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A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2011. ÉVRE
A PBKIK, mint köztestület és kiemelten közhasznú szervezet
Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet
Megszerzésének idıpontja: 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
• Euroatlanti integráció elısegítése
• Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által
igénybe vehetı –szolgáltatások

A. ) A PBKIK 2011. évi számviteli beszámolója
A PBKIK mérlegére és eredmény – kimutatására vonatkozó megállapítások
A számviteli beszámoló szerves részét képezi a 2011.01.01. –2011.12.31. közötti idıszakra
vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás, továbbá az elkészült vagyonleltár. A vagyonleltár
tényleges mennyiségi felvételen alapuló, kellıen tagolt és részletezett kimutatás, ami alapul
szolgált az eszközök értékének megállapításához, a mérleg tételek kialakításához. Az egyezı
eszköz és forrás oldal - mérleg fıösszege 567 188 E Ft értéket mutat. Az eszközök és források
könyv szerinti értéken, átértékelési különbözet nélkül kerültek be a vagyon mérlegbe.
Megnevezés

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ESZKÖZÖK
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív idıbeli elhatárolás

321 034 333 124 312 780 313 953 293 075 283 176
283 379 286 607 288 913 270 203 239 409 277 056
18 549 18 630 20 015
7 261
6 182
6 956

Eszközök összesen

622 962 638 361 621 708 591 417 538 666 567 188

FORRÁSOK
Saját tıke
Céltartalék
Kötelezettségek:
Passzív idıbeli elhatárolás

600 573 607 908 569 963 563 623 517 362 520 655
0
0
0
0
0
0
18 165 21 601 18 375 22 644 19 504 21 443
4 224
8 852 33 370
5 150
1 800 25 090

Források összesen

622 962 638 361 621 708 591 417 538 666 567 188
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A befektetett eszközök értéke 9.399 ezer Ft-tal csökkent, ennek oka, hogy az elszámolt
értékcsökkenés mértéke meghaladta a beszerzés értékét, visszapótlására nem volt lehetıség.
A forgóeszközök 37.647 ezer Ft-os növekedése a követelések növekedésébıl és a
pénzeszközök növekedésébıl adódik. Fontos megemlíteni, hogy a pénzeszköz növekedés fı
oka a jog szerint járó, de 2010-ben nem realizálódott támogatási összegek, melyek 2011-ben
érkeztek számláinkra. Mindezek következtében az eszközök értékében 29.022 e Ft-os
növekedés következett be.
A források növekedése elsısorban a kötelezettségek és a passzív idıbeli elhatárolás
növekedésébıl adódik. A pozitív eredmény azt mutatja, hogy a késve beérkezett pályázati
pénzek helyrebillentették a kamarai gazdálkodás egyensúlyát, ami a jelen gazdasági
helyzetben különösen jó eredmény.

EREDMÉNYKIMUTATÁS:
BEVÉTELEK
Támogatás bevétel, pályázat
Közhasznú tevékenységbıl
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel
Összesen:
RÁFORDÍTÁSOK
Anyagjellegő
Személyi jellegő
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítás
Pénzügyi mőv. ráfordításai
Összesen:
EREDMÉNY

2006

2007

2008

2009

2010

2011

66.459 123 088 98 114 124 487 85 284 144 923
71.218 62 372 53 034 42 330 50 960 38 539
124.439 126 871 128 085 123 104 98 553 96 060
101.707 43 618 20 226 14 827 22 173 21 831
363.823 355 949 299 459 304 748 256 970 301 353
2006

2007

2008

2009

2010

2011

146.047 150 145 116 845 129 472 115 109 113 973
130.098 126 542 130 929 148 681 155 404 155 377
11.682 17 039 19 138 18 241 17 577 10 078
69.453 55 693 18 683 15 471
7 831 16 311
787
3 339
2 002
6 382
2 321
357.280 350 863 290 334 313 867 302 303 298 060
6.543

5 086

9 125

-9 119

-45 333

3 293

A támogatási, pályázati bevételek (EEN, CNCB), melyek 2011. közepére valószínősítettünk,
beérkeztek, ezzel helyreállítva a 2010. évi bevétel kiesést.
A tagdíj bevétel 2.493 ezer Ft-os csökkenése, nagymértékben elmarad a 2010. évi bevétel
kieséstıl, azért még jól tükrözi a tag vállalkozások gazdasági helyzetét, a válság tendenciákat.
Az egyéb bevételek kismértékő csökkenése jól mutatja a kamara vezetésének 2010. évi gyors
helyzetfelismerését, így az egyéb bevételszerzı tevékenységek (pl. rendezvények) az elızı
évi szinten tartása következtében ezen bevételek megırizték a 2010. évben elért szintet.
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B.)

Költségvetési támogatás felhasználása

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a 2011. évben nem részesült költségvetési
támogatásban.

C.)

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Megnevezés
Befektetett
eszközök
Immateriális
javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Aktiv idıbeli
elhatárolás
Eszközök
összesen
Saját tıke
Tıke változás
Ebbıl tárgyévi
eredmény
Céltartalék
Kötelezettségek:
Hosszúlejáratú
Rövidlejáratú
Passzív idıbeli
elhatárolás
Források
összesen

D.)

2006.12.31

Mérleg adatok
2007.12.31 2008.12.31

2009.12.31

2010.12.31

2011.12.31

321 034

333 124

312 780

313 953

293 075

283 176

34 284

35 104

25 194

28 865

15 833

9 352

16 200

19 568

11 782

8 213

4 979

2 111

270 550

278 452

275 804

276 875

272 263

271 713

283 379
113 645
0
169 734

286 607
158 892
0
127 715

288 913
141 440
333
147 140

270 203
146 394
333
123 476

239 409
152 479
334
86 597

277 056
171 197
334
105 525

18 549

18 630

20 015

7 261

6 182

6 956

622 962

638 361

621 708

591 417

538 666

567 188

600 573
594 030

607 908
602 822

569 963
560 838

563 623
572 742

517 362
562 695

520 655
517 362

6 543

5 086

9 125

-9 119

-45 333

3 293

0
18 165
8 208
9 957

0
21 601
8 635
12 966

0
18 375
6 080
12 295

0
22 644
4 216
18 428

0
19 504
2 435
17 069

0
21 443
0
21 443

4 224

8 852

33 370

5 150

1 800

25 090

622 962

638 361

621 708

591 417

538 666

567 188

Cél szerinti juttatások kimutatása

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a 2011-es évben 144.923 ezer Ft értékben
közhasznú tevékenységeit érintı cél szerinti juttatásban részesült. Ebbıl az összegbıl 53.347
ezer Ft támogatás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától érkezett szerzıdés alapján, 1.468
ezer Ft támogatás pedig egyéb szervezetektıl folyt be.
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E.) A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól a
helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke
Támogatási, pályázati bevétel
Projekt megnevezése
Bértámogatás
Gyakorlati képzıhely ellenırzés
Szakmai vizsgáztatás
Tanulószerzıdés
Szakma Kiváló tanulója /SZKTV/
Szintvizsga
RFKB
MKIK Ügyintézık szakmai felkészítése támogatás
Békéltetı testület mőködtetése
CE Program/CNCB
PBKIK alapszab.szer. Kiem.Közh.Támogatás
REG_DD_KOMP_09/Baross
EEN-CIP TÁMOGATÁS
(ebbıl 2008-2010. idıszakra jutó 23 647,-)
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások összesen:

F.)

Támogatás E Ft
4 023,00
5853,00
2 587,00
25 017,00
2 144,00
13021,00
7 514,00
2 625,00
12 841,00
5 703,00
660,00
2 185,00
60 750,00
144 923,00

Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara vezetı tisztségviselıi 2011-ben a kamarától
csak a szükséges, külföldi kiküldetések költségtérítésében részesültek, ennek összege 169.026
Ft volt.

G.)

A PBKIK közhasznú tevékenységeinek rövid tartalmi beszámolója

I.
A PBKIK „tudományos tevékenység, kutatás” témakörébe tartozó kiemelten
közhasznú tevékenységei
Kamaránk erre a kiemelten közhasznú tevékenységére a 2011-es évben összesen 18 306,ezer Ft támogatásban részesült.
1)
A Magyar Innovációs Szövetség Régiós Irodája és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara együttmőködési megállapodása
Cél: A kamara a 2011. február 23-án aláírt együttmőködési megállapodás végrehajtásával is
segíteni kívánja a régió vállalkozásainak innovációs tevékenységét, az információáramlás
mind szélesebb körben való terjesztésével, innovációt érintı jogi és számviteli tanácsadással.
Szakmai értékelés: Az együttmőködési megállapodásnak köszönhetıen a tudás intenzív
gazdaság fejlesztésében az együttmőködı partnerek koordinált tevékenysége valósult meg. A
Magyar Innovációs Szövetség innovációs politika megújításában vállalt tevékenységét az
együttmőködési rendszer keretében a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara folyamatos
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szakmai anyagok és törvényi elıterjesztések véleményezésével támogatta, amelynek
köszönhetıen a régióban mőködı innovatív vállalkozások véleménye és szakmai szempontjai
is megjelentek az országos innovációval kapcsolatos minisztériumi és hivatali munkában.
Pénzügy: A tevékenység nem járt pénzügyi mozgással
2)

Stratégiai irányok, innovációs politika és klaszterfejlesztés

Az újonnan megalakult Nemzeti Innovációs Hivatal bemutatkozó rendezvénye.
Cél: A rendezvény célja, hogy megismertesse a vállalkozásokkal a kormány új innovációs és
klaszterfejlesztési politikáját, ezzel is segítve a térség kutató helyeinek és innovatív
vállalkozóinak tevékenységét.
Szakmai értékelés: A kamara körvonalazódó új szerepkörében is stratégiai partnerként
tekinti a Nemzeti Innovációs Hivatalt, jelenleg futó hazai és nemzetközi innovációs
projektjeivel (Enterprise Europe Network, CNCB, Baross Gábor Program Innomark)
tudatosan tölt be gazdaságélénkítési feladatokat ebben a szők szegmensben is. Dr. Peredy
Zoltán elıadást tartott a magyar K+F+I politika és nemzeti innovációs rendszer kihívásairól,
lehetıségeirıl, valamint kitért a klaszterpolitika stratégiai irányára is. Az ülésre a bizottsági
tagok mellett meghívást kaptak azon klaszterek képviselıi is, melyekkel a kamara
együttmőködési megállapodást kötött. A március 25-én megrendezett konferencián a térség
22 innovatív vállalkozása képviseltette magát.
Pénzügy: a program az Enterprise Europe Network projekt keretein belül valósult meg.

3)

Hogyan hasznosítsuk kutatási eredményeinket? – TÉT Alapítvány, PTE KTK

Cél: a kutatási és vállalkozói szféra együttmőködési lehetıségeinek feltárása, hogy a régió
rendkívül alacsony innovációs teljesítményét javítsuk, növeljük az iparjogvédelmi
kibocsátások számát és a kutatás fejlesztési beruházások volumenét.
Szakmai értékelés: Az egyetemi kutatói bázisok kutatatási eredményei nem megfelelı
hasznosításának oka, hogy nem ismerik a régió vállalkozásait, így kutatási eredményeik
hasznosításához nem találnak megfelelı partnereket, sem gyártói, sem pedig befektetıi
oldalról. Másik oldalról: a vállalkozások nem ismerik az egyetemek kutató-fejlesztı
tevékenységét, az iparjogvédelemben rejlı lehetıségeket. Ehhez kívánt segítséget nyújtani a
kamara a TÉT Alapítvány támogatásával megrendezett rendezvénnyel, melyen 25 fı vett
részt. A TÉT Alapítvány megismerte a régiós kutatási potenciált és innovatív ötleteket,
amelyeknek támogatását már az egyetem vezetıivel folytatott további tárgyalások
eredményeként valósították meg, FP7-es és más Uniós innovációs projektek keretében.
Pénzügy: a program a TÉT Alapítvány támogatásával valósult meg.
4)

Belföldi technológia transzfer elımozdítása

Cél: A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a Szegedi Biopolisz Kft.
(együttmőködésben a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara EEN irodájával) 2010
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ıszén megkezdte a szakmai egyeztetést a két város és a régiók innovációs és üzleti
potenciáljának fejlesztése érdekében. Feltérképeztük azokat a technológiai fejlesztéseket,
amelyekrıl úgy gondoljuk, érdemesek arra, hogy belföldi partnerséget építsünk ki, és a
nemzetközi versenyben erısebb alapú értéklánccal tudjunk megjelenni.
Fı cél az innovációs kapcsolatok, ipari-technológiai együttmőködések minél szélesebb körben
való kiterjesztése.
Szakmai értékelés: A két intézmény között hatékony szakmai kapcsolat elısegítette a régiós
biotechnológiai potenciálok összekapcsolását, a kínálati lánc erısítését és volumenének
növelését. A régiók egyik kitörési pontja a tudásintenzív gazdaság fejlesztése, amelynek egyik
legfontosabb eleme a biotechnológia. A Biotechnológiai Innovációs Bázis akkreditált klaszter
a Kamarával együttmőködve szakmai és kutatási tapasztalatait átadta a Biopolisz Kft-nek,
amely a szabadalmaztatási és kockázati tıke menedzsment témákban adta át jó gyakorlatait a
pécsi központú biotechnológiai klaszternek.
Pénzügy: A tevékenység nem járt pénzügyi mozgással
5)

Szellemi Eszköz Menedzsment Rendszer bevezetése

Cél: Magyarország az Uniós országok között az utolsó helyek egyikén van kutatás-fejlesztés,
iparjogvédelmi kibocsátás és K+F beruházások tekintetében. A legfrissebb Innobarometer
Uniós statisztika alapján szabadalmak bejegyzését tekintve az Uniós átlag 1 millió lakosra
180 darab, Közép-magyarország 20 darab, addig a Dél-Dunántúlon ez 2-3 darab. A
szabadalmi kibocsátás hımérıje az innovációs tevékenységeknek és kutatás-fejlesztési
potenciálnak. A vállalati szabadalmi kibocsátás egyik akadályozó tényezıje a szellemi
eszközök elégtelen menedzselése, a szellemi eszköz menedzsment kultúrájának alacsony
szintje. A Szellemi Eszköz Menedzsment rendszer bevezetésével célunk a vállalkozói kutatásfejlesztése és innovációs tevékenységek volumenének bıvítése és minıségének javítása.
Szakmai értékelés: A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara együttmőködési
megállapodást kötött Magyarország egyetlen szellemi eszköz menedzselésével foglalkozó
szervezetével a Rigler System Kft-vel, amelynek keretében a rendszert népszerősítı és
bemutató elıadások megszervezése és a rendszer, vállalkozók számára történı bemutatása
történt meg. A Pécsi Tudományegyetem a Kamara segítségével szerzıdést kötött 2011-ben a
Rigler System Kft-vel az egyetemi szellemi eszközök menedzselésére és létrehozták közösen
az ország legnagyobb egyetemi szellemi eszköz adatbázisát.
Pénzügy: A tevékenység nem járt pénzügyi mozgással
6)

Nemzetközi klaszter kapcsolatok/Klaszterek innovatív fejlesztése – CNCB Projekt

Cél: A klaszterek, mint a helyi gazdaság ágazati együttmőködésének képviselıi a kamara
európai projektje (CNCB) által innovatív módszertanokat fejlesszenek közösen a
klaszterfejlesztés, képzés és az export fittség fejlesztése érdekében. A közös munka során
megvalósulhat az innovációs eredmények gazdasági hasznosítása, közös transznacionális
innovációs láncok alakulnak, amelyek új kutatási projekteket és bıvülı innovációs
tevékenységet eredményeznek.
Szakmai értékelés: A Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central
Europe programban (CNCB) a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara hét további ország
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klaszterfejlesztı szervezetével fogott össze a klaszterek képzése, optimalizálása és
nemzetközileg láthatósága javításának érdekében. A projekt keretében olyan innovatív
módszertanok kerültek kidolgozásra, amelyek nemcsak a hazai, de nemzetközi szinten is
segítik a klaszterekben meglévı innovációs láncok fejlesztését és a klaszterekben kialakuló
közös kutatási projektek eredményes menedzselését. A projekt eredményeként a DélDunántúli Kreatív Ipari Klaszter és a Biotechnológiai Innovációs Bázis klaszter nemzetközi
szinten is bemutatta tevékenységét és eredményeit, átadta tudását.
Pénzügy: A CNCB-projekt a CENTRAL EUROPE Programban az Európai Unió és
Magyarország társfinanszírozásában valósul meg.
7)

Innováció témájú közbeszerzés

Cél: Az új Közbeszerzési Törvény bemutatása és elemzése, gyakorlati információk nyújtása
gazdasági szereplık számára. Célunk a közbeszerzési rendszer innovációt segítı elemeinek
bemutatásával a helyi vállalkozások és egyetemek segítése nemzeti és Uniós közbeszerzési
eljárásokban történı eredményes részvételben.
Szakmai értékelés: A résztevık köre sokrétő, cégek, önkormányzatok, ügyvédi irodák,
egyetemi képviselık számára nyújtott információt a program az új törvényi szabályozás
tükrében. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a Közbeszerzési Kabinet
megalapításával kívánja segíteni a gazdasági szereplıket az ajánlattevıi és ajánlatkérıi
oldalon egyaránt. A 2011. október 27-i rendezvényen 22 szervezet 34 képviselıje értesült a
legújabb változásokról. A program pozitív eredményeinek hatására a Kamara a Vianwex Kftvel szerzıdést kötve megalakította a Kamarai Közbeszerzési Kabinetet, amely a régió
közbeszerzési aktivitását és eredményességét támogatja tanácsadással, közbeszerzési
ismeretek átadásával és közbeszerzési szolgáltatások kínálatával.
Pénzügy: A program az Enterprise Europe Network projekt keretein belül valósult meg.
8)

Innováció, technológia transzfer

Az irodahálózat különleges figyelmet fordít a tudásközösség erısítésére. Új technológiák
hasznosításában és átvételében támogatja a régió vállalkozásait. Segít a legkorszerőbb
külföldi technológiák magyarországi meghonosításában és a versenyképes piaci technológiák
nemzetközi piacra juttatásában. Cégre szabott tanácsadással támogatja a vállalkozásokat
innovációs kapacitásaik fejlesztésében.
Kiemelt aktivitások 2011-ben:
 Együttmőködés a Biopolisz Kft; Magyar Biotechnológiai Szövetséggel
 A 2011. évre közös projekt- és rendezvénynaptár készült a szomszédos Eszékkel
 Együttmőködés a szellemi eszköz menedzsment területén a Lean Innovation Ltd. -vel
9)

K+F

K+F-hez kapcsolódó tevékenységei során az irodahálózat elsıdleges célja, hogy ösztönözze a
vállalkozások részvételét az EU programjaiban, pályázataiban, továbbá a kutatási ötleteket
feltárja és ezekhez megfelelı nemzetközi partnert találjon a magyar fél(felek) számára.
Kiemelt aktivitások 2011-ben:
 Feltaláló születik! PTE KTK 2011. május 10-i rendezvény kamarai díj - elıkészítés
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Zagrebi üzletember találkozó szervezése TERA-val (Horvátország) és részvétel déldunántúli cégekkel
Brokerage Event: Greening Business szervezése (Horvátország, 2011. november 10.)

II.
A PBKIK „nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés” témakörébe
tartozó kiemelten közhasznú tevékenységei
Kamaránk erre a kiemelten közhasznú tevékenységére a 2011-es évben összesen 65 024,Ft támogatásban részesült.
1)

A VIVACE+ program folytatása

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara között együttmőködési megállapodás jött létre a VIVACE+ 2011 akcióprogram
keretében megvalósítandó egyes tevékenységekrıl. A program keretében a kamara mőködteti
az Iparjogvédelmi Információs Pontot, valamint alapfokú tanfolyamot szervezett a térség
vállalkozói számára, a Hivatal közremőködésével.
Cél: A kkv-k iparjogvédelmi tudatosságának fokozása, iparjogvédelmi és szerzıi jogi
ismereteinek gyarapítása, a szellemi tulajdon védelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztése,
az iparjogvédelmi kultúra terjesztése.
1.1. Információs pont mőködtetése:
A PBKIK RIC irodája az SZTNH Információs Pontjaként mőködik. Folyamatos tanácsadással
állt 2011-ben is a vállalkozások rendelkezésére, díjmentes szolgáltatást nyújtva szellemi
tulajdonvédelmi kérdésekben. Mintegy 65 vállalkozás és egyéni vállalkozó vette igénybe a
szolgáltatást a régióból, köztük számos nem kamarai tagvállalat.
1.2
Alapfokú iparjogvédelmi képzés
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával közös szervezésben megvalósult képzésen 16 fı
vett részt és kapott tanúsítványt az alapfokú iparjogvédelmi ismeretek elsajátításáról. A
képzés célja a vállalkozások iparjogvédelmi tudatosságának fokozása, az iparjogvédelmi
kultúra fejlesztése, mely mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon való megjelenésük
elıfeltétele.
Szakmai értékelés: A régió innovatív vállalkozásai közül egyre többen vették igénybe az
Információs Pont szolgáltatásait. A konzultációkon megjelent 65 vállalkozás között volt
számos nem kamarai tagvállalat is. Az Információs Pont mőködtetése mellett sikeres volt az
alapfokú oktatás lebonyolítása is. A információs pont szolgáltatásai (iparjogvédelem) segítette
a tudásintenzív gazdaság fejlıdését, piaci sikereinek elérését. Az iparjogvédelmi
szolgáltatások a kutatási ötletek menedzselését és az ötletek piaci védelmét is szolgálták,
amellyel a régió tudásgazdaságának egésze fejlıdött, segítette az innovációs tevékenységek
eredményes megvalósítását.
Pénzügy: a programok az Enterprise Europe Network projekt keretein belül, valamint az
SZTNH támogatásával valósultak meg.
2)

Baross Innomark pályázati program aktivitásai
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Cél: A régió közel 20 éve küzd saját gazdasági lehetıségeinek azonosításával. Bár a
Versenyképességi Pólus program iránymutatást adott, és a stratégia mentén azóta is
eredményes gazdasági tevékenységek zajlanak, nem sikerült a régióban a külföldi mőködı
tıke országosan is legalacsonyabb szintjét emelni, üzleti prosperitással bíró iparágakat
továbbfejleszteni. Célunk az elnyert Baross Pályázat feladatrendszerének hatékony és
eredményes megvalósításán keresztül a régiós klaszterek, mint a vállalkozások és
tudásgazdaság együttmőködési platformján keresztül a klaszterekkel kapcsolatos szakmai
ismeretek fejlesztése, klaszterek fejlesztésével kapcsolatos ismeretek és információk átadása.
2.1
Klaszter Workshop
A budapesti klaszterfórumon való részvételt követıen találkozót szerveztünk az
együttmőködı klaszterek számára, a MAG Zrt. klaszteriroda közremőködésével. A 2011.
szeptember 1-i rendezvényen tájékoztatást kaptak a résztvevık a klaszter akkreditációs
eljárásról, a már akkreditált klaszterek a pályázati lehetıségekrıl.
2.2
Innomark hírlevél
Rendszeres hírlevél küldése a kamarai együttmőködésben résztvevı 14 klaszter részére
rendezvényekrıl, pályázati és együttmőködési lehetıségekrıl
2.3
Szakmai tanulmányok elkészítésének koordinálása
A Klaszterek horizontális és vertikális termékforgalmának ösztönzését segítı, valamint a
Pólus Program kiemelt irányainak megfelelı klaszterek igényeire szabott
szolgáltatáscsomagok kidolgozásának elıkészítése.
2.4
Szakmai és nyelvi képzés
Iparjogvédelmi képzés és angol szaknyelvi képzés biztosítása a szakmai munka érdekében a
kamara alkalmazottja részére.
Szakmai értékelés: A klaszterek Baranya megyei aktivitásai országos szinten is az elsık
közé tartozik, a megyében a legmagasabb a mőködı klaszterek száma és 2011 év végére már
két darab akkreditált klaszterrel büszkélkedhet a régió. A projekt hatására új és új iparágakban
jelennek meg alulról szervezıdı klaszterek és iparági együttmőködések. A vállalatok és a
kutatóhelyek összefogásán keresztül a tudás és a piaci hasznosítás képessége eredményes
gazdasági projekteket és új innovatív termékeket eredményezett a régióban.
Pénzügy: Az alábbi programok a Baross Gábor pályázat keretében valósultak meg. A 2011ben megkapott pályázati támogatás összege: 3.277.000 Ft, amelybıl 2011-es évre 2.185.000
Ft esik. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés céljából a felhasznált támogatás
1.100.000 Ft.
5)

Szakmai vizsgáztatás

Cél: A kamarák kiemelt törvényi feladata a szakmai záróvizsgákra vizsgabizottsági kamarai
tag, illetve 2011. januártól 126 szakképesítésben a vizsgabizottság elnökének delegálása is. A
közoktatási és a szakképzési törvény fontos feladatokat bíz a kamarákra, annak érdekében,
hogy a munkaerıpiac igényeit közvetítse a szakképzés felé, illetve ellenırizze a gyakorlati
képzés színvonalát. A fı cél az, hogy a kamara a vizsgákra olyan kamarai szakembert
delegáljon, aki a szakma védelme érdekében vizsgálja-vizsgáztatja a tanulót.
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Szakmai értékelés: A 2011-es évben 402 vizsgadelegálás történt, ebbıl 227 záróvizsgára
elnököt, 175 vizsgára pedig tagot delegált a kamara. A szakmai záróvizsgákon 150
szakmában 436 fıt vizsgáztattak. A 2011-es év áprilisában és szeptemberében megszervezett
vizsgaelnöki minimumvizsgán 78 elnök tett sikeres vizsgát, februárban pedig a
vizsgabizottsági tagok és elnökök közös felkészítésén 213-an vettek részt, mely után a
résztvevık tanúsítványt kaptak.
Pénzügy: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötött támogatási szerzıdés, mely az
MPA-KA-NGM-7/2010 sz. valamint az MPA-KA-NGM-3/2011 sz. támogatási szerzıdés
alapján jött létre, a szakmai záróvizsgák elnöki és tagi delegálásának lebonyolítását végzı
munkavállaló foglalkoztatásával kapcsolatos személyi jellegő költségek finanszírozására két
részletben érkezett 1.293.534,- Ft-os, támogatás, összesen 2.479.068,- Ft-os összegben.
6)

Gyakorlati képzıhelyek kétszintő ellenırzése

Cél: A szakmai utánpótlás nevelésében fontos a gazdálkodók szerepvállalása. A kamara
legfontosabb szakképzési feladatai közé tartozik a gyakorlati képzıhelyek ellenırzése,
melynél feladat az erre vállalkozó cégek szakmai felkészítése, módszertani tanácsokkal való
ellátása, a másrészt a gyakorlati képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek
ellenırzése.
6.1
Gyakorlati képzıhelyek kétszintő ellenırzése
Az MKIK támogatás felhasználásával Baranya megyében a 2011. évben a kereskedelmi és
ipari szakmák területén 15 képzıintézmény tanulóit ellenıriztük. Munkatársaink és
szakértıink összesen 142 gyakorlati képzést folytató vállalkozásnál, az ezek által mőködtetett
176 képzıhelyen gyakorlati képzıhely ellenırzést. Az emelt szintő minısítés (akkreditáció)
megyei viszonylatban a 121 gazdálkodó szervezet 151 képzıhelyét érintette.
6.2
Gyakorlati képzését végzı szakemberek pedagógiai felkészítése
A gazdálkodó szervezetek gyakorlati képzését végzı szakemberek pedagógiai felkészítése
2011. év októberében került lebonyolításra szintén MKIK támogatás felhasználásával. 35 fı
vette át a tanfolyam elvégzésérıl szóló tanúsítványát
Szakmai értékelés: A magas színvonalú gyakorlati képzés alapvetı feltétele, hogy a
képzıhely rendelkezzen a szakma oktatásához szükséges technikai felszereltséggel, képzett
szakemberrel, s munkavédelmi szempontból biztonságos legyen a munkahely. A kamara
szakképzési feladatai közé tartozik a tanulószerzıdés megkötését megelızıen bevezetı
ellenırzések lebonyolítása, illetve, a már képzésben résztvevı vállalkozások évközi gyakorlati
ellenırzése. Fontos szempont a cégek szakmai felkészítése, módszertani tanácsokkal való
ellátása, s egyben a szükséges személyi és tárgyi feltételek ellenırzése is.
Pénzügy: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötött támogatási szerzıdés, mely az
MPA-KA-NGM-7/2010 sz. valamint az MPA-KA-NGM-3/2011 sz. támogatási szerzıdés
alapján jött létre, kétszintő gyakorlati képzés ellenırzési rendszerének mőködtetésében,
továbbá a gyakorlati képzését végzı szakemberek pedagógiai felkészítésében felmerülı
költségek finanszírozására. A feladatra két részletben érkezett támogatás, egyszer 2.475.000
Ft,-, az év második felében 3.300.000 Ft, összesen 5.775.000,- Ft összegben.
7)

Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
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Cél: A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság célja a regionális
szakképzés-fejlesztési stratégia aktualizálása. Javaslatot tesz a régióban a szakképesítéseknek
a hiány-szakképesítések körébe történı besorolására. Emellett dönt képzési alaprész
decentralizált pénzügyi keretébıl nyújtandó fejlesztési támogatásokról.
Szakmai értékelés: A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a Dél-dunántúli Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizottság munkáját segítette. A kamaránk képviselıje részt vett a
bizottság ülésein, továbbá a szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulásának
felmérésében. Ebben a kutatásban országosan mintegy 4000 vállalkozás és 3000 tanuló került
megkérdezésre. Munkatársaink a felmérés során 363 db kérdıívet töltöttek ki és 10 db
szakértıi interjút készítettek. Kamaránk több szakmai fórumok rendezett, valamint
munkatársaink elıadásokat tartottak különbözı szervezetek rendezvényein.
Pénzügy: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötött támogatási szerzıdés, mely az
MPA-KA-NGM-8/2010/TSZ/3 valamint az MPA-KA-NGM-4/2011/TSZ/3 támogatási
szerzıdés alapján jött létre a munkaerı-piaci szereplık iskolarendszerő szakképzés
koordinációjában való részvételéhez kapcsolódó feladatok megvalósításának finanszírozására.
A támogatás két részletben érkezett, elıször 3.775.000Ft összegben, majd 3.823.836Ft
összegben. Összesen 7.598.836 Ft támogatás érkezett.
8)
Tanulószerzıdéses tanácsadói hálózat mőködtetése (2010/2011 tanév és 2011/2012
tanév)
Cél: A tanácsadók fı feladata, hogy a vállalkozásokat megismertessék azokkal a
jogszabályokkal, személyi és tárgyi feltételekkel, dokumentumokkal, eljárásrenddel, mely
alapja a tanulóképzésnek. A tanácsadók 4-5 iskolával tartják közvetlenül a kapcsolatot, illetve
az ide kapcsolódó gyakorlati képzést végzı vállalkozásokkal. A cégeket folyamatosan
látogatják, valamint ügyfélfogadási idıben személyesen és telefonon tájékoztatják a felmerült
kérdésekben. A legnagyobb igény a tanuló képzéssel kapcsolatos alaptájékoztatásra
(jogszabályok, kötelezı juttatások, stb.), és a juttatások pénzügyi elszámolásával összefüggı
ismeretek átadására van.
Szakmai értékelés: A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tanulószerzıdéses
tanácsadói hálózatának mőködtetését 5 fıállású tanácsadóval és 1 fı adminisztrátorral látja el
MKIK támogatásból. A tanácsadói aktivitásnak, kamaránk jó marketing tevékenységének,
illetve az iskolákkal fennálló jó együttmőködésnek köszönhetı, hogy évek óta folyamatosan
nı a tanulószerzıdések és a gyakorlati képzésben szerepet vállaló vállalkozások száma. A
növekedés tovább tart, bár mérsékeltebb ütemben.
- A tanulószerzıdések száma: 2575
- Gazdálkodó szervezetek száma: 421
- Tanulószerzıdéses képzıhelyek száma: 487
- Iskolák száma: 14
Pénzügy: A meghatározott feltételek szerint alkalmazott tanácsadók foglalkoztatásához a
MPA-KA-SZMM-5/2009. számú támogatási szerzıdés alapján az NSzFI utólagos elszámolási
kötelezettséggel, vissza nem térítendı anyagi támogatást nyújt 22 274 320 Ft értékben. A
szerzıdés szerinti támogatás és annak egyéb feltételei a hivatkozott szerzıdésen alapulnak.
Szakképzési Alaprész központi keretébıl kapott támogatásból 5 egész tanácsadói státusz és 1
fı adminisztrátor finanszírozását biztosították. Ezeket az összegeket az alábbi feltételek
teljesítése mellett használhattuk fel:
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Fıállású tanácsadó esetében
- 3.602.730 Ft/fı /év munkabér és járulékai
- 300.300 Ft / fı/év közlekedési költségtérítés
- 479 910 Ft /fı/év mőködési költség
Fıállású adminisztrátor esetében
- 2.587.068 Ft/fı/év munkabér és járulékai
9)

Mestertanfolyamok és mestervizsgáztatás

Cél: A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlıdés és
egzisztenciális életpálya modell, karrier kialakításának lehetıségét, valamint a
tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását; tanúsítsa a
mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési,
munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintő ismeretét. Ezzel a szakmai
megbecsülés, anyagi erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját teremtse meg. A minıségi
színvonalon képzett mesterek szakmai tudásuk, munkatapasztalatuk, munkakultúrájuk
birtokában, hozzájárulnak a vállalkozások eredményes vezetéséhez, a vállalati
munkafolyamatok
irányításához,
szakmájuk-,
hivatásuk
továbbörökítéséhez,
a
foglalkoztatáshoz, a munkahelyteremtéshez.
Szakmai értékelés: A 2011-es év során a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
pedagógiai és vállalkozási ismeretek, valamint gázvezeték és készülékszerelı szakmai
mestervizsgára felkészítı tanfolyamot és vizsgát szervezett 12, illetve 9 fı számára. A
sikeresen vizsgázók közül azok, akik mind a három rész-mestertanúsítványt megszerezték 5
fı Baranya megyében (gázvezeték- és készülékszerelık), 1 fı Tolna megyében (szakács) és 1
fı Pest megyében (ortopédiai cipész) szerezte meg a mester címet.
Pénzügy: A mesterképzés szervezése és megvalósítása piaci alapon zajlik. Mesterképzési és
vizsgáztatási szolgáltatásunk bevétele 2011 évben:
- Pedagógiai ismeretek és vállalkozási ismeretek tanfolyam és vizsga: 1.224.440.-Ft
- Gázvezeték és készülékszerelı szakmai mestertanfolyam és vizsga: 1.610.000.-Ft
10)

A 2010/2011-es tanév Szakma Kiváló Tanulója Verseny

Cél: A Szakma Kiváló Tanulója Verseny célja a gyakorlatigényes, ”fizikai” szakmák
társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése, a szakmunkás pályamodell bemutatása,
népszerősítése és a pályaválasztás segítése, a tehetséges tanulók kiválasztása.
10.1 A 2010/2011-es tanév Szakma Kiváló Tanulója Verseny elıdöntıinek
lebonyolítása Baranya megyében
Baranya megyébıl a Szakma Kiváló Tanulója Versenyre 25 szakmában, 12 iskolából
összesen 157 tanuló nevezett, közülük 144 diák jelent meg az elıdöntıkön. Az országos
döntıbe 10 szakmában összesen 12 tanuló jutott be, közülük heten értek el dobogós helyezést.
10.2 A Szakma Sztár Fesztivált meglátogató diákok szállításának, úti csomaggal
történı ellátásának biztosítása
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a területéhez tartozó oktatási és szakképzı
intézményekkel a Szakma Sztár Fesztiválon való részvételi igényeket elızetesen felmérte és a
döntıre 9 db autóbusszal 396 fı fel- és visszautaztatását, valamint étkezési csomaggal történı
ellátását bonyolította le.
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Szakmai értékelés: Kamaránk feladata az írásbeli elıdöntık Baranya megyei lebonyolítása,
és az ahhoz kapcsolódó feladatok elvégzése. Az országos döntıhöz kapcsolódóan a Szakma
Sztár Fesztiválra a pályaválasztás elıtt álló diákok versenyre szállításának megszervezése és
lebonyolítása. Azok a fiatalok, akik vállalják a versenyen való megmérettetést,
reflektorfénybe kerülnek és példamutatásukkal fontos szerepet töltenek be a szakmák
elismertségének és népszerősítésének növelésében. A verseny - a szakmák bemutatása,
megismertetése által - nagyban hozzájárul a pályaválasztás elıtt álló diákok segítéséhez
döntésük meghozatalában.
Pénzügy: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara között létrejött MPA-KA-NGM-7/2010. számú megbízási szerzıdés szerint az
elıdöntık lebonyolítására a versenyen résztvevı tanulónként bruttó 4.500,- Ft támogatást
fizetett. Ennek megfelelıen 144 tanuló után összesen 648.000,- Ft állt rendelkezésünkre az
elıdöntı megszervezésére és lebonyolítására. A Pécs – Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
a Szakma Sztár Fesztiválra történı 360 tanuló utaztatására, étkezési csomaggal történı
ellátására 1.722.9600,- Ft támogatást kapott. A szerzıdésben szereplı feltételeknek eleget
téve a 398 fı Szakma Sztár Fesztiválra történı fel- és visszautaztatása és élelemmel
ellátásának végösszege 1.758.015,- forint volt. A támogatási összegeken felül felmerült
költségeket, eszközöket és infrastruktúrát a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara saját
költségvetésébıl biztosította.
11)

Szintvizsgák szervezése

Cél: A szintvizsga a gyakorlati készségek elsajátításának mérésére szolgáló folyamatba épített
ellenırzési rendszer –, amely még a szakmai vizsgát megelızıen a képzés felénél információt
ad a tanulók idıarányos felkészültségérıl, gyakorlati ismereteik szintjérıl, kreativitásukról.
Lehetıséget biztosít oktató és tanuló részére a hiányzó ismeretek pótlására. Növelheti a
szakmunkástanulók
szakmunkásvizsgára
való
felkészítésének
hatékonyságát,
eredményességét. Ezeket a vizsgákat a kamara szervezi.
Szakmai értékelés: A vizsgákra 1123 tanuló nyújtotta be Jelentkezési lapját, azonban a
vizsgán csak 1095 tanuló jelent meg és mérte meg tudását. Összesen 110 vizsga zajlott le
2011. január 1 és 2011. május 31 között, amelyen Baranyában 13 iskola vett részt.
Pénzügy: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara között létrejött MPA-KA-NGM-7/2010. számú támogatási szerzıdés szerint az
szintvizsgák lebonyolítására tanulónként bruttó 13.000 Ft támogatást fizetett. Ennek
megfelelıen 1095 tanuló után összesen 14.235.000 forintot.
12)

Együttmőködés az érdekképviseletekkel

Cél: A támogatás célja a kamarák és a gazdasági érdekképviseletek ügyintézı apparátusának
felkészítése, továbbképzése a szakképzéssel kapcsolatos közigazgatás jellegő feladatok
megvalósítására a hivatkozott szerzıdésben meghatározottak szerint. A szerzıdésben leírt
feladatot az alábbiak szerint valósítottuk meg:
Szakmai értékelés: 3 rendezvényt tartott a Pécs- Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara:
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•
•
•

2011. október 17: Belsı képzés – Szakképzési tájékoztató a Közigazgatás – eljárási
törvény szakképzési vonatkozásairól
2011. október 26: Szakképzési és Érdekképviseleti egyeztetés – Fórum
2011. november 26: „Változások a szakképzésben” – Szakképzési Konferencia

Pénzügy: Az MPA-KA-NGM-3/2011 Támogatási szerzıdés szerint 2.625.000 Ft-ot kaptunk
a cél megvalósítására.

III.
A PBKIK „kulturális örökség megóvása” témakörébe tartozó kiemelten
közhasznú tevékenységei
Kamaránk erre a kiemelten közhasznú tevékenységére a 2011-es évben nem részesült
támogatásban.
1)

Pécs Lexikon

Cél: Pécs Lexikon, a kulturális örökség tárháza
Szakmai értékelés: 2010. december 8-án megjelent a Pécs Lexikon. A Pécs Lexikon
menedzselésének feladatát a Pécs Lexikon Konzorcium és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara vállalta. A kétkötetes Pécs Lexikon 1050 oldalon a szerzık 4600 szócikkét és
mintegy 2600 képet tartalmazza. A lexikon tudományos alapossággal foglalja össze és teszi
könnyen áttekinthetıvé a kétezer-éves Pécs szerteágazó múltját, társadalomtörténetet,
gazdaság-, ipar- és kereskedelem-történetét, kihangsúlyozva az ezeréves Pécsi Egyházmegye,
a nagyjelentıségő szén- és ércbányászat, valamint a Pécsi Tudományegyetem városépítı
szerepét. Bemutatja Pécs kulturális életének – irodalom, zene, színház, balett, képzı- és
iparmővészet – gazdag múltját és jelenét, a közgyőjteményeket, az intézményeket, a
szervezeteket, a pécsi sport neves alakjait és intézményrendszerét, valamint a jeles pécsi
személyeket. A második kötetben elhelyezett DVD melléklet a 400 fotóval és 32 kisfilmmel,
filmrészlettel további élményt nyújt az Olvasónak. 2011-ben a város lexikon, mint szellemi
eszköz létrehozása történt meg. A konzorcium a megyei jogú városokat kereste meg, hogy
tapasztalataik birtokában segítse hasonló város lexikonok kiadását.
Pénzügy: 2011-ben pénzügyi mozgás nem történt.
2)

Ipartörténeti múzeum

Cél: Kulturális örökség megóvása.
Szakmai értékelés: A Pécsett megvalósuló Ipartörténeti Múzeum létrehozására az
ipartörténeti emlékek felmérésre, összegyőjtése folyt 2011-ben.
Pénzügy: 2011-ben pénzügyi mozgás nem történt.
3)

Hamerli emléktábla

Cél: Kulturális örökség megóvása.
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Szakmai értékelés: A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kiemelt figyelmet szentel a
gazdaság múltjának 2011-ben volt 150 éves a pécsi kesztyőgyártás. Hamerli János 1861-ben
alapította az elsı kesztyőgyárat. A jubileum alkalmából a kamara együttmőködve a Pécsi
Kesztyő Klaszterrel megkoszorúzta a kamara által, a Hamerli család emlékére korábban
állított emléktáblát, és emlékülést szervezett a család és a gyár történetérıl.
Pénzügy: 2011-ben pénzügyi mozgás nem történt.

IV.
A PBKIK „környezetvédelem” témakörébe tartozó kiemelten közhasznú
tevékenységei
Kamaránk erre a kiemelten közhasznú tevékenységére a 2011-es évben nem kaptunk
támogatást.
A környezettudatos gazdálkodás növekvı társadalmi elvárás és uniós kritérium. E
kérdéskörben a gazdálkodók további felkészítését kiemelt kamarai feladatként kezeltük, hogy
a gazdasági szereplık a fórum adta tájékoztatást követıen felkészültebben tegyenek eleget az
elıírásoknak.
1)

Környezetvédelmi fórum

Cél: A kkv-k környezettudatos szemléletének fejlesztése, a jogszabályi környezetben való
eligazodás, és a jogkövetı magatartás elısegítése.
Szakmai értékelés: A rendezvény aktualitásul szolgált a Zöldhatósági helyszíni ellenırzések
számának növekedése valamint az új Levegıtisztaság-védelmi törvény életbe lépése. A fórum
segítséget nyújtott ahhoz, hogy az ellenırzések során a cégek felkészültebbek legyenek, s
mentesüljenek a növekvı bírságok fizetési kötelezettségétıl. A rendezvényen az elıadók
feltárták a jogszabályi hátteret, s beszámoltak az ellenırzés során általuk elvárt és alkalmazott
gyakorlatról. A felkészült elıadói kört a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelıség szakértıi alkották. A rendezvényen 34 fı vett részt.
Pénzügy: a program az Enterprise Europe Network projekt keretein belül valósult meg.
2)

Környezetvédelmi Termékdíj változások 2011

2011-ben két alkalommal megrendezett fórumon több mint 50 vállalkozás vett részt.
Cél: A konzultációs fórum célja a vállalkozások tájékoztatása a Környezetvédelmi
termékdíjjal kapcsolatos 2011. január 1-vel életbe lépı jogszabályváltozásokról és az ebbıl
fakadó vállalkozásokat érintı eljárásrendrıl és fizetési kötelezettségekrıl, valamint a NAV
jogkörébe helyezett ellenırzésekrıl.
Szakmai értékelés: A rendezvény lehetıséget biztosított a résztvevı kkv-k képviselıinek a
környezetvédelmi termékdíj évente többször változó jogszabályaiban való eligazodásra, a
jogkövetı magatartás betartására. A jogszabályi háttér megismerése mellett lehetıséget
kaptak a vállalkozók az egyéni konzultációkra, kérdéseik felvetésére.
Pénzügy: a program az Enterprise Europe Network projekt keretein belül valósult meg.
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V.
A PBKIK „A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a
határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység” témakörébe tartozó kiemelten
közhasznú tevékenységei
Kamaránk erre a kiemelten közhasznú tevékenységére a 2011-es évben nem részesült
támogatásban.
1)

Roma tanulók felzárkóztatása

Cél: A munkanélküliség csökkentése, a hátrányos helyzető népcsoport felzárkóztatása a
szakmai képzés segítségével. Az alacsony szakképzettségő munkaerı az oktatás és
szakképzés keretein belül történı felkészítése a munkaerı-piaci igényekhez igazodva.
Szakmai értékelés: A kamara és a Gandhi Gimnázium vezetıi egyeztettek annak érdekében,
hogy a tehetséges tanulók a szakmai képzésbe hogyan léphetnek tovább. Feladat a roma
tanulók felkutatása, a szülıi háttér meggyızése a szakmai képzés támogatása mellett, a
tanulószerzıdéses rendszer támogatási lehetıségeinek kihasználásával. Közös pályázatok
benyújtása a további hatékony együttmőködés érdekében.
Pénzügy: 2011-ben pénzügyi mozgás nem történt.

VI.
A PBKIK „fogyasztóvédelem” témakörébe tartozó kiemelten közhasznú
tevékenységei
Kamaránk erre a kiemelten közhasznú tevékenységére a 2011-es évben összesen 12 841,Ft támogatásban részesült.
1)

A Békéltetı Testület mőködtetése

Cél: A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 1999-tıl vezette be hazánkban is a
fogyasztóvédelemnek ezt az Európai Unióban már ismert intézményét. Az ország szinte
valamennyi megyéjében és a fıvárosban mőködnek békéltetı testületek, azért, hogy a
fogyasztói jogvitákat peren kívüli eljárás keretében igen gyorsan és olcsón, lehetıleg
egyezséget létrehozva elrendezzék.
Szakmai értékelés: A 2011. évben a Baranya Megyei Békéltetı Testülethez összesen 404
ügy érkezett (ebbıl 48 ügy 2010-rıl került át, 356 pedig az újonnan érkezett ügy), amelybıl a
Testület 363 ügyet zárt le, így 41 ügy húzódott át 2012-re.
Kötelezést tartalmazó határozatot a Testület nem adott ki az elmúlt évben (alávetési
nyilatkozat hiányában). Alacsony az egyezségek száma (39-11 %), valamivel magasabb az
ajánlások száma (75-21 %), és kiemelkedıen magas, tovább nıtt a megszüntetések száma
(249-68 %). Ebbıl 99 esetben a kérelem megalapozatlansága, 150 esetben pedig egyéb okból
(ezen belül 47 esetben a fogyasztó 2 hónapon belül sem pótolta a hiányokat, 23 esetben a
kérelmét visszavonta, 18 esetben pedig az illetékesség hiánya miatt) került megszüntetésre az
ügy.
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A szakmai rendezvényeken (értekezleteken) való részvétel vonatkozásában a békéltetı
testületi elnökök 2011. február 2-i (MKIK-nál megtartott) országos értekezletét említhetjük. A
publikáció terén pedig a „Fogyasztóvédelem” szaklap november-decemberi számában jelent
meg az „Erısödı vagy gyengülı civil hang?” címő cikk – a Testület elnökének írása.
Tovább nıtt a békéltetı testület ismertsége a baranyai fogyasztók körében (34 üggyel többet
zártunk le, mint a megelızı évben), ugyanakkor egyre több fogyasztó fordul tanácsért a
Testülethez. Az elmúlt évi tevékenységhez tartozik az új békéltetı testület tisztújításával
kapcsolatos tevékenységünk is, e tekintetben elmondhatjuk, hogy a vonatkozó 215/2008.
(VIII.29.) Korm. rendelet elıírásait és az abban foglalt határidıket betartva jött létre 2012.
január 5-én az új Baranya Megyei Békéltetı Testület és választotta meg elnökét.
A Testületnek változatlanul az a 22 tagja volt az elmúlt évben is, az ügyszám növekedéshez
képest ezzel a létszámmal már csak nehézségek árán volt biztosítható az ügyek határidıben
történı letárgyalása. Ezért is került sor az új békéltetı testület létszámának 30 fıre történı
emelésére. A korábbi évekhez viszonyítva az alapvetı változást az elmúlt évben az jelentette,
hogy mintegy 6.000.000 Ft-tal kevesebb támogatást kapott a testület, mint az elızı, 2010-es
esztendıben, így kénytelenek voltunk az ügyek döntı többségében az egyszemélyes
tárgyalásra áttérni, hogy a jelentısen csökkentett keretbıl is biztosítani tudjuk az ügyek
letárgyalását.
Az ún. „érdemi határozatok” száma: egyezség (2010-34 db, 2011-39 db), ajánlás (2010-65 db,
2011-75 db), viszont a kötelezések száma a 2010. évi 5 darabról 2011-ben nullára csökkent
(alávetés hiányában), az eljárás megszüntetésére pedig a 2010. évi 225-el szemben 2011-ben
249-re nıtt.
Változott az arány az elmúlt évben, a szolgáltatások aránya csökkent (a 2010. évi 163-ról
2011-ben 148), a termékek aránya viszont nıtt (a 2010. évi 166-ról 2011-ben 215). A
szolgáltatásokon belül vezet a személyszállítás, ezt követik a közüzemi szolgáltatások, a
terméken belül pedig a lábbelik vezetnek, ezt követik a háztartási gépek és a híradástechnika.
Az átlagos ügyintési határidı 61 nap volt az elmúlt évben (2010-ben 60 nap volt).
Egyszemélyes tárgyalásra 183 alkalommal került sor, írásban lefolytatott eljárás nem történt.
Az elmúlt évben két alkalommal éltek a vállalkozások jogorvoslattal a Testület ajánlása ellen,
ill. ezek közül az egyik ügy a 2010-es esztendıbıl húzódott át 2011-re. Mindkét esetben a
Baranya Megyei Bíróság helyt adott a jogorvoslatnak, és hatályon kívül helyezte a Testület
ajánlását. A vállalkozások együttmőködési készsége változatlanul rossz, amit pregnánsan
mutat, hogy az elmúlt évben egyetlenegy kötelezı határozatot sem tudtunk hozni (alávetés
hiányában).
A fogyasztói visszajelzések változatlanul hiányosak, mert a 114 (egyezség ill. ajánlás) esetbıl
csupán 39 esetben jeleztek vissza a fogyasztók a Testület felé, ebbıl 14 visszajelzés a
teljesítésrıl, 25 pedig a nem teljesítésrıl szól.
A Baranya Megyei Békéltetı Testület mőködésének személyi és tárgyi feltételei biztosítottak.
A mőködtetı Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával harmonikusan mőködik együtt a
Testület, ezen túl folyamatosan jó kapcsolatot tart fenn a fogyasztóvédelmi egyesülettel. A
finanszírozás terén azonban alapvetı problémát jelentett, hogy az elmúlt évre mintegy 6 M Fttal kevesebb támogatást kaptunk, mint a megelızı esztendıben és ezt az
„elıfinanszírozott…” támogatást is az év végén kaptuk meg. Nem elfogadható az az állapot,
hogy a békéltetı testület folyamatosan mőködik az év során, január 1-tıl december 31-ig,
viszont a mőködéséhez szükséges támogatást csupán az év utolsó idıszakában (november
második felében) kapja meg a mőködtetı kamara.
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Pénzügy: A Testület 2011. évi teljes éves mőködési költsége: 12.840.531 Ft
A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján a megyei
kereskedelmi és iparkamarák mellett független békéltetı testületek mőködnek. A Szociális és
Munkaügyi Minisztérium (SZMM) a békéltetı testületek 2011. évi mőködtetési kiadásaihoz
és költségekhez, vissza nem térítendı pénzügyi támogatást folyósított 300.000.000,- Ft
összegben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére. Ennek megfelelıen a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara között létrejött
megállapodás szerint a Baranya Megyei Békéltetı Testület 2011. évi mőködési költségeinek
fedezésére 12.840.531,- Ft támogatást kapott. A 2011. évre vonatkozó támogatási szerzıdés
(mely szerinti feladat megvalósítási határideje 2011.01.01-2011.12.31-ig tart) 2011
szeptemberében kerülhetett csak – az SZMM és MKIK közötti megállapodás hiányában –
aláírásra.

VII.
A PBKIK „euroatlanti integráció elısegítése” témakörébe tartozó kiemelten
közhasznú tevékenységei
Kamaránk erre a kiemelten közhasznú tevékenységére a 2011-es évben összesen 21 567,ezer Ft támogatásban részesült.
1)

Enterprise Europe Network hálózati munka

Cél: az EU által létrehozott és társfinanszírozott irodahálózat célja – immár 5. éve - a régió
kis- és középvállalkozásainak magas színvonalú szolgáltatásokkal történı támogatása, ezáltal
a cégekben rejlı innovációs potenciál növelése, eredményes kiaknázása, különös tekintettel a
nemzetközi piacokon történı részvételre.
1.1
Vállalkozásfejlesztés
Vállalkozásfejlesztési tevékenységünkkel több - fent nevezett módszert – alkalmazva
törekszünk a vállalkozások versenyképességének növelésére. A projekt céljait szem elıtt
tartva vállalkozásfejlesztést támogató alapvetıen nem a hazai, hanem a nemzetközi
viszonylatra, kapcsolatra fókuszál.
Kiemelt programjaink 2011-ben:
 Magyar-Orosz Üzleti Fórum
 Sikeres üzleti Internet, Online marketing képzés
 Belga Gazdasági nap
 Céglátogatás Szerbiában, Odzaci
 A jövı vállalkozói workshop
 Piacra jutási lehetıségek, üzleti kapcsolatok Ausztriában, Hollandiában és
Olaszországban
 Üzletember találkozók: AGRO-ARCA Visnjica, CEBIT Hannover, Istambul Buyers
Mission, Ökoindustria, Danube Region Business Forum
Szakmai értékelés: a Magyarországon 8 tagú konzorcium által mőködtetett irodahálózat
pécsi irodája a régió Baranya-Somogy-Tolna megyék kis- és középvállalkozásainak az
üzletfejlesztés, az innováció és a K+F területén az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
a) Egyszerő és komplex információ átadás
b) Üzleti partnerkeresés (hálózati adatbázis segítségével)
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c) Visszacsatolási lehetıség KKV-k részére EU jogi kérdésekben (Jogszabályok
véleményezése)
d) Rendezvények, Fórumok, workshopok szervezése kiemelt EU témakörökben
e) Céglátogatások és üzletember találkozók szervezése itthon és külföldön
f) Technológia és tudástranszfer
A 2011-ben irodánk 883 résztvevıt regisztrált szakmai rendezvényeken. Nemzetközi kiállítás
és szakvásár mellett szervezett üzletember találkozón 62 régiós cég 133 üzleti tárgyalást
folytatott. 36 üzleti és technológiai ajánlat került ingyenes adatbázisunkba, amelyekre
összesen 110 megkeresés érkezett. Kollégáink 324 esetben adtak választ a régió kis- és
középvállalkozásaitól érkezett, az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekre. A munka
eredményeként 2011-ben 8 konkrét üzleti együttmőködés jött létre irodánk segítségével.
Pénzügy: a hálózati munka végzésének finanszírozása két forrásból történik, 60% EU
támogatás, valamint 40 % önerı felhasználásával, valamint egyéb bevételek és közhasznú
támogatások révén. 2011-ben a 20 482 000 HUF uniós és hazai vállalkozói támogatásban
részesült ezen aktivitás. Egyéb bevétel: 1.449.100 Ft. Közhasznú támogatás: 275.000 Ft
2)

Pályázati tanácsadás, pályázatírás

Cél: A nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése, az uniós forrásokhoz való hozzájutás elısegítése
érdekében, a régió bekapcsolása és felzárkóztatása, legjobb gyakorlat átvétele
Szakmai értékelés: a következı pályázatok kerültek megírásra, illetve benyújtásra:
• Central Europe pályázatírás: Green Foster, YACOOP, DIGI FOR LIFE, SIROS
(Strategic Innovation)
• DD Gépipari Klaszter sikeres DDOP pályázatának elkészítése, menedzsment feladatok
ellátása az elsı két évben
• NER 300 innovatív megújuló energetikai projekthez partneri kör feltérképezése
• South East Europe pályázatírás: RISINSEE, SEEDESIGN, EVLIA, SMARTSEE,
SEPPIA
• További uniós pályázatok elkészítése: YACOOP, CE Story Road, SEE Inno Business,
SEEGed, SEE DUAL, SEE Cities of culture, Innovafood
• 2011-ben 64 cég részesült pályázati tanácsadásban, 84 esetben.
A pályázatok eredménye még nem ismert.

3)

Fejlesztık Fóruma

Cél: A innovatív fejlesztések hasznosítása és mind szélesebb körben való terjesztése, segítve
ezzel a vállalkozások új termékeinek piacra jutását.
3.1
Sikeres üzleti internet képzés (RG Stúdió közremőködésével).
A május 13-tól kezdve 5 alkalommal megrendezett találkozók célja, a digitális alkalmazások,
és informatikai megoldások szemléletének terjesztése, ismeretek eljuttatása a dél-dunántúli
KKV-khoz azzal a céllal, hogy költséghatékonyabban mőködhessenek a gazdasági válság
idején. A rendezvény segített abban is, hogy a résztvevık az informatikai megoldások
ismeretében versenyelınyhöz juttathassák vállalkozásukat, és felelısen tervezhessék
informatikai beszerzéseiket és alkalmazottaik továbbképzését.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

19

A PBKIK 2011. évi mérlege és beszámolója, 2012. április 27.

Szakmai értékelés: A fórumok résztvevıi megismerkedhetnek más kkv-k által kifejlesztett
innovatív termékekkel, melyeket saját vállalkozásukban hasznosíthatnak, illetve
továbbfejleszthetnek. Emellett alkalom nyílik kooperációs együttmőködésre.
Pénzügy: a program az Enterprise Europe Network projekt keretein belül valósult meg.
4)

Baross Innomark pályázati program aktivitásai

Cél: A régió közel 20 éve küzd saját gazdasági lehetıségeinek azonosításával. Bár a
Versenyképességi Pólus program iránymutatást adott, és a stratégia mentén azóta is
eredményes gazdasági tevékenységek zajlanak, nem sikerült a régióban a külföldi mőködı
tıke országosan is legalacsonyabb szintjét emelni, üzleti prosperitással bíró iparágakat
továbbfejleszteni. A vállalkozások export teljesítménye rendkívül alacsony, az export fittség
hiánya a piacok elvesztését eredményezi. Célunk az elnyert Baross Pályázat
feladatrendszerének hatékony és eredményes megvalósításán keresztül a régiós klaszterek
fejlesztése, új iparágakban klaszterek létrehozása és mőködésük segítése, az export
teljesítmény erısítése.
4.1

Dél-dunántúli Gépipari Klaszter megalakulása

A globális piaci lehetıségek, az információs, elektronikai és gyártástechnológiai fejlıdés
ellenére -paradox módon- az új ötletek innovatív termékek és szolgáltatások piacra juttatása,
hasznosítása egyre nehezebb, ha létrehozásuk nem egyértelmően a piac igényein alapul. A
gépipar termékeinek eljuttatása a forgalmazásig hosszadalmas folyamat, hosszú fejlesztési és
gyártási folyamat elızi meg. Európa bár prioritásként kezeli a gépipart, jóval dinamikusabb a
Távol-Kelet, elsısorban Kína és Japán, valamint az Egyesült Államok gépiparának fejlıdése.
Magyarország a tradicionális gépipar területén jelentıs hagyományokkal rendelkezik.
Nemzetközi láthatósága a gépipar területén elmarad a lehetıségektıl, elsısorban az
alapkutatás kapacitásához képest. Kivételt képeznek ez alól az ország észak-nyugati
régiójában koncentrálódó autóipari fejlesztések. Több hónapos elıkészítés, a szükséges
dokumentumok elkészítése és a résztvevık körének egyeztetése után a 2011. március 23-i
alakuló ülésen 17 vállalat részvételével megalakult a DDGK. A klaszterbizottság felkérte a
kamarát a DDOP pályázat elkészítésére, ill. a menedzsment feladatok ellátására sikeres
pályázat esetén, az indulás elsı két évében.
4.2. Közremőködés további klaszterek megalakulásában
Kamaránk aktív elıkészítı és lebonyolító szerepet vállalt a kesztyős és a földtudományi
klaszter alakulásakor, konzultációs lehetıséget biztosított számos további régiós klaszter
alakításához. A kesztyős klaszter a tradíciókkal rendelkezı kesztyőgyártás zászlóshajója
nemzetközi potenciállal és minıségi gyártókapacitással. A létrejött földtudományi klaszter
nemcsak hazánkban, de Európában is egyedülálló a céljait és tevékenységét tekintve is. Fı
tevékenységük a földenergiával és a bányászattal kapcsolatos mérési tevékenységekkel
kapcsolatos kutatások és elemzések.
Szakmai értékelés: Baranya megyében 15 klaszterrel mőködik koordináltan együtt a
Kamara, 2011-ben 3 új iparágban a kesztyős iparban, gépiparban, földtudományok ágazatban
jött létre kezdeményezésünkre és támogatásunkkal klaszter.
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Pénzügy: Az alábbi programok a Baross Gábor pályázat keretében valósultak meg. A 2011ben megkapott pályázati támogatás összege: 3.277.000 Ft, amelybıl 2011-es évre 2.185.000
Ft esik. Euroatlanti integráció elısegítése céljából a felhasznált támogatás 1.085.000 Ft.

A PBKIK „Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek
által igénybe vehetı – szolgáltatások” témakörébe tartozó kiemelten közhasznú
tevékenységei
Kamránk 2011. ilyen támogatást nem biztosított.

Dr. Kéri István
Elnök
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Pécs, 2012. április 27.
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