


Pozitív és negatív tendenciák egymásra hatása figyelhető meg:

• Nógrád megye népessége 1300 fővel csökkent 2014-ben. A 

csökkenés mértéke18%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál

• Az alkalmazásban állók száma 5,4%-kal bővült. A 2 

legnagyobb foglalkoztató nemzetgazdasági ág a megyében 

az egészségügyi szolgáltatás és a feldolgozóipar

• Az alkalmazásban állók havi nettó átlag keresete 115eFt 

(országos átlag: 156eFt). Legmagasabb a pénzügyi 

szektorban, legalacsonyabb az eü. szolgáltatásban.

• A regisztrált vállalkozások száma 81-gyel nőtt egy év alatt (? 

hány működik)



• A megfigyelt megyei székhelyű szervezetek fejlesztésekre 29 

milliárd forintot fordítottak. Ez folyó áron 16%-kal magasabb 

az 1 évvel korábbinál! Az egy lakosra jutó beruházás 

összege az országos átlag 32%-a!

• A 4 főnél több foglalkoztató megyei telephelyű ipari 

vállalkozások 6,0%-kal növelték teljesítményüket, de az 

építőipari vállalkozások teljesítménye 14%-kal csökkent 

2013-hoz képest (bruttó 6 milliárd Ft építés-szerelési munka)

• 34 lakás kapott használatbavételi engedélyt

A lakásépítések tízezer lakosra vetített száma 1,7 jelentősen 

lemarad az országos átlagtól (8,5)



• 2014 decemberében Nógrád megyében 14151 álláskeresőt 

tartottak nyilván. 13%-uk pályakezdő, számuk egy év alatt 

37%-kal nőtt.

Álláskeresők megoszlása: 49% max. ált. isk. 8 osztály

25% szakiskolai, szakmunkás

23% középiskolai, technikusi

2,4% felsőfokú végzettség

0,6% egyéb

• Kedvező évet zárt az idegenforgalom

Kereskedelmi szálláshelyek bevétele 17%-kal volt több mint 

2013-ban, 50 ezer vendég érkezett, 121 ezer vendég 

éjszakát töltött el.

Beváltott Szép Kártya értéke: 101 millió Ft



1. Szakképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása

2. Széchenyi Kártya hitel konstrukció működése

3. Közhiteles vállalkozói adatbázis kidolgozása 

(kamarai regisztráció)

4. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése

5. Nemzetközi kapcsolatok bővülése

6. Rendezvények lebonyolítása

7. Építésügyi regisztráció

8. Külkereskedelemhez kapcsolódó kereskedelempolitikai 

szolgáltatások nyújtása

9. Cégkivonatok kiadása

10. KKV Innovációs tevékenység segítése

11. Békéltető testület működtetése

12. Részvétel a 2014-2020 Eu-s tervezési folyamatokban



• Gyakorlati képzőhelyek bevezető ellenőrzése, köztes ellenőrzése 
210 képzőhelyen.

• 2. alkalommal került sor a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzését 
végző kamarai szakértők képzésére, melyen 25 fő tett sikeres 
vizsgát.

• 689 tanulószerződés megkötésének tanácsadással történő 
segítése. 

• Szakiskola-2014 kutatás keretében, a GVI megbízásából felmérést 
végeztünk a megyei vállalatok szakképzett munkaerő iránti 
keresletének alakulásáról és a fiatal pályakezdő szakmunkások 
munkaerő-piaci helyzetéről (40 vállalkozás + 50 tanulói kérdőív + 1 
kórház). A felmérés adatait is figyelembe véve került 
meghatározásra a 2016/17-es tanév szakiskolai, és 
szakközépiskolai beiskolázási szerkezete, Nógrád megyében.

• 707 fő szakiskolai tanuló szintvizsgájának megszervezése és 
lebonyolítása 32 szakképesítésben, 72 vizsgacsoportban, 9 
szakképző iskolával együtt működve



• A Szakma Kiváló Tanulója verseny írásbeli elődöntőjének 
megszervezése 74 fő tanuló részére, majd a ballagáson oklevelek, 
emléklapok átadása.

• 520 tanuló és kísérőik utazásának szervezése Budapestre, a 
Szakma Kiváló Tanulója országos verseny döntőjére. Eredmény: 
Sáfián Klaudia  (kereskedő) 1. helyezést ért el (Táncsics M. SZKI). 

• +20 fő utaztatása Skills Hungary fiatal szakmunkások versenyére 
Budapestre

• 132 szakmai záróvizsgára vizsgaelnök, és 59 szakmai 
záróvizsgára vizsgabizottsági tag delegálása. Iskolarendszerű 
vizsga 69, iskolarendszeren kívüli vizsga 122 volt. Összesen 2830 
fő tett szakmai záróvizsgát.

• Előadás keretében tájékoztattuk a gazdálkodó szervezeteket a 
szakképzési hozzájárulás elszámolásának lehetőségeiről. 
Továbbá a 2014. évi változásokról, a szakképzést érintő új 
jogszabályozások tekintetében.



• 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 Munkaügyi Központjával 
második alkalommal karöltve az 5 helyszínen megrendezett 
Pályaválasztási Kiállításon a kamara is jelen volt. Külön standon, 
tanácsadással, pályaválasztási játékkal, szakmai előadással és 
szülői értekezletekkel színesítettük a rendezvényt. Helyszínek: 
Salgótarján, Pásztó, Balassagyarmat, Nógrádmegyer, Diósjenő. 
Kb. 2200 tanuló vett részt a programon.

• Második alkalommal került megrendezésre nagy sikerrel a 
Szakma Piactér elnevezésű pályaorientációs rendezvény a 
kamara épületében, ahol 10 foglalkozás képviselője mutatta be 
egy kreatív feladat keretei közt a szakma néhány mozzanatát, 
eszközét, alapanyagát. Közel 200 fő 8. osztályos tanuló volt jelen.



• 2014.06. hóban 18 felső tagozatos tanuló részére 1 
hetes pályaorientációs nyári tábor külső helyszínek 
bevonásával; egészségügy, vendéglátás, építőipar, 
könnyűipar, kézműipar szakmacsoportban



• Októberben elkészült újra a „Gyakorlati képzőhelyek Nógrád 
megyében” című kiadvány, amely a megyében tanulószerződés 
keretében tanulókat foglalkoztató gazdálkodó szervezeteket 
sorolja fel szakképesítésenként, ezzel is könnyítve a tanulók 
gyakorlati képzőhely keresését.



Mesterképzés

• TÁMOP keretében gyakorlati képzésben résztvevő 
gyakorlati képzőhelyek gyakorlati oktatói részére 55 fő 
– hat szakmában: kereskedő, cukrász, szakács, pincér, 
ipari gépész, hegesztő. Napokban zárul a képzés

• MKIK által támogatott 60 fő
szakács, pincér, vendéglős, kereskedő
Ebből a szakács és pincér mesterek levizsgáztak. A 
kereskedő és vendéglős mesterképzés hamarosan 
indul.



• Országosan és a megyében is a vállalkozás-finanszírozás terén a 

SzK konstrukció sikeresen működik

• NKIK által 2014-ben folyósított

• Bankonkénti megoszlás

SZK folyósz. SZK forgó SZK agrár Összesen

db MFt db MFt db MFt db MFt

101 607,5 3 18 14 122,5 118 748

db % Összeg Mft %

BB 3 2 19 2

ERSTE Bank 14 12 38 5

MKB 13 11 111 15

OTP 8 7 49 7

SBERBANK 4 3 23,5 3

Takszöv 75 64 506,5 68

Unicredit 1 1 1 0



Célja: Közhiteles adatbázis kidolgozása a működő 

vállalkozásokról

• MKIK regisztrációs adatbázisban szereplő megyei 

működő vállalkozások száma: 11.352
(f.a. + v.a. is benne van)

Kamarai hozzájárulását rendezte 2012-ben: 8.141

2013-ban: 5.030

2014-ben: 6.490

• 2014-ben heti rendszerességgel lettek felszólítva a 

nem fizetők, 529 végrehajtási eljárás indult



• 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 185 szakértő kinevezése történt meg, 

ebből 4 Nógrád megyében

• Országosan 2014-ben 163 kérelmet adtak be, Nógrád 

megyében nem volt kérelem



• Piacra jutási lehetőségek, üzleti kapcsolatok bővítése
• Szakmai látogatás az Izraeli Gazdasági Kamaránál, magyar-

izraeli üzletember találkozó 20 céggel

• Lignum-expo Faipari Kiállítás és Vásáron való részvétel Nyitrán 
10 céggel

• Magyar-Szlovák Turisztikai Üzleti találkozó a Magas-Tátrában 30 
fő részvételével

• Radványi Vásáron való részvétel 20 magyar kézműves 
kiutaztatásával 11. alkalommal



• Pályázatokon való részvétel
• HU-SK programban 300 magyar és szlovák klasztertag 

regisztrálásával zárult a Vadászati-Erdészeti-Ökoturisztikai 
Klaszterpályázatunk

• 6 országban 24 tanulóképzésben érintett kiutazó ismerkedhetett a 
helyi szakképzési módszerekkel. Lezárult a Leonardo 
programunk

• Kiadványok
• Külpiaci lehetőségek Nógrád megyében c. magyar-angol nyelvű 

kiadvány 30 cégről

• Angol nyelvű CD készítése 25+10 cégről a külpiaci kapcsolatok 
segítése érdekében



• Szakmai rendezvények aktuális jogszabályi változásokhoz 
igazodóan pl:

• Adó, vám, nyugdíj témában több alkalommal

• Gazdasági Társaságokról szóló TV. Változásról előadás és jogi kitekintő 
elektronikus tájékoztató

• Munkajogi szabályozás változásairól előadás

• E-építési napló bevezetéséről

• Folyamatos hírlevél kiküldés az online pénztárgép bevezetés aktuális 
helyzetéről

• EKÁER rendszer bevezetéséről

• TSzSz működéséről

• Kereskedőházak működéséről,export árualap  lehetőségek 
feltérképezéséről

• Kézműves rendezvények

• Karácsonyi készülődés 25 kézműves részvételével

• Magyar Kézműves Remek kiállításra 4 pályázó felkészítése
Díjazottjaink 2014-ben: Kanyó Alfonzné csuhéfonó

Némethné Jancsi Ilona gobelin készítő
Fazakas Henrietta szaru és csontfaragó



• TOP 50 kiadvány és szakmai rendezvény 8.alkalommal
Itt kerültek átadásra a Kamarai díjak is. 
Díjazottak 2014-ben:
• „Palócföld Gazdaságáért” társas vállalkozói kategóriában a 

kitüntetett a Knaus Tabbert Kft, kisvállalkozói kategóriában 
Nádasdi Elektro Kft lett.

• „Nógrád Megye Szakképzéséért” kategóriában Bátony-Metall Kft 
kapta a kitüntetést.



• 838 építőipari vállalkozás szerepel a megyei 
regisztrációs rendszerben (2014: 670, 2013: 536)

• Az e-építési naplóban kötelező elem a regisztrációs 
szám, ami ösztönzőleg hatott a regisztrációra

• Érezhetően nőtt a székhelyüket megyén kívülre 
helyező építőipari vállalkozások száma



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

• 2014-ben 56 db származási bizonyítványt  hitelesítettünk.
A származási bizonyítványok közül 25 db EU térségbe, 9 
export hitel finanszírozáshoz, 22 db pedig 3. országokba ( 
USA, Algéria,Ukrajna,Svájc,Egyiptom,Mexikó,Katar) került 
kibocsátásra

• Egyre népszerűbb Közbeszerzési eljárások 
lebonyolításához adható kamarai igazolások igénylése is



• 154 db Cégkivonat kiadására került sor



• Kamarai virtuális inkubátorház működtetése

• Együttműködés kialakítása a Nemzeti Innovációs 
Hivatallal

• Innovációs jellegű projektgyűjtés 2014-2020 időszakra

• Országos innovációs hálózatokhoz való csatlakozás 
(nyitott labor, klaszter portfólió, innoportfólió)

• Iparjogvédelmi feladatok ellátásához való 
segítségnyújtás



• Ügyszám folyamatosan növekvő
• 2010 95

• 2011 103

• 2012 109

• 2013 146

• 2014 114

• Okok: Fogyasztóvédelmi Felügyelőség konkrét, egyedi 
fogyasztói jogvitában nem jár el

• Főbb vitás területek:
• Termékszavatossággal kapcsolatos panaszok

• Termékbemutatók megtévesztő vásárlásai



• Projektgyűjtés

• ITP-k kialakításában való részvétel



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


