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A gazdasági válság hatására a megye gazdasági szereplőinek
működési feltételei érezhetően nem javultak, sok helyen
romlottak , bár vannak javuló tendenciát jelző mutatók is
Beruházások teljesítményértéke
3,8%-kal csökkent
Ipari termelés
12,3%-kal csökkent
Építőipari termelés
6,4%-kal csökkent
Vendégek száma
10,8%-kal csökkent
Regisztrált vállalkozások száma
0,2%-kal nőtt
Foglalkoztatottak száma
1,1%-kal nőtt
de!munkanélküliségi ráta 16,6%-a megyék sorrendjében az
utolsó
Havi bruttó átlagkereset
4,4%-kal nőtt
Természetes fogyás
-17,4%
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Kamarai kötelező regisztráció bevezetése
Széchenyi Kártya hitel konstrukció működése
Szakképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása
Külkereskedelemhez kapcsolódó kereskedelempolitikai
szolgáltatások nyújtása
Építésügyi regisztráció
Cégkivonatok kiadása
Rendezvények lebonyolítása – Országos Kézműipari
Konferencia, Kézművesség 1000 éve a Kárpát-medencében
Kamarai virtuális inkubátorház kialakítása
Nemzetközi kapcsolatok bővülése

2012-ben a nyilvántartott vállalkozások kb. 65%-a
fizetett
(pontatlan nyilvántartás, NAV által kiszűrésre került kb.
1000 vállalkozás)
• Regisztrált <=> fizetett, hol fizetett, ki fizetett
• Egyeztetés a NAV-val
• Felszólítások, behajtás előkészítése
•

A Széchenyi Kártya igénylések száma a 2011 évihez képest 12 %kal csökkent, a folyósított hitelek darab száma 12 %-kal, a
folyósított összeg 15 %-kal csökkent. 2012-ben megyei szinten
121db SzK szerződés került megkötésre, 668MFt folyósított
összeggel.
Jellemzők:
• A SzK hitelek zöme továbbra is klasszikus folyószámlahitel
• Forgóeszköz hitel igénylés minimális (2 megkötött szerződés –
32MFt folyósítás)
• SzK beruházási hitel igény nem volt
• Agrár SzK hitel minimális (5 szerződés –61MFt folyósítás)
•
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Regionális szintről megyei szintre került át a Fejlesztési és
Képzési Bizottság működése (MFKB)
Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése 78, akkreditáció 32
képzőhelyen
A tanulószerződéses rendszer működésének tanácsadással
történő segítése; 765 tanulószerződés nyilvántartása
25 órás pedagógiai felkészítő a gyakorlati képzőhelyeken
tanulókkal foglalkozó gyakorlati oktatásvezetők részére 30
fő
363 fő szakiskolai tanuló szintvizsgájának megszervezése
és lebonyolítása 14 szakképesítésben, 29 vizsgacsoportban
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A Szakma Kiváló Tanulója verseny írásbeli elődöntőjének
megszervezése 17 szakképesítésben, 112 tanuló részvételével
520 tanuló utazásának szervezése Budapestre az V. Szakma
Kiváló Tanulója országos versenyre ! Eredmények:
• 1. hely: bútorasztalos
• 3. hely: vendéglős, ács állványozó, bútorasztalos
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103 szakmai záróvizsgára vizsgaelnök és 185 szakmai
záróvizsgára vizsgabizottsági tag delegálása
Szakképzési feladatok bővítése: pályaorientáció területével
Konferencia szervezése a szakmai gyakorlati képzés szakképzési
hozzájárulás terhére történő elszámolási lehetőségeiről
gazdálkodó szervezetek részére
Kiadvány megjelentetése: Gyakorlati képzőhelyek Nógrád
megyében
Elnyert és új pályázat „Egész életen át tartó tanulási program” Leonardo
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Kamarai szolgáltatások speciális részét képezi a
külkereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás „Original”
származási bizonyítványok, ATA Carnetek kiadása
Kamaránkban ezt a feladatot 1 munkatárs látja el
2012-ben 213 (2011-ben 179) darab származási
bizonyítvány került kiadásra melyből 4 darab Európai Uniós
térségbe, 2 export hitel finanszírozáshoz, 207 darab pedig
harmadik országba (Egyiptom, Szaúd-Arábia, Szingapúr,
Belorusszia, Ukrajna, Azerbajdzsán, Oroszország,
Kazahsztán, Kanada, Brazília, Moldávia, Izrael, India) került
hitelesítésre
2012-ben csak 5 darab ATA Carnet kiadására került sor
Egyre népszerűbb Közbeszerzési eljárások
lebonyolításához adható kamarai igazolások igénylése is

•
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Továbbra is sok építőipari cég nem regisztrált
Folytatódik a regisztráció ellenőrzése

2012-ben is átadásra kerültek a Kamarai díjak
• Palócföld Gazdaságáért-Díj – társas vállalkozói
kategória:
Pirazol Kft.
• Palócföld Gazdaságáért-Díj – egyéni vállalkozói
kategória:
Sinágel József
• Nógrád Megye Szakképzéséért díj:
Gabonás Pékség Kft.
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A 2011-ben szakmailag befejezett:
-„Együtt vagyunk, együtt leszünk, együtt kell működnünk” c.
pályázatunkat
-„Határmenti kamarák együttműködése” pályázataink pénzügyi
befelyezése is megtörtént
Új HU-SK pályázatot nyertünk az Ipoly Erdő Zrt és 2 szlovák
partner bevonásával: Erdészeti és Vadászati Klaszter kialakítása
c., melynek szakmai megvalósítása megkezdődött
Leonardo program keretében Szlovákia, Németország,
Svédország, Anglia, Spanyolország szakképzési rendszerének
tanulmányozására nyílik lehetőség szakképzéssel foglalkozó
szakembereink számára
Innovációs pályázatot nyertünk Vállalkozási Tudástár címmel,
melynek keretében:
• Kialakításra került a Kamarai Virtuális Inkubátorház
• Együttműködési megállapodásokat kötöttünk országos, regionális

és helyi K+F tevékenységet végző szervezetekkel

•

Piacra jutási lehetőségek, üzleti kapcsolatok bővítése
• Magyar-Orosz Üzletember találkozó Szentpéterváron
• Magyar-Szlovák Gazdasági Fórumon való részvétel
• Svédországi Örebró megye képviselőivel való kapcsolatfelvétel
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Közös pályázati anyagok benyújtása a
Besztercebányai Kamarával (HU-SK)
Leonardo pályázati program lehetőségeinek
kihasználása ,új pályázat benyújtása
Radványi vásáron való részvétel 17 magyar kézműves
kiutaztatásával
Vállalkozás Szlovákiában c.kiadvány megjelentetése
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2012-ben is közreműködtünk a TOP50 kiadvány
megjelentetésében
A kamara mellett működő Békéltető Testület ügyszáma
2012-ben 109-ra növekedett
A tárgyalt ügyek közül kiemelkedően magas a
termékszavatossággal kapcsolatos panasz, de jelentős a banki,
biztosítási, közüzemi szolgáltatást kifogásoló beadvány is

•
•

Karácsonyi Készülődés Vásár 2012-ben is
megrendezésre került
Kézműves Remek díjasaink száma növekedett 2012ben:
Bocsi éva, Fazakas Henrietta, HIKSZ Kft., Kanyó Alfonzné nyerte
el a címet

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

