BESZÁMOLÓ
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2010. évi tevékenységéről
A küldöttgyűlés által elfogadott feladatterv alapján a kamara sokirányú tevékenységet
folytatott, a testületek és a munkaszervezet igyekezett érdemi segítséget nyújtani a
megye vállalkozásainak.


A kamarai rendszer érdekérvényesítő tevékenysége felemás volt 2010-ben. A
megelőző kormány elsősorban válságkezelést csinált, ezért a hosszútávra szóló
intézkedésekkel kevésbé foglalkozott. Az új kormány néhány hónap alatt sok
intézkedést hozott, természetesen ezek hatását a gazdaságra, s a vállalkozások
működésére még nem lehet egyértelműen megítélni.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a területi kamarák véleménye alapján
mindkét kormány részére megfogalmazta javaslatait a gazdaság élénkítése
érdekében. A jelenlegi kormány több esetben kinyilvánította egyetértését a kamarai
javaslatokkal, s ezek közül több téma bekerült az Új Széchenyi Tervbe.



A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kiemelten kezelte a szakképzés kérdését és
egy markáns, előremutató stratégiát készített, amelyet eljuttatott a kormány illetékes
szervezeteihez. Ez év tavaszán ezt a stratégiát a Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Elnöksége is megvitatta, határozatban rögzített véleményét eljuttattuk a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetéséhez. Ennek eredményeként – a
kormány döntése alapján – a kamarák több feladatot kapnak és 2011-től 127 szakma
felügyeletét látják el. Lényeges változás a gyakorlat és elmélet arányának pozitív
változtatása, ami viszont az jelenti, hogy több gyakorlati képzőhelyre lesz szükség.



Jelen időszakig a kormánynak semmilyen kamarával kapcsolatos döntése nincs,
tehát nem tudjuk, hogy változik-e a kamarai rendszer, kapunk-e több közfeladatot.
Az új kamarai törvényre több verzió készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
részéről, s nagy valószínűséggel törvénymódosításra csak 2011. évben kerülhet sor.



Az elnökség által elfogadott feladatterv értelmében sokirányú szakmai
rendezvénnyel igyekeztünk segíteni a vállalkozások működését.
Az adófórumtól, a szezonfelkészítőn keresztül a különböző szakmai klub és klaszter
rendezvények széles palettáját kínáltuk a gazdaság szereplőinek.
Ez évben a kormányváltás, ill. a megfelelő előadó hiányában elmaradt a gazdasági
évnyitó, melyet szeptember 17-én pótoltunk a „Gazdasági Fórum 2010” c.
rendezvénnyel, amelyen részt vett a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára dr.
Cséfalvay Zoltán.



Komoly feladatot jelentett számunkra a „Kézművesség ezer éve a Kárpátmedencében” c. országos rendezvénysorozat veszprémi lebonyolítása. A vendégek
elmondása szerint a rendezvény jól szervezett, tartalmas volt.



Tevékenységünkben kiemelt szerepe volt az innovációnak. Szerveztük a Regionális
Innovációs Tanács tevékenységét, 3 éves pályázati projekten dolgoztunk a Regionális
Innovációs Ügynökségben, s ez évben is Nemzetközi Innovációs Konferenciát
rendeztünk közösen a Pannon Egyetemmel Balatonfüreden, és eredményesen
működött az általunk menedzselt Innovációs Klaszter is.



2006-ban a kamara rendkívüli küldöttgyűlés keretében döntött arról, hogy 8 millió
Ft tőkével részt vesz a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit
Kft. létrehozásában. Ennek előzménye, hogy a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal pályázatot hirdetett a hét régióra az innovatív gondolkodás, a korszerű
technológiák és jó gyakorlatok elterjesztésére és kutatás-fejlesztési eredmények
hasznosítása céljából. Az ügynökség nyert a pályázaton és 3 éves projektet valósított
meg, amelyet 2010. december 31-ével sikeresen lezárt.
A Nonprofit Kft. jól bedolgozta magát a régióba, ismert és elismert lett tevékenysége,
a résztvevő öt tag segítségével sokrétű szolgáltatást biztosított a vállalkozások
részére, tanulmányokat készített, szakmai rendezvényeket szervezett, megalapította
a Fiatal Feltalálók Díját, tehát jól szolgálta az innovációs célokat.
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése mindenképpen jó
döntést hozott, hiszen a 8 millió Ft-os befektetéssel a 3 év alatt 24,7 millió Ft
szolgáltatási bevételre tettünk szert, s a Nonprofit Kft.-ben végzett
tevékenységünkkel nőtt a kamara elismertsége (2011 év elején még várhatóan 1
millió Ft elmaradt bevétel realizálunk.)
A tapasztalat az, hogy több Regionális Innovációs Ügynökség a hároméves projekt
befejezésével forráshiány miatt működésképtelenné vált. A Közép-dunántúli
Regionális Innovációs Ügynökség előrelátóan dolgozott, jelenleg is négy Európai
Uniós pályázat része, s az ebből nyert források biztosítják ez évi működését.
Reményeink szerint az új Nemzeti Innovációs Hivatal valamilyen módon rendezi a
regionális innovációs szerveztek helyzetét, amely hosszabb távra garantálná a
működés biztonságát.



Komoly idő- és munkaráfordítással elvégeztük a jogszabályi előírásoknak
megfelelően az építőipari vállalkozások regisztrációját. Kezdetben sok volt a
probléma, nem működött folyamatosan a számítógépes program, ami
munkatársainknak jelentős többletmunkát okozott. Összességében Veszprém
megyében 1946 vállalkozás végezte el a regisztrációt.



A kamara 2010. évi gazdálkodása összhangban volt az elfogadott költségevetéssel.
Legnagyobb bevételi tételeink közül teljesült a tagdíj, a bérleti díjbevételek, a
szakképzési támogatás és békéltető testületi támogatás. A pályázati támogatások
esetében vannak elmaradások, reményeink szerint ezek kifizetése 2011 első
negyedévében megtörténik.



Ismételten szakmai fórumot szerveztünk a 8. sz. főút fejlesztési munkálatainak
felgyorsítása érdekében. Fontos momentum, hogy a kamara által képviselt program
mellé felsorakozott dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes és dr. Völner Pál, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára is.
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TESTÜLETI TEVÉKENYSÉG


A kamara legfőbb döntéshozó szerve, a küldöttgyűlés egy alkalommal – 2010. április
27-én – ülésezett.
Az ülés keretében
- elfogadta a kamara 2009. évi tevékenységéről és a költségvetés teljesítéséről
szóló beszámolót,
- megállapította a kamara 2009. évi mérlegét,
- döntést hozott a kamara 2010. évi feladattervéről és költségvetéséről,
- beszámolót hallgatott meg az Ellenőrző Bizottság, az Etikai Bizottság és a
könyvvizsgáló tevékenységéről.
A hivatalos ülést megelőzően dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke tartott előadást a magyar gazdaság helyzetéről, s a kamara
feladatairól.



Az elnökség 4 alkalommal ülésezett, s összesen 14 napirendi témát tárgyalt, így
többek között:
- előkészítette a küldöttgyűlés elé kerülő anyagokat,
- elfogadta „Az Üzlet” Nonprofit Kft. üzleti beszámolóját és mérlegét,
- véleményt alkotott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felnőttképzési
stratégiájáról s az Üzleti Akadémia létrehozásáról,
- tájékoztatót hallgatott meg dr. Parragh László elnöktől a kamarai rendszer
továbbfejlesztéséről,
- elfogadta a kamara ideiglenes feladattervét és költségvetését,
- a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének előterjesztésében
tájékozódott a 8. sz.-ú főút fejlesztési elképzeléseiről.

Szakmai rendezvények, fórumok


Az év első rendezvénye 2010-ben is az adófórum volt, melynek keretében az APEH
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának munkatársai ismertették a személyi
jövedelemadó, az ÁFA, a társasági adó, az egyéni vállalkozó- és egyéni cég törvény,
valamint a társaságokra vonatkozó illetéktörvény változásait, továbbá az egyes nagy
értékű vagyontárgyakat terhelő adóval kapcsolatos tudnivalókat. Az érdeklődés a
korábbiaknak megfelelően most is rendkívüli volt, a résztvevők zsúfolásig
megtöltötték a konferenciatermet.



A januárban megrendezett építőipari fórumon átfogó tájékoztatást adtunk az
építőipari kivitelezést folytató vállalkozások kötelező regisztrációjáról, a munkaügyi
hatóságok képviselői pedig beszámoltak a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések
tapasztalatairól, a legális foglalkoztatási lehetőségekről az építőiparban, a hatályos
munkavédelmi előírásokról és a munkáltatók tájékoztatási és bejelentési
kötelezettségeiről.



A vállalkozások foglalkoztatási gondjainak enyhítésére, a takarékos és ésszerű
munkaerő gazdálkodás elősegítésére fórumot rendeztünk, melynek során a Középdunántúli Regionális Munkaügyi Központ vezetői adtak tájékoztatást az aktuális
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munkaerő-piaci körképről, a munkahely megőrzéssel kapcsolatos támogatások
tapasztalatairól, valamint az aktuális foglalkoztatási támogatásokról.


Közel 40 érdeklődő vett részt a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos fórumon.
Tekintve, hogy a vonatkozó szabályozás állandóan változik és még mindig nagy a
tájékozatlanság azon tekintetben, hogy kinek, mikor és mennyit kell fizetnie,
továbbra is fontosnak tartjuk a szakszerű és pontos tájékoztatást. A székesfehérvári
székhelyű Öko-Hungária Nonprofit Kft.-val együttműködve rendszeresen tartunk
tájékoztatókat a bonyolult szabályozásról, és igény szerint egyénre szabott
tanácsadással is rendelkezésre áll a partner szervezet szakavatott tanácsadója.



Folytatva a korábban kialakított jó gyakorlatot, a regionális fogyasztóvédelmi
hatósággal kialakított tartalmas együttműködés eredményeképpen az idén is
vendégül láttuk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szakértőit, akik a kamarához
kitelepített laboratóriumi vizsgálatok során a gyakorlatban is bemutatták az általuk
folytatott ellenőrzéseket. A vizsgálatok mellett tájékoztatók hangzottak el a jövedéki,
valamint a vendéglátás és kereskedelem területén végzett ellenőrzések
tapasztalatairól.



Március 17-én Munkavédelmi Tanácsadói Napot szerveztünk, melynek keretében
Kovács László, az OMMF Közép-dunántúli Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat vezető
tanácsosa egyedi konzultációkat folytatott az érdeklődő vállalkozásokkal.



A KISOSZ Veszprém megyei szervezetével az idén is megszerveztük a hagyományos
balatoni szezonfelkészítő rendezvényünket. A fórum keretében a résztvevők hasznos
információkhoz juthattak a várható vendégforgalomról, az ellenőrző hatóságok
programjairól és a szerzői jogdíjakkal kapcsolatos fizetési kötelezettségekről.



Nagy érdeklődés mellett zajlott az a szakmai rendezvény, melyet a Magyar
Könyvelők Országos Egyesületével közösen szerveztünk. A könyvelők, a
kintlévőségekkel rendelkező vállalatok vezetői, valamint a fizetési meghagyásos
eljárásokban a cégeket képviselő ügyvédek számára rendezett fórumon az előadók
ismertették a fizetési meghagyásos eljárásban végbement jelentős változásokat.



Az ITD Hungary Zrt. szakmai támogatásával üzleti fórumot rendeztünk a külföldi
piacon megjelenni kívánó vállalkozások számára. Az előadók, az ITD Hungary Zrt.
külgazdasági szakdiplomatái ismertették az érintett országok (Németország,
Ausztria, Szlovénia) sajátos vonásait, az időszerű üzleti lehetőségeket. A gazdasági,
befektetési, kereskedelmi, munkavállalási aktualitások mellett egyéni konzultáció
keretében praktikus, közvetlenül hasznosítható tanácsokat, tippeket is adtak a
megjelent vállalkozóknak a sikeres külpiaci szerepléshez.



A „Hogyan csinálják a lengyelek” címmel rendezett fórumon a Lengyel Köztársaság
Nagykövetségének kereskedelmi tanácsosa bemutatta a magyar-lengyel gazdasági
együttműködés jelenlegi helyzetét és felvázolta azokat a kapcsolódási pontokat,
amelyek sikerre számíthatnak a két ország vállalkozásai közötti együttműködésben.
A rendezvény célja volt annak a módszernek a megismerése, amelynek segítségével a
dinamikusan fejlődő lengyel gazdaság eredményesen szállt szembe a válság okozta
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kiívásokkal. Az általános recesszió ellenére folyamatos növekedést mutató lengyel
gazdaság sikereinek titkára sajnos elenyészően kevés érdeklődő volt kíváncsi, pedig
a jól felkészült előadó konkrét, jól használható tanácsokat is adott, hol és hogyan
érdemes a magyar vállalkozásoknak a hatalmas lengyel piacra betörni.


Májusban látogatást tett kamaránknál a magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda
kereskedelmi titkára és munkatársa. A vendégek a Veszprém Megyei Önkormányzat
szervezésében érkeztek egy több éve fennálló együttműködés eredményeként.
Látogatásuk célja kapcsolatfelvétel és tájékozódás a megye gazdaságáról, a
lehetséges kapcsolódási pontok feltárása a két ország vállalkozásai között. A megye
gazdasági szerkezetét, a jelentősebb iparágakat megismerve úgy ítélték meg, hogy
célszerű lenne egy közös rendezvény keretében kölcsönösen megismerni a konkrét
üzleti lehetőségeket. Ennek megfelelően kilátásba helyeztük egy veszprémi
üzletember-találkozó megszervezését októberben. E szándékunkat a kamarai
újságban, ill. hírlevélben közzétettük, de eddig még nem érkezett érdeklődés a
megyei vállalkozások részéről.



A 2010-es esztendő kiemelkedő eseménye volt a „Kézművesség ezer éve a Kárpátmedencében” c. országos rendezvénysorozat, melynek szervezője és házigazdája
kamaránk volt. A programok a veszprémi Gizella Napokhoz kapcsolódóan zajlottak,
és céljuk a tradicionális magyar kézműves szakmák jelenének és múltjának
bemutatása által a kézműves szakma rangjának emelése, a hagyományos kézműves
mesterségek továbbélésének biztosítása. Az MKIK által életre hívott „Magyar
Kézműves Remek” elismerő díjazásban részesült alkotásokból idén első alkalommal
rendeztünk vidéki kiállítást a rendezvényekhez kapcsolódóan. Az országos kézműves
szakmai konferencia témája szintén a magyar kézműves kulturális örökség
megőrzése volt. A konferencián bemutatásra került az erre az alkalomra kamaránk
által készíttetett színes, gazdagon illusztrált kiadvány, melyből a Veszprém megyei
kézművesipar múltját ismerhetjük meg. A rendezvénysorozat keretében tartotta
ülését az MKIK elnöksége, valamint az MKIK turisztikai és kézműipari kollégiumai is.
A sorozat záró rendezvényén, a hagyományos Gizella-napi kézműves vásáron a
kamarán keresztül jelentkezett kiállítók ingyen vehettek részt.



Augusztus 18-án kamaránknál tartott sajtótájékoztatót Pintér István, a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság új főigazgatója. Bejelentette, hogy 2011. januártól megyei
szervezeti rendszerben működik a hatóság, s megerősítette, hogy továbbra is érdemi
együttműködést szeretnének folytatni a kamarákkal és a civil szervezetekkel.



Szeptember 17-én gazdasági fórumot rendeztünk a Megyeházán, ahol dr. Cséfalvay
Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára elemezte hazánk jelenlegi
helyzetét és felvázolta a kormány gazdasági programját, bemutatva az Új Széchenyi
Terv alappilléreit. A gazdasági fórum szervezésébe bekapcsolódott a Pannon Lapok
Társasága is, az esemény médiatámogatója a Napló volt. Kázmér Judit, a PLT
stratégiai igazgatója a magyar sajtópiacról tartott előadást.



Október 19-én bemutattuk a Veszprém megyei TOP 100 kiadványt, amely a
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az APEH Közép-dunántúli Regionális
Igazgatósága, a Napló és a KSH Közép-dunántúli Regionális igazgatóságának
együttműködésében készült el. A kiadvány magyar és angol nyelven mutatja be
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Veszprém megyei 2009. évi, ill. 2010. I. féléves gazdasági eredményeit és a TOP 100
vállalkozás listáját.
A Megyeháza Szent István-termében tartott bemutató rendezvényünk meghívott
előadója és vendége volt dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes és dr. Fellegi
Tamás nemzeti fejlesztési miniszter. A résztvevők nagy érdeklődéssel hallgatták
Umenhoffer Ferenc, az APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága
főigazgatójának előadását.


A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Veszprém Megyei
Önkormányzat 2010. november 25-én tartotta a 8-as számú főút fejlesztési fórumát,
ahol megjelent dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, dr. Völner Pál, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, Lennert János, az NFM
főosztályvezetője, Urbán Tamás, a NIF Zrt. Közutak Igazgatóságának vezetője és
Márfai Borbála, a NIF Zrt. projektvezetője. Dr. Völner Pál elmondta, hogy a 8-as út
prioritást élvez a fejlesztési projektek kivitelezésében. A 2007-2013 közötti
fejlesztéseknél az Országos Területrendezési Tervben szerepel az M8-as, a KÖZOP
programban burkolat megerősítés szerepelt, de döntés született arról, hogy 2x2
sávossá teszik az egyes szakaszokat. A hosszú távú fejlesztési programban már a
teljes hossz 2x2 sávon szerepel, ez a tervek szerint 2027-ig valósul meg.



Kamaránk immáron harmadik alkalommal szervezett állásbörzét az ausztriai
Vorarlberg tartomány gazdasági kamarájával és munkaerő-piaci szolgálatával
közösen a vendéglátóiparban dolgozó szakemberek számára. Az együttműködés
mindkét fél számára hasznos, hiszen a nyári szezonban a Balaton-parti szállodákban
és vendéglátó helyeken dolgozó szakemberek a téli időszakban sem maradnak
munka nélkül, és mire tavasszal indul a következő szezon, visszatérhetnek eredeti
munkahelyükre.
Elsősorban szakképzett szakácsokat, felszolgálókat és
szobaasszonyokat keresnek, akik rendelkeznek a munkájuk ellátásához szükséges
német nyelvismerettel. Az érdeklődés minden eddigi rendezvény során hatalmas
volt, az idei meghallgatáson közel 60 jelentkezővel folytattak személyes interjút
osztrák kollégáink. Sajnos azonban a kontingens kimerülése miatt több jelentkezőt el
kellett utasítani, a 35 év felettiek ugyanis csak ilyen engedély birtokában vállalhatnak
munkát Ausztriában. Remélhetőleg ez a helyzet 2011 májusától változni fog, amikor
is ténylegesen, korlátozás nélkül érvénybe lép a munkaerő szabad áramlása az idén
még korlátozás eső Ausztriába és Németországba is. Az állásinterjúkat követően
együttműködő osztrák partnerünk elmondta, hogy a jelentkezők többségének
szakmai felkészültsége a bemutatott dokumentumok alapján megfelelő volt, csupán a
nyelvismerettel vannak még problémák. Arról is tájékoztattak bennünket, hogy a
kinti munkaadók elismeréssel nyilatkoztak a magyar munkavállalókról, általában
elégedettek mind a szakmai tudásukkal, mind pedig a munkavégzés során tanúsított
szorgalmukkal. Ezért várhatóan a jövő évben is folytatni kívánják magyar
munkaerők toborzását a téli szezonra.



A szokástól eltérően már az év végén megszerveztük a következő évre vonatkozó
adójogszabályi változásokról szóló fórumot. Tekintve, hogy a 2011-es évben az
adózás rendjében sok változás történt, a jobb felkészülés érdekében mindenképpen
hasznos volt a korábbi időpont. A rendezvényen ezúttal is az APEH Közép-dunántúli
Regionális Főigazgatósága Veszprém Megyei Igazgatóságainak munkatársai
ismertették a társasági adó, a személyi jövedelemadó, az ágazati különadó, az ÁFA,
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valamint az adózás rendjéről szóló törvény, továbbá a TB járulékok és az
illetéktörvény változásait a népes hallgatóság részére.


Törvényi felhatalmazás alapján végezzük az okmányhitelesítési tevékenységet.
Ennek keretében 2010-ben 15 db ATA Carnet igazolványt bocsátottunk ki és 623 db
származási bizonyítvány illetve 45 db kereskedelmi okmány hitelesítését végeztük
el. E tevékenységből származó bevételek nagysága 2010-ben 5.218 ezer Ft volt.



A Széchenyi Kártya hitelprogram keretében az eddigi folyószámla hitel mellett új
elemként került bevezetésre ebben az évben a forgóeszköz- és beruházási hitel. Az év
során 277 db hitelkártya igényt regisztráltunk és továbbítottunk a bankok részére,
melyből 185 kérelmet fogadtak el.



Iparjogvédelmi információs szolgálat
A Magyar Szabadalmi Hivatallal történt együttműködés alapján a VIVACE + program
keretében az idei évben is működtetjük az iparjogvédelmi információs pontot. Az
ügyfélszolgálat az iparjogvédelmi formák teljes körére vonatkozóan ingyenes
tájékoztatást nyújt a vállalkozásoknak. Különböző információs anyagokkal, szakmai
tanácsokkal, szabadalmi ügyvivő közvetítésével áll az érdeklődők rendelkezésére. Az
ügyfélszolgálatot a 2010. évben 26 alkalommal 25 ügyfél vette igénybe. Jellemzően
személyes tanácsadás történt, mely során szinten minden oltalmi formáról kértek
tájékoztatást. (szabadalom, védjegy, használati minta, formatervezési minta,
önkéntes műnyilvántartás) Többségében mégis a cégnév, logó levédetésében kértek
segítséget.
A személyes tanácsadáson túl együttműködést kötöttünk egy budapesti székhelyű
Szabadalmi Ügyvivői Irodával, akik cikksorozatot készítenek a szellemi tulajdonvédelem kapcsán elkövetett legtipikusabb hibákról. Konkrét eseteken keresztül
adnak képet az oltalmi formákról.
Fogyasztóvédelmi nyílt nap 2010. 03.10.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal
közreműködésével Fogyasztóvédelmi Nyílt Napot rendeztünk. A nyílt nap során
tartott fórumon a Vám- és Pénzügyőrség illetékese a jövedéki termékek ellenőrzési
tapasztalatairól és az aktuális jogszabályokról beszélt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság főigazgató-helyettese a hatóság laboratóriumának munkáját mutatta be,
kiemelve azokat a termékeket, melyek nem felelnek meg a minőségi előírásoknak. A
fórumon előadást tartott a Magyar Szabadalmi Hivatal munkatársa, aki a termék
hamisítás elkerülésének módjaihoz adott ötleteket, illetve bemutatta a
védjegykutatás legújabb módjait. A fórum résztvevői bepillantást nyerhettek a
kitelepült laboratórium munkájába, ahol különböző használati tárgyak
bevizsgálására is sort kerítettek.
Hamis tárgyak kiállítása 2010. 03. 31 - 04. 01.
A Hamisítás elleni Nemzeti Testület által indított országos rendezvénysorozat első
állomásaként a kamara konferenciatermében került megrendezésre a „Hamis
ígéretek, valódi veszélyek” c. látványos kiállítás. Az ingyenesen látogatott tárlat a
legkülönfélébb hamis termékek és információs anyagok segítségével hívta fel a
figyelmet a hamis termékek megvásárlásával járó kockázatra, valamint a hamisítás
és a kalózkodás káros hatásaira, veszélyeire. A statikus kiállítóhelyek mellett,
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interaktív elemek is színesítették a programot. A kiállításon számos helyi és országos
média megjelent, többet között az RTL Klub is tudósított az eseményről. A tárlat alatt
a Vám- és Pénzügyőrség munkatársai tárlatvezetést tartottak előre bejelentkezett
csoportok számára. A tárlatvezetés után a kamara munkatársa tartott előadást a
szellemi tulajdon értékéről, az iparjogvédelem formáiról.
Szakmai klubok, klaszterek


Közép-dunántúli Regionális Beszállítói Klub
A régió beszállításban érdekelt vállalkozásait tömörítő Közép-dunántúli Regionális
Beszállítói Klub menedzsment feladatait a kamara látja el, egyfajta híd szerepét tölti
be a beszállítói láncban résztvevő vállalkozások között. A klub tevékenységével
elősegíti az üzleti partnerek egymásra találását, az innovatív gondolkodás
elterjesztését és a korszerű technológiák, módszerek és tapasztalatok átadását.
Alapfilozófiája a partnerség és az egymástól való tanulás. A megyei kamarák
létrehoztak egy olyan folyamatosan bővülő és karbantartott adatbázist, amely a
területükön működő beszállítók fontosabb adatait, az általuk végzett
tevékenységeket tartalmazza, és amelynek segítségével a beszállításban résztvevő
partnerek könnyebben egymásra találhatnak. A klub tagjai évente több alkalommal
összejövetelt tartanak, rendszerint olyan nagyvállalatnál, amelyik beszállítókat
foglalkoztat és ismerteti követelményrendszerét, valamint betekintést ad az
érdeklődők számára a termelési folyamatokba is. Az elmúlt időszakban ilyen ülésre
azonban nem került sor, tekintve, hogy a tagok túlnyomó többsége autóipari
beszállítással foglalkozik és köztudott, hogy ezt az iparágat sújtotta legnagyobb
mértékben a recesszió. A látogatásokon kívül szakmai előadások, tréningek is
szerepelnek a klub programjában, melyek hozzásegítik a vállalkozókat a beszállítóvá
válás sokrétű ismereteinek elsajátításához. Egy ilyen szakmai rendezvény keretében
előadást hallgattak meg arról, hogyan tudja egy vállalat munkafolyamatainak
nyomon követésével, azok tökéletesítésével termelékenységét növelni. Az előadás
után az ismertetett módszert alkalmazó vállalat képviselője számolt be
tapasztalataikról.



Megyei Minőség Klub
A 2006-ban 21 megyei vállalat és intézmény részvételével, a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásában megalakult Megyei Minőség Klub
alapvető célja a minőségszemlélet terjesztése, az egymástól tanulás, a legjobb
gyakorlat és a tapasztalatok továbbadása. A klub működéséhez szükséges személyi,
tárgyi és technikai feltételeket a kamara biztosítja, a szakmai irányítást a tagok közül
választott elnökség végzi. A klubtagok rendszeresen, 2-3 havonta találkoznak,
általában mindig más-más klubtag ad otthont az összejövetelnek. Az ülések
keretében a vendéglátó vállalkozás, ill. intézmény bemutatja tevékenységét, a
minőségügy területén végzett munkáját, az alkalmazott módszereket.
Klubülések:
 február 11. Egry úti Körzeti Óvoda
A Veszprém Város Önkormányzatának fenntartása alatt működő óvoda már
1999-ben megkezdte a minőségtudatos fejlesztést. Ennek eredményeképpen a
szűkös anyagi lehetőségek ellenére mára a város egyik legkeresettebb óvodája
lett.
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 március 03. Veszprém Megyei Kereskedelmi Iparkamara
Szakmai előadás: Statisztikai vizsgálatoknak való megfelelés Heinold László az
AIB Vincotte Hungary Kft. munkatársának előadásában.
 június 30. Balluff Elektronika Kft., Veszprém
A klubtagok megismerkedtek a német tulajdonú, 20 éve alapított veszprémi
vállalat tevékenységével, majd gyárlátogatáson vettek részt. A mintegy 500 főt
foglalkoztató, ipari érzékelőket gyártó vállalat számos új projekt sikeres
bevezetése után az év második felére átlagosan 15 %-os termelésnövekedést ért
el.
 szeptember 01. Pannon Egyetem
A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara látta vendégül a klubtagokat. A kar
oktatói ismertették az egyetemen folyó minőségügyi oktatás kereteit és
szerkezetét, majd előadást hallgattak a meg a résztvevők a Kar által 2008-ban
elnyert Felsőoktatási Minőségi Díj tapasztalatairól.
 december 16. Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
A kamaránál tartott évzáró klubülésen a dr. Somogyi Istvánné, a kamara titkára
adott áttekintést a szakképzés aktuális helyzetéről, a kamara szerepéről és
feladatairól a duális szakképzés megvalósításában. Benedek Szabolcs, a
Pepperl+Fuchs Kft. minőségügyi vezetője „Beszállítói minőségbiztosítás a
gyakorlatban” c. előadásában beszámolt a vállalatuknál alkalmazott
módszerekről, személyes tapasztalatairól és hasznos gyakorlati tanácsokkal látta
el a résztvevőket.
A klub továbbra is nyitott valamennyi érdeklődő számára, bárki ingyenesen
bekapcsolódhat. A rendezvények egyre népszerűbbek, a tagok száma folyamatosan
emelkedik, a kezdeti létszám már megduplázódott.


Megyei Minőségi Díj
Az idei évben tizedik alkalommal került sor a Megyei Minőségi Díj meghirdetésére,
melyet az eddigiekhez hasonlóan most is a Megyei Önkormányzattal közösen
hirdettünk meg.
A pályázatok elkészítéséhez idén is ingyenes tanácsadást
szerveztünk az érdeklődők részére. A bíráló bizottság döntése alapján nagyvállalati
kategóriában a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt, a középvállalati kategóriában a
Beurer-Hungaria Kft. nyerte el a rangos elismerést. A díjazottak az elismerő oklevél
mellett kézműves tagjaink által készített művészi kisplasztikákat vehettek át a kiíró
szervezetek vezetőitől.



Könyvelő Klub
A Könyvelő Klub márciusban és augusztusban tartott foglalkozást, s mindkét esetben
az adótörvények változásáról adódó gyakorlati feladatokról tárgyaltak.



Közép-dunántúli Regionális Innovációs Tanács
A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Tanács a regionális innováció
fejlesztésében érdekelt szervezetek önszerveződéssel létrejövő döntéshozó és
koordináló testülete. A KDRIT működésének legfontosabb célkitűzése, hogy
elősegítse az innováció gazdasági hasznosulását, elterjesztését és társadalmasítását.
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A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint a regionális innovációs tanács
egyik alapító tagja, 2010. április 29-én tartott tanácsülést. Az ülésen Bánóné
Kerékgyártó Krisztina, a KDRFÜ kistérségi koordinátora tartott tájékoztatót a 2010es régiós klaszterfejlesztési pályázati kiírásról. A kiírással kapcsolatban a Tanács
észrevételeket, javaslatokat fogalmazott meg és továbbította a Regionális Fejlesztési
Programok Irányító Hatóságának
Ezt követően dr. Szépvölgyi Ákos, a Közép-dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség ügyvezető igazgatója beszélt a kis- és középvállalkozások körében
végzett innovációs készségek és képességek témájú felmérésük tapasztalatairól.


Közép-dunántúli Regionális Innovációs Klaszter
2008 szeptemberében a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint a
klaszter menedzsmentszervezete - indult az Új Magyarország Fejlesztési Terv KözépDunántúli Operatív Programjának keretein belül meghirdetett „Regionális
jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak
kialakítása és fejlesztése” című pályázaton.
A támogatási szerződés 2009. június 12-én került aláírásra.
A projekt címe:
Közép-dunántúli Regionális Innovációs Klaszter tagjai közötti üzleti kooperáció,
technológia- és tudástranszfer fejlesztése.
A projekt céljai:
 a klasztertagok kutatás-fejlesztési tevékenységének összehangolása;
 szoros együttműködés kialakítása a Pannon Egyetemmel a K+F tevékenység
területén és a mérnökképzésben;
 az egyes cégek kutatás-fejlesztési és technológiai eredményeinek közös
hasznosítása a versenyképesség fokozása céljából;
 egymás segítése új beszállítói piacra való bejutáshoz;
 exportpiaci lehetőségek közös feltárása;
 technológiai problémák közös megoldása;
 a klaszter taglétszámának növelése;
 tapasztalatszerzés céljából beszállítói, technológiai vásáron, kiállításon való
részvétel;
 az új, korszerű tudás átadása tréningek útján.
 klaszterülések
 konferencia
Projekt időtartama: 2009. január 1. – 2010. december 31.
2010-es projekttevékenységek:
 2010. január 4. – Megbízási szerződés piacfeltáró tanulmány készítésére:
 A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Klaszter a KDOP-1.2.1-2008-0002-es
azonosító jelű pályázatának keretében megrendelt egy piaci tanulmányt az
európai autóalkatrész kereskedelem várható trendjeiről. Az elkövetkezendő
néhány év piaci keresletének várható alakulásáról.
 2010. május 15. – K+F projekt:
 A 2009. december 7-én a Pannon Egyetemmel megköttetett kutatás-fejlesztési
szerződésben vállalt feladatok teljesítése a fent jelzett határidőre megtörtént,
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melyet a klaszter elfogadott. A K+F szerződés tárgya a MetalTec 2001 Kft.
szellemi terméke alapján elkészítendő prototípus kifejlesztéséhez szükséges
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.
 2010. február 26. – Sajtótájékoztató, Pannon Egyetem:
 A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Klaszter és a Pannon Egyetem között
együttműködési megállapodás köttetett, melynek célja, hogy a klaszter tagjai
versenypozícióik erősítése érdekében igénybe vehessék azt a tudást, amely az
egyetemen rendelkezésre áll, ösztönözve ezzel a közös projektek generálását,
amelyekben megszülető konkrét K+F eredmények alkalmazása technológiai
előnyöket biztosíthat a klaszter tagjai számára. Az egyetem pedig új kutatási
javaslatokat, szolgáltatói tevékenységeinek igénybevételét, konkrét kutatásfejlesztési megrendeléseket vár a klasztertől.
 A klaszterülések alkalmával szó esett az együttműködési lehetőségekről, a közös
pályázati tevékenységekről, a tagok közti kooperációt elősegítése érdekében.
- 2010. február 24. MTD Hungária Kft., Nemesvámos: – Téma: jelen
klaszterpályázat és kapcsolódó projekttevékenységek, feladatok, MTD
Hungária Kft bemutatása, új klasztertagok felvétele;
- 2010. április 8. VKIK, Veszprém – Téma: 2010-es klaszterpályázat, termelés
optimalizáció, új tagok bemutatkozása. Az ülés fő napirendjeként a termelési
folyamatok optimalizálása témában tartott előadást Dr. Kovács Zoltán
egyetemi tanár, a Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszékének
oktatója „Munkafolyamatok megfigyelése és tökéletesítése korszerű
megoldásokkal”címmel. Az előadás szemléletesen, konkrét példák
segítségével mutatta be, hogyan tudja egy vállalat munkafolyamatainak
nyomon követésével, azok tökéletesítésével termelékenységét növelni. Az
előadást követően Mustó Gyula, a Precision Controls Kft. műszaki igazgatója
ismertette a fenti módszer alkalmazásával kapcsolatos tapasztalataikat,
melynek alapján új termelési rendszert vezettek be a vállalatnál.
- 2010. június 3. VKIK, Veszprém - Téma: 2010-es klaszterpályázat, új tagok
bemutatkozása, oklevelek átvétele
- 2010. szeptember 14. Hirtenberger Bt., Pápa – Téma: az aktuális
klaszterpályázat megvitatása, új klasztertagok felvétele, a Hirtenberger Bt.
bemutatása, gyárlátogatás
- 2010. december 9. VKIK Veszprém – Téma: klaszterprojekt lezárása,
megvalósított projekttevékenységek, elért eredmények, jövőbeni célok,
együttműködési lehetőségek, feladatok.


Intellectual Property Rights for South East Europe
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara projektpartnerként vesz részt
további 10 országgal a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program
keretein belül meghirdetett „Innovatív vállalkozói környezet fejlesztése” című
pályázatban, amely 2008 novemberében került benyújtásra.
A projekt címe: Iparjogvédelem fejlesztése Délkelet-Európában
A projekt céljai:
 Iparjogvédelmi tanulmányok, elemzések készítése
 Innovatív iparjogvédelmi szolgáltatások fejlesztése
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KKV-k támogatása, innovációra ösztönzése az új iparjogvédelmi szolgáltatások
bevezetésével

Projekt időtartama: 2009. március 11. . – 2011. december 31.
Vezető partner:
Velencei Kereskedelmi, Ipari, Kézműves és Mezőgazdasági Kamara (Olaszország)
Projekt partnerek:
 Anconai Kereskedelmi, Ipari, Kézműves és Mezőgazdasági Kamara (Olaszország)
 AS.FOR.M - Transznacionális Képzési és Foglalkoztatási Társulás (Románia)
 Austria Wissenschaftsservice GmbH (Ausztria)
 Kereskedelmi, Ipari, Hajózási és Mezőgazdasági Kamara Constanta (Románia)
 Kilkis-i Kereskedelmi és Iparkamara (Görögország)
 Közép-Magyarországi Innovációs Központ Budaörs (Magyarország)
 Ovidius Egyetem, Constanta (Románia)
 S.E.V.E. – Nemzetközi Üzleti Szövetség (Görögország)
 Uzice Regionális Kereskedelmi Kamara (Szerbia)
 Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Magyarország)
A projekt keretében 2010. március 25-26-án vezető bizottsági ülésre került sor
Budaörsön, a Közép-Magyarországi Innovációs Központ székhelyén. A partnerek a
projekttevékenységként vállalt nemzetközi felmérések alapján kifejlesztett innovatív
iparjogvédelmi szolgáltatásokat, és a kapcsolódó e-learning modult vitatták meg.
A pályázathoz kapcsolódóan iparjogvédelmi kérdőíves felmérést végeztünk 2010.
április 16-án a Construma Kiállításon, valamint 2010. május 7-én az Industria
Szakkiállításon.
2010. október 7-8-án a kamara képviselői projektmegbeszélésen vettek részt a
görögországi Kilkisben, ahol a pályázathoz kapcsolódó iparjogvédelmi e-learning
platform működését, tartalmát és indítását vitatták meg a résztvevők.


Baross Gábor Program
2008 októberében a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara innovációs
menedzsmentfejlesztési pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatalhoz. A Baross Gábor Programban meghirdetett pályázati konstrukció címe:
Innovációs menedzsment fejlesztése a Közép-dunántúli Régióban.
A pályázat 2009. április 16-án pozitív elbírálásban részesült. 2010 januárjáig
megtörtént az előadók felkérése (együttműködésben a Pannon Egyetemmel),
valamint a konferencia helyszínének (Hotel Annabella, Balatonfüred) lefoglalása.
A projekt címe:
Nemzetközi jelentőségű regionális innovációs konferencia szervezése a Középdunántúli Régióban
A projekt célja egy regionális, nemzetközi jelentőséggel bíró konferencia
megszervezése a környezetvédelem és az innováció jegyében a Közép-dunántúli
Régióban, amelyre 2010. május 12-én - immáron 3. alkalommal - került sor
Balatonfüreden a Hotel Annabellában.
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A rendezvény célja a régió gazdaságának, azon belül is kiemelten a kis- és
középvállalkozások innováció-adaptációs képességének fokozása, vállalkozások
modern, környezetbarát termékek, technológiák bevezetésére való ösztönzése,
amely egyik fontos feltétele piacra jutásuknak, illetve a piacon maradásnak.
Projekt időtartama: 2009. július 1. – 2010. június 30.


Turisztikai Klaszter
Klaszterülések:
 2010. február 25. - Az ülés vendége Kovács Miklós, a turizmusért felelős szakmai
államtitkár volt és rövid áttekintést adott a turizmus elmúlt évi eredményiről, a
felmerült problémákról és a várható változásokról. A szállodákat képviselő
klasztertagok ismertették nehézségeiket és az ágazat helyzetének javítására
vonatkozó javaslataikat.
 2010. június 22-én és 28-án a klaszter a 2010-es regionális klaszterfejlesztési
pályázat ügyében tartott összejövetelt. A pályázat keretében a Turisztikai
Klaszter a kezdő klaszterek menedzsment feladatainak ellátásra kérhet
támogatást, azonban a 2010-es klaszterfejlesztési pályázatot júliusban
felfüggesztették.
A klaszter neve Bakony-Balaton Regionális Turisztikai Klaszterre módosult.
A berlini Reisebörsen & Touristik RTM vásárszervező cég németországi
bevásárlóközpontokban megrendezésre kerülő turisztikai börzéken való
megjelenést ajánlott számunkra. A klasztertagok közül három vállalkozás jelezte
szándékát, hogy prospektusaival részt kíván venni a lipcsei és a leonbergi börzén.
Kamaránk fedezi a kiállítás költségeit, valamint szervezi a prospektusok kiszállítását
a helyszínre.



Energia Klub
A kamara ipari tagozatának ülésén felvetett javaslat alapján 30 vállalkozás
részvételével 2009. február 24-én megalakult a kamarai Energia Klub.
A klub működésének főbb céljai:
 fórumot biztosítani a cégek részére az energiával kapcsolatos kérdéseik,
problémáik megvitatására,
 hozzáértő és felkészült előadók felkérésével tájékoztatást nyújtani a
vállalkozások részére az energiatermelés és forgalmazás témakörében,
 a klubon belül megfelelő együttműködő partnerek megtalálása a közös energia
beszerzés érdekében,
 jó megoldások és tapasztalatok átadása klub tagjai részére,
 tájékoztatás a megújuló energiák előállítására és hatékony felhasználására,
 folyamatos tájékoztatás a tagok részére az energiafelhasználásra vonatkozó
pályázatokról,
 érdemi felvetések, javaslatok továbbítása a kormányzat részére.
A klub nyitott valamennyi érdeklődő vállalkozás számára, a tagság ingyenes és
minden formai kötöttségtől mentes. A működéshez szükséges tárgyi és személyi
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feltételeket a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara biztosítja. A klub elnöki
posztját Németh Frigyes, a Bakonyi Erőmű Zrt. vezérigazgatója vállalta fel.
2010-ben a klub súlyponti témája a vállalkozások energia hatékony gazdálkodásának
lehetőségeiről szóló információk beszerzése és ismertetése volt. Ennek jegyében a
júniusi és az októberi ülésen is a Sourcing Hungary Kft. képviselője adott
tájékoztatást a villamos energia beszerzési közösséghez való csatlakozás feltételeiről
és a már elért megtakarításokról. Bejelentette továbbás, hogy már szervezés alatt
van a közös gázbeszerzés is.
SZAKKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG
A megye munkaerőpiaci igényeinek kielégítése céljából a kamara komplex szakképzési
tevékenységet folytatott 2010-ben is.
Szakképzési feladatainkat 2010-ben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
iránymutatásával s a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének
felügyelete mellett végeztük. Fontos, hogy a szakképzés területén a jogszabályokban
előírt feladatok mellett a gazdaság igényeit figyelembe véve szakmai rendezvényekkel és
korrekt tájékoztatással segítettük elő a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati
képzést.


Tanácsadói tevékenység
A tanév során a megye összes, tanulószerződésben érintett szakiskolájában
tartottunk tájékoztatást a szakképzés során szükséges tárgyi, illetve személyi
feltételekről. A feladatok végrehajtásában kapcsolatban vagyunk még a fenntartó
önkormányzatokkal és a gyakorlati képzőhelyekkel.
Tanácsadóink a gazdaságból felkért szakértők segítségével összesen 436 ellenőrzést
illetve akkreditációt folytattak le azon gazdálkodó szervezeteknél, ahol külső
gyakorlati képzés folyik. A személyi, tárgyi, technikai feltételek vizsgálata után
folyamatosan ellenőriztük, hogy a tanulóknak járó juttatások biztosítottak-e.
Egyetlen vállalkozásnál sem került sor eltiltásra, a hiányosságok csupán az
adminisztráció területére terjedtek ki, amit a gazdálkodók kijavítottak.
Fontos feladat, az új képzőhelyek felkutatása, bevonása a képzésbe, hogy minden
szakmában megfelelő számú gyakorlati képzőhelyet tudjunk felajánlani a tanulók
részére. Cél, hogy egyre több olyan gazdálkodó szervezetet vonjunk be a
szakképzésbe, ahol minőségi, magas színvonalú szakmai tudást kaphatnak a tanulók.
A tanácsadók fő feladata, hogy aktuális tanácsokat, információkat továbbítsanak a
vállalkozók felé, valamint segítséget adjanak a gazdálkodóknak a tanulók
költségeinek a szakképzési hozzájárulásból történő elszámolásához.
A tanácsadók feladataihoz tartozik még az 2300 tanulószerződés-állomány
gondozása, karbantartása. Mindent meg kell tenni, hogy a gazdálkodók és tanulók
megismerhessék a tanulószerződés által nyújtott előnyöket. Előnyös a
tanulószerződés a gazdálkodó szempontjából, mert saját igénye szerint képezheti a
tanulót, aki azonnal használható munkaerő, így megspórolja a betanítás költségeit, és
a képzés során felmerülő költségeket elszámolhatja a szakképzési alap terhére,
valamint eszközfejlesztési pályázaton vehet részt kedvező feltételekkel. Előnyös a
tanuló szempontjából is, hiszen munkaviszonynak számít, táppénzre jogosít és
fizetést kap 12 hónapon át, így elősegíti a munka világába történő átmenetet.
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Szintvizsgák
A 2010-es évben (január-május) összesen 764 tanuló szintvizsgáját bonyolítottuk le
17 szakmában. 2009 novemberében fórum keretében tájékoztattuk az
iskolaigazgatókat a szintvizsga lebonyolítási módjáról, feltételeiről. CD formájában
átadtuk minden iskolaigazgató részére a szintvizsga feladatbankot és a jelentkezés
dokumentációját. Tájékoztatást adtunk továbbá a szintvizsga lebonyolítás
költségeinek elszámolhatóságáról. A szintvizsga sikeres feltétele a szakmai
záróvizsgának, valamint eredménye súlyozottan számít a Szakma Kiváló Tanulója
verseny pontszámaiba. A szintvizsga előnye, hogy nem a záróvizsgán derül ki, hogy
mit nem tud a tanuló, képet kap a tudásszintről az iskola, a gyakorlati képzőhely, van
még idő a hiányosságok pótlására, sikerélményhez jut, vizsgatapasztalatot szerez a
tanuló, így könnyebb lesz a záróvizsga is.



Tanulóversenyek, vizsgadelegálás
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében harmadszor került
megrendezésre a Szakma Kiváló Tanulója verseny.
Az írásbeli verseny előkészítése, illetve lebonyolítása a Veszprém Megye
Kereskedelmi és Iparkamara feladata volt. A megyéből összesen 10 iskola 103
tanulója, 16 szakmában mérte össze tudását. Az országos döntőbe 11 tanuló jutott
be. A döntő két napján 9 autóbusz indult Budapestre a megye szakiskoláiból és
általános iskoláiból, így több mint 350 tanuló és oktatóik, tanáraik tekinthették meg
a látványos keretek közt lebonyolított gyakorlati bemutatókat és kísérő
rendezvényeket.
A megye tanulói a hagyományokhoz híven az idén is nagyon szép eredményeket
értek el a döntőn. A vízvezeték- és vízkészülék-szerelő szakmában az első 3
helyezést a megye tanulói hozták el, ezen kívül kereskedő és pincér szakmában
második helyezést értek el.
További eredményeink: kereskedő szakmában 6. és 9. helyezés, vízvezeték- és
vízkészülék-szerelő szakmában 4., 6., 8. és 10. helyezés, fodrász és villanyszerelő
szakmában 8. és kozmetikus szakmában 9. helyezéseket értünk el.
Reméljük, a „SZAKMA SZTÁR Fesztiválon„ egyre több pályaválasztóban sikerül a
kétkezi szakmák iránti érdeklődést felkelteni.
A kamara aktívan részt vesz a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési
Bizottság munkájában. Feladataink közé tartozott a munkaerő-piaci kereslet
felmérésének elvégzése, aminek a legnagyobb részét tanácsadóink végezték. Ezek a
felmérések is hozzájárulnak a bizottság egyik legfontosabb döntésének
kialakításához, amikor meghatározzák a szakképzés regionális szintű irányait és
arányait. A kamara a megyében létrejött 4 Térségi Integrált Szakképző Központokkal
aktívan tevékenykedik a pályaorientáció területén és több rendezvényen vállalt
előadást a gyakorlati képzés tapasztalatairól.
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara lépett a pályaorientáció
tekintetében és megszerveztünk egy Pályaorientációs Fórumot Várpalotán a Városi
Önkormányzattal közösen. Meghívtuk a vonzási körzet általános iskoláiból a 7. és 8.
osztályos tanulókat és szüleiket. A fórumra hiányszakmákat is figyelembe véve öt
szakma mesterét kértük fel, akik egy videofilm segítségével bemutatták a szakmákat
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és azokat reklámozva próbálták a tanulókat meggyőzni arról, hogy ezeket a
szakmákat válasszák majd.
A rendezvényen 91 fő vett részt és hallgatta a színes előadásokat.
A jövőben is folytatni kívánjuk a fórumok szervezését a megye többi városaiban is.
Nagy területet ölel át a szakmai vizsgákra történő elnöki, illetve tagi delegálás. A 27
szakmában elnöki teendőket ellátó szakembereink folyamatos felkészítéseken
vesznek részt, hogy munkájukat minél magasabb színvonalon végezhessék. A
kamaránál 276 vizsgadelegálás történt, ez 3965 ember vizsgáztatását jelentette.
A tanulók ösztönzésére a kamara által alapított „Év Tanulója” díjat ebben az évben
10 tanuló vehette át. A díjazottakat az elméleti képzést végző iskolák és a gyakorlati
képzést végző gazdálkodók az elméletben és gyakorlatban egyaránt kiemelkedő
eredményeket elért végzős tanulók közül választották ki.
Ez év június 10-én tartottuk az immár hagyományos kamarai tanévzáró
ünnepségünket. A résztvevő iskolaigazgatók, szakoktatók és tanulók Bihall Tamástól,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnökétől hallhattak előadást a szakképzés
jelenlegi helyzetéről, eredményeiről és gyengeségeiről, továbbá a kamara képzéssel
kapcsolatos stratégiájáról.
Az ünnepség keretében dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke átadta a legjobb tanulóknak a kamarai díjat, illetve a Szakma
Kiváló Tanulója Versenyen jó eredményt elért diákoknak az oklevelet és
tárgyjutalmakat.
A szakképzési rendszer és a szakképzett munkaerő a gazdasági fejlődés, a
versenyképesség, illetve a társadalom kultúrájának rendkívül fontos összetevője. A
gazdaság olyan munkaerő-piaci hátteret, szakképzett munkaerőt igényel, amely meg
tud felelni a változó, fejlődő műszaki-szakmai igényeknek, rendelkezik a szükséges
elméleti tudással és gyakorlati jártassággal. A társadalom szempontjából ugyanilyen
fontos igény, hogy a képzettség általános színvonala emelkedjen. Ezen célok
érdekében tevékenykedik a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
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