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Nógrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

Milyen gazdasági közegben működünk
•
•
•

•
•

•
•

Országos kitekintésben:
Magyarország 2018-ban gyorsabb ütemű gazdasági növekedést produkált mint az európai
uniós átlag. A gazdaság teljesítménye az előző évhez képest 5%-kal emelkedett.
Az erőteljes növekedésben fontos szerepet játszott
belföldi kereslet növekedése
 reálbérek növekedése
 beruházások bővülése
Ipari termelésvolumene 3,5%-kal volt nagyobb mint az előző évben és rendkívül kedvezőnek
tekinthető, hogy minden régióban nőtt az előző évhez képest
Javult a foglalkoztatás helyzete, a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.497.000 fő, ami
56.000 fővel több mint egy évvel korábban
! Súlyosbodó munkaerőhiány további dinamikus bérnövekedés várható
Nettó átlagkereset 11,3%-kal nőtt
Minimálbér bruttó összege 149.000 Ft
Garantált bérminimum bruttó összege 195.000 Ft
Fogyasztói árak 2,8%-kal emelkedtek

Milyen gazdasági közegben működünk
•
•
•

•

Megyei kitekintésben:
Demográfiai helyzet:
A megye népessége 1400 fővel fogyott, a csökkenés előző évekhez képest nőtt, a
csökkenés mértéke meghaladta az országos átlagot.
Gazdasági aktivitás:

•
•
•

Országosan a 15-74 éves korosztály 62,6%-a 4,6millió fő gazdaságilag aktív

Nógrád 62,9% 91ezer fő volt gazdaságilag aktív, magasabb az országosnál
Ebből 86ezer fő foglalkoztatott (előző évhez képest nőtt, előző év 84ezer),
5ezer fő munkanélküli (előző évhez képest jelentősen csökkent, előző év 7,2ezer)

Munkanélküliség

•
•

Országos: 3,6%
Nógrád: 5,3% (előző év 7,9%)
csak 3 megyében nagyobb: Szabolcs-Szatmár Bereg 8,7
Baranya 7,1 és Hajdú-Bihar 6,2

Milyen gazdasági közegben működünk
•

•

Alkalmazásban állók száma: 31.053 fő – 3,9%-kal kevesebb mint 1 évvel korábban.
Ugyanakkor: Országosan növekedett a számuk!
Keresetek
Bruttó havi átlag kereset

•
•

Országos: 330 ezer – 11,3%-kal nőtt előző évhez képest
Nógrád: 254 ezer (77%) – 11,2%-kal nőtt előző évhez képest

Nettó havi átlag kereset

•
•

Országos: 219 ezer
Nógrád: 168,9 ezer

Megyénkben előző évhez képest 11,2%-kal nőttek a bérek, de még így is jóval az országos
átlag alatti, csak Békésben és Szabolcs-Szatmár Beregben alacsonyabb. Az ÉMo-i régióban
megyénkben a legalacsonyabbak
• Nyilvántartott álláskeresők

•

2018. decemberében 10 ezer fő álláskeresőt tartottak nyilván 1,7%-kal többet mint 1 évvel korábban. !
Országosan 5% volt a csökkenés.

Milyen gazdasági közegben működünk
•
•

•
•
•

Az álláskeresők 33%-a tartósan, egy évet meghaladóan nem tudott elhelyezkedni.
Számuk minimálisan nőtt (0,6%).
Pályakezdő álláskeresők száma 983 fő, 9,4%-a az álláskeresőknek, számuk az előző
évekhez képest 3,4%-kal emelkedett
Álláskeresők 53%-a legfeljebb 8 általános végzettségű
23,6%-a szakmunkás
21%-a érettségi
2,4%-a diplomás
Betöltetlen álláshelyek száma: 2,5 ezer 8,1%-kal kevesebb mint előző évben.
10 üres álláshelyre 42 álláskereső jutott, 4-gyel több mint 2017-ben.
A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességhez viszonyítva
Nógrádban a legmagasabb.(7,8%) országos átlag 3,6%

Milyen gazdasági közegben működünk

Vállalkozások száma

• Ezer lakosra országosan 180 vállalkozás jutott 2018-ban
- Nógrádban: 128, ÉMo-on 132

• Regisztrált vállalkozások száma 24.189 (1,8%-os növekedés)

Milyen gazdasági közegben működünk
Beruházás
A Nógrád megyei szervezetek 2018-ban 45 milliárd Ft értékű fejlesztést valósítottak meg.

•

•

49%-kal többet mint előző évben!
(Országosan 18,3% a növekedés, Émo-i régióban 26,5%)

Egy lakosra 237 ezer Ft beruházás jutott ami az ország átlag mindössze 34%-a, de javult az arány az előző
évhez képest (2017: 27%)

Ipar

•
•
•

Az ipari termelés volumene országosan is és minden régióban növekedett, de Nógrádban jelentősen csökkent
az előző évhez képest (79,1%) (Országos 103,5 Émo-i régió 102,3)
Egy lakosra jutó termelési érték így mindössze 53,5%-a az országos átlagnak, jelentősen csökkent az előző
évhez képest
Termelési volumen

•
•

Növekedés volt: járműipar, gumi-, műanyag és építőipar
Csökkenés volt: kohászat, fémfeldolgozás, villamos berendezések gyártása, textil és kéziipar, gép, gépi berendezések gyártása

Az ipari termelés volumene nagyobb mértékben csökkent mint az itt foglalkoztatottak száma a
termelékenység megyénkben ebben az ágazatban 4,6%-kal elmaradt az előző évtől

Milyen gazdasági közegben működünk
Építőipar

• Termelési érték Nógrádban 18%-kal haladta meg az előző évit.
• Az országos bővülés a megyeinél nagyobb volt (27,3%)
• Az egy lakosra jutó termelési érték 54,9 ezer Ft, mindössze 22,5%-a az
országos átlagnak (244.5 ezer Ft)
Lakásépítés

• 54 új lakás épült a megyében, 2x annyi mint előző évben
• ! Ennek ellenére a tízezer lakosra jutó épített lakások száma a megyénkben
2,8 országosan 18,1 az ÉMo-i régióban 6,3

Milyen gazdasági közegben működünk
Turizmus

•

•

•

Nógrád megye kereskedelmi szálláshelyeit 2018-ban 84 ezer vendég összesen 193
ezer vendégéjszakára vette igénybe. A vendégek száma 14, a vendégéjszakáké 18%kal haladta meg az előző év azonos időszakát, mindkét érték jelentősen felülmúlta az
országost. A vendégéjszakák mintegy felét kitevő szállodákban több mint
háromtizedével nőtt a forgalom.
A vendégek 93%-át adó belföldiek 20%-kal több vendégéjszakát töltöttek el a
szálláshelyeken. A külföldiek vendégéjszakái 8,3%-kal bővültek. A külföldi
vendégéjszakák jelentős részét a német, holland és szlovák vendégek tették ki.
A kereskedelmi szálláshelyek 2018-ban 2,8 milliárd forint bruttó árbevételt értek el,
folyó áron 15%-kal többet, mint egy évvel korábban. Az összes bevétel 45%-át adó
szállásdíjak összege 17%-kal nőtt. Az elfogadóhelyeken SZÉP-kártyával 199 millió
forint értékben fizettek, ami folyóáron 45%-kal több, mint egy évvel korábban.

Milyen gazdasági közegben működünk

: 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.

Az NKIK 2018. évi tevékenység főbb területei:
1. Szakképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása
2. Széchenyi Kártya hitel konstrukció működése
3. Közhiteles vállalkozói adatbázis szolgáltatásaink folyamatos bővítése
4. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése
5. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, bővítése
6. Rendezvények lebonyolítása
7. Építésügyi regisztráció
8. Külkereskedelemhez kapcsolódó kereskedelempolitikai szolgáltatások nyújtása
9. Cégkivonatok kiadása
10. Békéltető testület működtetése
11. Részvétel a 2014-2020 Eu-s források helyi felhasználásában – GINOP pályázatokban közreműködés
12. Kamarai tagoknak egyedi ügyekben való szakmai segítségnyújtás
13. Kiemelt program: EuroSkills verseny lebonyolításában való részvétel

1/a Szakképzéssel összefüggő feladatok
•
•
•
•
•

•

Gyakorlati képzőhelyek bevezető ellenőrzése, köztes ellenőrzése 160 képzőhelyen.
(120+40, 84 bevezető ell., 76 köztes ell.)
5. alkalommal került sor a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzését végző kamarai
szakértők képzésére, melyen 15 fő tett sikeres vizsgát
802 tanulószerződés megkötésének tanácsadással történő segítése.

A GVI megbízásából felmérést végeztünk 51 megyei vállalkozás körében a rövidtávú
munkaerőpiaci elősegítés és konjunktúra kutatás témakörében
273 fő szakiskolai tanuló szintvizsgájának megszervezése és lebonyolítása 16
szakképesítésben, 27 vizsgacsoportban, 7 szakképző iskolával együtt működve

500* diák részvételével Görög Ibolya protokoll szakértő nagy sikerű előadást tartott
„Iskolától- a munkakezdésig” címmel
*a megye minden szakközépiskoláját képviselő

1/b Szakképzéssel összefüggő feladatok
•
•
•
•

•
•

Közreműködés 265 együttműködési megállapodás keretében 612 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)
618 tanuló és kísérőik utazásának szervezése Budapestre, a Szakma Kiváló Tanulója
országos verseny döntőjére. (521 főt a támogatási szerződés terhére, 97 főt kamarai
költségvetés terhére)
284 szakmai záróvizsgára vizsgaelnök és vizsgabizottsági tag delegálása.
Iskolarendszerű vizsga 102, iskolarendszeren kívüli vizsga 182 volt. Összesen 2685 fő
tett szakmai záróvizsgát.
Gazdálkodó szervezetek tájékoztatása a szakképzési hozzájárulás elszámolásának
lehetőségeiről és a 2018. évi változásokról.
első alkalommal „Könyvelőkkel a duális képzésért” tájékoztató megtartása

1/c Szakképzéssel összefüggő feladatok
• 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 hatodik alkalommal vettünk részt a 2 helyszínen
megrendezett Pályaválasztási Kiállításon. Külön standon, tanácsadással, több
szakmában munkadarabok készítésének lehetőségével színesítettük a
rendezvényt. Helyszínek: Salgótarján, Balassagyarmat. Kb. 2000 tanuló vett
részt a programon.

• Ugyanezeken a helyszíneken pedagógusok részére
Pályaorientációs-pedagógus fórumot rendeztünk

1/d Szakképzéssel összefüggő feladatok
• 2018. júniusában 2x18 felső tagozatos tanuló részére 2x1 hetes
pályaorientációs hagyományteremtő nyári tábor megrendezése, szakmák
bemutatásával. Pl: Sinia Ülőbútorgyár, Tarján Vendéglő, KNAUS TABBERT
Kft.

• 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 400 tanuló
bevonásával

1/d Szakképzéssel összefüggő feladatok
Új rendezvények:

• 2018.09.26-28. EuroSkills Budapest: 2803 fő általános és középiskolást
utaztattunk a „Szakmák Európa bajnokságára” a Hungexpora
12 fuvarozó cég 57 autóbuszával zajlott az utazás

• Szakmavilág kamionnal országos pályaorientációs roadshow szervezése:
Salgótarján Városi Sportcsarnok, 216 fő: VR szemüvegek segítségével 4
szakmacsoportot ismerhettek meg a tanulók: építőipar, autóipar,
vendéglátás, kreatív szakmák

• Fától a bútorig asztalosipari kiállításra 50 fő asztalos, ács tanulót utaztattunk
• Szakmák Éjszakájára 4 autóbusszal segítettük a vidéki diákok beutazását

1/e Szakképzéssel összefüggő feladatok
• 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.

• Szakmakosár kiadvány készítése 30 Nógrád megyében
tanulható szakmáról általános iskolások és szüleik
számára

1/f Szakképzéssel összefüggő feladatok
Mesterképzés

• NFA támogatással gyakorlati képzésben résztvevő gyakorlati képzőhelyek
oktatói részére: 12 fő autószerelő

• Önköltséges 10 fő
•
•
•
•
•
•
•

autóelektronikai műszerész
szakács
pincér
cukrász

vendéglátásszervező- vendéglős
karosszéria lakatos
gázfogyasztó berendezés- és csőhálózatszerelő

2. Széchenyi-Kártya ügyintézés
• A SZK konstrukció sikeresen működik.
• 2018-ban befogadott igénylés 216 db
• NKIK-ken keresztül 2018-ban folyósított hitelek
darabszáma és összege

SZK folyósz.

SZK forgó

SZK beruh.

SZK agrár

SZTM
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db
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7

65,5
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133,2

36

353,7

db

Összesen

MFt

db

MFt

162

1694,9

• 2017-hez képest a kihelyezett hitelek darabszáma
18, a hitelösszeg 45 %-kal emelkedett.

• Bankonkénti megoszlása
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-
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-
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100
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100

3/a. Kamarai hozzájárulás 2019.05.23-án
(kötelező regisztráció)
Célja: Közhiteles adatbázis kidolgozása a működő vállalkozásokról, folyamatosan
bővülő adattartalommal
• MKIK regisztrációs adatbázisban szereplő megyei működő vállalkozások száma:
10.141
(f.a. + v.a. is benne van)
Kamarai regisztrációs hozzájárulás 2019.03.31-ig rendezte:

•
•
•
•
•
•
•
•

2012-ben: 8.562

2013-ban: 7.826
2014-ben: 7.812
2015-ben: 7.884
2016-ban: 7.036

2017-ben: 8.876
2018-ban: 8.450
2019-ben: 6.430 db

3/b. Kamarai hozzájárulás
(kötelező regisztráció)
•

•

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)

2018. évben NAV-nál indított végrehajtások száma 811 db,
ebből befolyt 3.070 EFt

4. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése
•
•
•

•
•
•
•
•

2013. augusztus 12-én kezdte meg működését
Célja az építőipari lánctartozások csökkentése
TSZSZ szakvéleménye alapján elkerülhetővé válik a peres eljárás, illetve megindítása
esetén az eljárást gyorsítja
Országosan 2018. TSZSZ-hez 218 kérelem érkezett be és 131 szakvélemény készült
A szakértők a vitatott összegek átlagosan kb 60-70%-át állapították meg
A beadott kérelmek kb 25%-ban hiányosságok miatt nem indult az eljárás, illetve
visszavonásra került

A benyújtott kérelmekből 60 %-a alvállalkozó, 29 %-a fővállalkozó, 8%-a
megrendelő, 3%-a tervező volt
2018-ban 2 tájékoztató előadást tartottunk a TSZSZ működéséről

5. Nemzetközi kapcsolatok
•

•
•
•
•

A „Határon Átnyúló Innovációs Szolgáltatási Portfólió” című, az Interreg V-A SzlovákiaMagyarország Együttműködési Program által támogatott projekt befejezése
Öt partner működött együtt a projektben: a Beszertecebányai, a Kassai, a Nógrád-, a Heves- és a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamarák – a projektvezető a Besztercebányai
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 Egerben, Miskolcon,
Salgótarjánban, Kassán, Besztercebányán
Radványi Vásáron való részvétel Besztercebányán 15 magyar kézműves kiutazásával 15.
alkalommal
Nógrád megyei kézművesek Bad-Hofgastein –i karácsonyi vásárban való részvétele

Tanulmányút Brno-i Nemzetközi Vásárvárosba, Pozsonyba a Magyar Nagykövetség Kereskedelmi
Irodájába 40 fő részvételével
Új Határon Átnyúló pályázat benyújtása. Képzési kínálat fejlesztése a határtérségben címmel. 1.
kör megnyerése
Partnerünk: Füleki Szakképzési Iskola

6/a. Rendezvények lebonyolítása
• Gazdasági Fórum előadássorozat
(adótörvények változásai, Munka Tv. változás, aktuális jogszabályi változások,
stb.)

• Kamarai beszélgetések programsorozat folytatása
(egy ismert előadó + egy kamarai tag bemutatkozás + kötetlen beszélgetés)

• Modern Vállalkozások programjának folytatása
Vállalkozz digitálisan aktuális témákban előadás +kiállítók

• Munkahelyi belső képzések programjának segítése, pályázók felkutatása,
segítése

6/b. Rendezvények lebonyolítása
• Kézműves rendezvények
•
•

A „Magyar Kézműves Remek” kiállításon való részvétel megyei vállalkozókkal
Pályaművet nyújtottak be:

•
•
•
•

Kanyó Alfonzné, csuhéfonó népi iparművész, csuhékosár kollekció
Fazakas Henriette, csontfaragó, fésűk és kézzel kötött zoknik
Némethné Jancsi Ilona és Krasznai Gyula, bőr mappa gobelin képpel
Kiss Tünde gyékényfonó, lámpák kákából kollekció

Termékei kiállításra kerültek:

•
•

•

Némethné Jancsi Ilona és Krasznai Gyula
Fazakas Henriette

Karácsonyi Készülődés 25, magyar és szlovák kézműves részvételével

6/c. Rendezvények lebonyolítása
• TOP 50 kiadvány és szakmai rendezvény 13. alkalommal
Itt kerültek átadásra a Kamarai díjak is.
Díjazottak 2018-ban:

•

„Palócföld Gazdaságáért” díjat kapott:

•
•

•

a MBS CTK Kft.
a Café Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.

„Nógrád Megye Szakképzéséért” díjat kapott:

•

Dr Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet

7. Építőipari regisztrálás

• Jelenleg 1175 nógrádi székhelyű építőipari vállalkozás szerepel a regisztrációs
rendszerben, ez az előző évihez képest 18%-os növekedés, de sok benne a
kényszer egyéni vállalkozó

8. Okmányhitelesítés
• Kamarai szolgáltatások speciális részét képezi a külkereskedelemhez
kapcsolódó tanácsadás „Original” származási bizonyítványok, ATA Carnetek
kiadása

• 2018-ban 54 db származási bizonyítványt és 39 db export számlát
hitelesítettünk.

• Az export számla hitelesítések célországa: Oroszország, Hong Kong,
Törökország, Szaúd-Arábia, Jordánia

• A származási bizonyítványok célországai: Hong Kong, India, Vietnam,
Kolumbia, Marokkó, Törökország, Szaúd-Arábia, Madagaszkár, Szerbia,
Kanada, Szenegál, Jordánia, Maldív szigetek, Dubai, Izrael, Kína, USA

9. Cégkivonatok kiadása

• 95 db Cégkivonat kiadására került sor, kevesebb mint az előző évben

10. Békéltető testület működtetése
•

•
•

•

Ügyszám

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2010

95

2011

106

2012

109

2013

146

2014

117

2015

131

2016

115

2017

121

2018

117

Főbb vitás területek:

•

Termékszavatossággal kapcsolatos panaszok (lábbeli, mobil telefon), közlekedés, 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 - Változás várható a finanszírozásban

11. Részvétel a 2014-2020 EU-s források helyi
felhasználásában
• Mind a 4 Nógrád megyei Foglalkoztatási Paktumban tagként való részvétel,
aktív szervezés és részvétel a munkában

• Pályázati tájékoztató biztosítása a vállalkozások számára Eu-s forrásokról
• Konzorciumi tagként való részvétel az alábbi EU-s programokban:
• Modern Vállalkozások Programja
• Munkahelyi képzések Programja
• Mentor Program

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

