A PBKIK KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2007. 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 2007. évi számviteli beszámolója:
A PBKIK mérlegére és eredmény – kimutatására vonatkozó megállapítások
A számviteli beszámoló szerves részét képezi a 2007.01.01. –2007.12.31. 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 638 361 E ft értéket mutat.
Az eszközök és források könyv szerinti értéken, átértékelési különbözet nélkül kerültek be
a vagyon mérlegbe.
Kimutatás a vagyonhasználásáról
2004.év
ESZKÖZÖK
292.997
Befektetett eszközök
281.774
Forgóeszközök
18.265
Aktív időbeli elhat.
Összesen:
593.006
FORRÁSOK
Saját tőke
Céltartalék
Kötelezettségek
Passzív időbeli elhat.
Összesen:
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2004. év
586.970
0
6.036
0
593.006

2005. év

2006.év

2007.év

327.571
292.114
0
619.685

321.034
283.379
18.549
622.962

333 124
286 607
18 630
638 361

2005. év
594.030
0
25.655
0
619.685

2006.év
600.573
0
18.165
4.224
622.962

2007.év
607 908
21 601
8 852
638 361
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EREDMÉNYKIMUTATÁS:
BEVÉTELEK
Támogatás bevétel, pályázat
Közhasznú tevékenységből
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel
Bevételek összesen:
RÁFORDÍTÁSOK
Anyagjellegű
Személyi jellegű
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítás
Pénzügyi műveletek ráfordítása
Ráfordítások összesen:
EREDMÉNY

2004
68.092

2005
91.493

141.143
75.459
284.694
2004
110.647
96.903
7.559
64.512

143.635
110.304
345.432
2005
130.269
116.061
7.292
84.750

2006
66.459
71.218
124.439
81.464
363.823
2006
137.912
122.852
11.031
65.584

279.621
5.073

338.372
7.060

357.280
6.543

TÁMOGATÁSOK, (Eft)
ADOMÁNYOK (Eft)
ARCA NOVA
BÉKÉLTETŐ TESTÜLET MŰKÖDTETÉSE 2007
BIB KLASZTER SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS 2007
EGYÉB KÖZHASZNÚ ADOMÁNY
EIC MŰKÖDTETÉSE 2007
EQUAL 2.2.1 2007
EU 6 TÉT HUNGARY 2007
GLOBAL CLUSTER 2007
GYAKORLATI KÉPZŐHELY ELLENŐRZÉS 2007
HAIR & BEAUTY KLUB 2007
HEFOP 1.3.1-05 VÉDŐHÁLÓ A BARANYAI VÁLLALKOZÓ
NŐK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT
HEFOP 1.3.1-06 ÉVA
I2 NET HÁLÓZATÉPÍTÉS
INFORMATIKAI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE 2007
INTRA 2007
KÖZHASZNÚ TÁMOGATÁS
LEONARDO DA VINCI
OFA 2007
OLASZ VÁLLALKOZÓI NAP
PLATO 2007
RIU 2007
ROP 3.2.1 BARANYA PAKTUM
ROP 3.4 2007
SZINTVIZSGA
SZÜLŐFÖLDEM PROGRAM 2007
TANULÓSZERZŐDÉS RENDSZER
összesen
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2007.
128.053
57.407
126.871
10.488
355.949
2007.
136.171
114.764
15.453
52.354
787
350.863
5.086

2007. év
462
6 288
9 679
158
8 378
7 650
2 066
1 227
8 257
200
2 094
145
653
7 800
3 388
1 885
2 898
3 575
881
3 738
6 999
1 156
32 336
4 420
2 970
17 082
136 385
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A 2007. évben a kapott támogatások értékből 8.332 E Ft összeg elhatárolásra került, mivel
a költségei csak a 2008-év folyamán jelentkeznek. Ezek döntő többsége 7 988 E Ft a
gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésére kapott támogatásokból áll.
EGYÉB BEVÉTELEK
RÉSZLETEZÉSE
Tárgyi e. értékesítés
Szolgáltatások
Pü. műveletek bevétele
Összesen:

2004. év
0
51.383
24.076
75.459

2005. év
3.604
67.350
39.350
110.304

2006.év
5
72.809
8.650
81.464

2007.év
2.500
33.130
7.988
43.618

A szolgáltatási bevételek jelentős csökkenése az állam számára végzett szolgáltatások
megváltozott pénzügyi elszámolására vezethető vissza.
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
Értékesített tárgyi eszköz
Támogatás
Ráfordításként elszámolt /
ÁFA, SZJA /
Értékvesztés
Egyéb költségek
Pénzügyi műv. ráfordításai
Összesen:
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2004. év

2005.év

2006.év

2007.év

0
12.530
18.228

1.819
11.170
19.494

0
14.394
22.712

1.085
37.852
13.362

13.404
11959

34.348
2785

28.436
42

56.121

69.616

65.584

0
55
787
53.141
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A PBKIK közhasznú tevékenységeinek rövid tartalmi beszámolói
A PBKIK „tudományos tevékenység, kutatás” témakörébe tartozó kiemelten
közhasznú tevékenységei:
A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól és ezek szerveitől kapott támogatás felhasználása:
EU-6 TÉT
RIŰ
DDMD 2007. Minőségdíj
GKM (GVOP-2006-1.1.3/B)

2 066 473 Ft
6 999 001 Ft
345 000 Ft
9.678 506 Ft

„Dél-Dunántúli Minőség Díj” működtetése
2007. szeptemberében a PBKIK által elnökölt Dél-Dunántúli Kereskedelmi és Iparkamarák
Szövetsége pályázatot hirdetett a 2007. évi Dél-Dunántúli Minőségi Díj és a Megyei
Minőségi Díjak elnyerésére. A sikeres pályázás elősegítésére a PBKIK szeptember 21-én
pályázati felkészítő-, tájékoztató rendezvényt tartott a Regionális Innovációs Centrum
oktatótermében.
A Regionális Minőségi Díj az üzleti kiválóság terén kimagasló eredményeket elérő, a
minőségügyben kiemelkedő teljesítményt felmutató gazdálkodó szervezetek
tevékenységének elismerésére szolgál. A DDMD 2007 évi pályázói:
Kategó
ria/
Év
2007
10 db

Közszolgáltatás,
közigazgatás, oktatás
Ágazattól független
BM Rendőr-főkapitányság
Pécs
Krúdy Gyula Szakközépiskola
Siófok
Petőfi Sándor Bonyhádi
Evangélikus Gimn. Bonyhád
DDR
Munkaügyi Kp. Sellye Kir.
Sellye

Kereskedelmi,
szolgáltató ágazat
közepes méretű
vállalkozás
BONYCOM Kft
Bonyhád

Kereskedelmi,
szolgáltató
ágazat
kisméretű
vállalkozás
MarkCon
Csoport Pécs
SHS Kft Mágocs

Mikrovállalkozások

RG Net Kft. Pécs
Buday Ferenc e.v.
Kaposvár
RG Stúdió Kft. Pécs

A benyújtott pályaműveket szakmai értékelők bírálták el a Nemzeti Minőségi Díj
eljárásrendjéhez hasonlóan. A díjátadásra 2008. február 15-én került sor Pécsett.
PBKIK Innovációs Díj pályázat működtetése
2007. októberében tizenegyedik alkalommal hirdettük meg a PBKIK tagjai számára az
Innovációs Díjat. Az eddigi nyertesek a baranyai vállalkozások üzleti közösségének
elismert tagjai, akik tevékenységük során partnereik piaci sikeréhez is hozzájárulnak. A
2007 évi díj elnyerésére 4 innovatív cég nyújtott be pályázatot.
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A 2007-ban beérkezett pályázatok:
Pályázó neve
Markcon Kft. Pécs

Pályázat címe:
BLOOMSys marketingkommunikációs és humánerőforrás
célokat szolgáló online szimulációs játék létrehozása
Online webépító rendszer (OWR) Online elektronikus
portálfejlesztő értékesítési és ügyfélszolgálati rendszer
létrehozása
SULFIVIT Kénes Gyógyfürdő koncentrátum gyógyhatású
készítmény kifejlesztése és gyártása
Aromásított gyógyhatású teakeverékek kifejlesztése

Markcon Kft. Pécs
Naturmed Kft. Mohács

Mecsek Drog Kft.
Pécsvárad
A pályázatok elbírálása nov. 23-ig megtörtént szakértők bevonásával. Nyertes: Markcon
Kft. Pécs
Környezetvédelmi Díj
2007-ben második alkalommal hirdettük meg a Környezetvédelmi Díjat, melyre 3 db
pályázat érkezett. A bírálati döntésre nov. 23-án került sor az Innovációs Bizottság által
felkért szakértői értékelések alapján. Díjátadás a 2008 évi Küldöttgyűlésen történt.
Pályázó neve

Pályázat címe:

Pécsi Közlekedési Zrt.
Pécs

Pécs Város levegőszennyezettségének csökkentése érdekében kifejtett
tevékenység

Melio-Statr Kft.,Szigetvár

Bontási törmelék újszerű, takarékos, gyors és gazdaságos újrahasznosítása.
BF70.2 típusjelű pofás törőberendezéssel
Az épített és a természeti környezetben végbe menő változások ciklikus
kimutatására alkalmas informatikai rendszer

Környezetinformatikai
Kft., Pécs

Innoklaszterek működtetése GVOP 2.3.1
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával valósult meg a 2005-ben
létrejött Biotechnológiai Innovációs Bázis (BIB) Hálózat szervezése. A PBKIK segíti az
együttműködést a képzési és kutatási intézményekkel, egyetemi laboratóriumokkal, a
szakterületen érintett vállalatokkal. A kamara a saját anyagi eszközein túl a GVOP-20052.3.1. pályázat segítségével nyújt támogatást a régió e szegmensének
Elérhető szolgáltatások:
• Egyetemi K+F kapcsolatok feltárása a biológiai, kémiai, fizikai orvosi, állatorvosi,
élelmiszer-minőségi- és biztonsági, valamint gyógyszerészeti területeken.
• Innovatív biotechnológiai vállalkozások megalakításának támogatása és fejlesztése,
valamint a klaszterbe integrálása.
Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter szolgáltatásfejlesztése GVOP -2006-1.1.3-B
A Dél-dunántúli régió innovációs potenciáljának növelése a biotechnológia tudomány köré
szerveződött klaszter számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése. A 2005-ben megalakult
klaszter tagjainak száma 3 vállalkozással bővült. A projekt együttesen kezeli az európai /
hazai és regionális K+F innovációs és versenyképességi problémákat. A PBKIK - mint
klasztermenedzsment szervezet - a BIB klaszter számára 4 db új szolgáltatás kifejlesztését
hajtotta végre a projekten belül:
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Elnökségi tervezet, 2008.05.23.

•
•
•
•

Innovatív biotechnológiai vállalkozások adatbázisának létrehozása és közzététele a
közös web oldalon;
Közös Interaktív kommunikációs platform kialakítása: www.kp.bibnet.hu
Benchmarking klub létrehozása és működtetése
Eszközbeszerzés a közös rendezvények és továbbképzések támogatására (SMARTBOARD tábla, Elektro-mikroszkóp fotofeltéttel)

Regionális Innovációs Ügynökség (DDRIÜ) konzorciumban való részvétel
Időpont 2007 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 DDRIÜ-en belüli rendezvényeinket és egyéb
programjainkat a beszámoló megfelelő pontjaiban mutatjuk be.(Fejlesztők Fóruma,
Innovációs szolgáltatások; Minőségügyi Klub, Innovációs Bizottság; Innovációs díjak és
elismerések; EU 6 és EU7 keretprogram támogatása) A rendezvények a három megye
különböző helyszínein zajlottak. A PBKIK RIC a környezeti ipar témáját érintő
INNOCSEKK - Baross Gábor pályázatról tartott információs Napot. Konkrét
rendezvények:
•
•

Közreműködés pályázati információs napok szervezésében
A PBKIK RIC a környezeti ipar témáját érintő INNOCSEKK - Baross Gábor
pályázatról tartott Információs Napot november 22-én a PBKIK-ban.

Innovációs Bizottság
2007. április 26. Pécs Expo Center
•
•
•
•

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal szerepe a környezet- és energia témájú
partnerkeresésben :Előadó: Marton Gábor NKTH főelőadó Nemzeti Kapcsolattartó
Pont
A Hannoveri Vásár tapasztalatai Előadó: Hirth Ferenc IB elnökhelyettes
Az Innovációs Bizottság 2007 évi operatív programjai
A Kormány középtávú (2007-2013) tudomány-, technológia- és innovációpolitikai
stratégiája; www.pbkik.hu/RIC)

2007. október 16-án Kontakt Kft.
•
•
•
•
•

A Kamarai stratégia áttekintése
2008. évi feladatok előzetes meghatározása
A Kontakt Kft. Tüzelőanyag cellás fejlesztésének bemutatása
Innovációs Díj, és Környezetvédelmi Díj 2007. évi kiírása
Dél-Dunántúli Minőségi Díj 2007. évi kiírása

Innovációs ad hoc Bizottság
2007. november 23-án, PBKIK RIC
•
•

Innovációs Díj 2007. évi pályázati kiírására beérkezett pályaművek értékelése.
Környezetvédelmi Díj 2007 évi pályázati kiírására beérkezett pályaművek értékelése.
A pontozások áttekintése, sorrend meghatározása; Javaslat a PKIK Elnöksége felé
indoklással.
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Kompetenciaközpontok – részvétel a szakmai munkában
2007-ben az A, B és C jelű kompetenciaközpontok munkáját segítettük, szerveztük,
vettünk részt aktívan az operatív feladatok megvalósításában
A.
B.
D.
C.

Élelmiszer tudományi kompetenciaközpont létrehozása
Megújuló energetikai és környezeti kompetenciaközpont létrehozása
Regionális kreatív ipari innovációs hálózat kialakítása
Dél-dunántúli Gyógy- és Termálturisztikai Szolgáltatási Rendszer kialakítása

Jelentős feladatot vállaltunk a DD Regionális Élelmiszer tudományi kompetenciaközpont
1. és 2. munkaszakaszában. A PBKIK aláírta a Kompetencia Központ pályázathoz
szükséges egyesületi tagságot, mely tagdíjfizetéssel jár. Ígérvényt adtunk ki támogatás
nyújtásáról 2007-ben 1m Ft értékben- összesen 4 m. Ft értékben a 3 éves működés idejére.
A PBKIK delegált egy főt az Egyesület FEB tagságába.
A PBKIK „nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés” témakörébe tartozó
kiemelten közhasznú tevékenységei:
VIVACE program folytatása:
A PBKIK RIC kiképzett munkatársai folyamatos tanácsadással álltak a vállalkozások
rendelkezésére díjmentes szolgáltatást nyújtva szellemi tulajdonvédelmi kérdésekben. 72en vették igénybe a szolgáltatást a régióból, köztük olyan egyének és vállalkozások is, akik
nem tagjai a kamarának.
RÉK Oktatási program:
Exportáljunk sikeresen: „Tegyünk eladhatóvá, amit fejlesztettünk”
A magyar élelmiszeripar versenyképességének javítása érdekében a háromnapos oktatást
és tréninget szerveztünk a régió három városában. A képzés-sorozat helyszínei és
időpontjai:
1. Helyszín: Pécs- Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Időpont: 2007. szeptember 29.
2. Helyszín: Kaposszekcső: Kapos Innovációs és Technológia központ
Időpont: 2007. október 02.
3. Helyszín: Kaposvár, FINO-FOOD Kaposvári Tejüzem
Időpont: 2007. október 09.
A képzés anyaga:
1. Agrárkamarai tanácsadó-hálózat kiépítése
2. Új élelmiszeripari jogszabályok ismertetése.(Érvényesség, felkészülés, jogsértés /
mulasztás és következményei)
3. Élelmiszerek külpiacra juttatása:
Külpiac és uniós elvárások - értékesítési kérdések
Export fittség vizsgálat,
Kiállításokon, vásárokon való részvétel – „Fejlesztéstől az utógondozásig”
4. Élelmiszerbiztonság:
Élelmiszerek minősége, biztonsága: elvárások, változások –
Az élelmiszerek biztonságos forgalmazása
5. Tegyük védetté, amit fogyasztunk- az iparjogvédelem eszköztára
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007
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Ajánlott oltalmi formák: védjegy, formatervezési mintaoltalom
6. Pályázatok és azok menedzselése –
TSZK- tudásközpont szaktanácsadók
A képzéseken a régió élelmiszergazdaságának szereplői vettek részt.
Pécs Pólus program eseményei:
Március 1–én a RIU társszervezésében zajlott a PTE II. Kutatói Fóruma Pécsett, ahol az
egészséges élelmiszerek gyártóinak ajánlottunk programot (Hungary for FP6
támogatásával) és nyilvánosságot biztosítottunk a rendezvénynek MMX TV által.
Március 28.-án a Szegedi Tudományegyetemmel közösen EU7 FOOD témakörű
rendezvényt szerveztünk a Hungary for FP 6 projekt keretében. Kapcsolódása a Pécs Pólus
projekthez egyben azt a célt is szolgálta, hogy az egészséges táplálkozás K+F hátteréhez
uniós információkat adjon. Kiemelten informált partnerszervezetünk: DRÉFE / RÉK.
Március 29 - én a turonyi bioethanol projekt projektgazdáival előkészítő megbeszélést
szerveztünk potenciális befektetőkkel Budapesten. ( PÓLUS – környezetipar.)
Április 11- én konferenciát szerveztünk a Pécs Pólushoz kapcsolódva a Környezetinformatikai Központ INNOCSEKK támogatását igénybe véve.
Május 22 - én a Minicomp kft. által fejlesztett AUTOGEO 7.0 tervezőszoftver bemutatása
történt Budapesten szakmai közönség részvételével.
A Regionális Innovációs Stratégia ágazati prioritásai nagyrészt megegyeznek a Pólus által
preferált területekkel. Ennek része az informatika/térinformatika szakterület, különös
tekintettel a környezetipari alkalmazásokra.
A VERINEKT (Versenyképes Integráció az Európai Kutatási Térségbe) az IKU
(Innovációs Kutató Központ) által koordinált kutatási program. A 12-i rendezvényen részt
vettek a Pólus ágazataiban meghatározó szerepet játszó intézmények képviselői, ahol
Rónaszegi Lenke „Együttműködés az egyetemek és a helyi vállalkozások között a
regionális fejlődés érdekében – 2007.” címmel tartott előadást június 12-én.
Klubok működtetése
BIB NET Klaszter - Benchmarking Klub
1. Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter Benchmarking klubjának alakuló ülése
Időpont: 2007. május 07.
Helyszín: Pécs, Kereskedelmi Központ
A klub alapszabályának kidolgozása és elfogadása;, a 2007. évi program kidolgozása
2. Látogatás a Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézetében
Időpont: 2007. július 10.
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézete
Program: Pof. Dr. Kovács L. Gábor, az intézet igazgatója tartott előadást a laboratóriumi
medicina jövőjéről, a fejlődés irányairól, a jelen kritikus pontjairól és a jövőbeni célokról,
feladatokról. Ezt követően Dr. Miseta Attila és dr. Liszt Ferenc vezetésével a résztvevők
betekintést nyerhettek az európai színvonalú automatizált laboratórium életébe.
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3. Látogatás a Pannonpharma Gyógyszergyártó Rt.-nél:
Időpont: 2007. szeptember 26.
Program: Gyárlátogatás és a kft. tevékenységének bemutatása.
Gazdasági Vezetők Klubja
Pénzügyi technikák -Faktorálás a gyakorlatban
Időpont: 2007. szeptember 25.
Helyszín: Pécsi Kereskedelmi Központ
Minden vezető számára fontos, hogy minden olyan technikát ismerjen, amivel biztosíthatja
vállalata számára a legkedvezőbb finanszírozási formát és költség hatékony gazdálkodást.
Minőségügyi Klub
1. 2007. május 16; PÉTÁV Kft. Pécs
Hogyan nyertük el az „Elkötelezettség a Kiválóságért” Díjat (filmvetítés)
Tapasztalatok, tanulságok: Herbai Zoltán minőségügyi vezető
Változások a Dél-Dunántúli Minőségi Díj 2007 évi kiírásában
2. 2007. június 19. Makártanya, Pécs
A kiváló munka 5 pillére: az 5S
Egy japán módszer alkalmazása hazai környezetben
Tapasztalatok megosztása, jó gyakorlatok bemutatása
3. 2007. december 4-én Pécs
A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület bemutatkozása, a 2008 évi
munkaprogram egyeztetése
Fejlesztők Fóruma
2007. június 25, Cella Septichora, Pécs
•
•

Várható beruházások Pécs város területén, különös tekintettel a Pécs2010 programra
Új megoldások a régészeti értékek feltárásában és helyreállításában (Dr. Bachman
Zoltán DLA)

2007. december 13; Hőszig Kft. Szigetvár
Üzemlátogatás a HŐSZIG szigetvári egységénél; Martin József üzletfejlesztési vezető
Vitaindító előadás- Kuba Károly ügyvezető, HŐSZIG Kft. Hirth Ferenc ügyvezető,
KONTAKT ELEKTRO Kft. Kerekasztal beszélgetés
A Kétfokozatú gyakorlati képzési akkreditációs rendszer működtetése:
1. ütem
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSzFT) FKA-KT-1/2007. számú, 2007.
03. 22.-i állásfoglalása és a szociális és munkaügyi miniszter jóváhagyása, továbbá az
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NSZFI 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, akkreditáció, a pedagógiai felkészítésre
összesen 8.666.870,- Ft támogatás fordítható.
2. ütem
Az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSzFT) FKA-KT-1/2007. számú,
2007. április 4-i állásfoglalása és az oktatási miniszter jóváhagyása, továbbá az NSzFI és
az MKIK között megkötött támogatási szerződés alapján további vissza nem térítendő
anyagi támogatást nyújtott a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara részére a
gyakorlati képzőhely ellenőrzés és akkreditáció nagy számú igénye miatt. A támogatás
felhasználása a képzőhely akkreditációra és gyakorlati képzőhely ellenőrzésére
pótlólagosan összesen 220.000,- Ft fordítható.
A két ütemben összesen 8.886.870,- Ft támogatást kaptunk, amely – a saját erő biztosítása
mellett - 395 képzőhely alap, illetve emeltszintű minősítése, továbbá 10 iskolai tanműhely
ellenőrzése és minősítése történt meg. 38 gyakorlati oktatásban szerepet vállaló szakember
részesült pedagógiai felkészítésben, így összesen 2003. óta 184 szakember vett részt a
gyakorlati oktatáshoz nélkülözhetetlen, módszertani ismereteket adó képzésen. A
támogatás célja a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés ellenőrzési
munkáinak végrehajtása, továbbá az országosan egységes kétfokozatú gyakorlati képzési
akkreditációs képzési rendszer működtetése, továbbá az iskolai tanműhelyek felügyelete,
minősítése, valamint a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetek
oktatásvezetőinek pedagógiai, módszertani továbbképzése.
A tanulószerződéses tanácsadói hálózat működtetése:
2006/2007 tanév (2006. szeptember 1.-2007. augusztus 31.)
A tanulószerződések ellenőrzésére, elterjesztésével kapcsolatos szervezői munka
koordinálására, és tanácsadási tevékenységek finanszírozására kötötte az MKIK
kamaránkkal az FKA-KT-5/2006. számú támogatási szerződést, amely 2006. szeptember
1-2007. augusztus 31. közötti időszakra szól. A tanácsadói munkát 5 főállású tanácsadó
végezte. A meghatározott feltételek szerint alkalmazott tanácsadók foglalkoztatásához a
MPA Szakképzési Alaprész 2006. évi központi keretéből kapott támogatás terhére
összesen 16.182 980,- Ft támogatást nyújt 4 egyenlő részletben. Ezeket az összegeket az
alábbi feltételek teljesítése mellette használhattuk fel:
2006/2007 tanév (2007. január 1-2007. augusztus 31.)
Főállású tanácsadó esetében
• 2.829.240,- Ft/fő /év munkabér és járulékai
• 200.000,-Ft / fő/év közlekedési költségtérítés
• 207.000,- Ft /fő/év működési költség
Mivel a támogatási szerződés tanévet vesz alapul ezért ebből a támogatási összegből a
2007. évet érintő támogatás mértéke arányosan: 10.788.000,- Ft.
2007/2008 tanév (2007. szeptember 1.-2008. augusztus 31.):
A tanulószerződések ellenőrzésére, elterjesztésével kapcsolatos szervezői munka
koordinálására és tanácsadási tevékenységek finanszírozására kötötte az MKIK
kamaránkkal az FKA-KT-5/2007. számú támogatási szerződést, amely 2007. szeptember 1
- 2008. augusztus 31. közötti időszakra szól. A tanácsadói munkát 5 főállású tanácsadó
végezte. A meghatározott feltételek szerint alkalmazott tanácsadók foglalkoztatásához a
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MPA Szakképzési Alaprész 2007. évi központi keretéből kapott támogatás terhére
összesen 17.981 040,- Ft támogatást nyújt 4 egyenlő részletben. A támogatás 5 egész
tanácsadói státusz finanszírozását biztosítja. Ezeket az összegeket az alábbi feltételek
teljesítése mellett használhattuk fel.
2006/2007 tanév (2007. szeptember 1-2007. december 31.)
Főállású tanácsadó esetében
•2.970.000,- Ft/fő /év munkabér és járulékai
• 300.000,-Ft / fő/év közlekedési költségtérítés
• 415.000,- Ft /fő/év működési költség
Mivel a támogatási szerződés tanévet vesz alapul ezért ebből a támogatási összegből a
2007. évet érintő támogatás mértéke arányosan: 6.142.000,- Ft.
Az első részletet, -amely 4.495.260 Ft- a szerződés aláírását követő 8 napon belül a
Támogató átutalta a Pécs- Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara részére.
Mestervizsgáztatás:
A 2007. év folyamán összesen 55 fő mestervizsgázott. Ács-állványozó (7 fő), fodrász (15
fő), gázvezeték- és készülékszerelő (10 fő), karosszérialakatos (9 fő), kozmetikus (5 fő),
villanyszerelő (9 fő). Ebből 10 fő tudása nem felelt meg a mestervizsgáztatás
követelményeinek. A mestervizsgáztatás egy része a ROP 3.4.2. pályázat finanszírozásából
történt. Novemberben volt a lassan hagyománnyá váló „Mesterek Ünnepe”. Ennek
részeként a Mesteravató Ünnep keretében 49 mesterlevelet adtak át. Az avató és az utána
rendezett „Mester Est” finanszírozására összesen 204.000,- Ft adományt gyűjtöttünk.
ROP 3.4.1 – A regionális munkaerő-piaci kereslet és kínálat
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 töltött be.
A program fő célja a regionális munkaerő piaci igények és a képzési kínálat egymáshoz
való közelítése volt. A projekt megvalósulásának ütemezése 2005.04.01.-2007.12.31.
A célcsoportot elsősorban mikro-, kis- és középvállalkozások és alkalmazottaik alkotják.
Baranya megyében a cél 520 fő beiskolázása volt. A projekt vissza nem igényelhető ÁFÁval számított összköltsége régiós szinten 70.790.720 Ft. A támogatási összegből a
konzorciumi tagokat az alább felsorolt százalékos arány illette meg:
Baranya: 42 %
Somogy: 32 %
Tolna: 26%
2007-ben kifejlesztésre került 5 db 30-60 órás szakmai, új technológiákat ismertető vagy
ismeretmegújító képzés. A fejlesztések végeredménye az akkreditált képzési program.
Négy kifejlesztett program képzési tesztelése is megtörtént.
A 2007. évet érintően a PBKIK-nak utalt támogatás összege: 9.401.547Ft.
EQUAL Tolerancia Erősítő Innovatív Szövetség:
A projekt 2005. januárjában indult, a 6 hónapos előkészítő szakasz után 2005. júliusától
kezdődött a végrehajtási szakasz. 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:
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1. megváltozott munkaképességűek
2. fogyatékosok
3. GYES/GYED-ről visszatérő nők
4. romák.
A program indikátorai: 50 fő képzése és 30 fő munkába helyezése 20 befogadó
munkahelyre.
A 2007. év folyamán az indikátorok jelentős része meghaladta az előirányzott
mennyiséget.
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 2008. április 30-ig bezáróan. A 2007. évet érintően a
beérkezett támogatási összeg mértéke: 7.649.693,- Ft.
BARANYA PAKTUM:
A program megvalósulása: 2005. június 2.-2007. május 31. Baranya megye foglalkoztatási
szintjének növelése és a munkanélküliség csökkentése volt a program átfogó célja. 2007
folyamán a pályázati partnerek elkészítették a megye foglalkoztatási és képzési stratégiáját,
melyben a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kidolgozási és véleményezési
feladatot vállalt. A program keretében 2.293.450 Ft támogatást kaptunk, melyből
1.156.102,- Ft összeg realizálódott 2007. évben.
Leonardo da Vinci Mobilitás - „Technológiai készségfejlesztés német minta alapján”
A pályázatot a kamara nyújtotta be 2007. tavaszán a pécsi 500-as sz. Angster József és a
Tolna Megyei Szent László szakképző iskolákkal együttműködésben. Német partnerünk a
jénai Internationaler Bund volt. A pályázat célja, hogy a diákok külföldi tapasztalatot
szerezzenek a CNC technológia területén, s erősödjön nyelvtudásuk . A kamara ezzel a
kezdeményezéssel is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy vállalkozásai versenyképességét - a
jól felkészült munkaerő által - javítsa. 2007. szeptemberétől 13 diák szakmai és nyelvi
felkészítése valósult meg. Ezt követte egy 1 hónapos németországi szakmai gyakorlat,
mely során októberben 6 pécsi, 4 szekszárdi diák utazhatott Jénába. A program keretében
14.270 EUR támogatást kapunk, melynek 80%-a, azaz 11.416 EUR (2.897.837,- Ft)
realizálódott 2007. évben.
Szintvizsga:
Az korábbi évekhez eltérően 2007-ben a szintvizsgák egy ütemben történtek. A OM
Alapkezelő Igazgatósága és az MKIK 2006. február 28-án kelt FKA-KT-5/2006. számú
támogatási szerződése szerint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát 16 OKJ-s
szakmában 441 fő tanulónak a gyakorlati szintvizsga megszervezését, lebonyolítását
támogatja. A támogatás mértéke 12.000,- Ft /tanuló. A keretszerződésben foglalt 441 fő
tanulótól eltérően, 394 fő tanuló szintvizsgájának lebonyolítására került sor 2007-ben, a
támogatási összeg benyújtása is ennek arányában történt, mely összesen 4.420.000,- Ft
bevételt eredményezett. A kamara által koordinált, a szakmunkástanulók időközi
gyakorlati felkészültségét mérő negyedéves szintvizsgákat az alábbi szakmákban
rendeztünk: ács-állványozó, asztalos, bőrdíszműves, cukrász, épületburkoló, férfiruhakészítő, fodrász, kozmetikus, kőműves, nőiruha-készítő, pincér, szakács, szobafestő,
mázoló, tapétázó, villanyszerelő. A szintvizsga színvonalának emelése érekében, összesen
a tavalyi évben 50.000,- Ft kiemelt közhasznú adományt kapott kamaránk, a
támogatásokon kívül, amelyet a vizsgán felhasznált anyagokra költöttünk.
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A PBKIK kulturális örökség megóvása témakörébe tartozó kiemelten közhasznú
tevékenységei:
Zsolnay szobor helyreállítása
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 az volt, hogy a szobor 100 éves fennállásakor, 2007. október 13-án sor kerülhessen
újjáavatására. Kamaránk elnöksége ezért úgy döntött, ismét közadakozást indít el és
együttműködve az önkormányzatokkal és a civil szférával kezdeményezi a szobor
restaurálását. A testület elnöksége arra kérte a megye gazdaságának reprezentánsait, hogy a
műemlék helyreállításában vegyenek részt, így erősítve a jelképpé vált szobor üzenetét. A
jó érzésű pécsi magánszemélyek és kisebb, nagyobb cégek is szép számmal adakoztak.
Ennek köszönhetően a gyűjtésből 17 millió forint összegű támogatás jött össze, ebből
2007-ben 2.436.000,- Ft. A szobor ünnepélyes újraavatása – a kamara elhatározása szerint
- 2007. október 13-án megtörtént.
Ipartörténeti konferencia
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 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.
2007. október 12-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 az 1907. évi Pécsi Országos
Kiállításról és a Zsolnay Vilmos szoborról..
A PBKIK „környezetvédelem” témakörébe tartozó kiemelten közhasznú
tevékenységei:
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.
Környezetterhelési díjakkal kapcsolatos adatszolgáltatások
Konzultációs fórum
A rendezvény időpontja: 2007. február 13.
Helyszín: Pécsi Kereskedelmi Központ Zsolnay terme (Pécs, Majorossy I. u. 36.)
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A konzultációs fórum célja, hogy tájékoztassuk a vállalkozásokat a környezetvédelmi
jogszabályváltozásokról és az ebből fakadó kötelezettségekről tájékoztassuk a
vállalkozókat.
A rendezvényen tájékoztató hangzott el a hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás
változásairól, a légszennyezés mértékének megváltozott adatszolgáltatásáról és hatósági
ellenőrzéséről, aktuális vízvédelmi kérdésekről és az adóhatóság szerepéről a
környezetvédelmi díjak beszedésével kapcsolatban. A rendezvény előadói a Dél-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi, vízvédelmi felügyelőség szakértői, valamint az
APEH vezető munkatársai voltak A rendezvényen elsősorban Baranya megye vállalkozói
vettek részt.
Árampiaci változások
Konzultációs fórum

A rendezvény időpontja: 2007. december 20. 14 óra
Helyszín: Pécsi Kereskedelmi Központ Zsolnay terme (Pécs, Majorossy I. u. 36.)
Az Országgyűlés elfogadta a 2008. január 1-jén hatályba lépő új szabályokat tartalmazó 2007.
LXXXVI. törvényt a villamos energiáról, amely a 2003/54/EK irányelvekben foglaltakkal
összhangban a fogyasztó elnevezés helyett a felhasználó megnevezést vezeti be általánosan (kivétel
a lakossági fogyasztó), és a jelenlegi kettős - közüzemi és szabadpiaci – modell megszűnik, helyét
tiszta versenypiaci modell veszi át.
Hogy érinti a vállalkozásokat a 2008. január 1-jén hatályba lépő versenypiaci modell? Milyen
lehetőségeik lesznek és milyen kockázatokkal számoljanak? Egyetemes szolgáltatási szerződést
kössenek, vagy a szabadpiacon szerezzék be a villamos energiát? Ezekre a kérdésekre kerestük a
választ a Kamarában 2007. december 20-án megrendezett vállalkozói fórumon.
A fórum előadója Bobula András okleveles villamosmérnök független szakértő volt. A mintegy 35
fős hallgatóság szakmailag kielégítő választ kapott problémáira. A PBKIK Hivatal az Elnökség
határozatának megfelelően kapcsolatot teremt mindazon szakmai fórumokkal és hivatalokkal, ahol
a további jogszabály és rendeletalkotás zajlik.

A PBKIK fogyasztóvédelem témakörébe tartozó kiemelten közhasznú tevékenységei:
A Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Békéltető Testület:
A PBKIK által kapott költségvetési támogatások felhasználási jelentése a Baranya
Megyei Békéltető Testület működtetésére
A 2007. évi költségek elszámolását az alábbi táblázat tartalmazza:
I. félév:
Bérek és járulékok:
Rezsiköltség:

3.508.045,- Ft
2.706.744,- Ft
801.301,- Ft

II. félév:
Bérek és járulékok:
Rezsiköltség:

3.582.851,- Ft
3.069.201,- Ft
513.650,- Ft

Összesen:

7.090.896,- Ft
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A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami
önkormányzattól és ezek szerveitől kapott támogatás mértéke

pénzalaptól,

helyi

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján a területi
gazdasági kamarák mellett független békéltető testületek működnek.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) a békéltető testületek 2007. évi
működtetési kiadásaihoz és költségekhez, vissza nem térítendő pénzügyi támogatást
folyósított 110.000.000,- Ft összegben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére.
Ennek megfelelően a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Pécs-Baranyai
Kereskedelmi és Iparkamara között létrejött megállapodás szerint a Baranya Megyei
Békéltető Testület 2007. évi működési költségeinek fedezésére 6.287.802,- Ft támogatást
nyújtott.
A Békéltető Testület működtetése
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 1999-től vezette be hazánkban is a
fogyasztóvédelemnek ezt az Európai Unióban már ismert intézményét. Az ország szinte
valamennyi megyéjében és a fővárosban működnek békéltető testületek, azért, hogy a
fogyasztói jogvitákat perek kívüli eljárás keretében igen gyorsan és olcsón, lehetőleg
egyezséget létrehozva elrendezzék. A békéltető testület az elmúlt évben – már kibővített –
22 taggal (közülük 8 fő gyakorló jogász) működött.
A 2006. év során 268 ügy érkezett a Békéltető Testülethez, melyből 223-at zártunk le.
2007-ben 315 ügy érkezett, melyből 245 ügy került lezárásra, az I. félévben 130, a II.
félévben 115 db. A 2008. évre 52 ügy került át.
Az egyezség száma 2006-ban 29 db volt, 2007-ben 37 db (13 %-ról 14 %-ra nőtt). A
kötelezést tartalmazó határozatok száma az elmúlt évben 5 db volt, 2007-ben 2 db, azaz 2
%-ról 1 %-ra csökkent a számuk. Az ajánló határozatok száma 2006-ban 82 volt, 2007-ben
61, azaz 37 %-ról 61 %-ra csökkent a számuk. Az elutasító határozatok száma 2006-ban 38
volt, 2007-ben 33, azaz 17 %-ról 13 %-ra csökkent a számuk.
A megszüntető határozatok száma ugrásszerűen megnőtt, 2006-ban 69 volt, 2007-ben
pedig már 112, azaz 31 %-ról 46 %-ra nőtt a számuk.
Az ún. egyszemélyes tárgyalások száma 2006-ban 24 db volt, 2007-ben 4.
2007. évi adatok:
2007-ben beérkezett ügyek száma:
lezárt ügyek száma:

315
245

A lezárt ügyek típusai:
kötelezés
egyezség
ajánlás
visszajelzések
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van visszajelzés, teljesített

2
37
61
14
15

van visszajelzés, nem teljesített
nincs visszajelzés

9
38
2
33
16
17
112
29
36
27
11
5
3
1

közzététel
elutasítás
bizonyíthatatlan:
megalapozatlan:
megszüntetés
kérelmét visszavonta:
hiánypótlásnak nem tett eleget:
nem volt szükség az eljárás folytatására:
hatáskör hiánya:
megegyeztek:
illetékesség hiánya
lehetetlen folyatni
A lezárt ügyek jellege – gyakorisági sorrend szerint:
termékszavatosság
egyéb szolgáltatás
építőipari szolgáltatás
pénzügy, biztosítás
közüzemi szolgáltatás
utazási szerződés

185
32
16
7
2
3

A 245 lezárt ügyből megszüntetésre 112 esetben került sor. A megszüntetető határozatok
egy része, azaz 36-an arra vezethető vissza, hogy nem tettek eleget a Testület hiánypótlási
felhívásának, 29 esetben vonták vissza a kérelmet, 27 esetben az ügy időközi megoldódása
miatt nem volt szükség az eljárás folytatására, 11 estben pedig hatáskör hiányában kellett
az eljárást megszüntetnünk. 5 ügyben a felek megegyeztek, 1 ügyet kellett másik megyei
kamarához illetékességből áttenni és 2 ügyben volt szükség még az ügyet illetékesség
hiánya miatt megszüntetni.
Ezen időszakban csak 2 kötelezést tartalmazó határozat született, jóllehet a gazdálkodó
szervezetek több esetben is tettek alávetési nyilatkozatot (de a többi ügyben egyezség
született).
33 esetben kellett a fogyasztói keresetet megalapozatlanság vagy bizonyíthatatlanság miatt
elutasítani.
Az ügyek jellegét tekintve, továbbra is a termékszavatosságból eredő jogvita a
meghatározó.
A Testület tudomása szerint egy ügyben kezdeményeztek érvénytelenítési pert, amely az
alperes, azaz a fogyasztó részéről pernyertességgel végződött (a bíróság helyben hagyta a
Testület határozatát).
A testülethez beérkezett ügyek száma folyamatosan nő, finanszírozás viszont
ellentmondásos, az állami források késéssel és csak részfinanszírozásként jelennek meg,
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így a kamara saját – gazdaságfejlesztést, innovációt, szakképzést és
kereskedelemfejlesztést szolgáló - forrásait kénytelen évről évre nagyobb mértékben e cél
előfinanszírozására fordítani, rontva az alapfeladatok pénzügyi feltételeit.
A PBKIK „euro-atlanti integráció elősegítése” témakörébe tartozó kiemelten
közhasznú tevékenységei:
Hungary for FP6 projektben való részvétel
Időpont: A projekt folyamatosan zajlott 2004. június 1-től 2007. december 31-ig. Jelen
beszámolási időszakban a 2007. január 1 - december 31. közti időszakot értékeljük.
A munkát konzorciumi keretek között végeztük, s a KKV-k számára a következő
hasznossággal járt a projekt:
- a Dél-Dunántúli Gazdaságon és kamarai honlapon keresztül közvetlen információt
szerezhettek az aktuális pályázati kiírásokról
- kéthavonta megjelenő 20-30 oldalas, jól szerkesztett EU6 Hírlevél nyomtatott és digitális
formában került a tagsághoz
- lehetőség nyílt ágazati tematikus rendezvényeken való részvételre.
- magyar és angol nyelvű kiadványok adnak tájékoztatást a 7. sz. Keretprogramban történő
pályázáshoz.
Részvétel és tárgyalás a Beremendi IDEA innovációs kiállításon és vásáron. Augusztus
10-12 között megrendezett programon több határ menti - szerb és horvát - fejlesztő
mutatkozott be. Az Innovációs Bizottság is képviseltette magát elnöki szinten
Euro Info Center (EIC)
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Euro Info Centre sajátos
jelleggel bír, szervezeti szempontból. Tevékenysége egyrészről szorosan kapcsolódik a
kamara tevékenységéhez és céljaihoz, aminek 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 EIC és kereskedelemfejlesztési divízió a 2007. 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:
1. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
2. Euro-atlanti integráció elősegítése
Ezeken belül a következő projektek kerültek végrehajtásra:
1. A brüsszeli képzés projekt keretében az EIC személyi állománya több szakirányú
képzésen is részt vett (Newcomers Training, Brüsszel; projekt managementképzés
(1 fő), Brüsszel; EU-ismeretek haladóknak (1 fő) Brüsszel, Pénzügyi Tréning (1
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fő), Brüsszel, IPR tréning (1 fő) Alicante). Magyarország részéről a pécsi EIC
vezetője, Dr. Kota György volt a hálózat FEB-tagja, számos hazai rendezvényen
képviselte az irodát és a PBKIK-t.
2. 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. Az
egyes projekteknél részletesen kifejtésre kerültek az egyéb, újonnan indított –
2008-ra – áthúzódó projektek is, mint a Global Cluster és az INTRA, amelyek
szintén komoly vállalkozói érdeklődésre tartottak számot. A projekt keretében az
EIC személyi állománya több mint 1000 vállalkozói kérdésre válaszolt, önálló
weblapot üzemeltetett és rendezvényeket is szervezett.
3. Ki kell emelnünk a PLATO projektet, amelynek célja a KKV-k együttműködési
készségeinek javítása, tapasztalatátadása volt. A projekt a 2007. évben lezárult,
támogatásból valósult meg, a többiekhez hasonlóan közhasznú tevékenységként. A
PLATO projekt folytatása 2008-ban is esedékes, új projektként, mivel a sikeres
kezdeményezés vonzza a vállalkozásokat.
4. A tavalyi évben valósult meg az SME Panel projekt, amelynek koordinációját
országos szinten a PBKIK mellett működő EIC látta el. A projekt keretében egyes
kidolgozásra illetve módosításra kerülő EU-s jogszabályokat kellett véleményezni
az ún. panelek létrehozása útján, ami nem más, mint az érintett vállalkozói
csoportok véleményének kikérése, a tervezetek megvitatása és a javaslatok
továbbítása Brüsszel felé. A projekt 2007-ben zárult.
5. Az EIC hajtja végre a Global Cluster projektet, amely német (Hessen-Agentur
GmbH, Wiesbaden) koordináció mellett valósul meg, célja a B2Fair és az Arca
Nova projektekhez hasonlóan a kis- és középvállalkozások közötti transznacionális
együttműködés és a nagy nemzetközi kiállításokhoz kötött üzletember-találkozókon
való részvétel. A projekt tevékenysége 2007-ben kezdődött, keretében a Rimini
vásárra utaztak ki üzletemberek nem csak Baranyából, hanem az egész országból
szervezésünkben. A 2008. évben a projekt további vásárokkal és célzott
üzletember-találkozókkal folytatódik (Berlin, Nyitra).
6. HEFOP pályázat keretében kerül megvalósításra a „Védőháló – a baranyai
vállalkozó nők esélyegyenlőségének javítása” című projekt. A projekt 2006-ban
indult, de túlnyomó része 2007-ben került végrehajtásra, a projekt 2008-ban
folytatódik és zárul.
7. 2007-ben a PBKIK ismét megszervezte a fodrászat és szépségipar számára jelentős,
európai résztvevőkkel szervezett „Hair & Beauty Festival”-t. A rendezvény a Pécsi
Expo Centerben került megrendezésre.
8. Az INTRA az egyik leglátványosabb és talán legnagyobb érdeklődésre számot tartó
projekt volt. Keretében a résztvevő cégek elméleti és gyakorlati tudást szerezhettek
exportkérdésekben a hozzájuk rendelt tanácsadók útján, valamint azon
előadássorozatok keretében, ahol ismert külföldi szakemberek oktattak exporttal
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kapcsolatos ismereteket. A legjobb export terveket készítő vállalkozások és
tanácsadók részt vehettek külföldi kiállításokon.
9.

A Találkozás a hatósággal projekt évente ismétlődik, keretében interaktív
találkozón adhatják fel kérdéseiket a fogyasztóvédelem, az ÁNTSZ, az
állategészségügyi hatóság, az önkormányzat és más szervek képviselőinek a
résztvevő a vállalkozások.

10. A PBKIK mellett működő EIC EU-felkészítő rendezvényeket tartott Mohácson,
Komlón, Szigetváron, Siklóson, Harkányban és más vidéki városokban.
A fentieken kívül az EIC és más, Euro-atlanti integrációs kérdésekkel foglalkozó divíziók
számos szolgáltatást is nyújtottak a vállalkozások számára (partnerkeresés, jogszabályi
információ, pályázati lehetőségek ismertetése, stb.).
A fentieken kívül több mint 140 külföldi partner számára is szolgáltattunk információt a
magyar vállalkozásokról, a jogszabályi környezetről, üzleti környezetről, lehetséges
partnerekről a megyében és a régióban, és több mint 1000 helyi ügyféllel/vállalkozással
kerültünk ilyen formán szolgáltatói kapcsolatba.
Az Euro Info Központ EU könyvtárat működtet, ahol az érdeklődő vállalkozások
ingyenesen vehetnek igénybe szolgáltatásokat, tájékozódhatnak jogszabályokról illetve
tanulmányozhatják az EU kiadványait. A kiadványok túlnyomó többsége az Európai
Bizottság kiadványközpontjából (Luxemburg) származik, ezek között angol, francia és
magyar nyelvű anyagok egyaránt megtalálhatók.
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 vehetnek igénybe.
Egyéb célszerinti juttatás:
1.) 2007. május 1. Szigetvári Családi Nap (EU csatlakozás évfordulója), térségi
vállalkozások közös programja. A rendezvényen mintegy 20 egyéni és társas
vállalkozás vett részt
A rendezvény lebonyolítására nevelés, képességfejlesztés címen
- 45.000.- Ft kiemelten közhasznú támogatást adott a Trust-Hungary ZRT
- 50.000.- Ft kiemelten közhasznú támogatást adott a Szigetvári Takarékszövetkezet.
2.) 2007. május 22. Kamarai Fórum
A Schenk és Társa Kft 125.000.- Ft támogatást adott ismeretterjesztés célra.
3.) 2007. június 22.
A SEBACH Kft 250.000.- Ft támogatást adott oktatás, ismeretterjesztés céljára, az
őszi nemzetközi üzletember találkozón való felhasználásra.
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A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által nyújtott közhasznú támogatások:
A Kamara által nyújtott támogatások összege: 37.226.184,- Ft volt, az alábbiak szerint :
ROP Pályázat:
A kamara a konzorcium vezetője, és a konzorciumi tagoknak (Somogy és Tolna megyei
kamara) tovább folyósított 22.934.735- Ft-ot.
EIC működés:
A Nográd Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által ellátott EIC feladataira jutó brüsszeli
támogatás átadása 861.552,- Ft.
Zsolnay-szobor felújítása:
A 2005 és 2007 között összegyűjtött pénzbeli adomány összege 12.435.247,- Ft volt,
melyet adomány a beruházó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának adtunk át.
Egyéb támogatás:
Egyéb címen több kisebb összegű támogatást biztosítottunk ösztöndíjra, egyesületi
működésre, illetve tanulmánykötet megjelentetéséhez alapítvány, egyesület, valamint
magánszemély részére összesen 991.650,- Ft értékben.
A PBKIK vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatások értéke
A PBKIK vezető tisztségviselői 2007-ben a PBKIK-tól semmilyen juttatást nem kaptak.
Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által
igénybe vehető – szolgáltatások.
Kamaránk idesorolható tevékenységet 2007-ben nem végzett.
Pécs, 2008. május 23.
Dr. Kéri István
elnök
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