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1) A dokumentum célja
Jelen dokumentum a Dél-Hevesi Foglalkoztatási Paktum (továbbiakban: Paktum, projekt címe:
„Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben”, azonosítója: TOP-5.1.215-HE1-2016-00001) keretében készült azzal a céllal, hogy javaslatokat mutasson be


a projekt 2019. augusztusban történő lezárásáig 5 alkalommal megrendezésre kerülő
HR Klub keretében megtárgyalható problémák, kérdések körére, továbbá



az egyes alkalmak szakmai tematikájára (a megvitatni javasolt kérdésekre és azok
tárgyalásának módszerére), valamint



az alkalmakra meghívott előadókra, hozzászólókra vonatkozóan.

A HR Klub eseményeinek célja a minden szereplő által érzékelt problémák megvitatása,
tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztása, megoldási lehetőségek feltárása és azt elősegítő
szakmai javaslatok megfogalmazása.
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2) A dokumentum háttere: HR-problématérkép
Jelen dokumentum előzményét képezi a 2018. április 13-i keltezésű Problématérkép a
„Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben” című projekt keretében
készülő koordinációs tanulmányhoz című anyag, mely bemutatta a térség munkaerő-piaci
problémáit. A problématérkép rávilágít a dél-hevesi térség foglalkoztatási paradoxonjára:
egyidejűleg van jelen a munkaerőhiány és a munkanélküliség/alacsony aktivitási ráta. A kettő
összehangolása komplex feladatot jelent, mivel a munkaerőhiány a szakképzett munkaerő
elégtelen mennyiségére vonatkozik, az alacsony aktivitási ráta pedig jellemzően a hátrányos
helyzetű szakképzetlen rétegre.
A szakképzett munkaerő hiánya mögött beazonosított tényezők a következők:


Szakképzésben résztvevők magas lemorzsolódási aránya



Szakmákkal kapcsolatos negatív sztereotípiák, pályaorientáció hiánya



Oktatás, képzés és munkaerőpiaci igények nem megfelelő összehangolása



Munkaerő elvándorlása a térségen kívülre és külföldre

A munkanélküliség és alacsony aktivitási ráta mögött beazonosított tényezők a
következők:


Inaktívak motivációhiánya és beilleszkedési problémája



Alacsony képzettségűek magas aránya



Atipikus foglalkoztatási forma korlátozott alkalmazása



Társadalmi vállalkozások hiánya



Közlekedési, lakhatási problémák

A fentiekkel részletesen foglalkozik a problématérképet kifejtő dokumentum, így a
továbbiakban jelen anyag a felsorolt problémákra reflektáló témajavaslatokra koncentrál.
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3) Javaslat a HR Klubok keretében megtárgyalható kérdésekre,
problémákra
A HR-problématérkép alapján az alábbi ábrán látható – egymáshoz több ponton kapcsolódó –
kérdéskörök körvonalazódnak a HR Klubok lehetséges témái gyanánt:
1. ábra: A HR Klubok alkalmával megtárgyalásra javasolt témák

A munkaerő mennyiségi elégségessége kapcsán két témakört azonosítottunk:


egyrészt nagy kihívást jelentenek a cégek számára toborzási-kiválasztási feladatok,
mivel a korábban bevált csatornák és módszerek az aktuális munkaerőpiaci helyzetben
nem működnek megfelelően, így releváns kérdés az új technikák, gyakorlatok
elsajátítása;
5



másrészt fontos kérdés a térségben a munkavállalói mobilitás. A munkahelyre való
eljutás módja és időtartama alapvető tényező a pozíció megpályázásakor, illetve egy
ajánlat elfogadásának mérlegelésekor – a szükséges mennyiségű munkaerő
biztosításához kardinális kérdés a munkavállalók rendelkezésére álló lakhatási /
közlekedési lehetőségek számbavétele.

A minőségi munkaerő aspektusát tekintve az alábbi témakörök megvitatása is új
szempontokkal gazdagíthatja a meghívottakat:


a megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkaerő biztosításának alapját jelenti a
képzés. Egy komplex, akár önálló eseménysorozatot megtölteni képes kérdéskörről
van szó – tágabb kontextusban értelmezve a személyes kompetenciafejlesztés, a
pályaorientáció és a szakképzés egyaránt ide tartozik, és számos égető probléma
artikulálódott ezekhez kapcsolódóan a Paktum projekt korábbi tevékenységeinek
megvalósítása során.



A képzéshez (is) kapcsolódik a foglalkoztatással kapcsolatban munkáltató által igénybe
vehető támogatások kérdése. Ez a téma nagy érdeklődésre tart számot, főleg a kis- és
középvállalkozások körében. Egy HR Klub jó alkalmat kínálhat számukra, hogy
megismerjék a már elérhető foglalkoztatást ösztönző támogatásokat, pályázati
lehetőségeket.



A minőségi munkaerő kapcsán felmerül a vonzó munkahely fogalma: a jó szakemberek
bevonzásának és megtartásának állandó feladata, és a munkaerőpiac változásaira
reflektáló dinamikus alkalmazkodás ezen a téren. A klubesemények keretében
érdemes beszélni a munkáltatói márkaépítésről (employer branding), a megfelelő
munkafeltételek biztosításáról (munkavédelmi esetek megelőzéséről és helyes
kezeléséről), a kompenzációs stratégiáról és akár önálló alkalom keretében az atipikus
foglalkoztatás ernyője alá tartó elemekről (megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatása, kisgyermekesek visszatérését támogató intézkedések – rugalmas
munkaidő, rugalmas munkavégzési hely, távmunka, részmunkaidő, munkakörmegosztás, munkaerő-kölcsönzés stb.).
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4) Javaslat a szakmai tematikára és a meghívandó előadókra,
hozzászólókra
A tematika részleteinek kialakításakor, az egyes átfogó kérdéskörökön belül megtárgyalandó
fókuszterületek és a feldolgozás módszerének meghatározásakor szükséges szem előtt tartani
a résztvevők cégek várható körének működési jellemzőit, hogy az egyes alkalmak a valós
igényekhez igazodjanak, és hitelesen tudják megszólítani a meghívottakat, ösztönözve ezzel a
részvételt, az eseményen tanúsított aktivitást és a visszatérést a sorozat későbbi alkalmaira.
Ha tanulmányozzuk a dél-hevesi térség foglalkoztatóit (ld. HR-problématérkép), ezáltal
számba véve a potenciális meghívotti kört, akkor megállapítható, hogy számosságukat
tekintve a mikro-, kis- és középvállalatok túlsúlya jellemző. A térség 50 legnagyobb
magántulajdonú foglalkoztatója közül


mindössze 5 lépi át a minimum 250 fős nagyvállalati méretet,



nincsen 150-250 főt foglalkoztató vállalat,



12 db 50-149 főt foglalkoztató vállalat van,



25 db 10-49 fő foglalkoztatottal működő vállalkozás van



8 db 10 fő alatti vállalkozás található.

Mivel cégmérettől függően más jellegű a HR-feladatok kezelése, a HR-folyamatok
differenciáltsága, adott témában is más problémákkal szembesül egy kicsi és egy nagyvállalat.
A térségi cégstruktúra nyomán azt javasoljuk, hogy elsődlegesen a kis- és középvállalati szektor
képviselőire tekintettel célszerű a HR Klub alkalmakat megtervezni: a sorozat fókuszában egy
visszatérő, elkötelezett, a foglalkoztatás területén fejlődni akaró, nyitott kkv-kör lenne. Ez
ugyanakkor nem zárja ki a nagyobb szervezetek képviselőinek meghívását sem: bár egy
nagyvállalatnál nem feltétlenül releváns egy kisvállalkozás esetén jelentkező probléma, egy
nagyvállalati HR-es ugyanakkor jó gyakorlatok, technikák átadásával hasznos tudással
szolgálhat a kkv-knak.
A következőkben ezek alapján mutatjuk be a tervezett témákat és azok tárgyalásának javasolt
módját. Az egyes alkalmak sorrendje – az 1. kivételével – felcserélhető, érdemes a résztvevők
által preferált sorrendben, illetve az adott témában elérni kívánt szakmai meghívott
rendelkezésre állásához igazodva haladni.
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1. alkalom
Téma: ismerkedés és a további alkalmak témáival kapcsolatos igényfelmérés
Cél:


A programsorozat céljának bemutatása



A résztvevők összeismertetése, szakmai kapcsolatépítés



Az alkalmon való aktív részvétel ösztönzése



Elkötelezettség megteremtése, a programsorozat további alkalmain való
részvétel előmozdítása

Meghívottak:


a dél-hevesi térség kkv-inak azon képviselői, akik a foglalkoztatással
kapcsolatos döntéshozatali és/vagy végrehajtói feladatokat látják el



legalább egy elismert HR-szakember, aki a vitaindító hozzászóló szerepét
töltheti be (nem feltétlenül a dél-hevesi térségből)

Vitaindító hozzászóló:


egy elismert HR-szakember (javaslat: Stokker Veronika, HR-vezető – ZF
Hungária Kft.) vagy



Az

az alkalom moderátora
alkalom

moderátora:

HR-es/kommunikációs/gazdasági

végzettségű,

HR-irányultságú tapasztalattal rendelkező szakember
Program:
1) Köszöntő, a HR Klubok hátterének és céljának rövid bemutatása
2) Az aktuális alkalom programjának ismertetése
3) Vitaindító hozzászólás: a kkv-k számára is aktuális HR-kihívások egy HR-szakértő
interpretációjában
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4) A résztvevők számára releváns HR-problémák összegyűjtése a következő HR
Klub alkalmaihoz kapcsolódó témák szerinti struktúrában a brain storming
módszerével
5) Az esemény lezárása: a következő alkalom időzítésével kapcsolatos
igényfelmérés, résztvevői észrevételek, visszacsatolás
Módszerek:
1) Vitaindító hozzászólás: a meghívottak aktív bevonása érdekében egy elismert
HR-szakember röviden vázolja a térség kkv-i számára releváns „forró pontokat”
a foglalkoztatás területéről. A javaslat szerint a HR Klub vitaindító hozzászólása
kevéssé formalizált, ugyanakkor informatív és gondolatébresztő jellegű,
melynek főbb pontjaihoz könnyen tudnak kapcsolódni a meghívottak saját
tapasztalataikkal, kérdéseikkel.
2) Brain storming: vezetett, az egyéni kreativitásnak teret adó ötletgyűjtési
módszertan – jelen esetben a következő alkalmakon tárgyalandó témákhoz
kapcsolódó résztvevői igények felmérésére. Alapelv egymás tiszteletteljes,
kölcsönös meghallgatása és az, hogy az ötletgyűjtés első körében nincsen rossz
megoldás, a mondanivalóhoz valamennyi hozzászólás rögzítésre kerül, a HR
Klub esetén a következő alkalmak témái alá strukturálva. A szabad ötletelés
lehetőséget ad az egymástól való inspirálódásra is. Az ötletgyűjtési fázis
lezárását követően – szükség esetén – a problémák mibenlétének tisztázására
kerül sor, nagyszámú javaslat esetén priorizálni szükséges a legnagyobb
érdeklődésre számot tartó kérdéseket.
3) Koncepciótesztelés

demokratikus

szavazással:

a

HR

Klubok

jelen

dokumentumban vázolt koncepciója tematikus jellegű, és egy stabilan
visszatérő résztvevői körrel számol. Lehetséges azonban az egyes alkalmakra az
iparági értékláncok mentén kapcsolódó vállalatok képviselőit meghívni, és az
adott szakmai témát velük körüljárni. A koncepciót a résztvevők demokratikus
döntésére javasoljuk bízni, hogy az eseménysorozat valóban a helyi
vállalkozások igényeire szabottan adjanak szakmai kapcsolatépítési és
tapasztalatcserére szolgáló lehetőséget.
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2. alkalom
Téma: toborzással és kiválasztással kapcsolatos jó gyakorlatok, kérdések
Cél:


A toborzás-kiválasztás témáján belül a résztvevők szervezeteinek igényeihez
igazodó kérdések, problémák megtárgyalása, tapasztalatcsere



Szakmai kapcsolatépítés a résztvevők között



Az alkalmon való aktív részvétel ösztönzése



Elkötelezettség megerősítése, a programsorozat további alkalmain való
részvétel előmozdítása

Meghívottak:


a dél-hevesi térség kkv-inak azon képviselői, akik a foglalkoztatással
kapcsolatos döntéshozatali és/vagy toborzási/kiválasztási feladatokat látják el



legalább egy toborzási-kiválasztási szakember, aki a vitaindító hozzászóló
szerepét töltheti be (akár a meghívott cégek egyikétől)

Vitaindító hozzászóló:


gyakorlott toborzási-kiválasztási szakember (javaslat: Rigó Róbertné, HR-vezető
– Qualiform Zrt.) vagy



Az

az alkalom moderátora

alkalom

moderátora:

HR-es/kommunikációs/gazdasági

végzettségű,

HR-irányultságú tapasztalattal rendelkező szakember

Program:
1) Köszöntő, az aktuális alkalom programjának ismertetése
2) Vitaindító hozzászólás: a kkv-k számára is aktuális toborzási-kiválasztási trendek
egy, a szakterületen jártas szakembertől
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3) Kerekasztal-beszélgetés a meghívottak részvételével
4) Az esemény lezárása: a következő alkalom időzítésével kapcsolatos igényfelmérés,
résztvevői észrevételek, visszacsatolás

Módszerek:
1) Vitaindító hozzászólás: a meghívottak aktív bevonása érdekében egy gyakorlott
toborzási-kiválasztási szakember röviden vázolja a térség kkv-i számára
releváns „forró pontokat” a toborzás-kiválasztás területéről. A javaslat szerint
a HR Klub vitaindító hozzászólása kevéssé formalizált, ugyanakkor informatív és
gondolatébresztő jellegű, melynek főbb pontjaihoz könnyen tudnak
kapcsolódni a meghívottak saját tapasztalataikkal, kérdéseikkel.
2) Kerekasztal-beszélgetés: felkért moderátor által kísért, kötetlen szakmai
beszélgetés, mely a toborzás/kiválasztás kérdéseire fókuszálva lehetőséget
biztosít valamennyi résztvevő számára a kérdések feltételére, a saját
tapasztalatok

megosztására

és

a

jó

gyakorlatok

megismerésére/megismertetésére.
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3. alkalom
Téma: vonzó munkahely – a minőségi munkaerő bevonzása és megtartása
Cél:


A vonzó munkahely fogalmának égisze alatt a résztvevők szervezeteinek
igényeihez igazodó kérdések, problémák megtárgyalása, tapasztalatcsere



Szakmai kapcsolatépítés a résztvevők között



Az alkalmon való aktív részvétel ösztönzése



Elkötelezettség megerősítése, a programsorozat további alkalmain való
részvétel előmozdítása

Meghívottak:


a dél-hevesi térség kkv-inak azon képviselői, akik a vonzó munkahely
megteremtéséhez kapcsolódó döntéshozatali és/vagy operatív feladatokat
látják el



legalább egy HR-szakember, aki a vitaindító hozzászóló szerepét töltheti be
(akár a meghívott cégek egyikétől)

Vitaindító hozzászóló:


gyakorló szakember az employer branding / belső kommunikáció /
kompenzációs politika / munkavédelem területéről (javaslat: Kovácsné Ózsvári
Szilvia, cégvezető – SBS Kft. vagy Lombeczki Péter, ügyvezető igazgató – Sprinter
Stúdió Kft.) vagy



Az

az alkalom moderátora

alkalom

moderátora:

HR-es/kommunikációs/gazdasági

végzettségű,

HR-irányultságú tapasztalattal rendelkező szakember

Program:
1) Köszöntő, az aktuális alkalom programjának ismertetése
12

2) Brain storming: mitől vonzó egy munkahely az értékes munkavállalók számára?
3) Vitaindító hozzászólás: a kkv-k számára is aktuális kérdések a vonzó munkahelyhez
kapcsolódóan – egy employer branding / belső kommunikációs / kompenzációs /
munkavédelmi szakembertől (az előzetes felmérésnek megfelelő irányultsággal)
4) Kerekasztal-beszélgetés a meghívottak részvételével
5) Az esemény lezárása: a következő alkalom időzítésével kapcsolatos igényfelmérés,
résztvevői észrevételek, visszacsatolás

Módszerek:
1) Vitaindító hozzászólás: a meghívottak aktív bevonása érdekében egy gyakorló
szakember röviden vázolja a térség kkv-i számára releváns „forró pontokat” a
vonzó munkahelyhez kapcsolódó valamely területről. A javaslat szerint a HR
Klub vitaindító hozzászólása kevéssé formalizált, ugyanakkor informatív és
gondolatébresztő jellegű, melynek főbb pontjaihoz könnyen tudnak
kapcsolódni a meghívottak saját tapasztalataikkal, kérdéseikkel.
2) Brain storming: vezetett, az egyéni kreativitásnak teret adó ötletgyűjtési
módszertan – jelen esetben a vonzó munkahely fogalmához kapcsolódó
résztvevői asszociációk feltérképezésére. Alapelv egymás tiszteletteljes,
kölcsönös meghallgatása és az, hogy az ötletgyűjtés első körében nincsen rossz
megoldás, a mondanivalóhoz valamennyi hozzászólás rögzítésre kerül. A
szabad ötletelés lehetőséget ad az egymástól való inspirálódásra is. Az
ötletgyűjtési fázis lezárását követően – szükség esetén – a felvetett gondolatok
mibenlétének tisztázására kerül sor.
3) Kerekasztal-beszélgetés: felkért moderátor által kísért, kötetlen szakmai
beszélgetés, mely a vonzó munkahely megteremtésére fókuszálva lehetőséget
biztosít valamennyi résztvevő számára a kérdések feltételére, a saját
tapasztalatok

megosztására

és

a

jó

gyakorlatok

megismerésére/megismertetésére.
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4. alkalom
Téma: atipikus foglalkoztatás
Cél:


Az atipikus foglalkoztatás fogalmának égisze alatt a résztvevők szervezeteinek
igényeihez igazodó kérdések, problémák megtárgyalása, tapasztalatcsere



Szakmai kapcsolatépítés a résztvevők között



Az alkalmon való aktív részvétel ösztönzése



Elkötelezettség megerősítése, a programsorozat záróalkalmán való részvétel
előmozdítása

Meghívottak:


a dél-hevesi térség kkv-inak azon képviselői, akik az atipikus foglalkoztatáshoz
kapcsolódó döntéshozatali feladatokat látják el



legalább egy HR-szakember, aki a vitaindító hozzászóló szerepét töltheti be
(akár a meghívott cégek egyikétől)

Vitaindító hozzászóló:


gyakorló szakember az atipikus foglalkoztatás területén szerzett jártassággal
(javaslat: Holló Henriett, HR-munkatárs – Jász-Plasztik Kft.) vagy



Az

az alkalom moderátora

alkalom

moderátora:

HR-es/kommunikációs/gazdasági

végzettségű,

HR-irányultságú tapasztalattal rendelkező szakember

Program:
1) Köszöntő, az aktuális alkalom programjának ismertetése
2) Vitaindító hozzászólás: a kkv-k számára is aktuális kérdések az atipikus
foglalkoztatáshoz kapcsolódóan – egy széleskörű gyakorlati tapasztalatokkal
rendelkező szakembertől
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3) Kerekasztal-beszélgetés a meghívottak részvételével
4) Az esemény lezárása: a következő alkalom időzítésével kapcsolatos igényfelmérés,
résztvevői észrevételek, visszacsatolás

Módszerek:
1) Vitaindító hozzászólás: a meghívottak aktív bevonása érdekében egy gyakorló
szakember röviden vázolja a térség kkv-i számára releváns lehetőségeket, a
felmerülő kihívásokat és a jó gyakorlatokat az atipikus foglalkoztatás kapcsán.
A javaslat szerint a HR Klub vitaindító hozzászólása kevéssé formalizált,
ugyanakkor informatív és gondolatébresztő jellegű, melynek főbb pontjaihoz
könnyen

tudnak

kapcsolódni

a

meghívottak

saját

tapasztalataikkal,

kérdéseikkel.
2) Kerekasztal-beszélgetés: felkért moderátor által kísért, kötetlen szakmai
beszélgetés, mely a vonzó munkahely megteremtésére fókuszálva lehetőséget
biztosít valamennyi résztvevő számára a kérdések feltételére, a saját
tapasztalatok

megosztására

és

a

jó

gyakorlatok

megismerésére/megismertetésére.
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5. alkalom
Téma: foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási lehetőségek a munkáltatók részére
Cél:


A támogatási lehetőségek megismertetése a résztvevőkkel, továbbá az ezeket
már igénybe vevő résztvevők tapasztalatainak megosztása, kérdések és
problémák megtárgyalása



Szakmai kapcsolatépítés a résztvevők között



Az alkalmon való aktív részvétel ösztönzése



Elkötelezettség megerősítése, a kialakult szakmai kapcsolatok fenntartásának
előmozdítása

Meghívottak:


a dél-hevesi térség kkv-inak azon képviselői, akik a foglalkoztatáshoz
kapcsolódó döntéshozatali feladatokat látják el



legalább egy szakember, aki a vitaindító hozzászóló szerepét töltheti be
(kormányhivatali vagy pályázati szakember)

Vitaindító hozzászóló:


a munkáltatói támogatások lehetőségeivel kapcsolatos naprakész ismeretekkel
rendelkező kormányhivatali szakember (javaslat: Császár Attila, osztályvezető
– Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály) vagy



kkv-kra specializálódott pályázati szakember a foglalkoztatási támogatási
források területén szerzett jártassággal

Az

alkalom

moderátora:

HR-es/kommunikációs/gazdasági

végzettségű,

HR-irányultságú tapasztalattal rendelkező szakember
Program:
1) Köszöntő, az aktuális alkalom programjának ismertetése
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2) Vitaindító hozzászólás: a kkv-k számára is aktuális foglalkoztatási támogatási
lehetőségek rövid, de jól strukturált és informatív bemutatása a résztvevők
igényeihez igazítva
3) Kerekasztal-beszélgetés a meghívottak részvételével, kérdésfeltevési lehetőség,
gyakorlati tapasztalatok megosztása
4) Az esemény lezárása: a programsorozattal kapcsolatos résztvevői észrevételek,
visszacsatolás, a kialakult kapcsolatok továbbvitelének ösztönzése

Módszerek:
1) Vitaindító hozzászólás: a meghívottak aktív bevonása érdekében egy
kormányhivatali / pályázati szakember röviden vázolja a térség kkv-i számára
elérhető, foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási lehetőségeket. A javaslat
szerint a HR Klub vitaindító hozzászólása kevéssé formalizált, ugyanakkor
informatív és gondolatébresztő jellegű, melynek főbb pontjaihoz könnyen
tudnak kapcsolódni a meghívottak saját tapasztalataikkal, kérdéseikkel.
2) Kerekasztal-beszélgetés: felkért moderátor által kísért, kötetlen szakmai
beszélgetés, mely a foglalkoztatói támogatásokra fókuszálva lehetőséget
biztosít valamennyi résztvevő számára a kérdések feltételére, a saját
tapasztalatok

megosztására

és

a

jó

gyakorlatok

megismerésére/megismertetésére.
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5) Továbblépés
Az előzőekben bemutatott kérdéskörök és tematikák a TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 projekt
keretében tartandó HR Klub eseménysorozat egy lehetséges megvalósításának szakmai ívét
vázolták fel. A következő lépés a program véglegesítése a Fejlesztési és Koordinációs Központ
Nonprofit Kft.-vel mint Megrendelővel, ezt követően kezdődhet el az egyes alkalmak
időpontjainak kitűzése és az események megszervezése. Mivel a sorozat 2019 nyaráig tart,
lehetőség lesz az időközben felmerülő munkaerőpiaci jelenségekre, változó tendenciákra
reflektálni az egyes alkalmak keretében.
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1.
Ssz
1
2

melléklet: a dél-hevesi térség 50 legnagyobb foglalkoztatója

Cégnév
Heves Megyei Vízmű
Zrt.
Apollo Tyres Hungary
Kft.

3
Jász-Plasztik Kft.*
4

5

QUALIFORM
Aluminiumipari
Termelő, Kereskedelmi
és Szolgáltató Zrt.
SBS Szerelő Javító és
Szolgáltató Kft.

6
BOTT Hungária Kft.
7
8
9

Bott Hungária Kft.
BUMJIN ELECTRONICS
Hungary Kft.
HEVESGÉP Kft

10 NOVOCOOP
Műanyagfeldolgozó Kft.
11 Hevesi Népművészeti
és Háziipari
Szövetkezet
12 SCHMIDT + BENDER
Hungária Kft
13
Bérerő Kft.
14
15
16
17

YTAB Horváth Kft.
Alu-Block Ipari Kft.
Ilinox Hungary Kft
Tarnaméra és Vidéke
Általános Fogyasztási

Árbevétel (e
HUF)

Tevékenység

6 393 681 Vízszolgáltatás

Székhely/
telephely

Foglalko
ztatottak

Heves

641

gumiabroncs
Gyöngyöshalász
gyártás
Műanyag
65 849 571 csomagolóanyag Nagyréde
ok gyártása
100 000

Fémtermékek
2 950 350 gyártása,
fémöntés
4 867 861

Fémszerkezetek
gyártása

Műanyag
3 169 925 csomagolóanyag
ok gyártása
Könnyűfém
215 870 csomagolóeszköz
gyártása
Elektronikai
7 854 199 termékek
gyártása
Mezőgazdasági,
1 245 885 erdészeti gép
gyártása
Egyéb műanyag
3 605 356
termék gyártása
Felsőruházat
185 626 gyártása (kivéve:
munkaruházat)
1 860 153 optikai ipar

300

Apc

269

Erdőtelek

251

Tarnazsadány

145

Tarnazsadány

143

Lőrinci

138

Heves

115

Kerekharaszt

107

Heves

75

Tenk

73

Munkaerőkölcsö
Heves
nzés
Egyéb műanyag
649 623
Petőfibánya
termék gyártása
159 142

Alumíniumtermé
Apc
kek gyártása
Fémszerkezet
1 572 195
Lőrinci
gyártása
Élelmiszer jellegű
806 635 bolti vegyes
Tarnaméra
kiskereskedelem
5 011 425

525

72
60
60
60
57
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és Értékesítő
Szövetkezet
18 TERKIMPEX
Fémszerkezet-gyártó
Kft.
19
343 Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
20 L.Noel Vagyonvédelmi
Kft.
21
METÁL-BAU 2002 Kft.
22

Modian Kft.

23 BT. HOLDING APC Kft.
24
Qualital Kft.
25
26
27

Szász Nemesacél Kft.
Salker Kft.
Sidem Magyarországi
Autóipari Kft.

28 3 Czakó-Trans
Árufuvarozási
Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti
Társaság
29 Ádám-Trans Fuvarozó
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
30 NHSZ Hevesi
Városfenntartó
Nonprofit Kft.
31
ST-Transz Kft.
32
33

Fajcsák Trans Kft
FiberOptic Kft.

34 MetCom
Fémfeldolgozó,
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

755 646

3 701 537

117 472
656 188
331 024
68 000
1 221 178
394 899
1 522 780
532 862

Fémszerkezet
gyártása
Gabona, dohány,
vetőmag,
takarmány
nagykereskedele
m
Személybiztonsá
gi tevékenység
Közúti
áruszállítás
Munkaerőkölcsö
nzés
Könnyűfémöntés
Alumíniumgyártá
s
Fémszerkezet
gyártása
Hulladék
újrahasznosítása
Közúti jármű,
járműmotor
alkatrészeinek
gyártása

Petőfibánya

41

Pély

40

Boldog

38

Nagyréde

38

Tarnabod

38

Apc

36

Apc

34

Nagyréde

31

Apc

25

Lőrinci

23

207 205

Közúti
áruszállítás

Tarnabod

18

864 794

Közúti
áruszállítás

Visznek

18

Heves

18

Tarnabod

18

Tarnabod

17

Lőrinci

17

Nem veszélyes
235 842 hulladék
gyűjtése
Közúti
1 611 616
áruszállítás
Közúti
285 962
áruszállítás
Optikai eszköz
274 459
gyártása

Hulladék867 900 nagykereskedele Apc
m
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35
36

Monifer Kft
Panox Fémipari Kft.

37 Vimpex Drink
Kereskedelmi Kft.
38 OLVA Építőanyag
Forgalmazó,
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
39 Pongrácz & Pongrácz
Gyógyszerellátó Bt.
40
Forsza-Trade Kft
41 Enter-Nána Építőipari
és Szolgáltató Nonprofit Kft.
42
Vanatech 2000
Építőipari Kft.
43
44
45
46
47

Hulladék
Lőrinci
újrahasznosítása
Fémszerkezet
138 382
Lőrinci
gyártása

2 568 196
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26 807 596 Italkereskedelem Zagyvaszántó

14

Vasáru-, festék-,
408 139 üvegZagyvaszántó
kiskereskedelem

14

637 288
789 607
59 665
56 153

BHB 2000 Építési Kft.

98 412

CSO-PEK Kft.

99 471

M.M. Familia Food Kft.

133 789

Ozayer Pipa Bt.

826 328

Pacziga Kft.

224 086

48 Kilencek Termelő és
Építőipari Szociális
Szövetkezet
49
BUMJIN Hungary Kft.
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51 675

Gyógyszerkiskereskedelem
Gépjárműüzema
nyagkiskereskedelem
Lakó- és nem
lakó épület
építése
Lakó- és nem
lakó épület
építése
Egyéb speciális
szaképítés m.n.s.
Víz-, gáz-, fűtés-,
légkondicionálószerelés
Élelmiszer jellegű
bolti vegyes
kiskereskedelem
Dohányárukiskereskedelem
Közúti
áruszállítás
Egyéb épület-,
ipari takarítás

Heves

14

Petőfibánya

13

Tiszanána

11

Heréd

11

Heves

8

Gyöngyöshalász

8

Ecséd

8

Zagyvaszántó

7

Erk

6

Lőrinci

na

Elektronikai
4 900 284 termékek
Lőrinci
3
gyártása
50
Számítógépes
Lunir Kft.
49 248
Zagyvaszántó
3
programozás
* A Jász- Plasztik Kft-re vonatkozó bevételi adatok a teljes vállalatra vonatkoznak (Nagyrédén
telephellyel rendelkezik a vállalat, székhelye nem a térségben található)
Forrás: HKIK adatbázis és Heves TOP 50 kiadvány
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Felhasznált forrás



Problématérkép a „Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi
térségben” című projekt keretében készülő koordinációs tanulmányhoz (TOP-5.1.2-15HE1-2016-00001 projekt, 2018. április 13.
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