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FŐ CÉLKITŰZÉSEK

A kamara tevékenységének alapvető célja, hogy segítse a megye vállalkozóinak
működését, a működőképesség megőrzését, s fejlődésüket.
Ennek keretében alkalmazzuk a hagyományosan jól bevált módszereket és
rendszereket, ugyanakkor a stagnáló gazdaság új megoldásokat is igényel mind a
vállalkozásoktól, mind pedig a kamarától.
 Gazdaságsegítő tevékenységünket az alábbi tevékenység csoportokra koncentráljuk:

-

-

-

tájékoztatás új- és módosított jogszabályokról,
bel- és külpiacra jutás elősegítése,
innovatív megoldások és kutatás-fejlesztési eredmények elterjesztése, illetve
gyakorlati alkalmazásuk ösztönzése,
hálózati együttműködések elősegítése,
a közép- és felsőfokú szakemberképzés szakma szerkezetének, illetve a gazdaság
szakember igényének egymáshoz közelítése fontos feladata lesz a kamarának,
illetve a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságnak,
a vállalkozások jogos érdekeinek képviselete önkormányzati és kormányzati
szinten,
folyamatos ösztönzés a kormányzat irányába a 8. sz. főút, illetve a Budapest-Boba
vasútvonal fejlesztésének felgyorsítása céljából,
a vállalkozások forráshoz jutásának elősegítése az aktuális pályázatokról és
hitelekről történő tájékoztatással, különös tekintettel a Széchenyi kártya
hitelkonstrukciókra,
Veszprém megye befektetés vonzó képességének növelése céljából ösztönözzük
és segítjük az Ipari Parkokat a sokoldalú szolgáltatások kiépítésére.

•

Új jogszabályok és jogszabály módosítások megismertetése a vállalkozókkal. E
területen is előtérbe helyezzük az elektronikus tájékoztatást, ami gyorsabb és
olcsóbb.

•

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az egyre szűkülő belső piac ellensúlyozásaképpen
segítsük a kisvállalkozások külpiacra jutását. Úgynevezett relációs fórumokat
szervezünk a Nemzeti Külgazdasági Hivatal külképviseleti szakembereinek
részvételével, melynek keretében a résztvevők megismerhetik a különböző országok
pénzügyi-gazdasági szabályait, s a piaci lehetőségeket.
Üzleti partnerkereső szolgáltatást működtetünk, s ehhez igénybe vesszük a
határmenti országok kamaráinak segítségét.
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Bekapcsolódunk a Wekerle Terv által keretbe foglalt Kárpát-medencei
együttműködésbe, amely ezen térség kisvállalkozásainak üzleti kapcsolatainak
erősítését hivatott szolgálni.
Elősegítjük a vállalkozások kijutását szakmai vásárokra, s a kormány előzetes
tárgyalásai alapján lehetővé tesszük, hogy a HITA által Magyarországon szervezendő
magyar-azerbajdzsáni, illetve más relációkba szervezett üzleti találkozón részt
vegyenek megyénk vállalkozói is.
•

A kisvállalkozások hazai piacon történő megerősödését, térnyerését elsősorban a
beszállítói rendszer fejlesztésében látjuk. A nagyszámú beszállítót foglalkoztató
multinacionális, illetve hazai nagy cégek beszállítóinak nagyobb hányada külföldi.
A kamarának a cégeknél szervezett beszállítói fórumokkal, szakmai felkészítő
tanfolyamokkal elő kell segíteni a kisvállalkozások beszállítóvá válását.
Az országos kamara segítségével el kell érni, hogy legyenek olyan ösztönző
pályázatok, melynek keretében a nagy cégek komplexen felkészítik a
kisvállalkozásokat, s meghatározott ideig foglalkoztatják is beszállítóként. Ugyancsak
ösztönözni kellene a magyarországi cégek külföldi beszállítóit, hogy települjenek
Magyarországra, hiszen ezek a cégek magyar munkaerőt alkalmaznának.

•

A Pannon Egyetemmel és a Regionális Innovációs Ügynökséggel együttműködve
terjesztjük az innovatív megoldásokat és eljárásokat, valamint az egyetem
gyakorlatban is hasznosítható kutatás-fejlesztési eredményeit.
Ehhez a tevékenységhez kihasználjuk a már jól működő Beszállítói Klubot, a Minőség
Klubot, illetve innovációs klaszterünket. Ennek célja, hogy a korszerű megoldások és
technológiák alkalmazásával csökkenjenek a költségek, s javuljon a vállalkozások
versenyképessége.

•

Tovább népszerűsítjük a vállalkozók hálózati együttműködéseit – szakmai klubok,
klaszterek – mivel a tapasztalatok szerint egymástól sok hasznos és adaptálható
dolgot tanulhatnak.
Vállalkozói igények alapján 2013-ban létrehozunk egy Marketing Klubot azzal a
céllal, hogy elsősorban a kisvállalkozások megismerjék az értékesítést segítő új
módszereket.

•

2012. október 1-től Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság működik, melynek elnöke
a kamara elnöke, így egyrészt nagyobb lehetőségünk lesz pozitív irányba
befolyásolni a képzés szerkezetét, természetesen felelősségünk is nagyobb lesz.
A kamarának célirányos pályaorientációs tevékenységgel ösztönözni kell a
pályaválasztás előtt álló fiatalokat, hogy minél többen tanuljanak szakmát. Ezzel
összhangban megfelelő mennyiségű és színvonalú gyakorlati képzőhelyet is
biztosítani kell, ahol a tanulók a kor követelményeinek megfelelő körülmények
között sajátíthatják el a szakmát.

•

Az önkormányzati helyi adórendeletek módosítása esetén azt kérjük a városi
testületektől, hogy jobban vegyék figyelembe a vállalkozások teherbíró képességét.
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Az építményadó esetén alakítsanak ki övezeteket, s az ipari övezetekben és a város
szélén lévő ipari létesítmények esetén az adó mértéke jóval kisebb legyen a
belvároshoz képest. Az iparűzési adó esetében a maximális kulcsot alkalmazó
városokat kérjük, hogy csökkentsék az adó kulcsát 1-2 tized százalékkal.
•

A vállalkozói környezet – jogi, közgazdasági, pénzügyi szabályok – optimálisabbá
tételét javaslatokkal, jogszabályi tervezetek véleményezésével a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarán keresztül igyekszünk elérni.

•

Pályázati fórumokat szervezünk a megye több településén, ehhez igénybe vesszük a
területi irodák segítségét is.

•

Továbbra is együttműködünk a 8. sz. főút Térségi Tanáccsal, a Megyei
Önkormányzattal a 8. sz. főút és a megyét érintő fejlesztések felgyorsítása érdekében.
Fórumot szervezünk az érintett vállalkozások és önkormányzatok részvételével,
hogy nyomatékot adjunk jogos igényeinknek.

•

Vállaljuk, hogy konkrét igények alapján, és előre meghatározott témákban szakmai
fórumokat szervezünk az ipari parkok területén és más szolgáltatásokat is
biztosítunk. Ezzel segítjük, hogy vonzóbb befektetési célpont legyen egy-egy ipari
park.

RÉSZLETES FELADATTERV

TESTÜLETI ÜLÉSEK
•

Küldöttgyűlés: 2013. április 29. (hétfő)
Napirend:
- Beszámoló a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi
tevékenységéről
- Beszámoló a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi
konszolidált költségvetésének teljesítéséről
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-

•

A
Veszprém
Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
2012.
évi
mérlegbeszámolójának elfogadása
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottság
jelentésének elfogadása a 2012. évi tevékenységéről, illetve a könyvvizsgáló
jelentésének elfogadása
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi feladattervének és
költségvetésének elfogadása
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságának
jelentésének elfogadása a 2012. évi tevékenységéről
Vegyes ügyek

Elnökségi ülések
A kamara elnöksége szükség szerint, s az aktualitásokat figyelembe véve ülésezik, s
előkészíti a küldöttgyűlést.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

TANÁCSADÁS, ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK
•

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

•

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
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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. Népszerűsítjük, hogy
Pápán és Ajkán is lehet igényelni már a kamarai irodákban a Széchenyi Kártya
hiteleket.

•

Kombinált Mikrohitel:
2013-ban 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.

•

Okmányhitelesítés
A kamarai törvényben megfogalmazottaknak megfelelően végezzük az
okmányhitelesítési
tevékenységünket,
ATA
–igazolványok,
származási
bizonyítványok és egyéb iratok hitelesítését, ezeket a lehetőségeket népszerűsítjük a
területi irodáknál is.

•

Egyre növekszik azon vállalkozások száma, amelyek külföldi munkavállalás
lehetőségéről és az eljárás menetéről érdeklődnek. A szükséges lépésekről, a
benyújtandó dokumentumokról folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket.

•

Törvényi felhatalmazás alapján végezzük az építőipari kivitelező tevékenységet
folytató vállalkozások kötelező nyilvántartásba vételét és ellenőrzését.

KÜLGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG
Külgazdasági tevékenységünkkel a megyei vállalkozások külpiacra jutását kívánjuk
segíteni. E cél érdekében üzletember-találkozókat, ország ismertetőket, szakmai
fórumokat rendezünk, külföldi vásárlátogatásokat szervezünk. A vállalkozások
tájékoztatásához igénybe vesszük a 2012-ben létrehozott Kárpát Régió Üzleti Hálózat,
valamint a Nemzeti Külgazdasági Hivatal segítségét.

6

•

Relációs tájékoztatót szervezünk a külföldre delegált külgazdasági szakdiplomaták
közreműködésével azon célból, hogy vállalkozásaink naprakész piaci információkhoz
jussanak az adott ország vonatkozásában.
Időpont: április

•

Az elmúlt években két alkalommal szerveztünk kamaránknál üzleti találkozót az
Osztrák Kereskedelmi Ügynökök Szövetségével. A találkozó keretében osztrák
kereskedelmi ügynökökkel folytathattak sikeres tárgyalásokat megyei vállalkozások
képviselői, akik termékeiket, szolgáltatásaikat szeretnék Ausztria piacán
értékesíteni. Tekintve, hogy az érdeklődés vállalkozásaink részéről továbbra is
fennáll, 2013-ban is megszervezünk egy találkozót, hogy elősegítsük az osztrák
piacra lépést, melynek jól bevált formája a kereskedelmi ügynökökön keresztüli
értékesítés.
Időpont: május

FUNKCIONÁLIS FÓRUMOK

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

Minden évben a legtöbb résztvevőt az év eleji adófórumon üdvözölhetünk, hiszen az
szinte valamennyi vállalkozást érinti. A téma, mint mindig, a jogszabályi változások
ismertetése.
Időpont: január

•

A hulladékgazdálkodással és a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos
szabályozás is állandóan változik. Az aktuális tennivalókról konzultációs lehetőséget
is biztosító fórumot szervezünk.
Időpont: február

•

Az európai munkaerőpiacok megnyitásával egyre több vállalkozás végez külföldön
munkát. A jogkövető működésükkel, számlázással, adózással kapcsolatos
tudnivalókról szervezünk részükre tájékoztató fórumot.
Időpont: március

•

Fórumot szervezünk a vendéglátó és kereskedő vállalkozások részére a hatósági
ellenőrzések tapasztalatairól az érintett hatóságok (fogyasztóvédelem,
élelmiszerlánc-biztonság) képviselőinek részvételével.
Időpont: október

SZAKMAI KONFERENCIÁK

•

Innovációs konferencia
2013-ban is megrendezzük a már hagyományosnak számító innovációs szakmai
konferenciát együttműködve a Pannon Egyetemmel és a Közép-dunántúli Regionális
Innovációs Ügynökséggel. A rendezvény témája kidolgozás alatt van.

•

Szezonfelkészítő konferencia
A kereskedelmi és vendéglátó vállalkozások részére szezonfelkészítő konferenciát
szervezünk, melynek keretében felhívjuk a figyelmüket a jogszerű működés
szabályaira és azok betartásának fontosságára, valamint tájékoztatást adunk
részükre a célirányos támogatási lehetőségekről (ld. Turisztikai Klaszter).
Időpont: 2013. április
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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.
•

Pályázati fórumok: 2013 első félévében az Új Széchenyi Terv keretében
meghirdetett pályázati konstrukciókról pályázati fórumokat tartunk Ajkán, Pápán,
Tapolcán, Várpalotán és Veszprémben, ahol a mikro-, kis- és középvállalkozásokat
tájékoztatjuk az aktuális gazdaságfejlesztési, munkaerő fejlesztési és
környezetvédelmi pályázatokról, valamint a kedvezményes hitellehetőségekről. A
rendezvények szervezésébe bevonjuk a területi irodákat is.

•

Fórumot szervezünk az építőipari vállalkozások részére, melynek során új
anyagokat, eljárásokat ismerhetnek meg a résztvevők. Tájékoztató hangzik el
továbbá az építőiparra vonatkozó munkavédelmi előírásokkal kapcsolatosan.
Időpont: február

•

Vásárlátogatásra visszük a építőipari vállalkozásokat. A Pozsonyban megrendezésre
kerülő Coneco nemzetközi építőipari szakmai vásáron tájékozódhatnak az
érdeklődők a szakmai újdonságokról.
Időpont: 2013. április 04.

•

Hajvágó tanfolyamot szervezünk az érdeklődő fodrászok részére, ahol neves
mesterfodrász segítségével sajátíthatják el a résztvevők a legújabb hajvágási
technikákat.
Időpont: április

•

Szakmai Napot szervezünk a Veszprém megyében működő műkörömépítő
vállalkozások részére. A rendezvényen az egyik vezető kereskedelmi cég
közreműködésével, a szakma újdonságaival, legfrissebb technikáival ismerkedhetnek
meg a résztvevők.
Időpont: június
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•

Veszprém megyei kozmetikusok részére a korábbi évek sikeres tapasztalatát
folytatva félnapos szakmai rendezvényt szervezünk. A szakmában megjelent új
technológiák, marketing ismeretek, szakmai bemutatók kapnak szerepet a
rendezvényen.
Időpont: október

•

Szakmai napot szervezünk a faipari szakmák (asztalos, ács) képviselői részére, ahol a
résztvevő vállalkozások megismerhetik az új eljárásokat és anyagokat, kicserélhetik
tapasztalataikat.
Időpont:

•

A jövő évben ismét megszervezzük a zöldségfaragó tanfolyamot az SZKTV -én induló
szakács tanulók és a gazdálkodók részére.
Időpont: ősz

SZAKMAI KLUBOK

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.
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•

Gyárlátogatáson vehetnek részt az érdeklődő klub- és klasztertagok a Hankook Tire
dunaújvárosi gyárában, majd azt követően tárgyalásokat folytathatnak dunaújvárosi
vállalkozásokkal esetleges együttműködési lehetőségekről. A szervezésben
együttműködő partnerünk a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara.
Időpont: március

•

Szakmai látogatást szervezünk a Mercedes kecskeméti gyárába, ahol a résztvevők a
gyakorlatban tájékozódhatnak a beszállítókkal szemben támasztott elvárásokról.
Időpont: május

Veszprém 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 tagság igényeinek
megfelelően 2013-ban több szakmai előadás, tájékoztatás kerül sorra, mint az elmúlt
években. A részletes programterv előkészítés alatt van. A klub továbbra is nyitott
valamennyi érdeklődő számára, a részvétel ingyenes.
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,
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-

érdemi felvetések, javaslatok továbbítása a kormányzat részére.

Tervezett 2013-as 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.
Közös szakmai látogatás 2013. február 28-án az ausztriai Welsben megrendezésre
kerülő Energiesparmesse szakvásárra. A vásár témakörei: energiahatékonyság és
ökoenergia, fűtéstechnika, modern építőanyagok, környezetbarát vízkezelés.
Marketing Klub

2013-ban új szakmai klub létrehozását tervezzük. A klub korábbi marketing
rendezvényeink során megfogalmazott igényt elégíti ki.
A klub neves marketing szakember vezetésével hivatott a tagok által felvetett szakmai
kérdések megvitatására, az egymástól tanulás technikájának alkalmazásával jó
gyakorlati megoldások bemutatására. Meghívott vendégek segítségével a legfrissebb, a
szakmát érintő változásokról és újdonságokról is hallhatnak majd előadásokat a tagok.
A klub főleg a kis cégek részére nyújt hatékony megoldásokat.
KLASZTEREK

Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter

2012. április 4-én a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által menedzselt
Közép-dunántúli Regionális Innovációs Klaszter, valamint a Közép-Pannon Regionális
Fejlesztési Zrt. által működtetett Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter
egyesülésével megalakult a Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter. A
klaszter alapító közgyűlésére Ajkán, a Poppe+Potthoff Hungária Kft-nél került sor.
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A klaszter stratégiai céljai:
- a járműiparban érdekelt szereplők területi alapú együttműködésének erősítése, piaci
pozíciójuk javítása, belföldi- és nemzetközi kapcsolataik erősítése, közös érdekeken
alapuló fejlesztések, beruházások kezdeményezése és megvalósítása;
- a térség gazdasági versenyképességének növelése, a foglalkoztatottság
színvonalának emelése, az általános életminőség javítása, a működő-tőke megtartása
és a tőkevonzó képesség emelése.
A klaszter operatív céljai:
- a klasztertagok egymás közötti új, a versenyképesség és foglalkoztatás színvonalát
célzó együttműködési formáinak kialakítása és fejlesztése;
- a klasztertagok beszállítói készségének, képességének és lehetőségének fejlesztése;
- olyan közösen menedzselt szolgáltatások és fórumok működtetése a tagok számára,
melyek eredményeként a klasztertagok tovább erősíthetik szerepüket a regionális
gazdasági teljesítmény növelése területén;
- a klaszter elősegíti a tagok részvételét az országos és regionális gazdaság- és
technológia-fejlesztési pályázatokon, támogatja a vállalkozások pénzpiaci
lehetőségeinek bővítését és olyan szakmai garanciarendszer kialakítását, amely a
hitelhez jutás biztonságát is növeli;
- a klaszter elősegíti a hazai és külföldi befektetők felkutatását és a térségben
megjelent külső működő tőke megtartását, a térségben működő kis- és
középvállalkozások hálózati együttműködésének fejlesztését, új beszállítói
kapcsolatok kialakulását;
- a klaszter a térség K+F intézményeivel – különösen a Pannon Egyetemmel –
biztosítja a tagok részére K+F tevékenységük hatékonyságának növelését, illetve a
térségi és regionális innováció eredményeinek felhasználását;
- a klasztermenedzsment szervezetek érdemi segítséget nyújtanak a klaszter tagjainak
a szakképzés területén. Tájékoztatást ad a gyakorlati képzőhelyek működési
feltételeiről, elvégzi az akkreditációt, és segítséget nyújt a tanuló szerződések
megkötésében.
Klasztermenedzsment:
A Klaszter működéséhez szükséges üzleti infrastruktúrát a klaszter menedzsment
szervezetek szerepét betöltő Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. és a Veszprém
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara biztosítja.
Tervezett 2013-as tevékenységek:
- Klaszterülések 3-4 alkalommal az egyes klasztertagoknál (program: pályázati
tájékoztató, üzemlátogatások, szakmai előadások, legjobb gyakorlatok megosztása)
- Mercedes gyárlátogatás, Kecskemét
- Hazai és nemzetközi szakmai vásárokon való részvétel,
- Hankook Tire, Dunaújváros
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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 állásbörzét szerveztünk a Vorarlbergi Tartományi Kamarával
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.
Tekintettel arra, hogy a munkavállalók részéről óriási volt az érdeklődés és osztrák
partnerünk is sikeresnek ítélte a rendezvényt, a 2013-ban is megszervezzük a börzét.
Továbbá az új Széchenyi Tervben várhatóan kiírásra kerülő klaszterfejlesztési
programok további lehetőséget jelentenek a szervezet számára.
Tervezett 2013-as tevékenységek:
- szezonfelkészítő tréning szervezése
- online marketing, turisztikai marketing tréning szervezése
- pályázati tájékoztató
- állásbörze (Vorarlberg)

PÁLYÁZATI PROJEKTEK

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.
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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 2013-as projektfeladatok:
- a projekt menedzselése, tanulmányok készítése
- projekt promóció (online hírlevél, weboldal, újságcikk)
- projekttalálkozókon való részvétel, ősszel projekttalálkozó Veszprémben
Várható 2013. évi támogatási összeg: 20.000 Euro
CENTRAL MARKETS
Revitalising and promoting traditional markets in Central Europe

2012. július 1-től a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara projekt partnerként
részt vesz a Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Programban támogatott
projektben.
A projekt címe: Hagyományos vásárok, piacok revitalizálása és promóciója KözépEurópában
15
Vezető partner: Velence Város Önkormányzata

Projekt partnerek:
10 intézmény, 7 országból
Lengyelország, Magyarország)

(Olaszország,

Szlovénia,

Szlovákia,

Csehország,

Projekt időtartama: 2012.07.01 – 2014.07.31.
Célok:
A projekt célja a tradícionális városi vásárok, piacok megújítása az általuk képviselt
kulturális értékek megőrzésével, előtérbe helyezésével, a hagyományos termékek
népszerűsítésével.
A projektbe a kamara által évente megrendezésre kerülő kézműves vásár kerül
bevonásra.
Tervezett 2013-as tevékenységek:
- Projekttalálkozókon való részvétel
- Felmérések, tanulmányok készítése
- Folyamatos szakmai projektmenedzsment, adminisztráció
Várható 2013. évi támogatási összeg: 25.000 Euro

IPARJOGVÉDELEM

•

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, illetve a HIPAVILON Kft-vel együttműködve
szellemitulajdon-védelem témakörében szervezünk fórumot. A rendezvény
keretében segíteni kívánjuk az innovatív vállalkozásokat abban, hogy a legkiválóbb
ötletből valóban piacképes termék vagy szolgáltatás váljon.
Az innovációs folyamat minden lépéséhez – az ötlet megszületésétől a termékké
fejlesztésen keresztül az üzleti hasznosításig – hallhatnak előadásokat a résztvevő
vállalkozások.
Időpont: május
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•

Középfokú iparjogvédelmi tanfolyamot szervezünk a vállalkozások részére a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közreműködésével.
(Pályázati támogatás megszerzése esetén tudjuk indítani a tanfolyamot.)

SZAKKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG

Szakképzési feladatainkat 2013-ban 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 jogszabályi
változásokban előírt feladatok mellett a gazdaság igényeit figyelembe véve szakmai
rendezvényekkel és korrekt tájékoztatással segítsük elő a gazdálkodó szervezeteknél
folyó gyakorlati képzést.
OPERATÍV FELADATOK
•

Fontos feladatunk a tanulószerződések folyamatos gondozása, illetve számának
növelése. Ennek érdekében rendszeres és széleskörű tájékoztatásnyújtás a
vállalkozások, szülők részére a szerződő felek jogairól és kötelességeiről.
Időpont: folyamatos

•

Új feladatként jelenik meg a vállalkozások és a tanulók közt létrejött együttműködési
megállapodások nyilvántartásba vétele, ellenjegyzése és a gazdálkodók minősítése
Időpont: folyamatos

•

Célunk, 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 gazdálkodó szervezet bevonása a szakképzésbe, ahol minőségi, magas
színvonalú szakmai tudást kaphatnak a tanulók. Tovább kell folytatni a nagy
vállalatok bevonását a gyakorlati képzésbe.
Időpont: folyamatos
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•

Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a gyakorlati képzőhelyek nyilvántartásba
vételére, illetve köztes ellenőrzésére, amelyet külső szakértők bevonásával végzünk.
Fontos, hogy minden ellenőrzésre iskolai szakértőt kell vinni.
A személyi, tárgyi, technikai feltételek vizsgálata után folyamatosan ellenőrizzük,
hogy a tanulóknak járó juttatások biztosítottak-e.
Időpont: folyamatos, MKIK támogatási szerződés szerint

•

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

•

Folyamatosan együttműködünk 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 segítséget nyújtunk a gazdálkodó szervezetek részére
személyesen, telefonon és e-mailen.
Időpont: folyamatos

•

Tájékoztató fórumot szervezünk a szakképzési hozzájárulás elszámolásáról az
elszámolással kapcsolatos törvény változásairól a gazdálkodók és könyvelőik részére
Időpont: január- február eleje

•

Tájékoztató fórumot szervezünk a
gazdálkodókra vonatkozó előírásairól.
Időpont: folyamatos

•

Folytatjuk a szintvizsgák szervezését. A jövőben a tanulószerződés kötésének
feltétele lesz a sikeres szintvizsga. 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-november

•

Az MKIK iránymutatása alapján megszervezzük a Szakma Kiváló Tanulója Verseny
területi elődöntőit. Az írásbeli verseny előkészítése, illetve lebonyolítása kamaránk
feladata. Egyre több szakmában kell számítástechnikai feladatot is megoldani, így
fontos feladatunk a számítógépes termek biztosítása. A Budapesten megrendezésre
kerülő országos verseny megtekintésére buszokat indítunk Veszprém megyéből,
melyhez ellátást is biztosítunk a szakiskolák, illetve általános iskolákból érkező

szakképzési

törvény

változásának

a
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diákok részére. Fontos feladat a buszok szervezése és az étkezési csomagok
kiosztása
Időpont: január-április
•

Feladataink közt szerepel a tanácsadók folyamatos továbbképzése, hisz ez
elengedhetetlen ahhoz, hogy aktuális tanácsokat, információkat továbbítsanak a
vállalkozások felé. A két vidéki iroda tanácsadóinak le kell tenni az MKIK által
szervezett tanácsadói vizsgát.
Időpont: folyamatos

•

Tovább kell erősíteni a szakma iránti elkötelezettséget, hogy a magas színvonalú
tudás eredményeképp mind több szakember juthasson mesterlevélhez. Megfelelő
számú jelentkezés esetén elindítjuk a mestervizsgára történő felkészítő
tanfolyamokat, ha létszám alacsony, akkor egyeztetünk más kamarákkal a lehetséges
létszámösszevonásokról. Fontos lesz a mestervégzettség a gyakorlati oktatóknak
2015 szeptemberétől az új törvényi előírás miatt is.
Időpont: jelentkezés folyamatos

•

Nagy területet ölel át a szakmai vizsgákra történő elnöki, illetve tagi delegálás. Az
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 kiváló szakembert kell bevonni a szakmai vizsgabizottságokba, akik
képesek és hajlandóak ellátni a bizottsági feladatokat. A vizsgaelnökök számát
növelni kell, amit egyre fiatalabb jelöltekkel kell megoldanunk. Segítjük őket, hogy
minél előbb és könnyebben bekerülhessenek az országos vizsgaelnöki névjegyzékbe.
Időpont: folyamatos

•

Az elnökség döntése alapján ismét meghirdetjük 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

•

Felkészítő fórumot szervezünk a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésében résztvevő
kamarai és iskolai szakértők részére az ellenőrzés új módszereiről
Időpont: január

•

Felkészítő fórumot szervezünk a szintvizsgaelnökök részére a tapasztalatokról és az
új feladatokról.
Időpont: december
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•

Fontosnak tartjuk a megyében működő 4 TISZK- kel való kapcsolattartást és
együttműködést, elsősorban a képzési szerkezet gazdaság igényeihez való közelítése
céljából.
Időpont: folyamatos

•

A 2013-es évben is kiemelt figyelmet fordítunk a pályaorientációra. Folytatjuk a
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.
Időpont: október-november (Várpalota, Pápa)

•

Kamaránk minden évben megjelenik a munkaügyi központ által szervezett
pályaválasztási napokon, melyek Veszprémben és Pápán kerülnek megrendezésre.
Feladataink közé tartozik, hogy ezeken a rendezvényeken a hiányszakmákban
érintett vállalkozások is bemutatkozhassanak.
Időpont: tavasz, ősz

•

2012 októberében megalakult a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság a
Nemzetgazdasági Miniszter a bizottságba 7 tagot kért fel, köztük elnöknek dr.
Markovszky Györgyöt, a kamara elnökét.
A bizottság javaslatot dolgoz ki a miniszter részére a megyei szakképzés
szükségleteire és szerkezetére, a költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a
nem támogatott szakképesítésekre, valamint az ösztöndíjas szakmákra.
Ugyancsak javaslatot – kiírt pályázat esetén – a megyére leosztott decentralizált
keret pályázatainak nyerteseire és az általuk elnyert összeg nagyságára. A bizottság
fontos feladata 2013-ban, hogy elkészítse a megye szakképzési stratégiáját.
A Bizottság komplex működéséhez szükséges feltételeket a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara biztosítja:
- előkészíti és megszervezi az üléseket,
- gondoskodik a napirenddel kapcsolatos előterjesztések elkészítéséről,
- kiküldi a meghívókat,
- jegyzőkönyvet készít az ülésekről,
- felmérést végez a gazdálkodók körében a jövő munkaerő igényeiről,
- pályázat esetén fórumokon tájékoztatja az érintetteket a pályázati feltételekről,
- biztosítja a bizottság tagjai részére a szükséges információkat,
- kapcsolatot tart a szakképző iskolákkal, a vállalkozásokkal, a Munkaügyi
Központtal, és az intézményi fenntartókkal.
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