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Jelentős növekedés a város 
cégeinél a 2017-es adatok 
elemzése, értékelése alapján
A múlt év végén elkészült a 
Mediaworks TOP 100+400 
2018 – Fejér megye gaz-
dasági értéktára című ki-
adványa, ennek Dunaújvá-
rosra és közvetlen térsé-
gére jellemző adatait ele-
meztük.

Kőhalmi Kálmán

DUNAÚJVÁROS A megye öt-
száz legnagyobb vállalko-
zásának listájába idén a ta-
valyinál eggyel több cég, 58 
került be, ezen a téren tehát 
nem mondható igazi növeke-
dés. Ha azonban az értékesí-
tés nettó árbevételét nézzük, 
a város és közvetlen környe-
zetének (tehát a 
várossal határos 
településeknek) a 
legnagyobb cégei 
2016-ban mint-
egy 700 milliárd, 
2017-ben 800 mil-
liárdot meghala-
dó árbevételt ér-
tek el. A pontos 
adat azért nem számolható ki, 
mert az ISD Dunaferr számai 
nem szerepelnek a kiadvány-
ban, azokat a cégcsoport a Fi-
gyelő TOP 200 számára ad-
ta meg, és azok konszolidált 
adatok, míg a Mediaworks 
kiadványában több, cégcso-
porthoz tartozó vállalkozás 
is szerepel. Fontos még meg-
említeni, hogy a megye leg-
nagyobb 500 cégének árbevé-
tele a 3000 milliárdot közelí-
tette, tehát egyharmad körü-
li városunk részesedése ezen 
mérőszám alapján Fejér me-
gye gazdaságában. Az adó-
zott eredmény alapján is ha-
sonló arányt fi gyelhetünk 
meg, az ötvennyolc cég adó-
zott eredményét összeadva, 
kiegészítve az ISD Dunaferr 
adatával (becsléssel korrigál-
va) 80 milliárd forintnyi ösz-
szeg jön ki eredményül.

Az eredményesség értéke-
lésekor ki kell térni arra is, 

hogy míg a megyében (ebben 
a körben) tíz százalék alat-
ti volt a veszteséget kimutató 
vállalkozások száma (40), Du-
naújvárosban a legnagyobb 
58 cég közül 8 volt vesztesé-
ges. Előző évben a helyi adat 
volt jobb, mint a megyei.

A TOP 500-as listára jutott 
helyi vállalkozások több mint 
12 ezer munkavállalót foglal-
koztatnak, ezen a téren az 
előző évihez képest stagnálás 
volt tapasztalható.

Elemzésünket kiegészítet-
tük a Figyelő TOP 200 ada-
tainak vizsgálatával is. Az 
ország kétszáz legnagyobb 
árbevételű cégének listájá-
ra három helyi vállalkozás 

fért fel: ISD Duna-
ferr(26.), Hankook 
Tire Magyaror-
szág (45.), Ham-
burger Hungária 
(99.). A Figyelő ösz-
szeállított egy top-
listát a legsikere-
sebb feltörekvő cé-
gekről is, melynél 

alapkritérium volt a kiemel-
kedő teljesítmény mellett az 
50-249 fő közötti létszám, a 
nettó 10-50 millió euró kö-
zötti árbevétel és/vagy 10-43 
millió euró közötti mérleg-
főösszeg. Dunaújvárosból és 
környezetéből egy cég se fért 
fel erre a listára, bár az is el-
mondható, hogy az itt szerep-
lő cégek között a fővárosiak 
dominálnak.

Érdemes szót ejteni a várost 
övező gazdasági környezet 
elemzésekor, hogy a Portfolio 
csoport egyik weboldala köz-
zétett a közelmúltban több 
KSH adatokon alapuló orszá-
gos diagramot is. Ezek közül 
az egyik szerint Fejér megye 
az egy főre jutó GDP tekinte-
tében meghaladja az EU átlag 
70 százalékát, ezzel a máso-
dik legerősebb megye, és az 
elmúlt években ezen a téren 
mutatott 13 százalékpontos 
növekedés tekintetében is. 

Ahogy láttuk, ezekhez a ked-
vező adatokhoz Dunaújváros 
is jócskán hozzájárult. Van 
egy olyan adat is, amely vi-
szont helyben kevésbé érzé-
kelhető, bár jó esélyeket ad-
hat: a belföldi migráció követ-
keztében 3,8 fővel nőtt 1000 
emberre vetítve a megye la-
kossága 2017-ben.

Visszatérve a megyei top-
listában szereplő dunaújvá-
rosi és határához közeli cé-
gekhez. Nem meglepő, hogy 
erős a dominanciája az ipari 
cégeknek.

A nagy hármason – acél-
ipar, gumiabroncsgyártás és 
papírgyártás – túl messze a 
legnagyobb számban az acél-
feldolgozó, értékesítő cégek 
képviseltetik magukat, illet-
ve az acélszerkezetgyártók. 
Szintén meghatározó a külön-
böző ipari tevékenységekhez 
tartozó javító, szerelő, terve-
ző, kivitelező tevékenységek 
jelenléte. és természetesen 
több logisztikai, szállítmá-
nyozó vállalkozás is bekerült 
a listába. A lakossági szol-
gáltatások legbővebb körét a 
közüzemi szolgáltatásokkal 
foglalkozó cégek adják, két-
három kereskedelmi, töltőál-
lomást üzemeltető és trafik-
cég színesíti a legnagyobb vá-
rosi cégek listáját.

A teljes munkaidőben fog-
lalkoztatottak havi bruttó át-
lagkeresete a megyében 287 
ezer forint volt 2017-ben, 
mely 13,7 százalékkal halad-
ta meg az egy évvel korábbit, 
valószínűleg ezt a tavalyi év 
jócskán felülmúlta, hiszen 
már az első féléves adat is a 
2017-essel volt egyenlő.

A térség dinamikus fejlő-
dése alapján nem kíván nagy 
jövőbe látást, hogy idénre is 
legalább hasonló adatot prog-
nosztizáljunk, főként annak 
tudatában, hogy a bérnöveke-
dés ütemének tekintetében is 
meghaladja a megyei adat az 
országos átlagot.

Ötvennyolc helyi cég található a megyei ötszázas toplistán

 Fotó:dkik 

A kilencedik kamarai bál február 9-én a Campus Arénában, kezdés 19 órától

Tolvai Renáta lesz az idei sztárfellépő a bálon
DUNAÚJVÁROS A Dunaújváro-
si Kereskedelmi és Iparkama-
ra hagyományos eseményén 
idén a sztárfellépő Tolvai Re-
náta lesz, a báli zenét ismét a 
Digitál Együttes szolgáltatja, a 
helyszín is a szokásos, a Cam-
pus Aréna, a jó hangulat ga-
rantált!

A Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamara szerve-
zésében 2019. február 9-én 
19 órai kezdettel megren-
dezésre kerül a Vállalkozók 
Bálja.

Helyszín ezúttal a Dunaúj-
városi Egyetem Campus Aré-
nája lesz. (Dunaújvárosi, Tán-
csics M. u. 1/A).

Sztárfellépő Tolvai Rená-
ta, aki 2010-ben megnyerte 
a Megasztárt és az Év Hang-
ja címet, azóta több lemeze 
jelent meg, slágerlistás da-
lokkal. A báli zenét a Digitál 
Együttes szolgáltatja. Fellép-
nek még a műsorban: Pin-
tér Kata (kétszeres magyar 
Pole Fitness Beauty bajnok, 
2018. év előadóművésze díj), 
Horváth Luca (világbajnoki 
aranyérmes légtornász lég-
torna kocka kategóriában), 
Pannon Oktatási Központ di-
ákjai. A büféasztalos vacsorát 
(különféle hideg és meleg éte-
lek, saláták, desszertek, gyü-
mölcsök) a Campus Étterem 

biztosítja Horváth Attila ve-
zetésével.

A helyi vállalkozói közös-
ség összefogását megjelení-
tő eseményen kerül sor az Év 
Dunaújvárosi Vállalkozása 
Díjak átadására is.

A tombolasorsoláson ismét 
értékes nyeremények várják 
a szerencséseket, a bevételt a 
kamara elnökségének dönté-
se értelmében a szakmai vi-
lágversenyeken és az orszá-
gos szakmai versenyek dön-
tőjében résztvevők felkészü-
lésének támogatására, a ki-
emelkedő eredményt elérők 
az elismerésére fordítják. A 
bál számos eleme az elmúlt 

nyolc alkalom során igazol-
ta, hozzájárul a sikeresség-
hez, így a Digitál Együttes és 
a Campus Étterem, de a hely-
szín is, ennek alapján biztos-
ra mehet, aki a kamarai bált 
választja, hogy jól fogja érez-
ni magát, színvonalas közös-
ségben.

Érdemes azonban mielőbb 
helyet biztosítani a bálra, hi-
szen sokan évről évre teljes 
baráti körrel, asztalokat fog-
lalva vesznek részt az ese-
ményen. További informá-
ció: 25/502-060/1-es mellék. 
A jegyek már megvásárolha-
tók a kamara székházában 
17 ezer forintos áron. KKfságot Fotó: DKIK 

Kisebb vállalkozások: négyezren
Fejér megyében több mint 

25 ezer, Dunaújvárosban kö-

zel 4 ezer regisztrált vállalko-

zás működik, ezek kevesebb 

mint fele a társas vállalkozás. 

Egy olyan kiadvány, mint a TOP 

100+400 csak a nagyobb vál-

lalkozásokról adhat valami ké-

pet. Ugyanakkor a kisebb cé-

gek, egyéni vállalkozások tevé-

kenysége is fontos része a gaz-

daságnak, helyben a városi ka-

mara elsősorban információ-

szolgáltatással tudja őket segí-

teni, ennyi különböző vállalko-

zás igényeit, elvárásait felmér-

ni nagyon nehéz. A helyi kama-

ra várja a helyi vállalkozók igé-

nyeivel kapcsolatos megkere-

séseket!

Készül a 2019-es 
kiadvány
Idén is megjelenik a Dunaúj-

városi Kereskedelmi és Ipar-

kamara 2019 című kiadvá-

nya, amely az előző évekhez 

hasonlóan számos hasznos 

tudnivalóval látja el a vállal-

kozásokat, gyakorlatilag ké-

zikönyvként szolgálhat az év 

során.

Szerepelnek benne a kama-

ra szolgáltatásai, a kama-

rai regisztrációval, építőipa-

ri cégek regisztrációjával, va-

lamint a Teljesítésigazolási 

Szakértői Szerv működésé-

vel kapcsolatos információk.

Egy induló vállalkozás eseté-

ben sok nehézséggel járhat 

a szükséges tudnivalók ösz-

szegyűjtése, őket segíthetik 

az egyéni és társas vállalko-

zások alapításával kapcsola-

tos tudnivalók.

A Széchenyi Kártya Program 

részletes, aktualizált leírása 

azok számára is hasznos le-

het, akik már évek óta igény-

be veszik ezeket a nagyon si-

keres szolgáltatásokat. Ké-

szítettek a kamara munka-

társai összeállítást az uni-

ós adatvédelmi rendeletről 

(GDPR) is.

A nyomtatványból megis-

merhetők ezek mellett a 

2019. évi adóváltozások és 

az idei évet jellemző főbb 

adatok (minimálbér, garan-

tált bérminimum, munka-

adók és munkavállalók által 

fi zetendő közterhek, egész-

ségügyi szolgáltatási járu-

lék, adósávok, adókedvez-

mények).

A kiadvány hamarosan meg-

jelenik, ingyenesen elvihető 

a városi kamara előteréből. 

„Reméljük, haszonnal for-

gatja majd! Sok sikert kívá-

nunk ehhez és vállalkozásá-

hoz!” – fogalmaz a kiadvány 

bevezetője.

Erős az
ipari cégek 
dominanciája 
a városban


