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I. A kamarák 2010. évi működésének fő 

befolyásoló tényezői voltak:

• Tovább csökkent a kamarai taglétszám

2010. december 31-én 330 tagot és 30 

pártoló tagot tartottunk nyilván

• A megye gazdasági szereplőinek működési 

feltételei tovább romlottak
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II. A kamarai rendszer mozgástere és 

eredményes működésének területei voltak:

• A gazdasági érdekérvényesítés és 

gazdaságfejlesztés

• A kamara és a kormány tagjai között a 

kötelező tagság vonatkozásában egyeztetés 

indult

• Növekedtek a kamarai szakképzési 

feladatok

• Bővült a Széchenyi-hitelkártya konstrukció

• Építőipari regisztráció (MKIK)
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III. A 2010. évi tevékenység főbb területei:

1. Besztercebányai Magyar-Szlovák Kézműves 

konferencia Besztercebányán

2. Tarjáni Tavasz rendezvénysorozat keretében 

kézműves vásár szervezése

3. Karácsonyi készülődés és vásár kézművesek 

részvételével

4. A Széchenyi Kártya hitel konstrukció 

működtetése

5. Szakképzéssel összefüggő feladatok ellátása

6. A külkereskedelemhez kapcsolódó 

kereskedelempolitikai szolgáltatások nyújtása

7. Építésügyi regisztráció

8. Cégkivonat kiadás
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III/1. Nemzetközi kapcsolatok:

• Kamarai képviselő Brüsszeli tanulmányútja az 

Európai Parlament támogatásával

• Európai kkv hét – Hogyan csinálják a Lengyelek 

címmel konferencia szervezése

• „Együtt-vasúton” konferencia Szécsényben

(Gazdasági lehetőségek a határmenti 

együttműködésben című előadás)

• Trencsény „A határmenti együttműködés 

fejlesztésének lehetőségei a V4-es országokban” 

című konferencia magyar előadókkal és 

résztvevőkkel

• Kamarai delegáció látogatása kamaránkban 

(kapcsolatfelvétel)
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III/4. Széchenyi-Kártya (igényelt-kapott):

A Széchenyi Kártya igénylések száma a 2009 évihez 

képest 9%-kal növekedett, a megkötött szerződések 

száma viszont csökkent.

Ennek okai:

• A bank folyamatosan megszorításokat vezet be 

melyet a hiteligénylők nem tudnak teljesíteni

• A bank saját konstrukcióba tereli az ügyfeleket

2010 második felében lassan de beindul a forgó ill. 

beruházási hitel. Ezekre a hitelfajtákra a megyében, 

de országosan is alacsonyabb az igény

Az 1000 vállalkozásra jutó Széchenyi Kártya 

darabszáma alapján Nógrád megye a 7. helyen áll.
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III/5. Építőipari regisztrálás:

• Építőipari regisztrálásból 1422 eFt bevételt 
realizáltunk

• A KSH által nyilvántartott vállalkozóknak 
csak 37%-a regisztrált dec. 31-ig

• Feladat a nem regisztrált vállalkozások 
megkeresése, regisztrálása
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III/6. Szakképzéssel összefüggő feladatok:

• Gyakorlati képzőhelyek látogatása, bevezető ellenőrzése, 
ellenőrzése 74 képzőhelyen, akkreditáció 96 képzőhelyen

• 743 tanulószerződés megkötésének tanácsadással történő 
segítése

• 25 órás pedagógiai felkészítő a gyakorlati képzőhelyeken 
tanulókkal foglalkozók részére

• 85 megyei székhellyel rendelkező vállalkozásnál felmérés 
készítése a szakiskolát végzettek munkaerőpiaci helyzetéről

• 290 fő szakiskolai tanuló szintvizsgájának megszervezése és 
lebonyolítása 13 szakképesítésben

• A Szakma Kiváló Tanulója verseny írásbeli elődöntőjének 
megszervezése 68 fő tanuló részvételére

• 480 tanuló utazásának szervezése Budapestre a Szakma 
Kiváló Tanulója országos versenyre

• 54 szakmai záróvizsgára vizsgaelnök és 139 szakmai 
záróvizsgára vizsgabizottsági tag delegálása

• Rendezvény szervezése a szakképzési hozzájárulás 
elszámolási lehetőségeiről gazdálkodó szervezetek részére
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III/7. Okmányhitelesítés:

• Kamarai szolgáltatások speciális részét képezi a 

külkereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás 

„Original” származási bizonyítványok, ATA 

Carnetek kiadása

• Kamaránkban ezt a feladatot 1 munkatárs látja el

• 2010-ben 216 darab származási bizonyítvány 

került kiadásra melyből 13 darab Európai Uniós 

térségbe, 203 darab harmadik országba (Egyiptom, 

Szaúd-Arábia, Szingapúr, Belorusszia, Ukrajna, 

Azerbajdzsán, Oroszország, Kazahsztán, Kanada, 

Brazília, Moldávia, Izrael, India) került 

hitelesítésre

• 2010-ben csak 2 darab ATA Carnet kiadására 

került sor
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III/8. Pályázatok:

• Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló 

Együttműködési program keretében 

benyújtott pályázatunk „Együtt vagyunk, 

együtt leszünk, együtt kell működnünk” 

címmel támogatásban részesült

• A projekt 2010. augusztus 1-jén indult és 

2011. július 31-én fejeződik be

• A BOKIK pályázatában melynek címe 

„Határmenti kamarák együttműködése” 

támogatott partnerként veszünk részt
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III/9. Regionális együttműködés:

• 2010-ben kamaránk elnöklésével folyt a regionális 

munka

• Két regionális elnökségi ülésre került sor, a 

regionális küldöttgyűlést Szécsényben tartottuk

• A gazdasági fórumot követően a 2010. évi 

Regionális Minőségi Díj címet az alábbi cégek 

vették át:

 Kisvállalat kategóriában a Bakai Kft.

 Középvállalat kategóriában a Betatherm Kft.

 Kereskedelemi vállalkozás kategóriában az EIS FOOD Kft.

 Szolgáltatás kategóriában a Pannon Káve Kft.

 Közszolgáltató intézmény kategóriában az EnergieAG Miskolc 

Kft.

• A regionális elnökséget a BOKIK vette át
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III/10. Kamarai díjak:

2010-ben is átadásra kerültek a Kamarai díjak

• Nógrád Gazdaságáért-Díj: 

Palóc Nagykereskedelmi Kft.

• Nógrád Gazdaságáért-Díj: 

DELTA-TECH Mérnöki Iroda Kft.

• Nógrád Megye Szakképzéséért díj: 

Doman László
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III/11. Egyéb:

• 2010-ben is közreműködtünk a TOP50 

kiadvány megjelentetésében

• A kamara mellett működő Békéltető 

Testület ügyszáma 2010-ben 95-re 

növekedett

• A tárgyalt ügyek közül kiemelkedően 

magas a termékszavatossággal kapcsolatos 

panasz, de jelentős a banki, biztosítási, 

közüzemi szolgáltatást kifogásoló 

beadvány is



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!


