Országos kitekintésben:
•

•

•
•
•

•

A magyar gazdaság 2013.óta növekedési pályán mozog,2016-ban
azonban csökkent a gazdasági növekedés üteme-kb.2% Ok: beruházások
visszaesése, ipar mérsékelt teljesítménye(0,9%-os növ.),építőipari
kibocsátás 20%-os csökkenése
Uniós források áramlásának átmeneti leállítása, lassulása. Tényleges
kifizetés a tervezett 2000mrdFt-al szemben 1600mrd Ft.36,4% a
vállalkozások részesedése a terv.60%-kal szemben
A lassúbb növekedés mellett a belső és külső egyensúly jól alakult, alig
van infláció
A foglalkoztatottság és aktivitás továbbra is növekszik, ugyanakkor
szűkülnek a szabad munkaerő kapacitások
Exportvezérelt gazdaság  a külkereskedelmi aktívum korábban nem
tapasztalt nagyságú, a folyó fiz. mérleg aktívuma meghaladja a GDP 6%át, államadósság stabilan csökkenő pályán
A magyar gazdaság mindhárom hitelminősítőnél befektetési
kategóriába került

Helyünk az országban (Ország összesen 100)
• Terület
2,7%
• Lakosság
2,0%
• Foglalkoztatott
1,7%
• Regisztrált vállalkozás
1,4%
• Beruházások teljesítményértéke 0,6%
• Ipari termelés
1,3%
• Építőipari termelés
0,5%
• Épített lakás
0,2%
• Vendégéjszaka
0,5%

Megyei kitekintésben:
• Pozitív és negatív tendenciák egyaránt megfigyelhetőek
• Nógrád megye népessége 1150 fővel csökkent 2016-ban. A
csökkenés mérséklődött. Előző évekhez képest a demográfiai
folyamatok kedvezőbben alakultak
• Nőtt a gazdaságilag aktív és csökkent a gazdaságilag inaktív
népesség száma (megfordult az előző évi folyamat)
• A 15-74 éves népesség száma 84 ezer fő, ebből 76 ezer fő
foglalkoztatottként, 8 ezer fő munkanélküliként jelent meg
• A munkanélküliségi ráta 9,0% volt 4,6% ponttal magasabb az
országos átlagtól
(BAZ 6,5%; Heves 4,5%; Szabolcs-Sz-B 9,1%; országos 4,4%)
Növekedett az előzőidőszakhoz képest, még országosan
csökkent

2016 decemberében Nógrád megyében 10900
álláskeresőt tartottak nyilván. 7,5%-kal kevesebb mint
egy évvel ezelőtt. 11%-k pályakezdő, számuk 24%-kal
csökkent az előző évhez
• A nyilvántartott álláskeresők száma Nógrádban a
legmagasabb 7,9%, országosan 4,0%
Győr-Moson-Sopron megyében 1,1% a legalacsonyabb
• Betöltetlen álláshelyek száma: 3244 (több mint 2szerese az előző évinek)
1 üres álláshelyre 3 álláskereső jutott, szemben az 1
évvel korábbi 9-cel.
•

•

•

Nógrád megyében az alkalmazásban állók száma –
33.400 fő – 0,9%-kal volt kevesebb mint 1 évvel
korábban
Az átlagos havi bruttó átlagkereset Nógrádban 197.750
Ft (országos átlag 263eFt, ÉM: 210eFt)
-nettó átlagkeresetek Nógrádban: 131e
(országos átlag 175eFt, Észak-Magyarország: 140eFt)
-Csak Békés és Szabolcs Sz.-B megyében alacsonyabbak az
átlagkeresetek

Vállalkozások száma
• Ezer lakosra országosan 173 vállalkozás jutott 2016ben
-Nógrádban: 122, legalacsonyabb Borsod 114 db
• Regisztrált vállalkozások száma 26e
Legtöbb: mezőgazdaság e mellett: kereskedelem,
ingatlan ügyek
• A társas vállalkozások 94%-a mikrovállalkozás (10 fő
alatti) és mindössze 12 a nagyvállalat (250 fő feletti)

A Nógrád megyei szervezetek 2016-ban 24,5 milliárd Ft értékű fejlesztést valósítottak
meg
•
37%-kal kevesebbet mint előző évben (!)
•
Egy lakosra 127 ezer Ft beruházás jutott  ! az országos 30%-a, legkisebb az
országban
•
Ipar termelési értéke a megyében 35%-kal haladta meg az előző évet (! egy lakosra
jutó érték 68%-a az országosnak)

(telephely szintű adat-a székhelyszintű csak+9%))

Húzó iparág:
villamos berendezések gyártása (11,4%-os növekedés)
• textil és bőripar (35,4%-os növekedés)
• gumi és műanyag termékek gyártása (18,5%-os növekedés)
• gép és gépi berendezések gyártása (13,8%-os növekedés)
•

•
•

•

Építőipar termelési értéke 85,5%-a az előző évinek, az 1 lakosra jutó érték az
országos átlag 23%-a. Legalacsonyabb az országban
24 lakás épült családi házas formában összesen a megyében. A lakásépítések
intenzitása Nógrádban a legalacsonyabb
tízezer lakosra 1,2 jutott, országos átlag 10,2
Turizmus: Vendégek száma 14%-kal nőtt, vendégéjszakák száma bázis szinten
alakult. Külföldről 6%-kal kevesebb vendég érkezett mint előző évben
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Szakképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása
Széchenyi Kártya hitel konstrukció működése
Közhiteles vállalkozói adatbázis szolgáltatásaink folyamatos
bővítése
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése
Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, bővítése
Rendezvények lebonyolítása
Építésügyi regisztráció
Külkereskedelemhez kapcsolódó kereskedelempolitikai
szolgáltatások nyújtása
Cégkivonatok kiadása
Békéltető testület működtetése
Részvétel a 2014-2020 Eu-s források helyi felhasználásában
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Gyakorlati képzőhelyek bevezető ellenőrzése, köztes ellenőrzése
120 képzőhelyen.
4. alkalommal került sor a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzését
végző kamarai szakértők képzésére, melyen 15 fő tett sikeres
vizsgát.
766 tanulószerződés megkötésének tanácsadással történő
segítése.
Szakiskola-2016 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 2017/18-as tanév szakiskolai, és
szakközépiskolai beiskolázási szerkezete, Nógrád megyében.
415 fő szakiskolai tanuló szintvizsgájának megszervezése és
lebonyolítása 20 szakképesítésben, 38 vizsgacsoportban, 8
szakképző iskolával együtt működve

•
•
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•
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Közreműködés 429 együttműködési megállapodás keretében
1310 tanuló nyári szakmai gyakorlatának a megszervezésében
A Szakma Kiváló Tanulója verseny írásbeli elődöntőjének
megszervezése 71 fő tanuló részére(csökkent a résztvevők sz.)
520 tanuló és kísérőik utazásának szervezése Budapestre, a
Szakma Kiváló Tanulója országos verseny döntőjére.
+20 fő utaztatása Skills Hungary fiatal szakmunkások versenyére
Budapestre
153 szakmai záróvizsgára vizsgaelnök és vizsgabizottsági tag
delegálása. 71 vizsgára vizsgaelnök, 64 vizsgára vizsgabizottsági
tag delegálása. Iskolarendszerű vizsga 71, iskolarendszeren kívüli
vizsga 84 volt. Összesen 2098 fő tett szakmai záróvizsgát.
Gazdálkodó szervezetek tájékoztatása a szakképzési hozzájárulás
elszámolásának lehetőségeiről és a 2016. évi változásokról.
Előadó Lászlóné Szép Györgyi bejegyzett, bronzjelvényes
igazságügyi adó- és könyvszakértő, felnőttképzési szakértő.

•

•

•

Szakképzési feladataink meghatározó eleme a pályaorientáció. 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 negyedik alkalommal vettünk részt a 5 helyszínen
megrendezett Pályaválasztási Kiállításon. Külön standon,
tanácsadással, több szakmában munkadarabok készítésének
lehetőségével színesítettük a rendezvényt. Helyszínek:
Salgótarján, Bátonyterenye, Pásztó, Diósjenő, Balassagyarmat.
Kb. 2100 tanuló vett részt a programon.
Negyedik alkalommal került megrendezésre a nagy sikerű
„Szakma Piactér” pályaorientációs rendezvény Salgótarjánban és
Balassagyarmaton. 20-20 foglalkozás képviselője mutatta be
kreatív feladat keretei közt a szakma néhány mozzanatát,
eszközét, alapanyagát. Pl. koktélt készítettek, gyümölcsöt
faragtak, tűpárnát varrtak, hajat fontak, stb. 180, ill. 150 fő 8.
osztályos tanuló volt jelen.

•

•
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2016. júniusában 18 felső tagozatos tanuló részére 1
hetes pályaorientációs hagyományteremtő nyári tábor
megrendezése, szakmák bemutatásával. Pl: Posta,
Ipolycipő Kft, Svejk Vendéglő.
Kérdőíves felmérés készítése 7. osztályos tanulókkal
(183 db), melynek célja a továbbtanulási tervek,
érdeklődési kör felmérése, információhoz jutás forrása.
Üzemlátogatások szervezése 40 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
• NFA támogatással gyakorlati képzésben résztvevő
gyakorlati képzőhelyek oktatói részére: 20 fő
kereskedő, női szabó, kőműves és vendéglátásszervezővendéglős
• Önköltséges 12 fő
kőműves, női szabó és vendéglátásszervező-vendéglős

•
•

A SZK konstrukció sikeresen működik.
NKIK-ken keresztül 2016-ban folyósított hitelek darabszáma és
össszege
SZK folyósz.

•

SZK forgó

SZK beruh.

SZK agrár
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Bankonkénti megoszlás
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%
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BB

3

2

17

2

ERSTE Bank

17

13

97,5

11

MKB

18

14

107

11

OTP

6

5

154

17

SBERBANK

1

2

2

-

Takszöv

80

63

527,7

58

Unicredit

1

1

6

1

126

100

911,2

100

Összesen

Célja: Közhiteles adatbázis kidolgozása a működő
vállalkozásokról
• MKIK regisztrációs adatbázisban szereplő megyei
működő vállalkozások száma: 10.953
(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
2016-ban: 6.887
•

2016-ban több alkalommal lettek felszólítva a nem
fizetők, 1256 végrehajtási eljárás indult

•

A regisztrációs rendszer adattartalma 2015-től
jelentősen bővült!
• Cégbírósági nyilvántartás (online)
• Egyéni vállalkozói nyilvántartás (offline)

• Békéltető testületek (online)
• NAV (online)
• NÉBIH (offline)
• Fogyasztóvédelem (offline)

• Közbeszerzési Hatóság (offline)
• Gazdasági Versenyhivatal (offline)
• Munkaügyi Hivatal (online)

•
•
•

•

•
•

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 700, Nógrád megyében 7 kérelem volt
(105 millió Ft értékben)
A beadott kérelmekhez tartozó beruházási érték 
160MrdFt, ebből a vitatott összeg értéke 22,0MrdFt
A szakvéleménnyel lezárult ügyes esetekben átlagosan az
utalt összeg 75%-át állapították meg a szakértők
2016-ban 2 tájékoztató előadást tartottunk a TSzSz
működéséről

•
•

•
•
•
•
•

Szakmai út a Firenzei Nemzetközi Kézműves Kiállításra, amelyet 80. alkalommal
szerveztek meg, 50 ország, 800 kiállítójával, 140 000 látogatóval.
Az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat rimaszombati
irodanyitóján előadást tartottunk a Magyar-Szlovák Tagozat tevékenységéről,
együttműködési lehetőségekről
Magyar-Szlovák KIK Taggyűlés Dunaszerdahelyen, ismételten elnökségi tag pozíció
megszerzése
Radványi Vásáron való részvétel Besztercebányán 13 magyar kézműves
kiutaztatásával 13. alkalommal
A nyitrai Autosalon Kiállításon való részvétel
Magyar-Szlovák Gazdasági Együttműködési Kérdések Vegyes Bizottsága (GEK
VB) 2. ülésén való részvétel.
Az INTERREG SLOVAKIA-HUNGARY pályázat benyújtása. Az NKIK vezető
partnerként 2 db pályázatot nyújtott be ( Route 66, ami összeköt ill. Fiatal és aktív
népesség mobilizálása és orientálása címmel), együttműködő partnerként további
pályázatot nyújtottunk be a Besztercebányai KIK vezető partnerségével Innovációs
portfólió létrehozása céljával. Az InnoService
pályázat támogatásban részesült, további döntés 2017. júniusban várható.

•
•

2016 Tisztújítás éve
Aktuális témákban szakmai előadások tartása
• Adó
• TB

• Munkaügy
• Jog

Kamarai beszélgetések programsorozat elindítása
(Bod Péter Ákos, Fekete Zsolt)
• Modern Vállalkozások programja
6 helyszínen aktuális infokommunikációs előadások és
prezentációk
•

•

Kézműves rendezvények
• A „Magyar Kézműves Remek” cím ünnepélyes átadása Debrecenben
•

•
•

•
•

•

volt.
Díjazottak: Kanyó Alfonzné, csuhétáska variációk és Némethné Jancsi
Ilona, templomi zászló
Kiállításra került: Deme Józsefné, virágos fülbevalók, medálok, variációk
csipkében és Sólyom Zsuzsanna, Csokoládé az őshazából
Kamaránk ebben az évben is támogatta a kézművesek részvételét a
„Magyar Kézműves Remek” pályázaton a pályaművek Debrecenbe
történő szállításával, a díjazottak odaszállításával, a kiállítást követően a
pályaművek hazaszállításával.
Karácsonyi Készülődés 30 kézműves részvételével

2 hónapos angol és spanyol on-line nyelvtanfolyam 90 fő
részvételével, amelyhez más kamarák tagjai is csatlakoztak
Weboldal karbantartás, testreszabás, tartalomkezelés a
gyakorlatban c. tanfolyam a kamarában, 32 óra

•

TOP 50 kiadvány és szakmai rendezvény 11.
alkalommal
Itt kerültek átadásra a Kamarai díjak is.

Díjazottak 2016-ban:

-„Palócföld Gazdaságáért” kategóriában:
− a NORDTECHNIK Kft
− a PARAT Ungarn Kft

-„Nógrád Megye Szakképzéséért” kategóriában
− a SODEXO Magyarország Kft

kapta a kitüntetést.

•

Jelenleg 850 nógrádi székhelyű vállalkozás szerepel a
regisztrációs rendszerben (előző évben 908 db volt).

•

Még mindig jellemző a megyén kívüli székhellyel
rendelkező nógrádi építőipari vállalkozás.

Kamarai szolgáltatások speciális részét képezi a
külkereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás „Original”
származási bizonyítványok, ATA Carnetek kiadása
• 2016-ban 51 db származási bizonyítványt hitelesítettünk.
A származási bizonyítványok közül 0 db EU térségbe, 5
export hitel finanszírozáshoz, 46 db pedig 3. országokba
(India, Katar, Madagaszkár, Vietnám, Ukrajna, Kazahsztán,
Kolumbia, Elefántcsontpart) került kibocsátásra
•

•

126 db Cégkivonat kiadására került sor

•

Ügyszám
•
•
•
•
•
•
•

•

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

95
106
109
146
117
131
115

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 feladatkör/ csökkenő támogatás !!

•
•

Megyei TOP
Salgótarján Megyei Jogú Város TOP

Foglalkoztatási
Paktumokban való
részvétel

