Országos kitekintésben:
• Növekedéssel párosuló stabilizálódó gazdaság
• Egyensúlyi és makrogazdasági mutatók folyamatos javulása
• Eu átlag feletti 2,9%-os gazdasági növekedési ütem
• Exportvezérelt gazdaság  kivitel 7,4%-kal növekedett, a
külkereskedelem 8,1 milliárd euró többlettel zárta az évet
• Ipari termelés volumene 9,4%-os növekedés
• Bővülő foglalkoztatottság, mérséklődő munkanélküliség
• Fehéredő gazdaság (pénztárgépek, EKÁER)
• Uniós fejlesztési források megnyitása

Megyei kitekintésben:
• Pozitív és negatív tendenciák egyaránt megfigyelhetőek
• Nógrád megye népessége 1250 fővel csökkent 2015-ben. A
csökkenés mérséklődött, de csak 2 megyében volt ennél
nagyobb fogyás: Békés és Zala
• Csökkent a gazdaságilag aktív és emelkedett a gazdaságilag
inaktív népesség száma
• A 15-74 éves népesség fele volt foglalkoztatott, ez 2,4%-kal
alacsonyabb mint egy évvel korábban
(országos foglalkoztatási ráta 56,6%)
• 6 ezer főről 7 ezer főre nőtt a munkanélküliek száma, a
munkanélküliségi ráta 7,0%-ról 8,9%-ra nőtt
(országos 6,2%)

2015 decemberében Nógrád megyében 13213
álláskeresőt tartottak nyilván. 6,6%-kal kevesebb mint
egy évvel ezelőtt. 12%-k pályakezdő, 15%-a 25 év
alatti.
• A nyilvántartott álláskeresők száma a 15-64 éves
népességhez viszonyítva Nógrádban a legmagasabb
9,5%
Győr-Moson-Sopron megyében 1,5%
•

•

•

Nógrád megyében az alkalmazásban állók száma – 34
ezer fő – 1,2%-kal volt kevesebb mint 1 évvel korábban
(csak 2 megyében nem nőtt a létszám)
Az átlagos havi bruttó átlagkereset Nógrádban 183 ezer
Ft (országos átlag 248eFt)
• ezen belül fizikai foglalkozásúak: 136e (4,8%-os növekedés)
• szellemi foglalkozásúak: 249e (3,5%-os növekedés)
• nettó átlagkeresetek Nógrádban: 119e

(országos átlag 162eFt, Budapest 209eFt)
•

Békés és Szabolcs-Sz-B megyében alacsonyabbak az
átlagkeresetek

Vállalkozások száma
• Ezer lakosra országosan 172 vállalkozás jutott 2015ben
• Nógrádban: 120, legalacsonyabb Borsod 112 db
• December végén 301 szervezet állt felszámolás alatt
további 111 kényszertörlés alatt
• A társas vállalkozások 94%-a mikrovállalkozás (10 fő
alatti) és mindössze 12 a nagyvállalat (250 fő feletti)

A Nógrád megyei szervezetek 2015-ben 38,7 milliárd Ft értékű fejlesztést valósítottak
meg
•
26%-kal többet mint egy évvel korábban (!)
•
Egy lakosra 199 ezer Ft beruházás jutott  ! az országos 41%-a, legkisebb az
országban
•
Ipar termelési értéke a megyében 5,9%-kal haladta meg az előző évet (! egy lakosra
jutó érték 51%-a az országosnak)

Húzó iparág:
villamos berendezések gyártása (16%-os növekedés)
• textil és bőripar (15%-os növekedés)
• fémfeldolgozás (10%-os növekedés)
•

•
•

•

Építőipar 11%-kal nagyobb termelési értéke mint 2014-ben, de (!) az 1 lakosra jutó
érték még így is az országos átlag 21%-a. Legalacsonyabb az országban
29 lakás épült családi házas formában összesen a megyében. A lakásépítések
intenzitása Nógrádban és Borsodban a legalacsonyabb
tízezer lakosra 1,5 jutott, országos átlag 7,7
Turizmus: Vendégek száma 8,2%-kal, vendégéjszakák száma 3,7%-kal bővült.
Külföldről 19%-kal több vendég érkezett mint 2014-ben
Bánk és Salgótarján adta a vendégforgalom 45%-át
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Szakképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása
Széchenyi Kártya hitel konstrukció működése
Közhiteles vállalkozói adatbázis kidolgozása
(kamarai regisztráció)
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése
Nemzetközi kapcsolatok bővülése
Rendezvények lebonyolítása
Építésügyi regisztráció
Külkereskedelemhez kapcsolódó kereskedelempolitikai
szolgáltatások nyújtása
Cégkivonatok kiadása
Békéltető testület működtetése
Részvétel a 2014-2020 Eu-s tervezési folyamatokban
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•
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•
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Gyakorlati képzőhelyek bevezető ellenőrzése, köztes ellenőrzése
180 képzőhelyen.
3. alkalommal került sor a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzését
végző kamarai szakértők képzésére, melyen 16 fő tett sikeres
vizsgát.
801 tanulószerződés megkötésének tanácsadással történő
segítése.
Szakiskola-2015 kutatás keretében, a GVI megbízásából felmérést
végeztünk a megyei vállalatok szakképzett munkaerő iránti
keresletének alakulásáról és a fiatal pályakezdő szakmunkások
munkaerő-piaci helyzetéről (38 vállalkozás + 57 tanulói kérdőív + 1
kórház). A felmérés adatait is figyelembe véve került
meghatározásra a 2016/17-es tanév szakiskolai, és
szakközépiskolai beiskolázási szerkezete, Nógrád megyében.
422 fő szakiskolai tanuló szintvizsgájának megszervezése és
lebonyolítása 23 szakképesítésben, 45 vizsgacsoportban, 9
szakképző iskolával együtt működve

•

•
•
•

•

A Szakma Kiváló Tanulója verseny írásbeli elődöntőjének
megszervezése 91 fő tanuló részére, majd a ballagáson oklevelek,
emléklapok átadása.
520 tanuló és kísérőik utazásának szervezése Budapestre, a
Szakma Kiváló Tanulója országos verseny döntőjére.
+20 fő utaztatása Skills Hungary fiatal szakmunkások versenyére
Budapestre
147 szakmai záróvizsgára vizsgaelnök és vizsgabizottsági tag
delegálása. 72 vizsgára vizsgaelnök, 75 vizsgára vizsgabizottsági
tag delegálása. Iskolarendszerű vizsga 51, iskolarendszeren kívüli
vizsga 96 volt. Összesen 2016 fő tett szakmai záróvizsgát.
Gazdálkodó szervezetek tájékoztatása a szakképzési hozzájárulás
elszámolásának lehetőségeiről és a 2015. évi változásokról.
Előadó Lászlóné Szép Györgyi bejegyzett, bronzjelvényes
igazságügyi adó- és könyvszakértő, felnőttképzési szakértő.

•

•

•

Szakképzési feladataink bővültek a pályaorientáció területével. A
pályaorientációs tevékenységünk elsődleges célja a 6-7.
osztályosok körében a szakmák népszerűsítése, tanulók
tájékoztatása a szakképzésről és a tanulószerződés előnyeiről.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával
együttműködve harmadik alkalommal vettünk részt a 6 helyszínen
megrendezett Pályaválasztási Kiállításon. Külön standon,
tanácsadással, több szakmában munkadarabok készítésének
lehetőségével színesítettük a rendezvényt. Helyszínek:
Salgótarján, Bátonyterenye, Pásztó, Szügy, Magyargéc, Diósjenő.
Kb. 2100 tanuló vett részt a programon.
Harmadik alkalommal került megrendezésre a nagy sikerű
„Szakma Piactér” pályaorientációs rendezvény a kamara
épületében. 16 foglalkozás képviselője mutatta be kreatív feladat
keretei közt a szakma néhány mozzanatát, eszközét, alapanyagát.
Pl. koktélt készítettek, gyümölcsöt faragtak, tűpárnát varrtak, hajat
fontak, stb. 178 fő 8. osztályos tanuló volt jelen.

•

•

•

2015. júniusában 18 felső tagozatos tanuló részére 1
hetes pályaorientációs hagyományteremtő nyári tábor
megrendezése, szakmák bemutatásával. Pl: Bánk Tó
Hotel, Kézműves Cukrászda ország torta, Szent Lázár
Megyei Kórház, üveggyárak, Wamsler, Kleopátra
Szépségszalon.
Kérdőíves felmérés készítése 7. osztályos tanulókkal
(205 db), melynek célja a továbbtanulási tervek,
érdeklődési kör felmérése, információhoz jutás forrása.
Üzemlátogatások szervezése 35 alkalommal közel 600
tanuló bevonásával

Pályaorientációt segítő
•
szórólapok készítése
•
„Gyakorlati képzőhelyek Nógrád megyében” című kiadvány
elkészítése amely a megyében tanulószerződés keretében
tanulókat foglalkoztató gazdálkodó szervezeteket sorolja fel
szakképesítésenként, ezzel is könnyítve a tanulók gyakorlati
képzőhely keresését.

Mesterképzés
• TÁMOP pályázat keretében gyakorlati képzésben
résztvevő gyakorlati képzőhelyek gyakorlati oktatói
részére 55 fő – hat szakmában: kereskedő, cukrász,
szakács, pincér, ipari gépész, hegesztő
• MKIK által támogatott 60 fő
szakács, pincér, vendéglős, kereskedő
• Önköltséges 27 fő
autószerelő, ács, kőműves, épület- és bútorasztalos,
villanyszerelő

A SZK konstrukció sikeresen működik. Országosan és a
megyében is. NHP országos szinten versenyképes, megyében
nem!
• 2015 második félévében beindult a Széchenyi Beruházási Hitel
folyósítása, szinte kizárólagosan a Sajóvölgye
Takarékszövetkezetnél.
• A jegybanki alapkamat 1,05%-ra való csökkentésével a SZK
Program egyes hiteltípusainak évi nettó kamata jelenleg:
•

•
•
•
•
•
•

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel:
4,05%
Széchenyi Kártya Forgóeszközhitel:
3,05%
Széchenyi Beruházási Hitel:
0,55%
Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel:
0,55% - a megyében még
Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel:0,05% - nem vették igénybe
Agrár Széchenyi Kártya:
1,05%

•

NKIK-ken keresztül 2015-ben folyósított hitelek darabszáma és
össszege
SZK folyósz.

•

SZK forgó

SZK beruh.
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Összesen

db

MFt

db

MFt

db

MFt

db

MFt

db

MFt

99

675

2

4,2

6

48,7

13

104,9

120

832,8

Bankonkénti megoszlás
db

%

Összeg Mft

%

BB

3

2

22

2

ERSTE Bank

15

12

84

10

MKB

19

16

164,3

20

OTP

6

5

31,5

4

SBERBANK

2

2

5

1

Takszöv

73

61

506

61

Unicredit

2

2

20

2

2014:
748

Célja: Közhiteles adatbázis kidolgozása a működő
vállalkozásokról
• MKIK regisztrációs adatbázisban szereplő megyei
működő vállalkozások száma: 11.811
(f.a. + v.a. is benne van)
Kamarai hozzájárulását rendezte 2012-ben: 7.252
2013-ban: 7.228
2014-ben: 7.262
2015-ben: 7.081
•
•

2015-ben több alkalommal lettek felszólítva a nem
fizetők, 605 végrehajtási eljárás indult
A regisztrációs rendszer adattartalma 2015-től
jelentősen bővült! Lekérdezhető: www.uzletahalon.hu

•
•
•

•

•

2013. augusztus 12-én kezdte meg működését
Célja az építőipari lánctartozások csökkentése
TSzSz szakvéleménye alapján elkerülhetővé válik a
peres eljárás ill. megindítása esetén az eljárást
gyorsítja
Országosan eddig 530, Nógrád megyében 4 kérelem
volt
A beadott kérelmekhez tartozó beruházási érték 
133MrdFt, ebből a vitatott összeg értéke 17,4MrdFt
A szakvéleménnyel lezárult ügyes esetekben
átlagosan az utalt összeg 70-80%-át állapították meg
a szakértők

•

Piacra jutási lehetőségek, üzleti kapcsolatok bővítése
• Radványi Vásáron való részvétel 10 magyar kézműves

kiutaztatásával 12. alkalommal
• Karácsonyi Vásárlátogatás Ausztriában – Elnökségi szakmai út
• Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara + NKIK + Magyar
Nemzeti Kereskedőház közös rendezvénye:
Vállalkozásfejlesztési Fórum a magyar-szlovák gazdasági
kapcsolatok aktualitásairól
• Hogyan kereskedjünk Magyarországon c. szeminárium
Besztercebányán

•

Szakmai rendezvények aktuális jogszabályi változásokhoz igazodóan pl:
• Adó, vám, munkaügyi témában több alkalommal
• Gazdasági Társaságokról szóló TV. Változásról előadás és jogi kitekintő
•
•
•
•
•
•
•

•

elektronikus tájékoztató (Közkereseti, betéti társaságok, szövetkezetek)
Munkajogi szabályozás változásairól előadás
E-építési napló működéséről szakmai tanácskozás
EKÁER rendszer bevezetéséről
TSzSz működéséről
Kereskedőházak működéséről, export árualap lehetőségek feltérképezéséről
Széchenyi 2020 pályázati lehetőségek
Vállalkozói Klub Pásztón és Bátonyterenyén

Kézműves rendezvények
• Karácsonyi készülődés 25 kézműves részvételével
• Magyar Kézműves Remek kiállításra 4 pályázó felkészítése

Díjazottjaink 2015-ben:
Deme Józsefné csipkekészítő
Ferenczy Kristóf keramikus
Fazakas Henrietta dísztárgy készítő
Kanyó Alfonzné csuhéfonó
Győrffy Dezsőné mézeskalács készítő  Különdíj

•

Online angol nyelvtanfolyam kezdő és haladó csoportokban

•

TOP 50 kiadvány és szakmai rendezvény 10.
alkalommal
Itt kerültek átadásra a Kamarai díjak is.
Díjazottak 2015-ben:
• „Palócföld Gazdaságáért” kategóriában:
− EMR Villamosgépgyártó és Javító Kft
− LAK-ÉP-KER Kft
− Tari Miklós

• „Nógrád Megye Szakképzéséért” kategóriában a Szent Lázár

Megyei Kórház kapta a kitüntetést.

•

•
•

908 építőipari vállalkozás szerepel a megyei
regisztrációs rendszerben (2012: 670, 2013: 536, 2014:
838)
Az e-építési naplóban kötelező elem a regisztrációs
szám, ami ösztönzőleg hatott a regisztrációra
Érezhetően még mindig nő a székhelyüket megyén
kívülre helyező építőipari vállalkozások száma

Kamarai szolgáltatások speciális részét képezi a
külkereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás „Original”
származási bizonyítványok, ATA Carnetek kiadása
• 2015-ben 34 db származási bizonyítványt hitelesítettünk.
A származási bizonyítványok közül 0 db EU térségbe, 3
export hitel finanszírozáshoz, 31 db pedig 3. országokba
(Törökország, Vietnam, Chile, Kazahsztán, Thaiföld,
Szingapúr, Hongkong) került kibocsátásra
• Egyre népszerűbb Közbeszerzési eljárások
lebonyolításához adható kamarai igazolások igénylése is
•

•

138 db Cégkivonat kiadására került sor

•

Ügyszám folyamatosan növekvő
•
•
•
•
•
•

•
•

2010
2011
2012
2013
2014
2015

95
106
109
146
117
131

Okok: Fogyasztóvédelmi Felügyelőség konkrét, egyedi fogyasztói
jogvitában nem jár el
Főbb vitás területek:
• Termékszavatossággal kapcsolatos panaszok (lábbeli, mobil telefon)

•

•

2015 szept. 11 óta – amikor is az együttműködési kötelezettség
rögzítésre került a fogyasztóvédelmi törvényben érezhetően
megnőtt a jóváhagyott egyezségek száma
Növekvő ügyszám / csökkenő támogatás

•
•
•

ITP-k kialakításában való részvétel
Vállalkozások részére információ nyújtás a pályázati
lehetőségekről, előadások szervezése
Pályázati kiírások véleményezése

