  

30. táblázat: Egy főre jutó befektetett eszköz értéke 

Szakágazat megnevezése 
1 főre jutó befektetett 

eszköz (mFt) 

Élelmiszer-ipar 10,6 

Egyéb gyümölcs-, zöldség 

feldolgozás, -tartósítás 
19,3 

Hús-, baromfihús-

készítmény gyártása 
2,3 

Dohány-termék gyártása 11,2 

Malomipari termék 

gyártása 
28,6 

Hús feldolgozás, -

tartósítás 
7,4 

Kenyér; friss pékáru 

gyártása 
0,9 

Édesség gyártása 11 

Készétel gyártása 11,3 
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A 30. táblázatban az egy főre jutó befektetett eszköz értékeket láthatjuk. A teljes 

iparágban ez az érték 10,6 millió forint, e feletti értéket öt szakágazat ért el: malomipari 

termék gyártása, egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás, édesség gyártása, 

készétel gyártása, dohánytermék gyártása. A termelés jellegéből adódóan az egy főre jutó 

befektetett eszköz értéke a legalacsonyabb a kenyér és friss pékáru gyártás esetén. 

 

21. ábra: Bruttó hozzáadott érték iparáganként 2015-ben (millió Ft) 

A bruttó hozzáadott érték alapján is jól teljesít Debrecenben az élelmiszeripar, 

hiszen az összes iparágat tekintve a második helyen szerepel (21. ábra). Emellett fontos, 

hogy az utóbbi évek adatait tekintve növekvő trendet láthatunk. (22. ábra).  

 

22. ábra: Bruttó hozzáadott érték trendjei az élelmiszeriparban és szakágazataiban 2015-ben (mFt) 

Az ábrán egyértelműen látszik az is, hogy az iparágon belül három fő szakágazat 

emelhető ki, mely már a korábbi adatok alapján is jó teljesítményt mutatott: Gyümölcs-, 
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zöldségfeldolgozás, -tartósítás, hús-, baromfihús-készítmény gyártása és a dohánytermék 

gyártása. A továbbiakban ezen három ágazat elemzésével folytatjuk.  

Szakágazatonkénti elemzés 

Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás: 

Ebben a szakágazatban 10 vállalat tevékenykedik, az ágazat kiemelkedik a szektorban az 

árbevétel és az adózás előtti eredmény szempontjából. A 23. ábra mutatja az árbevétel 

alakulását az utóbbi 4 évben. Láthatjuk, 2013-ra még nagyobb arányú volt a növekedés 

(27,38%), azonban ezt egy kismértékű csökkenés követte 2014-re, de ez a tendencia 2015-

re megfordult.  

 
23. ábra: Árbevétel trendjei az élelmiszeriparban és szakágazataiban 2015-ben (mFt) 

 

A szakágazat árbevétel alapján is jól teljesít, magasan kiemelkedik a többi terület 

közül (23. ábra). Ebben a mutatóban 2014-ben volt egy kisebb visszaesés, de azt az évet 

leszámítva, a növekedés töretlen.  

Röviden tekintsük át az itt látható élelmiszeriparhoz kötődő ágazatok szerepét 

Debrecenben.  

 

24. ábra: Vállalatok megoszlása a gyümölcs- és zöldségiparban 2014-ben 

Forrás: Deloitte Zrt. Élelmiszeripar, Iparági elemzés 
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Az alszektorban működő vállalatok többsége ugyan kereskedelemmel foglalkozik, 

de mindössze 30 százalékuk végez termelő tevékenységet (24. ábra). Ebből a 9 vállalatból 

6 foglalkozik gyümölcs- és zöldségfeldolgozással, illetve ezek tartósításával.  

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása  

A szakágazatok közül kiemelkedik még a húsipar, és ezen belül is a hús-, 

baromfihús-készítmény gyártása. A 2014-ben a húsiparhoz kötődő 26 vállalat közül 18 

foglalkozik nagykereskedelemmel, 6 húsfeldolgozással és tartósítással, mindössze kettő 

hús-, baromfihús-készítmény gyártásával (25. ábra). A vállalatok átlagos alkalmazotti 

létszáma 45 fő, de az egyes társaságok között nagy különbségek vannak. A kisebb 

vállalatok jellemzően 10 fő alatti, míg a nagyok 40-50 fő feletti statisztikai létszámmal 

rendelkeznek.  

 

 

25. ábra: Vállalatok ágazatai megoszlása a húsiparban 2014-ben 

Forrás: Deloitte Zrt. Élelmiszeripar, Iparági elemzés 

 

2015-re mindössze két cég alkotja a szakágazatot, mégpedig a Tranzit-Food 

Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Kft. és a SEQUENCE Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 

Dohánytermék gyártása 

A dohánytermékek gyártása szakágazat esetén hasonló helyzetet látunk, mint a hús-, 

baromfihús-készítmény gyártás esetén. Egy vállalat uralja a piacot, viszont annak 

termelése, árbevétele és alkalmazotti létszáma olyan mértékű, hogy az egész szakágazat 

kiemelkedően teljesít. A szakágazat bemutatására így a RÓNA Dohányfeldolgozó Kft. 

eredményeinek részletezésekor kerül sor.  

Egyéb szakágazatok 

Az előbbiekben bemutatott három szakágazat határozza meg leginkább az élelmiszeripar 

alakulását Debrecenben, de van néhány hagyományosan ismert szakágazat, melyekről 

érdemes néhány szót ejteni. 
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26. ábra: Vállalatok száma a gabona- és malomiparban 2014-ben 

Forrás: Deloitte Zrt. Élelmiszeripar, Iparági elemzés 

 

A gabona- és malomiparban 2014-ben 19 vállalat működött, ezek nagy része, 11 

vállalat kenyér és friss pékáru gyártásával foglalkozik. 4 társaság malomipar termékeket 

gyárt, és 2-2 vállalat foglalkozik tartósított lisztes áru, illetve tésztafélék gyártásával. A 

városban megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy a szektor vállalatai szállítási, 

fejlesztési, és egyéb környezetszennyezési okok miatt jellemzően kitelepülnek a városból 

környező településekre. Az ágazat kiemelkedő szereplője a Hajdúsági Gabonaipari Zrt., 

mely 8 milliárdos árbevétellel és 156 alkalmazottal rendelkezett 2014-ben.  

 

 

27. ábra: Vállalatok száma az italgyártásban és a –kereskedelemben 2014-ben 

Forrás: Deloitte Zrt. Élelmiszeripar, Iparági elemzés 

 

Az italgyártás és nagykereskedelem esetében a gyártó vállalatok vannak 

többségben. A városban egyaránt megtalálhatók a desztillált szeszesitalgyártók, illetve az 

üdítőital és ásványvízgyártók. Árbevétel alapján azonban mégis egy 

nagykereskedelemmel foglalkozó cég emelkedik ki, a PIRAMIS SÖR Kft., melynek éves 

árbevétele megközelíti a 2,5 milliárd forintot. A gyártók közül az AVE Ásványvíz Kft. 

rendelkezik a legnagyobb alkalmazotti létszámmal, illetve a legmagasabb árbevétellel, ami 

önmagában akkora, mint az összes többi gyártó vállalaté együtt. A gyártók általánosságban 
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elmondható, hogy alacsony alkalmazotti létszámmal rendelkeznek, átlagos állományuk 

mindössze 10,4 fő, de a nagykereskedőké sem sokkal nagyobb, 11 fő.  

Legkisebb arányban a tejiparban tevékenykedő vállalatok képviseltetik magukat 

Debrecenben, mindössze két ilyen társaság működik. Ez a szám évek óta csökkenő 

tendenciát mutat annak ellenére, hogy a környéken folyik termelés, a feldolgozást gyakran 

más városba, akár a határon túlra (Szlovákia) helyezik. A közelmúltban a székesfehérvári 

székhelyű Alföldi Tej Kft. felvásárolta a FrieslandCampina Hungária Zrt. debreceni 

üzemét, így mára csak két kisebb nagykereskedéssel foglalkozó tejipari vállalat működik 

a városban, és egy tejtermeléssel foglalkozó üzem. Ez utóbbi a GOLDEN MÉDIA 

Szolgáltató Kft, melynek éves árbevétele közel 47 millió forint, adózás előtti eredménye 

16 millió forint, alkalmazotti létszáma 1 fő volt 2015-ben. 

Az előzőekben bemutatottak alapján elmondhatjuk, hogy Debrecen és környéke jó 

mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik, mely megteremti az alapot az élelmiszer 

szektor fejlődéséhez. A szektoron belül több esetben negatív tendenciákat láthatunk, 

például csökken a vállalatok száma, tevékenységi köre. A megye és a város is egyaránt 

foglalkozik az iparág fejlesztésével, céljuk a legnagyobb hozzáadott értéket képviselő 

tevékenységek erősítése.  

 

4.2. Kereskedelem 

Debrecenben hagyományosan rendkívül fontos szerepet játszik mind a nagy-, mind a 

kiskereskedelem: a kereskedők szempontjából kiváló fekvésű város fejlődésének motorja 

volt e tevékenység, már évszázadokra visszamenőleg is. A kereskedelem révén számos 

náció tagjai telepedtek itt meg, és éreztetik hatásukat mind a mai napig. A debreceniek 

életében még mindig jelen van a történelmi múltat felidéző szokás, a tavasszal és ősszel 

megrendezett Mihály napi vásár, illetve a rendszeres kirakodóvásárok tavasztól késő őszig. 

Mindezek hagyományai évszázadokkal ezelőttre nyúlnak vissza. 

Mazsu (2012) 1405-re datálja az első ismert, de már akkor is a kialakult 

viszonyokat szentesítő debreceni vásárszabadalom kiadását, később a kiváltságok 

kiegészültek a cívisvárosban sajátos autonómiát hordozó „derék” utcák vásári 

szabadalmaival. A középkorban, a városban három utca is tarthatott vásárokat: a település 

központjává váló Piac utcán, a Mester utcán, és a Homok (későbbi Csapó) utcán. A 18. 

század elején már évente hat vásár vonzotta a sokadalmat Debrecenbe. A vásárok 

időtartama 12-15 nap volt, ez azt jelentette, hogy akkoriban Debrecenben egy évben 70-

90 napon át országos vásár volt. Ezekhez hozzászámítva a hetivásárokat is, Debrecenben 

majdnem az év felében vásáros nap volt. A szabad királyi várossá lett város vásárügyét az 

átalakuló piaci érdeklődésre tekintettel 1747-ben újraszervezték, a nagyvásárok számát 

leszállították négyre, de a hozzájuk kapcsolódó jogosítványokat, a vásártartási 

rendszabályokat korszerűsítették, növelve a „szabad a vásár” vonzerejét. Méltán nevezték 

a debreceni négy nagyvásárt „debreceni nagyszabadság”-nak messze földön. 

A debreceni nagyvásároknak a kereskedelmi vonzása a 18. század végén 30-300 

kilométeres, termékek és konjunktúra függvényében változó gazdasági teret jelölt ki. Kelet 

és nyugat között Debrecenből több irányba is jelentős kereskedelmi forgalom volt: Alsó-

Ausztria, Morvaország, vagy Galícia irányába is többnyire mezőgazdasági termékekkel, 

élelmiszerekkel és feldolgozóipari alapanyagokkal indultak útnak kereskedőink. 

A 19. század első felében a debreceni közvetítő kereskedelemben az örmény 

kereskedők eddigi jelentős szerepét átvették a zsidó nagykereskedők, és a gyarmatáruk, a 

divatcikkek, iparcikkek vagy éppen a könyvek forgalmazásában dominánssá váltak. A 
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nagykereskedelem átformálta a korábbi vásárokat, a végfogyasztókkal a nagykereskedők 

alkalmazottai, megbízottjai tartották a kapcsolatot. Debrecen belterületén a helyi 

polgároktól bérelt raktárakban, illetve külterületen bérelt sátrakat az úgynevezett kőboltok 

váltották fel. 

A 19. század elejétől vált jelentőssé az a nagybani hitel- és váltóügyletekkel 

kombinált kereskedelem, amely már egy kialakuló nagykereskedői kör és üzletfeleik 

közötti intézményesült bizalom alapján működött. A cívisvárost vezető gazdasági elit, 

valamint a zsidó nagykereskedők és üzletemberek között szoros együttműködés alakult ki 

a hiányzó árucikkek beszerzése és forgalmazása, illetve a debreceni termékek távolsági 

kereskedelme révén. Megváltozott a nagykereskedői üzletkötések módja, a térhasználata, 

a helyszín. A nagybani, a népnyelv által „úri vásár”-nak nevezett ügyleteket részben a 

Bikában vagy más belvárosi fogadókban bonyolították. A zsidó nagykereskedők a város 

külterületén („külső város”) foglaltak szállást, ahol a pénzügyleteiket lebonyolították.  

Ilyen hagyományokkal nem is lehet kérdés, hogy a debreceni kereskedelmi ágazat 

mind a mai napig az egyik legjelentősebb foglalkoztató, és a legnagyobb árbevételt 

produkálja a helyi gazdasági életben. A nagykereskedelem önmagában is fel tudott kerülni 

a második helyre, de a kiskereskedelemmel karöltve egyértelműen messze nagyobb 

forgalmat generálnak, mint a többi ágazat (28. ábra). 

 

28. ábra: Iparágak árbevétele Debrecenben 2015-ben (millió Ft) 

 

4.2.1. Nagykereskedelem 

A nagykereskedelmen belül 9 alágazatot, ezen belül 41 szakágazatot különböztetünk meg 

Debrecenben, amelyek eltérő arányban vannak jelen. 
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Vállalatok száma szerint: 

A nagykereskedelemben 795 db vállalat működött Debrecen gazdasági életében 2015-ben, 

amely 8,4%-ot jelent az összes helyi vállalatok számából. 

 

29. ábra: A vállalatok száma alágazatonként (2015) 

Ahogy a 29. ábra mutatja a debreceni székhelyű vállalatok száma szerint 

megoszlását a nagykereskedelmi alágazatoknak a 2015. évre vonatkozóan. Az egyéb 

szakosodott nagykereskedelemben működik a legtöbb vállalat a nagykereskedelmen belül, 

közel 20 %-ot képvisel, őt követi szorosan az ügynöki nagykereskedelmi alágazat. Hasonló 

arányban alakulnak a cégek számai a háztartási cikk és az élelmiszer ital, dohányáru 

nagykereskedelem terén. Elenyésző az információtechnológiai, híradás-technikai termék 

nagykereskedelem a cégek számát tekintve. 

 

 

30. ábra: Vállalatok száma szakágazatonként (2015) 

Ahogy a 30. ábra is szemlélteti, a legtöbb cég a vegyestermékkörű 

nagykereskedelem területén (szürke) (11,8%) belül végzi tevékenységét, a második 

legnagyobb részaránnyal a fa-, építőanyag-, szaniteráru (keki) (6,9%) nagykereskedelem 

rendelkezik, ezt követi a fémáru, szerelvény, fűtési berendezés (piros) (5,2%). 

 

Árbevétel: 

A nagykereskedelem összárbevétele meglehetősen magasnak mondható városi szinten a 

többi ágazathoz képest, több, mint 263 milliárd Ft-ot realizált 2015-ben. A szakágazatok 

megoszlását a 31. ábra szemlélteti. 

A vegyestermékkörű nagykereskedelem 33 milliárd Ft-ot produkált előző évben, 

amely a legmagasabb árbevételt a szakágazatok között. A második legjelentősebb érték az 

egyéb termelési célú termék nagykereskedelemhez tartozik, amely 22 milliárd Ft. Közel 
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azonos árbevétele keletkezett fa-, építőanyag-, szaniteráru nagykereskedelemnek 

(21 milliárd Ft) és a hús és húskészítmény nagykereskedelemnek (21 milliárd Ft). 

 

 

31. ábra: Nagykereskedelmi szakágazatok jelentőségének megoszlása árbevétel szerint 2015-ben 

A 32. ábra jól szemlélteti a nagykereskedelmi ágazat árbevétel-változásának 

mértékét 2012 és 2015 között vizsgálva. Látható, hogy a nagykereskedelem árbevételében 

2012 és a 2014 között egyenletes a növekedés, amely 2014-ben kissé megtorpant, kisebb 

ütemben nőtt tovább 2015-ig. 2012-ben kb. 200 milliárd Ft árbevételt értek el és a 

folyamatos növekedés eredménye, hogy 2014-re ez az érték 255 milliárd Ft lett. 
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32. ábra: Nagykereskedelem árbevételének alakulása 2012. és 2015. között 

 

33. ábra: Nagykereskedelmi árbevétel-változás alakulása 2012. és 2015. között 

 

A 33. ábra mutatja a vizsgált ágazat árbevétel-változásának ütemét a vizsgált 

időszakra vonatkozóan. 2012-ről 2013-ra 13%-os a növekedés, 2013-ról 2014-re kisebb, 

csak 12%. 2014 és 2015 között - ahogy a 32. ábra szemlélteti -, elenyésző volt a változás 

mértéke, amely a változás ütemében is megmutatkozik (3%). 

 

Adózás előtti eredmény: 

Debrecen nagykereskedelmének adózás előtti eredménye 2015-ben 10 milliárd Ft felett 

volt, amely az 5. legnagyobb a helyi iparágak közül. Ha a nagykereskedelmen belül 

vizsgáljuk adózás előtti eredmény alapján, 2015-re vonatkozóan a korábban említett 

TOP3 szakágazatot, akkor elmondható, hogy magas fölénnyel a vegyestermékkörű 

nagykereskedelem áll az első helyen, 2 milliárd Ft-tal. A második helyen a fa-, építő-

anyag-, szaniteráru nagykereskedelem áll, 950 millió Ft-tal, őket követi a fémáru, 

szerelvény, fűtési berendezés szakágazata 890 millió Ft adózás előtti árbevétellel.  

Ha egy foglalkoztatottra vetítve vizsgáljuk, akkor megváltozik a sorrend. A fémáru, 

szerelvény, fűtési berendezés szakágazatnak a legmagasabb ez az érték (3 millió Ft), mivel 

alacsonyabb a foglalkoztatotti létszáma a másik két szakághoz képest. A második helyen 

változatlanul a fa-, építőanyag-, szaniteráru nagykereskedelem áll (2,6 millió Ft), harmadik 

pedig a vegyestermékkörű nagykereskedelem (1,7 millió Ft). Ha a befektetett eszközöket 

és az adózás előtti eredményt hasonlítjuk össze, elmondható, hogy 0,4 Ft a 

vegyestermékkörű nagykereskedelem esetében az egy Ft befektetett eszközre jutó adózás 

előtti eredmény, a fémáru, szerelvény, fűtési berendezésnél 0,3 Ft, a fa-, építőanyag-, 

szaniteráru nagykereskedelemnél 0,15 Ft. 

Mérlegfőösszeg: 

Ha az iparági csoportosítást tekintjük, akkor 2015-ben a mérlegfőösszeg tekintetében 

4. helyen áll a nagykereskedelem, mindazonáltal a rendkívül kimagasló gyógyszeripar 

(1 339 milliárd Ft) torzítja a rangsort. A következő három iparág értékei már közelítenek 

egymáshoz sorrendben: egyéb szolgáltatás (280 milliárd Ft), ingatlan (213 milliárd Ft) és 

a nagykereskedelem (141 milliárd Ft). 
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34. ábra: Iparági mérleg 2012-2015 

A nagykereskedelem a vizsgált időszak alatt folyamatosan, egyenletesen növekedett (34. 

ábra). Látható, hogy 2012-ben majdnem 100 milliárd Ft, 2015-re pedig közel 150 milliárd 

Ft mérlegfőösszeget realizáltak. 

 

35. ábra Szakágazatok mérlege 2012-2015 
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A TOP3 szakágazaton belül is kiemelkedik a vegyestermékkörű nagykereskedelem 

(35. ábra). Növekedést láthatunk 2012 és 2015 között, de a növekedés üteme eltérő. 2013-

tól gyorsuló ütemben nőtt a mérlegfőösszeg, 2015-re majdnem 15 milliárd Ft-ról több mint 

20 milliárd Ft-ra A második legjelentősebb a fa-, építőanyag-, szaniteráru 

nagykereskedelem, amelynek ingadozó a növekedési üteme. 2013-tól a növekedés 

megtorpant, csak egy kismértékű mérlegfőösszeg emelkedés következett be, így 15 

milliárd Ft-ot realizáltak. A harmadik legjelentősebb a fémáru, szerelvény, fűtési 

berendezés szakágazat, amely számottevően kisebb mérlegfőösszeggel rendelkezett a 

vizsgált időszakban, mint a fent említett másik két szakágazat. 2012-től 2014-ig jelentős 

növekedést ért el önmagához képest, majd 2015-re elenyésző mértékű csökkenés 

következett be.  

BHÉ iparáganként: 

Debrecen TOP5 ágazata a 2015. évi adatok szerint, a bruttó hozzáadott érték (BHÉ) alapján 

a gyógyszeripar, élelmiszeripar, egyéb szolgáltatás, gépipar, valamint a 

nagykereskedelem. A nagykereskedelem 100 milliárd Ft feletti BHÉ mutatója a TOP5 

ágazat értékének 11 %-át adja.   

 

36. ábra: A nagykereskedelem iparág BHÉ trendje 2012-2015  

 

2012-től 2014-ig jelentős növekedés ment végbe, utána kisebb ütemű következett. 

Összességében közel 40%-os emelkedésről beszélhetünk, mely csaknem 10 milliárd Ft-ot 

jelent (36. ábra). 
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37. ábra: BHÉ alakulása szakágazatonként 2012-2015 

 

A bruttó hozzáadott érték mutató a vegyestermékkörű nagykereskedelem esetében 

kiemelkedően alakult 2012 és 2015 között. Folyamatos növekedést figyelhetünk meg a 

vizsgált időszakban, amely egy kissé megtörik 2014-ben, onnantól pedig lassuló ütemű 

növekedés állt be. 2015-ben a szakágazat több, mint 7 milliárd Ft hozzáadott értéket 

termelt. A második jelentős szakágazat a fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 

a BHÉ tekintetében, amelynél kis volumenbeli változások következtek be. Hasonlóan 

alakult a hús- és húskészítmény nagykereskedelme, amely nem sok eltérést mutat a fa-, 

építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelemhez képest (37. ábra).  

 

4.2.2. Kiskereskedelem 

A debreceni belkereskedelmi egységek száma 2012-2015 között jelentős csökkenést 

mutat, számuk 4 649-ről 3 939-re csökkent ezen idő alatt. A csökkenés elsődlegesen az 

élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes kereskedéseket, illetve a nem élelmiszertermék 

jellegű kereskedéseket érintette. Átlagosan az üzletek 20%-át üzemeltetik önálló 

vállalkozók, a fennmaradó 80%-ot társas vállalatok irányítják. A nonprofit és egyéb 

vállalatok által üzemeltetett belkereskedelmi üzletek száma elenyésző. A KSH által a 

gépjárművek üzlete kategóriába sorolt üzlettípus, valamint a nagykereskedelmi raktárak 

esetében még inkább a társas vállalatok irányítása jellemző, az üzemanyagtöltő állomások 

esetében pedig ez kizárólagos. 

 

Vállalatok száma: 

1 383 db kiskereskedelmi vállalat működik Debrecenben. Ebből alágazati szinten a 

legnagyobb részt - 335 db vállalat - az egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme kategória üzletei 

teszik ki, mely egyfajta gyűjtőcsoportként az alábbi tevékenységeket foglalja magába: 

• a foto-, optikai és precíziós műszer (pl. fotolemez, film, fotovegyszer, 

fényképészeti fényforrás, kontaktlencse, szemüveglencse, szemüveg, 

szemüvegkeret, távcső, optikai teleszkóp, mikroszkóp, fényképezőgép, vetítők, 

fotooptikai alkatrész és tartozék, kézi hosszmérő, fénymérő, hőmérő) 

kiskereskedelme 

• az optikusi kiskereskedelmi tevékenység 
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• ajándéktárgy, emléktárgy, kézművesáru, kegytárgy szakosodott kiskereskedelme 

• művészeti galériák kereskedelmi tevékenysége, a műalkotások szakosodott 

kiskereskedelme 

• háztartási tüzelőolaj, palackozott gáz, szén és tűzifa szakosodott kiskereskedelme, 

• fegyver és lőszer szakosodott kiskereskedelme, 

• tisztítószerek szakosodott kiskereskedelme, 

• bélyeg és érme szakosodott kiskereskedelme, 

• az egyéb, máshová nem sorolt, nem élelmiszertermék 

• a vetőmag, olajos magvak, takarmány 

• az élő állat 

• az egyéb mezőgazdasági nyersanyagok 

• az ásványok szakosodott kiskereskedelme 

Második legjelentősebb alágazat a nem szakosodott bolti kiskereskedelmi egységek 232 

db vállalattal, melyek tevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyeskereskedelemre és 

az iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelemre terjed ki. 

A harmadik legnagyobb alágazat csoportot a gépjármű-kereskedelemmel foglalkozó 

vállalatok adják, amelyekből 206 darab található meg a városban. 

A fenti három terület adja összesen a kiskereskedelmi vállalatok felét (38. ábra).  

 

38. ábra: Vállalatok száma alágazatonként 

 

Ha az alágazatoknál mélyebb szinten, a szakágazatok szintjén vizsgálódunk, az alábbi 

sorrend állítható fel: 

1. Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem (179 cég) 

2. Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (163 cég) 

3. Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem (93 cég) 

Elmondhatjuk, hogy mind alágazati szinten, mind szakágazatok szintjén 2012-2015 között 

lineárisan növekedett a kiskereskedelmi vállalatok száma. 
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Árbevétel 

2012-2015 között a kiskereskedelmi árbevétel 97 milliárd forintról 120 milliárd forintra 

emelkedett (39. ábra). 

 

39. ábra: Árbevétel alakulása a kiskereskedelemben 

 

Ha az árbevétel százalékos változását vizsgáljuk és az előző időszakhoz 

viszonyítjuk a növekedés mértékét, megállapíthatjuk, hogy 2012-2014-között jelentős 

növekedés figyelhető meg, mely 2015-re alig 0,5%-ra csökken (40. ábra). 

 

40. ábra: Árbevétel százalékos változása 

 

Az árbevétel szakágazatonkénti megoszlását elemezve látható, hogy az alábbi 5 szakágazat 

adja a teljes kiskereskedelmi árbevétel több mint felét:  

• Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (19,6 milliárd forint) 

• Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem (19,2 milliárd forint) 

• Gyógyszer-kiskereskedelem (16 milliárd forint) 

• Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem (10,1 milliárd forint) 

Mérlegfőösszeg: 

A kiskereskedelem mérlegfőösszege 2012-2015 között 46 milliárd forintról közel 

56 milliárd forintra nőtt, ezáltal a 11. helyet foglalja el az iparágak sorában (41. ábra). 

Szakágazatok szintjén a legjelentősebb a személygépjármű- és könnyűgépjármű- 

kereskedelem, ahol közel 9,8 milliárd forintra nőtt a mérlegfőösszeg a fenti időszakban, 

közel 2 milliárd forintos növekedést produkálva. Második legjelentősebb szakágazat az 

élelmiszer jellegű vegyes bolti kiskereskedelem 7,2 milliárd forintos értékével. A 

harmadik helyen a vasáru-, festék, üveg-kiskereskedelem és a gyógyszer-kiskereskedelem 

áll. Míg az előbbi esetében 2014-2015 között ugrásszerű növekedés következett be (4,2-

ről 4,8 milliárd forintra), addig a gyógyszer-kiskereskedelemben az utolsó két üzleti évben 

csökkenés mutatkozott (4,5-ről 4 milliárd forintra). A többi szakágazat mérlegfőösszege 

3 milliárd forint alatti. 
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41. ábra: A mérlegfőösszegek trendjei 

Foglalkoztatás: 

A kiskereskedelmi vállalatok közül 892 cég jelentett le legalább egy alkalmazottat, ez 

összesen 4 722 főt jelentett 2015-ben. Ez mindenképp emelkedő tendenciát mutat 2012-

höz képest, mert abban az évben 732 vállalat volt jelen az iparágban, mindössze 

4 165 alkalmazottal. Legjelentősebb foglalkoztató a Hajdú-Coop Zrt. 300 fővel, melyet 

nagyságrendi ugrással a Bodogán Kft. követ 140 fővel, majd a Tisza-trade Kft. és a Karát 

Kft. A többi vállalat 100 fő alatt foglalkoztat. 

 

42. ábra: A legnagyobb foglalkoztatók listája (2015) 
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Bruttó hozzáadott érték: 

A kiskereskedelem bruttó hozzáadott értéke 14,5 milliárd forint volt 2015-ben, ezzel a 

12. helyet foglalja el az iparági listában. 2012-ben ez az érték még valamivel több, mint 

10 milliárd forint volt, azonban ez akkor a 11. helyet jelentette. 

 

43. ábra: A bruttó hozzáadott érték iparáganként (2015) 

 

A szakágazatokat elemezve elmondhatjuk, hogy a bruttó hozzáadott érték tekintetében a 4 

legjelentősebb szakágazat a következő: 

• Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (2,5 milliárd forint) 

• Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem (1,8 milliárd forint) 

• Gyógyszer-kiskereskedelem (1,5 milliárd forint) 

• Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem (1,2 milliárd forint) 

 

44. ábra: BHÉ szakágazatonként 

 

Megállapíthatjuk továbbá, hogy a kiskereskedelmi vállalatok bruttó hozzáadott értéke 

leginkább 100 millió forint alatt helyezkedik el, viszonylag egyenletes csökkenést mutatva.  

 

4.3. Gyógyszeripar 

Az egészségipar nemzeti és nemzetközi szinten is egyre fontosabb szektorrá válik. Ennek 

egyik oka, hogy egy olyan húzóágazat, mely hozzájárul a munkahelyteremtéshez, az 
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általános egészségügyi állapot javulásához, így a várható élettartam és a munkaképes kor 

növeléséhez. Ezáltal pedig közvetetten növeli az adóbevételeket, illetve a nemzeti és a 

városi bruttó nemzeti terméket (GDP).  

Ezt Debrecen városfejlesztése is felismerte és évtizedek óta növekedési területként 

tekint az egészségiparra. A kiemelt növekedési zónák gazdaságfejlesztési programjai 

keretében a területi és az innovációs prioritásokhoz is igazodó, nagyváros-térségi 

gazdaságfejlesztési programok hajthatók végre, melyek fő célja a helyi ipar, így a kis- és 

középvállalatok fejlesztése.  

A város célja, hogy a régió innovációs központja legyen, ezt az Új Főnix Terv 

segítségével kívánja elérni. A program a helyi szereplők együttműködésére, a helyi tudás-

intenzív ágazatok egymásra épülésére alapozza a fejlesztési stratégiát. A potenciális 

húzóágazatok között szerepel az egészségügy, mellyel több helyileg és országos szinten is 

elfogadott stratégiai dokumentum foglalkozik. A következőkben tényadatok alapján 

bemutatjuk a helyi egészségipart, feltárjuk az ágazat erősségeit azzal a céllal, hogy ezekre 

építve olyan akcióterveket lehessen megfogalmazni, melyek végrehajtása mérhető 

eredménnyel járna a város tekintetében.  

Debrecen növekedési lehetőségként tekint az egészségiparra, ezért Debrecen 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának egészségipari fókuszául az iparfejlesztést tűzte ki. 

Ezt a város tudásközpontjai (Debreceni Egyetem, MTA ATOMKI) széles spektrumú, 

nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatásokkal tudják segíteni. A szélesebb értelemben 

vett egészségiparon belül, ahogy azt már korábban is láthattuk a város vállalati 

szerkezetének bemutatásakor, a gyógyszeripar van leginkább előtérben Debrecenen belül. 

Számos vállalat működik ebben a szektorban, melyek a helyi oktatási, kutatási és gyártási 

tevékenységekre alapoznak. A gyógyszeripar mellett megtalálhatóak az orvostechnikai 

eszközök, készülékek fejlesztői, gyártói is. Az iparág szempontjából Debrecen komoly 

versenyelőnye, hogy a Debreceni Egyetem biztosítja mind a szakember ellátást, mind 

pedig a kutatás és fejlesztés tudományos hátterét.  

A következőkben elsősorban Lengyel (2014) részletes tanulmányára alapozva 

tekintsük át, hogyan alakult Magyarországon, és különösképpen Debrecenben a 

gyógyszeripar fejlődése, helyzete. A mai magyar gyógyszergyárak elődjei a 

századfordulón családi kisvállalatként jöttek létre. A két világháború között komoly 

exportnövekedés jellemezte ezt az iparágat, amelyet a fennálló devizális problémák is 

ösztönöztek. Ez az export jelentősen visszaesett a háború idején, és a gazdaság, így a 

gyógyszeripar is átállt egy önellátó, befelé forduló stratégiára. A háború okozta 

piacveszteség és az akadozó nyersanyag-behozatal is jelentősen hatott a szektorra. Ennek 

ellenére elmondhatjuk, hogy Magyarország már egy évszázada is jelentős gyógyszeripari 

szereplő volt. A háború után, a szocializmus idején a szűk belső piac mellett a Szovjetunió 

és a szövetségi rendszeréhez tartozó államok jelentették a gyógyszeripar elsődleges 

felvevőpiacát. Továbbra is jelentős volt az export aránya (a termelés 60%-a), azonban 

ebben az időszakban a gyógyszeripar nemzetközi lemaradása volt jellemző (Antalóczy 

2007). A későbbiekben sikerült a nyugati területekkel fenntartani a szakmai kapcsolatokat, 

illetve egyre jobban tudtak terjeszkedni a keleti piacok irányába, ennek következtében az 

1980-as évek végére a hazai gyógyszeripar a legfejlettebbnek számított Kelet-Európában. 

Ehhez a fejlődéshez elsősorban néhány nagyvállalat járult hozzá: Alkaloida, Biogal, 

Chinoin, Egis, Reanal, Richter. 

A rendszerváltás számos területen átalakította a hazai gyógyszeripar szerkezetét: 

megváltozott a szabályozás (termékszabadalom bevezetése), valamint a kereskedelemi 

liberalizálás hatására megjelentek a piacon a külföldi termékek. A legnagyobb hatása 
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azonban mégis a pénzügyi és szakmai befektetők részvételével végrehajtott 

privatizációnak volt. 1996-ban a gyógyszeripari vállalatok többsége magántulajdonba 

került, és 1998-ra a három nagyvállalat (Biogal, Chinoin, Egis) esetében is megszűnt az 

állam tulajdonosi szerepköre. A befektetők elsősorban Franciaországból, Észak-

Amerikában és Izraelből érkeztek. A felvásárlás számukra egy vonzó lehetőség volt, hiszen 

egy nagy, telítetlen piacra léptek így be, jó szakmai háttérrel rendelkező vállalatokat 

vásárolhattak meg. Emellett azonban kockázatos is volt a befektetés, hiszen a 

rendszerváltást követően bizonytalan volt a politikai és gazdasági környezet az országban. 

Három nagyvállalat, az Alkaloida (ICN, majd Sun Pharma), a Biogal (TEVA) és a Chinoin 

(Sanofi) egy-egy multinacionális vállalatba tagozódott be, az Egis és a Human – a 

menedzsment révén – a továbbiakban is önálló tudott maradni. A Richter külföldi pénzügyi 

befektetők többségi tulajdonába kerülését a menedzsment önállóan koordinálta (Antalóczy 

2001). Az iparág szervezeti hátterének átalakulása után a vállalatok tevékenységének 

szerkezeti módosulása következett, ami elsősorban általános termékkoncentrációt 

jelentett.  

Magyarország gyógyszeripara ma főként úgynevezett branded generikumokat 

gyárt: az originális hatóanyagnév alatt értékesített, hagyományos generikumokkal 

ellentétben e termékeknek saját márkanevük van, s gyakran egyéb tulajdonságaikban – 

például gyógyszerforma, felszívódás – is eltérnek az originális termékektől. A legnagyobb 

gyógyszergyárak originális kutatás-fejlesztési tevékenységet is végeznek, ennek 

eredménye például a Cavinton, a Degranol vagy a Mydeton (Antalóczy 2007). Az iparág 

területi elhelyezkedését tekintve Budapest központúnak mondható, itt található az Egis és 

Richter (Kőbányán), a Sanofi (Újpesten és Nagytétényen), illetve a város környékén is 

előfordulnak üzemek, például Dorogon a Richter, Veresegyházán a Sanofinak, illetve 

Gödöllőn a Teva egy-egy telephelye. A vidéki területek közül az északkelet-magyarországi 

térség emelhető ki: Tiszavasvári – Alkaloida, Debrecen – Richter és TEVA, Miskolc-

Csanyikvölgy – Sanofi, Sajóbábony – TEVA.  

A 45. ábra mutatja a kelet-közép-európai régió országainak a gyógyszerexportját 

és a gyógyszer-kereskedelmi mérleg egyenlegét. A magyar termelésszerkezetről 

elmondhatjuk, hogy erősen exportorientált, az ábrán látható, hogy a többi ország közül is 

kiemelkedik Magyarország helyzete. 2013-ban a teljes gyógyszeripari árbevétel 85,5 

százalékát tette ki az exportbevétel. Ez az ezredfordulót követően 23 százalékos egyenletes 

növekedést mutat. Ezzel Magyarország 2013-ban, az export tekintetében, a világ országai 

között a 19. helyet foglalta el, ami a 2001-es 25. pozícióhoz képest javulást jelent. A teljes 

export értéke meghaladta az 5 milliárd amerikai dollárt, ami a 2001-es 414 millió dolláros 

értékhez képest mindegy 12-szeres növekedést jelent. A gyógyszeripari export a teljes 

magyar export 4,7 százalékát teszi ki 2013-ban, ami 3,5-szeres növekedés a 2001-es 

adathoz képest (Lengyel 2014:27). 

Ahogy az ábrán is láthatjuk ez az export érték az ezredfordulót követően 

dinamikusan emelkedett, jóval nagyobb mértékben, mint a többi kelet-közép-európai 

ország esetén. Ezzel pedig elérte, hogy Magyarország vezető pozícióba került a régióban. 

A kivitel növekedésében egyedül a gazdasági világválság tudott megtorpanást okozni, 

azonban ez is csak átmenetinek bizonyult. 2012-ben kivitel tekintetében Magyarországot 

Szlovénia, Lengyelország, Csehország és Románia követte.  
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45. ábra: Gyógyszerexport (bal ábra) és gyógyszerkereskedelmi mérleg (jobb ábra) 

Forrás: Lengyel (2014) 29. oldal 

Fontos kiemelnünk azonban, hogy bár a térségben Magyarország vezető 

pozícióban található a kiviteli adatok alapján, a hasonló méretű nyugat- és észak-európai 

országoktól elmaradásban van (pl. Ausztria, Belgium, Dánia, Hollandia, Írország, Svájc, 

Svédország). A régió országainak mérlegadatai alapján láthatjuk, hogy a hagyományosan 

jelentős exportőr Szlovénián kívül csak Magyarországnak pozitív a gyógyszer-

külkereskedelmi mérlege, bár ez az érték esetünkben 2006 előtt még negatív volt. 

Magyarország tagja annak a 15 országnak, amelyek külkereskedelmi többlete 2012-ben 

meghaladta az 1 milliárd amerikai dollárt. A többlet teljes forgalomra vetített súlyában 

csak Szlovénia előzi meg a térségben, de Nyugat-Európában Dánia, Írország, Svájc, 

Ausztria, Németország és Svédország gyógyszeripari specializációja is nagyobb mértékű. 

Kiemelendő, hogy az ország pozíciója a relatív többlet alapján a belga, holland, francia és 

brit szinten van. Ha nem csak a kivitelt vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy az erőviszonyok a 

térségben másként alakulnak. A termelési érték alapján Magyarország és Lengyelország 

gyógyszeripara vezet Szlovénia előtt, de teljes foglalkoztatás alapján már a térség 

legnagyobb országának elsőbbségét láthatjuk 2010-ben (Lengyel-Molnár 2014).  

A 46. ábra Magyarország gyógyszerkivitelének országonkénti megoszlását 

mutatja. Az ország legjelentősebb exportpartnere Oroszország, a teljes kivitelünk 15,8 

százalékát adta 2012-ben. Románia (11,5%) illetve Németország (7,9%) is komoly 

felvevőpiacnak számít, őket Franciaország, Lengyelország, Ukrajna, Csehország és 

Bulgária követi. Európa fejlettebb nyugati és déli területei az elmúlt bő egy évtizedben 

átlagosan 30 százalékos arányt képviseltek, de az oda irányuló kivitel jelentősen 

koncentrált, elsősorban Németországba, Franciaországba, Olaszországba és Nagy-

Britanniába került. A 2002-es adathoz képest néhány változást láthatunk, például csökkent 

Lengyelország és az Egyesült Királyság súlya, és nőtt Romániáé, illetve Németországé. 

Az Európán kívüli országok súlya átlagosan 10% körül alakult, de míg az előző régiók 

súlya jelentős ingadozásokat mutatott, itt egyértelmű a jelentőség-vesztés tendenciája. Az 

ezredforduló idején a legnagyobb Európán kívüli felvevőpiacunkat Izrael adta, majd 2012-

ben már Kazahsztán és Üzbegisztán.  
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46. ábra: Magyarországi gyógyszeripari termékek exportpiacai 2002-ben (fent) és 2012-ben (lent) 

Forrás: Lengyel – Molnár (2014) 

 

A 2002 és 2012 közötti időszakról elmondhatjuk, hogy a magyar gyógyszeripari 

termékek súlya a kelet- és kelet-közép-európai országok nagy részének 

gyógyszerimportjában növekedett. Kivételt jelentett a kiemelkedő piacnak számító 

Oroszország és Ukrajna, a legnagyobb arányú növekedés pedig Romániában, Bulgáriában, 

Szerbiában és Litvániában volt. A 2011-es adatokat vizsgálva pedig láthatjuk, a magyar 

gyógyszeripari termékek tették ki a teljes román gyógyszerimport közel 20, és a bolgár 

gyógyszerimport 16,5 százalékát, ami piacvezető szerepet biztosított Magyarországnak. 

Más országokban is jelentős a magyar export: a vizsgált időszak felében a hazai 

gyógyszeripar részesedése meghaladta a 4-5 százalékot Oroszország, Fehéroroszország, 

Ukrajna, Lettország, Litvánia és Moldova behozatalában is. 

Ha megvizsgáljuk, hogy a régió országainak gyógyszerimportja döntően honnan 

származik, azt láthatjuk, hogy hazánk fő vetélytársa, a már korábban is kiemelt Szlovénia. 

Ez főként az intenzív exporttevékenységének köszönhető, de ezen a területen az utóbbi 

években Magyarország jelentős expanziót hajtott végre, mellyel a régió legerősebb 

szereplőjévé vált. Szlovénia exportja elsősorban a Nyugat-Balkán országaiba áramlik, 

Bosznia-Hercegovinában, Horvátországba, Macedóniába, Montenegróba, illetve 

Albániába. Azonban a környező országokban már hazánknak erősebb a pozíciója. Az 
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egyetlen kivételként Szlovákia említhető, ahol a cseh gyógyszeripari termékek uralják a 

piacot. Valószínűsíthető, hogy ezek mögött a folyamatok mögött a történelmi közelmúlt 

(Csehszlovákia, Jugoszlávia) napjainkig kitapintható hatásai állnak.  

Hazánkban található -Kelet-Közép-Európa legfejlettebb gyógyszeripari ágazata, 

melynek központja Budapest. Debrecen legfőbb vetélytársa így tehát a főváros, mellyel 

szemben legnagyobb versenyelőnye a 20-30 százalékkal alacsonyabb költségekben rejlik.  

Ha globális szinten gondolkozunk, akkor a működőtőke befektetésekért folyó 

harcban Debrecennek Indiát kell figyelemmel kísérnie, ahol a gyógyszeriparon belül óriási 

verseny zajlik. India versenyhátrányának tekinthető az állami árellenőrzés rendszere és az 

infrastruktúra hiányosságai. Azonban ennek ellenére is egyre nő az országban a 

multinacionális vállalatok jelenléte, amelyek pedig szintén a generikus gyógyszerek 

gyártására fókuszálnak. Az itteni vállalatok elsődleges célországát az olyan elöregedő 

társadalommal rendelkező államok adják, mint például Japán. De kiemelt csoportként 

tekintenek a fejlődő országokra Afrikában, illetve Latin-Amerikában, amelyeket olcsó 

gyógyszerekkel tudnak ellátni.  

Debrecen fejlesztése szempontjából követendő példaként tekinthetünk a 

svédországi Göteborg városára, ahol (a szolgáltató vállalatokat figyelmen kívül hagyva) 

már 180 innovatív vállalat működik az egészségügyben. A város és a régió oktatási 

intézményei szoros együttműködésben teremtik meg a fejlődés alapját, a magasan képzett 

munkaerő és a kitűnő munka- és vállalkozói környezet megteremtésével. Ezen 

lehetőségekre építhet Debrecen városa is, hiszen az alapok már adottak.  

A debreceni gyógyszeripar két kiemelkedő szereplője a TEVA és a Richter. A 

TEVA debreceni üzeme elsősorban aktív hatóanyaggyártással és generikus 

gyógyszergyártással foglalkozik. A helyi üzem tevékenységi körébe tartozik a tablettás és 

kapszulás termékek előállítása, csomagolása, illetve kiemelkedő az itt folytatott kutatás és 

fejlesztés. A Richter 2012-ben nyitotta meg a városban biotechnológiai üzemét, melyben 

elsősorban K+F tevékenységet végez: biotechnológiai úton előállított gyógyszeripari 

termékek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.  

Hazánkban a gyógyszeripar erősen szabályozott a kereskedelem és a gyártás 

tekintetében is: a vállalatoknak követni kell a gyógyszerforgalmazási törvényt, a 

gyógyszerkommunikáció Etikai Kódexét, illetve a Transzparencia Kódexet. Ezek 

egyértelműen meghatározzák, mik a gyógyszerismertetés szabályai, illetve korlátozzák a 

kereskedelemben résztvevők körét, például kizárólag patikák és nagykereskedők 

árulhatnak gyógyszereket. Debrecenben nemcsak a gyógyszergyártás, hanem a 

nagykereskedelem is jelen van, a Mediner Kft. székhelye a városban található. 

Ahogy láthattuk korábban, a debreceni telephelyű gyógyszeripari vállalatok nem 

számítanak újdonságnak, hiszen már a rendszerváltás előtti időkben is meghatározó 

szerepet töltött be a város az ország gyógyszertermelésében. De fontos kiemelnünk, hogy 

ehhez hozzájárult a Debreceni Egyetemen folyó gyógyszerészeti képzés. A szakemberek 

képzése mellett az egyetem kutatói vállalatokkal is hozzájárult az ipar fejlődéséhez. Ilyen 

például a UD-Genomed Kft. melyet a Debreceni Egyetem alapított 2007-ben. A cég egy 

innovatív, szolgáltató kutató-szervezet, mely klinikai genomikai vizsgálatokat és ahhoz 

kapcsolódó tanácsadó és oktatói szolgáltatásokat kínál.  
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47. ábra: A gyógyszeripari vállalatok megoszlása Debrecenben 2014-ben 

Forrás: Deloitte 

 

A városban működő gyógyszeripari vállalatok alszektoronkénti megoszlását 

láthatjuk a 47. ábra. A gyógyszerkészítmény gyártásban a TEVA az egyetlen vállalat, 

hiszen a Richter budapesti székhellyel rendelkezik, így nem szerepel az ábrán. A városban 

jelenlevő K+F tevékenység jelentőségét mutatja a biotechnológiai kutatás és fejlesztés 

nagy aránya. A gyógyszeripari vállalatok számának megoszlása elég aránytalan képet 

mutat, főleg az egyetlen gyártó vállalat miatt. A vállalatok alszektoronkénti megoszlása 

árbevétel alapján teljesen ellentétes képet mutat (48. ábra). 

 

48. ábra: A debreceni gyógyszeripari vállalatok árbevétel szerinti megoszlása 

Forrás: Deloitte 

Az egyetlen gyógyszergyártó vállalat, a TEVA adja a teljes árbevétel 97,5 százalékát. 

Ez elsöprő fölényt jelent, és jól mutatja a vállalat gazdasági súlyát, mind az iparban, mind 

a régióban. Ez az adat arra enged következtetni, hogy az iparági elemzések fókuszába a 

gyógyszergyártást érdemes helyezni, hiszen ennél jelentkezik a legnagyobb árbevétel.  
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4.3.1. Gyógyszerkészítmény gyártása 

A 49. ábra láthatjuk a debreceni iparágak éves árbevételeit 2015-ben. Ez alapján 

egyértelmű, hogy a gyógyszeripar tölti be a vezető szerepet a városban. Ezen belül, ha a 

szakágazatonkénti megoszlást vizsgáljuk meg – a nagykereskedelmet nem ide számítva – 

azt láthatjuk, hogy az egyetlen szakágazat a gyógyszerkészítmény gyártása, és ezen belül 

is egy vállalat működik, a TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

  

 

49. ábra: Az egyes iparágak jelentősége Debrecenben árbevétel alapján 2015-ben 

 

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. az ország egyik legjelentősebb, és legnagyobb piaci erővel 

bíró gyógyszergyára. A debreceni üzemének 2014-es árbevétele meghaladta a 265 milliárd 

forintot, létszáma megközelítette 3 100 főt. A TEVA Pharmaceutical Industries Ltd 

magyarországi története 1979-től eredeztethető, amikor is először üzleti, majd 1981-től 

gyártási kapcsolatot létesített a Biogal gyógyszergyártó céggel. A Biogal rendszerváltás 

utáni privatizációjakor először 77 százalékos, majd a folyamatos vásárlások következtében 

99 százalékos részesedést szerzett. Magyarországi tevékenységét azóta is bővíti, 2000-ben 

például megvásárolta a gödöllői Humán Gyógyszergyárat. A vállalat élesen elkülöníti a 

gyártási és a kereskedelmi tevékenységét, így Debrecenben csak a gyártásra fókuszál. A 

cég jelentősen hozzájárul a város és a régió fejlődéséhez, már számos beruházást és 

fejlesztést valósított meg a térségben. Ilyen volt például a 2010-ben átadott 4 400 m2-es 

alapterületű, négyszintes csomagolóüzem építése. A fejlesztés a MegaPlant projekt 

keretében jött létre, mely projekt duplájára emelte a debreceni telephely éves forgalmát, 

300 új munkahelyet generált, ezáltal jelentősen hozzájárult a térség gazdasági 

fejlődéséhez. Egy másik ilyen befektetés volt a 2009-ben felavatott 2 700 m2 alapterületű 

Európai Generikus Kutatás-fejlesztési Központ megépítése. A projekt megvalósulása után 

Debrecen a vállalat európai piacra fejlesztő egységei közül első helyre került. A Központ 
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laboratóriumokat, irodákat, kiszolgáló és raktárhelyiségeket foglal magába. Mivel az 

iparág egyetlen szereplője a TEVA Zrt., ezért az ágazat adatainak bemutatása a vállalat 

elemzésekor történik.  

 

4.4. Informatika és elektronika 

Országos szinten dinamikusan fejlődik az ICT szektor, jól mutatja, hogy az egyik 

legnagyobb foglalkoztató (27%), és az iparágon belül különösen fontos szerepe van a 

Shared Service Center alszektornak, mely több mint 25 ezer főt alkalmaz. Az iparágon 

belül Budapest dominanciája figyelhető meg, hiszen az alkalmazotti létszám 83 százaléka 

itt található. Ezt a tendenciát követve a városunk a második helyen áll 13 százalékkal. Helyi 

szinten az informatika és elektronika a harmadik legjelentősebb szektor. 

A hazai elektronikai ipar a feldolgozóipar részeként a magyar gazdaság egyik 

meghatározó ágazata. Az elektronikai ipar a hazai GDP közel 4,5%-ának megtermeléséért 

felel közvetlenül, miközben a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján több mint 

95 ezer munkavállalót foglalkoztat több mint 200 vállalaton keresztül11. 

Debrecen adottságai az informatika és az elektronika területén jónak mondhatók. 

Az itt működő vállalatok kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, mind az 

Európai Unión belül, mind azon kívül.  

 

 

50. ábra: Magyar tulajdonú és nem magyar tulajdonú társaságok aránya Debrecenben 

Forrás: Deloitte Zrt. Iparági tanulmánya Informatika és elektronika ágazatban 

 

 A 50. ábra szemlélteti, hogy az iparágban működő vállalatok döntő többsége 

magyar tulajdonban van, a külföldi tulajdonú társaságok mindössze 3,4 százalékos arányt 

mutatnak. Ezek a vállalatok azonban sokkal nagyobb létszámot foglalkoztatnak, ezt 

bizonyítja az iparágban dolgozók megoszlása a külföldi és hazai tulajdonú vállalatokban: 

a hazai cégeknél az alkalmazottak 38,9 százaléka, míg a nem magyar tulajdonú 

társaságoknál a 61,1 százalékuk dolgozik (51. ábra). 

                                                 
11 http://docplayer.hu/16019373-Eszak-alfold-intelligens-szakosodasi-strategiaja.html 
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51. ábra: Magyar tulajdonú és nem magyar tulajdonú társaságok átlagos állományi létszámának 

megoszlása 2014-ben 

Forrás: Deloitte Zrt. Iparági tanulmánya Informatika és elektronika ágazatban 

 

4.4.1. Informatika és távközlés Debrecenben 

Az informatika és távközlés szektorban 2015-ben 455 vállalat működött, számuk a vizsgált 

időszakban folyamatosan emelkedett. Az ICT szektor részletesebb elemzésekor érdemes 

megvizsgálnunk a szektor árbevételének alakulását. A fejezet nem tartalmazza a British 

Telecom-ra, az IT Services-re és az EPAM-ra vonatkozó elemzést, mivel nem állt 

rendelkezésre adat. Ezt mutatja az 52. ábra. A szektor árbevétele 2014-ig dinamikusan 

növekedett, majd 2015-re csökkenést láthatunk. 2015-ben az iparág éves árbevételének 

értéke 15 milliárd Ft feletti.  

 

52. ábra: Az informatika és távközlés szektor árbevételének alakulása 2012-2015 között 

 

Ez a visszaesés a foglalkoztatottak számában is látható (53. ábra), annak ellenére, 

hogy a vállalatok száma továbbra is emelkedett. 2015-ben összesen 1 114 fő dolgozott az 

informatika és távközlés szektorban.  
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53. ábra: Foglalkoztatottak számának alakulása az informatika és távközlés szektorban 

 

Az informatika és távközlés iparágon belül összesen 19 szakágazatot különíthetünk 

el. A 54. ábra mutatja ezen szakágazatok vállalatainak megoszlását. A legtöbb vállalat a 

számítógépes programozás szakágazatban működik, összesen 136.  

 

 

54. ábra: Vállalatok száma az informatika és távközlés iparágban szakágazatonként 

 

Ezek közül azok számítanak igazán jelentősnek, melyek éves árbevétele 

meghaladja az 1 milliárd forintot. Így a szakágazatok száma hatra szűkül: számítógépes 

programozás, egyéb információ-technológiai szolgáltatás, vezetékes távközlés, 

számítógép, -periféria javítása, információ-technológiai szaktanácsadás, adatfeldolgozás, 

web-hoszting szolgáltatás. Ha ezek közül kiválasztjuk azokat, amelyek legalább 150 fős 
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alkalmazotti létszámmal rendelkeznek, csak két szakágazat marad: számítógépes 

programozás és egyéb információ-technológiai szolgáltatás. Ezeket az adatokat az 55. ábra 

szemlélteti. Az oszlopok hosszúsága jelzi az árbevétel nagyságát, az oszlopok vastagsága 

pedig a foglalkoztatotti létszámot.  

 

 

55. ábra: Az informatika és távközlés szektor szakágazatai árbevétel és alkalmazotti létszám alapján 

2015-ben 

 

Ahhoz, hogy megtaláljuk a legfontosabb szakágazatokat, érdemes megvizsgálnunk 

még a bruttó hozzáadott érték alakulását (56. ábra). Az egész iparágat tekintve, az 

árbevételek adataihoz hasonlóan 2014-ig növekedést láthatunk, majd 2015-re kisebb 

csökkenést. A szakágazatok közül egyértelműen kiemelkedik a már korábban is említett 

két terület, így az iparág elemzését velük folytatjuk. 
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56. ábra: Bruttó hozzáadott érték alakulása az informatika és távközlés iparágban, valamint a 

szakágazataiban 2012-2015 között 

 

A 31. táblázatban láthatjuk a két szakágazat legfontosabb adatait. A számítógépes 

programozás területén 136 vállalat működik, ennek megfelelően az árbevétel és az adózás 

előtti eredmény is magasabb. Azonban, ha egy vállalatra vetítjük le ezeket az értékeket, 

azt láthatjuk, hogy a számítógépes programozás esetén egy cég átlagos árbevétele évi 

30,29 millió forint, az egyéb információ-technológiai szolgáltatás vállalatainál évi 77,47 

millió forint. 

31. táblázat: A legfontosabb szakágazatok árbevétele, adózás előtti eredménye, befektetett eszközök 

értéke, alkalmazotti létszáma 2015-ben 

Szakágazat megnevezése 
Árbevétel 

(mFt) 

Adózás előtti 

eredmény 

(mFt) 

Befektetett 

eszközök 

(mFt) 

Létszám (fő) 
Vállalatok 

száma 

Egyéb információ-

technológiai szolgáltatás 
3 254 276 1 105 199 42 

Számítógépes 

programozás 
4 120 850 1 652 369 136 

 

Ugyanezen adatokat érdemes arányosítva is megvizsgálnunk. Ezt tartalmazza a 32. 

táblázat. Így már egy mutatót kivéve, minden területen jobban teljesít az egyéb információ-

technológiai szolgáltatás szakágazat. Az egyetlen kivétel az egy főre jutó adózás előtti 

eredmény. Már a 31. táblázatban is azt láthattuk, hogy a programozástól arányaiban sokkal 

nagyobb elmaradása van ennek a szakágazatnak adózás előtti eredményben, mint 

árbevételben, amiből arra következtethetünk, hogy az egyéb információ-technológiai 

szolgáltatás szakágazat sokkal költségesebb.  

32. táblázat: A legfontosabb szakágazatok arányosított mutatói 2015-ben 

Szakágazat megnevezése 
Árbevétel 

(mFt) 

1 főre jutó 

árbevétel 

1 Ft befektetett 

eszközre jutó 

árbevétel 

1 főre jutó 

adózás előtti 

eredmény 

1 főre jutó 

befektetett 

eszköz 

Egyéb információ-

technológiai szolgáltatás 
3254 16 3 1 6 

Számítógépes 

programozás 
4120 11 2 2 4 
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Számítógépes programozás 

Ahogy láthattuk ez a szakágazat rendelkezik a legtöbb vállalattal, legnagyobb alkalmazotti 

létszámmal és árbevétellel. A szakágazat árbevétel szempontjából dinamikus növekedést 

mutat (57. ábra). Itt nem tapasztalható az iparág szintjén látott visszaesés 2015-re, az 

árbevétel bár lassuló ütemben, de folyamatosan emelkedik. 

 

57. ábra: A számítógépes programozás szakágazat árbevételének alakulása 2012-2015 között 

A szakágazat bruttó hozzáadott érték alapján is jól teljesít, magasan kiemelkedik a 

szakágazatok közül, és itt is folyamatos növekedést mutat. Az árbevétel ebben a szektorban 

bőven elmarad a korábban bemutatott iparágak árbevételétől. Itt jellemzően kisebb 

vállalatok működnek, alacsonyabb alkalmazotti létszámmal és befektetett eszközzel. 

Azonban mivel kevés munkaerőt foglalkoztatnak, az egy főre jutó árbevétel magasnak 

mondható.  

 

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  

Ebben a szakágazatban a teljes árbevétel 2015-ben 3 milliárd forint felett volt, melyet 

42 vállalat termelt meg. Az árbevétel alakulása követi az iparági trendet, tehát növekedést 

mutat egészen 2014-ig, majd 2015-re minimális csökkenést mutat (58. ábra). 

 

58. ábra: Az egyéb információ-technológiai szolgáltatás szakágazat árbevételének alakulása 2012-

2015 között 
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4.4.2. Shared Service Centers 

Az SSC szektor a legdinamikusabban fejlődő ágazat. Néhány éve még nem is létezett ez a 

szektor, ma meg az egyik legjelentősebb foglalkoztató: 2 700 felett van a jelenleg ezen a 

területen dolgozók száma városunkban, és várhatóan dinamikusan bővülni is fog, 

átlagosan 20% körüli éves ütemben. 5 cég is kifejezetten erre a területre fókuszált az elmúlt 

pár év fejlesztései során (IT Services, British Telecom, Merlin IT /Transcosmos/, National 

Instruments és a Flowserve). Debrecenben hasonló tevékenységeket végeznek az SSC-k, 

mint az országban: a hazai SSC-k 4 leggyakoribb tevékenysége Debrecenben is dominál 

(pénzügyi szolgáltatás, vevőszolgálat, IT, üzleti folyamatok támogatása). 

 

59. ábra: Hazai SSC-k szolgáltatási területei 

Forrás: HOA 

 

4.4.3. Elektronika 

A feldolgozóipar másik alága, mely releváns a tanulmány szempontjából, az elektronika. 

Az országos adatokról már írtunk. emellett néhány fontosabb információt itt is közlünk. A 

hazai elektronikai ipar a feldolgozóipar részeként a magyar gazdaság egyik meghatározó 

ágazata. Az elektronikai ipar a hazai GDP közel 4,5%-ának megtermeléséért felel 

közvetlenül, miközben a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján több mint 95 ezer 

munkavállalót foglalkoztat több mint 200 vállalaton keresztül12. 

Az iparban meghatározó az Észak-alföldi régióban a tőkeigényes vegyipar, a 

ruházati ipar, az élelmiszeripar, illetve a gépipar. Ezek több városban meghatározóak, 

térségi jelentőségűek. Legjelentősebb termelővállalatok az elektronika területén: Samsung 

(elektronika) - Jászfényszaru; Electrolux (elektronika) - Jászberény; Zeiss (optikai 

műszergyártás) - Mátészalka, National Instruments (számítógépalkatrész-gyártás) - 

Debrecen; GE Lighting Tungsram (elektronika) – Hajdúböszörmény13. Az elektronikai 

ipar jelentősége kiemelkedő az Észak-alföldi régióban, a foglalkoztatotti létszámra 

                                                 
12 http://docplayer.hu/16019373-Eszak-alfold-intelligens-szakosodasi-strategiaja.html 
13 

http://magyarorszag.digitalcity.hu/digitalcity/entity/entityMainPage.jsp?dom=AAAABIOO&prt=AAAALJ

JW&egd=AAAAFFMU&efm=AAABFDTY&bem=AAAAJQDL  

http://magyarorszag.digitalcity.hu/digitalcity/entity/entityMainPage.jsp?dom=AAAABIOO&prt=AAAALJJW&egd=AAAAFFMU&efm=AAABFDTY&bem=AAAAJQDL
http://magyarorszag.digitalcity.hu/digitalcity/entity/entityMainPage.jsp?dom=AAAABIOO&prt=AAAALJJW&egd=AAAAFFMU&efm=AAABFDTY&bem=AAAAJQDL
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számított lokációs kvóciense 1,33, ami ugyanakkora nagyságrendű, mint a gyógyszer-

gyártás (1,36)14. 

Debrecenben elektronikai területen összesen 9 darab vállalat működik. Az 

alágazatok tekintetében elmondható, hogy ez a kilenc szervezet három alágazatban 

tevékenykedik: híradás- technikai berendezések gyártása 4 db, elektronikai alkatrész, 

áramköri kártya gyártása 3 db, míg számítógép, perifériás egység gyártása 2 db vállalat. A 

szakágazatokat tekintve összesen négy van, melyben a debreceni székhelyű vállalatok 

működnek (60. ábra).  

 

60. ábra: A debreceni székhelyű vállalatok száma az elektronika szakágazataiban 

Amennyiben el akarjuk helyezni az iparágat a városban működő iparágak között 

árbevétel szempontjából, akkor láthatjuk, hogy az elektronika a 3. legjelentősebb a maga 

170 milliárd forint feletti árbevételével 2015-ben (61. ábra).  

 

61. ábra: Az iparágak bevétel szerinti sorba rendezése 

                                                 
14 http://docplayer.hu/16019373-Eszak-alfold-intelligens-szakosodasi-strategiaja.html 

4
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elektronikai áramköri

kártya gyártása
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Az iparág összes bevételének alakulását, és trendjét a 62. ábra segítségével tudjuk 

elemezni. Látható, hogy 2012-2013 között egy kis meredekségű, alig több mint 2%-os 

csökkenés volt. Ezt követően egy jelentős, 28%-os emelkedés következett, melyet 2015-

ben ennél kisebb mértékű, nem egészen 4%-os növekedés követett.  

 

62. ábra: Az elektronika árbevételének alakulása (bal) és trendje (jobb) 2012-2015 között 

 

A 33. táblázatban összefoglaltuk az iparág és a szakágazatra vonatkozó 

legfontosabb adatokat 2015-re vonatkoztatva. Látható, hogy az iparág teljes bevételének 

99,5%-át az elektronikai áramköri kártya gyártásában működő 1 szervezet adja. Ezzel ez 

a legjelentősebb szakágazat ezen a területen a városban. Ennek az eredménynek a tükrében 

nem meglepő, hogy a foglalkoztatás 97%-át is ez teszi ki. A legkisebb jelentőséggel az 

elektronikai alkatrész gyártása bír a maga két szervezetével, és 1 millió forintos 

árbevételével. Ebben a szakágazatban befektetett eszköz nem jelenik meg a vállalatban. 

 

33. táblázat: Az elektronika és szakágazatainak legfontosabb adatai 2015-re vonatkozóan 

  elektronika 

elektronikai 

áramköri 

kártya 

gyártása 

híradás- 

technikai 

berendezések 

gyártása  

számítógép, 

perifériás 

egység 

gyártása  

elektronikai 

alkatrész 

gyártása 

árbevétel (mFt) 170 139 169 357 742 39 1 

befektetett eszközök 

(mFt) 
13 085 12 979 90 1 15 

adózás előtti eredmény 

(mFt) 
14 782 14 613 167 3 0 

létszám (fő) 1 276 1 241 31 3 1 

szervezetek száma 9 1 4 2 2 

 

Az árbevételeket is elemeztük az ágazaton és a szakágazatokon belül (34. táblázat). 

A legjelentősebb szakágazatban jelentkező eredmény nem meglepő, hiszen egy szervezet 

működik benne. Érdekes tény azonban, hogy a befektetett eszközök árbevétel termelő 

képessége a számítógép, perifériás egység gyártása szakágazatban a legjobb, mivel itt egy 

Ft befektetett eszköz 39 millió Ft árbevételt produkált 2015-ben.  
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34. táblázat: Az elektronika és szakágazatainak mutatói árbevételre vetítve 

  elektronika 

elektronikai 

áramköri 

kártya 

gyártása 

híradás- 

technikai 

berendezések 

gyártása  

számítógép, 

perifériás 

egység 

gyártása  

elektronikai 

alkatrész 

gyártása 

árbevétel (mFt) 170 139,0 169 357,0 742,0 39,0 1,0 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 133,3 136,5 23,90 13,0 1,0 

1 vállakozásra jutó 

árbevétel (mFt) 
18 904,3 169 357,0 185,5 19,5 0,5 

1 Ft befektetett eszközre 

jutó árbevétel (mFt) 
13,0 13,0 8,2 39,0 0,1 

 

Amennyiben megvizsgáljuk az ágazatot és szakágazatait az adózás előtti eredmény 

tükrében, akkor látható, hogy egyértelműen egy főre a legtöbb az elektronikai áramköri 

gyártásban jut, majd a híradás-technikai berendezések gyártásában. Ami megint csak 

érdekes, hogy a befektetett eszközökre vetítve a legjobb eredményt a számítógép, 

perifériás egység gyártása szakágazatban jutott, míg a második ebben a mutatóban a 

híradás-technikai berendezések gyártása szakágazat (36. táblázat). 

 

35. táblázat: Az elektronika és szakágazatainak mutatói adózás előtti eredményre vetítve 

 elektronika 

elektronikai 

áramköri 

kártya 

gyártása 

híradás- 

technikai 

berendezések 

gyártása 

számítógép, 

perifériás 

egység 

gyártása 

elektronikai 

alkatrész 

gyártása 

adózás előtti eredmény 

(mFt) 
14 782,0 14 613,0 167,0 3,0 0 

1 főre jutó adózás előtti 

eredmény (mFt) 
11,6 11,8 5,4 1,0 0,0 

1 vállakozásra jutó adózás 

előtti eredmény (mFt) 
1 642,4 14 613,0 41,8 1,5 0,0 

1 Ft befektetett eszközre 

jutó adózás előtti 

eredmény (mFt) 

1,1 1,1 1,9 3,0 0,0 

 

Az iparág bruttó hozzáadott értékének vizsgálata alapján megállapítható, hogy az 

árbevételhez hasonlóan ingadozások voltak a vizsgált négy év tükrében (63. ábra). A BHÉ 

csökkenése 2013-ban nagyobb mértékű, mint amilyen mértékben az árbevétel csökkent és 

a következő évi növekedése sem érte el az árbevétel növekedésének mértékét. A 2015-ben 

tapasztalható csökkenés viszont az árbevétel arányával megegyező. 
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63. ábra: Az elektronika ágazat BHÉ mutató 2012-2015 között 

 

Elektronikai áramköri kártya gyártása 

Ebben a szakágazatban egyetlen szervezet működik, az NI Hungary Software és Hardware 

Gyártó Kft. Ennek megfelelően a szakágazat ismertetése egybe esik a szervezet legfőbb 

adatainak ismertetésével, így nem teszünk különbséget ebben az esetben. Az NI Hungary 

Kft teljesítményét részletesen a legjobban teljesítő vállalatok bemutatásánál láthatjuk. 

 

Híradás- technikai berendezések gyártása 

A szakágazat árbevételének alakulása és trendje némi különbséget mutat a másik 

szakágazathoz képet (64. ábra). Egy kisebb, 6%-os növekedést követően 2014-ben egy 

jelentős 16%-os csökkenés következett. A 2014. évről az egész iparág szempontjából 

elmondható, hogy negatív eredményeket hozott, viszont ebben a szakágazatban 2015-ben 

egy jelentősebb, 24%-os növekedés következett. 

 

64. ábra: A híradás-technikai berendezés gyártás szakágazat árbevételének trendje (bal) és 

százalékos változása (jobb) 2012-2015 között 

 

A bruttó hozzáadott érték alakulása viszont ezzel szemben egy folyamatos, állandó 

növekedést mutat (65. ábra). A növekedés még az árbevételben csökkenő tendenciát 

mutató évben is megmaradt, csupán a mértéke csökkent. 
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65. ábra: A híradás-technikai gépgyártás szakágazat BHÉ mutatójának trendje 

 

4.4.4. Informatika és elektronika összegzés 

Debrecen versenyképessége szempontjából érdemes áttekintenünk, hogyan alakulnak a 

városban bejegyzett vállalatok főbb mutatói az országos átlaghoz képest.  

 

66. ábra: Az iparági vállalatok adózott eredménye 

Forrás: Deloitte Zrt. Iparági tanulmánya Informatika és elektronika ágazatban 

Ha az adózott eredményt vizsgáltjuk a helyi cégek esetében, azt láthatjuk, hogy a 

debreceni vállalatok mind az árbevétel, mind az adózott eredmény szempontjából az 

országos átlag felett teljesítenek. A debreceni vállalatok átlagos adózott eredménye 

83,9 millió, míg az országos átlag mindössze 37,2 millió forint (66. ábra). Így tehát a 

debreceni adat 125 százalékkal magasabb, ami részben annak köszönhető, hogy a városban 

a National Instruments súlya sokkal nagyobb, mint országos szinten más, hasonló méretű 

és szerepű vállalaté.  

A debreceni vállalatok az informatika és elektronika ágazatában 

szakemberhiánnyal küzdenek, pályakezdőket is, de különösen tapasztalt és speciális 

tudással rendelkező szakembereket nehéz találniuk. Mindezek mellett az alacsony 

végzettségűekkel kapcsolatban is hiánnyal, és motiválatlansággal szembesülnek a 

vállalatok.  
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A Debreceni Egyetemen az informatikai képzés több évtizede folyik, a fejlődéshez 

azonban elengedhetetlen a vállalatok és az egyetem szoros együttműködése. 

Mindenképpen növelni kellene az Informatikai Kar szakember-kibocsátását, illetve 

elősegíteni azt, hogy a végzettek Debrecenben helyezkedjenek el, alapítsanak vállalatot, 

itt telepedjenek le. 

Hátránynak mondható, hogy a városban nincs jelen a nagyobb hozzáadott értéket 

jelentő integrátori tevékenység, például nincs összeszerelő üzem. Ehhez az is hozzájárul, 

hogy olyan üzemek sem működnek a térségben, melyek a gyártáshoz szükséges 

alapanyagokat előállítanák.  

 

4.5. Gépipar 

A gépipari vállalatok fontos szerepet töltenek be Magyarország jövedelemtermelésében, 

valamint a versenyképesség megőrzésében, javításában. Húzóágazatnak számít, mely 

ágazat termékei elsősorban export értékesítésre kerülnek. A gépipar tevékenységét területi 

különbözőségek jellemzik, amelyek a térségek termelési hagyományaival 

magyarázhatóak.  

A feldolgozóipar termelésének több mint felét a gépipari alágak adják. Ezek az 

alágak: a járműgyártás, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, a gép, gépi 

berendezés gyártása és a villamos berendezés gyártása. A teljes alág kibocsátása 2015-ben 

10,9%-kal növekedett. 

A gépipari vállalatokra egyértelműen az erős exportorientáltság a jellemző. Az 

eladásaik 92%-a külföldre irányul és a feldolgozóipari kivitel 65%-a hozzájuk köthető. A 

nagyvállalatok szerepe jelentős a gépiparban. A gépipar termelésének közel 90%-át állítják 

elő a legalább 250 főt foglalkoztató cégek. 

2011-től vált a járműgyártás az ipari termelés első számú motorjává. Ettől 

függetlenül az iparág vállalatai már két évtizede – főként a tartós exportkereslet 

miatt – szinte minden évben számottevően növelték termelésüket. Ezt a fejlődést csupán a 

2008–2009. évi gazdasági válság eredményeként bekövetkezett visszaesés akasztotta meg. 

A járműgyártás 2011-ben vált a feldolgozóipar legnagyobb alágává (közel 20%-os arány), 

megelőzve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártását, 2015-ben pedig már a 

30%-kal részesedett. A 2014. évi 20% feletti növekedési ütemét 2015-ben már nem érte 

el, ennek ellenére a járműgyártás 2015-ben is jelentősen – a feldolgozóipari alágak közül 

a legnagyobb mértékben –, 17,2%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva.  

A belföldi értékesítésben az elmúlt húsz év eddigi legnagyobb növekedését (35%) 

mutatta ez az alágazat. A feldolgozóipar exportjából 37, a hazai eladásokból 9,5%-kal 

részesedett az alág. A járműgyártás alakulását 3 szakágazat – együttes súlyuk 97% – 

határozza meg. Az iparág kibocsátásából 54%-ot képviselő közúti gépjármű gyártásában 

az előző évhez képest mérséklődött a dinamika. A termelés volumene 16,6%-kal 

emelkedett, mely 2014-hez képest némi elmaradást jelent, mivel abban az évben még 21%-

os volt a növekedés. A 28%-os súlyú közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártásában 

23, míg a 15%-os arányú járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártásában 15,7%-

kal termeltek többet 2015-ben, mint egy évvel korábban.  

A három szakágazat a termeléshez hasonló arányban részesedett az alág 

exportjából (58, 24, illetve 16%). A közúti járműgyártást alapvetően a hazánkban 

letelepedett multinacionális cégek tevékenysége, illetve az ezzel összefüggő 

alkatrészgyártás határozza meg. A győri Audi a személygépkocsi-gyártás mellett a 

járműmotor-gyártásban is fontos gazdasági szereplő. A cég az új A3-as modellt még 2013 

szeptemberében vezette be. A Mercedes autógyár B és CLA osztályú személygépkocsikat 

állít elő Kecskeméten. Az esztergomi Suzuki 2013 őszétől átállt az SX4 S-CROSS 
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gyártására, 2015 márciusban pedig megkezdte az új Vitara sorozatgyártását. A járműipari 

gyárak az elmúlt két évtizedben a személygépkocsi-, a gépjárműmotor- és az 

alkatrészgyártás területén nagy értékű beruházásokat (új csarnoképítés, gyárbővítés, 

használt csarnokok vásárlása-felújítása, új gyártósorok telepítése és a meglévők 

átszervezése) valósítottak meg. Ennek ellenére 2015-ben a járműgyártás beruházásainak 

volumene 10%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.  

A feldolgozóipari termelés 11%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék 

gyártása alág a második volt a feldolgozóipari rangsorban 2015-ben, ezzel egy hellyel előre 

lépett 2014-hez viszonyítva. 2003-tól 2006-ig, illetve 2009–2010-ben a termelési arányát 

tekintve még az első helyen állt a feldolgozóipari alágak sorrendjében. A járműgyártáshoz 

hasonlóan a kibocsátás 2008–2009-ben csökkent (2,7, illetve több mint 14%-kal), viszont 

2010-ben a konjunktúra hatására kiugróan megnőtt (22%). 2011-től 2013-ig az iparág 

kibocsátása folyamatosan visszaesett: 2012-ben – az alág esetében rekordmértékű – 17%-

kal alacsonyabb volt az előző évinél. A 2014-es 1,3%-os növekedés után 2015-ben viszont 

már nagyobb mértékben, 6,4%-kal emelkedett a termelési volumen. Az iparágat – 

hasonlóan a járműgyártáshoz – néhány, nagyrészt külpiacra termelő multinacionális 

vállalat határozza meg. Az összes értékesítés 96%-át (illetve a feldolgozóipari export 15%-

át) képviselő számítógép-, elektronikai, optikai termék gyártás kivitele 6,9%-kal nőtt, 

azonban a hazai eladások 5,2%-kal visszaestek. Az alág termelésének 60%-át két alágazat 

adta.  

A több mint egyharmad részt képviselő elektronikus fogyasztási cikk gyártása az 

alágazatok közül a legnagyobb mértékben, 19%-kal haladta meg az egy évvel korábbi 

termelési szintet, elsősorban az exportkereslet kedvező alakulása miatt. Az alágazat 

kivitele a termeléssel közel azonos mértékben nőtt. A hazai eladások ezzel szemben 

számottevően, 12,7%-kal visszaestek, de arányuk az értékesítésben elenyésző. Az alágazat 

termékeit tekintve főként az autóipari elektronikus, navigációs és infotainment alkatrészek, 

szórakoztató elektronikai berendezések, valamint a televíziók iránt nőtt meg a kereslet 

2015-ben. A kisebb súlyú híradás-technikai berendezés gyártása 2015-ben 7,0%-kal 

visszaesett 2014-hez képest (akkor még ennél is nagyobb mértékben, 13%-kal), a kivitel – 

amelynek aránya az összes értékesítésből 94% – a termeléshez hasonló mértékben 

csökkent. Az elsősorban különböző telekommunkációs eszközöket, berendezéseket 

előállító alágazat 2011 óta válságban van, ami a beruházások visszafogását és az 

alkalmazotti létszám csökkentését eredményezte.  

Az alágon belül a harmadik legnagyobb súlyúnak számító elektronikai alkatrész, 

áramköri kártya gyártása – a 2014. évi kismértékű csökkenést követően – jelentősen, 

13,1%-kal emelkedett, míg a sorrendben negyedik, számítógép, perifériás egység gyártása 

alágazat mindössze 0,3%-kal nőtt. Szemben a 2014. évi termelésnövekedéssel (4,3%) 

2015-ben a gép, gépi berendezés gyártása 1,4%-kal mérséklődött. A harmadik legnagyobb 

gépipari alágban az elmúlt 15 évben ez a negyedik volumencsökkenés. A feldolgozóipari 

termelésből az iparág 7,4%-kal részesedett, amellyel az alágak rangsorában 2014-ről 2015-

re a negyedik helyről az ötödikre csúszott. A feldolgozóipari kivitelből 8,7%-kal részesedő 

– és ezzel a 3. legnagyobb exportőr – alág külpiaci eladásai 1,7%-kal csökkentek. Az alág 

értékesítésének 13%-át kitevő belföldi értékesítés két évig tartó visszaesése 2015-ben 

megállt és számottevően, 17,4%-kal emelkedett.  

Az alág mintegy felét képviselő szakágazata, a – közúti jármű- és légi motort nem 

tartalmazó – motor, turbina gyártása 7,9%-kal haladta meg a 2014. évit. A szakágazat 

kiemelt szerepet betöltő nagyvállalata olyan mobil gázturbinákat gyárt, amelyek 

alkalmasak a vezetékes villamos energiával nem ellátott területek kiszolgálására. A 

domináns szakágazatban az autóipari beszállító cégek elsősorban külpiacra termelnek, a 

termékeik között autó- és motoralkatrészek, üzemanyag-elosztó rendszerek szerepelnek. 
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Az iparág ezen kívül sokfajta tevékenységet ölel fel a csap, szelep gyártásától kezdve a 

különféle kézi szerszámok, szerszámgépek, óriás szivattyúk gyártásáig, míg a többi 20 

szakágazat egyenkénti súlya 0,01 és 8,8% között szóródik. A szakágazati „átlagsúly” – a 

motor, turbina gyártása nélkül – mindössze 2,6%. Harmadik éve nő a termelés a legkisebb 

súlyú – a feldolgozóipari termelés 4,2%-át képviselő – gépipari alágban, a villamos 

berendezés gyártásában: 2015-ben 5,5%-kal (egy évvel korábban 7,0%-os bővülést 

mértünk). 2008 és 2012 között az alág kibocsátása minden évben alacsonyabb volt az előző 

évinél, a legnagyobb mértékben (21%-kal) 2009-ben esett vissza. 2015 folyamán a kül- és 

a belpiaci eladások hasonló mértékben nőttek 6,0 illetve 5,6%-kal. Az értékesítés döntő 

részét (87%-át) az export adta, hasonlóan a többi gépipari alághoz.  

Az alág legnagyobb (több mint 30%-os súlyú) alágazatának számító vezeték, kábel, 

szerelvény gyártása 5,6%-kal meghaladta az előző évit (2014-ben közel hasonló, 5,0%-os 

volt a növekedés). A másik, szinte azonos súlyú (30%) alágazatban, a villamos motor, 

áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülékek gyártásában a termelés volumene 

7,9%-kal emelkedett. A 2014-ben még csökkenő teljesítményű, háztartási készülékeket 

gyártó cégek azonban 2015-ben kismértékben, 0,2%-kal növelni tudták kibocsátásukat. 

Jellemző volt még az iparágra, hogy az autóiparnak beszállító cégek növelni tudták a 

termelésüket 2015-ben, hasonlóan az előző évihez. Ezek a vállalatok főként autókábelt, 

autóipari elektromos csatlakozóelemeket, valamint autókhoz való elektronikai alkatrészt 

állítanak elő. 

 

4.5.1. Hajdú-Bihar megye gépipara 

Hajdú-Bihar megye az ország kevésbé ipari térsége. A megye bruttó hozzáadott értékén 

belül az ipari 25%-os arányú, mely alacsonyabb az országosnál. A megye ipari 

termelésének szerkezetében a legnagyobb súlyt két exportorientált feldolgozóipari ágazat, 

az ipari termelési érték harmadát adó vegyi anyag, termék gyártása, gyógyszergyártás és a 

produktum negyedét előállító gépipar képviseli. A megyében az ipari termelés jelentősen 

csökkent a 2013-ban, amely a két legjelentősebb ágazat, a gyógyszeripar és a gépipar 

számottevő, 12-12%-os teljesítmény-visszaesésével magyarázható. A gépipar piacai 2013-

ban szűkültek, mely okozhatta a visszaesést. Mindemellett a gépipar húzóágazata a 

járműgyártás, mely a megyében csekély súlyú15.  

  

4.5.2. Debrecen gépipari szakágazatainak elemzése 

A debreceni iparágak gazdasági súlyának ismertetését több szempont szerint is elemezzük. 

Először az összes iparág között elhelyezzük az éppen aktuálisan érintettet. Ezt követően az 

adott iparágra vonatkozó 2012-2015 közötti időszakban rendelkezésre álló adatok alapján 

a bevételek, a beruházások, a befektetett eszközök és létszámok figyelembevételével 

arányokat, illetve trendeket mutatunk be. A gépiparban jelenlegi adatok alapján 

Debrecenben 204 darab szervezet működik. A gépipari ágazatokon belül a szervezetek 

számát vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb vállalat a fémszerkezet-épületelem 

gyártása alágazatban van összesen 50 darab. Ezt követi a fémfelületkezelés 36 darab 

szervezettel, az egyéb speciális rendeltetésű gépek gyártása, valamint az egyéb általános 

rendeltetésű gépek gyártása 22-22 szervezettel. Ezeket az ágazatokat tovább bontva 

szakágazatokra 2015-ben a legtöbb szervezet a fémszerkezetek gyártása terén működött: 

44 darab; fémmegmunkálás: 34 darab, szerszámgyártás: 12 darab, élelmiszer -, 

dohányipari gépek gyártása és m.n.s. egyéb speciális gépek gyártása: 10-10 darab. Annak 

                                                 
15 http://docplayer.hu/20182079-Hajdu-bihar-megye-uzleti-kornyezete.html 
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ellenére, hogy ezekben a szakágazatokban van a legtöbb szervezet mégis az árbevétel, 

illetve a létszám tekintetében nem ezek a legjelentősebbek Debrecen városában. 

 

 

67. ábra: Az iparágak bevételei 2015-ben 

 

A Debrecenben működő vállalatok árbevételét tekintve megállapítható, hogy a 

gépiparhoz tartozó szervezetek összesen 97,5 milliárd forinttal a 6. helyen vannak az 

iparágak között (67. ábra).  

Amennyiben a teljes gépipar bevételének trendjét megvizsgáljuk az elmúlt 4 évben 

akkor látható, hogy 2012-2014 között egy nagyobb ívű felfutás tapasztalható, 11,54%-os 

növekedésváltozás történt. Ezt követően a növekedés megmaradt, viszont annak üteme 

lelassult (68. ábra) 

 

68. ábra: A gépipar bevételének trendjei (bal) és sázalékos változása (jobb) 2012-2015 között 
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A gépipar szakágazatait tekintve Debrecen igen színes. A vállalatok fő 

tevékenysége alapján több mint 30 szakágazatba sorolható be, melyek ehhez az iparághoz 

köthetők. Ezek közül az árbevétel alapján jelentősebbnek ítélt szakágazatok vizsgálatával 

foglalkozunk bővebben. A szűkítéshez a 2015-ben elért legalább 1 millió forint árbevételt 

határoztuk meg. Ezek alapján a szakágazatok, amelyekkel részletesebben foglalkozunk: 

csapágy, erőátviteli elem gyártása, fém épületelem gyártása, fémszerkezet gyártása, 

fémmegmunkálás, m.n.s. egyéb speciális gép gyártása, nem háztartási hűtő, légállapot- 

szabályozó gyártása, hidegen hajlított acélidom gyártása, fémalakítás, porkohászat, vasúti, 

kötött pályás jármű gyártása, légi, űrjármű gyártása, szerszámgyártás, mezőgazdasági, 

erdészeti gép gyártása, élelmiszer-, dohányipari gép gyártása, áramelosztó-, szabályozó 

készülék gyártása. Összesen 14 szakágazat felel meg a szűrési feltételnek. 

Amennyiben ezeket a szakágazatokat foglalkoztatotti létszám alapján is rendezzük, 

és meghatározzuk, hogy a minimum 1 millió forint mellett minimum 150 főt 

foglalkoztatnak, akkor tovább szűkül a vizsgálandó területek száma. Ezek alapján összesen 

8 szakágazat marad a vizsgálat fókuszában, melyek a csapágy, erőátviteli elem gyártása 

(3 db szervezet), fém épületelem gyártása (6 db szervezet), fémszerkezet gyártása 

(44 db szervezet), fémmegmunkálás (36 db szervezet), m.n.s. egyéb speciális gép gyártása 

(10 db szervezet), hidegen hajlított acélidom gyártása (5 db szervezet), vasúti, kötött pályás 

jármű gyártása (1 db szervezet), szerszámgyártás (12 db szervezet), mezőgazdasági, 

erdészeti gép gyártása (6 db szervezet).  

Az 36. táblázatban a gépipar és a legjelentősebb szakágazatok adatait ismertetjük. 

A táblázatban a szakágazatok az árbevétel és létszám szerinti fontossági sorrendben 

találhatók. 

 

36. táblázat: A gépipar és a legjelentősebb szakágazatainak adatai 
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árbevétel 

(mFt) 
97 541 35 619 9 697 9 609 4 832 4 216 7 380 3 046 2 609 2 441 

befektetett 

eszközök 

(mFt) 

42 826 25 972 1 206 3 236 2 032 1 521 1 174 547 1 686 1 133 

adózás előtti 

eredmény 

(mFt) 

5 040 792 321 884 301 310 887 75 247 232 

létszám (fő) 4 168 1 432 155 481 246 238 208 384 199 153 

szervezetek 

száma 
204 3 6 44 36 10 5 1 12 6 
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A legjelentősebb szakágazatokat megvizsgálva az egy főre, az egy forint befektetett 

eszközre, az egy vállalatra vonatkoztatva számos megállapítás tehető (37. táblázat). A 

teljes gépipar esetében 23 millió forint árbevétel jut egy főre. A vállalatok számára vetítve 

478 millió forint, míg 1 Ft befektetett eszközre 2,3 millió forint jut. Ha a szakágazatokat 

megvizsgáljuk, látható, hogy létszámra vetítve a legnagyobb árbevétel a fém épületelem 

gyártása esetében tapasztalható 62,6 millió Ft-tal. Ezt követően körülbelül fele ennyi 

árbevétel jut egy főre a hidegen hajlított acélidom gyártásban, 24,9 millió Ft a csapágy és 

erőátviteli elem gyártásában. Megnézve az adatokat, a leggyengébb munkaerő-

kihasználtság a vasúti kötöttpályás járműgyártásban van. 

37. táblázat: Az árbevétel lebontása egy szervezetre, egy főre, 1 Ft befektetett eszközre 
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árbevétel 

(mFt) 
97 541 35 619 9 697 9 609 4 832 4 216 7 380 3 046 2 609 2 441 

1 főre jutó 

árbevétel 

(mFt) 

23 25 63 20 20 18 36 8 13 16 

1 cégre 

jutó 

árbevétel 

(mFt) 

478 11 873 1 616 218 134 421 1 476 3 046 217 406 

1 Ft 

befektetett 

eszközre 

jutó 

árbevétel 

(mFt) 

2 1 8 3 2 3 6 6 2 2 

 

A szervezetekre vetítve az árbevételt egyértelmű, hogy a legjobb eredmény a 

3 vállalatos csapágy- és erőátvitelielem-gyártásban van. Ehhez képest a többi 

szakágazatban az összegeket tekintve jelentős elmaradás tapasztalható. A vasúti 

kötöttpályás járműgyártásban egy szervezet van, mely önmagában termelte meg a 

3 milliárd Ft árbevételt 2015-ben. A második legjelentősebb ebben az arányosításban a 

fém épületelem gyártása, a harmadik pedig a hidegen hajlított acélidom gyártása. A 

legkisebb arány a szerszámgyártás, illetve a fémszerkezetgyártás szakágazatokban 

mutatkozik. A befektetett eszközökre nézve az árbevételt megállapítható, hogy a legjobb 

a fém épületelem gyártás. Azaz egy forint befektetett eszközből a legnagyobb árbevétel 

ebben a szakágazatban termelődött. A legkevesebb árbevétel a csapágy és erőátvitelielem-

gyártásban, illetve a szerszámgyártásban jut egy forint befektetett eszközre. 

Az adózás előtti eredményt is levetítettük a létszámra, cégek számára, valamint a 

befektetett eszközökre. Az eredményeket a 38. táblázat szemlélteti. 

Az árbevételhez képest jelentős különbségek tapasztalhatóak az adózás előtti 

eredmény levezetése esetében. A teljes gépipart nézve 1,2 millió forintot termelt egy fő. 

Egy cégre vetítve 24,7 millió forint jut. Míg a befektetett eszközökre vetítve 

0,1 millió forint kerül. Összehasonlítva az árbevétel- arányos mutatókkal, látható, hogy a 
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szervezetek ebben az iparban jelentős költséggel termelnek. Például, míg 

23,4 millió Ft árbevételt termel egy fő, addig csupán 1,2 millió forint adózás előtti 

eredményt. 

38. táblázat: Az adózás előtti eredményre vetített értékek összefoglalása 
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adózás 

előtti 

eredmény 

(mFt) 

5040 792 321 884 301 310 887 75 247 232 

1 főre jutó 

adózás 

előtti 

eredmény 

(mFt) 

1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 

1 cégre 

jutó adózás 

előtti 

eredmény 

(mFt) 

25 264 53 20 8 31 177 75 21 39 

1 Ft 

befektetett 

eszközre 

jutó adózás 

előtti 

eredmény 

(mFt) 

0,1 0,0 0,3 0,3 0,1 0,2 0,8 0,1 0,1 0,2 

 

A gépipar teljes szakágazatában megfigyelhető a jelentős csökkenés. Az adózás 

eredmény esetében egy főre vetítve a hidegen hajlított acélidom gyártás a legjobban 

teljesítő szakágazat. Ezt követi, igen lemaradva a fém épületelem, valamint a fémszerkezet 

gyártás. A befektetett eszközökre vetítve is a hidegen hajlított acélidom gyártás a 

legsikeresebb, míg a legrosszabb a csapágy, erőátviteli elem gyártás. 

A 39. táblázatban a gépipar és a legfontosabb szakágazatok 1 főre jutó befektetett 

eszköz értékét mutatjuk be.  

39. táblázat: Egy főre jutó befektetett eszköz érték 
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(m Ft) 

10 18 8 7 8 6 6 1 8 7 
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A teljes gépipar esetében 10,3 millió Ft az egy főre jutó befektetett eszköz érték. A 

legmagasabb a csapágy-, erőátvitelielem-gyártásban, míg a legalacsonyabb a vasúti 

kötöttpályás jármű gyártásban.  

A gépipar bruttó hozzáadott értékét megvizsgálva levonható az a következtetés, 

hogy az árbevételhez hasonlóan a 2012-től kezdődő időszakot nézve folyamatos felfutás 

tapasztható (69. ábra). A szakágazatokat összesítve mutató ábrán látszik, hogy a legtöbb 

egy közel stagnáló eredményt mutató, kivéve a csapágy és erőátviteli elem gyártása. 

 

 

69. ábra: A gépipar bruttó hozzáadott értékének trendje 

 

4.5.3. Szakágazatok elemzése 

A fejezetben a létszámoknak és bevételeknek megfelelően a legjelentősebb szakágazatokat 

ismertetjük. Ezek közül a csapágy és erőátviteli elem, a fémszerkezet gyártása a 

fémmegmunkálás szakágazatokat választottuk ki. A csapágy, erőátviteli elem az árbevétel 

miatt jelentős, annak ellenére, hogy csupán három szervezet működik, míg a másik kettő 

a szervezet számában és a létszámban jelentősek. 

 

Csapágy, erőátviteli elem gyártása 

A bevételt és a létszámot is figyelembe véve a legjelentősebb szakágazat Debrecenben 

egyértelműen a csapágy, erőátvitelielem gyártása, annak ellenére, hogy összesen 

3 szervezet működik a városban. Ebben 2015-ben 1 432 fő foglalkoztatott, volt, valamint 

35 milliárd forint feletti árbevétel realizálódott. Ennek a szakágazatnak a bevételi trendjét 

megvizsgálva látható, hogy teljes mértékben illeszkedik a teljes gépipar trendjéhez, míg az 

összes többi jelentősen eltér attól (70. ábra). Ennek ellenére az árbevételben a 2014-es 

évhez képest 2015-ben egy 1,5%-os csökkenés volt megfigyelhető.  
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70. ábra: A csapágy, erőátviteli elem gyártása szakágazat árbevételeinek trendje 

 

 

71. ábra: A csapágy, erőátviteli elem gyártása szakágazat BHÉ trendje 

 

A szakágazat bruttó hozzáadott értékének (BHÉ) változását is megvizsgáltuk a 

2012-2015-ös időszakban (71. ábra). 

 

Fémszerkezet gyártása 

A szakágazat teljes árbevételét megvizsgálva látható, hogy a négyéves időintervallumban 

a bevételek 2014-ig növekedtek, majd 2015-ben egy kis visszaesés volt (72. ábra). Ha az 

összegek mellé a trendeket is hozzárendeljük, akkor a növekedés 2014-ben a 2013-hoz 

képest kisebb mértékű volt, csupán 10 %-os. Ezt követően 2015-ben már valamivel több 

mint 3%-os csökkenés alakult.  

 

72. ábra: A fémszerkezet gyártás szakágazat árbevételének trendje és százalékos változása 2012-2015 

A szakágazat bruttó hozzáadott értéke az árbevételhez képest viszont folyamatos 

felfutást mutat 2013-tól kezdődően (73. ábra). 
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73. ábra: A fémszerkezet szakágazat bruttó hozzáadott értékének trendje 

 

Fémmegmunkálás 

A szakágazat árbevételének alakulása nagyon hasonló az előző két szakágazat trendjéhez 

(74. ábra). Az árbevételek növekedtek az első három évben, viszont az utolsó, 2015. évben 

a csökkenés mértéke ebben a szakágazatban a legjelentősebb, közel 17%-os.  

 

 

74. ábra: A fémmegmunkálás szakágazat árbevételének trendje és százalékos változása 

 

A szakágazat bruttó hozzáadott értékének alakulása az árbevétel trendjét követi, 

azaz viszonylag meredek növekedés után egy jelentős csökkenés tapasztalható 2015-ben 

(75. ábra).  

 

 

75. ábra: A fémmegmunkálás szakágazat BHÉ értékének változása 
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4.6.  Energiaipar 

2015-ben az energiaipar országos kibocsátása 6,2%-kal nőtt az előző évhez képest. Az ipar 

három nemzetgazdasági ága közül 2015-ben a feldolgozóipar termelékenysége 4,7, az 

energiaiparé 8%-kal nőtt, míg a bányászaté 11%-kal visszaesett. Az ipar nemzetgazdasági 

ágai közül a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás területén kimagaslóan, 

21%-kal nőttek a beruházások. (A 2013. évi és a 2014. évi csökkenés után 2014-ben 9,2%-

kal nőtt a nemzetgazdasági ág beruházási teljesítménye.) 2015-ben átadták a Mátra lábánál 

Magyarország legnagyobb fotovoltaikus erőművét. Ezen kívül nagyszabású 

hőerőműkapacitás-bővítéseket, a fővárosi távhőszolgáltatást érintő fejlesztéseket, a 

gázhálózat építési és rekonstrukciós beruházásait, valamint a villamos távvezeték és 

áramelosztó hálózatok bővítését valósították meg az iparág szereplői. A belföldi 

értékesítésben jelentős súlyt képviselő villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 

nemzetgazdasági ág árai 3,1%-kal csökkentek, a hatósági árképzés és az energiatőzsdei 

árváltozások miatt. A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 

nemzetgazdasági ágban 2,0%-kal csökkent az exportértékesítési ár. Az ipari termelésből 

4,7%-kal részesedő energiaipar termelése 6,2%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 

2015-ben négy évig tartó csökkenés tört meg az energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, 

gőzellátás, légkondicionálás): a kibocsátás 6,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, 

elsősorban az export kiugró, 42%-os bővülésének köszönhetően16. 

 

4.6.1. Debrecen energiaipara 

Az energiaiparban összesen 12 szervezet működik a városban. Az ágazati megoszlást az 

76. ábra szemlélteti. Két alágazatra bontható az ágazat, amelyben 11 szervezet működik a 

villamosenergia-termelés, - ellátásban, illetve egy a gőzellátás, légkondicionálásban.  

 

 

76. ábra: Az energiaipar ágazataiban működő vállalatok megoszlása 

 

 A szakágazatokat tekintve a villamosenergia-termelés, - ellátás háromra bontható. 

Villamosenergia-termelésben 8, villamosenergia-elosztásban 2, villamosenergia-

kereskedelemben 1 szervezet működik.  

                                                 
16 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jelipar/jelipar15.pdf 
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Az iparág a városi iparágakon belül bevétel tekintetében a 9. helyen van (77. ábra). 

A tizenkét szervezet összes 72 milliárd forint árbevételt termelt 2015-ben.  

 

77. ábra: Az iparágak bevételei 2015-ben 

 

A teljes energiaipar bevételét megnézve a vizsgált 4 évben látható, hogy 2014-ig 

folyamatos csökkenés volt jellemző (78. ábra). Ezt követően pedig egy kismértékű, 

azonban emelkedő tendencia következett.  

 

78. ábra: Az energiaipar bevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-2015 

 

Amennyiben az ágazat szakágazatait közelebbről megvizsgáljuk, látható, hogy 

annak ellenére, hogy van egy szervezet, mely villamosenergia-kereskedelemmel 

foglalkozik, 2015-ben nem produkált árbevételt (40. táblázat).  
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40. táblázat: Az energiaipar és szakágazatainak legfontosabb eredményei 2015-ben 

  energiaipar 

villamos-

energia-

termelésben 

villamos-

energia-

elosztásban  

villamos-

energia-

kereskedelem 

gőzellátás, lég-

kondicionálás 

árbevétel 

(mFt) 
72 666 18 481 46 887 0 7 298 

befektetett 

eszközök 

(mFt) 

93 657 2 613 80 539 1 10 504 

adózás előtti 

eredmény 

(mFt) 

11 249 952 10 159 0 138 

létszám (fő) 1 117 135 898 0 84 

szervezetek 

száma 
12 8 2 1 1 

 

A másik három szakágazat jelentős különbségeket mutat. A villamos-energia 

elosztás szakágazat a legjelentősebb. Ez adja a teljes ágazat árbevételének 64,5%-át, a 

foglalkoztatás 80%-át, illetve a befektetett eszközök 86%-át birtokolja. A második 

szakágazat a villamosenergia-termelés. Az árbevétel 25%-át termelte 2015-ben, az ágazat 

foglalkoztatásának 12%-át adta, valamint a 2,7%-át birtokolta. A harmadik szakágazat a 

gőzellátás, légkondicionálás. Ennek az árbevétele jelentősen elmarad a másik két 

szakágazatéhoz képest. Azonban egy jóval befektetett eszközigényesebb terület, mint a 

villamos-energia termelés a számok alapján, mivel ez a szakágazat birtokolja a teljes 

ágazat 11%-át.  

Az eddigieknek megfelelően megvizsgáltuk az ágazat és szakágazatainak 

árbevételét egy főre, egy szervezetre, egy Ft befektetett eszközre vonatkozóan. Az 

eredményeket a 41. táblázatban mutatjuk be.  

 

41. táblázat: Az energiaipar és szakágazatai árbevételének mutatói 2015 

  energiaipar 
villamos-energia 

termelésben 

villamos-energia 

elosztásban  

gőzellátás, 

légkondicionálás 

árbevétel (mFt) 72 666 18 481 46 887 7 298 

1 főre jutó árbevétel 

(mFt) 
65 137 52 87 

1 cégre jutó árbevétel 

(mFt) 
6 056 2310 23 444 7 298 

1 Ft befektetett eszközre 

jutó árbevétel (mFt) 
0,8 7,1 0,6 0,7 

 

Az emberi erőforrás kihasználtsága a villamos- energia termelésben a 

legmagasabb, melyet jelentősen lemaradva a gőzellátás, légkondicionálás követ. A 

befektetett eszközigényes szakágazatokban az 1 Ft eszközre jutó termelés igen 

alacsonynak tekinthető.  Ebből arra lehet következtetni, hogy nem elég, hogy magas 
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eszköz-ellátottságot igényel a tevékenység, az nem tud nagy mennyiségű árbevételt 

termelni. 

Amennyiben az adózás előtti eredményre is levezetjük az mutatókat, akkor némi 

eltérés tapasztalható (42. táblázat).  

 

42. táblázat: Az energiaipar és szakágazatai adózás előtti eredmény mutatói 2015 

 energiaipar 
villamosenergia-

termelésben 

villamosenergia-

elosztásban 

gőzellátás, 

légkondicionálás 

adózás előtti eredmény 

(mFt) 
11 249 952 10 159 138 

1 főre jutó adózás előtti 

eredmény (mFt) 
10,1 7,1 11,3 1,6 

1 cégre jutó adózás előtti 

eredmény (mFt) 
937 119 5 079 138 

1 Ft befektetett eszközre 

jutó adózás előtti 

eredmény (mFt) 

0,1 0,4 0,1 0,0 

 

Az egy főre jutó árbevétel tekintetében a legjobb a villamos-energia termelés 

szakágazat volt, míg az adózás előtti eredmény esetében egy főre a legmagasabb összeg a 

villamos-energia elosztásban mutatkozik. Ha egy vállalatra jutó adózás előtti eredményt 

nézzük, akkor a gőzellátás, légkondicionálás a legsikeresebb ebben az ágazatban. 

Az iparág bruttó hozzáadott értékének elemzése alapján elmondható, hogy az 

árbevételben bekövetkező csökkenés ellenére a teljes vizsgált időszakban növekedést 

mutat (79. ábra).  

 

 

79. ábra: Az energiaipar bruttó hozzáadott értékének trendje 

 

4.6.2. Szakágazatok bemutatása 

A szakágazatok között a három eredményeket produkálóval foglalkozunk a 

következőkben.  
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Villamosenergia-termelés  

A villamos-energia termelésben az árbevételek alakulása a trendet tekintve azonos az 

energiaiparéval, azonban a mértékben igen jelentős különbségek tapasztalhatóak (80. 

ábra). A 2013. évben 16% körül mozgott az árbevétel-csökkenés az előző évhez képest, 

majd újabb 16,5%-os esés mutatkozott. Ezt követően kilencszer akkora növekedés 

következett, mint az ágazatban 2015-ben.  

 

 

80. ábra: A villamosenergia-termelés szakágazat árbevételének trendje (bal) és százalékos változása 

(jobb) 2012-2015 között 

 

 

81. ábra: A villamosenergia-termelés BHÉ mutatója 

 

Ha megvizsgáljuk a szakágazat bruttó hozzáadott értékét, elmondhatjuk, hogy 2013-ra 

történt meredek csökkenést követően egy folyamatos növekedés következett a vizsgált 

időszakban (81. ábra). Ez eltér az ágazat BHÉ mutatójától, hiszen a teljes ágazat esetében 

nem mutatkozott csökkenés egyik évben sem, pusztán a meredeksége volt kisebb a 

trendnek. Azonban ebben a szakágazatban volt egy jelentős csökkenés. 

 

Villamosenergia-elosztás 

A villamos-energia elosztás szakágazatban egyetlen szervezet van Debrecen, mégpedig az 

E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Ennek megfelelően a szakágazat bemutatása a 

vállalattal együtt történik a későbbiekben. 
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Gőzellátás, légkondicionálás 

Ebben a szakágazatban is egyetlen vállalat jön szóba a városban, ezért ennek megfelelően 

annak bemutatásánál ismertetjük a szakágazat trendjét is. 

 

4.7. Építőipar 

A magyarországi építőipar 2013-ban kezdett el magához térni. 2014-ben mintegy 14%-os 

növekedés volt az előző évhez képest. Majd 2015-ben még további 3%-os 

volumennövekedés volt tapasztalható. Az építkezések számának emelkedése elsősorban 

ipari beruházásoknak köszönhető. Székhely szerint vizsgálva Közép-Magyarország 

kivételével minden régióban emelkedett az odatartozó szervezetek termelése. Az év során 

kötött új szerződések jelentősen elmaradtak a 2014. évitől, így az építőipar év végi 

szerződésállománya 48,4%-kal kisebb volt a 2014. év véginél, és az éves termelésnek csak 

mintegy 20%-át tette ki. Az építőipar termelői árai 2015-ben 2,5%-kal emelkedtek az előző 

évhez viszonyítva. A magyarországi bruttó hazai termék (GDP) növekedéséhez az 

építőipar 2015-ben 0,1 százalékponttal járult hozzá. Nemzetgazdasági súlya 1995 óta folyó 

áron számítva 3,9–5,8% között változott, ugyanakkor 2006 és 2013 között folyamatosan 

csökkent, majd 2014-ben 4,4%-ra emelkedett. Az építőipart továbbra is a szervezetek nagy 

száma, ezen belül a mikro- és kisvállalatok túlsúlya jellemzi. 2015 végén 88 ezer építőipari 

vállalatt regisztráltak, 1,2%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál (92 ezer). A legtöbb 

vállalat (59 ezer) a speciális szaképítés ágazatban található, ezen belül közel 30 ezer – az 

összes építőipari vállalat 30%-a – az épületgépészeti szerelés alágazatban. A társas 

vállalatok száma 2015. december 31-én az egy évvel korábbinál 6,3%-kal alacsonyabb 

volt, a csökkenés mindhárom ágazatot jellemezte. Az összes építőipari vállalat kétötödét 

adó önálló vállalkozók száma alig változott az egy évvel korábbihoz képest. Számuk a 

speciális szaképítés ágazatban emelkedett. A 2015-ben 6 993 építőipari szervezet alakult, 

3,7%-kal több az előző évinél. Az év során 11 073 szervezet szűnt meg, több mint 

harmadával meghaladva a megszűnések 2014. évi számát17. 

Az építőipari beruházások 2013-ban és 2014-ben mért, elsősorban az uniós 

forrásoknak köszönhető 20, illetve 29%-os fellendülését követően 2015-ben a növekedés 

megtorpant. A beruházások volumene 2015-ben 7,6%-kal visszaesett az előző évhez 

képest. A csökkenéshez jelentős mértékben hozzájárult, hogy az építőipari vállalatok a 

korábbi években már megvalósították a piaci igények teljesítéséhez szükséges 

kapacitásbővítő beruházásaikat. 

Az építőipar termelői árai a korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is nőttek, ezúttal 

átlagosan 2,5%-kal. 

A legalább 5 főt foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai alapján Közép-

Magyarország kivételével mindegyik régióban emelkedett az odatartozó építőipari 

szervezetek termelése. 

                                                 
17 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jelepit/jelepit15.pdf 



100 

 

 

82. ábra: Az építőipar termelésének régiónkénti megoszlása 2014-ben 

 

Látható, hogy a legjelentősebb a Közép-magyarországi régió 45%-kal. A 

tanulmány elkészítésének szempontjából kiemelendő az Észak-Alföld. Ebben a régióban 

az összes építőipari termelés 11%-a valósult meg 2014-ben18.  

Mindenképpen ki kell emelni a 2015-ös évet, ami igen nehéz volt a cégek számára. 

Ahogy a KSH adatai is leírják, ebben az évben igen jelentős számban szűnt meg vállalat, 

míg nagyon kevés alakult. 2015-ben mindössze 2 674 építőipari céget alapítottak 

Magyarországon, ami negatív rekordot jelentett, miközben 2010 és 2012 között még több 

mint ötezer vállalatot jegyeztek be az ágazatban évente. A cégfluktuációra az Opten 

kialakított egy indexet, ez az Opten-CFI. Az Opten – CFI az adott időszakban törölt és 

alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez. Az 

építőiparban az index 2015-ben 19% körül volt. Megyei szinten Zala, Győr-Moson-Sopron 

és Vas megyében vette fel a legalacsonyabb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt 

Budapest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves produkálta (83. ábra) 

                                                 
18 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jelepit/jelepit15.pdf 
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83. ábra: Az Opten-CFI alakulása megyénként19 

 

4.7.1. Észak-alföldi régió  

Ebben az alfejezetben az építőipar egyes jellemző adatait ismertetjük a régióra 

vonatkozóan.  

A 43. táblázatban a 2012-2015-ös időszak építőipari termelés volumenét és annak 

volumenindexét láthatjuk.  

43. táblázat: Az építőipar termelése és volumenindexe 2012-2015 között20 

Terület 

Az építőipari termelés 

 értéke folyó áron, millió forint volumenindexe, előző év = 100,0 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Hajdú-Bihar 42 604 52 912 59 636 69 063 92,5 121,9 110,5 112,9 

Jász-Nagykun-Szolnok 34 270 42 521 43 249 46 374 107,6 121,0 99,9 105,0 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 30 845 40 325 48 019 58 636 84,1 128,4 116,7 119,0 

Észak-Alföld 107 719 135 758 150 904 174 073 94,0 123,5 109,1 112,6 

 

A régió megyéit megvizsgálva látható, hogy mindhárom megyében minden évben 

folyamatosan növekedett a termelés. A volumeneket elemezve az évek között vannak 

eltérések. Összességében 2014-ben ugyan növekedés volt az előző évhez képest, azonban 

mértéke 14%-kal marad el az előző évhez képest. De az országos adatoknak megfelelően 

                                                 
19 https://www.opten.hu/kozlemenyek/nehez-even-van-tul-az-epitoipar 

20 

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.ksh.hu%2Fdocs%2Fhun%2Fxftp%2Fidoszaki

%2Fjelepit%2Fjelepit15.xls 
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a 2015. évben újra indult a termelés növekedésének lendülete. A termelés nagyságának 

változásához érdemes megnézni a cégfluktuációt a régióban. A 44. táblázatban a 2015. 

évre vonatkozó cégfluktuációt láthatjuk az Észak-alföldi régió megyéiben. Látható, hogy 

a legtöbb szervezet Hajdú-Bihar, míg a legkevesebb Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

működik. A legnagyobb fluktuáció Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt 2015-ben, míg 

a legjobb helyzetben Hajdú-Bihar megye volt. 

 

44. táblázat: Opten – CFI megyénként az építőiparban, 201521 

Megye Működő cégek Alapítások Megszűnések Felszámolások* Opten – CFI 

Hajdú-Bihar 1 809 87 253 55 19% 

Jász-Nagykun-Szolnok 1 019 65 164 49 22% 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg 
1 475 104 293 92 27% 

* Újonnan indult eljárások 

4.7.2. Hajdú-Bihar megye építőipara 

2012-ben a megyei GDP 4,6%-a származott az építőiparból, ami 0,3%-kal nagyobb, mint 

az országos arány. Az építőipari termelési érték egy lakosra számítva azonban az 

országosnak csak 76%-át tette ki 2013-ban. A megyei székhelyű építőipari termelés 

2006 óta tartó csökkenése 2013-ban megtört, amiben szerepet játszott néhány 

nagyberuházás (2- es villamos, Nagyerdei Stadion). 2013-ban a megyei székhelyű 

építőipari termelés 40%-át az épületek építése, 34%-át a speciális szaképítés, a fennmaradó 

27%-át az egyéb építmény építése alágazatba tartozó szervezetek állították elő22. A 84. 

ábra a megyei építőipar termelésének alakulása látható 2012-2015 között.  

 

 

84. ábra: Az építőipar termelési értékének alakulása Hajdú-Bihar megyében 2005-2013 között 

(millió Ft)23 

Jól látható, hogy a cégfluktuáció ellenére a termelés folyamatos növekedésben van 

a megyében.  

                                                 
21 https://www.opten.hu/kozlemenyek/nehez-even-van-tul-az-epitoipar 
22 http://docplayer.hu/20182079-Hajdu-bihar-megye-uzleti-kornyezete.html 
23 

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.ksh.hu%2Fdocs%2Fhun%2Fxftp%2Fidoszaki

%2Fjelepit%2Fjelepit15.xls 
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4.7.3. Debreceni építőipari szakágazatok elemzése 

A városban az építőiparban összesen 569 darab vállalat működött 2015-ben. Az ágazatban 

az alágazatok szerint működő szervezetek számát a 45. táblázatban mutatjuk be. 

45. táblázat: Az építőipar alágazataiban működő szervezetek száma 

Alágazat megnevezése 
Szervezetek 

száma 

Lakó- és nem lakóépület építése 173 

Befejező építés 105 

Egyéb speciális szaképítés 81 

Épületépítési projekt szervezése 49 

Épületgépészeti szerelés 43 

Közműépítés 40 

Út, vasút építése 40 

Bontás, építési terület előkészítése 21 

M.n.s. egyéb építmény építése 17 

Összesen 569 

 

Látható, hogy a városban a legtöbb szervezet a lakó- és nem lakó épület építése, 

valamint a befejező építésben van. Ez a két alágazat adja az összes városi építőipari 

vállalatok felét. A harmadik a sorban az egyéb speciális szaképítés, melyben 81 szervezet 

tevékenykedik. Épületépítési projekt szervezéssel foglalkozik 49 szervezet. Az építőipar 

egészét bevétel szempontjából vizsgálva a 85. ábra alapján elmondható, hogy a 8. helyen 

van az összes ágazat között. 

 

85. ábra: Az iparágak bevételei 2015-ben 
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Ennél az iparágnál is érdemes megvizsgálni az egész ágazat bevételének alakulását 

és trendjét. Az eredményeket a 86. ábra szemlélteti.  

 

86. ábra: Az építőipar bevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-2015 

 

Látható, hogy 2012-2014 között egy felfutó tendencia volt. A bevételek növekedési 

üteme némileg csökkent már 2014-ben az előző évhez képest, de még mindig egy 23%-os 

emelkedést mutat a trend. Ezt követően 2015-ben már a 2014. évhez képest egy 0,6%-os 

csökkenés következett.  

A vizsgálatba vont szakágazatok kiválasztásánál hasonló metodikát választottunk, 

mint a gépipar esetében. Ennek megfelelően azt vettük alapul, hogy a bevétele a 

szakágazatnak legyen magasabb 1 milliárd Ft-nál és legalább 100 főt foglalkoztasson. 

Ennek megfelelően 7 szakágazatot tudtunk kiválasztani. Emellé még hozzávettünk egy 

olyat, melyben a foglalkoztatás nem éri a 100 főt, azonban a bevétele bőven meghaladja 

az 1 milliárd Ft-ot. Az elemzendő szakágazatokra vonatkozó legfontosabb adatokat a 46. 

táblázatban foglaltuk össze.  

 

46. táblázat: A legfontosabb építőipari szakágazatok 2015-re vonatkozó adatai 
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árbevétel 

(mFt) 
25 991 13 699 11 592 3 527 5 019 4 159 1 284 2 080 2 984 2 923 1 516 

bef. eszk. 

(mFt) 
3 363 2 950 5 090 919 904 6 758 124 677 759 1 412 252 

adózás előtti 

er. (mFt) 
1 995 476 1 240 583 242 283 110 42 292 382 293 

létszám (fő) 892 144 356 170 179 118 125 34 204 161 140 

szervezetek 

száma 
640 24 139 92 62 166 154 11 163 154 184 

 

A legjelentősebb szakágazatnak egyértelműen a lakó- és nem lakó épület építését 

lehet tekinteni. Ez a szakágazat adja a teljes iparág 33%-át és a foglalkoztatás 32%-át. A 

második legjelentősebb a bevételek tükrében a vízi létesítmény építése szakágazat, 
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azonban itt a foglalkoztatás jóval kisebb, mint a harmadik, az út, autópálya építése 

szakágazatban. A befektetett eszközök mértékét nézve megállapítható, hogy a 

szakágazatok között jelentős különbségek vannak a tekintetben, hogy mennyire szükséges 

befektetett eszköz. A legnagyobb igénnyel az épületépítési projekt szervezés van, melyet 

az út, autópálya építése követ. A rendelkezésre adatok alapján a legkisebb befektetett 

eszközigénnyel a festés, üvegezés szakágazat van.  

Az adózás előtti eredmény és a bevételek összevetésével arra tudunk következtetni, 

hogy mekkora költségek állnak szemben a bevételekkel. Minden elemzésbe került 

szakágazatról elmondható, hogy igen jelentős költségigényűek, hiszen az adózás előtti 

eredménye mindnek töredéke a bevételnek.  

Az egyes szakágazatban működő vállalat száma is jelentősen eltér. A második 

legmagasabb árbevételt termelő szakágazatban alig 24 szervezet működik, míg az elsőben 

640 darab. Ez igen jelentős eltérést jelent.  

Megvizsgáltuk a szakágazatok árbevételét egy főre, egy vállalatra és 1 Ft 

befektetett eszközre vonatkoztatva (47. táblázat).  

 

47. táblázat: A szakágazatok árbevétele létszámra, szervezetekre és befektetett eszközre vetítve 
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árbevétel (mFt) 25 991 13 699 11 592 3 527 5 019 4 159 1 284 2 080 2 984 2 923 1 516 

1 főre jutó 

árbevétel (mFt) 
29 95 33 21 28 35 10 61 15 18 11 

1 cégre jutó 

árbevétel (mFt) 
41 571 83 38 81 25 8 189 18 19 8 

1 Ft bef. eszk.-re 

jutó árbev. (mFt) 
8 5 2 4 6 1 10 3 4 2 6 

 

Létszámra vetítve a bevételt 2015-ben látható, hogy az emberi erőforrás hasznosítás 

a vízi létesítmény építésben a legjobb, itt közel 95 millió Ft árbevételt termelt egy fő. Ez 

igen jelentősnek tekinthető. Ezt követi némileg lemaradva a híd-, alagútépítés. Itt több mint 

61 millió Ft árbevételt állított elő egy fő 2015-ben. A legkisebb emberi erőforrás 

termelékenység a tetőfedés és tetőszerkezet építésben, valamint a festés, üvegezésben 

tapasztalható. Ennek oka vélhetően a magas élőmunka igénye mindkét szakágazatnak. 

A vállalatok számára vetítve egyértelmű, hogy a második legmagasabb árbevételű 

és viszonylag alacsony vállalat számmal rendelkező szakágazat a legmagasabb értékű. 

Ettől lényegesen elmaradva, de említést érdemel a híd-, alagútépítés, mivel a többi 

lemaradó szakágazat közül kiemelkedő.  
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A befektetett eszközökre vetítve az árbevételt megállapíthatjuk, hogy az 

épületépítési projekt szervezésben a legkisebb. Ez valószínűleg a tevékenység jellegéből 

fakadhat. A legmagasabb a tetőfedés, tetőszerkezetépítésben tapasztalható. Azaz itt a 

legjobb a befektetett eszközök termelékenysége. 

Ha ezeket az adatokat az adózás előtti eredmény esetében is megvizsgáljuk, akkor 

azt lehet tapasztalni, hogy némi eltérés tapasztalható a szakágazatok sorrendjében (48. 

táblázat) 

 

48. táblázat: A szakágazatok adózás előtti eredményének számított mutatói 
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adózás előtti 

eredmény 

(mFt) 

1 995 476 1 240 583 242 283 110 42 292 382 293 

1 főre jutó 

adózás előtti 

eredmény 

(mFt) 

2 3 4 3 1 2 1 1 1 2 2 

1 cégre jutó 

adózás előtti 

eredmény 

(mFt) 

3 20 9 6 4 2 1 4 2 3 2 

1 Ft bef. eszk.-

re jutó adózás 

előtti eredmény 

(mFt) 

0,6 0,2 0,2 0,6 0,3 0,0 0,9 0,1 0,4 0,3 1,2 

 

Az adózás előtti eredményt létszámra vetítve nézve látható, hogy a legmagasabb az 

út-, autópálya-építésben az érték. Bár ennek a szakágazatnak a legmagasabb az adózás 

előtti eredménye, negyedik az egy főre jutó árbevételben. A vállalatra vetítve ezt az 

eredménykategóriát egyértelműen a legkiemelkedőbb a második legmagasabb árbevételű 

szakágazat a vízi létesítmény építés, mivel itt erre összesen 24 vállalat jut. A befektetett 

eszközök adózás előtti termelékenységét nézve látható, hogy az 1 millió Ft-ot egy 

szakágazatban, a festés, üvegezésben érték el. Ezt szorosan követi a tetőfedés, 

tetőszerkezet-építés. 

A 49. táblázatban a szakágazatok egy főre jutó befektetett eszközök értékét 

szemléltetjük. A legmagasabb arány az épületépítési projekt szervezésben tapasztalható, 

ahol több mint 57 millió Ft eszközérték jut egy foglalkoztatottra. Ez igen magasnak 

mondható a többi szakágazathoz viszonyítva. Még aránylag magas ellátottság van a vízi 

létesítmény építés és a híd-, alagútépítés szakágazatokban. A legkisebb a tetőfedés, 

tetőszerkezet-építés és a festés, üvegezés szakágazatokban van. Ezek összességében nem 

befektetett eszköz igénnyel, mint inkább emberi erőforrás igénnyel rendelkező 

szakágazatok.  
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49. táblázat: Az egy főre jutott befektetett eszköz érték szakágazatonként 
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1 főre jutó bef. 

eszk. érték (m Ft) 
4 20 14 5 5 57 1 20 4 9 2 

 

87. ábra: Az építőipar BHÉ mutatójának trendje 

Érdemes megvizsgálni az építőipar egésze bruttó hozzáadott étékének alakulását 

(87. ábra). Erre az iparágra is jellemző, hogy annak ellenére, hogy az árbevételek az utolsó 

évben csökkentek, illetve a korábbi években is csökkenő mértékű növekedést produkáltak 

a bruttó hozzáadott érték egy állandó ütemű, folyamatos növekedést mutat a vizsgált négy 

év távlatában. 

 

Lakó- és nem lakóépület építése 

 

88. ábra: A lakó- és nem lakóépület építése szakágazat árbevételének trendje (bal) és százalékos 

változása (jobb) 2012-2015 

A szakágazat egésze árbevételének változását és trendjét a 88. ábra mutatja be. 

Látható, hogy a teljes ágazat árbevételének mozgásához hasonló ennek alakulása. 2014-ig 

csökkenő mértékű növekedés volt, melyet 2015-ben egy magas 11%-os csökkenés 

követett. A szakágazat bruttó hozzáadott értékének trendje is követi az ágazat trendjét. Egy 

folyamatos növekedés az, ami tapasztalható (89. ábra).  
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89. ábra: A lakó- és nem lakóépületek építése szakágazat BHÉ trendje 

 

Vízi létesítmény építése 

A szakágazatban a városban összesen 6 szervezet működik. A teljes szakágazat 

árbevételének alakulását vizsgálva látható, hogy 2012-től kezdődően folyamatos az 

árbevétel növekedése. Ennek ellenére a növekedés üteme igen lassuló tendenciát mutat. 

Amíg 2013-ra közel 200%-os növekedés volt, addig 2014-ben már csupán 59%, és 2015-

ben pusztán 5% (90. ábra). 

 

90. ábra: A vízi létesítmény építése szakágazat bevételének trendje (bal) és százalékos változása 

(jobb) 2012-2015 

 

Út, autópálya építése 

A szakágazat árbevételének trendje hasonlóan alakul, mint az ágazaté, illetve az eddig 

ismertett szakágazatoké. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált években folyamatos a növekedés, 

viszont üteme lassuló (91. ábra). 

 

91. ábra: Az út, autópálya építése szakágazat bevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 

2012-2015 
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A szakágazat bruttó hozzáadott értéke minden évben növekedett, ahogy az 

árbevétel is (92. ábra). Ütemét tekintve elmondható, hogy egy állandó meredekséget mutat. 

 

92. ábra: Az út, autópálya építés szakágazat BHÉ mutatója 

Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 

A szakágazat árbevételének alakulását a 93. ábra ismertetjük. Látható, hogy 2014-ig egy 

viszonylag stagnáló árbevétel volt, majd 2015-ben egy igen jelentős ugrás következett.  

 

 

93. ábra: Az elektromos, híradás-technikai célú közmű építése szakágazat árbevételének trendje 

(bal) és százalékos változása (jobb) 2012-2015 

 

A bruttó hozzáadott érték változása is hasonló trendet követ, mint az árbevétel a 

vizsgált években. Az egyetlen eltérés, hogy 2014-ben egy kismértékű csökkenés volt az 

előző évhez képest (94. ábra).  

 

94. ábra: A elektromos, híradás-technikai célú közmű építése szakágazat BHÉ mutatójának 

változása 
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4.8. Egyéb szolgáltatások 

Az év első hónapjaiban végrehajtott gyógyfürdő-felújítások és egyházi épületeken 

elvégzett rekonstrukciós munkálatok következtében az egyéb szolgáltatás 

nemzetgazdasági ágban a beruházások 5,6%-kal meghaladták az egy évvel korábbit. A 

bruttó hozzáadott érték kétharmadát előállító szolgáltató szektor teljesítménye 3,2%-kal 

meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül a nemzetgazdasági ágak döntő többsége 

növekedett, a legnagyobb mértékben (7,1%) a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás. Az 

üzleti szolgáltatások 5,8%-os teljesítményemelkedése részben az adminisztratív 

tevékenységek jelentős növekedésének köszönhető. Az információtechnológiai 

szolgáltatások bővülése következtében az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág 

teljesítménye továbbra is növekszik, az I. félévben 4,2%-kal. Egyedül a pénzügyi 

szolgáltatások hozzá- adott értéke mérséklődött, 1%-kal24. 

Ebben az ágazatban a termelékenység meghatározásához az árbevétel a döntő 

mutató, ezért szükséges az árakat megvizsgálni. 2016 II. negyedévében a szolgáltatási 

kibocsátási árak tíz területen nőttek, kettőnél csökkentek, illetve egy esetében 

gyakorlatilag nem változtak 2015 II. negyedévéhez képest. A munkaerőpiaci 

szolgáltatások (ahol a legnagyobb súlyt a munkaerő-kölcsönzés jelenti) szintén 2% fölötti 

volt az áremelkedés (2,3%), aminek hátterében a minimálbér 5,7%-os növekedése áll. A 

többi nyolc területen a szolgáltatási díjak emelkedése 0,2–1,5% közé esett. Legkevésbé a 

jogi, számviteli, adószakértői tevékenység; üzletviteli tanácsadás és leginkább a 

biztonsági, nyomozói tevékenység drágult. 2015 I. félévéhez képest 2016 I–II. 

negyedévében a megfigyelt szolgáltatások átlagosan 0,2%-kal kerültek kevesebbe. 

13 szolgáltatáscsoportból kettőnél árcsökkenés, kilencnél drágulás történt, kettő esetében 

lényegében stagnáltak az árak. Legnagyobb mértékben a távközlési szolgáltatások díjai 

estek vissza (2,3%-kal). Jelentősen emelkedtek az árak a raktározás, tárolás, valamint a 

munkaerőpiaci szolgáltatások területén (4,3, illetve 2,3%-kal). Szakmai, tudományos, 

műszaki tevékenység nemzetgazdasági ágban 2016 II. negyedévében megfigyelt 

szolgáltatási kibocsátási árak átlagosan 0,4%-kal emelkedtek 2015 azonos negyedévéhez 

képest. Ezen belül a jogi, számviteli, üzletviteli tanácsadási szolgáltatások díjai 0,2%-kal 

drágultak, ugyanúgy, mint egy évvel korábban. A mérnöki és építészmérnöki tevékenység; 

műszaki vizsgálat, elemzés árainak több éve tartó emelkedése folytatódott, 

2016 II. negyedévében az árak 1,0%-kal nőttek. A reklám, piackutatási tevékenységek árai 

gyakorlatilag nem változtak (–0,1%), míg egy évvel korábban 1,1%-kal kellett kevesebbet 

fizetni a szolgáltatásokért. Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 

nemzetgazdasági ág 2015 azonos időszakához viszonyítva 2016 II. negyedévében a 

nemzetgazdasági ágban megfigyelt szolgáltatások kibocsátási árai átlagosan 1,7%-kal 

emelkedtek, ilyen mértékű növekedésre több mint négy éve nem volt példa. Ezen belül a 

munkaerőpiaci szolgáltatásokért 2,3, a biztonsági, nyomozói tevékenységekért 1,5, a 

takarítási szolgáltatásokért pedig 1%-kal kellett többet fizetni. Az árak növekedésének 

hátterében alapvetően a minimálbér idei, 5,7%-os emelkedése áll25. 

                                                 
24 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21607.pdf 
25 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/szolgkiboar162.pdf 
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4.8.1. Debreceni egyéb szolgáltatásokkal foglalkozó szakágazatok 

elemzése 

A városban, ebben az iparágban összesen 3 330 darab vállalat működik. Ezek összesen 54 

alágazatba, illetve 64 szakágazatba sorolhatók be. Az iparágak bevételeinek sorrendjében 

az egyéb szolgáltatások a negyedik helyen szerepel (95. ábra). 

 

95. ábra: Az iparágak bevételei 

 

A 2012-2015 közötti időszakban az egyéb szolgáltatások összes bevételének 

alakulását a 96. ábra szemlélteti. Látható, hogy a kiindulási állapot is magasan van, 

melyhez képest egy folyamatos, és évről évre növekvő tendenciájú emelkedés volt.  

 

 

96. ábra: Az egyéb szolgáltatások iparág bevételének trendje (bal) és százalékos változása ( jobb) 

2012-2015 
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Az iparág igen nagyszámú szakágazattal rendelkezik. Ezeket árbevétel szerint 

csökkentettük és választottunk ki az elemzéshez 6 szakágazatot, emellett még az 

elemzendők közé vettük a munkaerő kölcsönzést. Ez árbevételben a középkategóriába 

tartozik, azonban a foglalkoztatás igen jelentős, így indokolja a bővebb kifejtést. 

Az 50. táblázatban összefoglaltuk a kiválasztott szakágazatok 2015-re vonatkozó 

legfontosabb adatait.  

 

50. táblázat: A szakágazatok legfontosabb adatai, 2015 
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árbevétel (mFt) 136 838 9 787 9 782 8 304 7 081 6 919 6 212 2 488 

befektetett 

eszközök (mFt) 
160 791 3 473 1 749 2 267 3 519 1 366 24 265 110 

adózás előtti 

eredmény (mFt) 
15 985 709 458 1 796 54 829 2 011 16 

létszám (fő) 10 931 374 504 394 619 417 360 1 008 

szervezetek 

száma 
3 330 4 124 284 126 114 336 1 

 

Látható, hogy a teljes iparág igen jelentős árbevétellel, és nagyon magas befektetett 

eszközértékkel szerepel a többi között. A foglalkoztatást tekintve a legjelentősebb a városi 

iparágak között. A nem veszélyes hulladék gyűjtés szakágazat a teljes iparág bevételének 

7,1 %-át adta 2015-ben, míg a foglalkoztatás 3,4%-át. A második legjelentősebb 

szakágazat a víz- gáz- fűtés, légkondicionálás szerelés, mely szintén 7% körüli bevétellel 

részesedik az összesből, valamint a foglalkoztatás 4,6%-át adja. A kiválasztott 

szakágazatok összesen a teljes iparág bevételének 36%-át adják. Ebből arra lehet 

következtetni, hogy sok, kis árbevételű szakágazatokkal lehet itt találkozni. A 

foglalkoztatást nézve látható, hogy a legjelentősebb a munkaerő kölcsönzés. Ez adja az 

iparág közel 10%-át. A második ebből a szempontból a gépjárműjavítás, karbantartás 

szakágazat, mely az 5,6%-át adja a foglalkoztatásnak. Így az elemzésre választott 

szakágazatok a teljes iparág foglalkoztatotti létszámának közel 30%-át adják. 

 Az 51. táblázatban az iparág és szakágazatok árbevételének bontását mutatjuk be 

egy főre, befektetett eszközre, valamint vállalatok számára vetítve. Az igen magas 

árbevétel ellenére az egy főre jutó érték igen alacsonynak mondható. Alig haladja meg a 

10 millió Ft-ot. Ez az eddig elemzett iparágaktól jelentősen eltér. Ez a trend az összes 

szakágazatra jellemző. A legkisebb érték a munkaerő kölcsönzés szakágazatban volt, míg 

a legmagasabb árbevétel termelő képessége a dolgozóknak a nem veszélyes hulladék 

gyűjtése szakágazatban volt.  
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51. táblázat: A szakágazatok árbevételének bontása létszámra, befektetett eszközre, vállalatokra 
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árbevétel (mFt) 136 838 9 787 9 782 8 304 7 081 6 919 6 212 2 488 

1 főre jutó árbevétel 

(mFt) 
13 26 19 21 11 17 17 3 

1 cégre jutó árbevétel 

(mFt) 
41 2 447 79 29 56 61 19 2 488 

1 Ft bef. eszk.-re jutó 

árbevétel (mFt) 
1 3 6 4 2 5 1 23 

 

A vállalatokra vetített árbevétel alapján elmondható, hogy az árbevételben 

legmagasabb értékkel rendelkezőben igen magas, közel 2,5 milliárd Ft/vállalat. Azaz 

összesen 4 szervezet adta össze a közel 10 milliárd Ft árbevételt. A munkaerő kölcsönzés 

szakágazat is kiemelkedő, hiszen ebben a tevékenységi körben egyetlen szervezet működik 

a városban. A befektetett eszközre vetített árbevétel alapján elmondható, hogy a 

legmagasabb szintén a munkaerő kölcsönzés szakágazatban, ahol több mint 22 millió Ft 

árbevétel jut 1 Ft befektetett eszközre. Ezt követi a víz- gáz- fűtés, légkondicionálás 

szerelés, majd a villanyszerelés.  

Megvizsgáltuk az adózás előtti eredményt is létszám, vállalat, és befektetett 

eszközre vetítve. Az 52. táblázat alapján látható, hogy ezek a szakágazatok is magas 

költségeket állítanak szembe az árbevételekkel. A befektetett eszközökre vetítve ezt az 

értéket látható, hogy sem a szakágazatokban sem a teljes iparágban nem éri el az 1 millió 

Ft-ot.  

Az adózás előtti eredményt létszámra vetítve megállapíthatjuk, hogy a 

legmagasabb érték az üzleti és egyéb vezetési tanácsadás szakágazatban volt 

5,6 millió Ft/fő. Ezt követi nem sokkal elmaradva a mérnöki tevékenység, műszaki 

tanácsadás szakágazat (4,6 millió Ft/fő). A többi szakágazat ezekhez képest jelentősen 

elmaradnak. 
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52. táblázat: A szakágazatok adózás előtti eredményének bontása létszámra, befektetett eszközre, 

vállalatokra 
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adózás előtti eredmény 

(mFt) 
15 985 709 458 1 796 54 829 2 011 16 

1 főre jutó adózás előtti 

eredmény (mFt) 
1,5 1,9 0,9 4,6 0,1 2,0 5,6 0,0 

1 vállakozásra jutó adózás 

előtti eredmény (mFt) 
5 177 4 6 1 7 6 16 

1 Ft bef. eszk-re jutó adózás 

előtti eremény (mFt) 
0,1 0,2 0,3 0,8 0,0 0,6 0,1 0,1 

 

A szolgáltatások iparág igen jelentős befektetett eszköz értékkel jelenik meg. 

Ennek oka, hogy az üzleti és egyéb vezetési tanácsadás szakágazatban szerepel egy 

szervezet, mely az iparág befektetett eszközeinek 90%-át birtokolja. A jelenlegi 

táblázatban még úgy szerepeletjük az egy főre jutó befektetett eszköz értéket, hogy ez is 

benne van a szakágazatban (53. táblázat). 

 

53. táblázat: A szakágazatokban lévő befektetett eszközök értéke létszámra vetítve 
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1 főre jutó bef. 

eszk. érték (m Ft) 
14,7 9,3 3,5 5,8 5,7 3,3 67,4 0,1 

 

A második legmagasbb létszámarányos befektetett eszköz érték a nem veszélyes 

hulladék gyűjtése szakágaztban volt, közel 10 millió Ft/fő értékkel. A munkaerő 

kölcsönzés szakágazat alacsony befektetett eszköz hányaddal rendelkezik. A fennmaradó 

4 szakágazatban 3-6 millió Ft/fő között mozog ez a mutató. 
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97. ábra: Az egyéb szolgáltatások BHÉ mutatója 

Az iparág bruttó hozzáadott értékének alakulása némi hasonlóságot mutat az 

árbevétel alakulásával (97. ábra). Növekedés látható a vizsgált a négy évben, azonban az 

emelkedés mértéke 2013-2014 közötti időszakban kisebb, mint az előző és a következő 

időszakban.  

 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

A szakágazat bevételének alakulását és trendjét a 98. ábra mutatja be. A bevétel 

folyamatosan növekedett a vizsgált években. Hasonló a trend az iparághoz, azonban a 

növekedés mértéke jelentősen meghaladja azt. 

 

98. ábra: A nem veszélyes hulladék gyűjtése szakágazat árbevételének trendje (bal) és százalékos 

változása (jobb) 2012-2015 

 

A szakágazat bruttó hozzáadott értékének alakulása hasonló az iparág BHÉ 

mutatójához (99. ábra), az érték azonban jóval alacsonyabb, mint a szakágazat esetében. 

 

99. ábra: A nem veszélyes hulladék gyűjtése szakágazat BHÉ mutatója 
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Víz- gáz- fűtés, légkondicionálás szerelés 

A szakágazat egészének árbevétele a vizsgált időszakban nagy ingadozásokat mutat (100. 

ábra). 2013-ban még alig 4%-os emelkedés volt, melyet 2014-ben az előző évhez képest 

95%-os emelkedés követett. Azonban 2015-ben egy jelentős, közel 20%-os csökkenés 

következett be. 

 

 

 

100. ábra: A víz- gáz- fűtés, légkondicionálás szerelés trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 

2012-2015 

 

Az árbevételben látható ingadozások ellenére a bruttó hozzáadott érték egy 

viszonylag egyenletes, és folyamatos növekedést ért el a vizsgált években (101. ábra). 

 

 

101. ábra: A víz- gáz- fűtés, légkondicionálás szerelés BHÉ értékének alakulása 

 

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

A mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás szakágazat árbevételének alakulását 102. ábra 

mutatja be. Látható, hogy negatív irányba egyik évben sem változott a bevétel. Azonban a 

növekedés mértéke 2015-ben ebben a szakágazatban is csökkent az előző évhez képest. 

Míg 2014-ben még 31% feletti volt az árbevétel növekedés, addig 2015-ben már csupán 

26%. 
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102. ábra: A mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás szakágazat árbevételének trendje (bal) és 

százalékos változása (jobb) 2012- 2015 

 

Megvizsgáltuk a szakágazat bruttó hozzáadott értkét is. Látható, hogy egy 

viszonylag stabil, állandó felfutást mutat ez a mutató a teljes szakágazatban (103. ábra).  

 

103. ábra: A mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás szakágazat BHÉ mutatója 

 

Gépjárműjavítás, karbantartás 

A szakágazat árbevételének alakulását a 104. ábra szemlélteti. Látható, hogy a vizsgált 

években az árbevétel folyamatosan növekedett. A növekedés mértéke alacsonynak 

tekinthető, mivel a 2014-es évben legmagasabb értékként 7,5% körül mozgott.   

 

 

104. ábra: A gépjárműjavítás, karbantartás szakágazat árbevételének trendje (bal) és százalékos 

változása (jobb) 2012-2015 

 

A szakágazat bruttó hozzáadott értékének változása hasonló képet mutat, mint az 

árbevétel (105. ábra). A növekedés folyamatos, de kismértékű. 
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105. ábra: A gépjárműjavítás, karbantartás szakágazat BHÉ mutatója 

 

Villanyszerelés 

A szakágazat árbevételének alakulásáról elmondható, hogy a vizsgált években, hasonlóan 

az előző szakágazathoz, állandó, de csökkenő tendenciájú növekedés volt (106. ábra).  

 

 

106. ábra: A villanyszerelés szakágazat árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 

2012-2015 

A szakágazat bruttó hozzáadott értkének alakulása folyamatos növekedést mutat a 

2012-2015 közötti időszakban (107. ábra).  

 

107. ábra: A villanyszerelés szakágazat BHÉ mutatója 
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Üzleti, egyéb vezetési tanácsadás 

A szakágazatra árbevételének alakulása a 108. ábra látható. 2013-ban egy igen jelentős, 

82%-os csökkenés volt, majd ezt követően elkezdett emelkedni a szakágazat árbevétele, 

és 2015-ben már közel 20% növekedés volt az előző évhez képest. 

 

108. ábra: Az üzleti, egyéb tanácsadás szakágazat árbevételének trendje (bal) és százalékos változása 

(jobb) 2012-2015 

 

Munkaerő kölcsönzés  

A munkaerőkölcsönzés szakágazatban a városban egyetlen szervezetet tudunk figyelmbe 

venni. Ennek megfelelően a szakágazat ismertetése majd a későbbiekben egybe esik a 

Human Service Agency Munkaerőpiaci Szolgáltató Kft. (HSA Kft.) bemutatásával. Ezt a 

szakágazatot azért választottuk az elemzettek közé, mivel igen jelentős a foglalkoztatás. 

Ebben a szervezetben 1008 főt alkalmaznak, mely az egyéb szolgáltatás ágazat 9,2%-át 

teszi ki. 
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5. TOP cégek szakágazatonként 

5.1.  Élelmiszeripar 

5.1.1. Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás: 

 A gyümölcs- és zöldségiparban az összes legalább 100 fő alkalmazotti létszámmal 

rendelkező vállalat feldolgozással vagy tartósítással foglalkozik, míg a 21 nagykereskedő 

vállalat átlagos létszáma 5 fő alatti. 2014-ben a szektor legnagyobb foglalkoztatója a 

PENTAFROST Kft. volt, míg árbevétel alapján a legjelentősebb a CGC Hungary Kft. Ez 

a két vállalat emelkedik ki árbevétel és adózás előtti eredmény tekintetében is a többi cég 

közül (109. ábra). 

 

109. ábra: Az egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás szakágazat vállalatainak adatai 2015-

ben (millió Ft) 

 

A 54. táblázatban láthatjuk ezen két vállalat részletes adatait. Ez alapján 

elmondhatjuk, hogy a szakágazatban 2015-ben továbbra is kiemelkedik a CGC Hungary 

Kft árbevétel és adózási eredmény szempontjából, míg a foglalkoztatottak számát tekintve 

a PENTAFROST Élelmiszeripari Kft a legnagyobb.  
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54. táblázat: A szakágazat kiemelkedő vállalatainak árbevétele, befektetett eszköz értéke, adózás 

előtti eredménye valamint létszáma 2015-ben 

 Árbevétel (mFt) 
Adózás előtti 

eredmény (mFt) 

Befektetett 

eszközök (mFt) 
Létszám (fő) 

CGC Hungary Kft. 15 624 2 284 6 426 137 

PENTAFROST 

Élelmiszeripari Kft. 
10 341 308 3 469 313 

 

A CGC Hungary Kft bevételének alakulását, és annak százalékos változását a 110. 

ábra mutatja. Ennél a vállalatnál is érezhető a teljes iparágra jellemző 2014-es visszaesés, 

de a többi évben az árbevétel növekedett, különösen nagymértékben 2012-2013 között.  

 

110. ábra: A CGC Hungary Kft. árbevételének trendje és százalékos változása 2012-2015 között 

 

Érdemes a vállalatok szempontjából is megvizsgálni az egy főre, illetve egy 

befektetett eszközre jutó mutatókat. Ezeket láthatjuk az 55. táblázatban.  

 

55. táblázat: A CGC Hungary Kft. mutatói 2015-ben 

 Árbevétel 

(mFt) 

1 főre jutó 

árbevétel 

(mFt/fő) 

1 Ft befektetett 

eszközre jutó 

árbevétel 

1 főre jutó 

befektetett eszköz 

(mFt/fő) 

CGC Hungary Kft. 15 624 114 2 47 

 

Az egy főre jutó árbevétel tekintetében bőven iparági (30,17 millió Ft) és 

szakágazati (53,09 millió Ft) átlag fölött szerepel a vállalat. Ez azt jelenti, hogy a vállalat 

emberi erőforrás állománya kiemelkedően magas árbevételt produkál. Azonban az egy 

forint befektetett eszközre jutó árbevétel szempontjából már nem ilyen jó a helyzet, mind 

az iparági, mind a szakágazati értéktől elmarad a vállalat.  

A vállalat bruttó hozzáadott értékének trendje nem teljesen követi az árbevétel 

alakulását (111. ábra). A 2013-as évben visszaesést lehet látni, ami alapvetően az országos 

trendekkel magyarázható (ekkor kismértékű recesszió volt, ez hathatott ki a cégre is).  
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111. ábra: A szakágazati vállalatok bruttó hozzáadott értékének változása 2012-2015 között 

A mérlegfőösszeg alakulását vizsgálva már más tendenciát láthatunk: 2012 után 

folyamatos, nagyarányú növekedés figyelhető meg, mely 2014-ig tart, majd 2015-re egy 

mérsékelt visszaesés történt (112. ábra).  
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112. ábra: CGC Hungary Kft. mérlegfőösszegének alakulása 2012-2015 között 

 

A második kiemelkedő vállalat ebben a szakágazatban a PENTAFROST 

Élelmiszeripari Kft. Ez a vállalat rendelkezik a második legmagasabb árbevétellel és 

adózás előtti eredménnyel, illetve a szakágazatban a legtöbb alkalmazottal. A vállalat 

árbevételének alakulása minimális ingadozást mutat. Itt is megfigyelhető a 2014-es 

visszaesés, de az utóbbi négy év adatait vizsgálva elmondhatjuk, hogy az árbevétel sokkal 

kisebb mértékben változott (113. ábra). 

 

113. ábra: A PENTAFROST Élelmiszeripari Kft. árbevételének trendje és százalékos változása 

2012-2015 között 

A 56. táblázatban a vállalat árbevétel arányos mutatóit, és a létszám, illetve a 

befektetett eszközök kapcsolatát láthatjuk. Mivel a vállalat alacsonyabb árbevétellel és 

magasabb alkalmazotti létszámmal rendelkezik, mint a CGC Hungary Kft, az egy főre jutó 

árbevételben jócskán elmarad tőle. Sőt, éppen eléri az iparági átlagot, és kevesebb, mint a 

szakágazati átlag.  
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Mivel azonban a befektetett eszközök területén kisebb az elmaradás, mint azt az 

árbevételnél láttuk, az egy forint befektetett eszközre jutó árbevétel esetén jobban teljesít 

versenytársánál.  

56. táblázat: PENTAFROST Élelmiszeripari Kft. mutatói 2015-ben 

 Árbevétel 

(mFt) 

1 főre jutó 

árbevétel 

(mFt/fő) 

1 Ft 

befektetett 

eszközre jutó 

árbevétel 

1 főre jutó 

befektetett 

eszköz 

(mFt/fő) 

PENTAFROST Élelmiszeripari Kft. 10 341 33 3 11 

 

A bruttó hozzáadott értéket vizsgálva a vállalat nem mutat kimagasló eredményt, 

jócskán elmarad a CGC Hungary Kft-től (114. ábra). Azonban, ha a BHÉ mutatókat ezen 

cég nélkül vizsgáljuk, láthatjuk, hogy a többi vállalathoz képest jól teljesít a 

PENTAFROST Élelmiszeripari Kft. Bár egy nagyobb visszaesést láthatunk a BHÉ 

mutatóban 2013-ban és 2014-ben, 2015-re újra növelni tudta a hozzáadott értékét, mellyel 

visszaszerezte a második helyet a szakágazati vállalatok között. Érdemes megemlítenünk 

a TRANZIT-DIÓ Termelő és Kereskedelmi Kft-t, mely jócskán elmarad árbevétel és 

adózás előtti eredmény tekintetében a két említett vállalattól, azonban a bruttó hozzáadott 

értékben felveszi a versenyt a PENTAFROST Élelmiszeripari Kft-vel.  

 

114. ábra: A szakágazatba tartozó vállalatok BHÉ trendjei 2012-2015 között 

 

A mérlegfőösszeg változását vizsgálva azt láthatjuk, hogy bár értékben jóval 

elmarad a CGC Hungary Kft-től, a többi vállalt közül kiemelkedik. A mutató alakulása 

eléggé ingadozó, az egymást követő években a csökkenést mindig növekedés követte (115. 

ábra). 
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115. ábra: A PENTAFROST Élelmiszeripari Kft. mérlegfőösszegének változása 2012-2015 között 

 

A gyümölcs- és zöldségiparban működő vállalatok számára különösen vonzó 

befektetési célpont lehet Debrecen, hiszen ebben a szektorban kiemelten fontos a lokáció 

és a termőterülettől való távolság a nagy hűtőkapacitási igény miatt. A város kedvező 

elhelyezkedése biztosítja, hogy megőrizze logisztikai és központi szerepét a szektorban.  

5.1.2. Hús-, baromfihús-készítmény gyártása  

A szakágazatok közül kiemelkedik még a húsipar, és ezen belül is a hús-, baromfihús-

készítmény gyártása. A 2014-ben működő 26 vállalat közül 18 foglalkozik 

nagykereskedelemmel, 6 húsfeldolgozással és tartósítással, mindössze kettő hús-, 

baromfihús-készítmény gyártásával (116. ábra). A vállalatok átlagos alkalmazotti létszáma 

45 fő, de az egyes társaságok között nagy különbségek vannak. A kisebb vállalatok 

jellemzően 10 fő alatti, míg a nagyok 40-50 fő feletti statisztikai létszámmal rendelkeznek.  
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116. ábra: Vállalatok szakágazati megoszlása a húsiparban 2014-ben 

Forrás: Deloitte Zrt. Élelmiszeripar, Iparági elemzés 

 

2015-re mindössze két cég alkotja a szakágazatot, mégpedig a Tranzit-Food 

Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Kft. és a SEQUENCE Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. Azonban ez utóbbi mindössze egy fő alkalmazotti létszámmal és 20 millió forintos 

éves árbevétellel rendelkezik, ezért főként csak a Tranzit-Food Kft. határozza meg a 

szakágazatot. Ez az egy vállalat azonban önmagában olyan árbevételt termel, hogy 

megelőzi a többi szakágazat árbevételét (leszámítva a gyümölcsfeldolgozást).  

 

 

117. ábra: Tranzit-Food Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Kft. árbevételének alakulása 2012-

2015 között 

 

Ha a vállalat árbevételének alakulását vizsgáljuk, folyamatos növekedést láthatunk 

2012 és 2015 között. A növekedés mértéke alacsony, 3-7 százalék között mozgott (117. 

ábra). 

A vállalat árbevételét, befektetett eszközeinek értékét és foglalkoztatotti létszámát 

láthatjuk az 57. táblázatban. Emellett megvizsgálhatjuk az árbevételt a többi mutatóval 

arányosítva. Elmondható, hogy az egy főre jutó árbevétel elég alacsony, elmarad az iparági 

átlagtól, azonban az egy befektetett összegre jutó árbevétel szempontjából kiemelkedik a 
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vállalat. Ez annak köszönhető, hogy a szakágazatban viszonylag magas árbevételhez 

alacsony befektetett összeg érték tartozik.  

 

57. táblázat: A Tranzit-Food Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Kft. mutatóinak alakulása 2015-

ben 

Árbevétel 

(mFt) 

Adózás előtti eredmény 

(mFt) 

Befektetett eszközök 

(mFt) 

Létszám 

(fő) 

15 731 1 373 1 500 648 

    

1 főre jutó árbevétel 

(mFt/fő) 

1 Ft befektetett 

eszközre jutó árbevétel 

1 főre jutó befektetett 

eszköz (mFt/fő) 
 

24 10 2  

 

A 118. ábra a vállalat bruttó hozzáadott érték mutatójának alakulását mutatja. Az 

árbevételhez hasonlóan ez is növekedést mutat az időszak egészére, mellyel a debreceni 

élelmiszeripar egyik legjobban teljesítő vállalatává vált, a CGC Hungary Kft. mellett. A 

növekedés sajnos megtorpan 2015-ben, de még így is impozáns a jövedelemtermelési 

képesség a cégnél. 

 

118. ábra: A Tranzit-Food Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Kft. bruttó hozzáadott értékékének 

változása 2012-2015 között 

A mérlegfőösszeget vizsgálva is nagyarányú növekedést láthatunk (119. ábra). Ezzel az 

értékkel már 2014 óta második helyen áll az iparági vállalatok között a CGC Hungary Kft. 

mögött.  
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119. ábra: A Tranzit-Food Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Kft. mérlegfőösszegének alakulása 

2012-2015 között  

 

5.1.3. Dohánytermék gyártása 

A dohánytermék gyártása szakágazat esetén hasonló helyzetet látunk, mint a hús-, 

baromfihús-készítmény gyártás esetén. Egy vállalat uralja a piacot, viszont annak 

termelése, árbevétele és alkalmazotti létszáma olyan mértékű, hogy az egész szakágazat 

kiemelkedően teljesít. A RÓNA Dohányfeldolgozó Kft. főbb mutatóit láthatjuk az 58. 

táblázatban. Árbevétel tekintetében a vállalat teljesítménye közelít a Tranzit-Food Kft 

eredményeihez, azonban a dohánytermék gyártás szakágazatban magasabb az egy főre jutó 

árbevétel összege.  

 

58. táblázat: A RÓNA Dohányfeldolgozó Kft. mutatói 2015-ben 

Árbevétel (mFt) 
Adózás előtti eredmény 

(mFt) 

Befektetett eszközök 

(mFt) 
Létszám (fő) 

15 030 204 4 134 370 

    

 1 főre jutó árbevétel 
1 Ft befektetett 

eszközre jutó árbevétel 

1 főre jutó befektetett 

eszköz 

 41 4 11 
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120. ábra: Az élelmiszeripar legnagyobb vállalatainak árbevétele 2012-2015 között 

 

A 120. ábra a vállalat árbevételének alakulását szemlélteti, összehasonlítva a korábban már 

bemutatott nagyvállalatokéval. Ebből egyértelműen látható, hogy 2014-ig a RÓNA 

Dohányfeldolgozó Kft rendelkezett az iparágban a legnagyobb árbevétellel, azonban az 

utóbbi években nagyarányú csökkenés látható e tekintetben. 
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121. ábra: A legnagyobb élelmiszeripari vállalatok bruttó hozzáadott értékének alakulása 2012-2015 

között 

 

A 121. ábra azokat a vállalatokat mutatja, melyek éves bruttó hozzáadott értéke 

meghaladja a 8 milliárd forintot. A RÓNA Dohányfeldolgozó Kft. itt már harmadik helyen 

szerepel. Itt is jól látható a 2013 óta érvényesülő negatív tendencia. A mérlegfőösszeg 

tekintetében már nem látható ez a csökkenés, 2015-ben volt egy minimális mérséklődés, 

de 2014-ig folyamatos volt a növekedés. A 122. ábra azokat az élelmiszeripari vállalatokat 

mutatja, melyek mérlegfőösszege meghaladja az éves 4 milliárd forintos összeget. Itt már 

nem csak a korábban említett három vállalat szerepel, hanem még a PENTAFROST 

Élelmiszeripari Kft. és a Hajdúsági Gabonaipari Zrt is. Mérlegfőösszeg szempontjából a 

dohánytermék gyártása szakágazat nem mutatja azokat a negatív tendenciákat, mint a többi 

mutató esetében.  
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122. ábra: Az élelmiszeripari nagyvállalatok mérlegfőösszegének alakulása 2012-2014 között 

 

5.2.  Kereskedelem 

5.2.1. Nagykereskedelem 

A 123. ábra szemlélteti a különböző debreceni, nagykereskedelmi cégeket aszerint, hogy 

mely szakágazathoz tartoznak, valamint, hogy mennyi árbevételt realizáltak 2015-ben. 

Ennél az ábránál látszik, hogy a kategorizálásunk alapja nem kizárólag a cégek által végzett 

főtevékenység. Az R.R. Donnelley Magyarország Kft. és az Éltex Kft. esetében fontos 

kiemelni, hogy a főtevékenységük nem nagykereskedelemhez tartozik, de ebben a 

tevékenységükben realizálnak nagyobb árbevételt, ezért relevánsak ebben a 

csoportosításban. Az R.R. Donnelley a nyomdaipari cégek közé sorolható, de mivel az az 

iparág nincs benne az TOP5-ben árbevétel szerint, így külön nem került elemzésre. 

Ugyanez vonatkozik az Éltex-re, hiszen a főtevékenységük a hulladékgazdálkodás, amely 

szintén nem sorolható az 5 legnagyobb árbevételű ágazatba, de jelentős a súlya a 

nagykereskedelmi tevékenysége miatt ebben az ágban. 

Látható, hogy a legmagasabb árbevételű vállalat az egyéb termelési célú termék 

nagykereskedelem kategóriába tartozó, Chemical- Seed Beszerző, Értékesítő, Fejlesztő, 

Szolgáltató Export-Import Kft-é. Árbevételük 21,5 milliárd Ft, amely jelentősen 

kiemelkedik a többi vállalat közül. A legnépesebb szakágazatból, a vegyestermékkörű 

nagykereskedelmi cégek közül az Éltex Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.-nek van a 

legnagyobb árbevétele, 5,6 milliárd Ft. Harmadik helyen a Baromfiudvar 2002 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. áll, 17,7 milliárd Ft-tal. A negyedik helyen a Daniella 

Kereskedelmi Kft. áll 10 milliárd Ft-tal, őt követi az Alaszka Kereskedelmi Kft. 9,5 

milliárd Ft árbevétellel. 
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123. ábra: A nagykereskedelmi cégek szakágazat és árbevétel nagysága szerint 2015-ben 

 

 

124. ábra: Top nagykereskedelmi vállalatok létszám szerinti rangsora (2015) 

 

Ha a foglalkoztatottak számát nézzük, azt láthatjuk, hogy nincs szoros 

kapcsolatban az árbevétel mértékével, így a fent említett árbevétel szerinti TOP5 vállalat 

rangsora másképpen alakul. A 124. ábrán láthatjuk, hogy az Éltex Kft. foglalkoztat a 

legtöbb munkatársat, 366 főt, második helyen az R.R. Donnelley Magyarország Kft. áll 

271 fővel, harmadik az Alaszka Kft. 236 fővel, negyedik helyen a Baromfiudvar 2002 Kft. 

219 alkalmazottal, majd pedig a Daniella 210 fővel, valamint a Chemical Seed Kft. csupán 

65 fővel. Az R.R. Donnelley Magyarország Kft. és az Éltex Kft. esetében fontos kiemelni, 

hogy bár a bejegyzett főtevékenységük a nagykereskedelemhez tartozik, de ebben a 

tevékenységükben realizálnak nagyobb árbevételt. Az R.R. Donnelley a nyomdaipari 

cégek közé sorolható, de mivel az az iparág nincs benne az TOP5-ben árbevétel szerint, 

így külön nem került elemzésre. Ugyanez vonatkozik az Éltex-re, hiszen a 

főtevékenységük a hulladékgazdálkodás, amely szintén nem sorolható az 5 legnagyobb 

árbevételű ágazatba. 

Az egy foglalkoztatottra jutó árbevétel 2015-ben a Chemical Seed Kft-nek a 

legmagasabb, hiszen ők rendelkeznek a legmagasabb árbevétellel és a legalacsonyabb 

foglalkoztatotti létszámmal. Ilyen körülmények között az egy foglalkoztatottra jutó 

árbevétel 331 millió Ft/fő. Őket követi a Baromfiudvar 2002 Kft 81 millió Ft-tal. A 

Daniella áll a harmadik helyen, az egy főre jutó árbevételük 48 millió Ft. Őket követi az 
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Alaszka Kereskedelmi Kft. 40 millió Ft/fő-vel, majd az Éltex Kft. zárja a TOP5-ös egy 

főre jutó árbevétel szerinti ranglistát 15 millió Ft-tal. Ha a befektetett eszközre jutó 

árbevétel szerint rangsoroljuk a fent említett debreceni, nagykereskedelmi vállalatokat, 

akkor az első helyen nem meglepő módon a Chemical Seed áll 20,89 Ft-tal, őt követi 14,52 

Ft-tal a Baromfiudvar 2002, majd a Daniella 10,48 Ft-tal. Az Éltex esetében egy befektetett 

eszközre 10 Ft árbevétel jut, az Alaszkánál ez az érték 5,36 Ft. 

A mérlegfőösszeg vizsgálatakor a lenti ábrán láthatjuk, hogy 2012 és 2015 között 

a GSV Kft teljesített legjobban (125. ábra). 2012-ben és 2013-ban jelentős pozitív változást 

könyvelhettek el, de 2013 és 2015 között kismértékben csökkent a mérlegfőösszeg. 

 

 

125. ábra TOP3 cég mérlegfőösszege 2012-2015 között 

 

A második legjelentősebb a Chemical Seed, 2012-től 2013-ig lassú ütemben 

növekedett a mérlegfőösszeg, 2013-ról 2014-re közel 50%-os növekedés következett be, 

ezzel elérte a csúcspontot 7,5 milliárd Ft-nál, 2015-re pedig csökkent 7 milliárd Ft-ra. A 

MIXVILL Kft. a harmadik legjelentősebb nagykereskedelmi vállalat Debrecenben. 2012-

től 2015-ig változó ütemben, kisebb ingadozásokkal növekedett a mérlegfőösszegük, közel 

2 milliárd Ft változást értek el 2012. év és 2015. év között. 

Az 126. ábrán láthatjuk, hogy bruttó hozzáadott érték alapján 2015-ben a 

Baromfiudvar 2002 Kft. (1,96 milliárd Ft) van vezető szerepben a debreceni 

nagykereskedelmi vállalatok között. Őket követi nagyság szerint az R.R. Donnelley Kft. 

(1,89 milliárd Ft), a MIXVILL Kft. (1,48 milliárd Ft), valamint az Éltex Kft. (1,43 milliárd 

Ft), az 5. helyen pedig a Daniella Kft. (0,9 milliárd Ft).  
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126. ábra: BHÉ alakulása nagykereskedelmi vállalatok esetében 2012-2015 

 

A fenti ábra szemlélteti a vizsgált időszakra vonatkozóan, hogy hogyan alakult a 

BHÉ a debreceni nagykereskedelmi vállalatok esetében. Látható, hogy jól elkülöníthető a 

legjobb négy cég, amelyek közül szinte mindegyik 1 milliárd Ft felett teljesített. A 

legmagasabb BHÉ-ét 2012-ben az R.R. Donnelley Kft. állította elő, kismértékű csökkenés 

következett be, 2014-ben elérte a mélypontját, majd kisebb növekedést produkáltak 2015-

ig. Mindazonáltal a kisebb hullámzást is figyelembe véve, stabilan 1 milliárd Ft felett 

teljesítettek. A Baromfiudvar 2002 Kft. esetében nagyobb növekedés következett be a 3 év 

leforgása alatt, 2012 és 2014 év között stabil növekedést ért el, 2015-re a változás mértéke 

és üteme kisebb volt, de magasabb BHÉ-ét értek el, mint az R.R. Donnelley. A harmadik 

az Éltex Kft., amelynek hasonlóan alakult a növekedés üteme, mint a Baromfiudvar 2002 

Kft.-nak, kisebb BHÉ mellett. 2014-ről 2015-re kisebb zuhanásba kezdett a BHÉ értéke, 

így közel annyi BHÉ-ét produkáltak, mint 2013-ban. A negyedik legjobb vállalat a 

MIXVILL Kft., amely a legkisebb mértékű és ütemű növekedést produkált a vizsgált 

időszakban. Az 1 milliárd Ft-os 2012 körül érte el, közel 1,5 milliárd Ft-ot pedig 2015-re. 

 

127. ábra: Nagykereskedelmi vállalatok befektetett eszköz szerinti rangsora (2015) 

A 127. ábra mutatja a debreceni nagykereskedelmi vállalatok befektetett eszköz 

szerinti rangsorát 2015-re vonatkozóan. Látható, hogy a fa-, építőanyag-, szaniteráru-

nagykereskedelemben tevékenykedő GVS Kereskedelmi Kft. 3,5 milliárd Ft értékben 

rendelkezett befektetett eszközökkel. Őket követi ugyanebből a szakágazatból a Metalstal 
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Kft. 3 milliárd Ft-nyi befektetett eszközállománnyal, harmadik helyen pedig a Sofém Kft. 

áll 2,5 milliárd Ft-tal a hulladék-nagykereskedelem területéről. 

 

5.2.2. Kiskereskedelem 

 

128. ábra: A vállalatok árbevételeinek megoszlása szakágazatonként (2015) 

A legnagyobb árbevétellel rendelkező szakágazatok az élelmiszer jellegű bolti vegyes 

kiskereskedelem (19,6 milliárd forint), a személygépjármű-, könnyűgépjármű 

kereskedelem (19,2 milliárd forint), gyógyszer kiskereskedelem (16 milliárd forint), 

gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem (10,1 milliárd forint) és a vasáru-, festék-, üveg 

kiskereskedelem (9 milliárd forint (128. ábra). A legnagyobb árbevételt termelő vállalatok 

sorrendben:  

• J und J Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9,7 milliárd forint) 

• Hajdú-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (5 milliárd forint) 

• Debrecen Autóház Zrt. (3,8 milliárd forint) 

• Tisza-Trade Kereskedelmi Kft. (3,4 milliárd forint). 

További 4 vállalat termel 1 milliárd fölötti árbevételt, ezalatt oszlik meg viszonylag 

egyenletesen csökkenő mértékben a többi vállalat forgalma. 

A 129. ábrán az adózás előtti eredmény szerinti rangsorban láthatjuk a kiskereskedelemmel 

foglalkozó vállalatokat. 2015-ben 6 vállalat rendelkezett 100 millió forint fölötti adózás 

előtti eredménnyel. Ezek: 

- OMP Autóház Kft. (212 millió forint) 

- Hajdú-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (138 millió forint) 

- Tisza-Trade Kereskedelmi Kft. (133 millió forint) 

- J und J Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (125 millió forint) 

- Debrecen Autóház Zrt. (122 millió forint) 

- Limer BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (121 millió forint) 
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129. ábra: A legnagyobb eredményű cégek listája 2015-ben 

 

Vállalati szinten megvizsgálva a mérlegfőösszegeket, hasonló vállalatokat 

láthatunk, mint a többi rangsor esetén. Első a J und J Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(2,3 milliárd forint), majd a Hajdú-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 

(1,7 milliárd forint), a Tisza-Trade Kereskedelmi Kft. (1,7 milliárd forint), és a 

DESZAB TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1,5 milliárd forint). A többi 

kiskereskedelmi vállalat mérlegfőösszege 1,5 milliárd forint alatti. 

A legnagyobb befektetett eszközzel rendelkező vállalat a J und J Kft, közel 

2 milliárd forint befektetett eszközértékkel. Fele ennyi tartósan lekötött eszközzel 

rendelkezik a HUNGAROTARG Kft, ezt követi a Hajdú—Coop Kft. 500 millió forint 

fölött van az OMP Autóház Kft. befektetett eszközértéke, míg a többi vállalat már ez alatta 

a szint alatt található (130. ábra). 

 

130. ábra: A legnagyobb befektetők listája 

A J und J Kft. befektetett eszközállománya 2012-2015 között folyamatosan 

növekszik, több mint 700 millió forintos emelkedést elérve. A Hungarotarg Kft. 2012 és 

2014 között csökkenő tendenciát mutat e tekintetben, de nála is megindult az emelkedés a 

2015-ös évben. A Hajdú-Coop enyhén emelkedő tendenciát mutat, szűk 100 millió forintos 

növekedésével, míg az OMP Autóház Kft. ennek épp ellenkezőjéről számolhat be hasonló 

nagyságrendben. Megállapíthatjuk azt is, hogy míg 2012-ben az OMP Autóház 625 

millió forintos befektetett eszközállományával a 6. helyen szerepelt, addig a csökkenés 

ellenére is 2015-ben az 595 millió forint már a 4. hely eléréséhez is elegendő. 

 



137 

 

 

131. ábra: BHÉ megoszlása 

 

A fenti ábrán láthatjuk, hogy bruttó hozzáadott érték tekintetében öt vállalat emelkedik ki, 

ezek rendelkeznek 200 millió forint feletti értékkel: 

- Hajdú-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (712 millió forint) 

- J und J Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (383 millió forint) 

- Tisza-Trade Kereskedelmi Kft. (374 millió forint) 

- Bodogán Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (280 millió forint) 

- Debrecen Autóház Zrt. (268 millió forint) 

 

 

5.3.  Gyógyszeripar 

 
132. ábra: A TEVA Gyógyszergyár Zrt. árbevételének alakulása 2012-2015 között 

 

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. az ország egyik legjelentősebb, és legnagyobb piaci 

erővel bíró gyógyszergyára. A debreceni üzemének 2014-es árbevétele meghaladta a 

265 milliárd forintot, létszáma megközelítette 3 100 főt (132. ábra). A TEVA 

Pharmaceutical Industries Ltd magyarországi története 1979-től eredeztethető, amikor is 

először üzleti, majd 1981-től gyártási kapcsolatot létesített a Biogal gyógyszergyártó 

céggel. A Biogal rendszerváltás utáni privatizációjakor először 77 százalékos, majd a 

folyamatos vásárlások következtében 99 százalékos részesedést szerzett. Magyarországi 

tevékenységét azóta is bővíti, 2000-ben például megvásárolta a gödöllői Humán 

Gyógyszergyárat. A vállalat élesen elkülöníti a gyártási és a kereskedelmi tevékenységét, 
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így Debrecenben csak a gyártásra fókuszál. A cég jelentősen hozzájárul a város és a régió 

fejlődéséhez, már számos beruházást és fejlesztést valósított meg a térségben. Ilyen volt 

például a 2010-ben átadott 4 400 m2-es alapterületű, négyszintes csomagolóüzem építése. 

A fejlesztés a MegaPlant projekt keretében jött létre, mely projekt duplájára emelte a 

debreceni telephely éves forgalmát, 300 új munkahelyet generált, ezáltal jelentősen 

hozzájárult a térség gazdasági fejlődéséhez. Egy másik ilyen befektetés volt a 2009-ben 

felavatott 2 700 m2 alapterületű Európai Generikus Kutatás-fejlesztési Központ 

megépítése. A projekt megvalósulása után Debrecen a vállalat európai piacra fejlesztő 

egységei közül első helyre került. A Központ laboratóriumokat, irodákat, kiszolgáló és 

raktárhelyiségeket foglal magába. A vállalat árbevétele alapvetően növekedést mutat, amit 

2013-ban viszonylag jelentős csökkenés tört meg. Összességében a cég árbevétele 

rendkívül magas, ami úgy látható igazán, ha összehasonlítjuk a városban működő többi 

nagyvállalat árbevételével. A 133. ábra azt az öt vállalatot mutatja, amelyek 2015-ben a 

legmagasabb árbevételt érték el. Innen egyértelműen kiemelkedik két cég: a TEVA 

Gyógyszergyár Zrt. és az NI Hungary Software és Hardware Gyártó Kft.  

 
133. ábra: Az árbevétel trendjei Debrecen öt legnagyobb árbevétellel rendelkező vállalatánál 

 

A 59. táblázatban a TEVA Zrt. árbevételét, adózás előtti eredményét, a befektetett 

eszközök értékét és a foglalkoztatotti létszámát láthatjuk 2015-ben. A debreceni vállalatok 

közül mind a négy érték alapján első helyen szerepel a vállalat. Jelentőségét mutatja, hogy 

nem csak a városban, de országos szinten is meghatározó vállalatról beszélhetünk. 

A táblázat negyedik sorában található értékek még beszédesebbek. Az egy főre jutó 

árbevétel kiemelkedően magas, közel 95 millió forint. Ha visszagondolunk az 

élelmiszeripar esetén, hogyan alakult az 1 főre jutó befektetett eszköz értéke, azt láthatjuk, 

hogy még inkább kiemelkedik a gyógyszergyár. Az élelmiszeripar esetén például a jól 

teljesítő RÓNA Dohányfeldolgozó Zrt. rendelkezett 11 millió forintos értékkel, míg a 

TEVA esetén ez a szám már 372 millió. Tehát a vállalat jelentős befektetéseket hajt végre.  
 

59. táblázat: A TEVA Gyógyszergyár Zrt. mutatói 2015-ben 
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Árbevétel (mFt) 
Adózás előtti 

eredmény (mFt) 
Befektetett eszközök (mFt) Létszám (fő) 

284 426 102 641 1 115 942 2 996 

    

 
1 főre jutó árbevétel 

(mFt/fő) 

1 Ft befektetett eszközre 

jutó árbevétel 

1 főre jutó befektetett 

eszköz (mFt/fő) 

 94,5 0,2 372 

 

 
134. ábra: Bruttó hozzáadott érték alakulása a debreceni nagyvállalatok esetén 2012-2015 között 

 

A 134. ábra mutatja a legmagasabb bruttó hozzáadott értékkel rendelkező 

vállalatokat Debrecenben. Itt is egyértelműen kiemelkedik a TEVA Zrt. Az árbevétel 

esetén is jelentkező 2013-as visszaesés itt is megmutatkozik, azonban azóta folyamatos a 

növekedés.  
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135. ábra: Mérlegfőösszeg alakulása a debreceni nagyvállalatok esetén 2012-2015 között 

 

Mérlegfőösszeg alapján még nagyobb a különbség a TEVA Zrt. és a többi 

nagyvállalat között. A gyógyszergyártó esetében nem volt visszaesés, az utóbbi négy 

évben töretlen a növekedés.  

Az ország másik jelentős gazdasági és piaci erővel bíró gyógyszergyártó 

nagyvállalata a Richter Gedeon Nyrt. 2008-ban döntött a közel 30 milliárd forintos 

beruházás elindításáról Debrecenben. A befektetés célja olyan üzem létesítése, melyet 

biotechnológiai úton előállított gyógyszeripari termékek fejlesztésére és gyártására 

használhatnak. A vállalat 2012-ben újabb kormányzati támogatással megvalósított 

beruházást hajtott végre a városban, a Határ úti ipari parkban (Debreceni Regionális és 

Innovációs Ipari Park). Az üzemben kezdetben klinikai vizsgálatokhoz szükséges mintákat 

állítottak elő, azonban mára a ténylegesen piacra kerülő rendkívül magas hozzáadott 

szellemi és technológiai értékkel bíró termékek gyártása is itt valósul meg. Ezzel a 

beruházással 150 új munkahelyet teremtettek a magasan kvalifikált szakemberek számára. 

Az erre való felkészülés során példaértékű együttműködés zajlott a Richter és a Debreceni 

Egyetem között, hogy a projekt megvalósulásának idejére rendelkezésre álljon a 

megfelelően felkészített szakember bázis.  

Szintén 2012-ben jött létre a Pharmapolis Gyógyszeripari Tudományos Park Kft., 

melyet a Debreceni Vagyonkezelő Zrt., a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara, valamint a Richter Gedeon Nyrt. alapított azzal a céllal, hogy a városi 

erőforrásokat kihasználva egy üzleti alapon működő kutatás-fejlesztési szolgáltató 

központot hozzanak létre. A 6 milliárd forintból megvalósuló létesítmény a közvetlen 

előnyök mellett hosszú távú célokat is szolgál, például javítja a kutatás-fejlesztés 

feltételrendszerét, erősíti a felsőoktatás innovatív tevékenységét, növeli a kutatómunka 

és életpálya vonzerejét, hozzájárul az intézményi és vállalati együttműködés 

erősítéséhez26. 

Ahhoz, hogy lássuk, országos szinten milyen jelentős a debreceni gyógyszeripar, 

nézzünk meg néhány országos adatot. A 136. ábra a 150 főnél nagyobb alkalmazotti 

létszámú gyógyszer gyártók árbevételét láthatjuk. A CHINOIN Zrt. szerepel a lista első 

                                                 
26 https://www.richter.hu/hu-HU/sajtoszoba/Pages/Kozlemenyek/pr120725.aspx 
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helyén, míg második a Richter a 280 milliárdot meghaladó árbevételével, míg harmadik a 

TEVA nagyjából 265 milliárdos árbevételével. A negyedik helyen álló Egis 

Gyógyszergyár Zrt. árbevétele a TEVA értékének felét sem éri el, így egyértelműen 

kijelenthető, hogy az említett három vállalat uralja a magyar piacot. Debrecen 

szempontjából ez kiemelkedően fontos, hiszen a három jelentős árbevétellel rendelkező 

vállalat közül kettőnek van a városban érdekeltsége.  

 

 
136. ábra: A 150 főnél nagyobb átlagos létszámú gyártók árbevétele 2014-ben 

Forrás: Deloitte 

 
137. ábra: A gyógyszergyártással foglalkozó vállalatok alkalmazotti létszáma 2014-ben (1000 fő) 

Forrás: Deloitte 

 

Az átlagos statisztikai létszám tekintetében kiemelkedő a Richter alkalmazotti 

száma, mely meghaladja az 5 ezer főt, ez pedig a vizsgált gyógyszer gyártók statisztikai 

létszámának 35,5 százalékát teszi ki. A TEVA ettől elmarad valamelyest a 3 100 fős 

létszámával, de még így is 10 százalékkal megelőzi a harmadik helyen álló Egis 

Gyógyszergyár Zrt-t (137. ábra). Tehát ebből a szempontból is kiemelkedik a két debreceni 

érdekeltségű vállalat, összesített adataik a vizsgált vállalatok létszámának 56,3 százalékát 
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teszik ki. Itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy mindkét cég rendelkezik más városokban 

is telephellyel.  

 

 
138. ábra: A gyógyszergyártással foglalkozó vállalatok adózott eredménye 2014-ben 

Forrás: Deloitte 

 

Az adózott eredmény tekintetében is ez a két vállalat szerepel az első helyen: a 

TEVA 81 milliárd forint feletti, míg a Richter 46,7 milliárd forintnyi adózott eredményt 

ért el (138. ábra). A harmadik helyen álló CHINOIN eredménye mindössze 28,3 milliárd 

forint, a többi vizsgált ország pedig nagyrészt negatív eredményt ért el. A TEVA ezen 

eredménye magasan túlszárnyalja a versenytársakét, hiszen adózott eredménye majdnem 

eléri a 150 főnél nagyobb átlagos statisztikai létszámú gyógyszer gyártók adózott 

eredményének a felét (47,9%), a Richter eredményével együtt pedig már több, mint 

75 százalékot adnak.  

 

Összességében elmondhatjuk, hogy a város egészségiparában elsősorban a 

gyógyszeripar emelkedik ki. Ez köszönhető egyrészt annak, hogy a szektor nagy múltra 

tekint vissza a városban, másrészt a megfelelő szakemberek meglétének. Az iparág két 

leginkább meghatározó vállalata rendelkezik telephellyel Debrecenben, így a szektor helyi 

fejlődéséhez nagymértékben hozzájárulnak. Ez a jelenlét azonban igényli a szakirányú 

képzést, mely jól megvalósítható az egyetemmel való szoros együttműködéssel. Így a 

gyógyszeripari vállalatok számára Debrecen egy vonzó befektetési környezet lehet, hiszen 

egyszerre állnak rendelkezésre az iparági kapcsolatok, a térségben a gyógyszeripar 

hagyománya, a kutatás-fejlesztési bázis, illetve a megfelelően képzett munkaerő, a 

középfokú és a felsőfokú tudást igénylő tevékenységekhez egyaránt.  

 

5.4. Informatika és elektronika 

5.4.1. Informatika és távközlés 

Számítógépes programozás 

Az 139. ábra mutatja 2015-ös adatok alapján a 15 legmagasabb árbevétellel rendelkező 

vállalat listáját. Feltűnő adat, hogy bár magas árbevétellel rendelkeznek, legtöbbjüknek 

alacsony az adózás előtti eredménye. Ez alól az egyetlen kivétel a DOGBYTE GAMES 

Kft, mely esetén mindkét érték viszonylag magasnak mondható.  
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139. ábra: A számítógépes programozás 15 legnagyobb árbevételű vállalata 2015-ben 

 

A DOGBYTE GAMES Kft bruttó hozzáadott érték tekintetében is jól teljesít, ezért 

érdemes ennek a vállalatnak a mutatóit részletesebben áttekintenünk (60. táblázat). 

60. táblázat: A DOGBYTE GAMES Kft mutatói 2015-ben 

Árbevétel (mFt) 
Adózás előtti 

eredmény (mFt) 

Befektetett 

eszközök (mFt) 
BHÉ (mFt) Létszám (fő) 

334 293 15 330 5 

     

 1 főre jutó 

árbevétel (mFt/fő) 

1 Ft befektetett 

eszközre jutó 

árbevétel 

1 főre jutó adózás 

előtti eredmény 

(mFt/fő) 

1 főre jutó 

befektetett eszköz 

(mFt/fő) 

 66,8 22,2 58,6 3 

 

Az árbevétel tekintetében ez a szektor bővel elmarad a korábban bemutatott iparágak 

árbevételétől. Itt jellemzően kisebb vállalatok működnek, alacsonyabb alkalmazotti 

létszámmal és befektetett eszközzel. Azonban mivel kevés munkaerőt foglalkoztatnak, az 

egy főre jutó árbevétel magasnak mondható.  
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Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 

 

140. ábra: A szakágazat 10 legmagasabb árbevételű vállalatának adatai 

 

A vállalatok árbevétele körülbelül azon a szinten van, mint a számítógépes 

programozás szakágazatban. Az 140. ábra szemlélteti a 10 legmagasabb árbevétellel 

rendelkező vállalat 2015-ös árbevételének, adózás előtti eredményének és bruttó 

hozzáadott értékének nagyságát. 

Ez alapján egy vállalat emelkedik ki a szakágazatban, melynek éves árbevétele 

közel duplája a második helyen álló vállalaténak. Ez a vállalat bruttó hozzáadott érték 

tekintetében is jól teljesít. A SATRAX Elektronic Telekommunikációs Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. további adatait láthatjuk a 61. táblázatban. 

61. táblázat: A SATRAX Elektronic Telekommunikációs Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. adatai 

2015-ben 

Árbevétel (mFt) 
Adózás előtti 

eredmény (mFt) 

Befektetett 

eszközök (mFt) 
BHÉ (mFt) Létszám (fő) 

792 30 507 240 35 

     

 
1 főre jutó 

árbevétel (mFt/fő) 

1 Ft befektetett 

eszközre jutó 

árbevétel 

1 főre jutó adózás 

előtti eredmény 

(mFt/fő) 

1 főre jutó 

befektetett eszköz 

(mFt/fő) 

 23 1 1 14 
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Míg az árbevétele kiemelkedik a versenytársak közül, addig a vállalat adózás előtti 

eredménye viszonylag alacsonynak mondható. A befektetett eszközök értéke az iparág 

sajátosságaiból adódóan alacsony.  

A két kiemelkedő szakágazaton kívül érdemes még megvizsgálnunk néhány 

fontosabb vállalatot, melyek meghatározóak az iparág működése szempontjából. Az 141. 

ábra láthatjuk az iparág öt legjobban teljesítő vállalatát árbevétel, bruttó hozzáadott érték, 

és foglalkoztatás alapján. Árbevétel szempontjából a G.TELECOM Távközlési és 

Szolgáltató Kft. szerepel első helyen. A cég a vezetékes távközlés szakágazatban működik, 

éves árbevétele 2015-ben 1,4 milliárd forint volt, és 22 főt alkalmazott. Bruttó hozzáadott 

érték alapján a Survey Sampling Hungary Kft emelkedik ki, mely a számítógépes 

programozás szakágazathoz tartozik. A vállalat éves árbevétele 393 millió forint volt 2015-

ben, és 33 főt alkalmazott. 

Az iparág legnagyobb foglalkoztatója a DataExpert Services Kft, mely 2015-ben 

39 főt alkalmazott, és 365 milliós árbevételt ért el. A vállalat igen jól teljesít, hiszen 

mindhárom vizsgált mutató alapján szerepel a legjobb öt vállalat között az iparágban. 

 

 

141. ábra: A TOP 5 vállalat árbevétel, bruttó hozzáadott érték és alkalmazotti létszám alapján 2015-

ben az informatika és távközlés iparágban 

 

Érdemes ezért közelebbről megvizsgálnunk, hogyan alakult a vállalat fejlődése az 

utóbbi években. Az 142. ábra és 143. ábra mutatja a DataExpert Services Kft. 

árbevételének, bruttó hozzáadott értékének, alkalmazotti létszámának és befektetett 

eszközeinek alakulását 2012 és 2015 között. 
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142. ábra: A DataExpert Services Kft. árbevételének és BHÉ mutatójának alakulása 2012-2015 

között 

 

Árbevétel és bruttó hozzáadott érték alapján is dinamikus növekedést láthatunk az 

utóbbi négy évben. Árbevételét sikerült hatszorosára, míg a bruttó hozzáadott értéket 

ötszörösére növelnie. Hasonló tendenciákat láthatunk az alkalmazotti létszám és a 

befektetett eszközök tekintetében. A 2012-es kilenc főről 2015-re 39-re nőtt az 

foglalkoztatotti létszám, és a befektetett eszközök értéke is nagymértékben emelkedett. 

 

143. ábra: A DataExpert Services Kft. alkalmazotti létszámának és befektetett eszközeinek alakulása 

2012-2015 között 
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5.4.2. Shared Service Centers 

Debrecenben az információ kommunikációs (ICT) szektor kiemelkedően fontos a helyi 

gazdaság életében. Nagyon komoly foglalkoztató, és jelentős árbevétel képződik a 

szektorban. Az egyik legnagyobb szereplő a korábbi Merlin IT, ami nemrégiben a 

Transcosmos (Központ: Tokió, Japán. Elnök és COO: Masataka Okuda) leányvállalata lett. 

A cég alkalmazottainak száma dinamikusan bővül, a 2012-es 100 fő körüli értékről ma 

már 350 fölé nőtt. 

Az iparág szempontjából kiemelten fontos, hogy Debrecen működik a budapesti 

székhelyű IT Services Hungary, mely a T-Systems International magyarországi 

leányvállalata. A cívisvárosban 2008-ban nyitotta meg a telephelyét, melyen 

rendszerintegrációs és üzemeltetési területeken szolgálja ki a nemzetközi ügyfeleket, 

széleskörű szoftver és hardver platform SAP rendszerszolgáltatást nyújt, de 

hálózatmenedzseléssel és hálózatfigyeléssel is foglalkozik. A vállalat alkalmazotti 

létszáma a városban meghaladja az 1700 főt, és szorosan együttműködik a Debreceni 

Egyetemmel a szakemberképzésben. Az Informatikai Karon kihelyezett tanszékkel 

rendelkezik, és 2009 óta két informatikai specializációt is indított.  

A British Telecom is fontos szereplő a piacon, 2007 óta van jelen a városban, már 

több mint 450 főt alkalmaz, és a tevékenységét folyamatosan bővíti. 2016-ban háromoldalú 

együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetemmel és a város 

önkormányzatával, melynek célja a végzés előtt álló egyetemisták elhelyezkedésének 

segítése.  

A Flowserve Hungary Services Kft. a legújabb szolgáltató a debreceni SSC 

szektorban. A cég 2016-ban döntött úgy, hogy a globális pénzügyi szolgáltató központját 

Debrecenben hozza létre. A cég a világ 56 országában több mint 18.000 főt foglalkoztat, 

részvényeit a New York-i tőzsdén jegyzik, így komoly elismerés Debrecennek, hogy egy 

globális vállalat városunkat választotta a működésében kiemelten fontos központ 

telephelyéül. Jelen elemzésünk kéziratának lezárásakor 60 főt foglalkoztatnak, de terveik 

között szerepel, hogy már rövidtávon többszörösére emeljék a létszámot. 

 

5.4.3. Elektronika 

Elektronikai áramköri kártya gyártása 

Ebben a szakágazatban egyetlen szervezet működik, az NI Hungary Software és Hardware 

Gyártó Kft. Ennek megfelelően a szakágazat ismertetése egybeesik a szervezet legfőbb 

adatainak ismertetésével, így nem teszünk különbséget ebben az esetben. 

A vállalat, ezzel együtt a szakágazat árbevételének változását és trendjét az alábbi 

ábrán szemléltetjük. Mivel az iparág teljes bevételének 95%-át adja ez a szakágazat ezért 

egyértelmű, hogy a szervezet árbevételének alakulása és trendje teljes mértékben leköveti 

az iparág árbevételének alakulását és trendjét (144. ábra). 
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144. ábra: Az NI Hungary Kft. árbevétele (bal) és annak trendje (jobb) 2012-2015 

 

A 62. táblázatban foglaljuk össze az NI Hungary Kft. legfontosabb mutatóit. Ebben 

az esetben eltekintünk a több táblázatba bontástól, mivel egyetlen szervezet van a 

szakágazatban. A szervezetben 1241 főt foglalkoztattak 2015-ben. A vállalat befektetett 

eszköz ellátottsága létszámra vetítve 10,5 millió Ft/fő. Ezzel az eszközértékkel egy fő 

136,5 millió Ft árbevételt tudott előállítani. Ez persze minden dolgozóra vetítve jelenik 

meg, ami azt jelenti, hogy ha megkülönböztetnénk a fizikai és szellemi munkát végzőket 

jelentős különbségeket tapasztalnánk. Az adózás előtti eredmény és árbevétel mutatói 

alapján megállapítható, hogy a termelés jelentős költségeket is magába foglal. 

  

62. táblázat: Az NI Hungary Kft. legfontosabb mutatói 2015-ben 

NI Hungary Kft. 

árbevétel (mFt) 169 357 
adózás előtti 

eredmény (mFt) 
14 613 árbevétel (mFt) 169 357 

befektetett eszközök 

(mFt) 
12 979 

1 főre jutó adózás 

előtti eredmény (mFt) 
11 

1 főre jutó 

árbevétel (mFt) 
136 

adózás előtti 

eredmény (mFt) 
14 613 

1 Ft befektetett 

eszközre jutó adózás 

előtti eredmény (mFt) 

1 

1 Ft befektetett 

eszközre jutó 

árbevétel (mFt) 

13 

létszám (fő) 1 241 

1 főre jutó befektetett eszköz érték (mFt) 10 

 

A vállalat bruttó hozzáadott értékének alakulása is leköveti az ágazat bruttó hozzáadott 

étékének változását az elmúlt négy évben (145. ábra). 
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145. ábra: Az NI Hungary Kft BHÉ mutatójának változása 2012-2015 között 

 

A vállalat mérlegfőösszegének elemzése a 146. ábra segítségével történik. Látható, hogy 

a szervezet mérlegében jelentős ingadozások voltak a vizsgált években. Nem lehet 

folyamatos növekedést prognosztizálni. 2013-ban egy 13,5%-os csökkenés volt 2012-höz 

képest, melyet egy közel 50%-os növekedés követett. Ez meghaladja az árbevételben 

bekövetkező növekedést, mely beruházásokkal magyarázható. Végül 2015-ben egy újabb, 

köze 18%-os csökkenés következett be.  

 

146. ábra: Az NI Hungary Kft. mérlegfőösszegének változása 

 

Híradás- technikai berendezések gyártása 

A szakágazatban összesen négy szervezet működik a városban. A szervezetekre 

vonatkozó legfontosabb adatokat a 63. táblázatban foglaljuk össze.  
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63. táblázat: A szakágazat szervezeteinek legfontosabb adatai 2015 

  
T.E.L.L. 

SOFTWARE 

HUNGARIA Kft. 

UNIMAX Kft. 
ELEKTROMATIKA 

'83 Kft. 
SKYNEX Kft. 

árbevétel (mFt) 640,7 97,7 3,2 0,7 

befektetett 

eszközök (mFt) 
76,8 12,2 0,2 0,5 

adózás előtti 

eredmény (mFt) 
165,6 1,7 0,2 -0,2 

létszám (fő) 23,0 7,0 0,0 1,0 

 

Látható, hogy a legjelentősebb ebben a szakágazatban a T.E.L.L. Kft. Ez a vállalat 

adja szakágazat árbevételének 86%-át a foglalkoztatás, 74%-át. A második a szervezetek 

közül az UNIMAX Kft., mely 13%-nyi árbevétellel, és 22%-nyi foglalkoztatással 

rendelkezik a szakágazaton belül. A másik két szervezetben nincs vagy csak 1 főt 

foglalkoztatnak. A SKYNEX Kft. 2015-ben negatív adózás előtti eredménnyel zárt.  

A fenti adatoknak megfelelően a szakágazaton belül a szervezetek között csupán a 

T.E.L.L. Kft-vel, valamint az UNIMAX Kft-vel foglalkozunk részletesen. 

T.E.L.L. Kft. árbevételének alakulását az elmúlt 4 évben a 147. ábra szemlélteti. Miután a 

szakágazat legjelentősebb szervezetéről van ezért, egyértelmű, hogy az árbevétel 

változása, és annak üteme egybe esik. Egyetlen különbség, hogy a 2015-ös növekedés 

csupán fele a szakágazaténak ennél a vállalatnál. 

 

 

147. ábra: A T.E.L.L. Kft. árbevételének trendje(bal) és változása (jobb) 2012-2015 között 

 

A vállalat 2015-re vonatkozó mutatóit a 64. táblázatban foglaltuk össze. A szervezet 

méretéhez képest jelentősnek mondható az egy főre jutó befektetett eszköz érték. Ezzel 

egy fő közel 28 millió Ft-nyi árbevételt termelt, mely alapján elmondható, hogy az emberi 

erőforrás kihasználtság igen magas. 

64. táblázat: A T.E.L.L. Kft. mutatói 2015-re vonatkozóan 

árbevétel (mFt) 641 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 28 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 8 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 3 
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A vállalat bruttó hozzáadott értékének változása is egybe esik a szakágazat BHÉ értékének 

változásával (148. ábra). 

 

148. ábra: A T.E.L.L. Kft. BHÉ mutatójának változása 

 

A 149. ábrán a vállalat mérlegfőösszegének változása látható. 2013-ban még az 

árbevételhez hasonlóan növekedés volt. Ezt követően a szervezet mérlegfőösszege állandó 

csökkenést mutat. 2014-ben meredekebben, mint 2015-ben. Annak ellenére tovább 

csökkent a vállalat mérlegfőösszege, hogy az árbevétel már abban az évben egy kismértékű 

növekedést mutatott. 

 

149. ábra: A T.E.L.L. Kft. mérlegfőösszegének változása 

 

A szakágazaton belül második bemutatásra kerülő vállalat az UNIMAX Kft. A 

T.E.L.L Kft.-vel ellentétben az árbevétele ennek a szervezetnek az első három vizsgált 

évben kisebb visszaesést követően egy lassú növekedést mutatott. Majd 2015-ben egy éles 

felfutás volt tapasztalható (150. ábra). Ebben az évben az előző évi árbevételét meg 

nyolcszorozta. 
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150. ábra: UNIMAX Kft. árbevételének trendje(bal) és százalékos változása (jobb) 

 

Megvizsgálva a 2015-ös legfontosabb mutatóit látható, hogy a szervezetben 

dolgozók 14 millió Ft/fő árbevételt tudtak termelni (65. táblázat). A vállalat befektetett 

eszköz ellátottsága jóval elmarad a T.E.L.L. Kft-hez képest. A befektetett eszközök 

árbevétel termelése 8 millió Ft/1 millió Ft, mely szinte azonos a másik szakágazaton belül 

jelentős vállalatsal. 

 

65. táblázat: Az UNIMAX Kft. legfontosabb mutatói 2015-ben 

árbevétel (mFt) 98 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 14 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 8 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 2 

 

Az 151. ábrán ismertetjük az UNIMAX Kft. bruttó hozzáadott értékének változását 

a vizsgált 4 évben.  

 

151. ábra: Az UNIMAX Kft. BHÉ trendje 
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5.5. Gépipar 

5.5.1. Csapágy, erőátviteli elem gyártása 

A szakágazaton belül a városban 3 vállalat működik FAG Magyarország Ipari Kft., 

IPTECH Ipari Precíziós Termék Gyártó és Forgalmazó Kft. valamint a BIPRESS Ipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ebből a háromból a legnagyobb súllyal árbevétel és 

létszám tekintetében is egyértelműen a FAG Kft. rendelkezik, mely a teljes szakágazat 

2015-ös árbevételének 96%-át adta, emellett a teljes szakágazat foglalkoztatottságának is 

95%-át teszi ki. A három vállalat legfontosabb adatait 2015-re vonatkozóan az 66. 

táblázatban foglaljuk össze. A vállalatok közötti aránykülönbségek igen jól 

megfigyelhetőek.  

66. táblázat: A szakágazat szervezeteinek árbevétele, befektetett eszköz értéke, adózás előtti 

eredménye valamint létszáma 2015-ben 

  FAG Kft. IPTECH Kft. BIPRESS Kft. 

árbevétel (mFt) 34 220 1 317 82 

befektetett eszközök (mFt) 25 794 160 18 

adózás előtti eredmény (mFt) 698 86 9 

létszám (fő) 1 360 68 4 

 

Az FAG Kft. bevételének alakulását, és annak százalékos változását a 152. ábra 

szemlélteti. Látható, hogy a szervezet árbevételében egy 0,6%-os csökkenés keletkezett az 

utolsó két évben. Ez együtt mozog a szakágazat trendjével. 

 

 

152. ábra: Az FAG Kft. árbevételének trendje(bal) és százalékos változása(jobb) 2012-2015 között 

 

Amennyiben megvizsgáljuk az FAG Kft. árbevételét egy főre, illetve egy Ft. 

befektetett eszközre akkor megállapítható, hogy a vállalat emberi erőforrás állománya 

jelentős árbevételt produkál, míg a befektetett eszközök esetében egy Ft eszközre alig több 

mint egy millió Ft árbevétel jut (67. táblázat). A létszám és befektetett eszközök 

kapcsolatára vonatkozóan látható, hogy közel 20 millió forintnyi eszköz érték jut egy főre, 

mellyel 25 millió forint árbevételt termeltek 2015-ben. 
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67. táblázat: Az FAG Kft mutatói 2015-ben 

árbevétel (mFt) 34 220  

1 főre jutó árbevétel (mFt) 25 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 1 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 19 

 

A vállalat bruttó hozzáadott termékének trendjét megvizsgálva megállapítható, 

hogy az árbevétel trendjével megegyezik (153. ábra). A 2012-2013 között egy kis 

mennyiségű visszaesés látható. Majd ezt követően egy lassabb tendenciájú, de folyamatos 

növekedés tapasztalható.  

 
153. ábra: Az FAG Kft. BHÉ mutatójának trendje 2012-2015 között 

 

A vállalat mérlegfőösszegének trendje azonban mind az árbevételhez, mind a bruttó 

hozzáadott értékhez képest jelentős eltérést mutat. A 2012-es évtől kezdődően folyamatos, 

és jelentősnek tekinthető növekedési ütem tapasztalható (154. ábra). a növekedési ütem a 

2014-2015 év között némileg lelassult, de a növekedés nem állt meg.  

 
154. ábra: Az FAG Kft. mérlegfőösszegének trendje 
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A második ebben a szakágazatban az árbevétel és létszám tekintetében is az 

IPTECH Kft. A vállalat árbevételének alakulását megvizsgálva, megállapítható, hogy 

2012-2013 között egy éles felfutás volt, majd 2014-hez képest 2015-re egy jelentős 

visszaesés tapasztalható. Ez a csökkenés a két év viszonyában közel 20%-os volt (155. 

ábra). 

 
155. ábra: Az IPTECH Kft. árbevételének trendje (bal) és változása (jobb) 2012-2015 

A 68. táblázatban az IPTECH Kft. árbevétel arányos mutatóit, valamint a létszám 

és befektetett eszközök kapcsolatát szemléltetjük. Látható, hogy egy főre közel 20 millió 

Ft árbevétel jut, mely nem sokkal marad el az FAG-val összehasonlítva. Jelentős, 8,2 millió 

Ft árbevételt termel a vállalat egy Ft befektetett eszközzel, mely jóval magasabb érték, 

mint az FAG esetében (1,3 millió Ft). Amennyiben a létszámarányos befektetett eszközt is 

megnézzük, megállapítható, hogy nem éri el a 2,5 millió Ft-ot. Ez jelentősen elmarad az 

FAG-val összehasonlítva. 

 

68. táblázat: Az IPTECH Kft. mutatói 2015-ben 

árbevétel (mFt) 1 317  

1 főre jutó árbevétel (mFt) 19 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 8 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 2 

 

Az árbevétellel ellentétben a bruttó hozzáadott érték trendjében valamivel másabb 

az értékek alakulása a négy év összehasonlításában. 2012-2014 között felfutás 

tapasztalható, majd egy kisebb csökkenés, melynek meredeksége nincs olyan jelentős, 

mint az árbevétel esetében (156. ábra). 

 

156. ábra: Az IPTECH Kft. BHÉ mutatójának trendje 2012-2015 között 
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Érdemes megnézni a vállalat mérlegfőösszegének alakulását is. Az eredmények a 

157. ábra kerülnek bemutatásra. Látható, hogy 2014 év végéig egy meredek emelkedés 

volt ebben a mutatóban a vállalatnál, majd 2015-ben egy kisebb, nem túl jelentős 

csökkenés. Ez a csökkenés nem akkora súlyú, mint amit az árbevétel esetében 

tapasztalhattunk. 

 

157. ábra: Az IPTECH Kft. mérlegfőösszegének trendje 

A szakágazat harmadik vállalata a BIPRESS Kft. Annak ellenére, hogy ez a 

legkisebb mind az árbevétel, mind a létszám tükrében, elmondható, hogy az árbevétel 

trendjét nézve egyértelműen megelőzi a másik két vállalatt. A szervezet árbevétele 2012-

2013 között még majdnem 1%-os csökkenést élt meg, azonban ezt követően 2013-tól 

kezdődően egy emelkedés látható. Még 2013-2014 között egy kisebb, alig több mint 3%, 

majd 2014-ről 2015-re egy jelentős ugrás tapasztalható, közel 20%-os növekedés 

keletkezett (158. ábra). 

 

158. ábra: A BIPRESS Kft. árbevételének trendje és százalékos változása 
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A 69. táblázatban a BIPRESS Kft. legfontosabb mutatói találhatóak. Az összesen 

82 millió forintnyi árbevételt 4 fő alkalmazott termelte meg. Ennek értelmében az egy főre 

jutó árbevétel igen jelentős. Némileg jobb ez a mutató az IPTECH- el összehasonlítva és 

alig marad el az FAG értékétől. Ebben a vállalatban az egy Ft befektetett eszközre jutó 

árbevétel jelentősen magasabb érték, mint az FAG esetében, és körülbelül fele az IPTECH 

értékének. A létszámarányos befektetett eszközértéket megvizsgálva látható, hogy a 

vállalat a méretéhez képest jelentős eszközértékkel van ellátva. 

 

69. táblázat: A BIPRESS Kft. mutatói 2015-ben 

árbevétel (mFt) 82  

1 főre jutó árbevétel (mFt) 20 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 5 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 5 

 

Az árbevétellel ellentétben a vállalat bruttó hozzáadott értékét 2012-2014 közötti 

időszakban csökkenés jellemezte, majd egy meredekebb felfutás következett 2015 

végére (159. ábra). 

 

 

159. ábra : A BIPRESS Kft. bruttó hozzáadott értékének trendje 
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160. ábra: A BIPRESS Kft. mérlegfőösszegének trendje 

Mindezek ellenére a szervezet mérlegfőösszegének vizsgálata alapján elmondható, 

hogy 2013-tól kezdődően egy folyamatos és egyenletes növekedés állt be (160. ábra). 

A szakágazat vállalatainak eredményeit összesítve megállapítható, hogy mind a 

három szervezet 2013-tól kezdődően folyamatos növekedésben vannak. Az 

árbevételekben bekövetkező változás a piaci igények, a kereslet csökkenésével 

magyarázható. 

5.5.2. Fémszerkezet gyártása 

Ebben a szakágazatban a városban összesen 44 szervezet működik. Ezek közül a top 3 

szervezetre vonatkozó elemzéseket ismertetjük be a következőkben. A szakágazatban 

legjelentősebb szervezeteket árbevétel, befektetett eszközérték, adózás előtti eredmény és 

létszám alapján mutatjuk be a 70. táblázatban. 

Látható, hogy mind árbevétel, mind létszám tekintetében a Társ-95 Kft a 

legjelentősebb. Ez a szervezet termeli a szakágazat összes árbevételének közel 40%-át, és 

ő foglalkoztatja a szakágazat létszámának 27%-át. A TECHSZERVÍZ Kft. adja az 

árbevétel 13%-át és a foglalkoztatás 13%-át, míg a FARMGÉP Kft. 12%-át az 

árbevételnek, és a foglalkoztatás 10%-át. Összesen a TOP három szervezet a szakágazat 

összes árbevételének közel 65%-át termeli, míg az összes foglalkoztatás felét biztosítják. 
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70. táblázat: A fémszerkezet szakágazat TOP3 vállalatának adatai 2015-ben 

  Társ-95 

Acélszerkezet és 

Gépgyártó 

Építőipari 

Kereskedelmi Kft.  

TECHSZERVÍZ 

Ipari Szolgáltató Kft. 

FARMGÉP Fejlesztő 

és Gépgyártó Kft 

árbevétel (mFt) 3 812 1 291 1 174 

befektetett eszközök (mFt) 1 476 472 322 

adózás előtti eredmény (mFt) 136 63 77 

létszám (fő) 131 62 48 

 

A vállalatok adatainak vizsgálata sorában a jelentőségét figyelembe véve a Társ-95 

Kft. ismertetése következik. A szervezet árbevételének alakulását az elmúlt 4 évben a 161. 

ábra szemlélteti.  

 

 

161. ábra: A Társ-95 Kft. árbevételének trendje és százalékos változása 2012-2015 

 

Az összeget tekintve csupán a 2014-2015 közötti időszakban tapasztalható 

csökkenés, a többi évben növekedés látható. Azonban a növekedés üteme a legjelentősebb 

2012- 2013 között volt, 85%-kal, majd a következő évben ehhez képest egy további 23%-

os. Azonban 2015-re az előző évhez képest már 5%-os csökkenés volt tapasztalható.  

A vállalat legfontosabb mutatóit a 2015-ös évre vonatkoztatva a 71. táblázatban 

foglaljuk össze. 

Egy foglalkoztatott közel 30 millió forint árbevételt termelt 2015-ben. Emellett 1 

Ft befektetett eszköz 2,6 millió forint árbevétel előállítására volt képes. A befektetett 

eszközöket megvizsgálva létszámarányosan látható, hogy több mint 11 millió forint 

eszközérték jut egy személyre, mely igen jelentős értéknek mondható. 

 

71. táblázat: A Társ-95 Kft. mutatói 2015-ben 

árbevétel (mFt) 3 812 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 29 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 3 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 11 
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A bruttó hozzáadott érték trendje a Társ-95 Kft. esetében egy jelentős és folyamatos 

felfutást mutat az elmúlt négy év távlatában (162. ábra). Azaz annak ellenére, hogy ennek 

a szervezetnek az árbevétele csökkent 2015-ben a korábbi évhez képest a BHÉ értéke 

csökkenő ütemben ugyan de növekedett.  

 

 

162. ábra: A Társ-95 Kft. BHÉ trendje 

 

A vállalat mérlegfőösszegének változása jelentősebb ingadozást mutat, mint az 

árbevétel, vagy akár a BHÉ. A mutató változását a 163. ábra szemlélteti. Látható, hogy 

2013-ban az előző évhez képest egy meredek emelkedés volt, melyet egy kisebb 

meredekségű, de csökkenés követett a rá következő évben. 2015-re, az árbevétel 

visszaesésétől függetlenül is, nagymértékű növekedés látható a mérlegfőösszeg esetén. . 

 

 

 

163. ábra: A Társ-95 Kft. mérlegfőösszegének változása 2012-2015 között 

A szakágazat második kiemelkedő vállalata a TECHSZERVÍZ Kft. A szervezet 

árbevételének változását a 164. ábra szemlélteti.  
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164. ábra: A TECHSZERVÍZ Kft. árbevételének trendje és százalékos változása 2012-2015 

Látható, hogy annak ellenére a TOP3 vállalat közé sorolható az árbevétel és a 

létszám alapján, hogy a 2014-es évben az előző évhez képest egy jelentős, 25%-os 

árbevétel csökkenése volt. Ez követően azonban a következő évben növekedést mutatott, 

és közel 7%-os emelkedés állt be.  

Amennyiben megvizsgáljuk a vállakozás legfontosabb mutatóit, akkor 

megállapítható, hogy egy fő 20 millió forint árbevételt termelt 2015-ben (72. táblázat). 

Annak ellenére, hogy árbevétel tekintetében harmad annyit állított elő, mint a Társ-95 Kft. 

mégis közel ugyanannyi az emberi erőforrás kihasználtsága. Ha mindezek melett 

megnézzük a befektetett eszköz arányos árbevételt is, akkor az látható, hogy ebben 

azonosnak tekinthető a két vállalat. A valamivel kisebb TECHSZERVÍZ befektetett 

eszközhatékonysága nem marad el a nála jóval nagyobb szervezettől. 

 

72. táblázat: A TECHSZERVÍZ Kft. mutatói 2015-ben 

árbevétel (mFt) 1 291 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 21 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 3 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 8 

 

Az előző megállapítást támasztja alá az egy főre jutó befektetett eszközök értéke 

is. Az arányokat tekintve magasnak mondható ez a mutató a TECHSZERVÍZ esetében. 

A bruttó hozzáadott értéke a vállalatnak némileg hasonlít az árbevétel alakulásához 

(165. ábra). Ami eltérés az árbevétel alakulásához képest, hogy ennek a mutatónak a 

növekedési üteme magasabb.  

 

165. ábra: A TECHSZERVÍZ Kft. BHÉ értékének trendje 
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166. ábra: A TECHSZERVÍZ Kft mérlegfőösszegének trendje 

 

Minden előző mutató, arány, érték ellenére a szervezet mérlegfőösszege mind a 

négy vizsgált évben növekedést mutatott. A legjelentősebb emelkedés a 2013-2014 közötti 

időszakra tehető, ahol majdnem megduplázódott a szervezet mérlegfőösszege (166. ábra).  

 

A szakágazat harmadik legjelentősebb vállalata a FARMGÉP Kft. A szervezet 

árbevételének alakulását és trendjét az elmúlt négy évben a 167. ábra mutatja be.  

 

 

167. ábra: A FARMGÉP Kft. árbevételének trendje és százalékos változása 2012-2015 

 

Ennek a vállalatnak az árbevétel alakulása nagyon hasonlít a szakágazatéhoz. 2014-

ig egy folyamatos és jelentős növekedés volt, 2014-ben közel 20%-os az előző évhez 

képest. Ezt követően 2015-ben egy 3,5%-os csökkenés következett. 
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A szervezet 2015-re vonatkozó legfontosabb mutatóit megvizsgálva 

megállapítható, hogy az egy fő által előállított árbevétel meghaladja a TECHSZERVÍZ 

esetében megtermeltet (73. táblázat).  

 

73. táblázat: A FARMGÉP Kft. legfontosabb mutatói 2015-ben 

árbevétel (mFt) 1 174 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 24 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 4 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 7 

 

A szakágazat három legfontosabb szervezetét összehasonlítva megállapítható, 

hogy a FARMGÉP Kft. rendelkezik a legmagasabb árbevétellel 1 Ft befektetett eszközre 

vetítve.  

A vállalat bruttó hozzáadott értékének változása 2012-2014 között inkább stagnált, 

nem volt jelentős mozgás sem pozitív sem negatív irányban. Ezt követően 2015-ben egy 

meredek emelkedés látható (168. ábra). 

 

168. ábra: A FARMGÉP Kft. BHÉ trendje 2012-2015 

 

Megvizsgálva a szervezet mérlegfőösszegének változását az előző két vállalathoz 

képest jelentős eltérés látható (169. ábra). 
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169. ábra: A FARMGÉP Kft. mérlegfőösszegének alakulása 

A mérlegfőösszeg, az árbevételhez hasonlóan, az első 3 évben egy lassú, nem túl 

meredek növekedést mutat, majd 2015-ben egy kisebb mértékű visszaesés volt. 

A szakágazat legfontosabb szervezeteiről egyaránt elmondható, hogy az utóbbi 

években ingadozó az árbevételük, mindhárom vállalat esetén 2015-re visszaesés 

tapasztalható.  

5.5.3. Fémmegmunkálás  

A szakágazat legfontosabb három vállalatainak mutatóit a foglaltuk össze.  

A legfontosabb az árbevétel és létszám tükrében is a Mitor Kft. Ez a szervezet adja 

a szakágazat összes árbevételének 50%-át, míg a foglalkoztatás 21%-át. A második a 

sorban a ZUZU ’98, mely az összes árbevétel 11%-át, a foglalkoztatás közel 10%-át adja. 

A harmadik pedig a K&T Kft., amely az árbevétel 6%-át termeli, és a foglalkoztatás közel 

11%-át adja. Így a szakágazat első három szervezete termeli az összes árbevétel 67%-át, a 

teljes foglalkoztatás közel 41%-ával. A három vállalat adózás előtti eredményeinek 

összehasonlítása alapján elmondható, hogy a ZUZU’98 Kft. eredménye a legkisebb, jóval 

elmaradva a másik kettő szervezethez képest. 
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74. táblázat: A fémmegmunkálás szakágazat TOP3 vállalatának mutatói 

  
Mitor Fémforgácsoló 

és Kereskedelmi Kft. 

ZUZU '98 Műszaki 

és Vegyesiparcikk 

Kereskedelmi Kft. 

K&T Hardmetal 

Szerszám és 

Készülékgyártó Kft. 

árbevétel (mFt) 2 442 528 296 

befektetett eszközök (mFt) 739 36 222 

adózás előtti eredmény (mFt) 1 534 2 18 

létszám (fő) 52 24 27 

 

A Mitor Kft. árbevétele egybeesik a teljes szakágazat árbevételének trendjével (74. 

táblázat). A 2012 és 2014 közötti időszakban növekedés volt, bár a 2014-es évben kisebb 

mértékben, mint 2013-ban. Majd 2015-ben az előző évhez képest egy jelentős, közel 34%-

os csökkenés következett. 

 

 

 

170. ábra: A Mitor Kft. árbevételének alakulása és trendje 2012-2015 között 

 

Megvizsgáltuk a vállalat legfontosabb mutatóit az árbevételre vetítve, valamint a 

létszámarányos befektetett eszközértéket (75. táblázat). Az emberi erőforrás kihasználtság 

igen jelentős, mivel egy fő 47 millió forint árbevételt termelt 2015-ben. Emellett a 

szervezet befektetett eszközökre vetített árbevétele alig több, mint 3 millió Ft. A 

vállalatban egy főre 14 millió Ft-nyi befektetett eszköz jut. 

 

75. táblázat: A Mitor Kft. mutató 2015-ben 

árbevétel (mFt) 2 442 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 47,0 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 3 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 14 

 

A Mitor Kft. bruttó hozzáadott értékének változást az elmúlt 4 évben a 171. ábra 

szemlélteti.  

A mutató alakulása hasonlít az árbevételhez, viszont a BHÉ 2015-ben igen 

meredeken csökkent, míg a korábbi években folyamatos növekedés volt tapasztalható. 
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171. ábra: A Mitor Kft. BHÉ változása 2012-2015 között 

 

A szervezet mérlegfőösszegének változását elemezve megállapíthatjuk, hogy az 

árbevétel csökkenésétől függetlenül, 2012-től kezdődően folyamatos növekedés volt. A 

növekedés mértékében voltak eltérések, de egyik évben sem csökkent (172. ábra). 

 

 

172. ábra: A Mitor Kft. mérlegfőösszegének változása 

 

A ZUZU’98 Kft. igen érdekes trendeket mutat. Az árbevételt megvizsgálva látható, 

hogy 2013-ban az előző évhez képest még egy kismértékű (3,5%-os) növekedés volt, 

melyet 2014-ben egy jelentős több mint 20%-os visszaesés követett (173. ábra). 2015-ben 

némi növekedés volt megfigyelhető, de még nem tért teljesen magához a vállalat.  
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173. ábra: A ZUZU’98 Kft. árbevételének trendje és százalékos változása 2012-2015 

A vállalat mutatóit a 76. táblázatban foglaljuk össze. A szervezet 528 millió Ft 

árbevételt realizált 2015-ben. A szervezet alkalmazottai egyénenként 22 millió forint 

árbevételt termelnek, mely mellett egy forint befektetett eszköz 14,5 millió forint árbevétel 

termelésére volt képes.  

 

76. táblázat: A ZUZU’98 Kft. mutatói 2015-ben 

árbevétel (mFt) 528 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 22 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 14 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 1 

 

A vállalat bruttó hozzáadott értékének alakulása az árbevétel trendjét egyértelműen 

követi (174. ábra).  

 

 

174. ábra: A ZUZU’98 Kft. BHÉ trendje 

 

Az eddigiek mellé a szervezet mérlegfőösszegének változását elemezve látható, 

hogy a mérlegfőösszeg követi az árbevétel csökkenő és növekedő tendenciáit a vizsgált 

években (175. ábra). 
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175. ábra: A ZUZU’98 Kft. mérlegfőösszegének változása 

 

A szakágazat harmadik legfontosabb szervezete a K&T Kft. Ennek a szervezetnek 

az árbevétele 2013-tól kezdődően folyamatosan csökken, bár a mértéke 2015-re némileg 

mérséklődött (176. ábra).  

 

176. ábra: A K&T Kft. árbevételének trendje(bal) és százalékos változása (jobb) 2012-2015 

 

A vállalat főbb mutatóit 2015-ben a 77. táblázatban foglaltuk össze. Megvizsgálva az 

árbevételt, annak létszámra vetítését, valamint a befektetett eszközök árbevétel termelő 

képességét, azt láthatjuk, hogy egyértelműen elmarad a másik két szakágazatba tartozó 

szervezettől. Az egy főre jutó befektetett eszközérték esetében azonban második helyen 

szerepel, a mutató mértéke magasan meghaladja a ZUZU’98 Kft-ét. Azaz 

eszközellátottsága jónak tekinthető. 

 

77. táblázat: A K&T Kft. legfontosabb mutatói 2015-ben 

árbevétel (mFt) 296 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 11 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 1 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 8 
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A vállalat BHÉ mutatójának alakulását a 177. ábra mutatja be. Ebben az esetben is 

az árbevételhez hasonló csökkenés mutatkozik a 2013-as évtől kezdődően. 

 

177. ábra: A K&T Kft BHÉ mutatójának változása 

 

A szakágazat legjobb három szervezete közül ez az egyetlen, melynek nem csak 

árbevételbeli problémái vannak, hanem a mérlegfőösszege is állandó, folyamatos 

csökkenést mutat (178. ábra).  

 

 

178. ábra: A K&T Kft. mérlegfőösszegének változása 
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5.6. Energiaipar 

5.6.1. Villamos-energia termelés  

A 78. táblázatban a szakágazat két legjelentősebb szervezetének 2015-re vonatkozó adatait 

ismertetjük. A rendelkezésre álló adatok alapján 8 vállalat van bejegyezve ezzel a 

főtevékenységgel azonban ezek sem bevételt, sem foglalkoztatást nem produkáltak. Ennek 

megfelelően ezeket a vállalatokat fogjuk részletesen is ismertetni. 

 

78. táblázat: A villamos-energia termelés vállalatainak legfontosabb adatai 2015-ben 

villamos-energia termelés 
E.On 

Energiatermelő Kft. 

Tiszántúli Hőtermelő 

Kft. 

árbevétel (mFt) 13 589 4 889 

befektetett eszközök (mFt) 1 486 834 

adózás előtti eredmény (mFt) 1 154 -12 

létszám (fő) 25 110 

 

A foglalkoztatás tekintetében a Tiszántúli Hőtermelő Kft. jelentősebb, mint az 

E.On, négyszer annyi embert foglalkoztat. Ennek ellenére a befektetett eszközöket nézve 

az E.On nagyobb ellátottságú, vélhetően azért, mert elektromos áram termelés nagyobb 

eszközigényű. Egyértelműen magasabb árbevételt produkál az E.On, mint a Hőtermelő 

Kft. Viszont nem egyértelmű, hogy miért lett negatív az adózás előtti eredménye a 

Hőtermelő Kft.-nek. Mindkét szervezetre, ezáltal a villamos-energia termelés 

tevékenységre is elmondható, hogy magas költségekkel kell számolni, hiszen az 

árbevételhez képest az adózás előtti eredmény igen alacsony.  

Az E.On Kft. adatainak elemzésével folytatjuk. Az vállalat bevételeinek alakulását 

megvizsgálva látható, hogy a 2013-as kismértékű növekedést követően egy folyamatosan 

csökkenő tendencia következett (179. ábra). 2015-ben már az előző évhez képest egy közel 

20%-os visszaesés volt, mely már igen jelentősnek tekinthető.  

 

 

179. ábra: Az E.On Energiatermelő Kft árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 

 

A Kft. mutatóit megvizsgálva a 2015-ös évben megállapíthatjuk, hogy a szervezet 

emberi erőforrás kihasználtsága igen magas, hiszen 543 millió Ft-ot állít elő egy fő (79. 

táblázat). 
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79. táblázat: Az E.On Energiatermelő Kft. mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 13 589 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 544 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 9 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 59 

A befektetett eszköz ellátottság igen magas ebben a szervezetben, hiszen közel 60 

millió Ft jut egy főre.  

A cég bruttó hozzáadott értékének vizsgálatakor azt láthatjuk, hogy az árbevétel 

tendenciáját követi, azonban a változás mértéke nem akkora mértékű (180. ábra).  

 

180. ábra: Az E.On Energiatermelő Kft. BHÉ mutatója 

 

Amennyiben a vállalat mérlegfőösszegét elemezzük látható, hogy 2014-ig az 

árbevétel, illetve a BHÉ értékének csökkenése ellenére a mérleg értéke növekedett (181. 

ábra). 
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181. ábra: Az E.On Energiatermelő Kft. mérlegfőösszege 

 

2015-ben viszont 20%-os árbevétel csökkenés mellett a mérlegfőösszeg kevesebb, 

mint felére csökkent, mely jelentős visszaesésnek számít.  

A szakágazat másik jelentős szervezete a Tiszántúli Hőtermelő Kft. Mivel a 

szervezetet 2014. szeptemberében jegyezték be, ezért csupán a 2014. és 2015. év lezárt 

mérlegeinek adatai alapján tudjuk az elemzéseket elvégezni. A 182. ábra bevétel 

növekedést mutat.  

 

182. ábra: A Tiszántúli Hőtermelő Kft. árbevételének trendje (bal)  és százalékos változása (jobb) 

2012-2015 

 

A vállalat adatait 2015-re vonatkozóan a 80. táblázatban foglaltuk össze. 

Összehasonlítva az E.On-nal látható, hogy ebben a szervezetben jóval kisebb értékű 

befektetett eszköz jut egy főre. Ennek két lehetséges oka van. Egyik oldalról vélhetően ez 

a tevékenység kisebb eszközigényű, másrészről, mivel még alig több, mint egy éve 

működik, valószínűleg még nem áll rendelkezésre minden szükséges befektetett eszköz.  

 

80. táblázat: A Tiszántúli Hőtermelő Kft mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 4 889 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 44 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 6 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 8 

 

Az alkalmazottak árbevétel termelő képességét megvizsgálva egy jelentős 

44 millió Ft-nyi értéket láthatunk. 

A vállalat bruttó hozzáadott értéke, valamint mérlegfőösszege is az árbevételhez 

hasonló tendenciát mutat (183. ábra).  
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183. ábra: A Tiszántúli Hőtermelő Kft. BHÉ mutatója (bal) és mérlegfőösszegének változása (jobb) 

 

5.6.2. Villamos-energia elosztás 

A villamos-energia elosztás szakágazatban egyetlen szervezet van jelen Debrecenben, 

mégpedig az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Ennek megfelelően minden mutató, amit 

ismertetünk az a vállalatra és a szakágazatra is igaz. A bevételek változását a 184. ábra 

szemlélteti. 

 

 

184. ábra: Az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. bevételének trendje (bal) és százalékos változása 

(jobb) 2012-2015 

 

A vállalat, ezzel együtt a szakágazat árbevételében egyenletesség látható. Az évek 

közötti növekedés és csökkenés nem jelentős mértékű, hiszen 2014-ben 2,8% körüli 

növekedés volt az előző évhez képest, és 1% körüli csökkenés állt be a következő évben.  

A vállalat 2015-ös legfontosabb mutatóit a 81. táblázatban foglaltuk össze. A közel 

ötven millió forintos árbevételt levetítve egyénekre látható, hogy igen magas árbevétel 

termelő képességű az emberi erőforrás. Ezzel szemben a magas befektetett eszköz 
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ellátottság mellett nem túl magas az eszközök árbevétel termelése. Egy forintnyi 

befektetett eszköz nem termel csupán 600 ezer forint árbevételt. 

 

81. táblázat: Az E.On. Tiszántúli Áramhálózati Zrt. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 46 887 

befektetett eszközök (mFt) 80 539 

adózás előtti eredmény (mFt) 10 159 

létszám (fő) 898 

 

A cég bruttó hozzáadott értéke a teljes vizsgált időszakban egy felfelé ívelő 

tendenciát mutat. A növekedés mértéke 2015-ben már lassabb, mint a korábbi évben, de 

nem állt meg (185. ábra).  

 

185. ábra: Az E.On. Tiszántúli Áramhálózati Zrt. BHÉ mutatója 

 

Emellett a vállalat mérlegfőösszege is folyamatos növekedésben volt a vizsgált 

időszakban (186. ábra).  

 

186. ábra: Az E.On. Tiszántúli Áramhálózati Zrt. mérlegfőösszegének változása 
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5.6.3. Gőzellátás, légkondicionálás 

Ebben a szakágazatban is egyetlen vállalat jön szóba a városban, ezért ennek megfelelően 

annak bemutatásával ismertetjük a szakágazat trendjét is. A szervezet a Debreceni 

Hőszolgáltató Zrt. A vállalat árbevételét a 187. ábra mutatja.  

 

187. ábra: A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. árbevételének alakulása (bal) és százalékos változása 

(jobb) 2012-2015 

 

Az adatok alapján megállapítható, hogy 2014-ig csökkenés volt a szakágazatban. 

A csökkenés mértéke a következő évre növekedett, és 2014-ben már 14%-os csökkenés 

volt az előző évhez képest. Ezt követően 2015-ben már 3%-os növekedés következett. 

A vállalat 2015-re vonatkozó legfontosabb mutatóit a 82. táblázatban foglaltuk 

össze. 

 

82. táblázat: A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 7 298 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 87 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 1 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 125 

 

Megállapítható, hogy igen magas a befektetett eszköz ellátottsága a szakágazatnak, 

az egy főre jutó mennyisége is a legmagasabb az ágazat összes szervezetével 

összehasonlítva. Az emberi erőforrás kihasználtság is jelentősnek tekinthető, hiszen közel 

87 millió Ft árbevételt termelt egy fő 2015-ben. A befektetett eszközök árbevétel termelése 

azonban igen csekélynek tekinthető.  

A vállalat bruttó hozzáadott értéke stagnáló volt a vizsgált időszakban. 
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188. ábra: A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. mérlegfőösszegének változása 

 

A 188. ábra mutatja a cég mérlegfőösszegének változását a vizsgált időszakban. Az 

árbevétel szinte állandó csökkenése ellenére a mérlegfőösszegben évenkénti ingadozás 

látható. 2013-ban egy 2%-os csökkenés volt, melyet 1,7%-os növekedés követett. 2015-

ben azonban az előző évhez képest egy újabb 5%-os csökkenés volt. 

5.7. Építőipar 

5.7.1. Lakó-és nem lakóépület építése 

Ebben a szakágazatban három vállalatt választottunk ki, melyeket részletesen ismertetünk 

(83. táblázat). 

 

83. táblázat: A lakó- és nem lakóépület szakágazat top3 vállalatának legfontosabb adatai 2015 

 Hunép Universal DRYVIT PROFI GLOBAL SPORT 

árbevétel (mFt) 9 901 1 907 1 670 

befektetett eszközök (mFt) 225 148,9 326 

adózás előtti eredmény (mFt) 719 145 82 

létszám (fő) 146 44 41 

 

A szakágazat teljes árbevételének közel 52%-át adja ez a három szervezet. Az 

ismert adatok alapján elmondható, hogy kiemelkedő jelentőségű a szakágazatban a Hunép 

Zrt. Több, mint ötször annyi a bevétele, mint a másik két szervezetnek. Önmagában ez a 

vállalat termelte a szakágazat árbevételének 38%-át és adja a teljes foglalkoztatás 16%-át. 

Érdekes tény, hogy a legkisebb árbevételű és foglalkoztatású vállalat, a Global Sport 
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rendelkezik a legnagyobb befektetett eszköz értékkel. Ez birtokolja a teljes szakágazat 

befektetett eszközeinek közel 10%-át. A teljes iparágra igaz, így ezekre a vállalatokra is, 

hogy az árbevétel mellé jelentős költségeket kell viselniük, melyet az adózás előtti 

eredmény mértéke mutat.  

A szakágazatban a legjelentősebb a Hunép Universal Építőipari Zrt. A bevételeinek 

alakulását a vizsgált négy évben a 189. ábra mutatja be.  

 

 

189. ábra: A Hunép Zrt. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-2015 

 

Látható, hogy a szakágazattal, illetve az egész ágazattal ellentétben a szervezetnek 

egy igen magas árbevétel növekedése volt a 2013-as évben, melyet egy körülbelül 6%-os 

csökkenés követett. Azonban a 2015-ös évben már egy kisebb mértékű emelkedés 

tapsztalható.   

Megvizsgáltuk a vállalat legfontosabb 2015-re vonatkozó mutatóit. Ezeket az 

eredményeket a 84. táblázatban ismertetjük. 

 

84. táblázat: A Hunép Zrt. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 9 901 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 68 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 44 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 1 

 

A vállakozás emeberi erőforrás árbevétel termelő képessége jelentősnek mondható, 

hiszen közel 68 millió Ft-ot termelt egy fő. Emellett a befeketett eszközök mértéke 

fejenként alig 1 millió Ft, melyből arra lehet következtetni, hogy nem túl magas a 

befeketett eszköz mennyisége, illetve szüksége ennek a vállalkozosának. Ezek ellenére a 

befeketett eszközök árbevétel előállító képessége is igen jelentős. 

A vállalat bruttó hozzáadott értékének alakulása nagyobb ingadozásokat mutat a 

vizsgált években, mint az árbevételé (190. ábra).  
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190. ábra: A Hunép Zrt. BHÉ trendje 

 

Végül a mérlegfőösszeg elemzését a 191. ábra szemléteti.  

 

 

191. ábra: A Hunép Zrt. mérlegfőösszegének változása 

 

Látható, hogy a teljes időtartamban folyamatosan csökkent a szervezet mérlegének 

főösszege. Ezt még a bevételek növekedése sem tudta megállítani. 2013-ban egy 37%-os 

esés, majd egy 1%-os növekedést követően 2015-ben egy igen jelentős, 90%-os csökkenés 

látható.  

A legjobb három vállalat sorában a DRYVIT PROFI Kft. következik. Ezt a 

szervezetet nem tudjuk a négy évre visszamenőleg vizsgálni, mivel a létrehozása 2014 

márciusára tehető. Ennek megfelelően az összes adata 2014-2015 távlatában értelmezhető. 

A bevételét tekintve elmondható, hogy egy 5%-os csökkenés volt a 2015-ös évben (192. 

ábra). 
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192. ábra: A DRYVIT PROFI Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-

2015 

 

Ha megnézzük a szervezet 2015-re vonatkozó adatait láthatjuk, hogy annak 

ellenére, hogy alig több mint egy éve működik, mégis meghatározó ebben a szakágazatban 

(85. táblázat).  

 

85. táblázat: A DRYVIT PROFI Kft. legfontosabb mutatói 2015-ben 

árbevétel (mFt) 1 907 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 43 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 13 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 3 

 

A foglalkoztatottak igen jelentős árbevétel termeléssel dolgoztak 2015-ben. Ez az 

adat nem sokkal tér el a Hunép Zrt-hez képest, melynek jelentősen nagyobb a 

foglalkozatatása is, és az éves árbevétele is. Az egy főre jutó befeketett eszköz mértéke 

közel háromszor annyi, mint a Hunépnek. Ez igen jelentősnek tekinthető. Vélhetően a 

tevékenység masagabb befektetett eszköz igényű. 

A bruttó hozzáadott értékének elemzését a 193. ábra szemlélteti. Látható, hogy a 

bevételek csökkenése ellenére igen magas ívben felfelé ívelő tendenciát mutat.  

 

 

193. ábra: DRYVIT PROFI Kft. BHÉ mutatójának trendje 

 

A harmadik vizsgált vállalat a GLOBAL SPORT Kft. jelentősen eltér az másik 

kettőtől. Ez az egyetlen, amelynek a vizsgált években az árbevétel alakulásának trendje 

lényegesen eltér mind az ágazati, mind a szakágazati átlagtól (194. ábra). 
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194. ábra: A GLOBAL SPORT Kft. árbevétel alakulásának trendje (bal) és százalékos változása 

(jobb) 2012-2015 

 

A 2013-as évben tapasztalt 36%-os csökkenést, egy ennél jelentősen kisebb, 3%-

os követett 2014-ben, majd az utolsó évben egy igen magas 21%-os növekedés volt. A 

szakágazat árbevétele csökkent, a Hunép Zrt árbevétele ugyan nőtt, de csupán 3,6%-kal. 

Ezt jelentősen túllépte a GLOBAL SPORT Kft. A 2015-ös adatokat a 86. táblázatban 

foglaltuk össze.  

86. táblázat: A GLOBAL SPORT Kft. legfontosabb mutatói 2015-ben 

árbevétel (mFt) 1 670 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 41 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 5 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 8 

 

A létszámra vetített árbevétel alapján elmondható, hogy ez a vállakozás is követi a 

másik két szervezet trendjét. 40 millió Ft árbevétel jut egy fő alkalmazottra, mely igen 

jelentős. A létszámra vetített befektetett eszköz érték itt a legmagasabb a három vizsgált 

vállalat között. Viszont annak árbevétel termelő képessége jelentősen elmarad a másik két 

viszgált szervezetben lévőkétől.  

A bruttó hozzáadott értékének változása ellentétes irányú, mint a Hunép Zrt-é (195. 

ábra). Ebben az esetben egy jelentős csökkenést követően némi emelkedés követett, és 

2015-ben újra egy kismértékű csökkenés volt. 

 

195. ábra: A GLOBAL SPORT Kft. BHÉ értékének trendje 

 

A szervezet mérlegfőösszegének alakulásában is eltérés mutatkozik a Hunép Zrt.- 

hez képest (196. ábra).  
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196. ábra: A GLOBAL SPORT Kft. mérlegfőösszegének alakulása 

 

2013-ban egy 32%-os csökkenést követően 2014-ben újra elérte a 2012-es értékét 

a vállalat. Ezt követően azonban 2015-ben egy kisebb, 10%-os csökkenés mutatkozott.  

 

5.7.2. Vízi létesítmény építése 

A szakágazat ismertetésében egyetlen szervezetet választottunk ki, mivel ez a 

legjelentősebb. A KEVIÉP Kft. legfontosabb adatait 2015-re vonatkozóan a 87. 

táblázatban foglaljuk össze.  

87. táblázat: A KEVIÉP Kft. legfontosabb adatai 2015 

árbevétel (mFt) 13 585 

befektetett eszközök (mFt) 2 941 

adózás előtti eredmény (mFt) 416 

létszám (fő) 142 

 

A vállalat adja a szakágazat árbevételének 99%-át, és ezzel a foglalkoztatás 98%-át. Ezzel 

egyértelműen kiemelkedő szereppel bír. A befektetett eszközök értéke viszonylag 

magasnak mondható. Míg az adózás előtti eredmény alapján elmondható, hogy ez a 

szakágazat is jelentős költségigényű. 
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A szakágazatival együtt a KEVIÉP bruttó hozzáadott értéke is folyamatos növekvő 

tendenciát mutat a vizsgált években. 2015-re már a növekedés üteme laposabb, de mégis 

emelkedik mutató értéke (197. ábra). 

 

 

 
197. ábra: A KEVIÉP BHÉ mutatója 

 

Érdemes megvizsgálni a szakágazat, illetve a KEVIÉP Kft. legfontosabb mutatóit 

(88. táblázat). 

 

88. táblázat: A KEVIÉP Kft. legontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 13 585 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 96 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 5 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 21 

 

Az egy főre jutó befektetett eszköz értéke igen magas, azonban az eszközök 

árbevétel termelő képessége viszonylag alacsonynak mondható. Az emberi erőforrás 

kihasználtság jelentős, hiszen egyénenként közel 100 millió Ft volt az árbevétel 2015-ben.  

A szakágazat, illetve a vállalat utolsó mutatója a mérlegfőösszeg. Ennek alakulását 

a vizsgált évek távlatában a 198. ábra mutatja be. 
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198. ábra: A KEVIÉP Kft. mérlegfőösszegének alakulása 

 

Annak ellenére, hogy mind az árbevétel, mind a BHÉ folyamatosan növekedett az elemzés 

éveiben, az ábrán azt láthatjuk, hogy bár 2013-ban megkétszereződött a mérlegfőösszeg, 

ezt követően egy lassuló ütemű, de csökkenő tendenciájú időszak következet. 

5.7.3. Út, autópálya építése 

Az alábbi táblázatban láthatjuk a szakágazat három legjobban teljesítő vállalatának adatait 

(89. táblázat). 

 

89. táblázat: Az út, autópálya építés szakágazat TOP3 vállalatainak adatai 2015 

  

D-Profil 
Nagymester 

Kereskedőház 

Nagymester 

Mélyépítési, 

Útépítési és 

Szállítmányozási Kft. 

árbevétel (mFt) 2 537 2 107 1 547 

befektetett eszközök (mFt) 583 3 452 0 

adózás előtti eredmény (mFt) 324 429 73 

létszám (fő) 62 37 14 

 

A vállalatokat megvizsgálva látható, hogy a legnagyobb árbevételt termelő 

szervezet a D-PROFIL Kft. Ez adja a teljes szakágazat árbevételének 22%-át, a 

foglalkoztatás 17%-át és a teljes befektetett eszköz mennyiségének 11%-át. A második a 

Nagymester Kereskedőház, mely 18%-kal részesedik a szakágazat bevételéből, 10%-kal a 

foglalkoztatásból és a szakágazat befektetett eszközeinek 68%-át birtokolja. A harmadik a 

Nagymester Mélyépítés Kft. Itt nincs befektetett eszköz, míg az árbevétel 13%-át termelte 

2015-ben. A foglalkoztatás csupán a szakágazat 4%-a. Látható, hogy a TOP3 szervezet 
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adja a teljes árbevétel 53%-át, birtokolja a befektetett eszközök 79%-át, és adja a 

foglalkoztatás 31%-át.  

Elemeztük a vállalatokat külön-külön. A D-PROFIL Kft. árbevételének alakulása 

némileg eltér a szakágazat árbevételének alakulásától (199. ábra).  

 

 

199. ábra: A D-PROFIL Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-2015 

 

Látható, hogy a növekedés állandó, azonban annak mértéke növekvő tendenciát 

mutat, szemben a szakágazat trendjével. 

A 90. táblázat tartalmazza a Kft. legfontosabb mutatóit 2015-re vonatkozóan. 

 

90. táblázat: A D-PROFIL Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 2 537 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 41 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 4 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 9 

 

Az egy főre jutó befektetett eszközök értéke elmarad a szakágazat átlagához képest. 

Ezzel szemben a Kft. tulajdonában lévő befektetett eszközök árbevétel termelő képessége 

meghaladja a szakágazat átlagát, majdnem kétszer annyi. Ha létszámra vetítjük az 

árbevételt megállapítható, hogy az emberi erőforrás kihasználtság megfelelő, jobb a 

szakágazati átlagánál.  

A szakágazat BHÉ mutatójához hasonló a szervezet bruttó hozzáadott értékének 

alakulása (200. ábra), azonban a növekedés üteme eltérő.  

 

200. ábra: A D-PROFIL Kft. BHÉ mutatója 
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A vállalat mérlegfőösszegének változását a 201. ábra szemlélteti. Látható, hogy 

egy viszonylag állandó ütemű növekedés volt a vizsgált években. 

 

 

 

201. ábra: A D-PROFIL Kft. mérlegfőösszegének változása 

 

A Nagymester Kereskedőház Kft. árbevételének alakulását elemezve elmondható, 

annak összege növekvő, azonban a változás üteme nagyobb ingadozást mutat (202. ábra)  

 

 

202. ábra: A Nagymester Kereskedőház Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása 

(jobb) 2012-2015 

 

A 91. táblázatban foglaltuk össze a vállalat legfontosabb mutatóit 2015-re 

vonatkozóan. Ebben a szervezetben az egy főre jutó befektetett eszközök értéke 6,5-szer 

magasabb, mint a szakágazatban. Ez jelentős eltérésnek tekinthető. Azonban a befektetett 

eszközök árbevétel termelő képessége igen alacsony, nem éri el az 1 millió Ft-ot. A 
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létszámra vetített árbevétel eredményéről megállapítható, hogy a szakágazat átlagát 

meghaladja, jónak tekinthető az emberi erőforrás kihasználtsága. 

  

91. táblázat: A Nagymester Kereskedőház Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 2 107 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 57 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 1 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 93 

 

 

A cég bruttó hozzáadott értékének változása azt mutatja, hogy szemben a 

szakágazattal, 2013-ban még egy kisebb visszaesés volt, majd ezt egy meredek növekedés 

követte a következő két évben (203. ábra). 

 

 

203. ábra: A Nagymester Kereskedőház Kft. BHÉ mutatójának változása 

 

A mérlegfőösszeg változását a 204. ábra szemlélteti. Látható, hogy minden évben 

növekedés volt a szervezetben, azonban a növekedés mértéke évenként eltérő. 2014-ig egy 

lassú, viszonylag kismértékű emelkedés volt, majd 2015-ben egy nagy, közel 50%-os 

emelkedés következett be. 
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204. ábra: A Nagymester Kereskedőház Kft. mérlegfőösszegének változása 

 

A Nagymester Mélyépítés Kft. árbevételének alakulása egyértelmű eltérést mutat 

a szakágazathoz képest. Míg a szakágazatban egy lassuló tendenciájú, de állandó 

növekedés volt, addig ennél a szervezetnél egy nagy, 250%-os emelkedést követően, egy 

kisebb, alig 10%-os emelkedés következett Végül 2015-ben már 13%-kal csökkent az 

árbevétel az előző évhez képest (205. ábra).  

 

 

205. ábra: A Nagymester Mélyépítés Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 

2012-2015 

 

A cég legfontosabb mutatóinak összefoglalását a 92. táblázatban ismertetjük. 

Ebben a vállalatban egyáltalán nem mutatkozik befektetett eszköz. Ennek megfelelően 

csak a létszámra vetített árbevételt tudjuk érdemben elemezni. Az érték alapján 

megállapítható, hogy a szakágazat átlagának közel négyszerese a vállalat emberi 

erőforrásának árbevétel termelő képessége. Ez igen magas értéknek tekinthető.  
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92. táblázat: A Nagymester Mélyépítés Kft. legfontosabb mutatói 2015-ben 

árbevétel (mFt) 1 547 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 110 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 0 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 0 

 

A bruttó hozzáadott értékének alakulása ingadozó a vizsgált négy évben (206. 

ábra). Látható, hogy egy meredek növekedés volt 2013-ban, majd egy ehhez hasonló 

csökkenés 2014-ben. A következő évben újra emelkedés következett, azonban ennek 

mértéke csekély. Ez teljes mértékben eltér a szakágazat trendjétől, mely egy állandó 

növekedést mutatott. 

 

206. ábra: A Nagymester Mélyépítés Kft. BHÉ mutatója 

 

A vállalat mérlegfőösszegének változását a 207. ábra mutatja. A szakágazat 

mérlegfőösszegében egy nagyobb mértékű növekedést, az utolsó vizsgált két évben 

csökkenő tendencia követte. Ezzel ellentétben ennél a szervezetnél egy igen jelentős 

mértékű növekedés volt 2013-ban. 2014-ben viszonylag stagnált az értéke, végül 2015-ben 

egy kismértékű csökkenés következett. 
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207. ábra: A Nagymester Mélyépítés Kft. mérlegfőösszegének változása 

 

5.7.4. Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 

A 93. táblázatban foglaltuk össze a szakágazat TOP3 szervezetének legfontosabb adatait 

2015-re vonatkozóan. 

93. táblázat: A Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése szakágazat TOP3 vállalatának 

adatai 

 TAJTAVILL Kft. 

HIR-KER 

Építőipari, 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

NODIX TRADE Zrt. 

árbevétel (mFt) 2 906 898 423 

befektetett eszközök (mFt) 484 215 40 

adózás előtti eredmény (mFt) 99 126 2 

létszám (fő) 70 43 12 

 

 

A három szervezet adja a teljes szakágazat árbevételének közel 84%-át, melyből a 

TAJTAVILL Kft. 58%-kal, a HIR-KER Kft. 18%-kal, míg a NODIK Kft. 8%-kal 

részesedik. Emellett a befektetett eszközök 81,5%-át birtokolják, a legnagyobb arányban, 

53,5%-ot a TAJTAVILL Kft. A teljes foglalkoztatás 70%-át adják, melyből 39%-ot a 

TAJTAVILL Kft., 24%-ot a HIR_KER Kft. és 7%-ot a NODIX Kft. ad. Az adózás előtti 

eredmény alapján itt is elmondható, hogy jelentős költségek állnak szemben az 

árbevétellel.  

A vállalatokat egyesével elemezve először a legjelentősebbel kezdjük. A 

TAJTAVILL Kft. árbevételének alakulását a 208. ábra mutatja be. Látható, hogy a trend 
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ugyanaz, mint a szakágazat esetében, azonban a 2015-ös évben a növekedés mértéke 

ötszöröse volt a szakágazaténak. 

 

 

 
208. ábra: A TAJTAVILL Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012- 2015 

 

A vállakozás 2015-re vonatkozó legfontosabb mutatói az 94. táblázatban kerültek 

összefoglalásra. 

 

94. táblázat: A TAJTAVILL Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 2 906 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 41 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 6 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 7 

 

A létszámra vetített árbevétel esetében megállapítható, hogy közel kétszerese a 

szakágazaténak. Tehát az emberi erőforrás árbevétel termelő képessége jónak mondható 

ebben a szervezetben. A befektetett eszközellátottság létszámra vetítve azt mutatja, hogy 

ez is némileg meghaladja a szakágazatét (5 millió Ft/fő). Míg az eszközök árbevétel 

termelő képessége az átlaghoz hasonló.  

A bruttó hozzáadott érték változása a vizsgált években egyértelműen a szakágazat 

BHÉ változásának trendjét követi (209. ábra). 

 

209. ábra: A TAJTAVILL Kft. BHÉ mutatója 

 

A mérlegfőösszeg változása egy folyamatos és egyenletes növekedést mutat. Ez a 

szakágazatban egy nagyon kismértékű, de állandó növekedést mutat. Ezek alapján 
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megállapítható, hogy a vállalat mérlegfőösszegének növekedése igen jelentős mértékű a 

szakágazathoz viszonyítva (210. ábra).  

 

 

210. ábra: A TAJTAVILL Kft. mérlegfőösszegének változása 

 

A HIR-KER Kft. a második a TOP3 vállalat között. Az árbevétel alakulását a 211. 

ábra mutatja be. A szakágazattal ellentétben a 2013-as növekedést csökkenés követte, majd 

egy jelentős, 68%-os növekedés következett. 

 

 

211. ábra: A HIR-KER Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-2015 

A vállalat legfontosabb mutatóit az 95. táblázatban ismertetjük. Ez a szervezet 

mutatóiban követi a szakágazat átlagát.  
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95. táblázat: A HIR-KER Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 898 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 21 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 4 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 5 

 

A bruttó hozzáadott értékének változása egyértelműen a szakágazat BHÉ 

változását követi (212. ábra). 

  

 

212. ábra: A HIR-KER Kft. BHÉ mutatója 

 

A mérlegfőösszeg változása hasonló ingadozású, mint az árbevétel ebben a 

szervezetben (213. ábra). A szakágazat mérlegfőösszegének változásával összevetve 

megállapítható, hogy a kismérétkű növekedéssel ellentében ebben a szervezetben az utolsó 

vizsgált évben egy kiemelkedő növekedés következett be. 

 

213. ábra: A HIR-KER Kft. mérlegfőösszegének változása 

 

A szakágazat legjobb három szervezete közül a harmadik a NODIX Kft. A vállalat 

árbevételének alakulását a 214. ábra szemlélteti.  
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214. ábra: A NODIX Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-2015 

 

A szakágazatban egy stagnálást követően igen jelentős növekedés volt. Ezzel 

szemben a szervezet árbevételét megvizsgálva látható, hogy 2013-ban egy közel 22%-os 

csökkenés volt, melyet a következő évben egy közel 50%-os emelkedés követett. Az 

emelkedés az utolsó vizsgált évben is megmaradt, azonban üteme egy kissé visszaesett, 

csupán 33% volt.  

A vállalat 2015-ös mutató alapján elmondható, hogy bár a szervezet csupán a teljes 

árbevétel 8%-át adja mégis a létszámra vetített árbevétel meghaladja a szakágazat átlagát 

(96. táblázat). 

 

96. táblázat: A NODIX Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 423 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 35 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 11 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 3 

 

A befektetett eszköz ellátottság némileg elmarad a szakágazati átlagtól, mivel alig 

több mint 3 millió Ft/fő, azonban a befeketett eszközök árbevétel termelő képessége 

kétszerese a szakágazat átlagának.  

A cég bruttó hozzáadott értékének alakulását a 215. ábra szemléteti. A szakágazat 

BHÉ mutatója egy kisebb csökkenést követően egy nagymértékű növekeést mutatott. 

Ezzel szemben a NODIX Kft. esetében egy állandó növekedés tapsztalható.  

 

 

215. ábra: A NODIX Kft. BHÉ mutatója 

A vállalat mérlegfőösszegének változása némileg ingadozó (216. ábra). 2013-ban 

egy kisebb, majd 2014-ben egy nagyobb növekedés következett be. 2014-ben az előző 

évhez képest, több mint kétszeres a mérlegfőösszeg értéke. 2015-ben azonban egy 26%-os 
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csökennés volt. Ez jelentősen eltér a szakágazattól, ahol egy állandó, kismértékű 

növekedés volt. 

 

 

216. ábra: A NODIX Kft. mérlegfőösszegének változása 

5.8. Egyéb szolgáltatások 

5.8.1. Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

Az egyéb szolgáltatások ágazatban összesen 3 330 szervezet működik, ebből a nem 

veszélyes hulladék gyűjtése szakágazatban négy. Itt kiemelkedik három szervezet, ezeket 

fogjuk részletesebben bemutatni. Főbb adataikat 2015-ben 97. táblázatban foglaltuk össze. 

 

97. táblázat: A nem veszélyes hulladék gyűjtése szakágazat TOP vállalatának legfontosabb adatai 

2015 

  A.K.S.D. 

Városgazdálkodási 

Kft. 

Debreceni Hulladék 

Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. 

TRANZIT-1 

Környezetvédelmi 

Szolgáltató Kft. 

árbevétel (mFt) 7 326 1 966 372 

befektetett eszközök (mFt) 2 970 0 218 

adózás előtti eredmény (mFt) 639 -14 100 

létszám (fő) 334 2 24 
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A három vállalatból kiemelkedő az A.K.S.D. Kft. Ez adja a szakágazat 

árbevételének 75%-át, a befektetett eszközök értékének 85%-át, az adózás előtti eredmény 

90%-át, illetve a foglalkoztatás 89%-át. A másik két szervezet ehhez képest jelentősen 

elmarad. A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Kft. minimális befektetett eszközzel 

rendelkezett (82 eFt), emellett 2015-ben negatív adózás előtti eredményt ért el. A 

foglalkoztatotti létszáma pusztán két fő, ennek ellenére a második legnagyobb árbevételt 

érte el.   

Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. árbevételének alakulása némileg eltér a 

szakégazatétól (217. ábra). Míg 2013-ban 5%-os emelkedés volt, addig 2014-ben egy 

közel 7%-os csökkenés következett. Ezt követően 2015-ben már egy igen magas, 53%-os 

ugrás következett be.  

 

 

217. ábra: Az A.K.S.D Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-2015 

 

A vállakozás 2015-re vonatkozó adatait az 98. táblázatban foglaltuk össze. Látható, 

hogy a létszámra vetített árbevétel szerint közel 22 millió Ft-ot állítottt elő egy fő abban az 

évben. A szolgáltatási szektorban magasnak mondható, sőt jóval meghaladja az iparág 

átlagát, de nem éri el a szakágazati átlagot. 

 

98. táblázat: Az A.K.S.D Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 7 326 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 22 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 2 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 9 

 

 

A létszámra vetített befektetett eszköz érték elmarad az iparági átlagtól, azonban 

majdnem megegyezik a szakágazat átlagával. A befektetett eszközök árbevétel termelő 

képessége a szakágazati átlaggal közel azonos. Jónak tekinthető a szolgáltatási szférában 

a 2,5 millió Ft/1 Ft érték. 

A vállalat bruttó hozzáadott értékének alakulása megegyezik a szakágazat BHÉ 

alakulásával (218. ábra). 
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218. ábra: Az A.K.S.D Kft. BHÉ mutatója 

 

A vállalat mérlegfőösszege a vizsgált években egy folyamamtos növekedést mutat. 

A növekedés üteme 2014-ig alacsonynak tekinthető, majd 2015-ben egy viszonylag 

nagyobb ugrás következett (219. ábra). 

 

219. ábra: Az A.K.S.D Kft. mérlegfőösszegének változása 

A szakágazat második legjelentősebb szervezete az árbevételt tekintve a Debreceni 

Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. Ennek a vállalatnak árbevétel alakulását és 

trendjét a 220. ábra mutatja. 

 

220. ábra: A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. árbevételének trendje (bal) és 

százalékos változása (jobb) 2012-2015 
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A vállalat legfontosabb mutatói a 99. táblázatban kerültek összefoglalásra. 

 

99. táblázat: A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 1 966 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 983 

 

Mivel befektetett eszközzel szinte nem rendelkezik ez a szervezet, ezért azokat a 

mutatókat nem szemléltetjük. Azonban a két fős létszámnak köszönhetően magas az egy 

főre eső árbevétel. A szervezet 2015-ben negatív adózás előtti eredményt ért el, ennek 

köszönhetően bruttó hozzáadott érték sem jelenik meg.  

A harmadik a TRANZIT-1 Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Ennek a vállalatnak 

az árbevétele az első két vizsgált évben 16-21%-kal emelkedett, majd 2015-ben egy 1%-

os visszaesést mutat (221. ábra). 

 

 

221. ábra: A TRANZIT-1 Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. árbevételének trendje (bal) és 

százalékos változása (jobb) 2012-2015 

 

Az egy főre eső árbevétel 15,5 millió Ft, mely több mint 10 millió Ft-tal kevesebb 

a szakágazati átlagnál, és mindkét másik szervezet értékétől is elmarad. A létszámra 

vetített befektetett eszköz érték magasabb, mint az A.K.S.D Kft-é, azonban ebben a 

szervezetben ezek árbevétel termelő képessége elmarad a másik vállalatéhoz képest (100. 

táblázat). 

 

100. táblázat: A TRANZIT-1 Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 372 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 15 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 2 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 9 

 

A TRANZIT-1 Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. bruttó hozzáadott értékének 

alakulása mind a négy évben növekedett. Ez némileg eltér a szakágazat BHÉ értékének 

alakulásától (222. ábra). 
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222. ábra: A TRANZIT-1 Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. BHÉ mutatója 

 

A 223. ábra a TRANZIT-1 Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. mérlegfőösszegének 

alakulását mutatja. Egyértelműen megállapítható, hogy a vizsgált években egy folyamatos, 

viszonylag stabil mértékű növekedés volt.  

 

223. ábra: A TRANZIT-1 Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. mérlegfőösszegének alakulása 

 

5.8.2. A víz- gáz- fűtés, légkondicionálás szerelés 

A szakágazatban 124 vállalat működik, ebből a legjobb hármat mutatjuk be. A TOP3 

szervezet árbevételét megnézve látható az a trend, ami az előző szakágazatban is 

megfigyelhető volt. Azaz a legjelentősebb szervezet árbevétele jelentősen meghaladja a 

másik két vállalat árbevételét (101. táblázat). 

 



199 

 

101. táblázat: A víz- gáz- fűtés, légkondicionálás szerelés TOP3 szervezetének legfontosabb adatai 

2015 

  

DH-SZERVIZ Kft. 

KORRTECH 

Épületgépészeti 

Kivitelező, 

Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 

Hajdú-Energia 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

árbevétel (mFt) 4 335 493 461 

befektetett eszközök (mFt) 539 221 2 

adózás előtti eredmény (mFt) 7 6 12 

létszám (fő) 118 34 3 

 

A DH-SZERVIZ árbevétele adja a szakágazat árbevételének 44%-át, birtokolja a 

befektetett eszközök értékének 30%-át, illetve a foglalkoztatás 23%-át adja. Az adózás 

előtti eredmény viszonylag hasonló mértékű mind a három vizsgált szervezetben annak 

ellenére, hogy a DH-SZERVIZ árbevétele közel tízszerese a másik kettőnek. 

A DH-SZERVIZ Kft. árbevételének változása a vizsgált négy évben ugyanolyan 

képet mutat, mint a szakágazaté (224. ábra). A változás mértéke azonban nagyságrendben 

eltért a szakágazatétól, mind az emelkedés mind pedig csökkenés mértéke magasabb.  

 

 

224. ábra: A DH-SZERVIZ Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012- 

2015 

 

A 102. táblázatban foglaltuk össze a DH-SZERVIZ Kft. legfontosabb mutatóit 

2015-re vonatkozóan. Az egy főre jutó árbevétel 36,7 millió Ft. Ez az érték közel 20 millió 

Ft-tal magasabb, mint a szakágazati átlag. Ez alapján elmondható, hogy a vállalat emberi 

erőforrás kihasználtsága jónak tekinthető. Az egy főre jutó befektetett eszköz érték, és 

annak árbevétel termelő képessége is meghaladja a szakágazati átlagot.  

 

102. táblázat: A DH-SZERVIZ Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 4 335 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 37 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 8 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 5 
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A szervezet bruttó hozzáadott értékének a változása egybe esik a szakágazat BHÉ 

változásának trendjével (225. ábra).  

 

 

225. ábra: A DH-SZERVIZ Kft. BHÉ mutatója 

 

A vállalat mérlegét is elemeztük 2012-2015 között. Az eredményt a 226. ábra 

mutatja be. 2014-ig egy viszonylag stabil egyenletes emelkedés látható, melyet 2015-ben 

egy nagyobb csökkenés követett. Ez a mérleg az egyéb szolgáltatás iparágétól különbözik, 

mivel a teljes iparágban 2013-as csökkenést követően egy kismértékű, de folyamatos 

emelkedő tendencia következett.  

 

226. ábra: A DH-SZERVIZ Kft. mérlegfőösszegének változása 

 

A második szervezet a KORRTECH Kft. A vállalat árbevételének alakulása 2014-

ig egy folyamatos emelkedést mutat, melyet 2015-ben egy közel 20%-os csökkenés 

követett (227. ábra). Az első két évben bekövetkezett növekedés magasnak mondható a 

60%-ot meghaladó mértékkel.  
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227. ábra: A KORRTECH Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-2015 

 

A legfontosabb mutatókat erre a szervezetre vonatkozóan 103. táblázatban 

foglaltuk össze. 

 

103. táblázat: A KORRTECH Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 493 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 14 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 2 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 6 

 

 

Az árbevételt tekintve elmondható, jeletősen elmarad a szakágazat első számú 

vállalatától. Ha ezt az értéket lebontjuk létszámra, akkor látható, hogy nem sokkal marad 

el a szakágazat átlagától. Összsességében a 14,5 millió Ft/fő árbevétel termelés jónak 

tekinthető. A létszámra vetített befektetett eszköz érték ebben a szerveztben közel 

kétszeres, mint a szakágazat egészében, azonban ezek árbevétel termelő képessége 

elmarad attól.  

A KORRTECH Kft. bruttó hozzáadott értékének változását a 228. ábra szemlélteti. 

Látható, hogy 2014-ben az előző évi emelkedést követően egy kisebb mértékű csökkenés 

következett be, melyet egy meredekebb emelkedés követett 2015-ben.  

 

228. ábra: A KORRTECH Kft. BHÉ változása 

 

A szervezet mérlegfőöszege 2013-ban kismértékben, majd jelentősen megugrott 

2014-ben. Végül az utolsó vizsgált évben itt ebben a vállakozásban is csökkent az értéke, 

a DH-SZERVIZHEZ hasonlóan, viszont mértékét tekintve kisebb ennél a vállalatnál (229. 

ábra). 



202 

 

 

 

229. ábra: A KORRTECH Kft. mérlegfőösszegének változása 

 

A harmadik vizsgált szervezet a Hajdú-Energia Kft. Az árbevétele a megfigyelt 

időszakban az előző szervezetekkel ellentétben folyamatosan növekedett. 2015-ben sem 

volt csökkenés, csupán az előző évhez képest némileg kisebb volt a növekedés mértéke. 

Ezek alapján elmondható, hogy a három szervezet közül ez teljesített a legjobban, ebben a 

szakágazatban, az árbevételt tekintve (230. ábra).  

 

230. ábra: A Hajdú-Energia Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-

2015 

A vállalat 2015-re vonakozó legfontosabb mutatóit a 104. táblázatban 

szemléltetjük. A létszám a legkisebb, összesen három főt foglalkoztat, így egyértelműen a 

legjobb az egy főre jutó árbevétel termelésben. Befektetett eszközökkel alig rendelkezik a 

vállalat, azonban annak árbevétel teremlő képessége igen jelentősnek tekinthető.  

 

104. táblázat: A Hajdú-Energia Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 461 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 154 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 288 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 0,5 
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A vállalat bruttó hozzáadott értékének alakulása egy viszonylag stagnáló három 

évet követően 2015-ben egy jelentős ugrást mutatott (231. ábra). Ebben is különbözik a 

másik két elemzett vállalattól. 

 

 

231. ábra: A Hajdú-Energia Kft. BHÉ mutatója 

 

A Hajdú- Energia Kft. mérlegfőösszege mind a négy vizsgált évben növekedett. 

azonban 2015-ben 627%-os emelkedés volt, mely kiemelkedő jelentőségű (232. ábra). 

 

 

232. ábra: Hajdú- Energia Kft mérlegfőösszegének alakulása 

 

5.8.3. Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

Ebben a szakágazatban megfigyelhető az a jelenség, ami az előző kettőben. A TOP3 

vállalat közül, melyeket az árbevétel alapján az elemzésbe vontunk az első, jelentősen 

magasabb árbevétellel rendelkezett 2015-ben, mint a másik kettő. Ez ebben a 

szakágazatban négyszer nagyobb árbevétel termelést jelent (105. táblázat).  

 



204 

 

105. táblázat: A mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás szakágazat TOP3 szervezetének 

legfontosabb adatai 2015 

  KONTENT 

Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft. 

ENERGOSOLAR 

Épületgépészeti és 

Mérnöki Kft. 

EGBERSTONE Kft. 

árbevétel (mFt) 1 290 358 342 

befektetett eszközök (mFt) 33 11 29 

adózás előtti eredmény (mFt) 89 73 53 

létszám (fő) 14 10 7 

 

A KONTENT Kft. a teljes szakágazat árbevételének 15,5%-át adta, míg a 

foglalkoztatás csupán 3,5%-át. A befektetett eszközök mennyisége alapján elmondható, 

hogy a szakágazatba tartozó vállalatok kisebb összegben birtokolnak ilyen eszközöket. 

Ebből arra lehet következtetni, hogy a tevékenység maga nem igényel magas befektetett 

eszköz mennyiséget. A TOP3 másik két vállalata lényegesen kisebb árbevétel hányaddal, 

és némileg alacsonyabb foglalkoztatással rendelkezik. A kiválasztott vállalatok összesen a 

szakágazat teljes árbevételének 23,8%-át adják.  

 

A KONTENT Tanácsadó és Szolgáltató Kft. árbevételének alakulását szemlélteti 

a 233. ábra. Látható, hogy 2013-ban 40%-os csökkenést követően, 2014-ban ez az esés 

csupán 2% körül mozgott az előző évhez képest. Ezt követően 2015-ben már egy jelentős, 

közel 140%-os árbevétel növekedés volt. 

 

  

233. ábra: A KONTENT Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-2015 

 

A szervezet 2015-re vonatkozó legfontosabb mutatóit a 106. táblázatban foglaltuk 

össze. Az egy főre eső árbevétel megközelíti a 100 millió Ft/fő értéket. Ez jelentősen 

meghaladja az szakágazat átlagát, melyben ez az érték 21,1 millió Ft/fő. Azaz elmondható, 

a szervezet emberi erőforrás termelékenysége igen magas.  

106. táblázat: A KONTENT Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 1 290 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 92 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 39 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 2 

 



205 

 

A vállalat viszonylag alacsony befektetett eszközértékkel rendelekezik. Az egy főre 

jutó átlag fele a szakágazat átlagának. Azonban ezen eszközök árbevétel termelő képessége 

tízszerese a szakágazat egészének.  

A KONTENT Kft. bruttó hozzáadott értékének alakulása eltér a szakágazat BHÉ 

mutatójától. A 234. ábra szemlélteti, hogy 2014-ig folyamatosan csökkent. Ennek a 

csökkenésnek a mértéke 2013-ban még magasabb volt, mint 2014-ben. Majd egy éles 

növekedés következett 2015-ben. 

 

 

234. ábra: A KONTENT Kft. BHÉ mutatója 

 

 A mérlegfőösszeg változása is meglehetősen ingadozó. Ebben az esetben is 

elmondható, hogy 2014-ig folymatosan csökkent, a csökkenés mértéke azonban lassult. 

Végül 2015-ben egy 178%-os növekedési ütem következett (235. ábra). 

 

235. ábra: A KONTENT Kft. mérlegfőösszegének változása 

 

A ENERGOSOLAR Épületgépészeti és Mérnöki Kft. a második kiválasztott 

szervezet. Ennek a vállalatnak az árbevétele 2013-ban ugrott meg, több mint 300%-os volt 
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a növekedés üteme. Még 2015-ben is nőtt az árbevétel, viszont itt már csak alig 3%-kal 

szerzett többet, mint az előző évben (236. ábra).  

 

 

236. ábra: A ENERGOSOLAR Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-

2015 

 

A cég legfontosabb mutatóit a 107. táblázatban foglaltuk össze. Látható, hogy 

ebben a szervezetben is alacsony a befektetett eszközök aránya egy főre vetítve. 

Nagymértékben elmarad a szakágazat átlagától. Ennek ellenére ezen eszközök árbevétel 

termelése jelentősnek tekinthető. A létszámra vetített árbevétel meghaladja a szakágazat 

átlagát. 

107. táblázat: Az ENERGOSOLAR Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 358 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 36 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 32 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 1 

 

 

A vállalat bruttó hozzáadott értékének változása eltérést mutat a KONTENT Kft-

hez képest. 2014-ig egy kismértékű, majd egy nagobb léptékű növekedést követően 2015-

ben volt egy kisebb visszaesés (237. ábra). Ez a szakágazat BHÉ változásától is eltér, mivel 

az egy folyamatos kismérétű növekedést mutat a vizsgált években.  

 

 

237. ábra: Az ENERGOSOLAR Kft. BHÉ alakulása 
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A szervezet mérlegfőösszegének változása ingadozó (238. ábra). Ebben a 

mutatóban is eltérés van a KONTENT Kft-hez képest. 2013-ban 145%-os volt a növekedés 

üteme, majd 97% 2014-ben és végül 2015-ben 123,2%-os volt a változás üteme.  

 

 

238. ábra: Az ENERGOSOLAR Kft. mérlegfőösszegének változása 

 

A szakágazat TOP3 szervezete közül az utolsó az EGBERSTONE Kft. Ennek az 

árbevétel változását 239. ábra mutatja be. Látható, hogy 2013-as és 2014-es években igen 

magas, 350%-os növekedés következett be az előző évhez képest. Ez a TOP3 vállalat közül 

csak ennek sikerült. Az utolsó vizsgált évben is növekedett az árbevétel, azonban itt már 

csupán 22% körüli mértékben.  

 

 

239. ábra: Az EGBERSTONE Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-

2015 

 

A 2015-re vonatkozó mutatók alapján elmondható, hogy ez a szervezet rendelkezik 

létszámra vetítve a legmagasabb befektetett eszközértékkel (108. táblázat). Ennek ellenére 

még ez sem éri el a szakágazat átlagát. A létszámra vetített árbevételről elmondható, hogy 

kétszerese a szakágazat átlagának. Ez alapján megállapítható, hogy az emberi erőforrás 

jelentős árbevétel termelő képességgel rendelkezik. 
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108. táblázat: Az EGBERSTONE Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 342 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 49 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 12 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 4 

 

Az EGBERSTONE Kft. bruttó hozzáadott értékének alakulása hasonló a 

szakágazat BHÉ mutatójához. Amiben eltérést mutat, hogy mekkora léptékű a növekedés 

az egyes években (240. ábra).  

 

 

240. ábra: Az EGBERSTONE Kft. BHÉ mutatója 

 

A vizsgált három vállalat közül ez az egyetlen, melynek mérlegfőösszege az utóbbi 

négy évben töretlen növekedést mutat (241. ábra). A legnagyobb mértékű növekedés 2014-

ben volt. 

  

 

241. ábra: A EGBERSTONE Kft. mérlegfőösszegének változása 
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5.8.4. Gépjárműjavítás, karbantartás 

Ebben a szakágazatban a TOP3 vállalat árbevételének alakulása hasonló a korábbi 

szakágazatokhoz. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb bevételű, ezzel együtt ebben a 

mutatóban legjelentősebbnek tekinthető vállalat mellett, két olyan szerepel, melynek 

árbevétele 2015-ben töredéke annak. A Postaauto Kft. adja a szakágazat 57%-át. A 

létszámokat tekintve is elmondható, hogy a Postaauto Kft. a legjelentősebb. Ez adja a 

szakágazat foglalkoztatásának 42%-át. A TOP3 szervezet a teljes foglalkoztatás 46,7%-át 

teszik ki.  

 

109. táblázat: A gépjárműjavítás, karbantartás szakágazat TOP3 vállalatának adatai 2015 

  Postaauto Duna 

Gépjármű-

kereskedelemi és 

Szolgáltató Kft. 

Hajdú Service 

Tehergépjármű-

javító Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 

FÉKCENTRUM 

Kereskedelmi Ipari 

és Szolgáltató Kft. 

árbevétel (mFt) 4 064 146 128 

befektetett eszközök (mFt) 2 340 179 120 

adózás előtti eredmény (mFt) 24 0,3 -28 

létszám (fő) 261 12 17 

 

A befektetett eszközök értékét nézve megállapítható, hogy a Postaauto Kft. 

birtokolja a szakágazat eszközértékének 66%-át. A másik két szervezet jelentősen elmarad 

ettől.  

A szakágazat legjelentősebb vállalatának tekinthető a Postaauto Duna Gépjármű- 

kereskedelemi és Szolgáltató Kft. A vizsgált években a szervezet árbevétele kismértékű 

növekedést mutat, azonban a növekedés mértéke évről-évre csökkent (242. ábra).  

 

242. ábra: A Postaauto Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-2015 

 

A 2015-re vontakozó adatait a szervezetnek a 110. táblázatban foglaltuk össze. A 

létszámra vetített árbevételről elmondható, hogy csekély mértékben, de magasabb a 

szakágazat átlagánál. A vállalat befektetett eszközértékét a foglalkoztatotti létszámra 

vetítve egy magas értéket kapunk, a szakágazat átlagának közel kétszeresét. Viszont 

ezeknek az eszközöknek az árbevétel termelő képessége alacsony, nem éri el a 

szakágazatét. 
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110. táblázat: A Postaauto Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 4 064 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 16 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 2 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 9 

 

 

A Postaauto Kft. bruttó hozzáadott értékének alakulása egybe esik a szakágazat 

BHÉ mutatójának alakulásával. Az összegben kifejezett értéke azonban egyértelműen 

jelentősen elmarad (243. ábra). 

 

 

243. ábra: A Postaauto Kft. BHÉ mutatója 

 

A szervezet mérlegfőösszegének változását a 244. ábra mutatja be. Látható, hogy 

2014-ben volt egy kisebb mértékű növekedés, azonban a többi évben csökkent ennek 

mértéke.  

 

244. ábra: A Postaauto Kft. mérlegfőösszegének alakulása 
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A Hajdú Service Tehergépjármű-javító Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a második 

a TOP3 szervezetek sorában. A vállalat árbevételének alakulását és trendjét a 245. ábra 

mutatja be. Látható, hogy 2014-ig egy állandó, és viszonylag nagymértékű csökkenés volt 

az árbevételben. Majd 2015-ben pozitív előjelű változás következett, bár ennek mértéke 

alig haladja meg a 2%-ot.  

 

 

245. ábra: A Hajdú Service Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-2015 

 

A 111. táblázatban foglaltuk össze a vállalat legfontosabb mutatóit 2015-re 

vonatkozóan. Ennek a szervezetnek az egy főre jutó befeketett eszköz értéke közel 

háromszorosa a szakágazat átlagának. Azonban elmondható, hogy az eszközök árbevétel 

termelő képessége alacsony, nem éri el az 1 millió Ft-ot. A szakágazat átlagához hasonló 

a létszámra vetített árbevétel alakulása 

 

111. táblázat: A Hajdú Service Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 146 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 12 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 1 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 15 

 

A bruttó hozzáadott érték alakulása eltér a szakágazat BHÉ mutatójától (246. ábra). 

Ebben a szerevzetben ez a mutató, stagnálást követően 2014-ben csökkent, majd egy 

kismértékű növekedést mutat 2015-ben. 

 

 

246. ábra: A Hajdú Service Kft. BHÉ mutatója 
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A mérlegfőööszeget megvizsgálva megállapítható, hogy mind a négy vizsgált 

évben csökkent a szervezet ezen mutatója (247. ábra). A változás üteme lassuló tendenciát 

mutat.  

 

247. ábra: A Hajdú Service Kft. mérlegfőösszegének alakulása 

 

A második vizsgált vállalat a FÉKCENTRUM Kereskedelmi Ipari és Szolgáltató 

Kft. A szervezet árbevételének alakulását a 248. ábra szemlélteti. 2014-ig növekedés 

látható az árbevételben, melyet 2015-ben egy 14% körüli csökkenés követett. Ez a 

csökkenés jelentősnek tekinthető, és eltér a szakágazat árbevétel trendjétől. 

 

 

248. ábra: A FÉKCENTRUM Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-

2015 

 

A vállalat mutatóit megvizsgálva megállapítható, hogy létszámra vetítve a 

befektetett eszközök értékét 7 millió Ft/fő értéket kapunk, mely magasabb a szakágazat 

átlagánál. Az eszközök árbevétel termelő képessége ebben a vállalatban fele akkora, mint 

a szakágazatban, de némileg magasabb, mint a Hajdu Service Kft-ben. Az emberi erőforrás 

árbevétel termelő képessége 7,5 millió Ft/fő, amely alacsonyabb a szakágazatban 

tapasztalttól (112. táblázat). 
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112. táblázat: A FÉKCENTRUM Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 128 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 7 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 1 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 7 

 

 

A szervezet bruttó hozzáadott értkének alakulása hullámzó. 2013-ban csökkenés 

látható, melyet a következő két évben növekedés követett (249. ábra).  

 

 

249. ábra: A FÉKCENTRUM Kft. BHÉ mutatója 

 

A mérlegfőösszeg változását a 250. ábra mutatja be. Látható, hogy 2014-ig évről 

évre kismértékben növekedett, majd 2015-ben egy kisebb csökkenés következett be. 

 

250. ábra: A FÉKCENTRUM Kft. mérlegfőösszegének alakulása 
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5.8.5. Villanyszerelés 

A szakágazat TOP3 vállalatának adatait a 113. táblázatban foglaltuk össze. Ebben a 

szakágazatban a vállalatok árbevételében nem nagyok a különbségek szemben a korábban 

elemzettekkel. A Vagyonvill Kft. adja a szakágazat árbevételének 8%-át. A három 

szervezet együttesen összesen 20%-át adják a szakágazatnak. Ebből arra lehet 

következtetni, hogy a 114 szervezet alacsony árbevételt termel, ennek megfelelően 

elaprózódott a szakágazat, vagy más megközelítésben kiegyensúlyozottabb a piac.  

 

113. táblázat: A villanyszerelés szakágazat TOP3 szervezetének adatai 2015 

 Vagyonvill-Debrecen 

Vagyonvédelmi Kft. 

Zöldfény 

Lámpatelepítő és 

Szerviz Kft. 

VILLJAV 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

árbevétel (mFt) 555 497 408 

befektetett eszközök (mFt) 71 56 211 

adózás előtti eredmény (mFt) 65 112 10 

létszám (fő) 36 19 31 

 

A szakágazat nem rendelkezik magas befektetett eszköz értékkel. A vizsgált 

vállalatok közül a VILLJAV Kft birtokolja a teljes érték 15%-át, míg a másik kettő 

összesen 9%-át. Az adózás előtti eredményt megvizsgálva látható, hogy a legmagasabb 

értékkel a Zöldfény Kft. szerepel. 

A Vagyonvill- Debrecen Vagyonvédelmi Kft. árbevételének alakulását a 251. ábra 

mutatja be. Látható, hogy a vizsgált években jelentős ingadozások voltak. Míg 2013-ban 

még emelkedett az árbevétel, addig 2014-ben egy 34% körüli csökkenés következett, 

melyet 13%-os emelkedés követett.  

 

 

 

251. ábra: A Vagyonvill Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-2015 

 

2015-ben az emberi erőforrás árbevétel termelő képessége közel azonos a 

szakágazatban tapasztalttal. A befeketett eszközök létszámra vetítve 2 mFt, mely némileg 

elmarad a szakágazat átlagától. Ezen túlmenően az eszközök árbevétel termelő képessége 

magasnak mondható, 2 millió Ft-tal meghaladja a szakágazat átlagát (114. táblázat).  
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114. táblázat: A Vagyonvill Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 556 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 15 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 8 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 2 

 

A Vagyonvill Kft. bruttó hozzáadott értkének alakulását a 252. ábra szemlélteti. 

Látható, hogy 2014-ben volt egy kisebb csökkenés. Ez eltér a szakágazat tredjétől, 

melyben nem volt csökkenés egyik évben sem.  

 

252. ábra: A Vagyonvill Kft. BHÉ mutatója 

 

A vállalat mérlegfőösszegének alakulása is ingadozó (253. ábra). Az árbevételhez 

hasonló az ingadozás, azonban ahhoz hasonlóan mint az árbevétel, és mint a BHÉ mutató 

a mérlegfőösszeg is növekedett 2015-ben.  

 

 

253. ábra: A Vagyonvill Kft. mérlegfőösszegének változása 

 

A második vizsgálatba bevont szervezet a Zöldfény Lámpatelepítő és Szerviz Kft. 

A vállalat árbevételének alakulását és trendjét a 254. ábra szemlélteti. Az ábra alapján 



216 

 

megállapítható, hogy 2014-ben egy jelentősebbnek tekinthető 35%-os csökkenés 

következett be, majd ezt követően egy 96%-os emelkedés volt. Ez a változás hasonló a 

Vagyonvill Kft-hez, viszont a mértéke eltérő attól. 

 

254. ábra: A Zöldfény Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-2015 

 

A legfontosabb mutatókat 2015-re vonatkozóan a 115. táblázatban foglaltuk össze. 

Az egy főre jutó befeketett eszköz érték csekély mértékben ugyan, de elmarad a szakágazat 

átlagától. Azonban ezen eszközök árbevétel termelő képessége jelentősen meghaladja a 

teljes szakágazat átlagát. Ez elmondható a dolgozók árbevétel termelő képességéről is.  

 

115. táblázat: A Zöldfény Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 497 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 26 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 9 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 3 

 

 

255. ábra: A Zöldfény Kft. BHÉ mutatója 

 

A 255. ábra mutatja a Zöldfény Kft. bruttó hozzáadott értékének változása. 

Kismérétkű csökkenés volt 2014-ig, melyet 2015-ben egy nagyobb mértékű növekedés 

követett. Ez eltér a szakágazat BHÉ mutatójától. 

A 256. ábra szemlélteti a Zöldfény Kft. mérlegfőösszegének alakulását a vizsgált 

években. ebben a mutatóban is hasonló trend érvényesül, mint a BHÉ mutatóban. 

Kismértékű csökkenés 2014-ig, majd növekedés 2015-ben. 
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256. ábra: A Zöldfény Kft. mérlegfőösszegének változása 

 

A szakágazat harmadik elemzett vállalata a VILLJAV Kft. A szervezet 

árbevételének alakulását a 257. ábra mutatja be. Látható, hogy a növekedés állandó a 

vizsgált években, azonban annak mértéke eltérő a vizsgált években. A legmagasabb 

emelkedés 2014-ben következett be. Ez a trend hasonlít a szakágazat árbevételének 

trendjéhez.  

 

 

257. ábra: A VILLJAV Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-2015 

 

A VILLJAV Kft. legfontosabb mutatóit a 116. táblázatban foglaltuk össze. A 

befektetett eszközök értéke egy főre vetítve kétszerese a szakágazat átlagának. Azonban 

az eszközök árbevétel termelő képessége csekély mértékű. A foglalkoztatottak árbevétel 

termelő képessége hasonló mértékű, mint a szakágazat egészében 

 

116. táblázat: A VILLJAV Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 408 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 13 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 2 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 7 
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A 258. ábra mutatja a vállalat bruttó hozzáadott értkének alakulását a 2012-2015 

közötti időszakban. A szakágazattal ellentétben ebben a szervezetben 2014-ben volt egy 

kismértékű csökkenés, melyet csekély növekedés követett 2015-ben. Ez hasonló a 

ZöldfényKft. BHÉ mutatójához.  

 

 

258. ábra: A VILLJAV Kft. BHÉ mutatója 

 

A VILLJAV Kft. mérlegfőösszege a vizsgált években folyamatosan növekedett, 

szemben a másik két vizsgált szervezettel (259. ábra). 

 

259. ábra: A VILLJAV Kft. mérlegfőösszegének alakulása 

 

5.8.6. Üzleti, egyéb vezetési tanácsadás 

A szakágazat egészének adatait nézve látható, hogy a várakozásoktól eltérően igen magas 

a befektetett eszközök értéke. Ezért az objektívebb elemzés érdekében kizártuk a 

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. adatait. Ez a vállalat 255 millió Ft árbevétellel rendekezett 

a 2015-ös évben, ennek megfelelően nem került be a TOP3 vállalkzásba. Azonba a 

befektetett eszközök értéke itt közel 2,2 milliárd Ft. Mivel ez az érték jelentősen torzít a 
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szakágazat egészén, ezért a Vagyonkezelő nélküli értékeket vesszük figyelmbe a 

továbbiakban (117. táblázat). 

 

117. táblázat: Az üzleti, egyéb tanácsadás szakágazat legfontosabb mutatói 2015 

  

üzleti, egyéb vezetési 

tanácsadás 

üzleti, egyéb vezetési 

tanácsadás- 

Debreceni 

Vagyonkezelő 

árbevétel (mFt) 6 212 5 957 

befektetett eszközök (mFt) 24 265 2 297 

adózás előtti eredmény (mFt) 2 011 1 026 

létszám (fő) 360 349 

 

A szakágazat egészének bruttó hozzáadott értéke 2013-ig csökkent, majd 

kismértékű, de folyamatos növekedés tapsaztalható (260. ábra).  

 

 

260. ábra: Az üzleti, egyéb tanácsadás szakágazat BHÉ mutatója 

 

A bevételek alapján választottuk ki a továbbiakban elemzett vállakozásokat. A 

2015-re vonatkozó legfontosabb adatokat a 118. táblázatban foglaltuk össze. Látható, hogy 

viszonylag kiegyensúlyozott a szervezetek árbevétele, nincs kiugróan magas értékkel 

rendelkező. A TOP3 szervezet adja a szakágazat árbevételének 22,7%-át, birtokolja a 

befektetet eszközök 7,9%-át. A foglalkoztatást tekintve elmondható, hogy a szakágazat 

foglalkoztatásának 16,5%-át teszik ki.  
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118. táblázat: Az üzleti, egyéb tanácsadás szakágazat TOP3 vállakozásának adatai 2015 

  Régio Terv 

Regionális Tervezési, 

Fejlesztési és 

Innovációs Kft. 

RUSSMEDIA 

DIGITAL 

Szolgáltató Kft. 

Athor Management 

Kft. 

árbevétel (mFt) 584 465 304 

befektetett eszközök (mFt) 136 30 31 

adózás előtti eredmény (mFt) 122 5 13 

létszám (fő) 12 42 4 

 

A Régio Terv Regionális Tervezési, Fejlesztési és Innovációs Kft. árbevételének 

változását a 118. táblázatban szemléltetjük. Látható, hogy 2013-ban igen magas emelkedés 

volt, melyet 2014-ben 7% körüli csökkenés követett. 2015-ben a 2013-as növekedést is 

meghaladó emelkedés következett be.  

 

261. ábra: A Régio Terv Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-2015 

 

A Régio Terv Kft. befektetett eszköz értéke meghaladja a szakágazat átlagát, annak közel 

kétszerese (119. táblázat). Ezen eszközök árbevétel termelő képességét nézve látható, hogy 

4,3 millió Ft/1 Ft eszköz, mely szintén meghaladja a szakágazat egészének átlagát. Az 

emberi erőforrás árbevétel termelése nagy mértékűnek tekinthető, hiszen közel 

50 millió Ft jut egy főre 2015-ben. Ez közel háromszor annyi, mint a szakágazatban.  

119. táblázat: A Régio Terv Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 584 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 49 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 4 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 11 

 

 

A vállalat bruttó hozzáadott értékének alakulása a 262. ábra segítségével kerül 

bemutatásra. A 2014-es évben bekövetkezett csökkenés után 2015-ben egy magas 

növekedés következett. Ennek a mutatónak a képe hasonlít a vállalat bevételének 

alakulásához.  
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262. ábra: A Régio Terv Kft. BHE mutatója 

 

A vizsgált négy év távlatában a vállalat mérlegfőösszege egy folyamatos növekedés mutat 

(263. ábra). Ennek a növekedésnek az üteme minden évben növekedett. 

 

263. ábra: A Régio Terv Kft. mérlegfőösszegének alakulása 

 

A szakágazat második helyén, az árbevétel alapján, a RUSSMEDIA DIGITAL Szolgáltató 

Kft áll. A vállalat árbevétele 2014-ig csökkenő mértékben, de növekedett. Azonban 2015-

ben közel 3%-os csökkenés volt (264. ábra). 

 

 

264. ábra: A RUSSMEDIA Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-2015 
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A RUSSMEDIA alacsony befektetett eszköz értékkel rendelkezik, melyből következik, 

hogy a foglalkoztatottakra vonatkoztatott érték is jelentősen elmarad a szakágazat átlagától 

(120. táblázat). Ennek oka, hogy ezen a szerveztnek a legmagasabb a létszáma a TOP3-

ban, 42 fő. Ha a befektetett eszközök árbevétel termelő képességét vesszük, akkor látható, 

hogy közel hatszorosa a szakágazat átlagának. Az egy fő által előállított árbevétel viszont 

kismértékben, de elmarad a szakágazatban kapott átlagtól. 

 

120. táblázat: A RUSSMEDIA Kft. legofntosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 465 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 11 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 15 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 1 

 

A RUSSMEDIA Kft. bruttó hozzáadott értéke 2013-ig stagnált, majd egy meredekebb 

ívben folyamatosan növekedett a vizsgált években (265. ábra).  

 

 

265. ábra: A RUSSMEDIA Kft. BHE mutatója 

 

A szakágazat harmadik vállalata, melyet részletesen elemzünk, az Athor Management Kft. 

Ennek árbevételéről elmondható, hogy a vizsgált években folyamatosan növekedett. Ez az 

emelkedés azonban az évek során különböző mértékű volt. A legkisebb mértékben 2014-

ben tudta növelni árbevételét a szervezet (266. ábra). 2015-ben már közel 10%-os 

növekedés következett be.  

 

266. ábra: Az Athor Kft. árbevételének trendje (bal) és százalékos változása (jobb) 2012-2015 

 

Az Athor Kft. emberi erőforrásának árbevétel termelő képessége nagyon magas. Ez annak 

köszönhető, hogy összesen 4 fő az alkalmazotti létszám (121. táblázat). Ez az érték közel 
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négyszerese a szakágazat átlagának. A befektetett eszközök értéke létszámra vetítve is 

magasnak mondható, hiszen közel azonos az összege, mint a RUSSMEDIA Kft-ben, 

viszont 4 főre kell vetíteni. Az eszközök termelékenysége majdnem háromszor annyi, mint 

a szakágazat egészének.  

 

121. táblázat: Az Athor Kft. legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 304 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 76 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 10 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 8 

 

A szervezet bruttó hozzáadott értéke 2014-ig bár csökkenő tendenciában, de csökkenést 

mutat (267. ábra). Végül 2015-ben egy kismértékű növekedés következett be ebben a 

mutatóban.  

 

 

267. ábra: Az Athor Kft. BHÉ mutatója 

 

Az Athor Kft. mérlegfőösszege a vizsgált négy évben folyamatosan csökkent (268. ábra). 

Ez teljes mértékben ellentétes a Regio Terv Kft. mérlegfőösszegének alakulásával. 
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268. ábra: Az Athor Kft. mérlegfőösszegének alakulása 

 

5.8.7. Munkaerő kölcsönzés 

A munkaerőkölcsönzés szakágazatban a városban egyetlen szervezetet tudunk figyelmbe 

venni. Ennek megfelelően a szakágazat ismertetése egybe esik a Human Service Agency 

Munkaerőpiaci Szolgáltató Kft. (HSA Kft.) bemutatásával. Ezt a szakágazatot azért 

választottuk az elemzettek közé, mivel igen jelentős a foglalkoztatása. Ebben a 

szervezetben 1008 főt alkalmaznak, mely az egyéb szolgáltatás ágazat 9,2%-át teszi ki. 

A 269. ábra a szakágazat, ezzel együtt a HSA Kft. árbevételének alakulását 

szemlélteti. Ennél a szakágazatnál is elmondható, hogy a 2014-es év negatív változást 

produkált az árbevételben. Ezt megelőzően 42%, míg 2015-ben 37%-os árbevétel 

növekedés következett be.  

 

 

269. ábra: A munkaerő kölcsönzés szakágazat árbevételének trendje (bal) és százalékos változása 

(jobb) 2012-2015 

 

A szakágazat befektetett eszközöket tekintve nem nagy mennyiségben ellátott, alig 

110 millió Ft (122. táblázat). Az adózás előtti eredmény az árbevételhez képest igen 

alacsonynak mondható, mely alapján arra tudunk következtetni, hogy igen magas 

költségekkel jár a tevékenység.  
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122. táblázat: A munkaerő kölcsönzés szakágazat legfontosabb adatai 2015 

 Munkaerőkölcsönzés 

árbevétel (mFt) 2 488 

befektetett eszközök (mFt) 110 

adózás előtti eredmény (mFt) 16 

létszám (fő) 1 008 

szervezetek száma 1 

 

A szervezetre, illetve ezzel együtt a szakágazatra vonatkozó mutatókat a 123. 

táblázatban foglaltuk össze. A létszámarányos árbevétel igen alacsony, 2,5 millió Ft/fő. 

Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy annak hatékonysága alacsony. Ahogy látszik 

a teljes eszközértékből az egy főre eső értéke ennek csekély. Azonban, ha az eszközök 

árbevétel termelő képességét nézzük, akkor jelentősnek mondható.  

 

123. táblázat: A munkaerő kölcsönzés szakágazat legfontosabb mutatói 2015 

árbevétel (mFt) 2 488,0 

1 főre jutó árbevétel (mFt) 2,5 

1 Ft befektetett eszközre jutó árbevétel (mFt) 0,1 

1 főre jutó befektetett eszköz (mFt) 22,6 

 

A szakágazat bruttó hozzáadott értéke 2013-ban növekedett, 2014-ben némileg 

csökkent, majd 2015-ben egy nagyobb mértékű növekedés tapasztalható (270. ábra).  

 

 

270. ábra: A munkaerő kölcsönzés szakágazat BHÉ mutatója 

 

A szervezet mérlegfőösszegének változását a 271. ábra mutatja be. Látható, hogy a vizsgált 

években 2014-es kismértékű csökkenést leszámítva, nagyobb mértékű növekedések 

voltak.  
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271. ábra: A munkaerő kölcsönzés szakágazat mérlegfőösszegének alakulása 

  



227 

 

6. Összefoglalás 

Jelen tanulmány célja, hogy a Foglalkoztatási Paktum részeként elkészülő, a debreceni 

munkaerőpiaci helyzetet feltáró elemzéshez megfelelő alapot biztosítson, vagyis úgy tárja 

fel a város gazdaságának állapotát, hogy a Debrecenben kialakult iparági szerkezetet 

objektíven és részletesen mutassa be. A gazdaságszerkezeti elemzésben alapvetően a 2012 

és 2015 közötti adatokat használtunk fel, amivel rávilágítottunk a múltbéli folyamatokra, 

trendeket és tendenciákat azonosítottunk, hogy ebből lehessen következtetni az ágazatok 

munkaerő felszívó képességére.  

A tanulmányunkban végig vettük a földrajzi adottságok mellett, demográfiai 

helyzetet, illetve bemutattuk a gazdasági élet főbb számait, különös tekintettel a 

munkapiacra. Annak érdekében, hogy egyértelmű legyen, hogyan lehet ezen adatokat 

megítélni, a legtöbb helyen más hazai nagyvárosok adataival vetettük össze őket. 

Debrecennek – értékes ásványkincsek híján – azok az ágazatok lesznek a húzóágazatai, 

amelyek gazdaságföldrajzi helyzetünkből (pl.: kereskedelem és élelmiszeripar) 

építkeznek, illetve már komoly hagyományokra tettek szert (pl.: gyógyszergyártás).  

Látható az adatokból, hogy több mint 37 000 működő vállalat van városunkban, 

ebből kb. 13 000 társas vállalat. Debrecen vállalati szerkezetében tisztulási folyamat zajlik: 

a társas vállalatok száma közel 2,5 %-kal csökkent 2011-2015 évek viszonylatában, a 

kényszertörlések elkezdődtek, jelenleg valamivel több, mint 13 000 regisztrált társas 

vállalatnak van telephelye Debrecenben, amiből nagyságrendileg 9 500-nak a székhelye is 

itt található. Ezek közül mindössze 8 minősül nagyvállalatnak, miközben a 97,5%-uk 

mikrovállalat. A nagyok elsősorban a jövedelemtermelés szempontjából fontosak, míg a 

mikrovállalatok a foglalkoztatási szempontok miatt. 

A gazdaság szerkezetének feltárása során a 2012 és 2015 közötti mérleg és 

eredménykimutatás adatokat vizsgáltuk a debreceni székhelyű gazdasági társaságokra 

vonatkozóan. Vagyis egy alulról építkező, mikro szintű elemzést hajtottunk végre, így 

lehetőségünk nyílt pontosan, becslési hibáktól mentesen felmérni a gazdasági mutatókat. 

Ez különösen a vállalati hozzáadott értékek és a munkaerő termelékenységére vonatkozó 

adatoknál játszik kiemelt szerepet, mivel így tudunk ezekről a közérdeklődésre számot 

tartó területekről objektív képet adni. A nagy előnye a módszernek, hogy – az országos 

adatokra vonatkozó becslésekkel szemben – nem a makroszintű adatokból fejtettük vissza 

az folyamatok alakulását, hanem aggregálás útján határozhatjuk meg azokat. Emiatt 

lehetőségünk volt vállalati szinten elemezni az iparági trendeket, aminek köszönhetően 

cégekre lebontva vázoltuk fel a foglalkoztatási potenciált. Az elemzésünk végig erre, 

illetve a jövedelem- és vagyontermelési képesség alakulására koncentrált. 

A debreceni jövedelem termelésben az ipar domináns (63%), kétszer akkora súllyal 

bír, mint a többi ágazat összesen. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az NI és a TEVA 

nélkül ez az ipari dominancia már csak 50%-os. A TEVA és NI szerepe meghatározó, az 

ipari bruttó hozzáadott érték (BHÉ) 40%-át állítják elő, azonban a debreceni jövedelem 

termelés a TEVA-án és NI-án kívül is stabilan nő. Megállapíthatjuk, hogy az aggregált 

árbevétel 80%-át mindössze 350 cég adja, miközben az árbevétel 30%-át 3, a 40%-át 

10 cég adja. Ez a 350 cég adja a Debrecenben előállított jövedelem döntő részét, így a 

gazdaságfejlesztés során a KKV-k támogatása mellett ezekre a vállalatokra is kiemelt 

figyelmet kell fordítani. 

Az iparban előállított BHÉ mértéke lényegesen nagyobb, mint a többi ágazaté, így 

érdemes ezt viszonyítani, például az adott szektorban foglalkoztatottak számához. Az így 

kapott mutató (az egy főre jutó BHÉ) tulajdonképpen a munkatermelékenységet méri, 
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vagyis azt, hogy egy fő mekkora értéket teremt. Az ipari ágazatok termelékenysége 

átlagosan lényegesen magasabb (12 millió Ft/fő körül), mint akár a szolgáltató szektorok 

termelékenysége (5 millió Ft/fő körül), akár a kereskedelmi cégeké (4,5 millió Ft/fő). A 

TOP350 cég erre vonatkozó adatai szinte teljesen megegyeznek a fenti számokkal, de ha 

ezeket kiszűrjük az elemzésből, akkor egy sokkal kiegyenlítettebb képet kapunk. A 

450 millió Ft árbevétel alatti cégek termelékenységét és ennek éves változását vizsgálva 

az ipari és szolgáltató szektor adatai teljesen kiegyenlítődnek, 3 és 4 millió Ft közötti 

értékeket mutatva. A lényeges számunkra a termelékenység változása: a mezőgazdaságot 

leszámítva folyamatosan pozitív, többnyire 6 és 10 százalék közötti. Vagyis a debreceni 

székhelyű gazdasági társaságok által alkalmazott munkaerő termelékenysége stabilan 

növekszik, amit csak átmenetileg tör meg egy-egy nagyobb cég egyedi esete. 

Az árbevétel egyébként nagyon egyenlőtlenül oszlik meg a vállalatok között: a 

TOP10 jóval nagyobb a többinél, de az utánuk következők között arányosan csökken a 

bevétel. A 10 legnagyobb árbevételű vállalat 2015-ös adataiból jól látszik, hogy a 

legfontosabb szereplő a gyógyszergyártással foglalkozó TEVA, amelyik minden mutató 

szerint kimagaslik a többi cég közül. Messze a legnagyobb foglalkoztató és magasan a 

legtöbb eszközzel rendelkező cég, így Debrecen gazdasági életében kiemelt szerepet 

játszik. Az elemzésekből láthatjuk, hogy a TEVA gyakorlatilag bármilyen fontosabb 

projektje képes megmozgatni az egész debreceni gazdaság mutatószámait.  

Debrecenben a foglalkoztatottak létszáma stabilan növekszik a társas vállalatok 

körében szinte minden ágazatban. Legtöbb foglalkoztatott az iparban van, több mint 

22 ezer fővel, de a kereskedelem és a szolgáltatások együttesen, mint szolgáltató ágazat 

29 ezer főt alkalmaz. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma viszonylag alacsony, 

de itt az ágazati sajátosságokat (idénymunka, alkalmi munkavállalók, illetve családi 

gazdálkodók) is figyelembe kell venni. 

Jelentős különbségek fedezhetők fel a foglalkoztatási képesség terén. 

Megvizsgáltuk, hogy az árbevétel és a foglalkoztatottak létszáma között milyen kapcsolat 

van a szakágazatok szintjén. Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a magasabb 

árbevétel nagyobb létszámmal jár, viszont a növekedés mértéke nem ugyanakkora. A 

nagyobb cégek esetében (TOP350) ha az iparági árbevétel 1 milliárd forinttal nagyobb, 

akkor a foglalkoztatottak száma átlagosan 17 fővel magasabb. Ugyanez az összefüggés a 

kisebb vállalatok esetében 71 fő. Ebből következően megalapozottan kijelenthető, hogy a 

KKV szektort a foglalkoztatásban betöltött szerepe miatt fontos támogatni, hiszen a KKV-

k relatíve jóval több embert foglalkoztatnak. Ugyanakkor a nagyvállalatok amiatt 

szükségesek, mert a technológiai vívmányok, a legmodernebb eszközök használatára ezek 

tudják megtanítani a munkavállalókat. Ezzel pedig a munkapiacon javítják a további 

elhelyezkedési lehetőségeket. A feladat ilyen szempontból kettős: úgy kell támogatni a 

nagy- és közepes vállalatok telephelylétesítését, illetve bővítéseik megvalósítását, hogy 

közben a KKV-k érdekeit is szem előtt tartsuk. 

Minden elemzésnek vannak korlátai, így a jelen tanulmány esetében is 

nevesítenünk kell, mire kell ügyelni az eredmények felhasználása során. Az egyik ilyen, 

hogy az elemzés során implicit módon azt feltételezzük, hogy a növekedési pályán lévő 

iparágak és vállalatok a továbbiakban is képesek új munkaerőt alkalmazni. Tudjuk jól, 

hogy a múltbéli adatok nem fognak a jövőbeli folyamatok alakulására garanciát adni, 

viszont a gazdaság egésze csak komoly sokkok után tud drasztikusan irányt váltani, emiatt 

okunk van azt feltételezni, hogy a Foglalkoztatási Paktum lefutása alatt érdemi változás 

nem lesz. A másik korlát az adatok forrása: csupán a debreceni székhelyű gazdasági 

társaságokról tudunk objektív képet adni, viszont az itteni telephelyű, de nem itteni 
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székhelyűekről nem. Emiatt előfordulhat, hogy ezek a cégek, amelyek egyébként jelentős 

foglalkoztatók, a debreceni cégektől eltérő trendekkel szembesülnek. Ezt a veszélyforrást 

próbáltuk azzal mérsékelni, hogy lehetőség szerint a hazai iparági trendeket is bemutattuk. 

Összességében Debrecen gazdaságáról elmondható, hogy európai mércével mérve 

nagyon kevés közepes és nagy vállalatnak van Debrecenben a székhelye, ugyanakkor 

rengeteg mikrovállalat van. 

A foglalkoztatásban a KKV-k mellett az ipari nagyvállalatoknak igazán nagy 

szerepe, ezért a KKV-k támogatása és új ipari nagyvállalat becsábítása meghatározó 

jelentőségű a debreceni foglalkoztatásban. Míg a KKV szektor szerepe a foglalkoztatási 

volumen tekintetében kiemelkedő jelentőségű, addig az ipari nagyvállalatok szerepe 

elsősorban a jövedelemtermelés tekintetében meghatározó. 

A KKV-k eszközarányosan jóval nagyobb létszámot foglalkoztatnak, mint a 

nagyvállalatok. A foglalkoztatás növelése érdekében a KKV-knál eszközölt befektetés 

nagyobb hatású, mint ugyanekkora összeg nagyvállalatnál történő elköltésekor. 

Az ipari nagyvállalatok jövedelemtermelése és termelékenysége szembeötlően 

magas, ezért szükség van további ipari nagyvállalatra, hogy a debreceni életszínvonal 

tovább javulhasson. 
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Melléklet: A TOP350 cég adatai ABC sorrendben 

Sorszám 

árbevétel 
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Eszközök 
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előtti 

eredmény 

(mFt) 

Adózott 

eredmény 

(mFt) 

319. 3COMP Kft. 510 4 67 160 22 20 

235. 4-ÉPV Kft. 684 22 225 1 022 29 25 

23. 
A.K.S.D. Városgazdálkodási 

Kft. 
7 326 334 2 970 5 634 639 576 

99. ADIX-TRADE Kft. 1 964 45 23 1 073 150 144 

330. 
AFV Agárdi FILMNYOMÓ 

Vállalkozás Kft. 
497 24 148 313 45 40 

86. AGRÁRGAZDASÁG Kft. 2 132 160 3 055 4 837 11 8 

318. AGRARIUSKft. 510 75 324 592 77 71 

45. AGRO MARKETING '95 Kft. 4 131 14 650 1 473 85 84 

199. 
AGROFARM-CHEMIKÁL 

Kft. 
840 8 258 291 18 16 

251. AGRO-JENNA-B. Kft. 643 5 35 200 31 28 

140. AGROMOLNÁR Kft. 1 326 39 352 665 55 51 

174. AGRO-MTZ Kft. 1 035 6 3 643 10 9 

184. AGROPOINT Kft. 967 42 2 473 3 489 228 223 

137. AGRO-ROLL-96. Kft. 1 360 20 92 422 33 30 

68. AGROTEX Kft. 2 756 59 855 1 900 209 198 

292. AGROTREND Kft. 560 24 0 62 11 10 

173. AGROVERSUM Kft. 1 043 2 49 203 177 162 

134. AGROWELT Kft. 1 377 20 364 603 40 36 

209. 
AKKU '96 Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
788 18 142 430 10 8 

230. 
ALASZKA 2000 

Kereskedelmi Kft. 
703 1 5 896 6 001 454 426 

20. ALASZKA Kereskedelmi Kft. 9 491 236 1 770 3 857 98 98 

25. ALFÖLDI NYOMDA Zrt. 6 349 362 2 469 4 634 235 230 

83. 
AMAZONEN-WERKE 

Kereskedelmi Kft. 
2 207 12 162 793 140 133 

110. 
ANDELIS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
1 828 3 160 377 73 65 

56. ANIPHARMA Kft. 3 458 21 246 1 897 245 226 

115. ANTAL és ANTAL Kft. 1 720 115 969 1 556 103 92 
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133. ARMIN IMPEX Kft. 1 427 23 90 471 125 120 

191. 
ARRAVIS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
936 7 98 466 77 74 

81. AUGUSZTA 2000 Bt. 2 290 5 3 258 39 34 

207. 
AVE Ásványvíz Gyártó és 

Forgalmazó Kft. 
791 40 725 1 000 18 17 

168. Baromfi Trans 2008 Kft. 1 083 98 507 676 25 23 

223. Baromficentrum 2003 Kft. 734 20 50 104 29 27 

7. 
Baromfi-Coop Termelő és 

Kereskedelmi Kft. 
16 533 472 17 755 23 704 1 079 1 068 

192. 
BAROMFI-HÚS Kereskedelmi 

Kft. 
935 21 29 86 2 0 

6. Baromfiudvar 2002 Kft. 17 681 219 1 217 4 195 490 458 

93. BAUVIV Kft. 2 080 34 677 1 301 42 40 

221. 
BÉ-KER '97. Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
739 3 24 163 12 10 

59. 
Betonacél Szerelő Szolgáltató 

Kft. 
3 304 28 232 1 209 187 185 

77. 
BIHARI AGROTEAM 

Szövetkezet 
2 419 4 1 1 962 28 23 

270. 
Bihari Szociális Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 
614 424 428 540 -55 -55 

222. 
Blaser Magyarország 

Kereskedelmi Kft. 
735 3 5 496 36 32 

161. 
Bobájka Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
1 151 138 12 293 7 5 

141. BODOGÁN Kft. 1 318 140 355 490 11 8 

58. 
Bumet Hungary Gyártó és 

Kereskedelmi Kft. 
3 420 74 881 3 113 188 140 

247. 
Bumet Service Ügyviteli és 

Szolgáltató Kft. 
659 72 86 416 80 72 

288. CAMPUS HOTEL Zrt. 574 9 2 029 3 072 15 14 

316. 
CAMPUS-VÉD 2000 

Vagyonvédelmi Kft. 
512 9 30 138 70 62 

193. CENTRÁL Üzletház Kft. 928 15 72 329 31 29 

9. CGC Hungary Kft. 15 624 137 6 426 20 356 2 284 2 102 

5. CHEMICAL-SEED Kft. 21 543 65 1 031 7 053 191 178 

43. 
CIDER Alma Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
4 365 6 105 3 927 93 84 

126. CÍVIS GRAND CASINO Kft. 1 532 81 319 802 476 430 

92. Cívis Ház Zrt. 2 106 37 14 221 16 324 208 194 

55. 
CÍVISBUSZ Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
3 489 8 0 528 1 1 
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304. CÍVIS-FARM Kft. 533 3 47 140 39 38 

339. Civispharma Kft. 477 7 12 117 33 31 

297. CIVIS-SEED Kft. 555 10 79 392 98 92 

273. COMPLEX '95 Bt. 610 17 116 330 78 74 

195. 
COOK BREAD Sütőipari és 

Kereskedelmi Kft. 
916 76 123 235 6 4 

253. COOP-NO-RIN Kft. 641 11 61 420 60 55 

150. 
CORNER-ING 

Ingatlanhasznosító Kft. 
1 242 3 949 1 438 141 137 

162. CSÁKI FARM Kft. 1 135 2 6 458 29 26 

324. Császár Trafik Bt. 506 3 4 51 15 15 

108. CSERHÁTI FAMILY Kft. 1 852 116 175 715 154 148 

336. 
CSIBEX Baromfikeltető és 

Kereskedelmi Egyéni Cég 
483 26 75 323 56 55 

37. 
CSOKI MAX 

MAGYARORSZÁG Kft. 
5 022 57 193 1 282 267 254 

313. 
CSOKI-DUÓ Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
517 37 31 168 -16 -17 

298. CSONESZ Kft. 551  353 433 31 30 

261. DAIRY-DÁV Kft. 631 34 77 655 74 67 

342. 
Daniella Ipari Park Szolgáltató 

Kft. 
473 21 3 744 3 823 58 57 

17. DANIELLA Kereskedelmi Kft. 10 043 210 958 3 929 313 306 

242. 
DC-BAU Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
665 22 1 496 2 773 3 2 

198. DEBALU 2000 Kft. 853 29 230 474 95 92 

50. Debrecen Autóház Zrt. 3 794 7 27 493 122 116 

79. DEBRECENI CAMPUS Kft. 2 384 170 137 832 99 97 

101. Debreceni Gyógyfürdő Kft. 1 941 219 5 771 5 954 -424 -424 

24. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 7 298 84 10 504 12 447 138 111 

98. 
Debreceni Hulladék 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
1 966 2 0 766 -14 -15 

130. 
DEBRECENI MECHANIKAI 

MŰVEK Kft. 
1 491 101 1 047 1 676 164 160 

245. 
Debreceni Mélyépitő Holding 

Fővállalkozó és Tanácsadó Kft. 
662 5 132 661 156 145 

211. 
DEBRECENI PAPRIKA 

SZÖVETKEZET 
785 11 318 691 4 4 

293. 
Debreceni Sportcentrum 

Közhasznú Nonprofit Kft. 
560 105 1 527 1 964 12 12 
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28. Debreceni Vízmű Zrt. 6 018 392 28 544 30 090 294 267 

175. 
DeGéP Épületgépészeti 

Szakkereskedés Kft. 
1 035 12 380 741 105 102 

180. DELOG Kft. 998 42 8 996 10 128 316 303 

267. 
DE-SPAN Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
620 39 213 450 26 25 

203. DÉSZ-KER Zrt. 815 19 114 348 22 19 

350. DEVIZÉP Kft. 460 30 34 195 22 21 

62. 
DEXIUM Ingatlanfejlesztő 

Kft. 
3 222  18 056 24 355 736 736 

44. DH-SZERVIZ Kft. 4 335 118 539 1 489 7 5 

335. DIEGO DEBRECEN Kft. 492 15 14 76 25 22 

224. DILK Kft. 717 14 4 577 5 361 327 314 

70. DISPOMEDICOR Zrt. 2 635 244 10 117 12 527 17 11 

246. Divinus Hotel Üzemeltető Kft. 660 81 10 521 33 29 

217. 
DIVUS-DUX Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
763 156 36 195 27 25 

42. 
DKV Debreceni Közlekedési 

Zrt. 
4 453 643 20 691 26 032 23 23 

244. DORCSELL-TRADE Kft. 664 1 1 26 -3 -4 

72. 
D-PROFIL Építő, Kereskedő 

és Szolgáltató Kft. 
2 537 62 583 2 100 324 319 

317. DRITOR Plusz Kft. 512 11 9 60 4 3 

104. DRYVIT PROFI Kft. 1 907 44 149 789 145 141 

29. DTG OPTIMUS Kft. 5 820 16 1 047 1 452 391 384 

225. DV Parking Kft. 714 47 316 431 233 226 

182. 
DVSC FUTBALL Szervező 

Zrt. 
981 60 514 817 -108 -110 

11. E.ON Energiatermelő Kft. 13 589 25 1 486 3 157 1 154 730 

3. 
E.ON Tiszántúli Áramhálózati 

Zrt. 
46 887 898 80 539 90 569 10 162 5 864 

333. ÉKKO Kft. 494 28 24 203 88 84 

258. ELEKTROSZERVIZ 91 Kft. 634 15 65 307 26 23 

31. 
ÉLTEX Kereskedelmi és 

Fuvarozó Kft. 
5 630 366 563 2 904 117 108 

306. 
EMD Endoszkóp Műszer 

Gyártó és Kereskedelmi Kft. 
531 38 955 2 064 245 238 

325. EMIL ÉS TÁRSAI Kft. 505 164 100 469 69 67 
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132. Energobuild Hungary Kft. 1 429 12 162 3 072 243 230 

289. 
ENVISIO Környezetvédelmi 

Zrt. 
567 13 495 1 784 131 122 

201. ÉPKERSERVICE Zrt. 825 30 229 1 340 84 76 

279. 
ERA-SPED Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 
600 23 87 388 28 26 

71. 
ÉSZAK-ALFÖLDI 

Szövetkezet 
2 539 4 829 1 576 4 4 

30. 
EURINGS Ipari és 

Kereskedelmi Zrt. 
5 811 88 1 718 3 610 45 31 

4. FAG Magyarország Ipari Kft. 34 220 1 360 25 794 31 618 698 631 

315. 
FAMILIA 8 Termeltető,- 

Szolgáltató és Értékesítő Kft. 
516 11 165 272 -11 -12 

155. 
FARMGÉP Fejlesztő és 

Gépgyártó Kft. 
1 174 48 322 678 77 73 

61. 
FELFÖLDI Édességgyártó és 

Szolgáltató Kft. 
3 272 60 1 431 3 254 688 645 

268. 
Fémszer '97. Szerelő és 

Kereskedelmi Kft. 
618 37 90 695 318 294 

186. FERRO TREND WEST Kft. 953  17 70 5 5 

240. 
FEST-É-KER Kereskedelmi 

Kft. 
669 20 180 377 31 29 

127. 
FIRE LIGHT Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
1 513 8 30 610 56 54 

147. FISS AUTOMATIKA Kft. 1 275 39 178 830 203 183 

249. 
Flavon Group Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
655 22 152 343 38 34 

21. 
Flexi Force Hungary Gyártó és 

Kereskedelmi Kft. 
8 368 131 1 080 4 643 105 97 

331. 
FOLKEM Nyomdaipari és 

Szolgáltató Kft. 
495 39 333 488 45 42 

348. 
FOOD-tech 2002 Ipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 

462 24 24 142 76 68 

254. 
FORKER Nagy- és 

Kiskereskedelmi Szolgáltató 

Kft. 

640 33 369 469 5 3 

281. 
Főnix Rendezvényszervező 

Közhasznú Nonprofit Kft. 
588 57 81 377 82 76 

160. Főnix Takarékszövetkezet 1 155 66 8 144 16 313 67 39 

164. 
Franz Kaminski Waggonbau 

Hungária Vasúti Járműjavító 

Kft. 

1 111 48 165 741 16 15 

197. 
FREKTAN Kereskedelmi és 

Vendéglátó Kft. 
865 4 0 146 1 1 

320. 
FRUIT-GARDEN 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Bt. 

510 14 5 24 -41 -42 

216. 
FSC GOLD Élelmiszeripari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 

764 43 90 220 3 1 
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302. 
Full-Autó Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 
543 19 291 376 2 1 

131. 
G.TELECOM Távközlési és 

Szolgáltató Kft. 
1 430 22 265  65 61 

94. 
GASTRO-HÚS Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 
2 063 51 97 339 45 43 

322. 
GéSz Gaál és Sziklás 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 

509 19 562 1 431 171 165 

120. GLOBÁL SPORT Kft. 1 670 41 326 848 82 79 

189. 
Globiz International 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Egyszemélyes Kft. 

941 38 266 844 61 59 

257. 
GLOBPACK Kereskedelmi 

Kft. 
637 6 110 322 25 23 

65. 
Grampet Debreceni Vagongyár 

Kft. 
3 046 384 547 1 644 75 71 

100. GRAND TOURS 2000 Kft. 1 961 30 80 660 11 10 

76. 
GRAN-EXPORT Ipari 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 

2 428 31 471 1 943 45 44 

212. 
GRAPH-ART Lap- és 

Könyvkiadó Kft. 
784 41 98 603 2 1 

187. 
GRAPH-KER Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
947 14 43 135 28 26 

149. 
GRAVIC Hungary Gyártó és 

Szolgáltató Kft. 
1 252 54 506 984 154 139 

26. GSV Kereskedelmi Kft. 6 076 142 3 465 7 641 147 131 

194. 
GYULAI Irányítástechnikai 

Kft. 
916 20 37 677 72 68 

163. HAJDÚ INERT Kft. 1 121 53 0 441 17 15 

54. 
HAJDÚ TAKARÉK 

Takarékszövetkezet 
3 504 194 24 151 43 639 377 352 

144. 
HAJDU-ALU Építőipari és 

Fémszerkezetgyártó Zrt. 
1 294 22 121 514 209 200 

38. HAJDÚ-COOP Zrt. 4 995 300 898 1 776 138 129 

349. 
Hajdú-Energia Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 
461 3 2 202 144 130 

32. HAJDÚHÚS 2000 Kft. 5 597 126 1 004 1 794 159 144 

22. Hajdusági Gabonaipari Zrt. 7 801 153 5 820 9 655 86 86 

118. 
Hajdúsági Sütődék Sütőipari és 

Kereskedelmi Kft. 
1 687 168 12 418 18 14 

88. 
Hajdúsági Sütődék 

Vagyonkezelő Zrt. 
2 126 47 1 577 2 611 15 11 

274. 
Hajdúsági Szociális Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 
605 303 227 331 -32 -32 

300. 
HAJDÚ-TRAPÉZ Fémipari és 

Vagyonkezelő Kft. 
548 1 724 1 067 217 208 
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227. 
HAJDUVET Állatgyógyszer 

Kereskedelmi Kft. 
710 10 166 480 3 2 

210. 
Háló & Marco Nyilászáró 

Gyártó és Forgalmazó Kft. 
786 35 136 624 14 13 

138. 
Harmónia 91 Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
1 358 49 128 991 13 12 

82. 
HBZ HANNA BAHOR 

ZÁRCENTRUM Kft. 
2 270 73 674 1 148 74 71 

346. 
HEBU medical 

INSTRUMENT Kft. 
464 50 225 299 8 7 

260. 
HÉLIKER INVEST 

Ingatlanhasznosító Zrt. 
631 12 3 213 4 513 296 289 

196. HIR-KER Kft. 898 43 215 1 176 126 116 

208. 
HQ-Lab Egészségügyi 

Szolgáltató Kft. 
790 54 47 435 2 0 

74. 
HUMAN SERVICE AGENCY 

Kft. 
2 488 1 008 110 566 16 9 

18. 
HUNÉP Universal Építőipari 

Zrt. 
9 901 146 225 3 704 719 688 

53. HUNGARO IMPEX Kft. 3 525 36 135 1 331 182 169 

332. 
HUNGAROTARG Ipari 

Szolgáltató Kft. 
495 24 957 1 175 59 55 

290. HUNNIA GROUP Kft. 564 78 0 27 12 11 

272. HUN-OFFICE Kft. 610 1 2 987 3 414 63 61 

303. 
HUNYADI - GARDEN 

Faiskola Kft. 
539 35 163 269 68 65 

337. 
ICE STAR Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
482 5 110 205 20 19 

285. IGNEUS-TRADE Kft. 583 1 0 239 17 16 

188. IL-PE Kft. 947 41 195 575 199 187 

309. INTRAMARK Kft. 527 21 514 928 152 142 

142. IPTECH Kft. 1 317 68 160 854 86 77 

95. ISO LIME Kft. 2 051 24 24 418 -86 -90 

327. ISPOTÁLY Bt. 501 11 21 126 50 45 

234. 
ITC Hungary Kereskedelmi- és 

Szolgáltató Kft. 
684 1 5 306 28 25 

19. 
J und J Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
9 674 91 1 993 2 298 125 122 

236. 
JOKER-DIÁK 

Iskolaszövetkezet 
681 26 20 150 -19 -20 

185. JOLLY GASZTRO Kft. 958 15 9 174 -9 -10 

276. 
JP-FÉMKER Ipari és 

Kereskedelmi Kft. 
603 36 567 1 207 -11 -11 

287. Juh Export Kft. 578 6 796 3 194 6 5 
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Adózott 

eredmény 

(mFt) 

121. 
Kalydi Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
1 606 24 383 1 138 53 49 

323. KAPITÁLIS Kft. 507 36 529 669 69 66 

159. 
Karácsony Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
1 160 58 240 1 038 12 9 

269. KARÁT Kereskedelmi Kft. 615 110 29 1 034 -121 -123 

97. 
KARTONPACK Dobozipari 

Nyrt. 
2 022 105 966 1 679 91 88 

328. KATKER 2005 Kft. 500 13 88 216 27 26 

228. 
KATÓFER Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
709 24 196 380 26 25 

157. 
KELET-MAGYARORSZÁGI 

BAROMFI SZÖVETKEZET 
1 163 1 0 20 -32 -32 

343. KEMO-ÉPKER Kft. 467 5 44 292 19 18 

311. Kentaurus Gold Bt. 523 11 4 57 22 21 

170. 
KER-ANY EXPORT 

Kereskedelmi Kft. 
1 077 2 0 254 33 31 

12. 
KEVIÉP Építőipari és 

Kereskedelmi Kft. 
13 585 142 2 941 8 789 416 368 

183. 
KINIZSI Nyomdaipari és 

Szolgáltató Kft. 
971 90 530 904 -84 -84 

229. 
KISS G -FAFORG 

Kereskedelmi és Ipari Kft. 
709 30 168 464 41 37 

33. 
KKVJ Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
5 297 5 250 2 465 153 122 

338. 
KLEMENTUS Építőipari 

Kereskedő és Szolgáltató Kft. 
481 16 15 274 8 6 

265. KLK HOTEL Zrt. 624 21 1 271 2 213 25 24 

286. KODA-TRANS Kft. 579 35 339 483 63 61 

277. KOMPLEX-D  Kft. 602 35 117 362 151 142 

146. 
KONTENT Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft. 
1 290 14 33 682 89 83 

259. 
Kontimpex-D 

Élelmiszerkereskedelmi Kft. 
632 3 10 139 7 6 

334. KORRTECH Kft. 493 34 221 350 6 5 

220. KÖNER Kft. 740  85 135 24 22 

109. 
KUJBUSVILL Villamossági 

Kereskedőház Kft. 
1 845 44 265 1 295 133 125 

213. 
Lakáskultúra Lakberendezési 

Kft. 
781 16 141 334 71 66 

275. LAND & SEA Kft. 605 5 14 276 12 11 

87. 
LIBRA '93 Gyógyszer-, és 

Gyógykozmetikai 

Kereskedelmi Bt. 

2 131 12 25 217 55 49 
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226. 
Limuzin Autóház és 

Autószervíz Kft. 
713 21 128 334 7 6 

114. 
LINCOS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
1 724 33 220 466 31 28 

233. M15 Restaurant Kft. 685 9 4 99 2 0 

119. Manz Hungary Gépgyártó Kft. 1 671 93 748 1 254 30 28 

60. MAR-NE-VÁLL Kft. 3 282 166 1 963 2 759 85 84 

154. MAXIMA FOODS Kft. 1 197 6 6 197 9 7 

51. MEDICOR Kéziműszer Zrt. 3 787 206 1 461 2 658 82 74 

178. 
MENEDZSER-20 Szolgáltató 

Kft. 
1 027 54 99 516 251 239 

153. 
METALELEKTRO 

MÉRÉSTECHNIKA Kft. 
1 199 31 249 604 32 30 

63. METÁL-SHEET Fémipari Kft. 3 167 58 207 1 163 616 580 

75. 
MITOR Fémforgácsoló és 

Kereskedelmi Kft. 
2 442 52 739 1 773 153 138 

35. 
MIXVILL Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
5 184 108 1 355 5 127 934 885 

176. 
Mobil Credit Kereskedelmi 

Kft. 
1 035 9 2 909 3 357 115 115 

241. MONOLIT-ÉPSZER Kft. 667 67 72 436 99 94 

152. 
MORÁL-DESIGN 

Kereskedelmi Kft. 
1 218 2 0 307 67 60 

237. MST Engineering Kft. 676 69 113 426 6 5 

205. 
MULTI MAG DEBRECEN 

Kft. 
798 8 77 337 86 82 

91. 
NAGYMESTER 

KERESKEDŐHÁZ Kft. 
2 107 37 3 452 4 108 429 391 

124. NAGYMESTER Kft. 1 547 14 0 558 73 68 

200. NATURA FARM Kft. 828  46 387 4 2 

136. NEOFEED Szolgáltató Kft. 1 370 7 45 283 33 32 

231. NEPÁL-BAU Építőipari Kft. 699 18 19 376 97 87 

2. 
NI Hungary Software és 

Hardware Gyártó Kft. 
169 357 1 241 12 979 108 972 14 613 14 613 

181. NIEDERMAX 96 Kft. 993 4 25 157 2 0 

69. 
Oerlikon Eldim (HU) Gyártó 

és Kereskedelmi Kft. 
2 676 83 535 1 767 495 446 

250. 
OKTAÉDER '96 Kereskedelmi 

Kft. 
649 13 45 232 28 26 

46. OLÁH-GUMISZERVÍZ Kft. 4 121 90 833 2 440 120 111 

156. OLMOS és TÓTH Kft. 1 172 25 1 029 1 729 -7 -7 
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105. OMP Autóház Kft. 1 881 39 595 872 212 202 

167. ONYX CASINO Kft. 1 085 69 281 441 198 181 

266. OPTIKA MAXIMA Kft. 624 63 38 280 22 20 

107. 
OPTIMUS 92 Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
1 856 75 858 1 497 143 141 

135. 
ORSZÁGOS ORVOSI 

ÜGYELET Kft. 
1 372 20 115 301 72 72 

264. 
ÖkoPharma Környezettechnika 

Kft. 
624 14 24 292 78 71 

340. PACK-ING RB Bt. 476 6 15 110 1 0 

85. 
PANNON GUARD Biztonsági 

Szolgáltató Zrt. 
2 190 211 200 879 25 23 

218. PARMEN Kft. 750 15 72 1 343 2 1 

36. 
PARTIUM '70 Műanyagipari 

Zrt. 
5 026 119 484 2 267 561 514 

255. PATRÓNUS 2009 PLUSZ Kft. 640 1 79 96 1 1 

171. 
PATTI-95 Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
1 061 34 35 272 7 5 

282. PAZL Global Kft. 588 26 6 91 51 48 

321. 
PÉK-KER 2000 Kereskedelmi 

Kft. 
510 31 42 85 11 10 

16. 
PENTAFROST Élelmiszeripari 

Kft. 
10 341 313 3 469 8 316 308 300 

271. 
Pércsi 37 Ingatlanforgalmazó 

Kft. 
611 1 4 276 5 016 219 196 

190. PERPETUUM B. D. Kft. 938 5 51 361 30 28 

158. Pharma Print Kft. 1 160 59 707 902 52 51 

278. PHARMAGITA Bt. 600 13 115 246 22 21 

13. 
PIPELIFE HUNGÁRIA 

Műanyagipari Kft. 
11 300 156 1 860 6 334 43 42 

80. 
PIRAMIS SÖR Logisztikai és 

Kereskedelmi Kft. 
2 368 13 602 1 324 23 18 

89. 
PIREHAB Rehabilitációs 

Foglalkoztató Nonprofit Kft. 
2 119 2 204 538 1 524 18 18 

129. PLASTIC-FORM Kft. 1 496 66 692 2 507 164 154 

113. POPZ Europe Kft. 1 774 37 996 1 681 54 47 

48. Postaautó Duna Zrt. 4 065 261 2 340 2 989 24 15 

202. 
POSTAFLOTTA Szolgáltató 

Kft. 
824 6 1 518 1 572 108 107 

243. Priamex Kereskedelmi Kft. 664  0 152 44 39 

143. PRIM-VOL TRADE Kft. 1 317 36 412 1 231 71 66 
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291. 
QUATTRO KER DEBRECEN 

Kft. 
560 12 105 285 11 10 

41. R.R. Donnelley Kft. 4 584 271 1 702 2 988 167 159 

64. RADEL & HAHN Zrt. 3 132 65 307 2 539 117 101 

295. 
RÁDI-ICE Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
557 8 60 143 13 11 

169. 
RÁDULY FAMILIA 

Kereskedelmi Kft. 
1 081 7 30 71 24 24 

312. RÁTHONYI Kft. 519 37 1 885 2 417 20 19 

284. Régió Terv Kft. 584 12 136 365 122 120 

139. REGISPAN Kft. 1 358 19 42 502 147 139 

106. REOF Kft. 1 870 31 113 527 16 15 

314. 
ROMÁN Ipari és 

Kereskedelmi Kft. 
517 42 328 554 12 11 

10. RÓNA Dohányfeldolgozó Kft. 15 030 370 4 134 8 880 204 203 

345. 
RUSSMEDIA DIGITAL 

Szolgáltató Kft. 
465 42 30 120 5 5 

34. 
RUSSMEDIA Lapkiadó, 

Információs és Kulturális Kft. 
5 232 327 726 2 010 767 740 

206. SATRAX Elektronic Kft. 792 35 507 1 094 30 27 

84. ScanoMed Kft. 2 199 58 411 1 272 566 524 

238. SeaMaster Products Kft. 675 1 50 484 27 24 

215. Sejtterápia Központ Kft. 765 31 301 653 30 30 

27. SELEX-M Kereskedelmi Kft. 6 048 14 40 2 923 683 634 

305. SIMTECH FM Szolgáltató Kft. 532 161 6 147 37 35 

103. SOFÉM Kft. 1 908 34 2 428 3 434 59 58 

299. 
SOLÁR-D Kereskedelmi és 

Épitőipari Szolgáltató Kft. 
549 24 44 277 5 4 

262. SÖRPARK Kft. 625 66 27 342 46 41 

165. 
SPACIUM Szolgáltató, 

Feldolgozó és Értékesitő Kft. 
1 106 17 167 376 154 148 

128. SPECINTRANS Kft. 1 504 58 508 741 32 31 

263. 
STABIL MÉRNÖKI 

IRODAKft. 
624 22 50 200 3 1 

117. 
STYRO-TEX Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
1 699 24 79 661 112 107 

310. 
Sunbelt Nemzetközi 

Forgalmazó Kft. 
526 2 40 471 33 35 

78. SVÁB-GASZTRO Kft. 2 394 50 89 700 34 30 
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47. SWEET-LINE-98 Kft. 4 086 88 184 1 014 142 137 

232. 
Sz.VARIÁNS 

Csomagolástechnikai Kft. 
688 55 458 757 47 44 

148. 
SZAKÁLY 2000 Gyártó, 

Kereskedő és Szolgáltató Kft. 
1 269 14 446 1 071 177 167 

248. 
SZÁV-I. Szállitmányozó és 

Szolgáltató Kft. 
657 43 396 639 69 69 

204. 
SZERIP Szerelőipari 

Kivitelező és Tervező Kft. 
798 23 226 639 147 142 

301. 
SZETI-VILL Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
544 4 14 427 74 71 

177. 
SZIMULTÁN Mezőgazdasági 

Termelő, Szolgáltató és 

Tanácsadó Kft. 

1 029 19 370 1 285 174 161 

116. 
SZUPERINFÓ MÉDIA 

Hirdető és Lapterjesztő Kft. 
1 703 52 64 407 225 201 

252. 
T.E.L.L. SOFTWARE 

HUNGARIA Kft. 
641 23 77 304 166 156 

67. TAJTAVILL Kft. 2 906 70 484 1 228 99 89 

96. TARCSAI-TRANSPORT Kft. 2 033 78 1 556 2 005 192 189 

49. TÁRS-95 Kft. 3 812 131 1 476 2 460 136 133 

102. TECHNO-TRADE Kft. 1 939 8 281 1 569 150 135 

145. 
TECHSZERVÍZ Ipari 

Szolgáltató Kft. 
1 291 62 472 876 63 57 

123. 
Teleki-Trans Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
1 558 49 916 1 492 116 113 

1. TEVA Gyógyszergyár Zrt. 284 426 2 996 1 115 942 1 338 864 102 641 101 512 

214. TEXOR Kft. 772 24 14 217 0 0 

111. 
TIP-TOP 92 Ipari és 

Kereskedelmi Kft. 
1 801 74 294 854 154 145 

39. Tiszántúli Hőtermelő Kft. 4 889 110 834 3 616 -12 -17 

57. 
TISZA-trade Kereskedelmi 

Kft. 
3 426 131 150 1 703 133 124 

326. 
TMG TABAK Kereskedelmi 

és Szolgáltató Bt. 
504 11 16 68 17 16 

294. 
TOP-NEXUS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
560 10 49 148 32 30 

239. 
TORIMMO Ingatlanhasznosító 

Kft. 
674  2 743 2 901 262 235 

307. TRANS-BIOGAL Kft. 529 34 103 259 41 36 

15. 
Trans-Sped Logisztikai 

Szolgáltató Központ Kft. 
11 019 446 2 126 5 444 577 533 

125. 
TRANZIT-DIÓ Termelő és 

Kereskedelmi Kft. 
1 539 26 346 972 25 23 

8. Tranzit-Food Kft. 15 731 648 1 500 15 094 1 372 1 275 
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14. 
TRANZIT-KER Kereskedelmi 

Zrt. 
11 205 259 5 508 12 705 1 547 1 479 

40. TU-PLAST Tubusgyártó Kft. 4 819 167 6 889 8 960 -4 -14 

73. TÜZÉPKER Kft.  2 513 57 899 2 272 72 72 

52. 
TVP-Gabona Kereskedőház 

Kft. 
3 641 28 1 289 2 792 12 10 

283. UJHELYI - AUTO Kft. 586 16 362 619 6 5 

344. UJHELYI-AUTÓ II. Kft. 467 12 204 366 1 0 

166. UNDEFASA Kft. 1 098 26 97 988 104 98 

112. 
UNISZOL-

Létesítménygazdálkodási Zrt. 
1 791 119 95 673 262 254 

296. 
VAGYONVILL-Debrecen 

Vagyonvédelmi Kft. 
556 36 71 795 65 57 

256. 
VANTRIX Építőipari és 

Kereskedelmi Kft. 
639 5 5 243 250 225 

122. 
VÁRFALVI Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
1 603 31 709 961 64 57 

219. 
Varga Reformház 

Kereskedelmi Kft. 
742 20 168 303 -10 -10 

151. 
VEGYIMAX Magyarország 

Kft. 
1 221 31 8 354 -131 -134 

347. 
VITABAU Építőipari és 

Szolgáltató Kft. 
462 24 84 382 10 8 

341. VS TIPPER Kft. 474  5 105 22 20 

66. VWR International Kft. 3 046 54 86 1 660 68 60 

179. WELDING 2000 Kft. 1 005 10 244 541 179 168 

172. WIRAX-HUNGÁRIA Kft. 1 054 9 7 238 21 19 

280. 
WKS Ungarn Textilipari 

Logisztikai Szolgáltató Kft. 
593 62 52 391 52 46 

90. 
ZOLEND Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 
2 118 90 590 1 592 272 265 

329. 
Zöldfény Lámpatelepitő és 

Szerviz Kft. 
497 19 56 483 112 76 

308. ZUZU '98 Kft. 528 24 36 364 2 1 
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1. TEVA Gyógyszergyár Zrt. 284 426 2 996 1 115 942 1 338 864 102 641 101 512 

2. 
NI Hungary Software és 

Hardware Gyártó Kft. 
169 357 1 241 12 979 108 972 14 613 14 613 

3. 
E.ON Tiszántúli 

Áramhálózati Zrt. 
46 887 898 80 539 90 569 10 162 5 864 

4. FAG Magyarország Ipari Kft. 34 220 1 360 25 794 31 618 698 631 

5. CHEMICAL-SEED Kft. 21 543 65 1 031 7 053 191 178 

6. Baromfiudvar 2002 Kft. 17 681 219 1 217 4 195 490 458 

7. 
Baromfi-Coop Termelő és 

Kereskedelmi Kft. 
16 533 472 17 755 23 704 1 079 1 068 

8. Tranzit-Food Kft. 15 731 648 1 500 15 094 1 372 1 275 

9. CGC Hungary Kft. 15 624 137 6 426 20 356 2 284 2 102 

10. 
RÓNA Dohányfeldolgozó 

Kft. 
15 030 370 4 134 8 880 204 203 

11. E.ON Energiatermelő Kft. 13 589 25 1 486 3 157 1 154 730 

12. 
KEVIÉP Építőipari és 

Kereskedelmi Kft. 
13 585 142 2 941 8 789 416 368 

13. 
PIPELIFE HUNGÁRIA 

Műanyagipari Kft. 
11 300 156 1 860 6 334 43 42 

14. 
TRANZIT-KER 

Kereskedelmi Zrt. 
11 205 259 5 508 12 705 1 547 1 479 

15. 
Trans-Sped Logisztikai 

Szolgáltató Központ Kft. 
11 019 446 2 126 5 444 577 533 

16. 
PENTAFROST 

Élelmiszeripari Kft. 
10 341 313 3 469 8 316 308 300 

17. 
DANIELLA Kereskedelmi 

Kft. 
10 043 210 958 3 929 313 306 

18. 
HUNÉP Universal Építőipari 

Zrt. 
9 901 146 225 3 704 719 688 

19. 
J und J Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
9 674 91 1 993 2 298 125 122 

20. 
ALASZKA Kereskedelmi 

Kft. 
9 491 236 1 770 3 857 98 98 

21. 
Flexi Force Hungary Gyártó 

és Kereskedelmi Kft. 
8 368 131 1 080 4 643 105 97 

22. Hajdusági Gabonaipari Zrt. 7 801 153 5 820 9 655 86 86 

23. 
A.K.S.D. Városgazdálkodási 

Kft. 
7 326 334 2 970 5 634 639 576 

24. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 7 298 84 10 504 12 447 138 111 

25. ALFÖLDI NYOMDA Zrt. 6 349 362 2 469 4 634 235 230 

26. GSV Kereskedelmi Kft. 6 076 142 3 465 7 641 147 131 
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27. SELEX-M Kereskedelmi Kft. 6 048 14 40 2 923 683 634 

28. Debreceni Vízmű Zrt. 6 018 392 28 544 30 090 294 267 

29. DTG OPTIMUS Kft. 5 820 16 1 047 1 452 391 384 

30. 
EURINGS Ipari és 

Kereskedelmi Zrt. 
5 811 88 1 718 3 610 45 31 

31. 
ÉLTEX Kereskedelmi és 

Fuvarozó Kft. 
5 630 366 563 2 904 117 108 

32. HAJDÚHÚS 2000 Kft. 5 597 126 1 004 1 794 159 144 

33. 
KKVJ Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
5 297 5 250 2 465 153 122 

34. 
RUSSMEDIA Lapkiadó, 

Információs és Kulturális Kft. 
5 232 327 726 2 010 767 740 

35. 
MIXVILL Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
5 184 108 1 355 5 127 934 885 

36. 
PARTIUM '70 Műanyagipari 

Zrt. 
5 026 119 484 2 267 561 514 

37. 
CSOKI MAX 

MAGYARORSZÁG Kft. 
5 022 57 193 1 282 267 254 

38. HAJDÚ-COOP Zrt. 4 995 300 898 1 776 138 129 

39. Tiszántúli Hőtermelő Kft. 4 889 110 834 3 616 -12 -17 

40. TU-PLAST Tubusgyártó Kft. 4 819 167 6 889 8 960 -4 -14 

41. R.R. Donnelley Kft. 4 584 271 1 702 2 988 167 159 

42. 
DKV Debreceni Közlekedési 

Zrt. 
4 453 643 20 691 26 032 23 23 

43. 
CIDER Alma Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 
4 365 6 105 3 927 93 84 

44. DH-SZERVIZ Kft. 4 335 118 539 1 489 7 5 

45. 
AGRO MARKETING '95 

Kft. 
4 131 14 650 1 473 85 84 

46. OLÁH-GUMISZERVÍZ Kft. 4 121 90 833 2 440 120 111 

47. SWEET-LINE-98 Kft. 4 086 88 184 1 014 142 137 

48. Postaautó Duna Zrt. 4 065 261 2 340 2 989 24 15 

49. TÁRS-95 Kft. 3 812 131 1 476 2 460 136 133 

50. Debrecen Autóház Zrt. 3 794 7 27 493 122 116 

51. MEDICOR Kéziműszer Zrt. 3 787 206 1 461 2 658 82 74 

52. 
TVP-Gabona Kereskedőház 

Kft. 
3 641 28 1 289 2 792 12 10 

53. HUNGARO IMPEX Kft. 3 525 36 135 1 331 182 169 
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54. 
HAJDÚ TAKARÉK 

Takarékszövetkezet 
3 504 194 24 151 43 639 377 352 

55. 
CÍVISBUSZ Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
3 489 8 0 528 1 1 

56. ANIPHARMA Kft. 3 458 21 246 1 897 245 226 

57. 
TISZA-trade Kereskedelmi 

Kft. 
3 426 131 150 1 703 133 124 

58. 
Bumet Hungary Gyártó és 

Kereskedelmi Kft. 
3 420 74 881 3 113 188 140 

59. 
Betonacél Szerelő Szolgáltató 

Kft. 
3 304 28 232 1 209 187 185 

60. MAR-NE-VÁLL Kft. 3 282 166 1 963 2 759 85 84 

61. 
FELFÖLDI Édességgyártó és 

Szolgáltató Kft. 
3 272 60 1 431 3 254 688 645 

62. 
DEXIUM Ingatlanfejlesztő 

Kft. 
3 222  18 056 24 355 736 736 

63. 
METÁL-SHEET Fémipari 

Kft. 
3 167 58 207 1 163 616 580 

64. RADEL & HAHN Zrt. 3 132 65 307 2 539 117 101 

65. 
Grampet Debreceni 

Vagongyár Kft. 
3 046 384 547 1 644 75 71 

66. VWR International Kft. 3 046 54 86 1 660 68 60 

67. TAJTAVILL Kft. 2 906 70 484 1 228 99 89 

68. 
AGROTEX Műanyagipari és 

Kereskedelmi Kft. 
2 756 59 855 1 900 209 198 

69. 
Oerlikon Eldim (HU) Gyártó 

és Kereskedelmi Kft. 
2 676 83 535 1 767 495 446 

70. DISPOMEDICOR Zrt. 2 635 244 10 117 12 527 17 11 

71. 
ÉSZAK-ALFÖLDI 

Szövetkezet 
2 539 4 829 1 576 4 4 

72. 
D-PROFIL Építő, Kereskedő 

és Szolgáltató Kft. 
2 537 62 583 2 100 324 319 

73. TÜZÉPKER Kft.  2 513 57 899 2 272 72 72 

74. 
HUMAN SERVICE 

AGENCY Kft. 
2 488 1 008 110 566 16 9 

75. 
MITOR Fémforgácsoló és 

Kereskedelmi Kft. 
2 442 52 739 1 773 153 138 

76. GRAN-EXPORT Kft. 2 428 31 471 1 943 45 44 

77. 
BIHARI AGROTEAM 

Szövetkezet 
2 419 4 1 1 962 28 23 

78. SVÁB-GASZTRO Kft. 2 394 50 89 700 34 30 

79. DEBRECENI CAMPUS Kft. 2 384 170 137 832 99 97 

80. 
PIRAMIS SÖR Logisztikai 

és Kereskedelmi Kft. 
2 368 13 602 1 324 23 18 
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Árbevétel 

szerint 
Cég neve 

Árbevétel 

(mFt) 

Létszám 

(fő) 

Befektetett 

eszközök 
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(mFt) 

Adózott 

eredmény 

(mFt) 

81. AUGUSZTA 2000 Bt. 2 290 5 3 258 39 34 

82. 
HBZ HANNA BAHOR 

ZÁRCENTRUM Kft. 
2 270 73 674 1 148 74 71 

83. 
AMAZONEN-WERKE 

Kereskedelmi Kft. 
2 207 12 162 793 140 133 

84. ScanoMed Kft. 2 199 58 411 1 272 566 524 

85. 
PANNON GUARD 

Biztonsági Szolgáltató Zrt. 
2 190 211 200 879 25 23 

86. AGRÁRGAZDASÁG Kft. 2 132 160 3 055 4 837 11 8 

87. LIBRA '93 Bt. 2 131 12 25 217 55 49 

88. 
Hajdúsági Sütődék 

Vagyonkezelő Zrt. 
2 126 47 1 577 2 611 15 11 

89. 
PIREHAB Rehabilitációs 

Foglalkoztató Nonprofit Kft. 
2 119 2 204 538 1 524 18 18 

90. 
ZOLEND Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 
2 118 90 590 1 592 272 265 

91. 
NAGYMESTER 

KERESKEDŐHÁZ Kft. 
2 107 37 3 452 4 108 429 391 

92. Cívis Ház Zrt. 2 106 37 14 221 16 324 208 194 

93. BAUVIV Kft. 2 080 34 677 1 301 42 40 

94. 
GASTRO-HÚS Szolgáltató 

és Kereskedelmi Kft. 
2 063 51 97 339 45 43 

95. ISO LIME Kft. 2 051 24 24 418 -86 -90 

96. 
TARCSAI-TRANSPORT 

Kft. 
2 033 78 1 556 2 005 192 189 

97. 
KARTONPACK Dobozipari 

Nyrt. 
2 022 105 966 1 679 91 88 

98. 
Debreceni Hulladék 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
1 966 2 0 766 -14 -15 

99. 
ADIX-TRADE Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 
1 964 45 23 1 073 150 144 

100. 
GRAND TOURS 2000 áltató 

Kft. 
1 961 30 80 660 11 10 

101. Debreceni Gyógyfürdő Kft. 1 941 219 5 771 5 954 -424 -424 

102. TECHNO-TRADE Kft. 1 939 8 281 1 569 150 135 

103. SOFÉM Kft. 1 908 34 2 428 3 434 59 58 

104. DRYVIT PROFI Kft. 1 907 44 149 789 145 141 

105. OMP Autóház Kft. 1 881 39 595 872 212 202 

106. REOF Kft. 1 870 31 113 527 16 15 

107. 
OPTIMUS 92 Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 
1 856 75 858 1 497 143 141 
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108. CSERHÁTI FAMILY Kft. 1 852 116 175 715 154 148 

109. 
KUJBUSVILL Villamossági 

Kereskedőház Kft. 
1 845 44 265 1 295 133 125 

110. 
ANDELIS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
1 828 3 160 377 73 65 

111. 
TIP-TOP 92 Ipari és 

Kereskedelmi Kft. 
1 801 74 294 854 154 145 

112. 
UNISZOL-

Létesítménygazdálkodási Zrt. 
1 791 119 95 673 262 254 

113. POPZ Europe Kft. 1 774 37 996 1 681 54 47 

114. 
LINCOS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
1 724 33 220 466 31 28 

115. ANTAL és ANTAL Kft. 1 720 115 969 1 556 103 92 

116. 
SZUPERINFÓ MÉDIA 

Hirdető és Lapterjesztő Kft. 
1 703 52 64 407 225 201 

117. 
STYRO-TEX Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 
1 699 24 79 661 112 107 

118. 
Hajdúsági Sütődék Sütőipari 

és Kereskedelmi Kft. 
1 687 168 12 418 18 14 

119. 
Manz Hungary Gépgyártó 

Kft. 
1 671 93 748 1 254 30 28 

120. 

GLOBÁL SPORT Ipari 

kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 

1 670 41 326 848 82 79 

121. 
Kalydi Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
1 606 24 383 1 138 53 49 

122. 
VÁRFALVI Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
1 603 31 709 961 64 57 

123. 
Teleki-Trans Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
1 558 49 916 1 492 116 113 

124. NAGYMESTER Kft. 1 547 14 0 558 73 68 

125. TRANZIT-DIÓ Kft. 1 539 26 346 972 25 23 

126. 
CÍVIS GRAND CASINO 

Kft. 
1 532 81 319 802 476 430 

127. 
FIRE LIGHT Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 
1 513 8 30 610 56 54 

128. SPECINTRANS Kft. 1 504 58 508 741 32 31 

129. PLASTIC-FORM Kft. 1 496 66 692 2 507 164 154 

130. 

DEBRECENI 

MECHANIKAI MŰVEK 

Kft. 

1 491 101 1 047 1 676 164 160 

131. 
G.TELECOM Távközlési és 

Szolgáltató Kft. 
1 430 22 265  65 61 

132. Energobuild Hungary Kft. 1 429 12 162 3 072 243 230 

133. ARMIN IMPEX Kft. 1 427 23 90 471 125 120 
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134. 
AGROWELT Szolgáltató 

Kft. 
1 377 20 364 603 40 36 

135. 
ORSZÁGOS ORVOSI 

ÜGYELET Kft. 
1 372 20 115 301 72 72 

136. NEOFEED Szolgáltató Kft. 1 370 7 45 283 33 32 

137. AGRO-ROLL-96. Kft. 1 360 20 92 422 33 30 

138. 
Harmónia 91 Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 
1 358 49 128 991 13 12 

139. REGISPAN Kft. 1 358 19 42 502 147 139 

140. 

AGROMOLNÁR 

Malomipari és Kereskedelmi 

Kft. 

1 326 39 352 665 55 51 

141. BODOGÁN Kft. 1 318 140 355 490 11 8 

142. IPTECH Kft. 1 317 68 160 854 86 77 

143. PRIM-VOL TRADE Kft. 1 317 36 412 1 231 71 66 

144. 
HAJDU-ALU Építőipari és 

Fémszerkezetgyártó Zrt. 
1 294 22 121 514 209 200 

145. 
TECHSZERVÍZ Ipari 

Szolgáltató Kft. 
1 291 62 472 876 63 57 

146. 
KONTENT Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft. 
1 290 14 33 682 89 83 

147. FISS AUTOMATIKA Kft. 1 275 39 178 830 203 183 

148. 
SZAKÁLY 2000 Gyártó, 

Kereskedő és Szolgáltató Kft. 
1 269 14 446 1 071 177 167 

149. 
GRAVIC Hungary Gyártó és 

Szolgáltató Kft. 
1 252 54 506 984 154 139 

150. 
CORNER-ING 

Ingatlanhasznosító Kft. 
1 242 3 949 1 438 141 137 

151. 
VEGYIMAX Magyarország 

Kft. 
1 221 31 8 354 -131 -134 

152. 
MORÁL-DESIGN 

Kereskedelmi Kft. 
1 218 2 0 307 67 60 

153. 
METALELEKTRO 

MÉRÉSTECHNIKA Kft. 
1 199 31 249 604 32 30 

154. MAXIMA FOODS Kft. 1 197 6 6 197 9 7 

155. 
FARMGÉP Fejlesztő és 

Gépgyártó Kft. 
1 174 48 322 678 77 73 

156. OLMOS és TÓTH Kft. 1 172 25 1 029 1 729 -7 -7 

157. 

KELET-

MAGYARORSZÁGI 

BAROMFI SZÖVETKEZET 

1 163 1 0 20 -32 -32 

158. Pharma Print Kft. 1 160 59 707 902 52 51 

159. 
Karácsony Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
1 160 58 240 1 038 12 9 
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160. Főnix Takarékszövetkezet 1 155 66 8 144 16 313 67 39 

161. 
Bobájka Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
1 151 138 12 293 7 5 

162. CSÁKI FARM Kft. 1 135 2 6 458 29 26 

163. HAJDÚ INERT Kft. 1 121 53 0 441 17 15 

164. 
Franz Kaminski Waggonbau 

Hungária Kft. 
1 111 48 165 741 16 15 

165. 
SPACIUM Szolgáltató, 

Feldolgozó és Értékesitő Kft. 
1 106 17 167 376 154 148 

166. UNDEFASA Kft. 1 098 26 97 988 104 98 

167. ONYX CASINO Kft. 1 085 69 281 441 198 181 

168. Baromfi Trans 2008 Kft. 1 083 98 507 676 25 23 

169. 
RÁDULY FAMILIA 

Kereskedelmi Kft. 
1 081 7 30 71 24 24 

170. 
KER-ANY EXPORT 

Kereskedelmi Kft. 
1 077 2 0 254 33 31 

171. 
PATTI-95 Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
1 061 34 35 272 7 5 

172. 

WIRAX-HUNGÁRIA 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 

1 054 9 7 238 21 19 

173. AGROVERSUM Kft. 1 043 2 49 203 177 162 

174. 
AGRO-MTZ Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 
1 035 6 3 643 10 9 

175. 
DeGéP Épületgépészeti 

Szakkereskedés Kft. 
1 035 12 380 741 105 102 

176. 
Mobil Credit Kereskedelmi 

Kft. 
1 035 9 2 909 3 357 115 115 

177. SZIMULTÁN Kft. 1 029 19 370 1 285 174 161 

178. 
MENEDZSER-20 

Szolgáltató Kft. 
1 027 54 99 516 251 239 

179. WELDING 2000 Kft. 1 005 10 244 541 179 168 

180. DELOG Kft. 998 42 8 996 10 128 316 303 

181. NIEDERMAX 96 Kft. 993 4 25 157 2 0 

182. 
DVSC FUTBALL Szervező 

Zrt. 
981 60 514 817 -108 -110 

183. 
KINIZSI Nyomdaipari és 

Szolgáltató Kft. 
971 90 530 904 -84 -84 

184. AGROPOINT Kft. 967 42 2 473 3 489 228 223 

185. JOLLY GASZTRO Kft. 958 15 9 174 -9 -10 

186. FERRO TREND WEST Kft. 953  17 70 5 5 
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187. 
GRAPH-KER Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 
947 14 43 135 28 26 

188. IL-PE Kft. 947 41 195 575 199 187 

189. Globiz International Kft. 941 38 266 844 61 59 

190. PERPETUUM B. D. Kft. 938 5 51 361 30 28 

191. 
ARRAVIS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
936 7 98 466 77 74 

192. 
BAROMFI-HÚS 

Kereskedelmi Kft. 
935 21 29 86 2 0 

193. CENTRÁL Üzletház Kft. 928 15 72 329 31 29 

194. 
GYULAI Irányítástechnikai 

Kft. 
916 20 37 677 72 68 

195. 
COOK BREAD Sütőipari és 

Kereskedelmi Kft. 
916 76 123 235 6 4 

196. HIR-KER Kft. 898 43 215 1 176 126 116 

197. 
FREKTAN Kereskedelmi és 

Vendéglátó Kft. 
865 4 0 146 1 1 

198. DEBALU 2000 Kft. 853 29 230 474 95 92 

199. 
AGROFARM-CHEMIKÁL 

Kft. 
840 8 258 291 18 16 

200. NATURA FARM Kft. 828  46 387 4 2 

201. ÉPKERSERVICE Zrt. 825 30 229 1 340 84 76 

202. 
POSTAFLOTTA Szolgáltató 

Kft. 
824 6 1 518 1 572 108 107 

203. DÉSZ-KER Zrt. 815 19 114 348 22 19 

204. 
SZERIP Szerelőipari 

Kivitelező és Tervező Kft. 
798 23 226 639 147 142 

205. 
MULTI MAG DEBRECEN 

Kft. 
798 8 77 337 86 82 

206. SATRAX Elektronic Kft. 792 35 507 1 094 30 27 

207. 
AVE Ásványvíz Gyártó és 

Forgalmazó Kft. 
791 40 725 1 000 18 17 

208. 
HQ-Lab Egészségügyi 

Szolgáltató Kft. 
790 54 47 435 2 0 

209. 
AKKU '96 Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
788 18 142 430 10 8 

210. 
Háló & Marco Nyilászáró 

Gyártó és Forgalmazó Kft. 
786 35 136 624 14 13 

211. 
DEBRECENI PAPRIKA 

SZÖVETKEZET 
785 11 318 691 4 4 

212. 
GRAPH-ART Lap- és 

Könyvkiadó Kft. 
784 41 98 603 2 1 

213. 
Lakáskultúra Lakberendezési 

Kft. 
781 16 141 334 71 66 



265 

 

Árbevétel 

szerint 
Cég neve 

Árbevétel 

(mFt) 

Létszám 

(fő) 

Befektetett 

eszközök 

(mFt) 

Eszközök 

összesen 

(mFt) 

Adózás 

előtti 

eredmény 

(mFt) 

Adózott 

eredmény 

(mFt) 

214. TEXOR Kft. 772 24 14 217 0 0 

215. Sejtterápia Központ Kft. 765 31 301 653 30 30 

216. FSC GOLD Kft. 764 43 90 220 3 1 

217. 
DIVUS-DUX Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 
763 156 36 195 27 25 

218. PARMEN Kft. 750 15 72 1 343 2 1 

219. 
Varga Reformház 

Kereskedelmi Kft. 
742 20 168 303 -10 -10 

220. KÖNER Kft. 740  85 135 24 22 

221. 
BÉ-KER '97. Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 
739 3 24 163 12 10 

222. 
Blaser Magyarország 

Kereskedelmi Kft. 
735 3 5 496 36 32 

223. Baromficentrum 2003 Kft. 734 20 50 104 29 27 

224. DILK Kft. 717 14 4 577 5 361 327 314 

225. DV Parking Kft. 714 47 316 431 233 226 

226. 
Limuzin Autóház és 

Autószervíz Kft. 
713 21 128 334 7 6 

227. 
HAJDUVET Állatgyógyszer 

Kereskedelmi Kft. 
710 10 166 480 3 2 

228. 
KATÓFER Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
709 24 196 380 26 25 

229. 
KISS G -FAFORG 

Kereskedelmi és Ipari Kft. 
709 30 168 464 41 37 

230. 
ALASZKA 2000 

Kereskedelmi Kft. 
703 1 5 896 6 001 454 426 

231. NEPÁL-BAU Építőipari Kft. 699 18 19 376 97 87 

232. 
Sz.VARIÁNS 

Csomagolástechnikai Kft. 
688 55 458 757 47 44 

233. M15 Restaurant Kft. 685 9 4 99 2 0 

234. 
ITC Hungary Kereskedelmi- 

és Szolgáltató Kft. 
684 1 5 306 28 25 

235. 
4-ÉPV Építőipari, Szolgáltató 

és Kereskedelmi Kft. 
684 22 225 1 022 29 25 

236. 
JOKER-DIÁK 

Iskolaszövetkezet 
681 26 20 150 -19 -20 

237. MST Engineering Kft. 676 69 113 426 6 5 

238. SeaMaster Products Kft. 675 1 50 484 27 24 

239. 
TORIMMO 

Ingatlanhasznosító Kft. 
674  2 743 2 901 262 235 

240. 
FEST-É-KER Kereskedelmi 

Kft. 
669 20 180 377 31 29 
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241. MONOLIT-ÉPSZER Kft. 667 67 72 436 99 94 

242. 
DC-BAU Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
665 22 1 496 2 773 3 2 

243. Priamex Kereskedelmi Kft. 664  0 152 44 39 

244. DORCSELL-TRADE Kft. 664 1 1 26 -3 -4 

245. 
Debreceni Mélyépitő Holding 

Kft. 
662 5 132 661 156 145 

246. 
Divinus Hotel Üzemeltető 

Kft. 
660 81 10 521 33 29 

247. 
Bumet Service Ügyviteli és 

Szolgáltató Kft. 
659 72 86 416 80 72 

248. 
SZÁV-I. Szállitmányozó és 

Szolgáltató Kft. 
657 43 396 639 69 69 

249. 
Flavon Group Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 
655 22 152 343 38 34 

250. 
OKTAÉDER '96 

Kereskedelmi Kft. 
649 13 45 232 28 26 

251. AGRO-JENNA-B. Kft. 643 5 35 200 31 28 

252. 
T.E.L.L. SOFTWARE 

HUNGARIA Kft. 
641 23 77 304 166 156 

253. COOP-NO-RIN Kft. 641 11 61 420 60 55 

254. FORKER Kft. 640 33 369 469 5 3 

255. 
PATRÓNUS 2009 PLUSZ 

Kft. 
640 1 79 96 1 1 

256. 
VANTRIX Építőipari és 

Kereskedelmi Kft. 
639 5 5 243 250 225 

257. 
GLOBPACK Kereskedelmi 

Kft. 
637 6 110 322 25 23 

258. ELEKTROSZERVIZ 91 Kft. 634 15 65 307 26 23 

259. 
Kontimpex-D 

Élelmiszerkereskedelmi Kft. 
632 3 10 139 7 6 

260. 
HÉLIKER INVEST 

Ingatlanhasznosító Zrt. 
631 12 3 213 4 513 296 289 

261. DAIRY-DÁV Kft. 631 34 77 655 74 67 

262. SÖRPARK Kft. 625 66 27 342 46 41 

263. 
STABIL MÉRNÖKI IRODA 

Kft. 
624 22 50 200 3 1 

264. 
ÖkoPharma 

Környezettechnika Kft. 
624 14 24 292 78 71 

265. KLK HOTEL Zrt. 624 21 1 271 2 213 25 24 

266. OPTIKA MAXIMA Kft. 624 63 38 280 22 20 

267. 
DE-SPAN Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
620 39 213 450 26 25 



267 

 

Árbevétel 

szerint 
Cég neve 

Árbevétel 

(mFt) 

Létszám 

(fő) 

Befektetett 

eszközök 

(mFt) 

Eszközök 

összesen 

(mFt) 

Adózás 

előtti 

eredmény 

(mFt) 

Adózott 

eredmény 

(mFt) 

268. 
Fémszer '97. Szerelő és 

Kereskedelmi Kft. 
618 37 90 695 318 294 

269. KARÁT Kereskedelmi Kft. 615 110 29 1 034 -121 -123 

270. 
Bihari Szociális Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 
614 424 428 540 -55 -55 

271. 
Pércsi 37 Ingatlanforgalmazó 

Kft. 
611 1 4 276 5 016 219 196 

272. HUN-OFFICE Kft. 610 1 2 987 3 414 63 61 

273. COMPLEX '95 Bt. 610 17 116 330 78 74 

274. 
Hajdúsági Szociális 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 
605 303 227 331 -32 -32 

275. LAND & SEA Kft. 605 5 14 276 12 11 

276. 
JP-FÉMKER Ipari és 

Kereskedelmi Kft. 
603 36 567 1 207 -11 -11 

277. KOMPLEX-D Kft. 602 35 117 362 151 142 

278. PHARMAGITA Bt. 600 13 115 246 22 21 

279. 
ERA-SPED Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 
600 23 87 388 28 26 

280. 
WKS Ungarn Textilipari 

Logisztikai Szolgáltató Kft. 
593 62 52 391 52 46 

281. 
Főnix Rendezvényszervező 

Közhasznú Nonprofit Kft. 
588 57 81 377 82 76 

282. PAZL Global Kft. 588 26 6 91 51 48 

283. UJHELYI - AUTO Kft. 586 16 362 619 6 5 

284. Régió Terv Kft. 584 12 136 365 122 120 

285. IGNEUS-TRADE Kft. 583 1 0 239 17 16 

286. KODA-TRANS Kft. 579 35 339 483 63 61 

287. Juh Export Kft. 578 6 796 3 194 6 5 

288. CAMPUS HOTEL Zrt. 574 9 2 029 3 072 15 14 

289. 
ENVISIO Környezetvédelmi 

Zrt. 
567 13 495 1 784 131 122 

290. HUNNIA GROUP Kft. 564 78 0 27 12 11 

291. 
QUATTRO KER 

DEBRECEN Kft. 
560 12 105 285 11 10 

292. AGROTREND Kft. 560 24 0 62 11 10 

293. Debreceni Sportcentrum Kft. 560 105 1 527 1 964 12 12 

294. 
TOP-NEXUS Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 
560 10 49 148 32 30 
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295. 
RÁDI-ICE Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
557 8 60 143 13 11 

296. 
VAGYONVILL-Debrecen 

Vagyonvédelmi Kft. 
556 36 71 795 65 57 

297. CIVIS-SEED Kft. 555 10 79 392 98 92 

298. CSONESZ Kft. 551  353 433 31 30 

299. 
SOLÁR-D Kereskedelmi és 

Épitőipari Szolgáltató Kft. 
549 24 44 277 5 4 

300. 
HAJDÚ-TRAPÉZ Fémipari 

és Vagyonkezelő Kft. 
548 1 724 1 067 217 208 

301. 
SZETI-VILL Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 
544 4 14 427 74 71 

302. 
Full-Autó Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 
543 19 291 376 2 1 

303. 
HUNYADI - GARDEN 

Faiskola Kft. 
539 35 163 269 68 65 

304. CÍVIS-FARM Kft. 533 3 47 140 39 38 

305. 
SIMTECH FM Szolgáltató 

Kft. 
532 161 6 147 37 35 

306. 
EMD Endoszkóp Műszer 

Gyártó és Kereskedelmi Kft. 
531 38 955 2 064 245 238 

307. TRANS-BIOGAL Kft. 529 34 103 259 41 36 

308. ZUZU '98 Kft. 528 24 36 364 2 1 

309. INTRAMARK Kft. 527 21 514 928 152 142 

310. 
Sunbelt Nemzetközi 

Forgalmazó Kft. 
526 2 40 471 33 35 

311. Kentaurus Gold Bt. 523 11 4 57 22 21 

312. RÁTHONYI Kft. 519 37 1 885 2 417 20 19 

313. 
CSOKI-DUÓ Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 
517 37 31 168 -16 -17 

314. 
ROMÁN Ipari és 

Kereskedelmi Kft. 
517 42 328 554 12 11 

315. 
FAMILIA 8 Termeltető,- 

Szolgáltató és Értékesítő Kft. 
516 11 165 272 -11 -12 

316. 
CAMPUS-VÉD 2000 

Vagyonvédelmi Kft. 
512 9 30 138 70 62 

317. DRITOR Plusz Kft. 512 11 9 60 4 3 

318. AGRARIUS Kft. 510 75 324 592 77 71 

319. 
3COMP Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
510 4 67 160 22 20 

320. FRUIT-GARDEN Bt. 510 14 5 24 -41 -42 

321. 
PÉK-KER 2000 

Kereskedelmi Kft. 
510 31 42 85 11 10 
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322. GéSz Gaál és Sziklás Kft. 509 19 562 1 431 171 165 

323. 
KAPITÁLIS Nyomdaipari, 

Kereskedelmi és Kft. 
507 36 529 669 69 66 

324. Császár Trafik Bt. 506 3 4 51 15 15 

325. EMIL ÉS TÁRSAI Kft. 505 164 100 469 69 67 

326. 
TMG TABAK Kereskedelmi 

és Szolgáltató Bt. 
504 11 16 68 17 16 

327. ISPOTÁLY Bt. 501 11 21 126 50 45 

328. KATKER 2005 Kft. 500 13 88 216 27 26 

329. 
Zöldfény Lámpatelepitő és 

Szerviz Kft. 
497 19 56 483 112 76 

330. 
AFV Agárdi FILMNYOMÓ 

Kft. 
497 24 148 313 45 40 

331. 
FOLKEM Nyomdaipari és 

Szolgáltató Kft. 
495 39 333 488 45 42 

332. 
HUNGAROTARG Ipari 

Szolgáltató Kft. 
495 24 957 1 175 59 55 

333. ÉKKO Kft. 494 28 24 203 88 84 

334. KORRTECH Kft. 493 34 221 350 6 5 

335. DIEGO DEBRECEN Kft. 492 15 14 76 25 22 

336. 
CSIBEX Baromfikeltető és 

Kereskedelmi Egyéni Cég 
483 26 75 323 56 55 

337. 
ICE STAR Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
482 5 110 205 20 19 

338. 
KLEMENTUS Építőipari 

Kereskedő és Szolgáltató Kft. 
481 16 15 274 8 6 

339. Civispharma Kft. 477 7 12 117 33 31 

340. PACK-ING RB Bt. 476 6 15 110 1 0 

341. VS TIPPER Kft. 474  5 105 22 20 

342. 
Daniella Ipari Park 

Szolgáltató Kft. 
473 21 3 744 3 823 58 57 

343. KEMO-ÉPKER Kft. 467 5 44 292 19 18 

344. UJHELYI-AUTÓ II. Kft. 467 12 204 366 1 0 

345. 
RUSSMEDIA DIGITAL 

Szolgáltató Kft. 
465 42 30 120 5 5 

346. 
HEBU medical 

INSTRUMENT Kft. 
464 50 225 299 8 7 

347. 
VITABAU Építőipari és 

Szolgáltató Kft. 
462 24 84 382 10 8 

348. FOOD-tech 2002 Kft. 462 24 24 142 76 68 
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349. 
Hajdú-Energia Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 
461 3 2 202 144 130 

350. DEVIZÉP Kft. 460 30 34 195 22 21 

 


