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A PBKIK KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2005. ÉVRE
A PBKIK, mint kiemelten közhasznú szervezet
Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet
Megszerzésének időpontja: 2001.06.18.
A PBKIK kiemelten közhasznú tevékenységei:
• Tudományos tevékenység, kutatás
• Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
• A kulturális örökség megóvása
• Környezetvédelem
• A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység
• Fogyasztóvédelem
• Euro-atlanti integráció elősegítése
• Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által
igénybe vehető – szolgáltatások.
A PBKIK 2005. évi számviteli beszámolója:
A PBKIK mérlegére és eredmény – kimutatására vonatkozó megállapítások
A számviteli beszámoló szerves részét képezi a 2005.01.01. –2005.12.31. közötti időszakra
vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás, továbbá az elkészült vagyonleltár.
A vagyonleltár tényleges mennyiségi felvételen alapuló, kellően tagolt és részletezett
kimutatás, ami alapul szolgált az eszközök értékének megállapításához, a mérleg tételek
kialakításához.
Az egyező eszköz és forrás oldal - mérleg főösszege 619.685 e Ft értéket mutat.
Az eszközök és források könyv szerinti értéken, átértékelési különbözet nélkül kerültek be
a vagyon mérlegbe.
2003. év
2004. év
2005. év
ESZKÖZÖK
292.658
292.997
327.571
Befektetett eszközök
276.018
281.744
292.114
Forgóeszközök
23 998
18.265
0
Aktív időbeli elhat.
Összesen:
592.674
593.006
619.685
FORRÁSOK
2003. év
2004. év
2005.év
581.897
586.970
594.030
Saját tőke
0
0
0
Céltartalék
10.777
6.036
25.655
Kötelezettségek
0
0
0
Passzív időbeli elhat
Összesen:
592.674
593.006
619.685
A befektetett eszközök értéke 34.594 e Ft-tal / 11.8 %/ jelentős mértékben növekedett a
pályázaton elnyert támogatásokon vásárolt szoftverek, számítástechnikai eszközök és
tárgyi eszközök révén.
A forgóeszközök értéke jelentősen, 10.370 e Ft-tal nőtt. Ennek oka a követelések
növekedése (54.744 e Ft). A pénzeszközök csökkenése (44.374 e Ft). A követelés
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állomány növekedése jórészt a KHT részére biztosított tagi kölcsönnel magyarázható. Az
értékvesztés összege is magasabb az előző évinél /34.347/ e Ft. (A számviteli törvény a
tagdíj kinnlevőségek fedezetére a korábbi céltartalék képzése helyett értékvesztés
elszámolását tette lehetővé) A tagdíj követelések elszámolásánál 40%-os értékvesztést
vettünk figyelembe a kintlévőségek tekintetében.
A források között a saját tőke nőtt (7.060 e Ft), ami a vállalkozási tevékenységek tárgyévi
eredményének köszönhető.
EREDMÉNYKIMUTATÁS:
BEVÉTELEK
2003
2004
2005
52.874
68.092
91.493
Támogatás bevétele
135.564
141.143
143.635
Tagdíjból származó bevétel
80.264
75.459
110.304
Egyéb bevétel
Összesen:
268.702
284.694
345.432
RÁFORDÍTÁSOK
2003
2004
93.400
110.647
130.269
Anyagjellegű
85.965
96.903
116.061
Személyi jellegű
8.157
7.559
7.292
Értékcsökkenés
77.980
64.512
84.750
Egyéb ráfordítás
Összesen:
265.502
279.621
338.372
3.200
5.073
7.060
EREDMÉNY
A bevételeknél jelentős mértékű növekedést mutat a támogatásból befolyt összeg, amely
23.401 e Ft nőtt az előző évhez képest, míg a tagdíjbevétel emelkedése 2.492 e Ft,
amelyben szerepett játszott a korábbi évek tartozásának behajtása.
TÁMOGATÁSOK:(ezer forintban)
2003. év
2004. év
2005. év
EIC
Horvát tagozat
Békéltető testület
MFA 2000
Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése
Tanácsadás (tanulószerződés)
Munkaügyi támogatás
Pécs Info’ szakkiállítás
Széchenyi kártya
SZT-VE 4
Vásárok, turizmus, logisztikai, gasztr. tám.
Megújuló energiák program
Felnőtt okt. akkreditáció
Egyéb GKM támogatás (EU 6)
Egyéb OM támogatás
Nemzeti Fejlesztési Intézet
TÉT Alapítvány
IHM Informatikai rendszer fejlesztés
GKM I 2 NET
IHM támogatás
Egyéb közhasznú adomány
Egyéb
ROP pályázat
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17.767
3.276
2.896
1.550
4.004
4.529
3.260
1.782
1.436
600
500
3.584
1.388

2.149
4.153

18.760
1.610
3.362

13.922
3.233
4.697

4.200
6.798
418

4.594
11.244

901
7.034
400
3.600
1.104
217
3.726
1.129
2.700
2.459
1.400
8.137
3.737

3.363
3.601
9.436
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RIU konzorcium
4.934
EU 6 TÉT konzorcium
2.346
Adj esélyt a legjobb gyakorlatnak
7.590
ARCA NOVA
2.514
EU 6 csatlakozás info
2.483
Informatikai rendszer
7.994
I2 NET Hálózatépítés
3.025
CBC Békéltetés
2.917
Összesen
52.874
68.092
91.493
A támogatási bevétel jelentősen tovább nőtt 2005-ben. Ennek oka elsősorban, az aktív
forrásszerző tevékenységünk. A forrásszerzés a kamara alapvető közfeladatait, és a helyi
gazdaság fejlesztését, elsősorban a tudás intenzív pályára állítását szolgálta, amelyhez
jelentős pályázatok elnyerése révén sikerült forrásokat biztosítani. A támogatásoknál
azonban, mind a pályázati forrásoknál, mind az átadott állami feladatok finanszírozását
tekintve negatív tendencia erősödik, egyre több az utófinanszírozott projekt, és egyre
hosszabb az elszámolást követően a folyósításig eltellő időszak, és egyre több aktivitásnál
igyekszik az állam a valós költségek alatt finanszírozni a feladatokat, amely indokolatlanul
terheli a kamara költségvetését. Jelentős növekedés következett be a közhasznú
adományokban, valamint a programjaink, rendezvényeink megvalósítása során a bevételek
biztosításában is.
EGYÉB BEVÉTELEK
2003. év
2004. év
2005.év
RÉSZLETEZÉSE
96
3.604
Tárgyi e. értékesítés
52.075
51.383
67.350
Szolgáltatások
Egyéb bevétel (rendezvények)
28.093
24.076
39.350
Pü. műveletek bevétele
Összesen:
80.264
75.459
110.304
Egyéb bevételeknél 34.845 e Ft az emelkedés, amely a kamarai szolgáltatások bevétel
növekedése, és az értékvesztés visszavezetése miatt következett be. A vevői tartozások
(tagdíj és egyéb szolgáltatási) után a könyvvizsgáló értékelése alapján képezzük évről évre
az értékvesztést. (Ez adott évben ráfordítás, következő évben bevétel, és a tárgyévi tartozás
után képzett értékvesztés ráfordítás. Lényegében ez technikai elszámolás, a valós
pénzforgalomhoz nem köthető.)
Szolgáltatásokon belül különösen az oktatás, továbbképzés területén ért el jelentős bevétel
növekedést a kamara.
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
2003. év
2004. év
2005. év
RÉSZLETEZÉSE
5.500
0
1.819
Értékesített tárgyi eszköz
14.529
12.530
11.170
Támogatás
12.319
18.228
19.494
Ráfordításként elszámolt / ÁFA, SZJA /
8.222
13.404
34.348
Értékvesztés
6.480
8.391
1.593
MKIK tagdíj
30.930
3.412
1.192
Egyéb költségek
Összesen:
77.980
55.965
69.616
A ráfordítások összességében nőttek. A növekedés oka a már említett értékvesztés
növekedése, és a gyarapodó feladatokkal járó többletköltségek voltak. A pénzügyi
teljesítéseknél igyekeztünk mindig a megrendeléskor megadott határidőre biztosítani a
számlák kiegyenlítését. Egyes esetekben, szakmai indokokból és kamara politikai okokból
tartottunk vissza kifizetéseket, ezért alacsonyabbak az előző évieknél.
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Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás eredményének pozitív volta elsősorban
a lehetőségekhez mérten takarékos gazdálkodás és a jelentős forrásnövekedés eredménye.
A PBKIK vagyonának felhasználási kimutatása

Megnevezés
Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszk.
Forgóeszközök
Követelések
Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolás
Eszközök össze
Saját tőke
Tőkeváltozás
Ebből tárgyévi eredmény
Céltartalék
Kötelezettségek:
Hosszúlejáratú
Rövidlejáratú
Passzív időbeli elhatárolás
Források összesen

2005.12.31.
Mérleg adatok
2003. 12. 31
2004. 12. 31.
2005. 12. 31.
292.658
292.977
327.571
2.067
2.165
42.855
10.161
10.082
14.166
280.430
280.750
270.550
276.018
281.744
292.114
56.133
77.739
132.483
219.885
204.005
159.631
18.265
18.265
592.674
593.006
619.685
581.897
586.970
594.030
578.697
581.897
586.970
3.200
5.073
7.060
10.777

6.036

10.777

6.036

25.655
6.564
19.091

592.674

593.006

619.685

Az immateriális javakban bekövetkezett növekedés oka a 2005. évben elszámolt jelentős
fejlesztés /40.690 e Ft/, ezek elsősorban olyan szoftverek voltak, amelyek - pályázati
támogatások mellett - a helyi gazdaság versenyképességét segítik pl. a kamarai e-business
programon keresztül. Az eszközök tekintetében 2005. év növekedése az előbbi cél melletti
beszerzésekben és a megnövekedett állami feladatok (szakképzés) feladatainak ellátásához
szükséges gépkocsik beszerzésekben testesültek meg. Ezzel szemben a pénzeszközök
arányos csökkenése figyelhető meg.
A saját tőke 7.060 e Ft-tal nőtt ami a tárgyidőszaki eredmény összegével azonos.
A kiemelten közhasznú tevékenységekre biztosított források felhasználása:
1.

Tudományos tevékenység, kutatás

„Dél-Dunántúli Minőség Díj” működtetése
Időpont: 2005 nov. 30-án. (záró konferencia – díjosztás)
A negyedik éve zajló – pályáztatáson alapuló – díjrendszer tartalmában olyan innováció
tematikájú fejlesztő tevékenység, mely tudományos megalapozottsággal támogatja a KKVk versenyképességét.
Hungary for FP6 projektben részvétel
Időpont: A projekt folyamatosan zajlik 2004. június 1-től, 2007. május 30-ig. Jelen
beszámolási időszakban a 2005. január 1- december 31. közti időszakot értékeljük.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

4

Küldöttgyűlés 2006. 05. 15.
A munkát konzorciumi keretek között végeztük, s a KKV-k számára a következő
hasznossággal járt a projekt:
• a DDG-n és kamarai honlapon keresztül közvetlen információt szerezhettek az
aktuális K+F pályázati kiírásokról
• kéthavonta megjelenő 20-30 oldalas, jól szerkesztett EU6 Hírlevél nyomtatott és
digitális formában került a tagsághoz
• lehetőség nyílt K+F és tudományos ágazati tematikus rendezvényeken való
részvételre:
• Szektoriális Információs Nap az IST pályázati kiírással kapcsolatban: 2005 máj. 26.
Budapest;
• Szektoriális Információs Nap a fenntartható fejlődés / megújuló energiák
témakörben: 2005 nov. 28 Veszprém.
Regionális Innovációs Ügynökség – Kamarai Iroda működtetése
Időpont 2005 január 1-től december 31. (a projekt teljes futamideje 36 hónap)
A régiós együttműködés saját munkaprogrammal rendelkezik, kiemelt hangsúlyt helyezve
a hálózati együttműködésben rejlő szinergiára. A rendezvények a három megye különböző
helyszínein zajlottak. A PBKIK Regionális Innovációs Centrum a környezeti ipar témáját
érintő INNOCSEKK- Baross Gábor pályázatról tartott információs Napot. Konkrét
rendezvények:
GVOP 2005 K+F és Innováció prioritásának pályázatai (NKTH-KPI előadókkal),
2005. április 14.
Információs nap - RIÜ Kamara iroda megnyitása, 2005. május 12.
Tüzelőanyagcella fejlesztő projekt, 2005. szeptember 8.
Projektgenerálás – Környezeti ipar információs nap, 2005. október 27.
Kreativitás tréning, 2005. december 14.
Benyújtásra került a biotechnológia innovációs bázis létrehozását célzó „Kis- és
középvállalkozások közötti együttműködésének támogatása” című GVOP pályázat,
melynek támogatásáról 2005. november 8-án pozitív döntés született.
Az év második felében intenzív munka folyt az innovációs célú projektek feltárása
érdekében, arra fókuszálva, hogy illeszkedjenek a Pécs Pólus fejlesztési prioritásaihoz.
A megrendezett Workshop keretén belül az aktuális törvényi szabályozások, rendeletek
értelmezése mellett a legfőbb feladat a hulladékgazdálkodási tervezéssel kapcsolatos
magyarországi tapasztalatok ismertetése volt. Az elhangzott előadások keretében
részletesen ismertetésre kerültek a tervezési szintek. Az Országos Hulladékgazdálkodási
Terv szintjétől, a regionális tervezésen át az egyéni, vállalkozások által készítendő tervek
szintjéig, ezen belül a tervezés során szerzett tapasztalatok átadása volt a cél. Szó volt a
hulladékgazdálkodás új kihívásairól, az elektronikai, építési hulladékok, gépjármű roncsok
újrahasznosításáról. A régió hulladékgazdálkodási politikájának megismerése, a
hulladékgazdálkodási rendszerek határon átnyúló hatásai, a környezettudatos gondolkodás
kialakítása. Terepgyakorlaton a „Best Praktice” átadás céljából a BIOKOM
Hulladékudvarát néztük meg, ahol a szelektív hulladékgyűjtési tapasztalatokról hallhattunk
előadást, bemutatták a szelektív hulladékok válogatását, valamint az újrafeldolgozáshoz
való előkészítést és csomagolást. A szelektív hulladékgyűjtésből kiindulva, az
újrafeldolgozás módszereinek hatékonysága terén, a hulladék, mint energiaforrás témákban
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számos közös probléma és kooperációs lehetőség vetődött fel, mely témák az őszi
konferencián is előtérbe kerültek az alternatív energiák témakörében
2.

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Kétfokozatú gyakorlati képzési akkreditációs rendszer működtetése:
Az Országos Képzési Tanács (OSZT) FKA-KT-13/2004. számú, 2004. november 30-i
állásfoglalása és az oktatási miniszter jóváhagyása, továbbá az OM Alapkezelő
Igazgatósága és az MKIK között megkötött támogatási szerződés alapján, vissza nem
térítendő anyagi támogatást nyújtott a Pécs- Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara részére.
A támogatás felhasználása a képzőhely ellenőrzése esetében 15.000,- Ft normatíva,
akkreditáció esetén 20.000,- Ft normatíva, a pedagógiai felkészítésre 544.000,- Ft
támogatás fordítható. A támogatás teljes összege 8.194.000,- Ft. A támogatás célja a
gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés ellenőrzési munkáinak végrehajtása,
továbbá az országosan egységes kétfokozatú gyakorlati képzési akkreditációs képzési
rendszer működtetése, valamint a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetek
oktatásvezetőinek pedagógiai, módszertani továbbképzése. A feladatokat a kamara – az
értékelések szerint - magas szinten végrehajtotta
A tanulószerződéses tanácsadói hálózat működtetése:
2004/2005 tanév (2005. január 1.-2005. augusztus 31.)
A tanulószerződések ellenőrzésére, a rendszer elterjesztésével kapcsolatos szervezői
munka koordinálására, és tanácsadási tevékenységek finanszírozására kötött az MKIK
kamaránkkal támogatási szerződést, amely 2004. szeptember 1 - 2005. augusztus 31.
közötti időszakra szól.
A tanácsadói munka elvégzésére 2 főállású tanácsadót vettünk fel. A meghatározott
feltételek szerint alkalmazott tanácsadók foglalkoztatásához a MPA Szakképzési Alaprész
2003. évi központi keretéből kapott támogatás terhére összesen 6.237.000,- Ft támogatást
nyújt 4 egyenlő részletben. Ezeket az összegeket az alábbi feltételek teljesítése mellette
használhattuk fel:
Főállású tanácsadó esetében
•
•
•

2.655.000,- Ft/fő /év munkabér és járulékai
180.000,- Ft / fő/év közlekedési költségtérítés
283.500,- Ft /fő/év rezsiköltség

Mivel a támogatási szerződés tanévet vesz alapul ezért ebből a támogatási összegből a
2005. évet érintő támogatás mértéke arányosan: 3.118.500,- Ft.
2005/2006 tanév (2005. szeptember 1-2005. december 31.
A tanulószerződések ellenőrzésére, elterjesztésével kapcsolatos szervezői munka
koordinálására, és tanácsadási tevékenységek finanszírozására kötött az MKIK
kamaránkkal támogatási szerződést, amely 2005. szeptember 1 - 2006. augusztus 31.
közötti időszakra szól.
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A tanácsadói munka elvégzésére 5 főállású tanácsadói státuszt értünk el. A meghatározott
feltételek szerint alkalmazott tanácsadók foglalkoztatásához a MPA Szakképzési Alaprész
2004. évi központi keretéből kapott támogatás terhére összesen 16.250.000,- Ft támogatást
nyújt 4 egyenlő részletben. Ezeket az összegeket az alábbi feltételek teljesítése mellette
használhattuk fel:
Főállású tanácsadó esetében:
•
•
•

2.829.240,- Ft/fő /év munkabér és járulékai
200.000,- Ft / fő/év közlekedési költségtérítés
220.000,- Ft /fő/év rezsiköltség

Mivel a támogatási szerződés tanévet vesz alapul ezért ebből a támogatási összegből a
2005. évet érintő támogatás mértéke arányosan: 8.125.000,- Ft. A tanulószerződéses
rendszer működtetésére 2005. évben összesen: 11.243.500,- Ft támogatást kaptunk.
Szintvizsga:
A OM Alapkezelő Igazgatósága és az MKIK 2005. március 31-én FKA-KT-3/2005. számú
támogatási szerződése szerint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 16 OKJ-s
szakmában 573 fő tanuló gyakorlati szintvizsga megszervezését, lebonyolítását támogatja.
A támogatás mértéke 10.000,- Ft /tanuló. A keretszerződésben foglalt 573 fő tanulótól
eltérően, 462 fő tanuló szintvizsgájának lebonyolítására került sor ez idáig, a támogatási
összeg benyújtása is ennek arányában történt. A fennmaradó különbözet a 2006-os évben
kerül majd kiszámlázásra.
A kamara által koordinált, a szakmunkástanulók időközi gyakorlati felkészültségét mérő
negyedéves szintvizsgákat az alábbi szakmákban rendeztünk: ács-állványozó, asztalos,
bőrdíszműves, cukrász, épületburkoló, férfiruha-készítő, fodrász, kozmetikus, kőműves,
nőiruha-készítő, pincér, szakács, szobafestő, mázoló, tapétázó, villanyszerelő.
16 szakmás oktatás
Az OMAI és az MKIK 2004. január 5-én FKA-KT-1/2004. számú támogatási
szerződésében a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát megbízta a 16 OKJ-s szakma
szakmai és vizsgakövetelményeinek korszerűsítésének felkészítő előadásainak
megtartására. A támogatás mértéke 10.000,- Ft/fő normatíva. Összesen 173 fő szakember
oktatását végeztük el a 16 OKJ-s szakmában, így a támogatás teljes összege 1.730.000,- Ft.
ROP 3.4.
Az MKIK és a Dél-Dunántúli Regionális Konzorcium (Baranya, Tolna, Somogy) között
ROP-3.4.1.-2005.-DDRK/1 számon szerződés jött létre, melynek keretében a PécsBaranyai Kereskedelmi és Iparkamara konzorciumvezető tisztséget tölt be. A program fő
célja a regionális munkaerő-piaci igények és a képzési kínálat egymáshoz való közelítése.
104 képzőintézménynél és 208 vállalkozásnál mértük fel a képzési kínálatot és keresletet.
A projekt megvalósulásának ütemezése 2005.04.01.-2007.12.31. időszakban. A projekt
vissza nem igényelhető ÁFÁ-val számított összköltsége 70.790.720,- Ft, ez az összeg
utófinanszírozás formájában számolható el.
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A támogatási összegből a konzorciumi tagokat az alább felsorolt százalékos arány illeti
meg:
Baranya: 42 %
Somogy: 32 %
Tolna: 26%
A 2005. évet érintően a PBKIK-nak utalt támogatás összege: 3,988,560,- Ft.
EQUAL Tolerancia Erősítő Innovatív Szövetség
A projekt 2005. januárjában indult, a 6 hónapos előkészítő szakasz után júliustól beléptünk
a végrehajtási szakaszba. A program középpontjában a hátrányos helyzetű munkavállalók
nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, az esélyegyenlőséget szolgáló és a
diszkrimináció-mentességet biztosító szolgáltatási rendszer megvalósítása, és a
foglalkoztathatóság növelése áll. 4 kiemelt célcsoporttal rendelkezünk:
1. megváltozott munkaképességűek
2. fogyatékosok
3. GYES/GYED-ről visszatérő nők
4. roma kisebbség
A HEFOP és EQUAL irányító hatóság, a PRKK, BMMK, Kerek Világ Jóléti Szolgálat
Alapítvány, SVCÉSZ és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara között EQUAL2.2.1.-2005-10-0014/1.0 számon létrejött szerződés szerint 20.200.000,- Ft támogatási
összegben részesül kamaránk 2007. december 31-ig bezáróan. A 2005. évet érintően a
beérkezett támogatási összeg (előkészítő szakasz) mértéke: 416.497,- Ft.
BARANYA PAKTUM, ROP 3.3
A program megvalósulása: 2005. június 2.-2007. május 31.
Baranya megye foglalkoztatási szintjének növelése és a munkanélküliség csökkentése a
program átfogó célja. A pályázati partnerek elkészítik a megye foglalkoztatási és képzési
stratégiáját, melyben a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kidolgozási és
véleményezési feladatot vállal. 500 vállalkozás körében végeztünk el kérdőíves
állapotfelmérést. A program keretében 2.293.450,- támogatást kapunk, melyből 573.363,Ft összeg realizálódott 2005. évben.
Akkreditált felnőttképző intézmény:
A PBKIK a 2003. év során végrehajtotta az intézmény-akkreditáció követelményeire való
felkészülést. Az intézmény-akkreditációs tanúsítvány sorszáma: 0554. A 2005. évben
közbeszerzési referens OKJ-s képzésen 105 hallgató vett részt Pécs, Szeged, Szombathely
és Szekszárd területén. 97 fő eredményes vizsgát tett.
Mestervizsgáztatás:
kamara mestervizsga rendszere, amely keretében történik a mestervizsgákra történő
felkészítés, és a vizsgáztatás, valamint elvégzésre kerülnek az előírt adminisztrációs
feladatok. A szakképzésről szóló - többször módosított - 1993. évi LXXVI. törvény,
valamint a gazdasági kamarákról szóló - többször módosított - 1999. évi CXXL. törvény a
kamarák egyik feladatának jelöli meg a mesterképzést és a mestervizsgáztatást. Ezt a
feladatot az MKIK szabályzata alapján végezzük, amely keretében történik a
mestervizsgákra való felkészítés /mestertanfolyamok/ szervezése, lebonyolítása, majd ezt
követően a mestervizsgák /gyakorlati, írásbeli és szóbeli/ megszervezése, lebonyolítása,
ügyviteli, adminisztrációs feladatainak ellátása. 2005. évben 123 szakmában került sor
mestervizsgára, a résztvevők száma 107. Ebben az évben 58 vizsgázó szerezte meg a
legmagasabb szakmai szintet jelentő mester címet.
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VIVACE program az MSZH GKM MKIK együttműködés alapján:
A PBKIK RIC kiképzett munkatársai folyamatos tanácsadással álltak a vállalkozások
rendelkezésére díjmentes szolgáltatást nyújtva szellemi tulajdonvédelmi kérdésekben.
Mintegy 90-en vették igénybe a szolgáltatást a régióból, köztük olyan egyének és
vállalkozások is, akik nem tagjai a kamarának. A projektre 1.705.000,- Ft állami
támogatást kaptunk.
2005. szeptember 10-én a Szigetvári Zrínyi Napok keretén belül nagyszabású regionális
idegenforgalmi konferenciára került sor „Vármarketing, egészség- és borturizmus ”
címmel a szigetvári várban, mintegy 90 fő részvételével. A témában 6 előadás hangzott el
(Siklósi vár, Szigetvári vár, Kehida termálfürdő, Szigetvári gyógyfürdő, Pécs-Mecseki
borút, Baranya Megyei Tourinform), valamint a PBKIK munkatársainak tájékoztatója
kapcsolódó témákban. Az előadások után került sor a Pécs-Mecseki Borút és az Ezerszínű
Baranya Kht. (kamarai résztulajdon) közös információs pontjának avatásárára került sor a
Vigadóban. A rendezvényhez 100.000.- Ft adományt kaptunk ismeretterjesztés céljára.
OFA pályázatok
Kamaránk négy pályázatban vett részt az OFA által kiírt és a KKV-k tulajdonosai és
alkalmazottai számára kiírt képzési programok szervezésében és lebonyolításában.
I.) pályázat:
A pályázó és a képző szervezet a kamara. A képzés 5 témakörben, összesen 8 tanfolyam
keretében történt, a résztvevők száma : 175 fő. Az oktatott témakörök:
1.) A marketing versenyképesség növelő szerepe a kkv-knál
2.) Vállalkozási ismeretek
3.) Módszertani ismeretek
4.) E-business
5.) Számítógép kezelő
A képzés a pályázatban foglaltak szerint megvalósult, a beszámoló és az elszámolás
határidőre elkészült. A támogatás átutalására csak 2006. évben került sor.
II.) pályázat:
A pályázó szervezet és az oktatás szervezője a kamaránk volt, a képzést a MIOK végezte.
Három témakörben – uszodamester, vízvisszaforgató berendezés-kezelő és munkavédelmi
kockázatértékelő képzés keretében – 80 fő felkészítésére került sor. A program a terveknek
megfelelően megvalósult, az elszámolás határidőre elkészült. A támogatás átutalására csak
2006. évben került sor.
III.) pályázat:
A PRKK pályázatában a kamaránk szervezőként vett részt. Vállalt feladatot határidőre
teljesítettük, a támogatás – számla alapján – határidőre megérkezett.
IV.) pályázat:
A Perfekt Rt. pályázatában a kamaránk szervezőként vett részt. Vállalt feladatot határidőre
teljesítettük, a támogatás – számla alapján – határidőre megérkezett.
3.

Kulturális örökség megóvása:

Ipartörténeti konferencia és kiadvány: (adomány: 285.000 Ft)
A PBKIK a helyi ipartörténeti múlt feldolgozása és dokumentálása érdekében
hagyományosan kétévente megrendezi a Baranya megyei ipartörténeti konferenciát, az
MTA, a Baranya Megyei Levéltár és a PTE közreműködésével. A konferenciák anyagából
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kétévente - a konferenciához képest egy év csúszással – ismeretterjesztő kiadványt
készítünk. 2005. szeptember 29-én Baranya Ipartörténeti Konferenciát szerveztünk,
amelynek keretében a város neves történészei tartottak előadást legújabb kutatásaik
eredményei alapján a helyi gazdaság és a cégek múltjából.
A rendezvényen a hagyományos témák mellett szó volt még a régió, a megye és a város
közlekedésének történetéről, a közlekedés és az iparosítás hatásáról, a bányatörténet
különböző korszakairól, régi neves iparosokról, az iparoktatásról, társadalmi hatásaikról.
2005-ben „Pécs gazdaságtörténete" c. monográfia készül, mely nyersanyagának megírását
kamaránk támogatja. A nyersanyag és a könyvkiadás 2006-ra húzódik át.
Ipartörténeti múzeum:
A Pécs 2010 kulturális főváros pályázat kiemelt eleme a Zsolnay Emlék Park a gyár
telephelyén, amely keretében kapna széleskörű nyilvánosságot önálló múzeum keretében a
helyi gazdaság, ipar története. A munka során az ipartörténeti emlékek felmérése,
összegyűjtése folyt 2005-ben.
Zsolnay szobor helyreállítása: (adomány: 2.332.555 Ft)
A Zsolnay név az elmúlt évszázadban összeforrt Péccsel, Zsolnay Vilmost városunk nagy
szülöttjeként tartjuk számon, munkássága jelképpé vált. Az elmúlt száz év azonban nem
múlt el nyomtalanul a szobor felett, és sürgős felújításra szorul. Az emlékmű felállítása a
XX. század elején a pécsiek imponáló összefogásával zajlott. A Pécsi Kereskedelmi és
Iparkamara - egyik alapítója, Zsolnay Vilmos halálakor - 1900. március 23-án rendkívüli
közgyűlést tartott, és emlék szobor állításáról döntött. A közadakozást a kamara szervezte,
és az összegyűlt 20.000,- korona tette lehetővé, hogy a Pécsi Országos Kiállítás évében,
1907. október 13-án leleplezzék a szobor együttest. Célunk, hogy a szobor 100 éves
fennállásakor, 2007. október 13-án sor kerülhessen újraavatására. Kamaránk elnöksége
ezért úgy döntött, ismét közadakozást indít el, és együttműködve az önkormányzatokkal és
a civil szférával kezdeményezi a szobor restaurálását.
4. Környezetvédelem:
A környezettudatos gazdálkodás, növekvő társadalmi elvárás és uniós kritérium. E
kérdéskörben a gazdálkodók további felkészítését kiemelt kamarai feladatként kezeltük,
hogy a gazdasági szereplők a fórum adta tájékoztatást követően felkészültebben tesznek
eleget az előírásoknak.
„Környezetvédelmi termékdíj 2005.” szakmai fórum
Időpont: 2005 január 26. és 2005.május 10.
Helyszín: Pécs, Kereskedelmi Központ
A környezetvédelmi termékdíj jogszabályi háttere és intézményrendszere. A 2005. évi
változások, a kereskedelmi csomagolások után fizetendő darab alapú termékdíj, az
elektromos és elektronikai berendezésekkel kapcsolatos új kötelezettségek, a termékdíj
alóli mentesség megszerzésének feltételei és folyamata. A termékdíj fizetés módjai,
időpontjai, szabályok export és import esetében. Az adóhatóság szerepe a
környezetvédelmi termékdíjas szabályozás végrehajtásában, a 2005 évi változás tükrében.
Termékdíj és csomagolási hulladékhasznosítás 2005-ben. 2005. évi környezetvédelmi
termékdíjról szóló törvény a vállalkozók nagy többségét érintette. A környezetvédelmi
termékdíjjal kapcsolatos bejelentések, az APEH felé teljesítendő kötelezettségek és a
törvény értelmezésének szabályaiban kívántunk segítséget nyújtani a vállalkozóknak.
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„Hulladékgazdálkodással kapcsolatos magyarországi tapasztalatok” c. workshop
Helyszín: Pécs, Kereskedelmi Központ
Időpont: 2005. június 08.
Terepgyakorlat helyszíne: BIOKOM Kft. Hulladékudvara
A megrendezett Workshop keretén belül az aktuális törvényi szabályozások, rendeletek
értelmezése mellett a legfőbb feladat a hulladékgazdálkodási tervezéssel kapcsolatos
magyarországi tapasztalatok ismertetése volt. Az elhangzott előadások keretében
részletesen ismertetésre kerültek a tervezési szintek. Az Országos Hulladékgazdálkodási
Terv szintjétől, a regionális tervezésen át az egyéni, vállalkozások által készítendő tervek
szintjéig, ezen belül a tervezés során szerzett tapasztalatok átadása volt a cél. Szó volt a
hulladékgazdálkodás új kihívásairól, az elektronikai, építési hulladékok, gépjármű roncsok
újrahasznosításáról. A régió hulladékgazdálkodási politikájának megismerése, a
hulladékgazdálkodási rendszerek határon átnyúló hatásai, a környezettudatos gondolkodás
kialakítása. Terepgyakorlaton a „Best Praktice” átadás céljából a BIOKOM
Hulladékudvarát néztük meg, ahol a szelektív hulladékgyűjtési tapasztalatokról hallhattunk
előadást, bemutatták a szelektív hulladékok válogatását, valamint az újrafeldolgozáshoz
való előkészítést és csomagolást.
A szelektív hulladékgyűjtésből kiindulva, az újrafeldolgozás módszereinek hatékonysága
terén, a hulladék, mint energiaforrás témákban számos közös probléma és kooperációs
lehetőség vetődött fel, mely témák az őszi konferencián is előtérbe kerültek az alternatív
energiák témakörében.
„Megújuló és alternatív energiák hasznosítása egy tisztább környezetért”c.
nemzetközi konferencia
Helyszín: Pécsi Kereskedelmi Központ Zsolnay Terem
Terepgyakorlat helyszíne: Pannon Hőerőmű
Időpont: 2005. szeptember 21-22.
A konferencia az alábbi témakörökkel foglalkozott (részletes program a mellékelt
meghívón)
•
Geotermikus energia hasznosítása a régióban,
•
A napenergia hasznosításának térségi terjedése, napkollektoros vízmelegítő
rendszer lakóépületi hasznosítása,
•
Dél-dunántúli lehetőségek a szélenergia hasznosítására (Bicsérd és Sásd környéki
fejlesztések), környezetvédelmi hatásai,
•
Biomassza erőmű, energia ültetvények, fahulladékok újrahasznosítása,
•
Szelektív hulladékgyűjtés és a hulladékok újrahasznosításának lehetőségei,
alternatív energiák, a hulladék, mint megújuló energiaforrás, (gumi, műanyag,
fahulladékok újrahasznosítása, hulladék, mint fűtőanyag),
•
Biodízel gyártás magyarországi helyzete,
•
Zöldhulladék, kommunális hulladék, bőrgyári hulladék hasznosítása,
•
Hulladékhasznosítás területén végzett kutatási eredmények és hatásuk a
környezetvédelmi iparra, valamint környezetünkre.
Kiegészítő rendezvény a konferencia nyitásaként megrendezett Poszter kiállítás volt, a
gazdaságos és hatékony környezetvédelmi technológiákról. A kiállítás a témában hasznos
technológiákat és kutatási eredményeket is felvonultató értékes szakmai anyagot ölelt fel.
A konferencia anyagát CD-n is megjelentettük. A konferencia másnapján a Pannon
Hőerőmű Biomassza blokkját tekintettük meg vezetés mellett, igen átfogó és érdekes
előadás kíséretében.
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„ A határon átnyúló környezetvédelmi hatások” c. workshop terepgyakorlattal;
Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Bemutató és Oktató Központja, Drávaszentes
Terepgyakorlat helyszíne: Barcsi Dráva folyó vízminőségét monitoringozó Állomás
Időpont: 2005. október 26.
A rendezvény célja a határmenti régióban a környezet és természetvédelem terén hatósági,
gazdasági önkormányzati és non-profit feladatokat ellátó szervezetek közös fellépése a
környezettudatos szemlélet kialakítása, fenntartása és a természet megóvása érdekében.
A program során Pál Gábor úr a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség igazgató helyettese ismertette a 2005-ben megalakult Zöld Hatóság
tevékenységét és feladatkörét. Laki Zoltán úr a DD-KRVF Koordinációs osztály vezetője a
határon átnyúló környezeti hatások eljárásrendjéről tartott előadást. A Duna-Dráva
Nemzeti Park tevékenységét Borián György úr mutatta be a résztvevőknek. A Dráva
környezeti monitoring rendszerével Dolgos Gergely úr ismertette meg a konferencia
résztvevőit, beszélt a tervezett horvát vízi erőmű környezetromboló hatásairól is. A
délutáni terepgyakorlat programja a Dráva folyó vízminőségét monitorozó barcsi állomás
megtekintése és munkájának részletes bemutatása volt.
A rendezvény résztvevői között ott voltak a Somogy és Baranya megye vállalkozói, zöld
szervezetek képviselői, önkormányzati képviselők. Horvát részről környezetvédelemmel
foglalkozó vállalkozások szakemberei voltak jelen.
5. Fogyasztóvédelem:
5.1/ Békéltető Testület:
A békéltető testületek működtetéséhez a Gazdasági Minisztérium az egyes fejezeti
kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 20/2001. (VII. 18.) GM
rendelet 20. § alapján a Békéltető Testületek Támogatása előirányzat terhére vissza nem
térítendő támogatást nyújt. A fentiek alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával
kötött megállapodás szerint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a Baranya
Megyei Békéltető Testület működési költségeinek fedezetére 2005. évben összesen
4.447.165,- Ft-ot kapott. Emellett a Baranya Megyei Önkormányzat 250.000,- Ft
támogatást nyújtott a testület működéséhez.
A Fogyasztóvédelem területén minisztériumi kezdeményezésre jöttek létre a fejlett
piacgazdaságokra jellemző békéltető testületek, amelyek feladata a fogyasztóvédelmi viták
kezelése első fokon. A testülethez beérkezett ügyek száma folyamatosan nő, finanszírozás
viszont ellentmondásos, az állami források jelentős késéssel és csak részfinanszírozásként
jelennek meg.
Ügyek száma:
2003: 70
2004: 169
2005: 235
További fogyasztóvédelmi aktivitások:
Találkozás a hatósággal - Fórum
Kamaránk minden évben a szezonnyitás kezdetén megrendezi ezt a fórumot a
kereskedelemben, vendéglátásban és az idegenforgalom területén érintett vállalkozások
részére.
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A Fórum célja, hogy segítse az e területen dolgozó vállalkozások felkészülését azáltal,
hogy az ellenőrzést végző hatóságok képviselői a gyakorlati tapasztalatok, valamint az
elvárások alapján ismertették az egyes területre vonatkozó legfontosabb előírásokat.
A Fórum meghívott vendégei voltak: az APEH, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, VPOP,
Rendőr Kapitányság, Önkormányzati Hatósági Iroda, Artis Just, ÁNTSZ, Munkabiztonsági
- és Védelmi Felügyelet megyei vezetői, képviselői. A tájékoztatók elhangzása után
konzultációs lehetőséget is biztosítottunk a résztvevőknek.
A rendezvényen részt vett 56 fő
A márciusban kezdődött CBC projekt, a 2003-as Magyar-Horvát Kísérleti Kisprojekt
Alap keretében „Fogyasztói jogok hatékony érvényesítése- Békéltetés” projekt.
A Békéltető Testületek munkája egyre kiemeltebb figyelmet kap a fogyasztóvédelmi
politika végrehajtásában. A működtető kamarák országos szinten is kiemelt feladatnak
tekintik a testületek eredményes működtetését, amely áttételesen hozzájárul a vállalkozói
kultúra javításához, a vállalkozások iránti bizalom erősítéséhez.
A projekt keretében több rendezvényt szerveztünk:
a/ Elsőként júniusban a Fogyasztóvédelmi fórum keretében nemcsak a magyar, hanem
a horvát fogyasztóvédelem helyzetéről és a fogyasztói jogok érvényesítésének
tapasztalatairól is információt kaptak a résztvevők.
A rendezvényen részt vett 93 fő.
b/ Két napos workshop augusztus 30-31-én. Az érintett három megye Békéltető Testületi
tagjainak részvételével egy továbbképzést biztosítottunk a projekt keretében. Fő cél a
jogszabályi háttér és békéltetés szabályozásának ismertetése.
A workshop munkájában részt vett: 29 fő
c/ Tapasztalatcsere Kaposváron és Zalaegerszegen szeptember 29-én és október 10-én. A
tapasztalatcsere programja mindkét megyében azonos volt: több békéltető tárgyalás
végighallgatása és a tapasztalatok megvitatása, összegzése a jó gyakorlat terjesztése
érdekében.
6. Euro-atlanti integráció elősegítése:
EU6 Regionális Kapcsolattartó iroda működtetése
Időpont: A projekt teljes időtartama 2003. október 1-től 2005 szeptember 30-ig tartott.
Jelen beszámoló a záró 2005. január 1- szeptember 30-ig tartó időszakot öleli fel.
A projektgazda PTE ÁOK-val közösen történtek az információs napok szervezései. A
kamara kiemelt szolgáltatását – iparjogvédelem – ismertettük az egyetemi szféra előtt.
Grazi tanulmányút a közszolgáltató tagozat részére
Időpont: 2005. november 10-11.
A PBKIK közszolgáltató Tagozatának képviseletében 8 fő vett részt azon a tanulmányúton
melynek során látogatást tettek a Güssingi Megújuló Energiák Európai Központjában. A
program további részében megtekintették a Grazi Erjesztéses Biogáz üzemet, melynek
során a résztvevők kicserélték szakmai tapasztalataikat ebben a témában.
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2005. május 1. Barátság Nap (EU csatlakozás évfordulója), térségi vállalkozások közös
programja. A rendezvényen mintegy 30 egyéni és társas vállalkozás vett részt. A
rendezvényhez 362.000,- Ft támogatást kaptunk.
EIC tevékenysége:
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Euro Info Centre sajátos
jelleggel bír szervezeti szempontból. Tevékenysége egyrészről szorosan kapcsolódik a
kamara munkájához és céljaihoz, amely következtében gyakorlatilag a kamara szervezeti
egységeként működik, másrészről pedig tagja egy - az Európai Bizottság Vállalkozási
Főigazgatósága (DG Enterprise, korábban XXIII DG) által létrehozott - nemzetközi
hálózatnak, amely Magyarországon hét központtal rendelkezik, és amelyeknél öt esetében
a Kereskedelmi és Iparkamarák töltik be az ún. host szervezet funkcióját. A host szervezet
szerepe az, hogy részben infrastrukturális, részben szellemi hátteret biztosítson az EIC
munkájához, közelebbi kapcsolatot biztosítva a célcsoportot képező vállalkozásokkal,
oktatási intézményekkel, kereskedelem- és vállalkozásfejlesztési intézményekkel,
államigazgatási szervekkel, stb.
Az Euro Info Központok három alapvető szolgáltatása a következő:
- információ;
- tanácsadás;
- segítségnyújtás.
A cél az, hogy az EIC-k mindig a kis- és középvállalkozások rendelkezésére álljanak,
legyenek kezdő vagy már működő vállalkozások, rendelkezzenek bármilyen szintű
ismeretekkel az Európai Uniót illetően.
Az EIC-k feladata az, hogy előre tájékozódjanak azokról a kérdésekről, melyeket a kis- és
középvállalkozásoknak fel kell majd tenniük saját maguknak rövid- és középtávon. Ezért
adnak ki az EIC-k hírleveleket, tájékoztatókat és egyéb időszakos kiadványokat a kis- és
középvállalkozásokat leginkább érintő témákban, rendeznek szemináriumokat, fórumokat
a helyi gazdasági igényeknek megfelelően.
Az EIC-k tevékenységük során biztosítják a visszacsatolást az Európai Bizottság felé. Mit
várnak a kis- és középvállalkozások az Európai Uniótól? Hogyan érintik őket a közösségi
szabályozások,
programok?
Milyen
tanulságok
hasznosíthatók
gyakorlati
tapasztalataikból? Ahhoz, hogy európai szinten választ lehessen adni a felmerült
problémákra, naprakész információkkal kell rendelkezni az európai vállalkozások
mindennapjait érintő kérdésekről. Az EIC-k feladata többek között az is, hogy ezt a fajta
információáramlást biztosítsák a kis- és középvállalkozások és az európai intézmények
között.
A fenti feladatok és saját tevékenységének keretein belül az EIC a 2005. évben a
következő, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§. c) pontja alá
eső tevékenységeken belül nyújtott szolgáltatásokat, információkat és segítséget a
vállalkozásoknak:
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- euroatlanti integráció elősegítése
Ezeken belül a következő projektek kerültek végrehajtásra:
- Az Euro Business Club működtetése;
- Az előző évben elindított „E-future” projekt előkészítése a vállalkozások
elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos felkészültségének javítására
befejeződött, a partnerek sikeresen kidolgozták az oktatási programot, elindult a
marketingkampány, a 2004. évben megtartottuk a programban előírt teszt
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képzést, a program a teljes értékelést követően 2005-ben sikeresen le lett zárva.
A projekt keretében kialakított tanfolyamot a 2006. évtől piaci alapokon
kívánjuk megtartani az érdeklődők számára, együttműködve a Kamarai
Oktatási Központ Kft-vel.
Az évet már januárban kiemelt témaként a Turizmus szerepét és a turizmus területén
tevékenykedő vállalkozások lehetőségeit ismertető konferenciával kezdtük.
Az EIC látta el az EU-moduláris képzéssorozat szakmai felügyeletét, amely az EU
követelmény rendszerek megismertetését tűzte ki célul a KKV-k számára az
élelmiszeriparban, kereskedelemben, turizmusban, nyomdaiparban, építőiparban és a
gépiparban.
Az EU-val kapcsolatos 2003-ban indult felkészítő és tudatosító projekten belül (EIC
Enlargement Campaign „Business Opportunities with Enlargement”) működtettük az Euro
Business Klubot és más, a programban meghatározott rendezvényeket tartottunk.
Kialakítottunk egy országos, bárhonnan bővíthető, interaktív web-portált, amelynek
látogatói száma meghaladta a tízezret. A programot az Európai Bizottság (tavalyi nevén)
Vállalkozási Főigazgatósága társfinanszírozta. A projektet a PBKIK mellett működő EIC
pályázta meg, amelynek során mi végeztük a projekt koordinálását, készítettük annak
tartalmi és pénzügyi beszámolóit a többi 6 magyar résztvevő EIC részéről is.
A projektet sikeresen lezártuk 2005-ben, a klubok továbbra is működnek, a honlap
országos szinten is elismertséget szerzett, rendszerét párhuzamba állítottuk a PBKIK
portáljának struktúrájával, ennek megfelelően rendszeres frissítést teszünk lehetővé saját
részről és valamennyi másik EIC részéről.
Az EIC személyi állománya látta el az Euro-atlanti Integrációs Bizottság titkári teendőit,
amelynek fő feladata a PBKIK euro-atlanti integrációs stratégiájának kidolgozása és a
végrehajtás felügyelete.
A brüsszeli képzés projekt keretében az EIC személyi állománya több szakirányú képzésen
is részt vett (Newcomers Training, Brüsszel; projekt management képzés (2 fő), Brüsszel;
EU-ismeretek haladóknak (1 fő) Brüsszel, a pécsi EIC volt a felügyelő bizottság „soros
tagja”, számos hazai rendezvényen képviseltük az irodát és a PBKIK-t. Képviseltük az
Euro Info Centert a nemzetközi EIC találkozón Máltán.
Az EIC működtetése projekt keretében Magyarországon egyedülállóan két nagy
nemzetközi projektben veszünk részt a „Pan-European Business Cooperation Panel”-en
belül: ezek a B2Fair és az Arca Nova projektek, amelyek célja a kis- és
középvállalkozások közötti transznacionális együttműködés, nagy nemzetközi
kiállításokhoz kötött üzletember-találkozókon való részvétel, stb. A projektekben 20-30
ország Euro Info Központjai és 50-60 ország vállalkozásai vesznek részt. A 2005. év ilyen
szempontból különösen zsúfolt volt, hiszen a projekt végrehajtása javarészt ebben az évben
valósult meg.
Egyéb rendezvények tekintetében a PBKIK mellett működő EIC EU-felkészítő
rendezvényeket tartott Mohácson, Komlón, Szigetváron, Siklóson, Harkányban és más
vidéki városokban.
Ki kell emelnünk további pályázatainkat, amelyeket az Európai Bizottsághoz nyújtottunk
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be annak érdekében, hogy jogszabályi tájékoztatást és újabb, közvetlen lobby-lehetőséget
tudjunk nyújtani a KKV-k számára. A 2005-ben beadott projekt alapján a Bizottság elküldi
számunkra a KKV-kat érintő jogszabálytervezeteket, amelyeket meg lehet vitatni
vállalkozóinkkal, ezt követően véleményüket továbbítjuk a Bizottsághoz. A projekt
országos koordinátora a pécsi EIC.
Az Euro Info Központ részt vett a Zágrábi Őszi Vásáron is, ahol magyar kis-és
középvállalkozásokat képviselt és közös projekteket tervezett meg a Zágrábi Euro Info
Központtal.
A fentieken kívül az EIC és más, euro-atlanti integrációs kérdésekkel foglalkozó divíziók
számos szolgáltatást is nyújtottak a vállalkozások számára (EU partnerkeresés, EU
jogszabályi információ, EU pályázati lehetőségek ismertetése, stb.).
A fentieken kívül több EU partner számára is szolgáltattunk információt a magyar
vállalkozásokról, a jogszabályi környezetről, üzleti környezetről, lehetséges partnerekről a
megyében és a régióban. A 2005. évben – a 2004. évhez hasonlóan - több mint 1000
ügyféllel/vállalkozással kerültünk ilyen formán szolgáltatói kapcsolatba.
A fentieken kívül az Euro Info Központ EU könyvtárat működtet, ahol az érdeklődő
vállalkozások ingyenesen vehetnek igénybe szolgáltatásokat, tájékozódhatnak
jogszabályokról, illetve tanulmányozhatják az EU kiadványait. Jelenlegi listánkon több
mint 40 különböző ingyenes kiadvány szerepel, amelyek a legkülönbözőbb témákat ölelik
fel az EU és a vállalkozások témakörében (elektronikus kereskedelem, CE-jelölés,
pályázati és belső piaci témakörök, stb.). Előfizetünk továbbá különböző pályázati figyelő
kiadványokra és szoftverekre, amelyet a KKV-k többségükben ingyen, esetenként
önköltséges áron vehetnek igénybe.
Magyarország: logisztikai központ- Logisztikai konferencia
Az EU keretén belül a „II. Nemzeti Fejlesztési Terv” előkészítése során az ország hét
régiójának egyik állomásaként rendeztük az MLBKT-vel, az MKIK-val és a Nemzeti
Fejlesztési Hivatallal közösen a konferenciát. A konferencián a helyi lehetőségek, ötletek
és elvárások megismertetésén keresztül a rendezők vizsgálták ezek beépíthetőségét a II.
Nemzeti Fejlesztési Tervbe. Az előadások egy része foglalkozott a régió infrastrukturális
helyzetének elemzésével és a Dél-Dunántúl közlekedésfejlesztésének problémáival is.
Résztvevők száma: 59 fő
„EU versenyjog - Tilalomfák és lehetőségek”
2005. április 12-.én kamaránk a Joint Venture Szövetséggel közösen „EU versenyjogi
szemináriumot „ szervezett. Az EU versenyjogának közvetlen hatálya és alkalmazása
jelenti az egyik legjelentősebb jogi kihívást Magyarország számára az Európai Unióhoz
történő csatlakozással kapcsolatban, ugyanakkor a versenyjog alkalmazásának új szabályai
léptek hatályba a kibővített Unióban is. A fórum célja volt a vállalkozások felkészítésének
segítése e témában.. A rendezvényen résztvevők száma: 32 fő volt.
„I2NET” Nemzetközi projekt keretében,
- amelynek projektvezetője az ausztriai Weizi Energia Központ és további 4 ország több
partnerrel vesz részt – összesen 27 tagcégünknek partnerkereséshez információ szolgáltatás
biztosítása és egyedi valamint csoportos találkozók szervezése. A projekt 2006-ban zárul
és célja három működő konkrét üzleti kapcsolat létrehozása.
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A kamaránk Magyar-Horvát-Bosnyák Tagozatának április 20-án „Start előtt és után”
c. magyar-horvát gazdasági konferenciát szervezett Pécsett, melynek témája Magyarország
egyéves EU-s tapasztalatainak átadása és a csatlakozásra váró Horvátország gazdaságának
bemutatása, a határmenti együttműködési lehetőségek kiaknázása EU-s pályázati
programokon keresztül, valamint a Duna-Dráva-Száva Eurorégió tevékenysége. A
konferencián 97 magyar és horvát vállalkozás vett részt, valamint a magyar és horvát
kamarák képviselői.
Február 4. – A Duna-Dráva-Száva Eurorégió Közgyűlésén való részvétel, ahol
Magyarország veszi át a soros elnökséget, a Végrehajtó Bizottság elnökévé és általános
alelnökévé dr. Síkfői Tamást választják, a PBKIK titkárát. Ezáltal az uniós integrációt
segítő tevékenységbe a Tagozat szorosan bekapcsolódik. Az eurorégió feladatai között
kiemelten szerepel az EU integráció elősegítése.
Február 7. – Az Interreg III/A programról tartottunk tájékoztató előadást az Eszéki
Gazdasági Kamarában, valamint a programon való közös pályázati részvételi lehetőségeket
egyeztettük.
Április 4-8. – Az MKIK-Eurochambres Partners EU integrációs felkészítő
programjában való részvétel a Banja Lukai Regionális Kamarában. Május 18. - A program
keretében a Banja Lukai Regionális Kamara képviselőinek tapasztalatszerző látogatása a
PBKIK-nél és a Tagozatnál, továbbképzés tartása Szeptember 15 –én a Banja Lukai
Regionális Kamarában.
A PBKIK Phare CBC „Adj esélyt a legjobb gyakorlatnak” környezetvédelmi
programunk feladata az EU előírásainak megfelelő környezeti vállalat-politika kialakítása
a legjobb tapasztalatok megismerésével.
7. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység:
A GKM támogatásával z előző évi csatlakozást előkészítő program folytatása „Az EU
házhoz jön Eszéken” fórum keretében.
A rendezvény célcsoportja a határon túli magyar vállalkozások voltak kiemelten. Az
egynapos rendezvény délelőtt egy plenáris üléssel kezdődött, majd délután három
szekcióüléssel folytatódott Eszéken március 31-én. A PBKIK, az Eszéki Gazdasági
Kamara és a Horvátországi Magyar Vállalkozók Szövetségének közreműködésével
szervezett konferencián a vállalkozók információt kaptak az új versenypiaci helyzetben
való érvényesülés lehetőségeiről, az új kihívásokról, a regionális együttműködésben és
fejlesztésekben rejlő lehetőségekről, továbbá a Szülőföld Program kínálta vevő- és
befektetés biztosítási, valamint tőkebefektetési lehetőségekről is.
A konferenciát követően a helyi vállalkozások igényeinek megfelelően három szekcióban
folytatódott a munka: a szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés és kiskereskedelem
területén konzultálhattak a szakértőkkel és kaptak választ a vállalkozások a csatlakozás
kapcsán felmerülő kérdéseikre.
Résztvevők száma 55 fő.
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MKIK Magyar-Horvát-Bosnyák Tagozat:
A Tagozat az év során az alábbi tevékenységeket végezte:
Február 25. – A Zágrábi Gazdasági Kamarában magyar-horvát kkv-k helyzetét ismertető
szemináriumon (a Somogyi Vállalkozói Központ és a Zágrábi Gazdasági Kamara közös
szervezése) előadás megtartása a Tagozat tevékenységéről.
Május 25. – A Somogyi Vállalkozói Központ és a horvát megyei kamarák (Zágráb,
Verőce, Csáktornya) képviselőinek szemináriumot és előadást tartottunk az EU pályázati
együttműködési lehetőségekről helyi magyar és horvát KKV-k számára.
November 24. – Az Eszéki Gazdasági Kamarával együttműködve magyar- horvát
üzletember találkozót szerveztünk, melyen közel 40 magyar és horvát vállalkozás
képviselői vettek részt, valamint tagozati ülésre került sor a horvátországi magyar
vállalkozások bevonásával.
November 24. - A PBKIK Kamarai Oktatási Központ Kft. és az Eszéki Gazdasági Kamara
EU pályázatírói képzési együttműködésről szóló szerződést írt alá, a Tagozat
közbenjárására, a Horvátországban 2006-ban megnyíló Phare CBC, SAPARD és ISPA
programokra való felkészítés jegyében, amely keretében tematikus felkészítő oktatási
programot indítottunk Eszéken, bevonva a magyar ajkú helyi vállalkozásokat.
A Tagozathoz az év során, a rendezvényeken kívül közel 400 cég (horvát-magyar) fordult
megkereséssel, általános és egyedi igényeket kielégítő információkéréssel, céglista
kéréssel, partnerközvetítéssel és fordítási szolgáltatás igénybevételével.
8. Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által
igénybe vehető – szolgáltatások.
Kamaránk idesorolható tevékenységet 2005-ben nem végzett.

Pécs, 2005. április 24.
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