TEVÉKENYSÉGEK,
SZOLGÁLTATÁSOK

VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1994. október 28-án alakult. A szervezetet főként kis- és
középvállalkozások alkotják, de elmondható, hogy a régió gazdasági teljesítményének 70%-át adó cégek
kamarai tagok. A kamara széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amellyel a gazdaság minden
szegmensének képviselete megvalósul.
▪

A kamara célja a törvény szerinti köztestületi célokon túl a tagjai közötti olyan együttműködési lehetőségek
megteremtése és fenntartása, amelyek az érdekazonosság alapján elősegítik a vállalkozók közötti közvetlen
gazdasági, társadalmi kapcsolatokat, valamint a kölcsönös érdeken alapuló együttműködést.

▪

A kamara hivatása, hogy önkormányzati működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését és
önszerveződését, teremtse meg és őrizze az üzleti forgalom biztonságát, a piaci magatartás tisztességét és a
gazdasági tevékenységet folytatók együttes érdekeinek érvényesülését.

▪

A kereskedelmi és iparkamara képviseli az üzleti közösség érdekeit, támogatja az üzleti élet fejlődését,
tanácsadó küldetést tölt be, elvégzi az állam által kijelölt feladatokat, konzultációs fórumot biztosít, és
széleskörű szolgáltatásokat nyújt.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Jogszabályok véleményezése, módosítások kezdeményezése
Gazdálkodó szervezetek kötelező nyilvántartásba vétele
Építőipari kivitelezők nyilvántartásba vétele
Üzletviteli tanácsadás adózási, jogi, iparjogvédelmi és forráshoz jutási kérdésekben
Pályázatfigyelés
Üzleti partnerkeresés
Széchenyi Kártya Program hitelügyintézés
Okmányhitelesítés
Szakmai tájékoztató rendezvények, képzések szervezése
Tematikus klubok és szakmai klaszterek működtetése

SZAKKÉPZÉS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Szakképzési tanácsadás
Tanulószerződések, együttműködési megállapodások megkötése
Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése és minősítése
Mesterképzés, mestervizsgák szervezése
Szintvizsgák szervezése
Vizsgadelegálás
Pályaorientációs tevékenységek
Versenyek szervezése
Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság működtetése
Tájékoztató fórumok szervezése
Szakmai rendezvények, tanfolyamok szervezése
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ÜZLETVITELI, PÁLYÁZATI, JOGI ÉS HITEL TANÁCSADÁS
Tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, jogi és forráshoz jutási kérdésekben (aktuális pályázatok
figyelése, hiteltanácsadás).
SZELLEMI TULAJDONVÉDELMI INFOPONT
Iparjogvédelmi tanácsadó szolgálat működtetése 2004 óta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
támogatásával.
ÜZLETI PARTNERKERESÉS
A kamarához beérkező bel- és külföldi üzleti ajánlatok közvetítése a vállalkozások részére. Piacra jutás
elősegítése üzletember találkozók, beszállítói fórumok szervezésével.
KLASZTEREK, KLUBOK
Hálózati együttműködések szervezése (tematikus klubok, klaszterek): Bakony-Balaton Mechatronikai és
Járműipari Klaszter, Humán Szakemberek Klubja, Könyvelő Klub, Marketing Klub, Minőség Klub.
SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM
Kedvezményes kamatozású, állami támogatású, akár 100 millió Ft hitelösszegű folyószámla-, forgóeszköz,
beruházási, önerő, támogatást megelőlegező és agrár folyószámlahitel közvetítése.
OKMÁNYHITELESÍTÉS
Származási bizonyítványok és ATA Carnet kiállítása, egyéb kereskedelmi okmányok hitelesítése, cégkivonat
kibocsátása.
SZAKKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, PÁLYAORIENTÁCIÓ , VIZSGADELEGÁLÁS
Tanulószerződések megkötése, gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése, szakmai követelményrendszerek
kidolgozása, mesterképzés, mestervizsgák szervezése, pályaorientációs tevékenységek.
RENDEZVÉNYEK
Szakmai tájékoztatók, workshopok, tréningek, konferenciák, kiállítás- és gyárlátogatások, szervezése:
adófórum, pályaválasztási rendezvények, idegenforgalmi szezonfelkészítő, külgazdasági tanfolyamok.
DÍJAK, ELISMERÉSEK
Kamarai Védnöki Tábla, Az Év Vállalkozása Díj, Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Díj, Felelősség a
Közösségért és Környezetért Díj, kiváló egyetemi hallgatók, tanulók, szakoktatók és képzőhelyek díjazása.
BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
Fogyasztóvédelmi békéltető testület működtetése a fogyasztók és szolgáltatók közötti jogviták bírósági
úton kívüli feloldása érdekében.
TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI SZAKÉRTŐ SZERV
Amennyiben egy megrendelő vitatja az elvégzett építőipari kivitelezési munka mennyiségét, minőségét és
a kiállított számla összegét, a kivitelező kérheti a szerv közreműködését.
EUROPE DIRECT TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONT
Az Európai Bizottság által támogatott információs szolgálat európai uniós kérdésekben (külföldi
tanulmányok, ösztöndíjak, munkavállalás, szociális ügyek, határon átnyúló vitarendezés stb.).
ÜZLET GAZDASÁGI MAGAZIN / KAMARAI HÍRLEVÉL
Aktuális információk a vállalkozásokat érintő legfontosabb változásokról, az aktuális finanszírozási
lehetőségekről, valamint kamaránk híreiről és szakmai rendezvényeiről.
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SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK :
SZOLGÁLTATÁS
TANÁCSADÁS
Üzletviteli tanácsadás
Szellemi tulajdonjog-védelmi tanácsadás
Szakképzési tanácsadás
Üzleti partnerkeresés
Pályázatfigyelés
Békéltető testületi tanácsadás (fogyasztói jogvita rendezés)
RENDEZVÉNYEK
Tájékoztató rendezvényeken való részvétel
Fizetős szakmai rendezvényeken való részvétel
Konferenciaterem bérleti díj / óra
Elnökségi terem bérleti díj / óra
EU-tárgyaló bérleti díj / óra
REGISZTRÁCIÓ
Gazdálkodó szervezetek kötelező kamarai nyilvántartásba vétele
Építőipari kivitelezői nyilvántartásba vétel (egyszeri)
HITEL- ÉS EGYÉB ÜGYINTÉZÉS
Széchenyi Kártya Program hitelkérelem regisztrációs díja
Cégkivonat
Kamarai igazolások igénylése
Közbeszerzési nyilatkozat láttamozása
OKMÁNYHITELESÍTÉS - SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNY
1 garnitúra
Garnitúrán túli copy példány
Nyomtatványdíj / garnitúra
Copy nyomtatvány / db
OKMÁNYHITELESÍTÉS - EGYÉB DOKUMENTUM
1 garnitúra kereskedelmi számla
Aláírás láttamozása / példány
Különféle kereskedelmi okmányok hitelesítése / példány
Előíráson felüli minden további példány hitelesítése
OKMÁNYHITELESÍTÉS - ATA CARNET
100.000 Ft áruértékig
200.000 Ft áruértékig
400.000 Ft áruértékig
600.000 Ft áruértékig
1.000.000 Ft áruértékig
1 M Ft feletti áruértékig minden további megkezdett M Ft után
Max. 3-szori kiutazásig, alapdíjon felül / út
ATA Carnet óvadék (min. 15.000 Ft)
ATA fedőlap + hátlap együtt / db
ATA betétlap / db

ALAPDÍJ

KEDVEZMÉNYES DÍJ

reg. vállalkozásoknak*

önkéntes tagoknak**

díjmentes
díjmentes
díjmentes
díjmentes
díjmentes
díjmentes

díjmentes
díjmentes
díjmentes
díjmentes
díjmentes
díjmentes

díjmentes
10.000 - 30.000 Ft + ÁFA
25.000 Ft + ÁFA
20.000 Ft + ÁFA
15.000 Ft + ÁFA

díjmentes
0 - 15.000 Ft + ÁFA
15.000 Ft + ÁFA
10.000 Ft + ÁFA
5.000 Ft + ÁFA

5.000 Ft
5.000 Ft

5.000 Ft (tagdíjból levon.)
5.000 Ft

8.500 Ft / 17.000 Ft
4.000 Ft
díjmentes
-

díjmentes
díjmentes
díjmentes
díjmentes

11.000 Ft + ÁFA
4.500 Ft + ÁFA
260 Ft + ÁFA
140 Ft + ÁFA

5.000 Ft + ÁFA
2.000 Ft + ÁFA
260 Ft + ÁFA
140 Ft + ÁFA

11.000 Ft + ÁFA
11.000 Ft + ÁFA
11.000 Ft + ÁFA
4.500 Ft + ÁFA

5.000 Ft + ÁFA
5.000 Ft + ÁFA
5.000 Ft + ÁFA
2.000 Ft + ÁFA

3.800 Ft + ÁFA
7.500 Ft + ÁFA
15.000 Ft + ÁFA
19.000 Ft + ÁFA
27.500 Ft + ÁFA
3.800 Ft + ÁFA
3.800 Ft + ÁFA
br. áruérték 10%-a
500 Ft + ÁFA
200 Ft + ÁFA

2.500 Ft + ÁFA
5.000 Ft + ÁFA
10.000 Ft + ÁFA
12.500 Ft + ÁFA
19.000 Ft + ÁFA
2.500 Ft + ÁFA
2.500 Ft + ÁFA
br. áruérték 5%-a
500 Ft + ÁFA
200 Ft + ÁFA

A változtatás jogát fenntartjuk.
* Regisztrált vállalkozás: a kamarai nyilvántartásba kötelezően bejegyzett gazdálkodó szervezet, amely az éves hozzájárulást (5000 Ft)
megfizette.
* Önkéntes kamarai tag: az a gazdálkodó szervezet, amely az önkéntes kamarai tagok közé felvételét kérte, és az éves kamarai
hozzájáruláson túl a tagsági díjat megfizette.
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