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A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2011. évi tevékenységéről

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az Elnökség és az Elnök irányításával
aktív, sokoldalú tevékenységgel igyekezett a vállalkozások napi működését segíteni 2011ben.
Sok olyan funkcionális és szakmai fórumot szerveztünk, amelyek komoly segítséget
nyújtottak a vállalkozásoknak, vagy az új információk nyújtásával hozzájárultak fejlesztési
projektek megfogalmazásához, új fejlesztések elindításához.


Sajnos a várt gazdasági növekedés nem következett be, egyes ágazatok –
kiskereskedelem, építőipar, szolgáltatások – stagnáltak, növekedést csak az exportra
termelő nagy autóalkatrész-gyártók, a gépipar bizonyos szegmensei és a vegyipar tudott
produkálni. A belföldi kereslet hiányában sok kisvállalkozás napi gondokkal küszködik,
s ezek a cégek saját forrás hiányában az új pályázatokon sem tudtak részt venni.



Különösen az év első felében nagy érdeklődést váltottak ki a kamarai rendszer várható
átalakításáról szóló hírek. Sokan biztosra vették a kötelező kamarai tagságot, ezért
meglepetésként hatott az Országgyűlés decemberi döntése a kötelező nyilvántartásba
vételről.
A törvény megjelenése után kamaránk azonnal megkezdte a felkészülést,
megteremtettük a regisztrálás személyi, tárgyi és technikai feltételeit, s 2012. január 2-án
már a vállalkozások regisztrálhattak.



Az új szakképzési és közoktatási törvény megszületésével a szakképzés területén jelentős
változások következtek be. A Kormány elfogadta a kamara javaslatát az ún. duális
képzés bevezetésére, ami azt jelenti, hogy szeptembertől az iskolák elindíthatják a 3 éves
gyakorlatorientált szakképzést. Változik a közismereti és gyakorlati órák aránya a
gyakorlat javára, így a tanulók magasabb színvonalon sajátíthatják el az adott szakmát.



A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság összetételében egy lényeges változás, hogy
2011-ben a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke kapott megbízást a
társelnöki funkció betöltésére és kamaránk látja el a koordinátori tevékenységet is. E
célból a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kapott támogatás terhére február 1-től
egy új munkatársat foglalkoztattunk a konkrét koordinátori feladatok ellátása céljából.
Első, de nagyon fontos intézkedésünk az volt, hogy Székesfehérvárott összehívtuk a
régióban működő TISZK-ek, szakképző iskolák, iskolafenntartók és a kamarák
képviselőit, s a résztvevőket Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
alelnöke és Szilágyi János képzési igazgató tájékoztatta a szakképzésben bekövetkezett
jelentős változásokról és az új követelményekről.



Nagy volt a várakozás az Új Széchenyi pályázatok tekintetében. Március hónapban 3
helyszínen – Veszprém, Pápa, Tapolca – teltházas pályázati fórumot szerveztünk.
Tapasztalataink szerint sok vállalkozás nagyobb támogatást várt, a beígért
egyszerűsítések csak részben valósultak meg, ezért sokan visszaléptek a pályázatoktól.



Jelentős felújítási munkákat végeztünk a kamarai székház dél-keleti szárnyán (Bezerédi
u. felőli rész). Új lábazatot kapott az épületrész, 50 éves ablakokat cseréltünk, s

megtörtént a homlokzat javítása, színezése, így épületünk, szép, esztétikus színfoltja lett
környezetünknek.


A kamara elnökének és munkaszervezetének jelentős előkészítő és szervező munkájával
elkészült a „Vonzó tájak, feltörekvő gazdaság, ígéretes fejlesztések, Veszprém megye
2011” c. kiadvány. Az igényes és szép kivitelű anyag bemutatja Veszprém megyét, annak
gazdaságát, megjelennek a jelentősebb városi önkormányzatok, a Balaton térsége, s
természetesen a meghatározó gazdálkodó szervezetek. Az angol nyelvű változat átfogó
információt nyújt a potenciális befektetők számára. A kiadványt – Dr. Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes jelenlétében – egy gazdasági fórum keretében mutattuk be.

SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, FÓRUMOK


Január 25-én szakképzési fórumot szerveztünk. Mindenki előtt ismeretes, hogy a kamara
javaslatára a kormány döntést hozott, amelynek egyik legfontosabb eleme, hogy csökken
az elméleti órák száma, növekszik a gyakorlati képzés ideje, ami nyilvánvalóan jótékony
hatással lesz a szakmai képzésre. Fontos döntés volt, hogy a kamara az elmúlt évi 27
szakmával szemben 126 szakmát kapott kezelésre. Ez azt jelenti, hogy a kamarának kell
kidolgozni a szakmai és vizsgakövetelményeket, ezekben a szakmákban vizsgaelnököt
delegálni, s természetesen ez azt is jelenti, hogy több, jól felkészült, színvonalas
gyakorlati képzőhelyre lesz szükség. Ezekről a témákról tartott részletes és igen hasznos
előadást Szilágyi János, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képzési igazgatója. Az
érdeklődés igen nagy volt, a TISZK-ek, iskolák, iskolafenntartók részéről mintegy 100 fő
vett részt a rendezvényen.



Amikor nyilvánosságra kerültek a Széchenyi Terv első lépcsőben meghirdetésre kerülő
pályázatai, a megyében kamaránk volt az első, aki pályázati fórumok keretében
tájékoztatta a vállalkozásokat. Három helyen – Veszprém, Pápa, Tapolca – szerveztünk
tájékoztató fórumokat és valamennyi rendezvényünk teltházas volt.



Tapasztalataink szerint több vállalkozásnál az elmúlt években gondot okozott a
tanulókkal kapcsolatos költségek visszaigénylése. Ezért egy jól felkészült és hozzáértő
szakértő részvételével szerveztünk fórumot, ahol mindenki pontosan megismerhette az e
témára vonatkozó jogi szabályokat és a szakképzési hozzájárulás visszaigénylésének
konkrét módjait. Szintén nagy volt az érdeklődés a rendezvényen.



Az építőipari vállalkozások részére rendszeresen rendezünk fórumokat, szakmai
bemutatókat, ahol tájékoztatást adunk az ágazatot érintő jogszabályváltozásokról,
aktuális tennivalókról és meghívott előadók közreműködésével új anyagokat,
technológiákat mutatunk be részükre. Sajnos azonban az érdeklődés a vártnál mindig
jóval kisebb, holott köztudomású, hogy az építőipari beruházások még mindig a
mélyponton vannak, sok vállalkozás szűnt meg az utóbbi években.
A februárban megrendezett fórumon nem jogszabályi kötelezettségekről volt szó, hanem
három olyan céget kértünk fel, akik teljesen új és korszerű – az építőipar által használt –
termékeket mutattak be az érdeklődők számára.
A Creaton Hungary Kft. szálcement és kerámia homlokzat burkolati rendszerét, a
Thermo-Block energiatakarékos építési rendszert és a Gaia Solar Kft. megújuló
energiaforrásokkal kialakított zéró energia házát ismerhették meg a résztvevők.
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Felvettük a kapcsolatot a Leier Hungária Kft.-vel, hogy szakmai tanulmányutat
szervezzünk jánosházi üzemükbe, melynek keretében a gyár szakemberei ismertetik
termékeiket, azok alkalmazási területeit, de érdeklődés hiányában sajnos le kellett
mondanunk a rendezvényt.


A Veszprém Megyei Önkormányzattal közösen szervezett szokásos gazdasági évnyitó
konferencia március végén került sorra, tekintve, hogy az Új Széchenyi Terv nem sokkal
előtte került napvilágra. A fórum díszvendége, Dr. Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettes beszámolt a kormány gazdasági terveiről, amit a Széll Kálmán Tervben
összegeztek. Ebben szerepel többek között az államadósság és az államháztartás
hiányának jelentős csökkentése, a munkanélküli- és szociális segélyek folyósításának
szigorítása. Kijelentette továbbá, hogy a közigazgatás alapvető átalakítását tervezik,
melynek eredményeképpen lényegesen csökken a gazdaságot, a vállalkozásokat, sőt az
állampolgárokat is sújtó bürokrácia. Segíteni kívánják a vállalkozókat a pályázati
pénzekhez való mielőbbi hozzájutásban és ellenőrzik a pályázati források felhasználását.
A megújuló fejlesztéspolitika első eredményeiről Dr. Nyikos Györgyi, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára számolt be.



Áprilisban munkavédelmi fórumot szerveztünk a Pápai Ipari Park Kft.-vel közösen,
melynek keretében a fa- és bútoripari vállalkozók részére tartott tájékoztatót Troják
László, megyei munkavédelmi felügyelőség igazgatója. Előadásában szólt a faipari
balesetekről, a por- és zajvédelemről, és hangsúlyozta, hogy a jogszabályok betartásával
elkerülhetők a súlyos balesetek.



Tekintve, hogy a környezetvédelmi termékdíjas szabályozás szüntelenül változik 2011ben két fórumot is rendeztünk a témával kapcsolatban. Állandó szakértőnk, Sztruhár
Imre ismertette az új szabályozást, majd előadás után személyre szabott tanácsadással
állt az érdeklődők rendelkezésére. A fórum keretében sor került a környezetvédelmi
adatszolgáltatással kapcsolatos tudnivalók ismertetésére is. A második fórumon, amely
szeptemberben került sorra, a környezetvédelmi termékdíjas szabályozás változásainak
ismertetése után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal képviselője az újonnan bevezetett
népegészségügyi adóról adott tájékoztatást az érdeklődőknek.



2011. május 1-jén Ausztria és Németország is megnyitotta munkaerő piacát az Európai
Unióhoz 2004-ben csatlakozott államok polgárai számára. A könnyített vállalkozási
tevékenység szabályozásáról fórumot szerveztünk, melynek keretében osztrák és magyar
ügyvédek ismertették az Ausztriában üzleti tevékenységet folytatni kívánó magyar
vállalkozásokra vonatkozó jogi, adózási és felelősségi szabályokat, különös tekintettel az
építési vállalkozókra érvényes szabályozásra. Számos olyan kötelező jogszabály került
bevezetésre Ausztriában, amelyet a magyar vállalkozásoknak be kell tartaniuk és a
szabályok megszegése komoly bírságot vonhat maga után.
Az új szabályozás életbe lépése óta is gyakran fordulnak hozzánk tájékoztatásért
vállalkozások, akik Ausztriában, ill. Németországban kívánnak vállalkozási
tevékenységet folytatni. Május 1. óta lényegesen egyszerűsödött és könnyebb lett a kinti
munkavégzés, az előírt szabályokat azonban továbbra is be kell tartani, a bejelentési
kötelezettségeknek eleget kell tenni, mert a hatóságok megszigorították az ellenőrzéseket
és a szabálytalankodókra súlyos büntetéseket szabnak ki.



A KISOSZ-szal közösen szervezett hagyományos tavaszi szezonfelkészítő
rendezvényünk célja, hogy a fórumon elhangzott hatósági tájékoztatók segítsék a
vállalkozásokat a szezonra való felkészülésben, a szabályokhoz való jobb igazodásban. A
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rendezvény további célja, hogy a vállalkozók első kézből kapjanak információt az
aktuális gazdaságfejlesztési elképzelésekről és intézkedésekről. A résztvevők idén is
meghallgatták a fogyasztóvédelmi hatóság szokásos tájékoztatóját az ellenőrzések
tapasztalatairól és a tervezett ellenőrzésekről, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság új szervezeti rendszeréről, feladatairól és hatásköréről. A balatoni régió
helyzetéről, jövőjéről, a fejlesztési elképzelésekről dr. Bóka István, a Balaton Fejlesztési
Tanács elnöke, országgyűlési képviselő adott tájékoztatást, az üdülési csekket felváltó
Széchenyi Pihenőkártya bevezetéséről Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági
Minisztérium belgazdaságért felelős államtitkára számolt be.


Ismét nagy érdeklődés övezte az évente megrendezett fogyasztóvédelmi nyílt napot. A
program tanácskozással kezdődött, melynek során dr. Somogyi István, a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége megbízott vezetője elmondta,
hogy a felügyelőség újbóli átszervezésével tovább javult munkájuk hatékonysága. Az
ellenőrzésekről szólva hangsúlyozta, hogy továbbra sem elsődleges céljuk a büntetés,
hanem a vállalkozók figyelmének felhívása a jogkövető magatartás betartására. A
fórumon tájékoztató hangzott el az ellenőrzések, tematikus vizsgálatok tervezéséről, az
építőanyagok vizsgálatának folyamatáról és tanulságairól, a termékhamisítással
kapcsolatos tudnivalókról, valamint a jövedéki ellenőrzések tapasztalatairól. A
rendezvény részeként az idén is kitelepült a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
laboratóriumi részlege, ahol a munkatársak a nagyszámú érdeklődő részére a
gyakorlatban is bemutatták, hogyan vizsgálják a játékokat, háztartási eszközöket,
napszemüvegeket, bizsukat.



Az idén is sikeresen lezajlott az általunk szervezett kézműves vásár, amely évről-évre
egyre nagyobb népszerűségnek örvend mind a kiállítók, mind a látogatók körében. Közel
60 kézműves kínálta szebbnél-szebb portékáját az egész napos vásáron. A kiállítók közül
többen tartottak bemutatót elfeledett mesterségük fogásainak bemutatására, mely jól
szolgálta azon célkitűzésünket, hogy támogassuk a kézművesség presztízsének
visszaszerzését, megbecsülésének elősegítését.



A vállalkozások külpiacra jutásának elősegítésére rendszeresen szervezünk relációs
tájékoztatókat a Nemzeti Külgazdasági Hivatallal együttműködve. 2011-ben
Oroszország, Horvátország és Szerbia gazdaságáról, piaci sajátosságairól adtak átfogó
tájékoztatást az adott országba delegált külgazdasági szakdiplomaták az érdeklődő
vállalkozások részére. Az előadások elhangzása után kétoldalú konzultációkkal
folytatódott a rendezvény.



Negyedik alkalommal rendeztük meg a vendéglátó-ipari állásbörzét az ausztriai
Vorarlberg tartomány gazdasági kamarájával és munkaerő-piaci szolgálatával közösen.
Célja, hogy a Balaton-parton a nyári szezonban dolgozó szakemberek a téli síszezonban
Vorarlberg tartomány szállodáiban és vendéglátóhelyein szervezett keretek között
vállalhassanak munkát, majd hazatérve ismét itthon állhassanak munkába tavasszal. Az
érdeklődés ezúttal is hatalmas volt, mintegy 70 jelentkezőt hallgattak meg az osztrák
kollégák, tapasztalatok szerint azonban kb. harmaduknak sikerül végül a külföldi
munkába állás.



A 2012. évi adózással kapcsolatos változások kerültek ismertetésre a szokásos éves
adófórumunk keretében. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei
Adóigazgatóságának munkatársai által tartott előadásokat ez alkalommal is igen nagy
érdeklődés kísérte, a résztvevők zsúfolásig megtöltötték a kamarai konferenciatermet.
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Törvényi felhatalmazás alapján végezzük az okmányhitelesítési tevékenységet. Ennek
keretében 2011-ben 23 db ATA Carnet igazolványt bocsátottunk ki és 583 db származási
bizonyítvány, ill. 51 db kereskedelmi okmány hitelesítését végeztük el. E tevékenységből
származó bevételek nagysága 2011-ben 5.766 ezer Ft volt.



A Széchenyi kártya hitelprogram keretében az eddigi folyószámla hitel mellett új
elemként került bevezetésre a forgóeszköz-, és beruházási hitel. Az év során összesen 260
db hitelkártya igényt regisztráltunk és továbbítottunk a bankok részére, melyből 14 volt a
forgóeszköz és 1 beruházási hiteligény.

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 klubtagok számára szakmai tanulmányutat szerveztünk a nagy múlttal rendelkező osztrák
autógyár, a Magna Steyr grazi üzemébe. A résztvevők 30 fős csoportja érdeklődéssel
hallgatta a gyár képviselőjének ismertetőjét és tekintette meg a korszerű autóipari üzemet.
Az újonnan alakult Nemzeti Külgazdasági Hivatallal együttműködve beszállítói találkozót
szerveztünk Veszprémben. A több mint 40 vállalkozás részvételével lezajlott rendezvény
keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője ismertette a kormányzat azon
intézkedéseit, amelyek arra ösztönzik a nagyvállalkozásokat, hogy minél több hazai
beszállítókat foglalkoztassanak. Előadás hangzott el továbbá a HITA beszállítókat fejlesztő
programjáról, az aktuális beszállító-fejlesztési pályázatokról és a Magyar Suzuki Zrt.
regionális beszerzési politikájáról.
Megyei Minőség Klub
A kamara keretein belül immáron 5 éve sikeresen működő Minőség Klub tagjainak száma az
utóbbi évben a duplájára emelkedett, ami kézzelfoghatóan mutatja létjogosultságát és
fontosságát.
2011-ben három összejövetelt szerveztünk.
- A veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központban tartott
ülésen a klubtagok megismerték az intézmény példamutató tevékenységét, melynek
során a rájuk bízott értelmileg sérült gyermekeket igyekeznek az önmagukhoz
viszonyított fejlődés egyénileg elérhető legmagasabb szintre juttatni, nem kevés sikerrel.
A minőségügy iránti elkötelezettségüket mutatja, hogy évek óta minőség kör működik
az iskolában, munkájukat Megyei és Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjjal is
elismerték.
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A veszprémi Ring Autó Kft-nél a résztvevőknek Bányavári Péter, a cég műszaki vezetője
mutatta be a vállalat történetét, tevékenységét. Az érdeklődők megismerhették a cég által
alkalmazott számítógépes értékesítési programot, továbbá betekintést nyerhettek a
panaszkezelés, a reklamációk ügyintézésének témakörébe is. Végezetül technikai
bemutatóra kerül sor, melynek keretében meghallgatták a Volkswagen autók új
fejlesztési irányairól szóló előadást és a gyakorlatban is kipróbálhatták a parkolást segítő
asszisztenst.
Rendkívül nagy érdeklődés övezte a Continental Teves Kft.-nél tartott klub ülést. Ez
elsősorban annak volt köszönhető, hogy a programban szereplő gyárprezentáció és a
minőségirányítási rendszerek bemutatása után a résztvevők megtekintették a nemrégen
átadott tesztpályát is és a gyakorlatban is megtapasztalhatták az autók biztonságát,
menetstabilitását növelő fejlesztéseket.

Szakmai klub alakítását terveztük és készítettük elő az ács-állványozó, tetőfedő és bádogos
szakmákban. Több alkalommal hirdettük meg az alakuló ülést, sajnos azonban az érdeklődés
messze elmaradt a tervezettől, 5–6 vállalkozás részvételével nem lehet életképes klubot
létrehozni és működtetni.
Turisztikai Klaszter
Klaszterülés keretében tájékoztattuk a résztvevő vállalkozásokat a klaszter pályázati
lehetőségeiről. A pályázati kiírásban rögzített feltételek azonban sajnos nem voltak
megfelelőek számunkra.
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 fedezte a
kiállítás költségeit, valamint megszervezte a prospektusok kiszállítását a helyszínre.
Energia Klub
A vállalkozások költségtakarékos gazdálkodását elősegítvén a klub keretei között
márciusban a Sourcing Hungary Kft. segítségével ismételten fórumot szerveztünk, ahol en a
résztvevők tájékoztatást kaptak a csoportos energia beszerzés előnyeiről és a csatlakozás
lehetőségeiről.
Innovációs Klub beszélgetés
A Tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolájával fennálló együttműködésünk
keretében Innovációs Klub beszélgetést folytattunk a Főiskola vezetőivel és néhány
innovációban érdekelt vállalkozással. A főiskola képviselői ismertették az általuk létrehozott
Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda tevékenységét és felajánlották
szolgáltatásaik díjmentes igénybevételét a vállalkozások számára. Ezt követően két
kisvállalkozás, a Bakony Elektronika Kft. és a MetalTec 2001 Kft. képviselői mutatták be
vállalkozásuk innovációs tevékenységét, melynek révén jelentős sikereket értek el.

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG
A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2005. január 1-én alakult nyolc régiós
innovációs hídképző szervezet, illetve felsőoktatási intézmény konzorciumaként. A Nemzeti
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Kutatási és Technológiai Hivatal 2007 decemberében pályázatot írt ki a RIÜ-k
tevékenységének támogatására.
A pályázat célrendszerének megfelelően 2008 februárjában hat szervezet – köztük a
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – megalapította a Közép-Dunántúli
Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-t, amely benyújtotta pályázatát a KDRIÜ
tevékenységének folytatását segítő forrás megszerzésére.
A KDRIÜ célja nonprofit jellegéből adódóan nem a jövedelemszerzés, hanem a társadalom
közös szükségleteinek kielégítését szolgáló tevékenységek ellátása, mégpedig a Középdunántúli Régióban a regionális innovációs folyamatok generálása, összehangolása,
koordinálása, a technológiai innovációs hálózatok szervezése, és főként innovációs és
innovációt segítő szolgáltatások nyújtása.
E célokhoz igazodva teljesítettük a 2011-ben vállalt – a kamara alaptevékenységeivel és
szolgáltatásaival összhangban lévő – projektfeladatokat: a Beszállítói Klub és a Minőség Klub
működtetése, iparjogvédelmi, pályázati és hiteltanácsadás, fórumok, tréningek szervezése.

PROJEKTEK
Közép-dunántúli Regionális Innovációs Klaszter
2008 szeptemberében a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint a klaszter
menedzsmentszervezete - indult az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli
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
technológia- és tudástranszfer fejlesztése.

Klaszter

tagjai

közötti

üzleti

kooperáció,

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.
A pályázat 2011 januárjában a pénzügyi és szakmai jelentések elfogadásával sikeresen
lezárult. Továbbá a 2011. március 10-i helyszíni ellenőrzés szerint a kamara maximálisan
teljesítette a támogatási szerződésben vállalt feladatokat: jelenleg 19 klasztertaggal
rendelkezik. A kétéves projektidőszakban a klaszter 8 alkalommal szervezett
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gyárlátogatással egybekötött klaszterüléseket, nemzetközi innovációs konferenciát tartott
Balatonfüreden, minőségügyi képzéssel segített a partnereket, párizsi szakmai
vásárlátogatáson vett részt, kutatás-fejlesztési projektet indított, együttműködési
megállapodást kötött a Pannon Egyetemmel, valamint egy piacfeltáró tanulmányt
készíttetett.
2011-es klasztertevékenységek:


2011. január 26. – Klaszterülés
A klaszterülésen bemutatásra kerültek az Új Széchenyi Terv keretében megjelent
pályázati lehetőségek, valamint egy új anyag - a habosított alumínium - felhasználási
lehetőségeit, előnyös tulajdonságait is megismerhették a tagok dr. Babcsán Norbert, a Bay-Logi
Intézet munkatársa jóvoltából.



2011. március 31. – AUDI gyárlátogatás
2011. március 31-én a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett
Regionális Innovációs Klaszter gyárlátogatáson vett részt a győri Audi Hungaria Kft-nél.
A programon résztvevő gép- és járműiparban működő vállalkozások képviselői az Audi
hathengeres dízelmotorjának gyártását valamint az Audi TT, RS3 és A3-as típusok
összeszerelését tekinthették meg, amelyekből átlagosan napi 2-300 darabot gyártanak
kizárólag megrendelésre, főként német, nagy-britanniai és ausztrál piacokra.



2011. április 8. – HANNOVER MESSE
A kamara vásárlátogatást szervezett a klasztertagok számára a 2011-es Hannover Messere, amely 60 éve a világ vezető ipari vására az új technológiák és anyagok területén
554.000 négyzetméteren, 27 csarnokban, több mint 4.800 kiállítóval. A résztvevő cégek
képviselői megismerkedhettek az ipari automatizálási és energiaszektorok, valamint a
mikro- és nanotechnológia, a hajtás- és fluidtechnika legújabb fejlesztéseivel.



2011. május 19. – Innovációs konferencia

A Pannon Egyetem, a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség és a Veszprém
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2011. május 19-én szakmai konferenciát rendezett
Veszprémben, az egyetemi konferenciaközpontban Innováció a gyakorlatban címmel,
kutatás-fejlesztés, termékfejlesztés, tudástranszfer és szellemi tulajdonvédelem
témakörökben.
A rendezvény első felében dr. Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke
vázolta fel hazánk jelenlegi innovációs támogatási rendszerét, valamint a hivatal
működését és céljait. Ezt követően dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem Műszaki
Informatika Karának dékánja az intézmény gazdasági versenyképességét segítő
innovációs tevékenységeit mutatta be, majd dr. Szépvölgyi Ákos, az Innovációs
Ügynökség ügyvezető igazgatója szemléltette a régió innovációs tevékenységeit és az Új
Széchenyi Terv adta finanszírozási lehetőségeket.
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A konferencia második felében már gyakorlati ismeretekkel gazdagodhattak a
résztvevők. Kutatóintézetek részéről először is Makray-Rózsás Árpád mutatta be a K+F
Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft. egyedülálló fejlesztéseit (bioüzemanyag, PC
szemüveg). Ezt követően dr. Babcsán Norbert, a Bay Zoltán Közalapítvány BAY-LOGI
Intézetének igazgatója tartott előadást az intézet által fejlesztett és gyártott habosított
fémekről - amelyek rendkívül jól hasznosíthatók az autóiparban, a repülőgépgyártásban,
a hadiiparban és az építőiparban - és az ún. szilárd füstről, amely a világ legjobb
hőszigetelő anyaga. Nagyvállalatok közül Pápai Tamás, a Continental Teves
Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója szemléltette a vállalat veszprémi központja által
fejlesztett és gyártott vezetéstechnikai és –biztonsági berendezéséket, illetve Soós Csaba,
a Beurer Hungária Kft. ügyvezetője számolt be a társaság innovatív folyamatirányításfejlesztési tapasztalatairól. A kisvállalkozói szektor képviseletében a Bakony Elektronika
Kft. ügyvezető igazgatója, Hédl Sándor mutatta be a cég innovációs fejlesztéseit,
törekvéseit (ComGuard vezetésbiztonsági jelzőrendszer, „idő és innováció”), valamint
Csalló Zoltán, az Avilex Kft. ügyvezetője számolt be innovatív termékötletének
(könnyűszerkezetes épületelemek) megvalósításáról, piaci bevezetéséről és szellemi
tulajdonvédelméről.
A rendezvény résztvevői eközben megtekinthették a Közép-dunántúli Regionális
Innovációs Díjat nyert cégek poszter kiállítását, valamint ingyenes szellemi
tulajdonvédelmi tanácsadást is igénybe vehettek.


2011. június 28. – Klaszterülés:
A kamara az innovációs klaszter menedzsment szervezeteként gyárlátogatással
egybekötött kihelyezett klaszterülést tartott a Nitrogénművek Zrt.-nél Pétfürdőn. A
vállalat bemutatását követően a tagok a műtrágyagyártás és csomagolás folyamatát
tekintették meg.



2011. november 22. – Évzáró klaszterülés:
Beszámoló a klaszter eddigi munkájáról, tevékenységeiről, jövőkép felvázolása, esetleges
klaszteregyesülés (Ajkai Járműipari és Mechatronikai Klaszter) bemutatása.

IPRforSEE
Intellectual Property Rigths 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
Projekt időtartama: 2009. március 11. – 2011. december 31.
Vezető partner:
 Chamber of Commerce of VENEZIA (IT)
Projekt partnerek:
 Austria Wirtschaftsservice, WIEN (AT)
 Central Hungarian Innovation Centre, BUDAÖRS (HU)
 Chamber of Commerce of ANCONA (IT)
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Chamber of Commerce of CONSTANTA (RO)
Chamber of Commerce of KILKIS (GR)
Chamber of Commerce of VESZPRÉM (HU)
SEVE, THESSALONIKI (GR)
Treviso Tecnologia (IT)
University Ovidius of CONSTANTA (RO)
UZICE Regional Chamber of Commerce (SR)

A projekt céljai:
- Iparjogvédelmi tanulmányok, elemzések készítése
- Innovatív iparjogvédelmi szolgáltatások fejlesztése
- KKV-k támogatása, innovációra ösztönzése az új iparjogvédelmi szolgáltatások
bevezetésével
- A kamara által bevezetett innovatív szolgáltatások: Szellemi tulajdonvédelem startup vállalkozásoknak, Üzleti vásárok és szellemi tulajdonvédelem.










A projekt keretében 2011. február 21-22-én vezető bizottsági ülésre került sor
Veszprémben a kamara székhelyén. A partnerek a projekttevékenységként vállalt
nemzetközi felmérések alapján kifejlesztett innovatív iparjogvédelmi szolgáltatásokat, és
a kapcsolódó e-learning modult vitatták meg.
Ehhez kapcsolódóan a kamara munkatársai márciusban online iparjogvédelmi
tanácsadói tréningen vettek részt, valamint
2011. szeptember végéig összesen 52 vállalkozást vontak be a projektbe szellemi
tulajdonvédelmi tanácsadással és szolgáltatásokkal.
2011. július 21-22-én Constantában, Romániában került sor a következő találkozóra, ahol
a partnereknek ismertetniük kellett a már megtett és tervezett projekttevékenységeiket
(kis- és középvállalkozásokkal való együttműködés, innovatív tanácsadói szolgáltatás
hatékonysága).
2011. szeptember 14-én a projekt keretében iparjogvédelmi fórum került megrendezésre.
2011. november 16-17-én a projekt záró találkozóján vettek részt a kamara képviselői
Velencében, Olaszországban.
A projekt 2011. december 31-én sikeresen lezárult, a 2012. február 1-i helyszíni ellenőrzés
hiba nélkül zajlott.

SUSTCULT
Achieving SUSTainability through an integrated approach to the management of CULTural heritage
2011 júniusában a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara felkérést kapott Velence
város önkormányzatától egy 3 éves délkelet-európai transznacionális projektben való
részvételre. A kamara ezzel munkacsomag vezető projektpartnerként vesz részt az
együttműködésben.
A projekt címe: Fenntarthatóság elérése a kulturális örökségek integrált menedzsmentjével
Vezető partner: Velence város
Projekt partnerek: 12 intézmény, 7 országból (Olaszország, Szlovénia, Görögország,
Románia, Magyarország, Macedónia, Albánia)
Projekt időtartama: 2011.01.01 – 2013.12.31.
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Célok:
A projekt célja az örökségi területek (pl. Velence, Korfu) menedzselési hatékonyságának
növelése a legjobb gyakorlatok terjesztése, átvétele révén a délkelet-európai kulturális
örökségi helyszínek felértékelődése céljából.
1. 7 helyi hálózat építése, 1 transznacionális hálózat kiépítése különféle szervezetek,
köztestületek, és egyéb érintettek közreműködésével. Web-alapú platform
létrehozása a kulturális örökségek promotálása érdekében.
2. transznacionális közös módszertan kidolgozása és megosztása a kulturális örökségi
helyszínek menedzseléséhez,
3. kapacitás fejlesztés transznacionális tréningekkel (online és gyakorlati) a sikeres
menedzseléshez
4. marketing stratégia kialakítása, piacelemzés
5. a helyi gazdaság fejlesztése, jövedelem szerzés növelése
6. fenntartható kulturális örökség menedzsment
A kamara feladata – együttműködve a projekt partnerekkel – a kulturális örökségekkel
összefüggő potenciális gazdaságfejlesztési lehetőségek feltérképezése, marketing és üzleti
terv kidolgozása a projekthez kapcsolódó kulturális örökségi helyszínekre tekintettel.
A projekt keretében 2011. október 20-21-én nemzetközi találkozóra került sor Nova
Goricában Szlovéniában, ahol a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is
bemutatkozott, mint új belépő projekt partner.

RENDEZVÉNYEK
TOP 100 – 2011
2011. december 9-én került bemutatásra a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a
NAV Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága, a Napló és a KSH Veszprémi
Igazgatósága együttműködésében elkészült kiadvány. A rendezvényen Varga Árpád, a NAV
elnökhelyettese, Umenhoffer Ferenc, a NAV Közép-dunántúli Regionális Adó
Főigazgatóságának főigazgatója, Barták Péter, a Napló főszerkesztője és Dr. Parragh László,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke tartott előadást. Ezt követően a Bourns Kft. és
a Nass Magnet Hungária Kft. cégbemutatójára került sor.

Új Széchenyi Terv Infopont
2011. március 11-ével a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hivatalosan is az Új
Széchenyi Terv Infopont Hálózat tagja lett együttműködésben a Magyar Gazdaságfejlesztési
Központ Zrt-vel. Az hálózat keretében a kamara naprakész tanácsadást nyújt az Új
Széchenyi Tervben megjelent pályázati lehetőségekről mikro-, kis, közép- és nagyvállalatok
részére.
Kombinált Mikrohitel
A KA-VOSZ Zrt. újonnan megalapított pénzügyi leányvállalata, a KA-VOSZ
Vállalkozásfejlesztési Zrt. május 6-tól megkezdte az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel
termék forgalmazását, amely kezdő vállalkozások részére is kedvező kamatozású
mikrohitelt nyújt vissza nem térítendő támogatással kiegészítve. A kombinált mikrohitel
konstrukció 2011. május végétől a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál is
elérhető, ill. a kérelem benyújtható.
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SZAKKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG
A Közép-dunántúli Regionális Képzési és Fejlesztési Bizottság 2011 májusában állt fel, majd május
végén fogadta el költségvetését, illetve kezdték meg munkájukat a munkabizottságok:
 A KD-RFKB elnöke Pákozdi Szabolcs (KD Regionális Munkaügyi Központ),
 A KD-RFKB társelnöke: Dr. Markovszky György (VKIK elnöke),
 Az RFKB munkaszervezetének feladatait a, Veszprém Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja látta el. Titkár: Katonáné Bellovits Andrea,
 A kamarai oldali koordinációt Horváth Ágnes és Bocskay László végezte.
Az RFKB tevékenyégében meghatározó az „Elemző és képzési szerkezetet koordináló
munkabizottság”, amelynek feladata, Dr. Markovszky György elnöksége mellett, hogy
javaslatot tegyen a KD-RFKB számára a TISZK-ek által folytatható szakképzés irányaira és
arányaira; az egyes szakmacsoportokban indítható osztályok számára szakmánként és a
hiányszakmák körére. Ezt a döntés előkészítő munkát és a feladatok ellátását folyamatosan
egyeztettük az RFKB munkaszervezetével és elnökével.
2011-ben két szakképzési fórumot szerveztünk, segítettük a munkaerő-piaci szereplők
körében készült felmérést és törekedtünk a folyamatos kapcsolatépítésre és ápolásra. A
megyei kereskedelmi és iparkamarák által végzett 2011 évi munkaerő-piaci felmérés
keretében az előre meghatározott számú kérdőívek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
által megszabott darabszámban és határidőre elkészültek. A szakképzési fórumok sikeréhez,
a kérdőíves felmérés lebonyolításához, az érdekképviseleti egyeztetésekhez nagyban
hozzájárult az általunk koordinált Regionális Kamarai Egyeztető Fórum (Tagjai: a régió
kereskedelmi és iparkamarái, azaz a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara; a KomáromEsztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara; a Dunaújvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara; Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara).
A Közép-dunántúli Regionális Konzorciumi Tanács (KD-RKT) munkáját kiváló együttműködés
jellemezte. 2011 márciusában a KD-RKT munkája a munkaerő-piaci felmérés
megtervezésével, lebonyolításával kezdődött, majd a munkaadói és a munkavállalói
érdekképviseletek aktív közreműködésével a beiskolázási arányok- és a képzési irányokra
vonatkozó javaslat előkészítésével és kialakításával folytatódott. A döntés előkészítéshez
hozzájárult a kamarai koordinátorok munkája, akik a TISZK-ekkel folytatott intenzív
egyeztetéseknek, felméréseknek köszönhetően összeállították a Tanács számára, a 2012/2013
évi, beiskolázási arány-irány döntéshez szükséges adatokat, elemzéseket. A három
konzorciumi ülés, illetve a 2011. évi Kamarai Workshop végére a Tanács egyhangú, pontos
és következetes döntést hozott, amelyet javaslataként megküldött a Munkaszervezet és a
KD-RFKB felelős Munkabizottsága felé. A javaslatot figyelembe véve a 2011. szeptember 8-i
Elemző Munkabizottsági ülésen a kamarai javaslatnak megfelelő, túlnyomórészt azzal
megegyező a határozati javaslat kerül kidolgozásra a KD-RFKB részére, amely 2011.
szeptember 22-én hozta meg döntését a kiemelten támogatott, illetve támogatott szakmákra,
s a TISZK-ek által indítható osztályszámokra és a hiányszakmákra vonatkozóan:
A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
18/2011. (IX.22.) sz határozata
A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság a 25/2008. (XI.5.) sz. határozatát
módosítja, és a Közép-dunántúli régióban a következő hiány-szakképesítéseket javasolja elfogadásra a
felelős miniszternek:
1. 31 582 21 0000 00 00

Épületgépészeti rendszerszerelő

2.
3.
4.
5.

31 521 09 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
33 582 01 1000 00 00
33 762 01 0000 00 00

Gépi forgácsoló
Hegesztő
Ács-állványozó
Szociális gondozó

Jelen határozatát felterjeszti a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek, javasolja az
Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 1/2006. (II.17.) OM rendelet 3. számú mellékletének módosítását.
A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
19/2011. (IX.22.) sz határozata
A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 329/2009. (XII.29.) Kormányrendelet 1.§ (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, az 1.§ (3), (4) és (5) bekezdései, valamint a 14.§ figyelembevételével, a
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság a 2012/2013-as tanévre vonatkozóan a
Közép-dunántúli régió gazdasági fejlődése és foglalkoztatási helyzetének javítása szempontjából
kiemelten támogatottnak minősíti az alábbi szakképesítéseket:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

31 582 21 0000 00 00
31 521 09 1000 00 00
31 521 11 0000 00 00
33 582 01 1000 00 00
33 762 01 0000 00 00
31 582 15 1000 00 00
33 521 08 0000 00 00
31 521 10 1000 00 00
33 522 04 1000 00 00
31 541 01 1000 00 00

Épületgépészeti rendszerszerelő
Gépi forgácsoló
Hegesztő
Ács-állványozó
Szociális gondozó
Kőműves
Szerszámkészítő
Géplakatos
Villanyszerelő
Húsipari termékgyártó



Az év első nyolc hónapjában 1050 db tanulószerződést kötöttünk és 440 db
tanulószerződést szüntettünk meg. Augusztus 31-én az érvényes tanulószerződések
száma 2000 db volt.



A gazdaságból felkért szakértők segítségével összesen 131 db bevezető ellenőrzést, 125
db akkreditálást és 2 db évközi ellenőrzést folytattunk le azon gazdálkodó
szervezeteknél, ahol gyakorlati képzés folyik. Egy fodrászvállalkozásnál került sor
eltiltásra, mert pénzt fogadott el a gyakorlati képzésért. Az új gazdálkodók közül 5
gazdálkodó nem felelt meg az ellenőrzéseken, mert nem rendelkeztek a képzéshez
szükséges személyi vagy tárgyi feltételekkel.



2011. január-május időszakban összesen 105 szintvizsgát szerveztünk, 1440 tanulóval 15
szakmában. 56 főnek nem sikerült a szintvizsga, részükre pótvizsgákat szerveztünk,
vagy a következő évi szintvizsgán biztosítunk lehetőséget. A vizsgázók a sikeres
vizsgáról igazolást kaptak, mely feltétele a szakmunkásvizsga letételének.



Megszerveztük a szakmai vizsgaelnökök és vizsgabizottsági tagok felkészítését, amelyen
87 fő vett részt. A szakmai vizsgaelnökök minimum vizsgáján 39 fő vett részt és
mindenki sikeres vizsgát tett. A szakmai vizsgákra 5 új elnök jelentkezését fogadták el és
további elnökök elbírálása van folyamatban.



Az iskolarendszerű vizsgáztatásban 156 vizsgát delegáltunk, 106 vizsgaelnököt és 50
vizsgabizottsági tagot. Ebben a képzési formában 2115 fő vizsgázott. Az iskolarendszeren
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kívüli képzésben 144 vizsgát delegáltunk, 73 vizsgaelnöki és 71 vizsgabizottsági tagot.
Ebben a képzési formában 1916 fő vizsgázott. Folyamatos konzultációt folytatunk az
érdekképviseleti szervezetekkel a delegálásokkal kapcsolatban.


A 2011-es évben sikerült szakács szakmában mestervizsgát szerveznünk. Összesen 9 fő
tett sikeres vizsgát, így tovább növelve a megye mestereinek számát.



A 2011-es évben megrendezett Szakma Kiváló Tanulója verseny írásbeli elődöntőjét
kamaránknál bonyolítottuk le 163 tanuló részvételével 21 szakmában. 6 fő jutott be az
országos a döntőbe, ahol kettő 4., kettő 5. és egy-egy 7., 10. helyezést értek el. A
budapesti döntő lebonyolításában is aktív segítséget vállaltunk. Veszprém megyéből
összesen 10 busszal 400 tanulót szállítottunk fel a döntőre. A tanulók közül 120 volt
általános iskolás, akik nagyon örültek a lehetőségnek.



A megyében létrejött 4 TISZK-kel aktívan tevékenykedünk a pályaorientáció területén.
Több rendezvényen vállaltunk előadást a gyakorlati képzés tapasztalatiról. Jelenleg
szervezés alatt van Pápán és Veszprémben tartandó pályaorientációs rendezvény.



Átadásra kerültek az év tanulói díjak is, melyeket a szakiskolák választottak ki a legjobb
teljesítménnyel rendelkező tanulók közül. Az idén először adtuk át az év legjobb
gyakorlati képzőhelye díjat három gazdálkodónak, szakértői javaslatok alapján.



Sikeres rendezvényt szerveztünk a szakképzési hozzájárulás elszámolásáról, ahol a
gazdálkodók a gyakorlati képzés elszámolásáról kaptak aktuális információkat.



Levélben kerestük meg 120 megyei vállalkozást, hogy a jövőben vállaljanak
tanulóképzést. Természetesen részletes tájékoztatást adtunk a gyakorlati képzés
jogszabályi feltételeiről, a tárgyi és személyi feltételekről.



Az adott időszakban több mint 2000 db. tanulószerződést kötöttünk és 600 db.
tanulószerződést szüntettünk meg. december 31-én az érvényes tanulószerződések
száma 2509 db. volt.
A gazdaságból felkért szakértők segítségével összesen 240 db bevezető ellenőrzést, 243
db akkreditálást és 2 db évközi ellenőrzést folytattunk le azon gazdálkodó
szervezeteknél, ahol a szakmunkástanulók külső gyakorlati képzése folyik. Egy
fodrászvállalkozás pénzt kért a gyakorlati képzésért, ami bizonyítást nyert, ezért 5 évre
eltiltottuk a gyakorlati képzéstől a gazdálkodót. Az érintett vállalkozó soknak tartotta az
eltiltást és feljelentette a kamarát. A bíróság a meghallgatások után a kamarának adott
igazat, megnyertük a pert.
Az új gazdálkodók közül 6 gazdálkodó nem felelt meg az ellenőrzéseken, mert nem
rendelkeztek a képzéshez szükséges személyi, vagy tárgyi feltételekkel.





2011. január és május hónap között 105 szintvizsgát szerveztünk 1440 tanulóval 15
szakmában. 56 főnek nem sikerült a szintvizsga, részükre pót szintvizsgákat szerveztünk,
vagy a következő évi szintvizsgán biztosítunk lehetőséget. A vizsgázók a sikeres
vizsgáról igazolást kaptak, mely feltétele a szakmunkásvizsga letételének.



Megszerveztük a szakmai vizsgaelnökök és vizsgabizottsági tagok felkészítését, amin 87
fő vett részt. A szakmai vizsgaelnökök minimum vizsgáját két alkalommal szerveztük
meg 45 fő részvételével, egy fő kivételével mindenki sikeres vizsgát tett. A szakmai
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vizsgákra 5 új elnök jelentkezését fogadták el és további elnök elbírálása van
folyamatban.


A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához 2011. január 1. és 2011. december
31. között az iskolarendszerű képzésben 352 vizsgabejelentés érkezett, melyből 99
kapcsolt vizsga volt. Iskolarendszerű vizsgákra 39 szakmában elnököt, 17 szakmában
vizsgabizottsági tagot küldtünk, összesen 903 tanuló vizsgázott. Az iskolarendszeren
kívüli képzésben 144 vizsgára delegáltunk 73 vizsgaelnöki és 71 vizsgabizottsági tagot.
Ebben a képzési formában 2435 fő vizsgázott. A vizsgadelegálásokkal kapcsolatban
folyamatos kapcsolatban vagyunk az érdekképviseleti szervezetekkel, segítjük
munkájukat. Egy vizsgát nem engedélyeztünk, mert a vizsgaszervezőnek az adott
szakmára nem volt engedélye. A szakmai záróvizsgákat a bejelentési határidőre
megküldték az iskolák. Már csak ISZIIR rendszeren keresztül fogadjuk a
vizsgabejelentéseket, mindenki felvette a kapcsolatot ISZIIR elérhetőség ügyében az
MKIK-val. Sikerült az azonos szakmacsoporthoz tartozó 2-3 szakmai vizsgát kapcsolt
vizsgaként egy vizsgaszámmal felvinni a rendszerbe. Több vizsgabizottsági tagunk is
beadta a vizsgaelnöki pályázatát, ill. elnökeink a kinevezés meghosszabbítási kérelmet,
melynek bírálata jelenleg is folyik. 75 fő rendelkezik megyénkben vizsgaelnöki
kinevezéssel, ennek ellenére másik megyéből is kellett vizsgaelnököt felkérnünk,
leginkább a vendéglátás és az épületgépészeti szakmákban.



A 2011-es évben sikerült szakács szakmában mestervizsgát szerveznünk. Összesen 9 fő
tett sikeres vizsgát, tovább növelve a megye mestereinek számát.



A 2011-es évben megrendezett Szakma Kiváló Tanulója Verseny írásbeli elődöntőjét
kamaránknál bonyolítottuk le 163 tanuló részvételével 21 szakmában. 6 fő jutott be az
országos a döntőbe, ahol kettő 4., kettő 5. és egy-egy 7, és 10. helyezést értek el. A
budapesti döntő lebonyolításában is aktív segítséget vállaltunk. Veszprém megyéből
összesen 10 busszal 400 tanulót szállítottunk fel a döntőre. A tanulók közül 120 tanuló
volt általános iskolás, akik nagyon örültek a lehetőségnek.



Aktívan részt vettünk a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
ülésein, valamint feladataink közé tartozott a munkaerő-piaci keresleti felmérés
elvégzése (kérdőívezés). A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, és a KDRFKB munkaszervezete között szoros, tartalmas munkakapcsolat alakult ki, ennek
köszönhetően érdemi módon került előkészítésre a Regionális Fejlesztési és Képzési
Bizottság 2012/2013 tanévre vonatkozó döntése, amelyet 2011. szeptember 22-én hozott
meg. A KD-RFKB döntése megfelelt a konzorciumi javaslatnak, illetve helyenként annál
szigorúbban határozott az indítható osztályszámokkal kapcsolatban.
A munkaerő-piaci szereplők koordinációjában több mérföldkő született, rendszeresen
ülésezett a Közép-dunántúli Regionális Konzorciumi Tanács és Kamarai Egyeztető
Fórum. Törekedtünk a folyamatos kapcsolatépítésre és egyeztetésre a Közép-dunántúli
régió szakképző központjaival, intézményeivel és gazdasági szereplőivel az
érdekképviseleti szervek és kamarákkal folytatott folyamatos konzultáció mellett.
Meghatározásra kerültek az új hiány szakképesítések (kikerült a kőműves és bekerült a
szociális gondozó) és az új szakiskolai tanulmányi ösztöndíjas szakképesítések (a
bútorasztalos és a lótartó és –tenyésztő helyett a szociális gondozó és a húsipari
termékgyártó került be új szakmaként).
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A megyében létrejött 4 TISZK-kel és az önkormányzatokkal együttműködve aktívan
tevékenykedünk a pályaorientáció területén. Több rendezvényen vállaltunk előadást a
gyakorlati képzés tapasztalatiról. Nagy sikerrel tartottuk meg Pápán és Veszprémben
pályaorientációs rendezvényeinket, ahol négy hiányszakma mestere mutatta be
videofilmek segítségével és saját tapasztalataik elmondásával a szakma sajátosságait. A
rendezvények után konzultációs lehetőséget is biztosítottunk a megjelent diákoknak és
szüleiknek.



Átadásra kerültek az év tanulói díjak is, melyeket a szakiskolák választottak ki a legjobb
teljesítménnyel rendelkező tanulók közül. Az idén először adtuk át az év legjobb
gyakorlati képzőhelye díjat három gazdálkodónak szakértői javaslatok alapján. Ezt a jó
hagyományt a jövőben is akarjuk folytatni.



Sikeres rendezvényt szerveztünk a szakképzési hozzájárulás elszámolásáról, ahol a
gazdálkodók a gyakorlati képzés elszámolásáról kaptak aktuális információkat. A
szakképzés, s így a gazdálkodóknál folyó gyakorlati képzés jogi szabályozása és
finanszírozási rendszere 2012. január 1-jétől jelentős mértékben átalakul. Életbe lép az új
szakképzési (2011. évi CLXXXVII. tv.) és az új szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló törvény (2011. évi CLV. tv.), valamint az új elszámolási
rendszerhez kapcsolódó szakmacsoportos normatívákat tartalmazó rendelet (280/2011. (XII.
20.) Korm. rendelet [Magyar Közlöny 37977-37978. oldal]). Az új szabályozás célja, hogy a
szakképzés jobban igazodjon a gazdaság igényeihez, a jelen gazdasági helyzet adta
lehetőségek figyelembevételével. A szakképzési hozzájárulás rendszerének átalakítása
során a legfőbb alapelv az volt, hogy növelje a gazdálkodók képzési hajlandóságát.
Ennek megfelelően azon vállalkozókat támogatja, amelyek felvállalják a gyakorlati
képzést. A szakképesítésenkénti normatív elszámolás miatt jelentősen csökken a
gazdálkodókat terhelő adminisztráció, s így annak költsége. Egyszerűsödik az
elszámolás folyamata, a havi elszámolás miatt jelentősen csökken az előfinanszírozás
mértéke, amely az éves elszámolás esetében meghaladta a 13-14 hónapot. A törvény
megszünteti a tételes elszámolás során tapasztalt szélsőségeket. A kis- és
középvállalkozási szektor a nagyobb méretű vállalkozásokkal azonos feltételekkel jut
hozzá a gyakorlati képzés támogatásához. A gyakorlati képzést szervezőnek 2012. január
31.-ig felül kell vizsgálnia a tanulószerződés tartalmát abból a szempontból, hogy az
megfelel-e az új törvényben előírt tartalmi feltételeknek, és amennyiben a jelen törvény
szabályainak való megfelelés érdekében szükséges, 2012. február 29-ig kezdeményezi a
tanulószerződés módosítását. A szakképzésnek 2500 tanulószerződést kell majd
módosítania.



A szakképzés iránt érdeklődök a kamara internetes honlapján és az újságunkból is
számos, a szakképzéssel kapcsolatos hasznos és aktuális információhoz juthatnak és
megtalálhatók az új törvényi változások is.
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