Országos kitekintésben:
•

•

A magyar gazdaság 12 éve nem látott növekedési teljesítményt mutatott fel
4,2%-os ütemmel
Az erőteljes növekedés okai:
Uniós forrásból finanszírozott fejlesztések
• Lakás és egyéb ingatlan beruházások élénkülése
• Kedvező nemzetközi feltételek
• Támogató kormányzati intézkedések (CSOK, Életpályaprogramok, adó és bér
megállapodások, stb.)
•

•

•
•
•
•
•

A keresleti oldalt elsősorban a háztartások fogyasztása, valamint a beruházások
hajtották még a termelési oldalon a szolgáltatások, ipari termelés valamint az
építőipar jelentették a növekedés forrását
Kiemelkedően magas ütemben 16,7%-kal nőttek a beruházások (előző évi 16%os visszaesés után)
Már hatodik éve 3% alatti az államháztartási hiány (1,9%)
A gazdasági válság óta 2017-ben következett be a legnagyobb béremelés
(12,8%)
Munkanélküliség 4% alatti szintre mérséklődött
70ezer fővel nőtt a foglalkoztatás, miközben a közfoglalkoztatottak száma
40ezer fővel csökkent

Megyei kitekintésben:
•

•

•

Demográfiai helyzet:
A megye népessége 1250 fővel fogyott, a csökkenés előző évekhez képest nőtt.
Minden megyében, országosan is negatív a halálozás-születés egyenlege.
Gazdasági aktivitás:
• Országosan a 15-74 éves korosztály 62,1%-a 4,6millió fő
• Nógrád 62,4% 91,2ezer fő volt gazdaságilag aktív, magasabb az országosnál
• Ebből 84ezer fő foglalkoztatott (előző évhez képest nőtt),
7,2ezer fő munkanélküli (előző évhez képest csökkent)
Munkanélküliség
• Országos: 3,8%
• Nógrád: 7,9% (előző év 9%)
csak 2 megyében nagyobb: Szabolcs-Szatmár Bereg 9,2 és Somogy 8,4

•

•

Alkalmazásban állók száma: 32.100 fő – 3,9%-kal kevesebb mint 1 évvel
korábban.
Ugyanakkor: Országosan is és az ÉM-i régióban is növekedett a számuk!
Keresetek
Bruttó havi átlag kereset
Országos: 297 ezer
• Nógrád: 228 ezer (76,8%)
•

Nettó havi átlag kereset
Országos: 197 ezer
• Nógrád: 152 ezer (77,2%)
•

•

Megyénkben előző évhez képest 15,5%-kal nőttek a bérek, de még így is jóval
az országos átlag alatti, csak Békésben és Szabolcs-Szatmár Beregben
alacsonyabb
Nyilvántartott álláskeresők
• 2017.decemberében 10.296 fő álláskeresőt tartottak nyilván 5,5%-kal
kevesebb mint 1 évvel korábban
• számuk a munkavállalási korú népességhez viszonyítva Nógrádban a
legmagasabb 7,6%, az országos átlag 3,7%
Győr-Moson-Sopron megyében 1,0%!

•
•
•

•

Az álláskeresők 34%-a tartósan, egy évet meghaladóan nem tudott
elhelyezkedni
Pályakezdő álláskeresők száma 951 fő, 9,2%-a az álláskeresőknek,
számuk az előző évekhez képest 20%-kal csökkent
Álláskeresők 53%-a legfeljebb 8 általános végzettségű
24%-a szakmunkás
20%-a érettségi
3%-a diplomás (legalacsonyabb a megyék között)
Betöltetlen álláshelyek száma: 2,7ezer 17%-kal kevesebb mint előző
évben.
10 üres álláshelyre 38 álláskereső jutott, 5%-kal több mint 2016-ban.

Vállalkozások száma
• Ezer lakosra országosan 176 vállalkozás jutott 2017ben
- Nógrádban: 124, legalacsonyabb Borsod 116 db
(országos átlag 176 db)
• Regisztrált vállalkozások száma 23.754 (1,1%-os
növekedés)

A Nógrád megyei szervezetek 2017-ben 28 milliárd Ft értékű fejlesztést valósítottak
meg
•
12%-kal kevesebbet mint előző évben (!)
•
Egy lakosra 148 ezer Ft beruházás jutott → ! az országos átlag 27%-a, legkisebb az
országban
•
Ipar termelési értéke a megyében 7,8%-kal haladta meg az előző évet (! egy lakosra
jutó érték 70%-a az országosnak)
•

•

•

Építőipar termelési értéke 24%-kal nőtt az előző évhez, az 1 lakosra jutó érték az
országos átlag 24%-a. Legalacsonyabb az országban
27 lakás épült családi házas formában összesen a megyében. A lakásépítések
intenzitása Nógrádban a legalacsonyabb
tízezer lakosra 1,4 jutott, országos átlag 14,7
Turizmus: Vendégek száma 15%-kal nőtt, vendégéjszakák száma 21%-kal nőtt. De!
Még így is a megyék rangsorában az utolsó, az országos vendégéjszakák 0,5%-át
adja a megye

: A megye gazdasági mutatói az előző évhez képest igen sok esetben az országos
átlagot meghaladóan javultak, de lemaradásunk nem csökkent, több területen még nőtt
is.
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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
Kamarai tagoknak egyedi ügyekben való szakmai
segítségnyújtás

•
•

•
•

•

Gyakorlati képzőhelyek bevezető ellenőrzése, köztes ellenőrzése
160 képzőhelyen.
4. alkalommal került sor a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzését
végző kamarai szakértők képzésére, melyen 30 fő tett sikeres
vizsgát.
810 tanulószerződés megkötésének tanácsadással történő
segítése.
Szakiskola-2017 kutatás keretében, a GVI megbízásából felmérést
végeztünk a megyei vállalatok szakképzett munkaerő iránti
keresletének alakulásáról és a fiatal pályakezdő szakmunkások
munkaerő-piaci helyzetéről (39 vállalkozás + 57 tanulói kérdőív,
:96 ). A felmérés adatait is figyelembe véve került
meghatározásra a 2018/19-es tanév szakiskolai, és
szakközépiskolai beiskolázási szerkezete Nógrád megyében.
348 fő szakiskolai tanuló szintvizsgájának megszervezése és
lebonyolítása 18 szakképesítésben, 34 vizsgacsoportban, 7
szakképző iskolával együtt működve

•
•

•
•

•

Közreműködés 317 együttműködési megállapodás keretében 919
tanuló nyári szakmai gyakorlatának a megszervezésében
A Szakma Kiváló Tanulója verseny írásbeli elődöntőjének
megszervezése 129 fő tanuló részére (nőtt a résztvevők száma,de
gyengébb eredmények)
620 tanuló és kísérőik utazásának szervezése Budapestre, a
Szakma Kiváló Tanulója országos verseny döntőjére.
151 szakmai záróvizsgára vizsgaelnök és vizsgabizottsági tag
delegálása. Iskolarendszerű vizsga 62, iskolarendszeren kívüli
vizsga 89 volt. Összesen 2068 fő tett szakmai záróvizsgát.
Gazdálkodó szervezetek tájékoztatása a szakképzési hozzájárulás
elszámolásának lehetőségeiről és a 2017. évi változásokról.

•

•

•

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 ötödik alkalommal vettünk részt a 6 helyszínen
megrendezett Pályaválasztási Kiállításon. Külön standon,
tanácsadással, több szakmában munkadarabok készítésének
lehetőségével színesítettük a rendezvényt. Helyszínek:
Salgótarján, Bátonyterenye, Pásztó, Diósjenő, Balassagyarmat,
Szécsény. Kb. 2100 tanuló vett részt a programon.
Ötödik alkalommal került megrendezésre a nagy sikerű „Szakma
Piactér” pályaorientációs rendezvény Balassagyarmaton. 30
foglalkozás képviselője mutatta be kreatív feladat keretei közt a
szakma néhány mozzanatát, eszközét, alapanyagát. Pl. koktélt
készítettek, gyümölcsöt faragtak, tűpárnát varrtak, hajat fontak,
stb. 200 fő 8. osztályos tanuló volt jelen.

2017. júniusában 18 felső tagozatos tanuló részére 1
hetes pályaorientációs hagyományteremtő nyári tábor
megrendezése, szakmák bemutatásával. Pl: Castellum
Hotel Hollókő, Axamo varrodája.
• Kérdőíves felmérés készítése 7. osztályos tanulókkal
(183 db), melynek célja a továbbtanulási tervek,
érdeklődési kör felmérése, információhoz jutás forrása.
• Üzem és tanműhely látogatások szervezése 40
alkalommal közel 600 tanuló bevonásával
• Új rendezvény:Tájoló nap-kisérleti jelleggel egy
kiválasztott iskolában forgószínpad szerűen került sor a
tanulók szakmai alkalmasságának és érdeklődésének
felmérésére
•

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: 15 fő
kereskedő, autószerelő, karosszéria lakatos, gépi
forgácsoló, hegesztő, szakács
• Önköltséges 11 fő
•
•
•
•
•
•

kőműves
festő, díszítő, mázoló, tapétázó
autóelektronikai műszerész
autószerelő
kereskedő
hegesztő

•
•
•

A SZK konstrukció sikeresen működik.
2017-ben befogadott igénylés 201 db
NKIK-ken keresztül 2017-ben folyósított hitelek darabszáma és összege
SZK folyósz.

•
•

SZK forgó

SZK beruh.

SZK agrár

db

MFt

db

MFt

db

MFt

db

MFt

db

MFt

db

MFt

111

974,5

6

35,9

2

13,7

17

133,9

1

9,4

137

1167,4

Előző évihez képest darabban 9%-os, Ft-ban 28%-os növekedés, ami főként
2017 második felében jelentkezett.
Bankonkénti megoszlása
db

%

Összeg Mft

%

BB

3

1

25

2

ERSTE Bank

15

11

162

14

MKB

21

15

161,4

14

OTP

5

4

142,4

12

SBERBANK

2

1

51

4

Takszöv

91

58

625,6

54

Unicredit

-

-

-

-

137

100

1167,4

100

Összesen
•

Összesen

SZTM

2012 óta az NKIK-nál befogadott igénylések száma 3466, a létrejött
hitelügyletek száma 2615, a kihelyezett hitel állomány 13.454MFt.

Célja: Közhiteles adatbázis kidolgozása a működő
vállalkozásokról, folyamatosan bővülő adattartalommal
• MKIK regisztrációs adatbázisban szereplő megyei
működő vállalkozások száma: 9.669
(f.a. + v.a. is benne van)
Kamarai hozzájárulását rendezte 2012-ben: 8.535
2013-ban: 7.769
2014-ben: 7.711
2015-ben: 7.733
2016-ban: 7.778
2017-ben: 7.849 db
•

2017-ben több alkalommal lettek felszólítva a nem
fizetők, 184 végrehajtási eljárás indult

•

A regisztrációs rendszer adattartalma 2015-től
jelentősen bővült! Összeköttetés van:
• 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 870, Nógrád megyében 7 kérelem volt
(105 millió Ft értékben)
A beadott kérelmekhez tartozó beruházási érték 
200MrdFt, ebből a vitatott összeg értéke 24,5MrdFt
A szakvéleménnyel lezárult ügyes esetekben átlagosan az
utalt összeg 70-80%-át állapították meg a szakértők
2017-ben 2 tájékoztató előadást tartottunk a TSzSz
működéséről

•
•

•
•
•
•

Tanulmányút Brüsszelbe, résztvevő: Dr. Tordai Péter, elnök
A „Határon Átnyúló Innovációs Szolgáltatási Portfólió” című, az Interreg V-A
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program által támogatott projekt
indítása
Öt partner működik együtt a projektben: a Beszertecebányai, a Kassai, a Nógrád-, a
Heves- és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamarák – a
projektvezető a Beszertcebányai Kamara.
A projekt 2017. október 1-én indult 16 hónapos időtartammal, a költségvetése
162.174,6 euró, melyből 137.848.41 euró az ERFA társfinanszírozása.
Fontosabb tevékenységek: határ menti innovációs portfólió létrehozása, tematikus
workshopok a kamarai munkatársak részére, üzletember-találkozók szervezése
Párkány város önkormányzata által szervezett tradícionális Simon-Júda napi
kézműves vásáron való részvétel magyar kézművesekkel, 8 fő
Radványi Vásáron való részvétel Besztercebányán 15 magyar kézműves
kiutazásával 4. alkalommal
Tanulmányút Bad-Hofgastein-be
Részvétel a Word-Skill szakmai világversenyen
Nógrádi versenyző: Miklós Ádám

•

•

•

Gazdasági Fórum előadássorozat
(adótörvények változásai, közműcsatlakozás új
rendelkezései, aktuális jogszabályi változások, stb.)
Kamarai beszélgetések programsorozat folytatása
(egy ismert előadó + egy kamarai tag bemutatkozás +
kötetlen beszélgetés)
Modern Vállalkozások programjának folytatása
Vállalkozz digitálisan → 6 helyszínen aktuális témákban
előadás +kiállítók

•

Kézműves rendezvények
• A „Magyar Kézműves Remek” kiállítás megnyitója, díjak átadása

Budapesten volt, az OMÉK keretében.
„Magyar Kézműves Remek” címet kaptak:
• Kanyó Alfonzné,csuhéfonó népi iparművész, csuhétáska kollekció – 5.

alkalommal vehette át a KRD-at ezért elnöki aranyéremben is
részesült
• Fazakas Henriette, csontfaragó, csont és szaru gombok – 4.
alkalommal vehette át a KRD-at

Termékei kiállításra kerültek:
• Kiss Tünde, gyékényfonó, öltözék kiegészítők

• Karácsonyi Készülődés 25 kézműves részvételével

•

TOP 50 kiadvány és szakmai rendezvény 12. alkalommal
Itt kerültek átadásra a Kamarai díjak is.
Díjazottak 2017-ben:
• „Palócföld Gazdaságáért” díjat kapott:
• a FABOGÁR Kft

• a Vitaland Kft

• „Nógrád Megye Szakképzéséért” díjat
• ZOLLNER Kft

kapott:

•

Jelenleg 997 nógrádi székhelyű építőipari vállalkozás
szerepel a regisztrációs rendszerben, ez az előző
évihez képest 10%-os növekedés, de sok benne a
kényszer egyéni vállalkozó

Kamarai szolgáltatások speciális részét képezi a
külkereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás „Original”
származási bizonyítványok, ATA Carnetek kiadása
• 2017-ben 116 db származási bizonyítványt és export
számlát hitelesítettünk.
• Az export számla hitelesítések célországa: Oroszország,
Hong Kong
• A származási bizonyítványok célországai: Azerbajdzsán,
Hong Kong, Indonézia, India, Vietnam, USA, Kolumbia, stb.
•

•

125 db Cégkivonat kiadására került sor, hasonló
mennyiségű mint az előző évben

•

Ügyszám
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

95
106
109
146
117
131
115
121

Főbb vitás területek:
• Termékszavatossággal kapcsolatos panaszok (lábbeli, mobil telefon,

posta és távközlés, közüzemi szolgáltatás)

•

•

2015 szept. 11 óta – amikor is az együttműködési kötelezettség
rögzítésre került a fogyasztóvédelmi törvényben érezhetően
megnőtt a jóváhagyott egyezségek száma, az együttműködési
készség növekedett
Kis megyék kevés ügyszámmal csak veszteségesen tudják
működtetni

•
•
•
•

Mind a 4 Nógrád megyei Foglalkoztatási Paktumban
tagként való részvétel
Munkaerő szükséglet felmérést végeztünk a
Paktumok területén működő vállalkozásoknál
Kompetencia Kézikönyvet készítettünk7 szakmára
Pályázati tájékoztató biztosítása a vállalkozások
számára Eu-s forrásokról

