A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2012. évi feladatterve
A feladatterv készítésének időszakában sok fontos információ még nem állt
rendelkezésünkre:
- nem tudjuk mikor és milyen tartalommal lesz új kamarai törvény,
- regisztráció lesz, vagy kötelező tagság,
- nem ismeretes, hogy a Fogyasztóvédelmi Békéltető Testület továbbra is a kamara
mellett működő szervezet lesz, ha igen, milyen összegű támogatást kapunk,
- nem tudjuk, hogyan változnak meg a szakképzési feladatok, s ezekre mekkora
összegű lesz az állami támogatás.
Ezért a kamara elnökségének irányításával és útmutatásával – változatlan szervezeti
kereteket feltételezve – természetesen széleskörű szakmai programot fogalmazunk meg,
a vállalkozások napi működésének segítésére.
Stratégiai célkitűzések


A kamarai törvény változásától függetlenül 2012-ben választásokat kell tartani.
Ez a feladat komoly előkészítő munkát igényel, a jelenlegi testülettől és
munkaszervezettől egyaránt. Lehetővé kell tenni, hogy a választás lehetőségét
minden Veszprém megyei vállalkozás megismerje, s élhessen a küldött jelölés és
választás lehetőségével.



A gazdaság növekedésére továbbra sem lehet számítani, ezért a kamarának
célirányos szakmai fórumokkal, információkkal elő kell segíteni a kisvállalkozások
piacra jutását.
E tevékenység eredményessége érdekében együtt kell működni a Nemzeti
Külgazdasági Hivatallal, a környező országok kamaráival, s fel kell használni a
nemzetközi pályázatok nyújtotta lehetőségeket is.



A piacra jutás lehetőségei közül fontos terület a beszállítói, alvállalkozói tevékenység.
Magyarországon számos nagy gépjármű- és alkatrészgyártó vállalkozás működik,
akik sok száz beszállítóval dolgozik. El kell érnünk a kormánynál, hogy dolgozzanak
ki ösztönző rendszereket (pályázatokat), hogy a fent említett nagy cégek minél több
hazai kisvállalkozást alkalmazzanak beszállítónak.
Természetesen a kamarának – együttműködve más szervezetekkel – segíteni kell a
kisvállalkozások felkészítését – minőség, technika, technológia, menedzsment
ismeretek, üzleti terv készítés stb. – hogy alkalmassá váljanak beszállításra.
Kamaránk több nagy cégnél tervez üzemlátogatást, ahol a résztvevők megismerhetik
a követelményeket és termékeket.
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Az új tudás és aktuális információ átadására, az egymástól tanulás céljára jobban fel
kell használni a szakmai klubok és klaszterekben rejlő lehetőségeket.



Külön figyelmet fordítunk az innovatív gondolkodás és tevékenység elterjesztésére,
középpontba állítva az alkotó és kreatív embert, mint az innováció mozgatórugóját.
Megfelelő előkészítés után az általunk menedzselt Regionális Innovációs Klaszter
egyesül az Ajkai Mechatronikai Klaszterrel, így nagyobb lehetőségek nyílnak a
tapasztalatok átadására, közös pályázatok benyújtására és új ötletek
megvalósítására.



2012-ben tervezünk létrehozni egy új klasztert, amelyben energiatakarékossággal és
hőszigeteléssel foglalkozó szakmák képviselői vehetnek részt. Ezen a területen igen
nagy a fejlődés, sokféle alternatív fűtési rendszer – s ezek kombinációja – létezik, s
fontosnak tartjuk, hogy az új, korszerű és takarékos fűtési, szigetelési rendszereket
megismerjék a szakemberek, s ezt a gyakorlatban is alkalmazzák a takarékos
energiafelhasználás érdekében.



Sokféle szakmai rendezvényt tervezünk, s új módszerként – városonként
szervezzünk szakmai beszélgetéseket kereskedők, vendéglátósok, építőipari
vállalkozók részére. (Hatóságok ellenőrzési tapasztalatai, új Munka törvénykönyv, új
jogszabály a vendéglátásról, stb.)



Természetesen megszervezzük a hagyományosan nagy érdeklődésre számot tartó
fórumokat:
- adófórum,
- balatoni szezonfelkészítő,
- kézműves vásár,
- Minőség klub rendezvényei.



Annak ellenére, hogy érvényes kormányhatározat van a gyorsforgalmi- és
főúthálózat fejlesztésére, a 8. számú főút Térségi Fejlesztési Tanáccsal 2012-ben is
szervezünk közös fórumot, elsősorban azzal a céllal, hogy az érintett vállalkozások
konkrét adataival, tapasztalataival és javaslataival felvértezzük az országgyűlési
képviselőket érdemi interpelláció benyújtására.



A Közép-Pannon Zrt.-vel közösen – egy nemzetközi pályázati projekt keretében – egy
nagyszabású nemzetközi klasztertalálkozót szervezünk Veszprémben.
A rendezvényen hét ország klasztertagjai vesznek részt, ahol jó alkalom nyílik a
tapasztalatok átadására, új üzleti kapcsolatok kialakítására.
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Az Országgyűlés döntése alapján 2012. január 1-től minden – fő tevékenységként
gazdasági tevékenységet folytató – egyéni és társas vállalkozásnak nyilvántartásba
kell vetetni magát a kereskedelmi és iparkamaránál. Kivételt képeznek a
mezőgazdasági-, vadászati- és halászati tevékenységet folytató, illetve ezekhez
közvetlenül kapcsolódó feldolgozóipari és kereskedelmi vállalkozások. Ez a törvény
Veszprém megyében várhatóan 25000-30000 vállalkozást érint. A regisztráció
történhet elektronikus és papíralapon, s ennek lebonyolítása a visszaigazolások
elküldése, az évközi módosítások lekezelése új, egyben hatalmas feladatot jelent a
kamara számára. Erre nagyon gyorsan fel kell készülni, s biztosítani a tárgyi,
technikai és személyi feltételeket, hiszen a regisztrálás határideje 2012. március 31.
A törvény értelmében a regisztrációra kötelezett vállalkozások évente 5.000,- Ft
kamarai hozzájárulást kell, hogy fizessenek.



Részben a regisztráció indokolja, s egyben teszi lehetővé, hogy elindítsuk a vidéki
irodahálózat kiépítését. Fontosabb indok az, hogy a kamara közelebb kerüljön
tagjaihoz, s helyben biztosítson olyan konkrét szolgáltatásokat, amelyeket eddig csak
a megyeszékhelyen vehettek igénybe.
E stratégia mentén dolgozva 2012 júliusától Ajkán, 2012 októberétől Pápán nyitunk
irodát 2 fővel. A területi iroda szakképzési feladatokat – tanulószerződés, gyakorlati
képzőhelyek akkreditációja, pályaorientációs tevékenység, helyi iskolákkal
kapcsolattartás, stb. – lát el, továbbá pályázati tájékoztatást nyújt, s helyben intézi a
Széchenyi Kártya hiteligényléseket.



A szakképzés területén jelentős változások várhatók. Változik a szakképzési törvény,
a közoktatási törvény és az Országos Képzési Jegyzék (OKJ). Ezeket megismerve,
folyamatos kapcsolatot kell tartani a TISZK-ekkel, szakképző iskolákkal, s a lehető
legkisebb zökkenőkkel át kell állni az új rendszerekre.
Ösztönözni kell az iskolákat a 3 éves duális képzés minél szélesebb körű
bevezetésére.
Minél több vállalkozást be kell vonni a gyakorlati képzésbe, elsősorban
természetesen azokat, amelyeket színvonalas személyi-, tárgyi- és technikai
feltételeket képesek biztosítani az oktatáshoz.
Annak érdekében, hogy a szülők és a pályaválasztás előtt álló tanulók
megismerhessék a szakképzési lehetőségeket, folytatni a pályaorientációs
rendezvények sorozatát az általános iskolákban.
Természetesen tovább folytatjuk a hagyományos szakképzési feladatainkat:
- tanulószerződések felügyelete,
- vizsgadelegálás,
- szintvizsga szervezés,
- gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése, akkreditációja,
- Szakma Kiváló Tanulója Verseny megyei elődöntőjének megszervezése.
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Az IPRforSEE című Délkelet-Európai pályázaton végzett eredményes munkánk
alapján szeptember-október hónapban több külföldi szervezet keresett meg
bennünket, hogy projekt partnerként vegyünk részt uniós pályázatokon. A jelen
időszakig 6 projekthez adtunk szándéknyilatkozatot, s ezek elbírálása 2012
februárjáig megtörténik. Köztük kiemelten kezeljük a Pannon Egyetem vörös iszap
hasznosítására benyújtott pályázatát.



2012-ben a 100.000,- Ft-ot meghaladó eszközök esetében 2 db számítógép
beszerzését, továbbá az OPEL személygépkocsi cseréjét tervezünk. Jelentősebb
felújítási munkát (a belső udvarra néző épületrészek) csak akkor végzünk, ha a
kötelező tagság révén nagyobb bevételekre teszünk szert.

Részletes feladatterv
Testületi ülések


Küldöttgyűlés: 2012. április 30. 14 óra
Napirend:
- Előterjesztés a 2012. évi választás lebonyolítására
- Beszámoló a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2011. évi
tevékenységéről
- Beszámoló a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2011. évi
konszolidált költségvetésének teljesítéséről
- Jelentés a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző
Bizottságának 2011. évi tevékenységéről
- A
Veszprém
Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
2011.
évi
mérlegbeszámolójának elfogadása
- a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi feladattervének és
költségvetésének elfogadása
- Jelentés a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságának
2011. évi tevékenységéről
- Vegyes ügyek



Tisztségviselőket választó küldöttgyűlés alakuló ülése: 2012. október
Napirend:
- a kamara elnökének megválasztása,
- a kamara alelnökeinek megválasztása,
- a kamara elnökségi tagjainak megválasztása,
- a kamara ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása,
- a kamara etikai bizottság tagjainak megválasztása,
- az országos kamara küldötteinek megválasztása.
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A kamara elnöksége 2012-ben legalább öt ülést fog tartani. Figyelembe véve a két
küldöttgyűlést, az alábbi időpontokban tervezzük az elnökségi üléseket:
- február
- április
- június
- szeptember
- december
A témák igazodnak a küldöttgyűlés napirendjéhez, tehát elsősorban az ülések
előkészítése a fő téma.



A Kereskedelmi, valamint a Turisztikai és Vendéglátó Kollégium önálló
munkaterv alapján dolgozik.



Elnökségi Tanácsadó Testület: 2012. június
Témák:
- tájékoztató a 2012. évi kamarai választásokról
- gazdasági kilátások

GAZDASÁGFEJLESZTÉS
Gazdaságfejlesztési tevékenységünket az eddigi jól bevált gyakorlatnak megfelelően a
társintézményekkel együttműködésben végezzük. A vállalkozások piacra jutásának
elősegítésében az újonnan alakult Nemzeti Külgazdasági Hivatal az együttműködő
partnerünk, az innováció és a K+F tevékenység fejlesztésénél a Pannon Egyetem és
tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskola szakmai segítségét vesszük igénybe, a
vállalkozások működésével kapcsolatos szabályozások, információk beszerzésében és
terjesztésében a megfelelő hatóságokkal működünk együtt.
Tanácsadás, üzleti szolgáltatások


Folyamatos tanácsadást végzünk a megyei vállalkozások részére pályázati és
kedvezményes hitellehetőségekről, vállalkozásindítással kapcsolatos kérdésekben,
működési feltételekről, minőségüggyel kapcsolatos témákban.
Időpont: folyamatos



Üzleti partnerközvetítő tevékenységet végzünk, melynek során a kamaránkhoz
beérkező hazai és külföldi üzleti ajánlatokat közzé tesszük, adott esetben
célirányosan megküldjük az érintett vállalkozások részére. A tagjainktól érkezett
ajánlatokat eljuttatjuk a kért relációba.
Időpont: folyamatos
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Törvényi felhatalmazás alapján végezzük az építőipari kivitelező tevékenységet
folytató vállalkozások kötelező nyilvántartásba vételét.
Időpont: folyamatos



Mint ismeretes, 2011. május 1-jén Ausztria és Németország is megnyitotta
munkaerőpiacát a magyar vállalkozások számára. Ennek következtében
számottevően megnőtt az érdeklődés a vállalkozások részéről – elsősorban az
építőipar területén - amelyek Ausztriában vagy Németországban kívánnak
vállalkozási tevékenységet folytatni. Az eljárás menetéről, a benyújtandó
dokumentumokról és a szükséges lépésekről folyamatosan tájékoztatjuk az
érdeklődőket.
Időpont: folyamatos



Új Széchenyi Terv Infopont:
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010-től tagja az Új Széchenyi Terv
Infopont hálózatnak. A MAG Zrt-vel történő együttműködés keretén belül végzünk
tanácsadást az Új Széchenyi Tervben meghirdetett pályázati forrásokról.



Iparjogvédelmi tanácsadás:
Kamaránk 2004. óta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve
működtet iparjogvédelmi információs szolgálatot. A szolgáltatás célja, hogy a kamara
a Hivatal hátterével nyújtson segítséget az ötletgazdák, a feltalálók, a kis- és
középvállalkozások részére az oltalmi formákban való eligazodásban, azok
kiválasztásában, az iparjogvédelmi adatbázisok használatában.



Széchenyi Kártya Program:
Továbbra is végezzük a már megújult Széchenyi Kártya Program keretében
igényelhető hitelkonstrukciókkal (folyószámlahitel, forgóeszközhitel, beruházási
hitel, önerőhitel) kapcsolatos tanácsadást és ügyintézést. Emellett tájékoztató
programokat szervezünk annak érdekében, hogy a vállalkozások minél szélesebb
köre megismerje az új Széchenyi Kártya hitelkonstrukciókat.



Kombinált Mikrohitel:
2012-ben is folytatjuk a Kombinált Mikrohitel Programban igényelhető
visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokkal kapcsolatos tanácsadást és
ügyintézést.



Konjunktúra felmérés:
Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézetének (GVI) koordinálásával
félévente megkérdezzük vállalkozásainkat az általuk várt konjunktúra-változásokról.
A begyűjtött véleményeket megküldjük a GVI-nek, ahol országos elemzést készítenek
belőle és azt nyilvánosságra hozzák.
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A kamarai törvényben megfogalmazottaknak
okmányhitelesítési
tevékenységünket,
ATA
bizonyítványok és egyéb iratok hitelesítését.
Időpont: folyamatos

megfelelően végezzük az
–igazolványok,
származási

Nemzetközi kapcsolatok
Külgazdasági tevékenységünk elsődleges célja a megyei vállalkozások külpiacra
jutásának elősegítése. Ennek érdekében üzletember-találkozókat, ország tájékoztatókat,
szakmai fórumokat szervezünk bel- és külföldön egyaránt. Külpiaci tevékenységünk
során elsősorban a környező országokat (Ausztria, Románia, Horvátország, Szlovénia,
Szlovákia, Ukrajna) célozzuk meg, valamint a hagyománnyal rendelkező német piaci
kapcsolatokat igyekszünk továbbfejleszteni. Szándékunkban áll továbbá az orosz piac
irányában is nyitni, felhívni a vállalkozások figyelmét a hatalmas felvevőpiacban rejlő
lehetőségekre.


Üzletember-találkozót szervezünk Sepsiszentgyörgyön a Kovászna Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarával közösen az építőipari vállalkozások részére.
Időpont: május



Relációs tájékoztatót szervezünk a külföldi kereskedelmi szolgálatok képviselőinek
közreműködésével azon célból, hogy vállalkozásaink naprakész piaci információhoz
jussanak az adott ország vonatkozásában
Időpont: május

Szakmai rendezvények, konferenciák


Gazdasági évnyitó konferencia a várható gazdasági kilátásokról.
Időpont: január-február



Áprilisban megszervezzük hagyományos szezonfelkészítő konferenciánkat, melynek
keretében a vendéglátó és kereskedő vállalkozók tájékoztatást kapnak a
működésüket érintő jogszabályváltozásokról és az aktuális pályázati lehetőségekről.
Időpont: április



Tovább folytatjuk a 8. sz. főút fejlesztésével kapcsolatos lobby tevékenységünket.
Ennek keretében ismét tanácskozásra hívjuk az illetékes szervek és érintett
gazdálkodó szervezetek képviselőit.
Időpont: június
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2012-ben is megrendezzük az innovációs szakmai konferenciát együttműködve a
Pannon Egyetemmel és a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökséggel . A
rendezvény témája kidolgozás alatt van.



Online marketing a gyakorlatban címmel a BeMind Kft. tart előadást az online
marketing, a keresőoptimalizálás specifikus területeiről, ahol az előadáson
résztvevők gyakorlati problémáik megbeszélésével, ötleteléssel, az egymástól
tanulás technikáját alkalmazva aktív résztvevői a rendezvénynek.
Időpont: március



Szépség Napot szervezünk, amely bárki számára nyitott rendezvény, de a
szépségiparban tevékenykedő szakemberek is találkoznak szakterületük
újdonságaival. A rendezvényen kozmetikai termékbemutatók, műköröm bemutató,
divatbemutató, sminktrend, bőrgyógyász előadás várja az érdeklődőket.
Időpont: május



A Hallei Kézműves Kamara és kamaránk közötti jó együttműködésnek köszönhetően
egy hallei mesterfodrász meghívásával bemutatót rendezünk az aktuális frizura
trendek ismertetésére a megye fodrászainak.
Időpont: október



Folytatjuk a 2011-ben elkezdett innovációs beszélgetéseket, melyeknek célja a
vállalkozások, K+F és oktatási tevékenységet folytató intézetek közötti
együttműködés fejlesztése, tapasztalatcsere, a legjobb gyakorlatok megosztása. A
rendezvényre elsősorban azokat a kisvállalkozásokat várjuk, amelyek hajlandók
tanulni élenjáró cégek példáiból, gyakorlatából, s képesek alkalmazni az új
módszereket, technológiákat.



Július hónapban megrendezzük az immáron hagyományosnak mondható kézműves
vásárt, mely iránt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik.
Időpont: július 1.

Funkcionális fórumok
E fórumokon az érdeklődő vállalkozások konzultációs lehetőséggel egybekötve
tájékoztatást kaphatnak az üzleti tevékenységüket érintő jogszabály módosításokról és a
szabályozók változásáról.


2012-ben is megrendezzük a szokásos év eleji adófórumot, melynek témája a
jogszabályi változások ismertetése.
Időpont: január
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2012 januárjától jelentős mértékben változik a környezetvédelmi termékdíjas
szabályozás. Az új szabályozásról konzultációs lehetőséget is biztosító fórumot
szervezünk.
Időpont: január



Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett pályázati konstrukciókról pályázati
fórumokat tartunk Pápán, Tapolcán, Várpalotán és Veszprémben, ahol a mikro-, kisés középvállalkozásokat tájékoztatjuk az aktuális gazdaságfejlesztési, munkaerő
fejlesztési és környezetvédelmi pályázatokról, valamint a kedvezményes
hitellehetőségekről.
Időpont: március



Fogyasztóvédelmi fórum és Fogyasztóvédelmi Nyílt Nap a kereskedők és
vendéglátóipari vállalkozások részére.
Időpont: április



Fórumot szervezünk a vállalkozások külföldön, elsősorban Ausztriában és
Németországban végzett szolgáltatási – főként építőipari – tevékenységével
kapcsolatos tapasztalatairól.
Időpont: március

Szakmai fórumok
A különböző szakmákban szervezett fórumokon a résztvevő vállalkozások
tájékozódhatnak a szakmájukat érintő szabályozásokról, új eljárásokról, technológiákról,
tapasztalatcserét folytathatnak egymás között a felmerült problémákról, tanulhatnak
egymástól.


Építőipari fórum
Az új Munka Törvénykönyv előírásainak alkalmazása az építőipar területén
Időpont: február



Építőipari fórum
Tapasztalatcsere látogatást szervezünk a Leier Hungária Kft. jánossomorjai gyárába,
ahol a résztvevők egész napos program keretében megismerkedhetnek a cég
termékeivel, alkalmazási lehetőségeivel.
Időpont: április



Fórum a kereskedők és vendéglátóipari vállalkozások részére, melynek témája az új
Munka Törvénykönyve rájuk vonatkozó rendelkezései, a nyitva tartás szabályozása
és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tudnivalók.
Időpont: folyamatos (Veszprém, Pápa, Ajka, Tapolca)
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Szakmai klubok, klaszterek


Közép-dunántúli Regionális Beszállítói Klub

A 2007-ben létrehozott a regionális beszállítói klub alapvető célja, hogy integráló és
koordináló szerepet töltsünk be a járműalkatrész-gyártás, gépipar és elektronikai ipar
területén működő beszállítással foglalkozó vállalkozások között. A klub tevékenységével
elő kívánjuk segíteni az üzleti partnerek egymásra találását, az innovatív gondolkodás
elterjesztését és a korszerű technológiák, módszerek és tapasztalatok átadását. A klub
alapításakor létrehozott, az érintett megyékben működő beszállítók adatait tartalmazó
adatbázist továbbra is folyamatosan frissítjük, hogy ezáltal is megkönnyítsük a
beszállítói láncban résztvevő potenciális partnerek egymásra találását. jövőben.
Folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket – fórumok, szakmai tájékoztatások,
szervezése, a tevékenységüket segítő pályázati lehetőségek felkutatása – melyek révén
hozzásegíthetjük a klubhoz csatlakozott vállalkozásokat előnyös beszállítói pozíciók
elnyeréséhez.
Felvettük a kapcsolatot a szentgotthárdi Opel Kft.-vel, és ígéretet kaptunk arra, hogy
2012. elején fogadják a klubtagokat egy csoportos gyárlátogatásra, melynek keretében a
résztvevők megismerhetik a gyár termékeit és a beszállítási lehetőségeket.


Megyei Minőség Klub

2006 májusában a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával 21
megyei vállalat és intézmény megalapította a Veszprém Megyei Minőség Klubot,
melynek alapvető célja a minőségszemlélet, a szervezeti kiválóság modell terjesztése, az
egymástól tanulás, a legjobb gyakorlat és a tapasztalatok továbbadása. A klub
működéséhez szükséges tárgyi, technikai és személyi feltételeket a kamara biztosítja. A
klubtagok rendszeresen - általában negyedévente – találkoznak, rendszerint mindig
más-más klubtag ad otthont az összejövetelnek. Az ülések keretében a vendéglátó
vállalkozás, ill. intézmény bemutatja tevékenységét, minőségirányítási rendszerét. A
kihelyezett ülések mellett a tagok igényeinek megfelelően szakmai előadást, fórumot is
szervezünk, melyeknek helyszíne a kamara konferenciaterme lesz, és ahol a résztvevők
az előadások után kicserélhetik egymás között tapasztalataikat. A klub nyitott
valamennyi érdeklődő számára, a részvétel ingyenes. A klubtagság egyre népszerűbb, a
kezdeti taglétszám már több mint a duplájára emelkedett.
2012-re kihelyezett ülés tervezünk a Maxon Motors Hungary Kft.-nél, Veszprém Város
Polgármesteri Hivatalánál, a Le Belier Magyarország Formaöntöde Zrt.-nél , a kamaránál
pedig ESD ismeretek címmel tervezünk szakmai előadást szervezni.

10



Energia Klub

A klub célja a vállalkozások tájékoztatása az energia beszerzés lehetőségeiről, több cég
együttes fellépése energia beszerzés érdekében, a megújuló energiák hasznosítási
lehetőségeinek bemutatása.
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.
Tervezett 2012-es tevékenységek:
Klubülések márciusban és szeptemberben az aktuális pályázatokról, energia
beszerzésről, energia felhasználási monitoring rendszerről (közreműködve a Bakony
Elektronika Kft-vel), hatályos környezetvédelmet és megújuló energia felhasználást
érintő szabályozásokról, kapcsolódó problémákról.


Közép-dunántúli Regionális Innovációs Klaszter

18 Veszprém, ill. Fejér megyei vállalkozás részvételével működik a Közép-dunántúli
Regionális Innovációs Klaszter, melynek menedzsment feladatait kamaránk látja el. A
klaszterbe tömörülő vállalkozások egymástól független vállalkozások, amelyek a
kölcsönösen előnyös együttműködés keretein belül egymást kiegészítő tevékenységet
végeznek, egymással kapcsolatban vannak (pl. beszállítói, kutatás-fejlesztési, vásárlói,
stb.), egymással versenyeznek. A klaszterben piacgazdasági együttműködések is
kialakulnak, a tagok új piacokat fedeznek fel és ehhez új szolgáltatásokat és termékeket
fejlesztenek.
Továbbra is fontosnak tartjuk az innovációs klaszter működtetését, további tagok
bevonását, az üzleti együttműködés kiterjesztését és az innováció elősegítését. Ennek
érdekében kezdeményezzük a kapcsolatfelvételt külföldi klaszterekkel, az Ajkai
Mechatronikai Klaszterrel, valamint további együttműködési programokat
kezdeményezünk a Pannon Egyetemmel. Emellett az új Széchenyi Tervben várhatóan
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kiírásra kerülő klaszterfejlesztési programok további lehetőséget jelentenek a szervezet
számára.
A hatékonyabb működés céljából kezdeményezzük az Innovációs Klaszter és az Ajkai
Mechatronikai Klaszter egyesülését együttműködve a Közép-Pannon Regionális
Fejlesztési Zrt-vel. 2012-ben – egy pályázati projekt keretében – Veszprémben
szervezzük meg 7 ország klaszterének nemzetközi találkozóját.
Tervezett 2012-es klasztertevékenységek:
- pályázati tájékoztató fórum
- szakmai vásárlátogatás Stuttgartban
- gyárlátogatással egybekötött kihelyezett klaszterülések
- innovációs beszélgetések rendezvénysorozat (együttműködések, fejlesztések,
tapasztalatcsere, legjobb gyakorlatok megosztása)


Bakony-Balaton Regionális Turisztikai Klaszter

A Balaton északi partján és a bakonyi térségében működő, szállásférőhely
értékesítésével és további turisztikai szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozások által
alkotott Bakony-Balaton Regionális Turisztikai Klaszter menedzsment feladatait a
kamara látja el. A klaszter célja a térség ismertségének növelése, turisztikai
vonzerejének bemutatása közös marketingakciók szervezésével, közös projektekben
való együttes részvétel, tapasztalatcsere, egymás segítése. A szezonális foglalkoztatási
gondok enyhítésére ősszel ismét megszervezzük az állásbörzét a Vorarlbergi tartomány
gazdasági kamarájával közösen, melynek célja, hogy a Balaton-parti szállodákban és
éttermekben dolgozó szakemberek a téli hónapokban munkát vállalhassanak
Ausztriában, majd tavasszal visszatérve a szezon kezdetén újra munkába állhassanak
eredeti munkahelyükön. Turisztikai marketing tréninget szervezünk a klasztertagok
számára. Az új Széchenyi Tervben várhatóan kiírásra kerülő klaszterfejlesztési
programok további lehetőséget jelentenek a szervezet számára.


A VKIK 8 millió forintos törzstőkével résztulajdonos a Közép-dunántúli Regionális
Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-ben. A jövőben is minden hivatalos fórumot –
taggyűlés, felügyelő bizottság – felhasználunk arra, hogy érdemi módon felügyeljük
és segítsük a nonprofit kft. munkáját. Sajnálatos módon kormányzati döntés még
nem született regionális innovációs feladatok ellátásának szervezeti megoldására, így
természetesen a finanszírozására sem. Mivel a 3 éves pályázat már az elmúlt év
végén befejeződött, így állami finanszírozása az Innovációs Ügynökségnek nincs.
Ezzel együtt biztosítottnak látjuk a nonprofit kft. 2012. éves működését, mivel több
olyan Európai Uniós projektben vezető partner, illetve projektpartner, amelyekből
finanszírozni tudja a szervezet egész éves munkáját.
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pályázati projektek
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:
Szellemi tulajdonvédelem Délkelet-Európában
Projekt időtartama:
2009. 03. 11. - 2011. 12. 31.
Vezető partner:
Velencei Kereskedelmi és Iparkamara
Projekt partnerek:
- Austria Wirtschaftsservice, WIEN (AT)
- Central Hungarian Innovation Centre, BUDAÖRS (HU)
- Chamber of Commerce of ANCONA (IT)
- 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
start-up vállalkozásoknak, Üzleti vásárok és szellemi tulajdonvédelem
Tervezett 2012-es projektfeladatok:
- záró elszámolás és partneri jelentés elkészítése
- projektzárással kapcsolatos pénzügyi menedzsment
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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 önkormányzata, Olaszország
Projekt partnerek:
12 intézmény, 7 országból (Olaszország,
Magyarország, Macedónia, Albánia)

Szlovénia,

Görögország,

Románia,

Projekt időtartama:
2011.01.01 - 2013.12.31.
Projektcélok:
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, fenntartható kulturális
örökség menedzsment
Tervezett 2012-es projektfeladatok:
- helyi hálózat kiépítése önkormányzatokkal, turisztikai
ügynökségekkel
- projekt promóció (online hírlevél, weboldal, újságcikk)
- menedzsment tréningen való részvétel
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szervezetekkel,

IPARJOGVÉDELEM
A korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben ismét tervezünk iparjogvédelmi témában
rendezvényt és tanfolyamot a vállalkozói szellemi tulajdon védelmi ismeretek
terjesztése céljából:


Előadás a szerzői jogi ismeretekről (főként szoftverek jogi oltalma, tartalmak a
weblapon, előadások, publikációk tartalmai, licencia, önkéntes műnyilvántartás) a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának előadójával, melyet a Vám- és Pénzügyőrség
jövedéki előadásával színesítünk.
Időpont: 2012. április



Innovációs tanfolyamot szervezünk a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával közösen, ahol az alapfokú
iparjogvédelmi tanfolyam tananyagát, a vállalkozások számára jól hasznosítható
innovációs ismeretekkel kombináljuk.
Az innováció lényegét, az innovatív gondolkodást az alkotó, kreatív emberi
tevékenységet jól felkészült egyetemi tanárok, ill. olyan gyakorlati szakemberek
oktatják, akiknek jelentős eredményeik vannak az innováció területén. Az ingyenes
képzésben résztvevők a tanfolyam elvégzéséről oklevelet kapnak.
Időpont: március-április

SZAKKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG
Szakképzési feladatainkat 2012-ben elsősorban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara között érvényben lévő támogatási
szerződések határozzák meg. Fontos, hogy a szakképzés területén a jogszabályokban
előírt feladatok mellett a gazdaság igényeit figyelembe véve szakmai rendezvényekkel és
korrekt tájékoztatással segítsük elő a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati
képzést.
Operatív feladatok


Tanulószerződések folyamatos gondozása, illetve számának növelése. Ennek
érdekében rendszeres és széleskörű tájékoztatást nyújtunk a vállalkozások, szülők
részére a szerződő felek jogairól és kötelességeiről.
Időpont: folyamatos



Új gyakorlati képzőhelyek felkutatása, bevonása a képzésbe, képzőhelyek számának
megduplázása. Fontos, hogy minden szakmában megfelelő számú gyakorlati
képzőhelyet tudjunk felajánlani a tanulók részére. Célunk egyre több olyan új
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gazdálkodó szervezet bevonása a szakképzésbe, ahol minőségi, magas színvonalú
szakmai tudást kaphatnak a tanulók.
Időpont: folyamatos


Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésére, illetve
akkreditálására, amelyet külső szakértő bevonásával végzünk. A személyi, tárgyi,
technikai feltételek vizsgálata után folyamatosan ellenőrizzük, hogy a tanulóknak
járó juttatások biztosítottak-e, továbbá a tanuló eleget tesz-e az elvárásoknak.
Időpont: folyamatos, MKIK támogatási szerződés szerint



25 órás Pedagógiai felkészítő tanfolyamot szervezünk a gyakorlati oktatást végző
szakemberek részére.
Időpont: október



Folyamatos kapcsolattartás az iskolákkal, a tanműhelyekkel, illetve a gyakorlati
oktatókkal. Fontos, hogy az aktuális jogszabályoknak megfelelően legyenek
tájékoztatva, valamint a tanműhelyben történő képzést is a gazdaság igényeinek
megfelelő színvonalon végezzék. Részt veszünk munkáltatói értekezleteken, szülői
értekezleteken és szakképzési fórumokon.
Időpont: folyamatos



A tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók költségeinek szakképzési hozzájárulás
terhére történő elszámoláshoz segítség nyújtása a gazdálkodó szervezetek részére
személyesen és telefonon.
Időpont: folyamatos



Szakmai fórum szervezése a szakképzési hozzájárulás elszámolásáról az
elszámolással kapcsolatos törvény változásairól a gazdálkodók és könyvelőik
részére.
Időpont: január- február eleje



Tájékoztató fórumok szervezése
gazdálkodókra történő hatásairól.
Időpont: folyamatos



A Köznevelési törvény változásának várható hatásai a gazdálkodókra fórumok
szervezése.
Időpont: folyamatos



Fórumot szervezünk a TISZK vezetők és iskolaigazgatók részére az új Köznevelési és
szakképzési törvény értelmezése és gyakorlati alkalmazása témakörében.
Időpont: folyamatos

a
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szakképzési

törvény

változásának

a



Folytatnunk kell a szintvizsgák szervezését. A szintvizsga sikeres letétele feltétele a
szakmai záróvizsgának, valamint eredménye súlyozottan számít a Szakma Kiváló
Tanulója Verseny pontszámaiba. A szintvizsgák elnöki feladatainak ellátáshoz a
gazdaság kiváló szakembereit alkalmazzuk, akik a vizsga során számos hasznos
információval, tanáccsal tudják ellátni a tanulókat.
Időpont: január-május, szeptember-október



Az MKIK iránymutatása alapján megszervezzük a Szakma Kiváló Tanulója Verseny
területi elődöntőit. Az írásbeli verseny előkészítése, illetve lebonyolítása kamaránk
feladata. A Budapesten megrendezésre kerülő országos verseny megtekintésére
buszokat indítunk Veszprém megyéből, melyhez ellátást is biztosítunk a szakiskolák,
illetve általános iskolákból érkező diákok részére.
Időpont: január-április



Feladataink között szerepel a tanácsadók folyamatos továbbképzése, hisz ez
elengedhetetlen ahhoz, hogy aktuális tanácsokat, információkat továbbítsanak a
vállalkozások felé.
Időpont: folyamatos



Tovább kell erősíteni a szakma iránti elkötelezettséget azáltal, hogy a magas
színvonalú tudás eredményeképpen minél több szakember juthasson
mesterlevélhez. Megfelelő számú jelentkezés esetén a mestervizsgára történő
felkészítést szervezünk, amennyiben a létszám alacsony, akkor egyeztetünk kell más
kamarákkal a lehetséges létszámösszevonásokról.
Időpont és jelentkezés: folyamatos



Nagy területet ölel át a szakmai vizsgákra történő elnöki, illetve tagi delegálás. A 16
szakmában elnöki teendőket ellátó szakembereink folyamatos felkészítésen vesznek
részt, hogy munkájukat minél magasabb színvonalon végezhessék. Szakértőinket
egyre szélesebb körből alkalmazzuk, annak érdekében, hogy a munkaerőpiac
elvárásai a kívánt mértékben és módon jelenjenek meg a szakmai vizsgákon.
Időpont: folyamatos



Egyre több szakembert kell bevonni a szakmai vizsgabizottságokba, akik képesek és
hajlandóak ellátni a vizsgabizottsági feladatokat. A vizsgaelnökök számát növelni kell
és a fiatalítást is elő kell segítenünk. Segítjük őket, hogy minél előbb és könnyebben
bekerülhessenek az országos vizsgaelnöki névjegyzékbe, a vizsgán tapasztalatokat és
javaslatokat továbbítjuk az NSZFI felé.
Időpont: folyamatos
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Az elnökség döntése alapján második alkalommal hirdetjük meg az „Év gyakorlati
képzőhelye” elnevezésű díjat, ezzel is elismerve azokat a vállalkozásokat, amelyek
tanulóképzéssel foglalkoznak. Az előző évek hagyományát folytatva ebben az évben
is pályázatot hirdetünk az „Év tanulója díjra” is. Mindkettő díj átadására a kamarai
tanévzárón kerül sor.
Időpont: június



A jövő évben folytatni akarjuk a zöldségfaragó tanfolyam megszervezését az SZKTV -én
induló szakács tanulók vagy a gazdálkodók részére
Időpont: ősz



Szakmai fórumot szervezünk az autós szakemberek részére, ahol a meghívott
szakemberek és a Közlekedési Felügyelet tart előadást az aktuális kérdéseiről és az
esetleges jogszabályi változásokról, valamint tartunk egy gyakorlati bemutatót is.
Időpont: május



Fontosnak tartjuk a megyében működő TISZK-ekkel való kapcsolattartást és
együttműködést, elsősorban a képzési szerkezet gazdaság igényeihez való közelítése
céljából.
Időpont: folyamatos



A 2012-es évben is kiemelt figyelmet fordítunk a pályaorientációra. Kidolgoztunk
egy pályaorientációs rendezvénysorozatot. Több szakmában – kiemelten a
hiányszakmákban – általános iskolás tanulók részére szakmabemutatókat
szervezünk a gazdaság szereplőinek segítségével. CD-ket, kiadványokat készítünk
annak érdekében, hogy a tanulók és szüleik reális képet kaphassanak az egyes
szakmák valós tartalmáról. Meghívások alapján részt veszünk általános iskolák
osztályfőnöki óráin, szülői értekezleteken, népszerűsítve a szakképzést.
Időpont: október-november (Tapolca, Ajka)



Kamaránk minden évben megjelenik a munkaügyi központ által szervezett
pályaválasztási napokon, melyek Veszprémben és Pápán kerülnek megrendezésre.
Időpont: tavasz, ősz



Szakmai nap szervezése a faipari szakmák (asztalos. ács) részére, ismerkedés és
tapasztalatcsere, valamint az új anyagok és eljárások megismerése céljából.
Időpont: június
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