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Az NKIK 2019. 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

1/a Szakképzéssel összefüggő feladatok
• Gyakorlati képzőhelyek bevezető ellenőrzése, köztes ellenőrzése 180
képzőhelyen. ( 56 bevezető ell., 124 köztes ell.)

• 6. alkalommal került sor a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzését végző kamarai
szakértők képzésére és vizsgájára, melyen mind a 15 fő sikeres vizsgát tett

• Közel 800 tanulószerződés megkötésének tanácsadással történő segítése.
• A GVI megbízásából felmérést végeztünk 56 megyei vállalkozás körében a
rövidtávú munkaerőpiaci elősegítés és konjunktúra kutatás témakörében

• Közreműködés 230 együttműködési megállapodás megkötésében, melynek
keretében 483 tanuló nyári szakmai gyakorlata valósult meg

1/b Szakképzéssel összefüggő feladatok
• 320 fő szakiskolai tanuló szintvizsgájának
megszervezése és lebonyolítása 15 szakképesítésben,
34 vizsgacsoportban, 7 szakképző iskolával
együttműködve

•A

Szakma Kiváló Tanulója verseny írásbeli
elődöntőjének megszervezése 128 fő tanuló részére.
A középdöntőbe 2 tanuló jutott be.

• 632

tanuló és kísérőik utazásának szervezése
Budapestre, a Szakma Kiváló Tanulója országos
verseny döntőjére. A tanulók 82 %-a általános iskolás
volt, 13 nagy busszal 22 intézményből utaztattuk a
tanulókat és láttuk el őket úti csomaggal.

1/c Szakképzéssel összefüggő feladatok
• 286

szakmai záróvizsgára vizsgaelnök és vizsgabizottsági tag delegálása.
Összesen 2669 fő tett szakmai záróvizsgát.

• Szakmai vizsgaelnökök (24 fő) és vizsgabizottsági tagok (86 fő) felkészítésére
két alkalommal került sor, előadók Soós László és Mihálka Gáborné volt.

• Gazdálkodó

szervezetek tájékoztatása a szakképzési hozzájárulás
elszámolásának lehetőségeiről és a 2019. évi változásokról, előadó László
Antónia.

• második alkalommal került sor a „Könyvelőkkel a duális képzésért” c. előadás
megtartására 50 fő részvételével.

1/d 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 hetedik alkalommal
vettünk részt a 2 helyszínen (Salgótarján, Balassagyarmat)
megrendezett Pályaválasztási Kiállításon, „Szakmára fel!”
és „Szakmák utcája” programon. Külön sátorban VR
szemüvegek segítségével mutattunk be néhány szakmát,
ezzel is színesítve a rendezvényt. Kb. 2000 tanuló vett
részt a programon.
Ugyanezeken a helyszíneken pedagógusok részére
Pályaorientációs-pedagógus fórumot rendeztünk.

1/e Szakképzéssel összefüggő feladatok
• 2019. júniusában 16 felső tagozatos tanuló részére 1 hetes pályaorientációs
hagyományteremtő nyári tábor megrendezése, szakmák bemutatásával. Pl:
Kiskulacs Vendéglő, Bayer Cukrászda, Tarján Glass Kft., "Inter-Etikett" Nyomda
Kft, Eglo Magyarország Kft., SIC Hungary Gumiipari Kft., Pásztó-Hasznos
Vízműtelep, Pegazus Élményközpont.

1/f Szakképzéssel összefüggő feladatok
• Kérdőíves felmérés készítése 7. osztályos tanulókkal (176 db, 2 városi és 8
falusi iskolából), melynek célja a továbbtanulási tervek, érdeklődési kör
felmérése, információhoz jutás forrása.

• Üzem és tanműhely látogatások szervezése 40 alkalommal közel 400 tanuló
bevonásával

• Kamaránk is képviseltette magát a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése
napján az ún. „Pont Ott Parti”-n. Az országos rendezvénysorozat salgótarjáni
helyszínén a szakképzéssel kapcsolatos információkkal és pályaorientációs
tanácsadással álltunk az érdeklődők rendelkezésére.

1/g Szakképzéssel összefüggő feladatok
Új rendezvények:
• 2 helyszínre érkezett a megyébe a Szakmavilág
pályaorientációs roadshow kamion Bátonyterenyére és
Balassagyarmatra.
• A program mellé mindkét helyszínen egész napos Szakma
Piactér programot szerveztünk. Összesen 500 tanuló vett
részt. VR szemüvegek segítségével 4 szakmacsoportot
ismerhettek meg a tanulók: építőipar, autóipar,
vendéglátás, kreatív szakmák
• Szakmák Éjszakájára 150 fő részére, 5 útvonalon,
autóbusszal segítettük a vidéki diákok beutazását a
salgótarjáni,
bátonyterenyei
és
balassagyarmati
szakközépiskolákba.

1/h Szakképzéssel összefüggő feladatok
• Pályaorientációt segítő szórólapok készítése
• „Pályaválasztási kalauz„ című kiadvány elkészítése,
amely a szakképzéssel kapcsolatosan, átfogó
ismereteket nyújt a tanulóképzéssel kapcsolatosan, pl.
2019. évi változások, a tanulószerződéssel kapcsolatos
információk,
szakma
leírások,
mesterképzés
tudnivalói, szakmai versenyek, a megyében
tanulószerződés keretében tanulókat foglalkoztató
gazdálkodó
szervezetek
szakképesítésenként,
megkönnyítve a tanulók gyakorlati képzőhely
keresését.

1/i Szakképzéssel összefüggő feladatok
Mesterképzés

• NFA támogatással gyakorlati képzésben
résztvevő gyakorlati képzőhelyek oktatói
részére: 10 fő (ács 4, hegesztő 3,
autószerelő 3)

• Önköltséges 13 fő (gázfogyasztó
berendezés- és csőhálózatszerelő 6, gázés tüzeléstechnikai műszerész 3,
autószerelő 2, hegesztő 1, női szabó 1)

1/j Szakképzéssel összefüggő feladatok
•

•

Áprilisban, Fátrai Krisztina
ezüstkoszorús mesterfodrász a
megyében dolgozó 78 fodrász és tanuló
részére,nagy sikerű hajvágó
szemináriumot tartott 4 modell
frizurájának kialakításával.
A nagy sikerre való tekintettel
szeptemberben ismételten
fodrászbemutatót szerveztünk. Fátrai
Krisztina ezüstkoszorús fodrászmester
és Trauninger Nikolett color specialista
tartott szakmai bemutatót „Hajvágás,
hajfestés, melírtechnikák”címmel. Az 59
résztvevő az Indola Hungary Kft-től
meglepetés ajándékcsomagot kapott.

1/k Szakképzéssel összefüggő feladatok
•
•

Új feladat a kamarai gyakorlati oktató képzés és vizsga, amelynek keretében 3
csoportban 70 fő vizsgázott sikeresen és vehette át az erről szóló tanúsítványt. 35
gazdálkodó szervezet rendelkezik most már olyan munkavállalóval, aki gyakorlati
oktatói tanúsítvánnyal végezheti a tanulók képzését.
A kamara működteti a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságot, melynek keretében
véleményeztük a szakképzéssel kapcsolatos jogszabályi változásokat és szülői
értekezleteken a felső tagozatos általános iskolás tanulók szüleinek tájékoztatást
adtunk az új szakmajegyzékről.
Ez a feladat a következő évtől átalakul, melynek keretében létrehozzuk a Megyei
Munkaerőpiaci Kerekasztalt (MMK), melynek célja a kamara által összeállított
középtávú képzési szerkezetet érintő javaslat véleményezése, a munkaerő-piaci
igények megjelenítését elősegítő szakképzési elemzések, szakmai anyagok
véleményezése, a munkaerő-piaci információkon alapuló szak- és felnőttképzési
párbeszéd kialakítása, a megyei fejlesztésekkel összhangban

2. Széchenyi-Kártya ügyintézés
• A SZK konstrukció sikeresen működik 2002-től.
• 2019-ben befogadott igénylés 211 db
• NKIK-n keresztül 2019-ben folyósított hitelek
darabszáma és összege
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3/a. Kamarai hozzájárulás
(kötelező regisztráció)
Célja: Közhiteles adatbázis kidolgozása a működő vállalkozásokról, folyamatosan bővülő
adattartalommal
• MKIK regisztrációs adatbázisban szereplő megyei működő vállalkozások száma: 9.910
(csökkent)
(f.a. + v.a. is benne van)
Kamarai regisztrációs hozzájárulás 2020.03.31-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
2020-ban: 6.589 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)

2019-ben 3 alkalommal küldtünk ki tájékoztató-felszólító levelet
2019. évben NAV-nál indított végrehajtások száma 350 db,
ebből 2020.05.05-ig sikeres behajtás 137 db 1.370 Eft összegben

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 2019-ben TSZSZ-hez 365 kérelem érkezett be/Nógrádból 1/
• 2019-ben 3 tájékoztató előadást tartottunk a TSZSZ működéséről

5. Nemzetközi kapcsolatok
•

•
•
•
•
•

Szakmai út szervezése Grúziába 15 nógrádi cég részvételével
Magyar Nagykövetség és az EU-Grúz Üzleti Tanács szervezésében Grúz-Magyar Kerekasztal
találkozó
A kiutazást megelőzően Grúz Üzleti Szeminárium szervezése Dr. Horváth Viktória
nagykövetasszony meghívásával
Radványi Vásáron való részvétel Besztercebányán 15 magyar kézműves kiutazásával 16.
alkalommal
Kamaránk működteti az MKIK Magyar-Szlovák tagozatát
A Magyar-Szlovák KIK 2019.március 19-i taggyűlése dr. Tordai Pétert ismét megválasztotta a
kamara elnökségi tagjává
Új Határon Átnyúló pályázat benyújtása. Képzési kínálat fejlesztése a határtérségben
címmel. 1-2. kör megnyerése
Partnerünk: Füleki Szakképzési Iskola
A pályázat a második bírálati körben is pozitív elbírálásban részesült
A 16. Karácsonyi Készülődés c. kézműves vásáron szlovák vállalkozók bemutatását is
biztosítottuk

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)
Vendégek: Mérő László és Pogátsa Zoltán

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

• Munkahelyi belső képzések programjának segítése, pályázók felkutatása,
segítése

• Mentorprogram (külpiaci+beszállítói)indítása

6/b. Rendezvények lebonyolítása

• Kézműves rendezvények
•
•

A „Magyar Kézműves Remek” kiállításon való részvétel megyei vállalkozókkal
Karácsonyi Készülődés 35, magyar és szlovák kézműves részvételével

6/c. Rendezvények lebonyolítása
• TOP 50 kiadvány és szakmai rendezvény 14. alkalommal
Itt kerültek átadásra a Kamarai díjak is.
Díjazottak 2019-ben:

•

„Palócföld Gazdaságáért” díjat kapott:

•
•
•

•

a Vipker Kft.
a Rétsági Ipari Park Kft.
Szeles Jánosné egyéni vállalkozó

„Nógrád Megye Szakképzéséért” díjat kapott:

•

Sweet-Ice Bt.

7. Építőipari regisztrálás

• Jelenleg 1304 nógrádi székhelyű építőipari vállalkozás szerepel a regisztrációs
rendszerben, ez az előző évihez képest 11%-os növekedés, de sok benne a
kényszer egyéni vállalkozó és sok, helyileg a megyéhez kötődő vállalkozás
székhelye van Budapesten

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

• 2019-ben 89 db származási bizonyítványt és 24 db export számlát
hitelesítettünk, 2 db Ata-Carnet igazolványt adtunk ki

• A származási bizonyítványok célországai:
18 db EU térségbe, 71 db pedig harmadik országba: pl. USA, Arab Emirségek,
Elefántcsontpart, Hongkong, Jordánia, Kína, Mozambik, Oroszország

9. Cégkivonatok kiadása

• 130 db Cégkivonat kiadására került sor, jóval több mint az előző évben
• Közbeszerzési eljárásokhoz műszaki alkalmassági igazolásokat hitelesítünk 
olcsóbbá és egyszerűbbé téve a pályázást

10. Békéltető testület működtetése
•

Ügyszám

•

Főbb vitás területek:

•
•
•

•

•
•
•
•
•

2010
2011
2012
2013
2014

95
106
109
146
117

•
•
•
•
•

2015
2016
2017
2018
2019

131
115
121
117
122

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
2019-ben minden megyében, így Nógrád megyében is újjáalakult a Békéltető Testület

•
•

Elnök: dr. Pongó Erik
Tagok: Szőke Ferenc, Timmerné Demcsik Ágnes, Tari Ottó, Schön Jakub, Sulcz Zoltán

2019-ben változott a megyei Békéltető Testületek finanszírozása is  megszűnt a
veszteséges működtetés

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!

