

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése és az elnöksége
iránymutatása alapján olyan cselekvési programot fogalmazunk meg, amely széles
vállalkozói rétegnek nyújt sokrétű segítséget a napi működéshez, továbbá olyan
konkrét információkat, amelyek gyorsabbá, könnyebbé teszik a cégek fejlesztési
tevékenységét.



A küldöttgyűlés és az elnökség döntéseihez a munkaszervezet biztosítja a megfelelő
információkat és adatokat, s elkészíti a szükséges előterjesztéseket.



2014-ben kezdődik az új 7 éves EU-s tervezési időszak, s reményeink szerint jelentős
források állnak majd a gazdaság rendelkezésére. A kamarának olyan információs
rendszert kell működtetni, hogy lehetőleg minden regisztrált vállalkozás értesüljön a
fejlesztési támogatásokról, pályázati lehetőségekről.



Tovább folytatjuk a kisvállalkozások külpiacra jutásának segítségét. Ismét
szervezünk az érdeklődők részére külgazdasági tréninget, több helyen tartunk
tájékoztatót az új kereskedőház rendszer működéséről, a vegyes kamarák, s a
Kárpát-medencei együttműködés által nyújtott lehetőségekről.



Igyekszünk kihasználni – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara segítségével – a
kormány által kötött stratégiai megállapodásokat oly módon, hogy több cégnél
szervezünk beszállítói fórumot, ahol a résztvevők megismerhetik a komplex
követelményrendszert, új eljárásokat és technológiákat, s ezek az információk
jelentős segítséget nyújtanak a beszállítóvá váláshoz.



Együttműködve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával korszerűbbé és
biztonságosabbá kell tenni a regisztrációs rendszert. Közelíteni kell egy olyan
állapothoz, hogy megismerhessük a regisztrált vállalkozások tevékenységét, ezáltal
több, konkrétabb segítséget tudjunk nyújtani piacra jutásukhoz.



Több olyan szakmai fórumot szervezünk, ahol a kisebb vállalkozások – elsősorban a
klasztertagok – a Pannon Egyetem segítségével – innovatív ötleteket, eljárásokat és
technológiákat ismerhetnek meg, s ezek hasznosításával növelhetik
hatékonyságukat.



Az eddigi jó tapasztalatok alapján igyekszünk a legjobb feltételeket biztosítani a
szakmai klubok és klaszterek működéséhez. Biztosítjuk részükre a megfelelő
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publicitást annak érdekében, hogy minél több vállalkozás vegyen részt ezen
szervezetek munkájában, s tanuljanak egymástól és a külső szakértők előadásaiból.


Határozottabb magatartást és kiállást kell tanúsítanunk a 8. sz. főút fejlesztésének
kérdésében. Meg kell találnunk azokat a partnereket és politikai szereplőket, akik
érdemi segítséget tudnak nyújtani ahhoz, hogy az Ajka városig történő 4 sáv
kialakítása előbb valósuljon meg.



A szakképzés területén a hagyományos tevékenységek – tanulószerződések
felügyelete, gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése, szintvizsgák szervezése,
vizsgaelnöki delegálás – mellett nagyobb hangsúlyt helyezünk a pályaorientációra, a
szakmák bemutatására és népszerűsítésére.
Együttműködve a tankerületekkel és iskolákkal, gyár- és üzemlátogatásokat, játékos
vetélkedőket szervezünk a szakmákról, rajzpályázatokat, szakmabemutatókat
tartunk filmek, mesterek és cégek részvételével.
Biztosítjuk a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság működési feltételeit,
előkészítjük a szükséges anyagokat és előterjesztéseket. Fontosnak tartjuk, hogy az
elért 2500-2600 tanulószerződést fenntartsuk, erősítsük a hiányszakmákat, nagyobb
gondot fordítva az egészségügyi és szociális területre.
Komoly feladatunk lesz megszervezni és lebonyolítani a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarával kötött szerződés alapján a támogatott mestervizsgákat, továbbá
népszerűsíteni a vállalkozások körében a gyakornoki rendszert, amelyre ugyancsak
pályázati támogatást kaphatnak a cégek.



Több ágazatban szervezünk olyan rendezvényeket, melynek keretében új termékek,
s azok szakszerű használata kerül bemutatásra. Emellett természetesen lesz sok
szakmai és funkcionális fórum olyan témákkal, amelyek konkrét segítséget nyújtanak
a cégek napi munkájához.



Amennyiben lesznek olyan hazai és EU-s pályázatok, amelyekben a kamara is
érdekelt lehet, igyekszünk régi partnereinkkel közös projektekkel részt venni.
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Küldöttgyűlés:
Napirend:
- Beszámoló a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi
tevékenységéről
- Beszámoló a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi
konszolidált költségvetésének teljesítéséről
- A
Veszprém
Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
2013.
évi
mérlegbeszámolójának elfogadása
- A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottság
jelentésének elfogadása a 2013. évi tevékenységéről, illetve a könyvvizsgáló
jelentésének elfogadása
- A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. évi feladattervének és
költségvetésének elfogadása
- A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottsága jelentésének
elfogadása a 2013. évi tevékenységéről
- Vegyes ügyek



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



Pályázatok, hitelek
Folyamatos tanácsadás a megyei vállalkozások részére pályázati és kedvezményes
hitellehetőségekről, vállalkozásindítással kapcsolatos kérdésekben, működési
feltételekről, minőségüggyel kapcsolatos témákban.
A 2014-ben várhatóan megújuló pályázati rendszer átfogó ismertetése pályázati
fórumokon Veszprémben, Pápán, Ajkán és Tapolcán a Széchenyi Programiroda
veszprémi munkatársainak közreműködésével.



Iparjogvédelmi tanácsadás
A korábbi évek tapasztalatai alapján tovább működtetjük az iparjogvédelmi
információs szolgálatot, ahol szakképzett, gyakorlott kollégák nyújtanak segítséget a
vállalkozásoknak szellemitulajdon-védelmi kérdésekben. Az információs pont a
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Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szakmai hátterével az oltalom benyújtásától
az oltalmi forma bejegyzéséig információkkal, tanácsokkal, nyomtatott anyagokkal
áll az ügyfelek rendelkezésére.


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
Várhatóan 2014-ban is folytatjuk a Kombinált Mikrohitel Programban igényelhető
visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokkal kapcsolatos tanácsadást és
ügyintézést.



MNB növekedési hitel
A nagyobb beruházásokhoz ajánljuk a MNB növekedési hitelét, amely alacsony
kamatával jó lehetőség a fejleszteni kívánó cégek részére.



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.



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



Építőipari kivitelezői nyilvántartásba vétel
Törvényi felhatalmazás alapján végezzük az építőipari kivitelező tevékenységet
folytató vállalkozások kötelező nyilvántartásba vételét és ellenőrzését.
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2014-ben is folytatni kívánjuk az MKIK által pályázati úton támogatott külgazdasági
tevékenységeinket.
A tavalyi évben szervezett 3 napos külgazdasági tréning különösen sikeresnek bizonyult,
a résztvevő vállalkozások is hasznosnak ítélték, ezért 2014-ben is megszervezzük. A
tervezett képzés azon vállalkozások részére szól, amelyek meglévő külkapcsolataikat
bővíteni kívánják, illetve, amelyek még nem léptek ki a külpiacra, de rendelkeznek
exportképes termékkel, illetve szolgáltatással és szándékukban áll a határon túl is
megmérettetni magukat. A rendezvényen tapasztalt elméleti és gyakorlati szakemberek
ismertetik a legfontosabb külgazdasággal, exporttevékenységgel kapcsolatos
tudnivalókat és konzultációs lehetőséget biztosítanak az érdeklődők részére.
A kamara honlapját külgazdasági információs részleggel bővítjük, kiemelt tekintettel a
Kárpát-Régió Üzleti Hálózat és a Magyar Nemzeti Kereskedőház által nyújtott
szolgáltatásokra, külföldi vásárokra, szakkiállításokra.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara online működő magyar exportőr adatbázist
(Export Directory) hoz létre, amelybe valamennyi kamarai regisztrációt teljesítő magyar
vállalkozás térítésmentesen bekerülhet. Az Export Directory a külföldi cégek számára ad
angol nyelven tájékoztatást a magyar exporttermékekről és szolgáltatásokról. Az
adatbázisba a vállalkozások saját maguk is rögzíthetik adataikat kamarai azonosítójuk
megadása után, de igény esetén a kamara munkatársa is elvégzi az adatok felvitelét,
illetve szükség esetén segítséget nyújt a regisztrációk elvégzéséhez. A szoftver a bővített
lekérdezési és keresési funkciókkal és az adatok Excelbe történő kinyerési lehetőségével
hatékonyabbá teszi a kamara külgazdasági munkáját.


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

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


Minden évben a legtöbb résztvevőt az év eleji adófórumon üdvözölhetünk, hiszen az
szinte valamennyi vállalkozást érinti. A téma, mint mindig, a jogszabályi változások
ismertetése. A fórumot Veszprémben és Pápán is megrendezzük.
Időpont: január
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Fórumot rendezünk a határon átnyúló szolgáltatások esetében alkalmazandó eljárás,
bejelentési kötelezettségek, adózás ismertetésére nemzetközi adótanácsadó cég
közreműködésével.
Időpont: március



2014-ben is megrendezzük a szezonfelkészítő
szezonálisan működő Balaton-parti kereskedő és
tájékoztatást a hatóságok (fogyasztóvédelem,
munkabiztonság) képviselőitől a jogszerű
tapasztalatairól.
Időpont: április



Kézműves vásárt rendezünk 2014 májusában együttműködve Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatával és a VKSZ Zrt-vel.



Az év elején – várhatóan február hónapban – ismételten megszervezzük a Gazdasági
Évnyitót. A rendezvényen olyan témát(kat) tűzünk napirendre, melyek érdemi
segítséget nyújtanak a vállalkozások számára. Az előzetes elképzelések alapján a
várható pályázati forrásokról, vagy a külpiaci bővülő lehetőségekről fog szólni a
fórum.



Továbbra is együttműködünk a 8. sz. főút Térségi Tanáccsal, a Megyei
Önkormányzattal a 8. sz. főút szükséges fejlesztésének felgyorsítása érdekében.
Fórumot szervezünk az érintett vállalkozások és önkormányzatok részvételével,
hogy nyomatékot adjunk a jogos igényeknek.



2014-ben is elkészítjük a megye legnagyobb árbevételű cégeinek adatai alapján
Veszprém megye 2013. évi gazdasági teljesítményének elemzését. A NAV, a KSH és a
Napló közreműködésével készülő TOP 100+100 c. kiadványt ünnepélyes keretek
között mutatjuk be. A rendezvényen kerülnek átadásra a vállalkozások részére
meghirdetett díjak.



Innovatív fejlesztések bemutatásával egybekötött innovációs konferencia
megtartását tervezzük jövő tavasszal a Pannon Egyetemmel, a Közép-dunántúli
Regionális Innovációs Ügynökséggel és a Közép-Pannon Fejlesztési Zrt-vel
együttműködve.

fórumot, melynek keretében a
vendéglátó vállalkozások kapnak
munkaügy, munkavédelem és
működésről, az ellenőrzések

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


Építőipari fórumot szervezünk Veszprémben, melynek napirendjén az építési
törvénnyel kapcsolatos változások (elektronikus építési napló), valamint
közbeszerzés az építőiparban szerepel.
Időpont: február



Építőipari fórumot szervezünk Pápán is az elektronikus építési naplóval kapcsolatos
tudnivalókról
Időpont: február



Kézműves vásárt szervezünk Pápán a Gyöngyház udvarban.
Időpont: március



Műkörömépítő Szakmai Nap
Egyre bővül azoknak a vállalkozásoknak a száma, akik műkörömépítéssel
foglalkoznak. Ez a szép szakma folyamatos megújulást, trendkövetést,
ismeretbővítést kíván. A szakmai ismeretek mellett az üzlet kialakítására, az
üzletvitelre is nagy figyelmet kell fordítani. A kamara olyan szakmai napot szervez,
ahol marketinges és gazdasági ismereteket sajátíthatnak el a résztvevők, majd
szakmai továbbképzésre kerül sor.



Hetedik alkalommal szervezzük meg a hagyományos állásbörzét a Vorarlbergi
Gazdasági Kamarával és az Osztrák Munkaerőpiaci Szolgálattal a vendéglátó-iparban
dolgozó munkavállalók részére, akik a téli szezonban Ausztriában kívánnak munkát
vállalni, és visszatérve a nyári szezonban ismét a Balaton-parton állnak munkába.
Időpont: október

A VKIK munkatársai által fejlesztett és létrehozott
 KAMSTART vállalkozói információs oldal, illetve
 az Android és iOS operációs rendszerrel rendelkező okostelefonokon elérhető
kamarai mobilalkalmazás bővítése és továbbfejlesztése.

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által működtetett tájékoztató hálózat
tagjaként 2013 márciusától kamaránkban Europe Direct Tájékoztató Központ nyílt. A
központ feladata, hogy az állampolgárok lakóhelyükhöz közel, anyanyelvükön jussanak
hozzá információkhoz európai uniós ügyekben. A kamaránál kialakított iroda
munkatársai várják az érdeklődők személyesen, telefonon, vagy e-mailban feltett
kérdéseit, többek között általános EU információ, külföldi tanulással, ösztöndíjjal,
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munkavállalással, szociális ügyekkel kapcsolatos témákban. Az aktuális uniós témákról
Az Üzlet hasábjain, a kamara honlapján, valamint rendszeresen megküldött elektronikus
hírlevében adunk tájékoztatást. Az információ szolgáltatáson túl különféle
rendezvényeket szervezünk, ahol a tájékoztatás mellett gyűjtjük a lakosság véleményét,
javaslatait, melyet továbbítunk az EU illetékes szervei részére.
Az iroda 2014. évi működésére pályázatot nyújtottunk be, reményeink szerint folytatni
tudjuk a megkezdett tevékenységet.
Az iroda 2014. évi tervében kettő nagyszabású rendezvény lebonyolítása szerepel:
 Európa Nap
Veszprém várossal együttműködésben a Gizella Napok rendezvényeihez, a kézműves
vásárhoz kapcsolódóan tervezünk kitelepülést, ahol egy információs sátorban,
különböző kiadványokkal, játékokkal várjuk az érdeklődőket. A rendezvény
aktualitását Magyarország 10 éves EU-tagsági évfordulója jelenti.
Időpont: május


Csobbanj Európával!
A Europe Direct tájékoztató hálózat minden év nyarán programsorozatot indít,
melynek keretében az irodák kitelepülnek az ország strandjaira, hogy felhívják az
állampolgárok figyelmét az általuk nyújtott szolgáltatásokra. A program célja, hogy
az európai uniós állampolgárság adta lehetőségekről - utazás, továbbtanulás,
munkavállalás, pályázatok, támogatások, nyugdíjak stb. - ingyenes tájékoztatást
nyújtson a strandolóknak, valamint tudatosítsa, hogy országszerte 19 helyen az év
maradék részében is ingyenes tájékoztatást kaphatnak ezekről a kérdésekről a
Europe Direct ügyfélszolgálati irodáiban. A veszprémi iroda a Balatonfüredi
Kisfaludy strandon várja az érdeklődőket.
Időpont: július - augusztus

A 2007-ben létrehozott regionális beszállítói klub alapvető célja, hogy integráló és
koordináló szerepet töltsön 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. 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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Fontosnak tartanánk, ha érdemi szakmai kapcsolatot tudnánk kialakítani a Nyugatdunántúli Autóipari Klaszterrel üzleti kapcsolatok kialakítása, új technológiák, eljárások
kölcsönös átvétele céljából.
Tervezett 2014-es tevékenységek:
 Tájékoztatás a várható pályázati lehetőségekről
 Szakmai látogatás szervezése egy beszállítókat foglalkoztató nagyvállalatnál

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.
Tervezett 2014-es tevékenységek:
 A tagság igényeinek megfelelően szakmai előadásokat, tájékoztatókat szervezünk.
 Folytatjuk a jól bevált gyakorlatot, mely szerint egy-egy klubtag vállalkozás látja
vendégül a tagságot és mutatja be tevékenységét. A látogatás során tapasztalatcserére
kerül sor, amely jól példája az egymástól tanulásnak. .

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 a klub tagjai részére,
- tájékoztatás a megújuló energiák előállítására és hatékony felhasználására,
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folyamatos tájékoztatás a tagok részére az energiafelhasználásra vonatkozó
pályázatokról,
érdemi felvetések, javaslatok továbbítása a kormányzat részére.

Szeretnénk aktívabbá tenni a klubot, ennek érdekében több konkrét előadást és
bemutatót tervezünk a megújuló energiák hasznosításáról. Az összejöveteleken állandó
téma lesz az energia beszerzési közösség által elért legjobb villamos energia- és gázár,
valamint csatlakozási lehetőség a beszerzési közösséghez.
Tervezett 2014-es tevékenységek:
- A várhatóan megújuló energetikai pályázati kiírások ismertetése a klubtagokkal
- Tanulmányút szervezése: megújuló energiaforrásokat bemutató tanulmánypark
meglátogatása

A Könyvelő Klub az elmúlt évben teljesen „bejáródott”, sok az állandó résztvevő a
foglalkozásokon. A tervek szerint negyedévente ülésezik a klub, s az aktuális számviteli,
pénzügyi és adózással kapcsolatos kérdéseket beszélik meg. Speciális igény esetén külső
szakértőt biztosítunk a klub rendezvényére. Konkrét témában tervezünk számviteli
előadást Pápán is a Könyvelő Klub elnökének segítségével.

2013-ban 24 vállalkozás közreműködésével megalakítottuk a Marketing Klubot, ahol a
tagok szakember segítségével ismerhetik meg a marketing céljait, eszközeit. A
klubülések alkalmat teremtenek a kapcsolatépítésre, az együttműködésre, fontos része
az egymástól tanulás. Egy-egy konkrét eset kapcsán véleményeket, javaslatokat
fogalmaznak meg. 2014-ben 5 klubülést tervezünk.
Tervezett 2014-es témák:
- PR és PR eszközök,
- A weboldal készítés elemei
- Keresőoptimalizálás
- Hogyan mérjük a webet?
- Hogyan mérjük a marketing megtérülését?
Az elméleti tudás átadása mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a csoportos
feladatok, a tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása.

A 2013-ban alakult klub tagjai között a nagyvállalatok e területen tevékenykedő HR
szakemberei és a kis- és közepes vállalkozások képviselői is megjelennek. A klubtagok a
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közös problémák megbeszélésében, az ötletelésben látják a klub legnagyobb előnyét. A
klubot szakember vezeti, a tagok felvetései alapján minden ülésen elhangzik egy
vitaindító előadás, mely után a témához kapcsolódóan a tagok is elmondják
problémáikat és keresik a megoldást. A klubot jövőre még szélesebb körben szeretnénk
ismertté tenni, mert annál hatékonyabb a működése, minél többen látják meg a benne
rejlő lehetőséget. A klubülésekre negyedévente kerül sor.
Tervezett 2014-es témák:
- Munkaerő kiválasztás, beillesztés
- Teljesítménymérés, teljesítmény menedzsment
- Munkaerő megtartási stratégiák
- HR menedzsment változásai, új trendek
A klub működésének később fontos részét fogja képezni, hogy a klubtagok
megismerkednek egy másik klubtagnál folyó HR tevékenységgel.

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.
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 bővíthetik piacaikat és gazdasági
teljesítményüket;
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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 2014-es tevékenységek:
- Az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerése esetén közös beruházási és fejlesztési
projektek kidolgozása együttműködésben a Közép-Pannon Fejlesztési Zrt-vel
- Gyárlátogatással egybekötött üzletember találkozók szervezése a klaszterülések során
(4 klaszterülés)
- Nemzetközi kapcsolatépítés, hálózatosodás erősítése (Szlovén Autóipari Klaszter,
Szlovák Autóipari Klaszter, Drezdai Gazdaságfejlesztő Intézet)
- Taglétszám bővítés
- Folyamatos pályázati tanácsadás
- Külgazdasági tréning
- Nemzetközi autóipari/gépipari vásárlátogatás (1 alkalommal)
- 1 napos konferencia szervezése a Pannon Egyetemmel, melynek célja a fejlesztői és
piaci igények, folyamatban lévő fejlesztések bemutatása, kölcsönös bemutatkozás,
innovációs partnerkeresés.

A Balaton északi partján és a bakonyi térségben működő, szállásférőhely értékesítésével
és további turisztikai szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozások által alkotott BakonyBalaton 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
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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, 2014-ben is megszervezzük a börzét. Továbbá az új Széchenyi
Tervben várhatóan kiírásra kerülő klaszterfejlesztési programok további lehetőséget
jelentenek a szervezet számára.
Tervezett 2014-es tevékenységek:
- szezonfelkészítő rendezvény szervezése
- online marketing, turisztikai marketing tréning szervezése
- pályázati tájékoztató
- állásbörze (Vorarlberg)

A 2014-2020-as európai uniós pénzügyi program ciklusban várhatóan új hazai és
nemzetközi együttműködési programok indulnak. A kamara a már meglévő
projektjeinek köszönhető széleskörű kapcsolatrendszert kiaknázva elkötelezett az új
transznacionális pályázati projektekben való aktív részvételre elsősorban a következő
szakterületeken:
 gazdaságfejlesztés,
 vállalkozásfejlesztés, vállalkozásindítás,
 innováció,
 szellemi tulajdonvédelem,
 kultúra és turizmusfejlesztés,
 megújuló energia, környezetvédelem.
 oktatás.
Jelenleg futó projektek:

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
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Vezető partner: Velence város önkormányzata, Olaszország
Projekt partnerek:
12 intézmény, 7 országból (Olaszország,
Magyarország, Macedónia, Albánia)

Szlovénia,

Görögország,

Románia,

Projekt időtartama: 2011.01.01 - 2014.04.30.
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 2014-es projektfeladatok:
- projektmenedzsment
- projekt promóció (online hírlevél, weboldal, újságcikk)
- projekttalálkozókon való részvétel
- a kamara, mint munkacsomag vezető partner által kijelölt feladatok koordinálása (7
üzleti terv készítése, 7 marketing stratégia megalkotása, kiadvány készítés)
- projekt partnerekkel való kapcsolattartás, szakmai asszisztencia
- projektzárás
- záró pénzügyi és szakmai beszámolók elkészítése
Várható 2014. évi támogatási összeg: 15.000 Euro

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
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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 2014-es tevékenységek:
- Projekttalálkozókon való részvétel
- A megújítandó kézműves vásár megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése
- Kézműves vásár lebonyolítása
- Folyamatos szakmai projektmenedzsment, adminisztráció
- Szakmai és pénzügyi beszámolók készítése
Várható 2014. évi támogatási összeg: 30.000 Euro



„Ötlettől a hírnévig” címmel iparjogvédelmi szakmai napot szervezünk. A
rendezvényen résztvevők megismerkedhetnek a szabadalom és használati
mintaoltalom fogalmával, az aktuális jogszabályi változásokkal, szakmai szervezetek
közreműködésével hallhatnak előadást arról, hogyan és miként segítik a
vállalkozások új, innovatív ötleteinek piacra jutását, hitel és pályázati tájékoztatók
hangzanak el, majd bemutatkozik egy vállalkozás, aki megosztja a résztvevőkkel,
hogy a termék fejlesztésén keresztül hogyan jutott el az üzleti hasznosításig.



Középfokú iparjogvédelmi tanfolyamot szervezünk a vállalkozások részére.
(Megfelelő számú jelentkező esetén indítható csak a tanfolyam.)

A 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek
kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni a területileg illetékes
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kereskedelmi és iparkamaránál. (Kivételt képeznek azok a vállalkozások, amelyek
főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet, illetve ehhez közvetlenül kapcsolódó
feldolgozóipari tevékenységet folytatnak.)
A gazdálkodó szervezetek regisztrálását egész évben folyamatosan végezzük. A
vállalkozások bejelentése alapján javítjuk adataikat, inaktiváljuk, amelyek megszűntek, a
szüneteltetést berögzítjük az adatlapjukon. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
a Cégbíróságtól és a Kereskedelmi és Engedélyezési Hivataltól beszerzett adatbázisok
alapján frissítjük nyilvántartásunkat.
A kamarai hozzájárulás fizetési határideje minden év március 31. Amennyiben a
vállalkozás nem fizeti be határidőre a kamarai hozzájárulást, először egy figyelemfelhívó
levelet küldünk a részére. A felszólítás eredménytelensége esetén a fizetési
kötelezettséget behajtásra átadjuk a NAV Veszprém Megyei Adóigazgatóságának,
amelyet a hatóság adók módjára behajt. A regisztráció akkor rendezett, ha a cégszerűen
aláírt regisztrációs lap beérkezett és a kamarai hozzájárulás összegét befizették.
A törvény értelmében minden regisztrált vállalkozásnak – függetlenül attól, hogy
önkéntes kamarai tag, vagy sem – az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
 tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben,
 üzleti partnerkeresés,
 pályázatfigyelés.
A kamara által kialakított adatbázis nyilvános, a www.veszpremikamara.hu oldalon az
abban szereplő adatok mindenki számára elérhetőek, ahol több szempont (tevékenység,
név, város… stb.) alapján lehet keresni a rendezett regisztrációjú vállalkozások között.

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.



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
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Továbbra is fontos feladatunk a vállalkozások és a tanulók közt létrejött
együttműködési megállapodások nyilvántartásba vétele, ellenjegyzése és a
gazdálkodók minősítése.
Időpont: folyamatos



A tanulószerződések számának növelése érdekében fontos feladatunk az
egészségügyi, szociális és egyéb szervezetek meggyőzése a tanulószerződés
fontosságáról és a pályázati lehetőségek hiteles ismertetése.
Időpont: folyamatos



Célunk továbbá gyakorlati képzőhelyek felkutatása, bevonása a képzésbe, a
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
nagyvállalatok bevonását a gyakorlati képzésbe. Minden tanácsadónak negyedévente
16 új, potenciális gyakorlati képzőhelynek kell tanácsot adni, tájékoztatni a
tanulóképzés jelentőségéről és lehetőségeiről.
Időpont: folyamatos



Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a gyakorlati képzőhelyek nyilvántartásba
vételére, illetve köztes ellenőrzésére, amelyet külső szakértők bevonásával végzünk.
Fontos, hogy minden ellenőrzésre gazdasági és iskolai szakértőt is vigyünk. 2014ben 450 gyakorlati képzőhely ellenőrzést tervezünk.
Időpont: folyamatos, MKIK támogatási szerződés szerint



Folytatjuk a gyakorlati képzőhely ellenőrzésben résztvevő kamarai és iskolai
szakértők felkészítését és vizsgáztatását. Minden vizsgát tett szakértő tanúsítványt
kap a sikeres vizsgáról. Cél, hogy az ellenőrzésben csak tanúsítvánnyal rendelkező
szakértő vegyen részt.
Időpont: folyamatos



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, pályaválasztási 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
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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 szakképzési törvény gazdálkodókat érintő
változásairól.
Időpont: folyamatos



Tekintettel arra, hogy a tanulószerződés kötésének feltétele a sikeres szintvizsga,
ezért az iskolák előzetes igényei alapján szervezzük azokat. A szintvizsgák elnöki
feladatainak ellátásához a gazdaság kiváló szakembereit alkalmazzuk, akik a vizsga
során számos hasznos információval, tanáccsal tudják ellátni a tanulókat. Fontos
feladatunk a szintvizsga elnökök listájának kibővítése, mert új szakmák szintvizsgáit
is meg kell szerveznünk.
Időpont: január-május, szeptember-november



Az MKIK iránymutatása alapján megszervezzük a Szakma Kiváló Tanulója Verseny
megyei elődöntőit. Az írásbeli verseny előkészítése, illetve lebonyolítása kamaránk
feladata. Egyre több szakmában kell számítástechnikai feladatot is megoldani, így
biztosítanunk kell a jól felszerelt számítógépes termeket. A Budapesten
megrendezésre kerülő országos verseny megtekintésére buszokat indítunk
Veszprém megyéből, melyhez ellátást is biztosítunk a szakiskolák, illetve az egyre
több általános iskolákból érkező 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 részére. Minden tanácsadónak kötelező az MKIK által szervezett
szakmai vizsgát letenni, ami a munkakör ellátásához szükséges.
Időpont: folyamatos



Tovább kell erősíteni a szakma iránti elkötelezettséget, hogy a magas színvonalú
tudás eredményeképp mind több szakember juthasson mesterlevélhez, főleg úgy,
hogy 2015. szeptember 1-től csak mestervégzettséggel rendelkező személy lehet a
tanulók gyakorlati oktatója. Ehhez nyújt segítséget a TÁMOP-2.3.4.B-13/1. a
„Gyakorlati oktatók továbbképzése” projekt. A projekt keretében biztosítanunk kell a
mestervizsga személyi és tárgyi feltételeit. Meg kell alakítanunk azokban a
mesterszakmákban, amelyekben még nem volt mestervizsga a megyében a
mestervizsga bizottságokat. 170 fő részére meg kell szerveznünk a Pedagógiai és
vállalkozási ismeretek elméleti előadásait, a szakmai elméleti előadásokat, illetve
külső gyakorlati képzőhelyeken a szakmai gyakorlatot és a vizsgákat. Azokban a
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szakmákban, amelyekben kevesebb jelentkező van egyeztetnünk kell a környező
kamarákkal és az MKIK-val és szükség esetén átirányítani őket.
Időpont: folyamatos


A projekt keretén belül meg kell szerveznünk külső gyakorlati képzőhelyeken
szakoktatói feladatokat végző szakemberek módszertani felkészítését 40 fő részére.
Ez a 60 órás felkészítés pedagógiai, pszichológiai, jogi, szakmódszertani és a
szakképzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretek megismerését célozza.
Időpont: folyamatos



A TÁMOP projekt keretén belül feladatunk lesz a gyakornoki programba lépést
ösztönző, a gazdálkodó szervezetek és gyakornokok közötti közvetítést, a gyakornoki
időszak, valamint a fenntartási időszak alatt a munkahely megtartását segítő
központi szolgáltatások ellátását. Ez szakmai szolgáltatás, rendszeres tájékoztatás,
pályakezdő fiatalok irányítását a vállalkozások irányába, a nyertes pályázók
szervezési, pedagógia-módszertani segítését, szakmai tanácsadását illetve a program
monitoringozását, minőségbiztosítását jelenti. 28 fő gyakornok segítését kell
megoldanunk az időszak alatt.
Időpont: folyamatos



Nagy területet ölel fel 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. A vizsgadelegáló
munkatársnak részt kell vennie az MKIK által szervezett felkészítésen és vizsgán.
2014-ben a kamara az elnökre és két vizsgabizottsági tagra tesz javaslatot az NMH
felé.
Időpont: január-február, 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



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



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

A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok (MFKB) feladatait a 2011. évi CLXXXVII.
törvény írja elő, így a testület éves tevékenységét és a teljesítési határidőket ez a
jogszabály konkrétan meghatározza.



2014. március 31-ig javaslatot kell tenni arra vonatkozóan, hogy 2015/16-os
tanévben a Veszprém megyében működő szakiskolákban és szakközépiskolákban,
mely szakképzések (szakképzési irányok) részesüljenek állami költségvetési
hozzájárulásban. Javaslatot kell tenni továbbá az indítható szakképesítések
keretszámaira (beiskolázás arányaira). Ezzel párhuzamosan kell a bizottságnak
javaslatot tennie az ösztöndíjra jogosító szakképesítésekre (hiány-szakképesítések)
is a már említett tanévet illetően.



Az irány-arány javaslat összeállítása során a legfontosabb feladat az, hogy a
szakképző iskolák beiskolázásai összhangban legyenek a munkaerő-piaci igényekkel.
Ennek érdekében a javaslatok összeállítását hosszas és alapos előkészítő munka
előzi meg, mely során a kamara felmérést készít mind a szakképző iskolák, mind
pedig a gazdálkodók körében. A szakiskolák esetében azt vizsgálja, hogy a kérdéses
tanévben milyen szakképzéseket szeretnének indítani, milyen létszámmal, ehhez
rendelkeznek-e a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel. A gazdálkodók körében
igényfelmérést folytat azzal kapcsolatosan, hogy rövid- és középtávon várhatóan
milyen szakképzettséggel és milyen kompetenciákkal rendelkező munkaerőre lesz
szükségük. A bizottsági javaslat összeállításához ezentúl fontos hátteret biztosítanak
egyéb, a megyében zajló gazdasági és munkaerő-piaci folyamatokról szerzett
információk is.



A jogszabályi előírásokat követve 2013. évben a bizottság elkészítette a Veszprém
megyei szakképzés-fejlesztési koncepciót, amelyet a következőkben folyamatosan
felül kell vizsgálni, és a jogszabályi és főbb gazdasági változások szerint időről-időre
módosítani kell. Ez természetesen már 2014-re is feladat lesz a gyakorlati képzésben
részt vevők széles körének bevonásával.



Az MFKB feladata továbbá a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Képzési Alaprész 2014. évi
Veszprém megyei decentralizált beruházási kerete terhére kiírandó pályázattal
kapcsolatos javaslattétel a pályázat nyerteseire és az általuk elnyerhető összeg

21

nagyságára. A pályázati kiírást a Nemzeti Munkaügyi Hivatal jelenteti meg, a
bizottság feladata a formailag megfelelő pályázatok tartalmi bírálata. A szakmai
értékelés előtt a bizottság meghatározza a bírálatot végző szakértők számára – a
jogszabályi kereteken belül – a prioritásokat és rangsorolási elveket, amelyeket a
Veszprém megyei szakképzési és gazdasági sajátosságoknak megfelelően figyelembe
kell venniük az értékelés során.


A pályázat kiírását követően a Kamara a potenciális pályázókat, vagyis a megyei
szakképző iskolákat és a gyakorlati képzést folytató gazdálkodókat elektronikus úton
értesíti, és folyamatos tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek. Csoportos tájékoztatást
tart Veszprém megye több városában, valamint a koordinátor személyesen és
telefonon is megkereshető információszerzés céljából.



A bizottságnak nem feladata a decentralizált pályázatok megvalósulásának
vizsgálata, viszont szükségesnek tartja a már létrejött beruházások, mint jó példák
bemutatását. Ennek érdekében tervezzük, hogy a bizottság tagjai felkeresnek egy-két
sikeresen megvalósított és működő beruházási helyszínt, ahol kihelyezett üléssel és a
sajtó bevonásával lehet bemutatni ezt a pályázati lehetőséget.



Mint látható, az MFKB feladatai csak a munkaerő-piaci és gazdasági folyamatok,
trendek folyamatos nyomon követésével, ismeretével valósíthatóak meg. Ennek
érdekében a bizottság szorosan együttműködik a szakképző iskolákkal, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a megyében működő egyéb, nem állami
fenntartású szakképző iskolák fenntartóival (egyházak, alapítványok, gazdasági
társaságok, stb.), a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával, a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályával, a Megyei Közgyűléssel és a
megyében működő gazdasági érdekképviseletekkel.



Szakmavilág Pályaorientációs Rendezvény
A megye városaiban pályaorientációs rendezvényeket szervezünk, melynek célja,
hogy az érdeklődő tanulók, szüleik, pedagógusaik az érintett szakmákat első kézből
megismerhessék a munkát végző mesteremberek, szakemberek, vállalkozók
segítségével, valamint tájékoztatást kapjanak a szakmatanulás lehetőségeiről,
elhelyezkedési esélyekről.
A rendezvényeken a kamara által felkért szakemberek színvonalas
szakmabemutatókkal segítik a fiatalok szakmaválasztását.
Veszprém megyei gyakorlati képzést biztosító cégek, a standjuknál várják és
tájékoztatják a cégnél folyó munkáról a fiatalokat.
A rendezvények ideje alatt a kamara standjánál szakképzési tanácsadók tájékoztatják
az érdeklődő tanulókat, tanárokat és szülőket.
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Tervezett helyszínek és időpontok:
Zirc – 2014. április eleje
Veszprém – 2014. május vége


Pályaválasztási kiállításon való részvétel
A kamara nagy hangsúlyt helyez a pályaválasztási tevékenység támogatására, így
minden évben részt vesz a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
által szervezett pályaválasztási kiállításokon Veszprémben és Pápán.
A rendezvények segítséget nyújtanak a pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló
általános- és középfokú oktatási intézmények tanulóinak, és szüleiknek a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő, helyes pályadöntés meghozatalában.
Tervezett helyszínek és időpontok:
Veszprém – 2014. október vége
Pápa – 2014. október vége



Szakma Sztár Fesztivál
Az Szakma Kiváló Tanulója Verseny és Fesztiválra látogató diákok utaztatásának
szervezése, „tárlatvezetés” a fesztiválon.
A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák – beleértve a ráépülő,
magasabban kvalifikált szakmákat is − társadalmi presztízsének és vonzerejének
növelése a szakmatanulás népszerűsítése révén, „A jó szakma felér egy diplomával”
szlogen jegyében.
Az érdeklődő iskolák diákjai egynapos szakmai kirándulás keretében ingyenesen
vehetnek részt a rendezvényen. A látogatók 70%-a az általános iskolákból érkező 67-8. osztályos, közvetlenül pályaválasztás előtt álló fiatal, és 9−10. osztályos a
versenyben résztvevő szakmákban tanulók és gyakorló szakemberek várhatók
nézőként a rendezvényre.
A megyéből 8 autóbusszal kb. kb. 30 iskolából, 400 diák utaztatását szervezi a
kamara.
Időpont: 2014. március - április



Tájékoztató előadások iskolákban
Ellátogatunk több általános iskolába, hogy a tanulókat, tanárokat és szüleiket
tájékoztassuk a szakképzési lehetőségekről. Ez történhet akár osztályfőnöki óra,
szülői- vagy tantestületi értekezlet vagy bármely iskolai rendezvény keretében is.
Átfogó tájékoztatást nyújtunk:
- a szakmatanulás fontosságáról és lehetőségeiről,
- a szakképzési változásokról,
- a megyében meghatározott hiányszakmákról,
- a tanulószerződéssel járó díjazásról,
- az ösztöndíjrendszerről,
- a kamara által minősített gyakorlati képzőhelyekről.
Helyszínek:
- Veszprém megyei tankerület alapfokú tanintézményei: általános iskolák,
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-

Veszprém megyei tankerület középfokú tanintézményei: szakközépiskolák,
gimnáziumok.

Új feladat az érettségi előtt álló tanulók tájékoztatása az érettségi után tanulható
szakmákról és a szakmunkás életpálya lehetőségeiről.


Üzemlátogatások
Fontos, hogy a különböző rendezvényeken bemutatott és megismert szakmai
tevékenységeket, a tanulók valós körülmények között is láthassák. Így még tisztább
képet kaphatnak szakmaválasztásuk előtt.
Gyár és üzemlátogatások megszervezése és lebonyolítása.
A szakmák és munkahelyek népszerűsítése céljából üzemlátogatás szervezése több
iskola részvételével. Figyelembe kell venni, hogy olyan cégeket, vállalatokat
látogassanak a tanulók, ahol
- több szakmát is be tudnak mutatni
- lehetőleg hiányszakmában képeznek tanulókat
- komplex munkafeladatokat láthatnak
- ’fiús, lányos’ szakmákat is láthassanak a tanulók.
Tervezett üzemlátogatások száma: 2-3 látogatás Veszprém, Pápa, Zirc térségében.
Célszerű olyan helyre menni, ahol már a kamara kapcsolattal rendelkezik, már
foglalkoztatnak tanulókat, és az iskola elvégzése utáni elhelyezkedési lehetőség
biztosított.
Lehetséges vállalatok:
- G-N-SZ Kft.; Nemesvámos, szerszámkészítő szakma
- Robix Kft.; Zirc, lakatos és gépi forgácsoló szakma
- Pepperl & Fuchs Kft.; Veszprém, műanyag-feldolgozó szakmák
- Alcoa Köfém Kft.; gépi forgácsoló szakmák
- Árkossy Bútor Kft.; bútoripari szakmák
- Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.; porcelánkészítő- és porcelánfestő szakmák



Iskolalátogatások
Iskolák tanműhelyeinek látogatása: szimulációs szoftverek és eszközök bemutatása,
(pl: hegesztő szimulációs eszköz) kipróbálásuk lehetőségének biztosítása a
látogatáson részt vevő diákoknak. Tervezetten a szakiskolával egyeztetve. Akár
külön programként, vagy iskolai nyílt nap keretében.
Szakmaismertető szakkör: szakmaválasztás előtt álló tanulóknak gyakorlati
foglalkozás. 3 meghirdetett alkalommal 1-1,5 órás tevékenység eladó, pincér,
szakács, kereskedő szakmákban.
Helyszín: Gastroker iskola tanműhelye



’Az én szakmám’ Rajzpályázat
Megyei szintű rajzpályázat általános iskolai felső tagozatos tanulói részére. A
pályázatra olyan alkotásokat várunk a tanulóktól, melyek valamely kétkezi szakmát
mutat be. A tanulóknak lehetőségük nyílik vizuális eszközökkel bemutatni, hogy
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milyen szakmát szeretnének tanulni, milyennek képzelik a szakmatanulást, illetve
miért jó szakmát tanulni.


Szakmák Színháza előadás
Diákok színházlátgatásának szervezése a szombathelyi Weöres Sándor Színház
előadására, akik Veszprémben mutatják be a produkciót. Az előadás kifejezetten
szakmaválasztás előtt álló fiataloknak lett összeállítva, a szakmatanulás
népszerűsítése céljából.



Nyári pályaorientációs tábor
Célja, hogy a tanulókat a nyári szünetben is orientáljuk a szakképzés felé, illetve,
hogy „értelmes” időtöltést nyújtsunk részükre. A tábor mindegyik napján a tanulók
üzemlátogatáson vesznek részt, illetve lehetőségük nyílik különböző szakmákat a
gyakorlatban is kipróbálni.

A kamara pályaorientációs
szakmai tevékenységében együttműködik a
pályaválasztásban, pályaorientációban érintett megyei intézményekkel, hivatalokkal,
gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal, és szakképző iskolákkal. A munka
tervezésében felhasználja az MFKB-k által végzett kutatások eredményeit.
Partnerintézmények:
- Veszprém Megyei Kormányhivatal – Munkaügyi Központ, Veszprém
- Veszprém Megyei Kormányhivatal – Oktatási Főosztály
- Nemzeti Munkaügyi Hivatal – Projekt Végrehajtási Főosztály
- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – Veszprém megyei tankerületek
- Veszprém Megyei Tankerületek Igazgatói
- Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
- Új Nemzedék Ház Ifjúsági-szolgáltatási Igazgatóság – Új Nemzedék Kontaktpont
- Veszprém megyei általános iskolák és szakképző iskolák
- Gazdálkodó szervezetek, vállalkozások, elsősorban olyan helyek, ahol tanulók
gyakorlati képzése folyik.

A megyei és helyi sajtóban aktív és folyamatos megjelenés, sajtótájékoztatók tartása, a
sajtó biztosítása a rendezvényeken, rendezvény-hirdetések megjelentetése,
rendezvényekről beszámolók, cikkek írása.
- A VKIK honlapján a pályaorientációs link folyamatos feltöltése
A meglévő link folyamatos aktualizálása.
- VKIK Pályaorientáció Facebook oldalának létrehozása
A korosztályi sajátosságok miatt fontos a feladat. A pályaorientációban érintett
korosztály legkönnyebben a közösségi portálokon keresztül érhető el.
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Kiadványokat készítünk annak érdekében, hogy a tanulók és szüleik reális képet
kaphassanak az egyes szakmák valós tartalmáról.


Hiányszakmák kiadvány
A szórólap általános információkat, és a megyei hiányszakmák részletes
bemutatását tartalmazza. A szórólap fiatalos, színes, könnyen áttekinthető kell, hogy
legyen.
Cél a kiemelten fontosnak minősített, ösztöndíjra jogosító szakmák bemutatása az
általános iskolák felső tagozatos tanulói részére.



Tanulószerződésről kiadvány
Célja, hogy a tanulószerződéses képzés rendszerét, illetve a tanulószerződéssel járó
juttatásokat bemutassa a tanulók és szüleik részére.



Filmek
A hiányszakmákat bemutató rövidfilmek készítése, a hiányszakmák népszerűsítése.
Az egyes szakmák jeles képviselői vagy a Szakma Sztár fesztiválon sikeres tanulók
mutatják be mesterségüket, továbbá a kamara szakképzéssel kapcsolatos
tevékenységét mutatjuk be.



Reklámajándékok
A szakmatanulást népszerűsítő ajándékok készítése, amit tájékoztató előadásokon és
rendezvényeken osztani lehet.
Ajándéktárgyak:
Szitanyomott szilikon karkötő: Horizont-Millenium Bt.-től
Szitanyomott színes toll: Plexi Team Bt-től.
Szitanyomott léggömb: a célzott korosztály nagyon szereti, illetve rendezvényeken
dekorációnak is jó. – Árajánlatkérés.
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