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Tisztelt Nógrád megyei Vállalkozások! 

Kedves Partereink! 

Nógrád Megye Önkormányzata a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos veszélyhelyzet kihirdetésére reagálva 

három prioritásból álló programcsomagot állított össze a helyi gazdasági szereplők számára. A termelőket a 

„Vedd a nógrádit!” elnevezésű törekvéssel támogatják, az „Erőforrások koordinálása” a munkahelyek 

megtartásában segíti a helyi vállalkozásokat, a „Projekt doktor” kezdeményezés pedig az uniós és hazai 

forrásokból folyamatban lévő megyei projektek megsegítéséről szól. 

Nógrádban a rendelkezésre álló erőforrásokat a leghatékonyabban kell felhasználni. A vállalkozásokat 

tájékoztatni szükséges az elérhető pénzügyi lehetőségekről és információkról. Erről folytattunk egyeztetést a 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara, a VOSZ megyei szervezete, a NAV megyei szervezete, a Nógrádi Fejlesztési 

Ügynökség és Széchenyi Programiroda helyi vezetőivel, és úgy döntöttünk, hogy rendszeres hírlevélben foglaljuk 

össze a rendelkezésünkre álló legaktuálisabb információkat. 

Mi és minden partnerszervezetünk szívesen fogadja az ezzel kapcsolatban felmerült kérdéseket, javaslatokat! 

Keressen minket bizalommal! 
Valamennyi szervezet információit és elérhetőségeit megtalálja hírlevelünkben. 

Sok sikert, erőt és kitartást kívánok az előttünk álló kihívásokhoz! Együtt erősek vagyunk! 

Tisztelettel: 

      Skuczi Nándor 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
 

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

„Vedd a nógrádit!” 

A megyében sok az őstermelő, az egyéni vállalkozó, kistermelő, családi vállalkozás és mezőgazdasági 

gazdasági társaság. Sok embernek adnak munkát és megélhetést, azonban őket is súlyosan érinti a válság. Ezzel 

a programmal az a célunk, hogy a megyei termelőknek segítsünk a válsághelyzet utáni mielőbbi talpra állásban. 

Ehhez az kell, hogy támogassuk a termelők és a fogyasztók egymásra találását. Másrészről szükség van a 

megyénkben élők tudatformálására is, miszerint azzal tudjuk a leginkább támogatni megyénk gazdaságának 

gyors erőre kapását, ha a „hazait” vesszük. 

Ennek érdekében összegyűjtjük a megyei termelőket egy termelői kataszterbe. Létrehozunk egy erre a célra 

fejlesztett megyei honlapon egy „online piacteret”, ahol a megye kínálata megjelenik. 

Elindítunk egy kommunikációs kampányt azzal a céllal, hogy a megyénkben élők figyelmét ráirányítsuk a 

helyben előállított termékekre, és arra, hogy ha ezt vásárolja, azzal erősíti a megyénk gazdaságát, 

munkahelyeket ment meg, illetve hozhat létre. 
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Nem utolsó sorban ezt a termelői kínálatot és kapacitást összekapcsoljuk a nógrádi emberekkel és a helyi 

nagyobb felvevőpiacokkal. Megkeressük azokat a nagyfogyasztókat, feldolgozókat és kereskedelmi láncokat, 

amelyek a helyi termékek számára egy állandó beszállítási lehetőséget teremtenek. Csak, hogy néhány példát 

említsek; intézmények, önkormányzatok konyhái (pl. iskolák, idősek otthonai stb.), helyi feldolgozóipar (pl. 

egy cukrászüzem), élelmiszer üzletláncok stb. 

Ezzel a programmal elindultunk. Munkatársaink már gyűjtik össze a megyei termelőket partnereink 

segítségével, hogy amikor elkészül az „online piactér”, akkor már egy „masszív” tartalommal tudjon megjelenni.  

Ehhez a munkához szakmai partnernek kértük fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád Megyei 

Igazgatóságát és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot. 

Várjuk a megyei termelők jelentkezését a következő e-mail címen: veddanogradit@nograd.hu. 

Cím: Nógrád Megyei Önkormányzat, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

Telefon: +3620 446 8233, +3620 980 0419, +3670 393 3966 

„Erőforrások koordinálása” 

A legfontosabb cél, hogy minél több munkahely megmenthető legyen a veszélyhelyzet alatt és az azután 

kialakuló gazdasági lassulás időszakában.  

A rendelkezésre álló erőforrásokat – és itt a pénzügyi erőforrásokra gondolok elsősorban – a lehető 

leghatékonyabban kell felhasználni a megye gazdaságának újraindítására. Partnereinkkel elhatároztuk, hogy 

egy olyan információs platformot hozunk létre, mely segíti a megye gazdasági szereplőit. Első ilyen csatornánk 

ez a hírlevél. 

Cím: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

e-mail: ugynokseg@neograd.hu 

Telefon: +3670 400 8570 

„Projekt doktor” program  

Az önkormányzati és nem önkormányzati jelenleg futó Európai Uniós és hazai forrású pályázatok szakmai 

támogatása, annak érdekében, hogy azok a veszélyhelyzet ellenére sikeresen megvalósuljanak, a továbbiakban 

is kiemelt feladatunk.  

Ennek érdekében „forró vonal” létrehozására került sor, ahol EU-s projektek menedzselésében jártas 

szakemberek fogadják a felmerülő kérdéseket az alábbi elérhetőségeken: 

Cím: Nógrád Megyei Önkormányzat, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

e-mail: projektdoktor@nograd.hu 

Mobil: +3620 255 8343 

mailto:veddanogradit@nograd.hu
mailto:ugynokseg@neograd.hu
mailto:projektdoktor@nograd.hu
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NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL NÓGRÁD MEGYEI IGAZGATÓSÁGA 

 

Az Adóhivatal elsősorban az adózást érintő szabályok, és azok aktuális változása kapcsán információkkal tudja 

ellátni a vállalkozásokat az őket érintő kötelezettségeikről és jogaikról, valamint azok teljesítésének, 

érvényesítésének módjáról. 

Adóügyekben általános tájékoztatást az alábbi telefonszámon lehet kérni:  1819 (NAV Infóvonal) hétfőtől 

csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30-13:30 óráig. 

A NAV Ügyféltájékoztató Rendszere a 06 (80) 20-21-22 számon hívható regisztráció (a TEL adatlap kitöltése és 

beküldése) után, ügyfélazonosító számmal, hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30-13:30 óráig. 

Mielőtt azonban telefonos segítséget kérnének, érdemes felkeresni a NAV honlapját ( https://nav.gov.hu) ahol 

az „Információs füzetek” cím alatt számos tájékoztató anyag segíti az eligazodást az adózást érintő ismeretekre 

vonatkozóan. 

A NAV honlapjának „Segítség rendkívüli helyzetben (COVID-19)” rovatának „Gyakori kérdések és válaszok” 

gyűjteménye új fejezeti struktúrában, aktualizált tartalommal tájékoztat a legfontosabb, járványhelyzetben 

alkalmazandó adózási szabályokról. A rovat állandó frissítéssel szolgálja a gazdálkodók és magánszemélyek 

tájékozódását. 

Tekintettel arra, hogy ez a tartalom folyamatosan frissül,  szinte naponta változik, ezért az ott megjelenő 

információkat nem itt közvetítjük, inkább a tartalmak példálózó felsorolását és elérhetőségét soroljuk fel az 

alábbiak szerint: 

Gyakori kérdések és válaszok (tematikusan csoportosítva): 

https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/Gyakori_kerdesek_es_v20200326.html 

Újabb ágazatokra terjednek ki a kedvező szabályok:  

https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/Ujabb_agazatokra_terj20200331.html 

Adózási könnyítések a veszélyeztetett ágazatokban:  

https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/Adozasi_konnyitesek_a20200325.html 

A veszélyeztetett ágazatokba tartozó adózók bevallási kötelezettségei:  

https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/A_veszelyeztetett_aga20200326.html 

A végrehajtási eljárások szünetelése a vészhelyzet idején:  

https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/A_vegrehajtasi_eljara20200407.html 

A NAV méltányolja a járványhelyzet miatti mulasztásokat:  

https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/A_vegrehajtasi_eljara20200407.html 

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/tel.html
https://nav.gov.hu/
https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/Gyakori_kerdesek_es_v20200326.html
https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/Ujabb_agazatokra_terj20200331.html
https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/Adozasi_konnyitesek_a20200325.html
https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/A_veszelyeztetett_aga20200326.html
https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/A_vegrehajtasi_eljara20200407.html
https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/A_vegrehajtasi_eljara20200407.html
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Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 

Az éppen aktuális információkról folyamatosan tájékoztatást ad a foglalkoztatási főosztály és a foglalkoztatási 

osztályok.  A foglalkoztatási főosztály több olyan programot is kínál, ami támogatja a munkahelyek megtartását, 

a munkaerő továbbképzését, vagy éppen új munkahelyek létesülését. Az alábbi programok jelenleg is futnak: 

A „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program 

Támogatás iránti igényt a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, vagy gazdasági társaság  nyújthat be 

minimum 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából 

igénybe vehető ingatlan felújításához. 

A program keretében támogatási igények 2020. május 15-ig nyújthatók be a beruházás megvalósításának 
tervezett helyszíne szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz. 

A program dokumentációja a www.kormány.hu illetve a www.nograd.munka.hu honlapokról letölthető. 
A fenti támogatással kapcsolatos további információ kérhető a Főosztály munkatársaitól (telefon: 32/521-059, 

32/521-060, e-mail: foglalkoztatas.foosztály@nograd.gov.hu ). 

Ifjúsági Garancia program nyújtotta lehetőség! Fiatal munkaerő foglalkoztatása bérköltség-támogatással! 

A 25 év alatti munkanélküliek elhelyezkedését támogató Ifjúsági Garancia Rendszer ez idáig mintegy 8900 

álláskeresőnek nyújtott személyre szabott segítséget Nógrádban. Az Ifjúsági Garancia munkaerő-piaci program 

(GINOP-5.2.1-14-2015-00001) forrásából nyújtott szakmai és anyagi támogatásunkkal a projekt 2015-ös 

indulása óta több mint 1700-an vettek/vesznek részt a későbbi elhelyezkedésüket megkönnyítő képzéseinken, 

a munkaadóknak nyújtott bérjellegű támogatásainkkal pedig megyeszerte közel 3750 fiatal jutott már 

munkához. 

A munkaadók a járási hivatalokhoz elektronikusan benyújtott kérelem alapján igényelhetik a támogatást, ha 

vállalják, hogy az Ifjúsági Garancia Rendszerbe bevont fiatal álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony 

keretében, teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben.  

GINOP- 5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra program 

A projekt célja a 25-64 év közötti álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek 

foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, valamint a 

közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik 

képessé tehetők és készek munkát vállalni a versenyszférában. 

A munkaadók a járási hivatalokhoz elektronikusan benyújtott kérelem alapján igényelhetik a támogatást, ha 

vállalják, hogy az álláskeresők köréből foglalkoztatnak munkaviszony keretében, teljes munkaidőben, vagy 

legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben.  

Foglalkoztatási Paktumok által támogatott foglalkoztatási támogatások 

A program célja, hogy az egyes projektek - amelyek konzorciumi formában működnek és előre meghatározott 

területi lehatárolásban valósulnak meg – segítsék a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködéseket 

mailto:foglalkoztatas.foosztály@nograd.gov.hu
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(paktumokat). Négy programban van lehetőség a munkáltatók munkaerőigényeinek megfelelő szolgáltatási, 

képzési és foglalkoztatási támogatás igénybevételére.  

A TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001 „Nógrád megyei foglalkoztatási paktum” elnevezésű programban azon 

Salgótarjánon kívüli nógrád megyei multinacionális cégek, nagyvállalatok (minimum 1 mrd Ft éves árbevétel 

felettiek), valamint megyei fejlesztési szempontból kiemelt célcsoportú vállalkozások adhatják le munkaerő 

vagy képzési igényüket, amelyek székhelye, telephelye vagy fióktelepe Nógrád megyében van és megfelelnek a 

jogszabályi feltételeknek. 

A TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001 „Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban” elnevezésű paktumban csak 

a salgótarjáni székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező valamennyi foglalkoztató kaphat 

támogatást benyújtott munkaerő vagy képzési igénye alapján és jogszabályi megfelelőség esetén. 

A TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001 „M2 vonzástérség helyi foglalkoztatási paktum” elnevezésű paktumba a 

rétsági és a balassagyarmati járások területén működő kis- és középvállalkozások, intézmények adhatnak le 

munkaerő- vagy képzési igényt, melyek székhelye, telephelye vagy fióktelepe a fenti járások területén van.  

A TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002 „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna helyi foglalkoztatási paktum” elnevezésű 

programban a pásztói, bátonyterenyei, a salgótarjáni (kivéve Salgótarján MJV közigazgatási területét) és a 

szécsényi járások területén működő kis- és középvállalkozások, intézmények adhatják le munkaerő vagy képzési 

igényüket, amelyek székhelye, telephelye vagy fióktelepe a fenti 4 járás területén van és megfelelnek a 

jogszabályi feltételeknek. 
 

A fenti programok részletes tájékoztató anyagai az alábbi linken érhetők el: 

http://nograd.munka.hu/engine.aspx?page=nograd_mpiacszolg_foglalkoztatok 

A foglalkoztatási főosztály és a foglalkoztatási osztályok elérhetőségeit pedig az alábbi web címen találja: 

http://nograd.munka.hu/engine.aspx?page=nograd_elerhetosegek 

 

VOSZ Nógrád megyei Szervezete 

A VOSZ Nógrád megyei Szervezete is mindent megtesz a munkáltatók és a munkavállalók támogatására a 

veszélyhelyzet alatt is. Gyűjtik azokat a problémákat, amelyek megoldásra várnak és azokat az ötleteket, 

javaslatokat amelyek megoldásul szolgálhatnak a kialakult helyzetben. 

Elérhetőségek az alábbi oldalon találhatók: 

www.novosz.hu 

Aktuális tájékoztatók az alábbi linkeken érhetők el: 

www.vallalkozo.info, www.vosz.hu, www.vali.ifka.hu  

http://nograd.munka.hu/engine.aspx?page=nograd_mpiacszolg_foglalkoztatok
http://www.novosz.hu/
http://www.vallalkozo.info/
http://www.vosz.hu/
http://www.vali.ifka.hu/
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Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a megyei székhelyű regisztrált vállalkozásokhoz (megközelítőleg 

10 ezer) e-mail elérhetőséggel rendelkezik, ezen a csatornán keresztül információkat tud eljuttatni a 

vállalkozásokhoz. 

Az általuk közzétett információk a kereskedelmet és a nem agrár ágazathoz tartozó vállalkozásokra vonatkozó 

válságkezelési információkat tartalmazzák (rendeletek, útmutatások, elemzések stb.). 

MKIK szervezésben folyamatos kérdőíves felmérés folyik a válság vállalkozásokat érintő hatásairól-ebből 

megyei adatok leszűrhetők napi frissítéssel. 

Gyűjtik és az MKIK felé továbbítják a gazdaságélénkítő program tervezett és már bevezetett intézkedéseinek 

visszajelzéseit. 

Gyűjtik és továbbítják a megyei vállalkozások válsághelyzethez kapcsolódó felajánlásait (hol vannak elérhető 

készletek, hol tudnak új termék gyártására átállni stb.). 

Változatlanul végezik a Széchenyi Hitelkonsrtukció folyósítását könnyített feltételekkel. Új konstrukció is 

várható Széchenyi munkahelymegtartó hitel címen, amiről később várható tájékoztatás. 

Munkajogi információkat küldenek a vállalkozásoknak a válsághelyzet kezeléséhez kapcsolódóan. 

Az NKIK aktuális információit az alábbi linken érhetik el: www.nkik.hu 

 

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1994. októberében kezdte meg tevékenységét a 

megyeszékhelyen Salgótarjánban, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány országos hálózatának részeként, 

az Európai Unió kis- és közepes vállalkozások támogatását célzó Phare-programot megvalósító szervezeteként. 

Az alapítvány fő céljai 

 a megye gazdasági fejlődésének segítése 

 közreműködés a megye átfogó gazdasági stratégiájának kialakításában, gazdaság fejlesztésében 

 a kis- és közepes vállalkozások életképességének növelése érdekében: a finanszírozási lehetőségek 

feltárása, bővítése; a vállalkozói képességek fejlesztése; a tanácsadás és információ biztosítása 

Jelenleg futó programjaik: 

Segítünk indítani! – „Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése Észak-Magyarországon” 

A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fiatalok 

munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válás és az induló 

vállalkozások fejlesztését szolgálóintézkedések révén. A cél elérését a Kormány egyéb más lehetőségek mellett 

a GINOP-5.1.9. program keretében a vállalkozásindítást és fejlesztést segítőképzéssel, üzleti tervezéssel és a 

http://www.nkik.hu/
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fiatalok által alapított vállalkozások támogatása révén tervezi megvalósítani. Az együttműködés keretében a 

Kormány vállalja, hogy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektjét maximum 4.573.800 

Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

Részletes információ: https://www.segitunkinditani.hu/ 
 

Országos mikrohitel program 

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az országos megbízotti hálózatát képező Helyi Vállalkozói Központok 

(Nógrád megyében a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány) közreműködésével a kis- és 

középvállalkozások fejlesztése, valamint tevékenységük támogatása érdekében működteti a Mikrohitel 

Programot. A NMRVA és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően kamattámogatott 

hitelkonstrukció vehető igénybe Salgótarjánban, Balassagyarmaton, Bátonyterenyén, Pásztón és Szécsényben. 

További információk: http://www.nmrva.hu/hu#humikrohitel-konstrukciok 
 

A NMRVA elérhetősége: 

Telefon: +3632 520 300 

e-mail: info@nmrva.hu 

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. 

 

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 

A 2011-ben létrejött Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. feladata, hogy hatékonyan segítse céljaik 

megvalósításában a kedvezményezetteket, a pályázókat és a pályázni szándékozó személyeket, szervezeteket. 

Kimagasló szakmai ismeretekkel rendelkező kollégáik országosan, naprakész információkkal, díjmentes 

szolgáltatásokat nyújtanak az alábbi területeken: tájékoztatás, projektgenerálás; pályázatok beadása; 

szerződéskötés, szerződésmódosítás; elszámolások benyújtása; szakmai beszámolók beküldése; 

kommunikációs kötelezettségek; projektzárás; helyszíni ellenőrzésekre felkészítés (jelenlegi helyzetben online 

módon történő segítségnyújtás); fenntartási kötelezettségek teljesítése; EPTK felületen való gyakorlati 

segítségnyújtás. 

Igény szerint az SZPI munkatársai a pályázó projektjeivel kapcsolatos feladataiban szakmai és technikai 

segítséget nyújtanak. Keresse a programirodát az alábbi elérhetőségeken: 

Honlap: www.szpi.hu 

Telefon: +3620 2492 378 

https://www.segitunkinditani.hu/
http://www.nmrva.hu/hu#humikrohitel-konstrukciok
mailto:info@nmrva.hu
http://www.szpi.hu/

