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1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

székhely:

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

bejegyző határozat száma:

PK. 60.243/1994/4.

nyilvántartási szám:

1216 (nyilvántartásba vételi szám)

képviselő neve:

Dr. Kéri István

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Lásd a szöveges beszámolót.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység
megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, lásd a PBKIK alapszabályát
jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Baranya megye vállalkozói
19372 db rendezett regisztrációval
rendelkező vállalkozás
Lásd a szöveges beszámolót.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Előző év

Tárgyév

MKIK támogatás

82.197

128.806

NGM támogatás

25.218

10.160

egyéb támogatás

35.806

108.846

Előző év

Tárgyév

5. Cél szerinti juttatások kimutatása (ezer Ft)
Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év

Tárgyév

B. Éves összes bevétel

380.781

459.304
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ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény
alapján átutalt összeg

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

110.000

153.172

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

33.221

94.640

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

237.559

211.492

H. Összes ráfordítás (kiadás)

378.521

457.992

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

183.541

228.614

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

338.626

440.515

2.260

1.312

90

90

K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő
közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 0]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25]

Igen

Igen

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő]

Igen

Igen

Ez a táblázat a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
értelmében a közhasznú beszámoló részét képezi.
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A. ) A PBKIK 2013. évi számviteli beszámolója
A PBKIK mérlegére és eredmény – kimutatására vonatkozó megállapítások
A számviteli beszámoló szerves részét képezi a 2013.01.01. –2013.12.31. 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 587 763 E Ft értéket mutat. Az eszközök és források
könyv szerinti értéken, átértékelési különbözet nélkül kerültek be a vagyon mérlegbe.
Adatok E Ft
Megnevezés

2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.31 2012.12.31 2013.12.31

Befektetett eszközök 312 780

313 953

293 075

283 176

366 172

368 123

Forgóeszközök

288 913

270 203

239 409

277 056

232 077

184 817

Aktív időbeli
elhatárolás

20 015

7 261

6 182

6 956

15 268

34 823

Eszközök összesen

621 708

591 417

538 666

567 188

613 517

587 763

Saját tőke

569 963

563 623

517 362

520 655

522 915

524 227

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

Kötelezettségek
Passzív időbeli
elhatárolás

18 375

22 644

19 504

21 443

30 124

30 543

33 370

5 150

1 800

25 090

60 478

32 993

Források összesen

621 708

591 417

538 666

567 188

613 517

587 763

2013-ban az Eszközök értékében bekövetkező 4,2 %-os csökkenés következett be az előző
évhez képest. A változást a befektetett eszközök csekély mértékű növekedése, a
forgóeszközök 20,4 %-os csökkenése, valamint az aktív időbeli elhatárolás jelentős
növekedésének együttes hatása okozta.
A kamara profiljának megfelelően főleg önkormányzati és egyetemi szférával közösen
alapított vállalkozásokat hozott létre a helyi gazdaság különböző szektorainak fejlesztésére.
Ezek nagyobb része betöltötte feladatát, más része a tulajdonostársak megváltozott érdekei
miatt került nehéz helyzetbe és megszüntetésre. Az elmúlt évek célkitűzése volt, hogy a
fejlesztési célokat már nem szolgáló gazdasági egységekből kivonul a kamara.
A követelések 30.528 E Ft-tal csökkentek, melynek oka egyrészt a KIKK egyesület által
visszafizetésre kerülő kölcsön 13 M Ft értékben, másrészt a lejárt Grawe életbiztosítások
kikerültek a követelésekből 7.579 E Ft értékben. A vevői követelés jelentős részét a
tagdíjkövetelés, 46.727 E Ft teszi ki, amely szintén csökkent 11.190 E Ft-tal. Értékvesztésként
2013. évben 1.001 E Ft került elszámolásra.
A forgóeszközök közül a pénzeszközök 112.732 E Ft értékben jelennek meg, amely jelentős
mértékű csökkenést mutatnak a 2012. év fordulónapi pénzeszköz állományhoz képest. Oka a
PBKIK által végrehajtott MKIK projektek utólagos pénzügyi finanszírozása.
EREDMÉNYKIMUTATÁS (E Ft)
BEVÉTELEK

2008

Támogatás bevétel, pályázat

98 114

2009
124 487

2010
85 284

2011

2012

2013

144 923

143 221

247 812
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Közhasznú tevékenységből

53 034

42 330

50 960

38 539

25 472

21 208

Tagdíjból származó bevétel

128 085

123 104

98 553

96 060

102 008

66 342

0

0

0

0

91 342

106 415

20 226

14 827

22 173

21 831

18 738

17 527

Összesen:

299 459

304 748

256 970

301 353

380 781

459 304

RÁFORDÍTÁSOK
Anyagjellegű

2008
116 845

2009
129 472

2010
115 109

2011
113 973

2012
140 023

2013
198 817

Személyi jellegű

130 929

148 681

155 404

155 377

183 541

228 614

Értékcsökkenés

19 138

18 241

17 577

10 078

7 120

9 353

Egyéb ráfordítás

18 683

15 471

7 831

16 311

15 259

18 054

3 339

2 002

6 382

2 321

10 209

3 154

0

0

0

0

22 369

0

290 334

313 867

302 303

298 060

378 521

457 992

9 125

-9 119

-45 333

3 293

2 260

1 312

Kamarai hozzájárulás
Egyéb bevétel - vállalkozói

Pénzügyi műv. ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Összesen:
EREDMÉNY

A közhasznú tevékenységek bevétele 79.734 E Ft-tal nőtt az előző évhez képest. Ezen belül a
pályázati és támogatási bevételek 98.591 E Ft-tal emelkedtek, tagdíj bevétel 35.666 E Ft-tal
csökkent és az egyéb bevétel soron megjelenő kamarai hozzájárulás 15.073 E Ft nőtt.
Az igen jelentős kamarai aktivitások ellenére a közhasznú tevékenységek bevételei
csökkentek. Fontos megemlíteni, hogy a nyújtott szolgáltatások valós értéke ennél jóval
nagyobb, mert számos aktivitás - a kamarai törvény előírásai szerint - térítésmentes
kategóriába tartozik.
A vállalkozási bevételen belül az egyéb gazdasági szolgáltatás a kamara által rendezett
fórumok részvételi díját, a Gépipari Klaszter működési hozzájárulási díját, és egyéb
(üzletviteli tanácsadás, tovább számlázott telefon-, és autópálya díjak) bevételek kiszámlázott
összegét tartalmazza. Az értékesített tárgyi eszköz soron 1 db Peugeot személygépkocsi
értékesítési bevétele jelenik meg. 1.400 E Ft értékben. A közhasznú és vállalkozási
ráfordítások felosztása bevétel arányosan történik.
A közhasznú tevékenységek költségei növekedtek 2013-ban. Ezek egyrészt a kötelező
kamarai regisztrációhoz köthető megnövekedett szolgáltatási kötelezettség és a nyertes EU-s
pályázatok (CMC, EVLIA), az NGM által meghirdetett és elnyert pályázatok ellátásához
előírt, és a növekvő békéltetési ügyek számának növekedése miatt szükséges létszám bővítés
következtében a személyi jellegű ráfordítások mértékében mutatkoznak. Másrészt a
szükséges infrastruktúra és munkafeltételek biztosításának költségeiből, valamint a
nyilvántartásokhoz szükséges anyagjellegű kiadások növekedéséből adódnak.
A vállalkozási tevékenység ráfordításaiban jelentős mértékű, közel 47%-os csökkenés
tapasztalható, amely a 2012. évben egyszeri alkalommal jelentkező rendkívüli ráfordítás miatt
következett be, amely nélkül vizsgálva 49 E Ft-os csökkenés mutatkozik az előző évhez
képest.
Összességében megállapítható, hogy a Kamara 1.312 E Ft-os nyereséggel zárta a 2013. évet.

B.)

Költségvetési támogatás felhasználása

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a 2013. évben nem részesült költségvetési
támogatásban.
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C.)

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Mérleg adatok E Ft
Megnevezés

2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.31 2012.12.31 2013.12.31

Befektetett eszközök 312 780

313 953

293 075

283 176

366 172

368 123

Immateriális javak

25 194

28 865

15 833

9 352

4 466

1 075

Tárgyi eszközök

11 782

8 213

4 979

2 111

4 208

9 626

Befektetett pénzügyi
eszközök

275 804

276 875

272 263

271 713

357 498

357 422

Forgóeszközök

288 913

270 203

239 409

277 056

232 077

184 817

Követelések

141 440

146 394

152 479

171 197

102 280

71 752

Értékpapírok

333

333

334

334

333

333

Pénzeszközök

147 140

123 476

86 597

105 525

129 464

112 732

Aktív időbeli
elhatárolás

20 015

7 261

6 182

6 956

15 268

34 823

Eszközök összesen

621 708

591 417

538 666

567 188

613 517

587 763

Saját tőke

569 963

563 623

517 362

520 655

522 915

524 227

Tőke változás
Ebből tárgyévi
eredmény

560 838

572 742

562 695

517 362

520 655

522 915

9 125

-9 119

-45 333

3 293

2 260

1 312

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

Kötelezettségek

18 375

22 644

19 504

21 443

30 124

30 543

Hosszúlejáratú

6 080

4 216

2 435

0

0

0

Rövidlejáratú
Passzív időbeli
elhatárolás

12 295

18 428

17 069

21 443

30 124

30 543

33 370

5 150

1 800

25 090

60 478

32 993

Források összesen

621 708

591 417

538 666

567 188

613 517

587 763

D.)

Cél szerinti juttatások kimutatása

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a 2013-as évben 247.812 ezer Ft értékben
közhasznú tevékenységeit érintő cél szerinti juttatásban részesült. Ebből az összegből 128.806
ezer Ft támogatás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától, 10.160 ezer Ft a
Nemzetgazdasági Minisztériumtól érkezett szerződés alapján, 108.846 ezer Ft támogatás
pedig egyéb szervezetektől folyt be.
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E.) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól a
helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
Támogatási, pályázati bevétel
Projekt megnevezése
Bértámogatás
Gyakorlati képzőhely ellenőrzés
Szakmai vizsgáztatás
Tanulószerződés
Szakma Kiváló Tanulója Verseny /SZKTV/
Szintvizsga
MFKB
Pályaválasztás
Békéltető testület működtetése
NGM-SZERZ/43/1/2012 Magyar-Horvát Tagozat 60/614
NGM-SZERZ/102/1/2012 Magyar-Horvát Tagozat
NGM-SZERZ/50/1/2012 Külgazdasági rendezvények
Innoklinika
Innoklipp
NGM-SZERZ102/1/2012.Üzletfejlesztés
Innoportfólió
NFÜ- DDOP-1.1.3-11-2011-0006 Gépipari Klaszter
CNCB
Innovációs projekt megvalósítása
Innovációs munkatárs/referens alkalmazása
Országos innovációs hálózat
Innoviz
PBKIK alapszabály szerinti kiemelt közhasznú támogatás
CIP TÁMOGATÁS - Enterprise Europe Network
INKAS Projekt
CMC
EVLIA
Pécsi Kesztyű Klaszter
Visegrádi alap 50+
Széchenyi kártya - eszközbeszerzési támogatás
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott állami
hozzájárulások összesen

F.)

Támogatás E/Ft

és

egyéb

7 046
7 154
2 728
31 269
2 708
16 905
15 192
10 368
11 820
1 603
3 400
57
2 055
1 831
5 100
1 701
5 050
24 227
12 371
5 525
4 860
2 319
312
48 972
1 496
8 043
6 215
6 500
637
348
247 812

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara vezető tisztségviselői 2013-ban a kamarától
nem részesültek semmilyen juttatásban.

G.)

A PBKIK közhasznú tevékenységeinek rövid tartalmi beszámolója
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I.
A PBKIK „tudományos tevékenység, kutatás” témakörébe tartozó kiemelten
közhasznú tevékenységei
1)

Baranya megyei vállalkozások külgazdasági potenciáljának felmérése

Cél: Baranya megyében működő vállalatok exportpiaci potenciáljának felmérése értékesítési
lehetőségeik feltárása. Távlati cél: megyei külgazdasági stratégia kialakítása.
Szakmai értékelés: A felmérés elsősorban primer kutatásra épült, kiegészítve az export
alapvető magyarországi tendenciáinak elemzésével. A kutatást a kamara megbízásából a Pécsi
Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara és a Jurideco Zrt. végezte. Az elkészült
tanulmány következtetései és megállapításai 30 céges és 8 intézményi mélyinterjún, valamint
200 KKV online kérdőíves megkérdezésén alapulnak. Eredményként beazonosításra kerültek
az exportot akadályozó/gátló, valamint az ösztönző tényezők, melyek a jelenleg kidolgozás
alatt álló exportstratégia alapját, harmadik lépésként pedig a külgazdasági stratégia
meghatározását képezik. A kamara Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága olyan konkrét akciók,
programok meghirdetését tartja szem előtt, amelyek azonnali segítséget tudnak nyújtani a
vállalkozásoknak.

2) Innováció fejlesztése a régióban
Cél: A régió, Baranya megye és Pécs városa is elmarad innovációs kibocsátás szempontjából
az országos átlagtól. A helyi tudásközpontok elméleti kutatási tevékenysége nem hatékony az
ipar és a vállalkozások számára. A kamara célja a vállalkozások számára hatékony és
gyakorlatias innovációs tanácsadás, innovációs rendszerek kiépítése és menedzselése.
Szakmai értékelés: A kamara 2012-ben és 2013-ban 6 szakmai projektre és 1 innovációs
menedzser foglalkoztatására vonatkozó pályázatot nyújtott be a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara és a Nemzetgazdasági Minisztérium közös pályázati felhívására. Mind a hét
projekt nyert, így 2013 év elején a kamara nemcsak „leszerződött” a vállalt feladatok
végrehajtására, de a szakmai munkát is megkezdte.
2.1 Innoviz: Segíti a vállalkozások innovációs eredményeinek megjelenítését. A pályázat 5
vállalkozás számára weboldal fejlesztésre, 10 vállalkozás számára PREZI prezentációs
szoftver beszerzésére és képzésre szólt, továbbá a régió innovációs eredményeit bemutató
film elkészítésére.
2.2 Innoklipp: Klaszterek innovációs portfóliójának felmérése tudományos módszertanra
építve. 10 klaszter számára a portfólió elkészítése és webes felület kialakításával annak
megjelenítése. Jelenleg (országosan) 35 klaszter rendelkezik kapacitás portfólióval.
www.klaszterportfolio.hu
2.3 Innoportfolio: A Pécs-Baranyai, a Győr-Moson-Sopron Megyei, a Csongrád Megyei,
valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, Győr, Szeged és
Debrecen városok egyetemeivel közösen a legnagyobb hazai kutatási adatbázis felépítésén
dolgozik a vállalati eredményekre és egyetemi kutatási irányokra építve. A cél a
kapacitások és a technológiai profilok bemutatása, vállalati és egyetemi kutatási
kapcsolatok ösztönzése webes felület segítségével. Jelenleg több mint 300 profil található
az adatbázisban. www.innoportfolio.hu
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2.4 Innoklinika: A projekt célja 4 innovációs mini tréning tananyag fejlesztése és tréningek
szervezése összesen 4 x 10 KKV képviselőjének részére a szellemi eszközmenedzsment,
iparjogvédelem, start-up menedzsment és kreativitás és innováció témakörökben, továbbá
innovációs GYIK (gyakran ismételt kérdések) kiadvány elkészítése és kiadása innovációs
tanácsadással együtt.
2.5 Innovációs menedzser foglalkoztatása: 1 fő innovációs menedzser foglalkoztatása, aki
hatékonyan képes innovációs felmérések és adatbázisok témákban munkánkat támogatni.
2.6 Országos Innovációs Módszertan: A teljes kamarai rendszer számára /23 területi
kereskedelmi és iparkamara/ a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara dolgozta ki az
innovációs országos módszertant, amely az ötlettől a termékig folyamattól a start-up
vállalkozások menedzselésén át az innováció finanszírozásáig tartalmazza az innováció
menedzsment alapjait.
2.7 Nyitott Labor: A projekt célja az egyetemek és kutatási központok kapacitásainak és
technológiai eszközeinek bemutatása az ipar számára. Jelenleg több mint 150 profil
található a rendszerben. www.nyitottlabor.hu

3) Nemzetközi klaszter kapcsolatok/Klaszterek innovatív fejlesztése
Cél: A klaszterek, mint a helyi gazdaság ágazati együttműködésének képviselői a kamara
közreműködésével innovatív módszertanokat fejlesszenek közösen. A közös munka során
megvalósulhat az innovációs eredmények gazdasági hasznosítása, közös transznacionális
innovációs láncok alakulnak, amelyek új kutatási projekteket és bővülő innováció
tevékenységet eredményeznek.
Szakmai értékelés: A klaszterek, mint a helyi gazdaság ágazati együttműködésének
képviselői, a kamara európai projektjei által nemzetközi láthatósághoz, képzési és üzleti
lehetőségekhez juthatnak. A közös munka során megvalósulhat az innovációs eredmények
gazdasági hasznosítása, a közös megjelenés és az exportképesség fejlesztés. A kamara
nemcsak az egyes vállalkozások támogatását, de a klaszterek együttes fejlesztését is segíti.
Ennek megfelelően a kamara eddig tizennégy, a Dél-Dunántúlon működő klaszterrel kötött
együttműködési megállapodást, további klaszterek alapítását és működését támogatja.
3.1
CNCB projekt
A Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe programban
(CNCB) a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara hét további ország klaszterfejlesztő
szervezetével fogott össze a klaszterek képzése, optimalizálása és nemzetközi láthatósága
javításának érdekében. A projekt keretében olyan innovatív módszertanok kerültek
kidolgozásra, amelyek nemcsak a hazai, de nemzetközi szinten is segítik a klaszterekben
meglévő innovációs láncok fejlesztését és a klaszterekben kialakuló közös kutatási projektek
eredményes menedzselését. A projekt keretében nemzetközi kézikönyv készült
klasztermenedzserek számára optimalizálás és nemzetköziesedés témakörben, melyek
kidolgozásában hazai szakértők is részt vettek.
3.2
CMC projekt
A Clusters Meet Culture projektben 5 ország 10 partner intézménye dolgozik közösen együtt
azon, hogy a turisztikai-kreatív ipari és manufakturális ipari lehetőségeket összefűzve
alakítson ki innovatív turisztikai programokat. Cél a kulturális alapú városfejlesztés elveinek
megfelelő turisztikai szolgáltatok kidolgozása. A kamara készítette a projekt teljes működését
megalapozó szakmai-módszertani elemzést, amelyre épülve készítették el a projekt partnerek
a shopping trainer képzési programot és kezdődik meg a pilot projektek fejlesztése.
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3.3
DDGK projekt
A projekt célja a régióban működő gépipari vállalkozások koordinált együttműködésének
megteremtése, a 2011-ben alakult Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter menedzselése. A 2013ban már 21 taggal működő legnagyobb régiós ipari klaszter pályázati projektjének
végrehajtása és a szakmai munka koordinálását végezte a kamaránk. A klaszter a kamara
közreműködésével szakképzési, innovációs, közös beszerzési és marketing projekteket
valósított meg, amelyek a klaszter és a klaszter tagvállalatok további eredményességét
alapozzák meg. Akkreditációs pályázat került benyújtásra, amelynek eredménye 2014-ben
válik ismertté.
3.4
MKGYFK projekt
A projekt célja a régióban működő környezetipari vállalkozások koordinált
együttműködésének megteremtése, a Magyar Környezettechnológiai Gyártó és Fejlesztő
Klaszter munkájának menedzselése. A klaszter a kamara támogatásával 2013. őszén alakult
meg szakmai partnerek bevonásával, 10 tagszervezettel. A klaszter alapítása mellett a klaszter
stratégiai célrendszerét és operatív 1 éves projekt tervét is elkészítette a kamara, továbbá
megkezdték egy 2014-ben Pécsett tartandó országos környezetipari konferencia előkészítését
a klaszterrel.
3.5
MBK projekt
A projekt célja a megyében az 1990-es években megszüntetett és bezárt bányászati ipar
újraélesztése és a szénvagyon vegyipari felhasználását elősegítő fejlesztések elindítása, a
Mecseki Bányászati Klaszter létrehozásával. 2013. nyarától Komló Város Önkormányzatával
és az érintett bányászati és gépipari cégekkel tárgyalva 2013. decemberben a kamara
támogatásával megalakult a klaszter, amelynek stratégiai célkitűzéseit és első éves programját
is a kamara támogatásával alkották ki. A klaszter elindította a szükséges szakképzési
fejlesztéseket is, így 2014-től az országban elsőként már középfokú oktatás keretében is lesz
vájárképzés komlói központtal.

4) Innováció, technológia transzfer
Cél: a régió innovációs kapacitásának fejlesztése és a helyi vállalkozások innovációs
potenciáljának növelése.
Szakmai értékelés: Az EEN irodahálózat különleges figyelmet fordít a tudásközösség
erősítésére. Új technológiák hasznosításában és átvételében támogatja a régió vállalkozásait,
segít a legkorszerűbb külföldi technológiák magyarországi meghonosításában és a
versenyképes piaci technológiák nemzetközi piacra juttatásában, valamint cégre szabott
tanácsadással támogatja a vállalkozásokat innovációs kapacitásaik fejlesztésében.
Kiemelt aktivitások 2013-ban:
 Technológiai nemzetközi együttműködések támogatása és szervezése
 Nemzetközi EEN klaszterfejlesztési munkacsoportban a klaszterfejlesztés szakmai
tevékenység koordinálása és szakmai anyagok fejlesztése

5) Kutatás és Fejlesztés
Cél: a régió kutatással és fejlesztéssel foglalkozó szervezetei és innovációs tevékenységet
végző vállalkozásai számára a nemzetközi láthatóságot és az európai szintű
együttműködéseket támogató rendszerek kialakítása és fejlesztése.
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Szakmai értékelés: K+F-hez kapcsolódó tevékenységei során az EEN irodahálózat
elsődleges célja, hogy ösztönözze a vállalkozások részvételét az EU programjaiban,
pályázataiban, továbbá a kutatási ötleteket feltárja és ezekhez megfelelő nemzetközi partnert
találjon a magyar felek számára.
Kiemelt aktivitások 2013-ban:
- Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter számára KFI projektek azonosítása és projekt tervek
elkészítése
- Nyitott labor projekt keretében a tudásközpontok és egyetemek kutatási kapacitásainak
felmérése országosan, a kamara koordinációjával

6) Szellemi eszközök menedzselése és értékelése – EVLIA
A projekt teljes neve: A jó ötletek maximális hasznosítása a szellemi eszközök nagyobb
kihasználásával a délkelet-európai KKV-k finanszírozása érdekében – Making full value of
good ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE
Cél: Európa számára az innováció az egyik hajtóerő a versenyképesség és növekedés
érdekében. Azonban a növekedni akaró fiatal és innovatív KKV-k problémákkal
szembesülnek. Hátrányos helyzetbe kerülnek, amikor külső forrás bevonására van szükség,
miután a bankok, pénzügyi közvetítők által elvárt gazdasági mutatókkal, biztosítékokkal
általában nem rendelkeznek. A piacokon a szellemi eszközök használata és védelme emiatt a
fennmaradás egyik kulcsfontosságú tényezője. A cégeknek aktívabban kell menedzselniük a
szellemi eszközeiket, hogy beazonosítsák és hasznosítsák valódi értéküket. A cél egy
standardizált metodológia kialakítása, alkalmazása és hatékonyságának tesztelése a pénzügyi
közvetítőszervezetek bevonásával; a pénzügyi szereplők, kockázati tőkések, üzleti angyalok,
bankok és hitelminősítő intézetek új szerepének kidolgozása – a politikai döntéshozók
támogatásával.
Szakmai értékelés: A projekt 2012 novemberében indult. 2013-ban a szellemi eszköz
értékelésére vonatkozó globális felmérés és felmérési/értékelési módszertan elkészült. A
kamara a kommunikációs munkacsomag felelőse. Magyarországon a kamara partnere a Pécsi
Tudományegyetem, stratégia partnere pedig a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal.

7) InnoWeit projekt
Cél: A projekt célja egy innovációs potenciált azonosító módszertan megismerése és
magyarországi alkalmazása, valamint disszeminálása a hazai KKV-k körében.
Szakmai értékelés: A projekt 2013 őszén indult el 6 országból 7 partnerrel, célja pedig egy
innovációs potenciált mérő szoftver használatának tesztelése hazai közegben, hosszabb távon
pedig a módszer adaptációja, ezzel is támogatva a hazai vállalkozások működését. A szoftver
alkalmazását a kamara munkatársai 2013 végén, Németországban sajátították el a szoftver
létrehozóitól. A szakmai munka jelentős része 2014-ben valósul meg.

II.
A PBKIK „nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés” témakörébe
tartozó kiemelten közhasznú tevékenységei
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1) Vállalkozói kultúra és foglalkoztatás fejlesztése a kreatív iparban
Cél: A vállalkozói lét, mint életforma népszerűsítése, a programban résztvevők számára
vállalkozói ismeretek oktatása, önálló vállalkozás elindításának támogatása.
Szakmai értékelés:
Az Önindító projekt a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának programja,
melyet a KIKK Egyesülettel és a kamarával közösen dolgozott ki, és a Baranya Megyei
Vállalkozói Központ továbbá a Dél-dunántúli Idegenforgalmi NKft. közreműködésével
valósul meg, a kreatív iparágat támogatja. A 2013-ban indított szakmai program programban
20 magánszemélyt választottak ki a szakértők pályázat útján. A kiválasztott pályázók 6
hónapos képzésen, és a kamara testületi tagjait bevonva szakmai tanácsadáson vettek részt. A
programnak köszönhetően 15 új vállalkozás jött létre, amelyhez induló tőkét a Munkaügyi
Központ biztosított. A projekthez kapcsolódott a Bekapcsoló program, amelynek keretében 20
kreatív ipari vállalkozás vett fel diplomás pályakezdőket, amelyhez sávos bér és
járuléktámogatást kaptak.

2) EXTRA – Exportfejlesztési Tréning
Cél: a dél-dunántúli vállalkozások versenyképességének növelése, exporttal kapcsolatos
ismereteik fejlesztése, az elsajátítottak gyakorlatban történő alkalmazása. Összességében az
export ismeretek bővítése segítsen hozzá Baranya megye export mutatóinak javításához.
Szakmai értékelés:
A projekt résztvevői egyrészt az üzleti és az export tanácsadás területén tapasztalattal
rendelkező tanácsadók (kamarai munkatársak és külső szakértők), másrészt 10 innovatív és
exportképes ötlettel, szolgáltatással, termékkel rendelkező baranyai mikro, illetve kis és
középvállalkozás.
Oktatás/mentorálás: a cégek 6 x 1 napos – a teljes export folyamatot ismertető - tréningen
vettek részt. Kiegészítésként 2 óra személyes, az export stratégia megfogalmazását támogató
tanácsadást, és 2 óra személyes coachingot is biztosítottunk részükre.
A képzésen a résztvevők elsajátították a nemzetközi piacra lépéshez szükséges legfontosabb
elméleti és gyakorlati tudnivalókat.
A szakértő tanácsadók segítségével a résztvevők felmérték az exportra készülő vállalkozás
aktuális állapotát és saját vállalkozásukra szabott exporttervet készítettek.
Azonnali visszamérés alapján a cégek hasznosnak ítélték meg a programot és rugalmasnak a
szervezést, hiszen igényeik alapján az oktatási anyag folyamatosan módosult a gyakorlati
alkalmazás és az esettanulmányok csoportos feldolgozása irányába.

3) Fit for Fairs Tréning
Cél: a vállalkozások nemzetközi vásárokon történő megjelenésének, javítása, az igényes,
felkészült cégbemutatkozók ösztönzése.
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Szakmai értékelés: a „Fit for fairs” tematika keretében, amely kisvállalatoknak szóló
marketinggel is kiegészült, a résztvevők megtanulhatták, hogyan lehet tervezetten felkészüli
egy tárgyalásra, hogyan lehet sikeresebb egy üzletember találkozó történő részvétel. Ehhez
kapcsolódóan kiadvány is készült. A tréninget már 2012-ben is megszervezte a kamara. A
2013-as tréning apropóját a Pécs Expo Kiállítás és Vásár és a mellette szervezett nemzetközi
üzletember találkozó adta.

4) Simonyi Növekedési Program
Cél: szakértők, szakmai szervezetek és piaci szakemberek bevonásával, helyi és régiós
vállalkozások export-lehetőségeinek felmérése és fejlesztése.
Szakmai értékelés: a „projekt” a PTE KTK Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési
Központja, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, az Enterprise Europe Network és a
Nemzeti Külgazdasági Hivatal közös munkája.
A Simonyi Növekedési Program három szakaszból tevődik össze: első lépésben egy szakértői
csapat sokoldalú párbeszéd keretében felméri a programban résztvevő cégek exporttal
kapcsolatos aktuális helyzetét, korlátait, illetve a sikert hátráltató tényezőket. A második
szakaszban a program szakértői a résztvevő exportőr vállalatok számára meghatározzák a
problémás illetve kihívást jelentő területeket és különböző megoldási lehetőségekre tesznek
javaslatot. A harmadik, „fejlesztési" szakaszban a kiválasztott fejlesztési program gyakorlati
megvalósítása zajlik, a megoldási javaslatot készítő szereplő(k) bevonásával. A megoldási
javaslatok között - a teljesség igénye nélkül – szerepelhet kompetenciafejlesztés, partner- és
közvetítőkeresés, piacfelmérés vagy finanszírozás-tervezés.

5) A VIVACE+ program folytatása
Cél: A kkv-k iparjogvédelmi tudatosságának fokozása, iparjogvédelmi és szerzői jogi
ismereteinek gyarapítása, a szellemi tulajdon védelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztése,
az iparjogvédelmi kultúra terjesztése.
Szakmai értékelés: A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a Pécs-Baranyai
Kereskedelmi és Iparkamara között együttműködési megállapodás jött létre a VIVACE+ 2012
akcióprogram keretében megvalósítandó egyes tevékenységekről. A program keretében a
kamara működteti az Iparjogvédelmi Információs Pontot, valamint alapfokú tanfolyamot
szervezett a térség vállalkozói számára, a Hivatal közreműködésével. A régió innovatív
vállalkozásai közül egyre többen vették igénybe az Információs Pont szolgáltatásait. A
konzultációkon megjelent 100 vállalkozás között volt számos nem kamarai tagvállalat is. Az
Információs Pont működtetése mellett sikeres volt az alapfokú oktatás lebonyolítása is. Az
információs pont szolgáltatásai (iparjogvédelem) segítették a tudás intenzív gazdaság
fejlődését, piaci sikerek elérését. Az iparjogvédelmi szolgáltatások a kutatási ötletek
menedzselését és az ötletek piaci védelmét is szolgálták, amellyel a régió tudásgazdaságának
egésze fejlődött, segítette az innovációs tevékenységek eredményes megvalósítását.

6) Tájékoztató fórumok és képzések Baranya-szerte
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Cél: a vállalkozók tájékoztatása és képzése minden lehetséges, a vállalkozást érintő
témakörben, decentralizált keretek között.
Szakmai értékelés: 2013-ban számos változás lépett életbe a vállalkozások életében. az
online pénztárgép és az elektronikus építési napló mellett az adózással kapcsolatos változások
voltak a legfontosabb témák.
6.1 Mohácsi kamarai fórumok - 2013
Tájékoztató az online pénztárgépek bevezetéséről: Az augusztusban megtartott fórumon
NAV Baranya megyei Igazgatóságának osztályvezetője az online pénztárgépek bevezetésével
kapcsolatos kötelezettségekről illetve tudnivalókról, a kamara Területfejlesztési és
Ügyfélszolgálati osztályvezetője pedig a Széchenyi Kártya Program termékeiről tartott
tájékoztatót a jelenlévő 30 vállalkozónak.
Tájékoztató az elektronikus építési napló használatáról: A gyakorlati oktatással
egybekötött tájékoztatón a kamara szakértői ismertették, a jelenlévő 20 építőipar
tevékenységet folytató, építési engedély kérésére kötelezett vállalkozással az építési napló
vezetésének szabályait és módját.
6.2 Siklósi kamarai fórumok - 2013
Turisztikai fórum: Turizmus iránytű 2013 címmel februárban került megrendezésre a siklósi
elnökség már hagyománnyá váló - a turisztikai szolgáltatók részére nyújtott - tájékoztató
fóruma. Az előadók elmondták, hogyan látják a saját helyzetüket a turizmus szervezeti annak
érdekében, hogy egymásra épülve egymást segítve az egymásban rejlő szinergiát
kihasználhassa a szakma. A nagy érdeklődéssel kísért konferencián több mint 60 fő vett részt.
Beszállító fórum: A teljesen új kezdeményezés céljaként tűzte ki, hogy elkezdje a Siklósi
Kistérségben megtermelt javak és a potenciális felhasználók közötti kapcsolat kiépítését. A
résztvevők bemutatták tevékenységüket, a jelenleg termesztett zöldségféléket, jelezték azok
várható kereskedelmi mennyiségét, minőségét. A vásárlói oldal jelezte jelenlegi igényeit,
vázolta minőségi elvárásait a termékek iránt. A fórumon összesen 23 fő vett részt.
Online pénztárgépek bevezetése és finanszírozási lehetőségek: Kamarai fórum keretében
tájékoztatták az érintetteket az online pénztárgépek alkalmazásának szabályairól és a
finanszírozási lehetőségeikről. Az előadás kiegészült további vállalkozás-finanszírozási
lehetőségek ismertetésével. Az előadáson 20 fő érdeklődő vett részt.
6.3 Komlói kamarai fórumok – 2013
Tájékoztató a munkaügyi, és munkavédelmi jogszabályi változásokról: A márciusban
megtartott fórumon a munkaügyi felügyelőség vezetője tájékoztatta a megjelenteket a
jogszabályi változásokról, ezt követően a kamara Területfejlesztési és Ügyfélszolgálati
osztályvezetője tartott tájékoztatót az aktuális pályázati lehetőségekről.
Tájékoztató az online pénztárgépek bevezetéséről: Az augusztusban megtartott fórumon, a
NAV Baranya megyei Igazgatóságának osztályvezetője a pénztárgépek bevezetésével
kapcsolatos kötelezettségekről illetve tudnivalókról, valamint a kamara Területfejlesztési és
Ügyfélszolgálati osztályvezetője a Széchenyi Kártya Program termékeiről tartott tájékoztatót
a jelenlévő 100 vállalkozónak.
Tájékoztató az aktuális pályázati lehetőségekről: A novemberben megrendezett fórum a
helyi munkaügyi központtal közösen került megszervezésre, és megtartásra. A megjelentek
információt kaptak az aktuális pályázati lehetőségekről, a munkaügyi központ képzéseiről, és
a munkanélküliek alkalmazásának lehetőségeiről
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7) Tanulószerződéses tanácsadói hálózat működtetése
(2012/2013 tanév és 2013/2014 tanév)
Cél: A tanácsadók fő feladata, hogy a vállalkozásokat megismertessék azokkal a
jogszabályokkal, személyi és tárgyi feltételekkel, dokumentumokkal, eljárásrenddel, mely
alapja a tanulóképzésnek.
Szakmai értékelés: A tanácsadók 4-5 iskolával tartják közvetlenül a kapcsolatot, illetve az
ide kapcsolódó gyakorlati képzést végző vállalkozásokkal. A cégeket folyamatosan
látogatják, valamint ügyfélfogadási időben személyesen és telefonon tájékoztatják a felmerült
kérdésekben. A legnagyobb igény a tanuló képzéssel kapcsolatos alaptájékoztatásra
(jogszabályok, kötelező juttatások, szünetek kiadása, együttműködési megállapodások, stb.),
és a juttatások pénzügyi elszámolásával összefüggő ismeretek átadására van. Fontos feladat a
folyamatos OKJ váltást követő szakmai tartalom változásának követése is. A kamara
tanulószerződéses tanácsadói hálózatának működtetését 7 főállású tanácsadóval és 1 fő
adminisztrátorral látja el.
- Tanulószerződések száma: 2437
- Gazdálkodó szervezetek száma: 436
- Tanulószerződéses képzőhelyek száma: 503
- Iskolák száma: 15

8) Gyakorlati képzőhelyek kétszintű ellenőrzése
Cél: A szakmai utánpótlás nevelésében fontos a gazdálkodók szerepvállalása. A kamara
szakképzési feladatai közé tartozik a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése, melynél feladat az
erre vállalkozó cégek szakmai felkészítése, módszertani tanácsokkal való ellátása, a másrészt
a gyakorlati képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése.
Szakmai értékelés: A magas színvonalú gyakorlati képzés alapvető feltétele, hogy a
képzőhely rendelkezzen a szakma oktatásához szükséges technikai felszereltséggel, képzett
szakemberrel, s munkavédelmi szempontból biztonságos legyen a munkahely. A kamara
szakképzési feladatai közé tartozik a tanulószerződés megkötését megelőzően bevezető
ellenőrzések lebonyolítása, illetve, a már képzésben résztvevő vállalkozások évközi gyakorlati
ellenőrzése. Fontos szempont a cégek szakmai, és elszámolással kapcsolatos pénzügyi
felkészítése, módszertani tanácsokkal való ellátása, s egyben a szükséges személyi és tárgyi
feltételek ellenőrzése is.
A szakmai szakértők módszertani, jogszabályi felkészítése szintén feladata a kamarának,
amely a képzésen és az azt követő vizsgán kívül, az év folyamán több alkalommal is
megszervezésre kerül.
6.1 Gyakorlati képzőhelyek kétszintű ellenőrzése

Baranya megyében a 2013. évben a kereskedelmi és ipari szakmák területén 26
képzőintézmény tanulóit ellenőrizték. A kamara munkatársai és szakértői összesen 335
gyakorlati képzést folytató vállalkozásnál, az ezek által működtetett 386 képzőhelyen
végeztek gyakorlati képzőhely ellenőrzést.
6.2 Gyakorlati képzését végző szakemberek módszertani felkészítése és vizsgáztatása

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013

15

PBKIK Elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé, 2014. március 25.
A gyakorlati ellenőrzést végző szakmai szakértők felkészítése 2013. év októberében 60 fő
részvételével került lebonyolításra, melyet követően 53 fő vette át a sikeres vizsga
eredményeként tanúsítványát.

9) Szakmai vizsgáztatás
Cél: A kamarák kiemelt törvényi feladata a szakmai záróvizsgákra vizsgabizottsági kamarai
tag, illetve 2011. januártól 124 szakképesítésben a vizsgabizottság elnökének delegálása is. A
közoktatási és a szakképzési törvény fontos feladatokat bíz a kamarákra, annak érdekében,
hogy a munkaerőpiac igényeit közvetítse a szakképzés felé, illetve ellenőrizze a gyakorlati
képzés színvonalát. A fő cél az, hogy a kamara a vizsgákra olyan kamarai szakembert
delegáljon, aki a szakma védelme érdekében vizsgálja-vizsgáztatja a tanulót.
Szakmai értékelés: A 2013-as évben 588 vizsgadelegálás történt, ebből 315 záróvizsgára
elnököt, 273 vizsgára pedig tagot delegált a kamara. A szakmai záróvizsgákon 145
szakmában 4356 főt iskolarendszeren kívül, 2439 főt pedig iskolarendszerű vizsga keretében
vizsgáztattak.

10) Szintvizsgák
Cél: A régi OKJ szerint indult (kifutó) képzésekben a szintvizsga a gyakorlati készségek
elsajátításának mérésére szolgáló folyamatba épített ellenőrzési rendszer –, amely még a
szakmai vizsgát megelőzően a képzés felénél információt ad a tanulók időarányos
felkészültségéről, gyakorlati ismereteik szintjéről, kreativitásukról. A szintvizsga így
lehetőséget biztosít oktató és tanuló részére a hiányzó ismeretek pótlására, valamint növelheti
a szakmunkástanulók szakmunkásvizsgára való felkészítésének hatékonyságát,
eredményességét. Az új OKJ szerint indult képzésekben a szintvizsgát a 9. évfolyamon
február 1–től április utolsó tanítási napjáig meg kell tartani. Célja, hogy a tanuló rendelkezzen
azokkal a szakmai alapismeretekkel, melyek szükségesek 10. osztálytól a gazdálkodó
szervezeteknél való gyakorlati képzéshez tanulószerződéssel. Ezeket a vizsgákat a kamara
szervezi.
Szakmai értékelés: A szintvizsgákon összesen 1272 fő tanuló jelent meg (1145 fő régi OKJ
képzésben, 127 fő új OKJ – s képzésben) és mérte meg tudását. Összesen 142 vizsga zajlott le
2013. január 1. és 2013. október 31. között, amelyen Baranyában 13 iskola vett részt, 37
szakmában.

11) A 2012/2013-as tanév Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV)
Cél: A Szakma Kiváló Tanulója Verseny célja a gyakorlatigényes, ”fizikai” szakmák
társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése, a szakmunkás pályamodell bemutatása,
népszerűsítése és a pályaválasztás segítése, a tehetséges tanulók kiválasztása.
Szakmai értékelés: A kamara feladata az írásbeli elődöntők lebonyolítása Baranya
megyében, és az ahhoz kapcsolódó feladatok elvégzése, valamint az országos döntőhöz
kapcsolódóan a Szakma Sztár Fesztiválra a pályaválasztás előtt álló diákok versenyre
szállításának megszervezése és lebonyolítása.
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Azok a fiatalok, akik vállalják a versenyen való megmérettetést, reflektorfénybe kerülnek és
példamutatásukkal fontos szerepet töltenek be a szakmák elismertségének és
népszerűsítésének növelésében. A verseny - a szakmák bemutatása, megismertetése által nagyban segíti a pályaválasztás előtt álló diákokat döntésük meghozatalában. Baranya
megyéből a versenyekre 24 szakmában, 13 iskolából összesen 155 tanuló nevezett, közülük
139 tanuló jelent meg az elődöntőkön. A kamara a területéhez tartozó oktatási és szakképző
intézményekkel a Szakma Sztár Fesztiválon való részvételi igényeket előzetesen felmérte és a
döntőre 9 db autóbusszal 398 fő (130 szakiskolai tanuló és 36 kísérő, 232 általános iskolai
tanuló és 16 kísérő) fel- és visszautaztatását, valamint étkezési csomaggal történő ellátását
bonyolította le. A támogatási összegeken felül felmerült költségeket, eszközöket és
infrastruktúrát (pl. irodabérlet, telefonköltség stb.) a kamara saját költségvetéséből
biztosította. A verseny döntőjére, a Szakma Sztár Fesztiválra 6 iskolából, 7 szakmában
összesen 8 versenyző jutott be, közülük 3 tanuló ért el dobogós helyezést: 1. helyezett pincér
szakmában, 1. helyezett műszaki-cikk eladó szakmában, és 3. helyezett hegesztő szakmában.

12) Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság
Cél: A Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB) tevékenységének legfőbb
célja a megyei gazdasági szereplők igényeinek és a szakképzés fejlesztésének összehangolása.
A bizottság legfontosabb feladatainak egyike a megyei szakképzés-fejlesztési koncepció
elkészítése, amely része a megyei területfejlesztési stratégiának valamint a megyei fejlesztési
tervnek. A bizottság jogköréhez tartozik a javaslattétel:
- az iskolarendszerű szakképzés beiskolázási irányaira (államilag támogatható és nem
támogatható szakmák körére) és arányaira (beiskolázási keretszámaira),
- a megyében az ösztöndíjra jogosító szakképesítések körére, azaz a hiány-szakképesítések
jegyzékére is,
- a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből
nyújtandó fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos pályázat megyei nyerteseinek körére.
A bizottság további feladata a pályaorientációs és a pályakövetési feladatok megvalósításában
való közreműködés. Az BMFKB közreműködik az iskolai rendszerű szakképzés, az
iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint a köznevelésben és a felsőoktatásban folyó
szakképzés összhangjának megteremtésében.
Szakmai értékelés: A kamara a bizottság munkaszervezeteként látja el a bizottság
működtetésével, szakmai anyagok előkészítésével kapcsolatos feladatokat. A kamara
képviselői részt vettek a bizottság ülésein, segítették annak munkáját. Az MFKB projekt
keretén belül kamaránk a 2013-as év első negyedévében vállalkozások és tanulók kérdőíves
megkeresésével felmérést végzett. A felmérés célja a szakképzett munkaerő iránti rövid,
illetve középtávú igényeknek, valamint a szakiskolát végzettek munkaerő-piaci
beilleszkedésének felmérése. A megkeresés során 137 tanulóhoz és 134 vállalkozáshoz
jutottak el (összesen 271 megkeresés). A kamara 2013. harmadik negyedévében az MKIKGVI koordinálásával zajló felmérésben is részt vett (rövidtávú munkaerő-piaci előrejelzés és
konjunktúrakutatás), amely során összesen 155 vállalkozás kérdőíves megkeresését
teljesítette. A BMFKB 2013-ban 3 alkalommal ülésezett (kibővített ülés keretén belül), 4
alkalommal került sor albizottsági ülésre, valamint számos munkamegbeszélést tartott a
megyei szakképzés-fejlesztési koncepció, a megyei szakiskolai és szakközépiskolai „irányarány döntés”, valamint a decentralizált pályázati döntés előkészítéseként.
A kamara a bizottság feladataihoz kapcsolódó témákban 2013-ban a következő szakmai
rendezvényeket tartotta:
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-

Szakképzés-fejlesztési stratégia társadalmi egyeztetése, amelyen részt vettek szakmai
szervezetek, érdekképviseletek képviselői.
- Információs nap Baranya megye szakképzés-fejlesztési stratégiájáról, amely rendezvény
nyitott volt az érdeklődők számára szélesebb körben (szakmai szervezetek,
magánszemélyek).
- Szakmai tájékoztató nap a decentralizált pályázati lehetőségről, amely rendezvényen
összesen 89 fő regisztrált érdeklődő vett részt.
A kamara a 2013-as év folyamán a BMFKB részére saját weboldalt fejlesztett
(baranya.mfkb.hu). A weboldal elsődleges célja, hogy a bizottság tevékenységéről,
működésével összefüggő feladatokról minél szélesebb körben tájékoztassa Baranya megye
lakosságát, a szakképzésben érintett szervezeteket, intézményeket, valamint közzé tegye a
megyét érintő nyilvános fejlesztési koncepciókat, tanulmányokat, elemzéseket.

13) Mestertanfolyamok és mestervizsgáztatás
Cél: A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és
egzisztenciális életpálya modell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a
tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a
mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési,
munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét.
Szakmai értékelés: 2013-ban 3 fő vett részt pedagógiai- és vállalkozási ismeretek
mestertanfolyamon, majd tett sikeres mestervizsgát és a vizsgázók a korábbi szakmai
részmestervizsgájuk birtokában Gázvezeték- és készülékszerelő mestercímet szereztek.
Augusztusban egy fő sikeres Tetőfedő mestervizsgát tett.

14) Pályaválasztás
Cél: A kamara pályaorientációs, pályaválasztási tevékenységének alapvető célja a megyei
munkaerő-piaci igények, a szakképzés, valamint a pályaválasztás előtt álló diákok életútjának,
kitűzött céljainak összehangolása. A célcsoport a baranyai általános iskolás és középiskolás
diákok mellett a pályaválasztásukat segítő szülők és pedagógusok.
Szakmai értékelés: Az eredmények megvalósításához a kamara fontosnak tartja, hogy a
pályaorientáció területén a megyében folytatott munka összehangolt és egységes legyen,
ezáltal hatékonyabbá váljon. A koncentrált pályaválasztási munka feladata, hogy hosszabb
távon a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzettségű munkaerő kerüljön ki a
baranyai szakképző iskolákból, javítva ezzel az elhelyezkedési lehetőségeket is. A kitűzött
célok megvalósítása, illetve a baranyai tanulók pályaválasztásának segítése, valamint a
pályaorientációban érintett valamennyi résztvevő, szülők és tanárok széleskörű tájékoztatása
érdekében a kamara számos tevékenységet végez:
 üzemlátogatások szervezése és lebonyolítása „Nyitott Kapuk” elnevezéssel
 előadások, tájékoztatók üzemeknél, iskoláknál
 tájékoztató előadások szülői értekezleteken
 tájékoztató előadások, valamint önismereti programok osztályfőnöki órákon
 rendezvények szervezése („Tiéd a pálya!” szakmabemutató napok a Pécs Expón,
Ponthúzó Parti az érettségi utáni szakmaválasztás népszerűsítéséért, általános
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iskolásoknak szervezett GÉP-ÉSSZEL Baranyában elnevezésű szakmaismereti verseny a
gépipari szakmák megismertetése érdekében, szakmai fórumok, szakmai egyeztetések)
 látogatói csoportok szervezése Szakma Sztár Fesztiválra, + tárlatvezetés
 pályaorientációs rendezvényeken részvétel előadóként, kiállítóként
 palyavalasztasbaranya.hu weboldal, valamint hozzá kapcsolódóan facebook oldal
fejlesztése, működtetése a célcsoportok minél eredményesebb elérése érdekében

III.
A PBKIK „kulturális örökség megóvása” témakörébe tartozó kiemelten
közhasznú tevékenységei

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 szerzők 4600 szócikkét és
mintegy 2600 képet tartalmazza. A lexikon tudományos alapossággal foglalja össze és teszi
könnyen áttekinthetővé a kétezer-éves Pécs szerteágazó múltját, társadalomtörténetet,
gazdaság-, ipar- és kereskedelem-történetét, kihangsúlyozva az ezeréves Pécsi Egyházmegye,
a nagyjelentőségű szén- és ércbányászat, valamint a Pécsi Tudományegyetem városépítő
szerepét. Bemutatja Pécs kulturális életének – irodalom, zene, színház, balett, képző- és
iparművészet – gazdag múltját és jelenét, a közgyűjteményeket, 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. 2013-ban a város lexikon, mint szellemi
eszköz értékesítése folytatódott. Emellett a konzorcium szakértők együttműködésével
elkezdte kialakítani a lexikon szócikk és képállomány online elérését.

2)

Ipartörténeti múzeum

Cél: Kulturális örökség megóvása.
Szakmai értékelés: A Pécsett megvalósuló Ipartörténeti Múzeum létrehozására az
ipartörténeti emlékek felmérésre, összegyűjtése folyt 2013-ban.

IV.
A PBKIK „környezetvédelem” témakörébe tartozó kiemelten közhasznú
tevékenységei
A környezettudatos gazdálkodás növekvő társadalmi elvárás és uniós kritérium. E
kérdéskörben a vállalkozások további felkészítését kiemelt kamarai feladatként kezeltük,
hogy a gazdasági szereplők a fórum adta tájékoztatást követően felkészültebben tegyenek
eleget a hatósági előírásoknak.

1) Környezetvédelmi Termékdíj változások – tájékoztató fórum
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Cél: A konzultációs fórum célja a vállalkozások tájékoztatása a Környezetvédelmi
termékdíjjal kapcsolatos 2013. január 1-vel életbe lépett új jogszabályváltozásokról és az
ebből fakadó vállalkozásokat érintő kötelezettségekről, valamint a NAV jogkörébe helyezett
ellenőrzésekről.
Szakmai értékelés: A rendezvény lehetőséget biztosított a résztvevő KKV-k képviselőinek a
környezetvédelmi termékdíj évente többször változó jogszabályaiban való eligazodásra, a
jogkövető magatartás betartására. A jogszabályi háttér megismerése mellett lehetőséget
kaptak a vállalkozók az egyéni konzultációkra, kérdéseik felvetésére. 2013. február 4-én és
2013. október 10-én megrendezett fórumokon közel 50 vállalkozás vett részt.

2) Energiaközösség
Cél: Hazánkban a termelő, ipari vállalatok eredményük jelentős részét a működésükhöz
szükséges energia beszerzésére fordítják. Közösséget alkotva a rezsi költségek
csökkenthetőek, illetve további beszerzési közösségek alakíthatóak, akár alapanyagra,
logisztikai költségek csökkentésére. A kamarai energiaközösség célja a vállalkozások
energiaráfordításainak csökkentése és ezzel a vállalkozások eredményességének növelése.
Szakmai értékelés: Két energiaközösség rendezvény valósult meg, december 2-án és 16-án,
Harkányban és Siklóson. 2013-ban-ban közel 200 vállalkozásnak küldtünk szakmai ismertető
anyagot. Szakmai ismertető anyagaink és a megszervezett fórum segítségével a vállalkozások
megismerték az energiaközösség – beszerzési közösségek nyújtotta lehetőségeket.

V.
A PBKIK „A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a
határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység” témakörébe tartozó kiemelten
közhasznú tevékenységei

1.) A Magyar-Horvát Tagozat működtetése
Cél: a 2012. július 11-én újjá alakult tagozat elsődleges célja, hogy ápolja a magyar-horvát
gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat – KKV szinten -, illetve támogassa tagjai gazdasági
érdekeit.
Szakmai értékelés: A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Somogyi
Kereskedelmi és Iparkamara gesztorálásával működő Tagozat titkári teendőit a PBKIK
munkatársa látja el. A Tagozat 21 fővel alakult meg, 2013. december 31.-én 67 cég
tagviszonya volt rendezett. 2013. évi működése alatt a Tagozat kiemelten kezelte a magyarhorvát kereskedelmi kapcsolatok élénkítését. Tagjai számára különböző vásárokon,
konferenciákon történő részvételre biztosított lehetőséget. Kiemelt szerepet kapott a szakmai
rendezvények és a kommunikáció szempontjából Horvátország uniós csatlakozása
(2013.07.01)
 Workshop, best practise kamarai kollégáknak (Zagreb)
 GAST Üzletember találkozó és Vásárlátogatás (Split)
 Vinistra borszakmai előadássorozat, kiállítás és szakkonferencia (Poreč)
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013

20

PBKIK Elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé, 2014. március 25.
 Horvát Gazdasági Nap és Nemzetközi Üzletember Találkozó a Pécs Expo 2013
keretében (Pécs)
 Piacfeltáró üzleti delegáció (Zadar, Split)
 SASO Nemzetközi Vásár és Üzletember találkozó (Split)
 Kreatívipari üzletember találkozó (Eszék)
A Tagozat tevékenysége kiemelten fontos, különös tekintettel a földrajzi közelségre, a
Magyarországon élő horvát és a Horvátországban élő magyar kisebbségre.

VI.
A PBKIK „fogyasztóvédelem” témakörébe tartozó kiemelten közhasznú
tevékenységei

1) Hatósági Fórum
Cél: a vállalkozók számára érthetőbbé tenni az őket ellenőrző hatóságok működését, új
szervezeti felépítését és hatásköreit.
Szakmai értékelés: 2013-ban 2 Hatósági Fórumot szervezett a kamara (márciusban és
júniusban). Márciusban a résztvevők a Baranya Megyei Kormányhivatal szakigazgatási
szerveinek felépítéséről, működéséről és feladatairól kaptak tájékoztatást. Júniusban, a Pécs
Expo 2013 kiegészítő rendezvényeként, a Baranya Megyei Kormányhivatal szakigazgatási
szerveinek együttműködésével a nyári turistaszezon kezdetével legaktuálisabb ellenőrzések
kerültek a rendezvény fókuszába. („A munkaügyi ellenőrzések tapasztalatai, különös
tekintettel a nyári idegenforgalomra"; „Hatósági ellenőrzés a vendéglátásban”; „A dohányzás
szabályozása valamint a kémiai biztonsági előírások ismertetése”; „Fogyasztóvédelmi
ellenőrzések a vendéglátó üzletekben”) Mindkét hatósági rendezvény során az előadások után
lehetőség volt konkrét kérdések tisztázására is.

2) A Békéltető Testület működtetése
Cél: 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 peren kívüli eljárás keretében igen gyorsan és olcsón, lehetőleg
egyezséget létrehozva elrendezzék.
Szakmai értékelés: A Testület létszámában nem, de összetételét tekintve történt változás. A
2013. évre biztosított nem elégséges a normál ügymenet biztosításához, ezért áttértek (az
elmúlt évhez hasonlóan) az egyszemélyes tárgyalásokra. 2013-ban 449 ügy érkezett be,
melyből 410 ügy zárult le az alábbiak szerint: 4db kötelezés, 32egyezség, 112 ajánlás, 92
elutasítás és 170 egyéb megszüntetés. Az elmúlt évben is minimális, összesen 30 fogyasztói
visszajelzés érkezett be, melynek az 50 %-a szólt a teljesítésről. A lezárt ügyekből 94
bizonyult alaptalannak, 146 pedig megalapozottnak. Írásban nem folyt le eljárást. A
vállalkozások közül 225 volt együttműködő, 185 pedig nem. A Békéltető Testület 2013. 06.
19-én az Új Dunántúli Napló közéleti napilapban (kb. 130 ezer példányban jelenik meg) jelent
meg híranyag a békéltető testületi tevékenységről, 2013. 06. 25-én pedig a Pécsi VTV-ben
egy tv riport a testület elnökével a békéltető testületi működés eredményeiről, tapasztalatairól,
a fogyasztók lehetőségeiről a tv „Monitor” c. műsorában. A helyi rádióban, a Rádió 1
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műsorában, júliusban és októberben 21 ill. 31 alkalommal 20 mp-es reklámspot jelent meg,
és a regionális Pannon TV-ben és a helyi Pécs TV-ben szintén július és október hónapokban,
naponta egy alkalommal 30 mp-es spot anyag került fő műsoridőben sugárzásra. A testület
tagjai számos szakmai rendezvényen vettek részt. 2013-ban 36 alkalommal érkezett
tanácsadás iránti megkeresés a békéltető testülethez. A leggyakoribb témák a következők
voltak: közüzemi szolgáltatások, parkolási ügy, nyílászárók, redőny, autóvásárlás, cipő,
mobiltelefon, termékbemutató, táska, kerékpár, nemzetközi autóbérlés, üdülési jog stb. Ezen
megkeresésből 6 ügyben indult békéltető testületi eljárás. A Testülethez (telefonon, faxon,
email-en), érkezett megkeresésekre az adott szakma szerinti testületi tag, adja meg a
szaktanácsot. Ezen tevékenységről a Fgytv. által előírt nyilvántartást a testület tikára vezeti.

VII.
A PBKIK „euroatlanti integráció elősegítése” témakörébe tartozó kiemelten
közhasznú tevékenységei

1) Befektetési lehetőségek Baranya megyében – ismeretterjesztő gazdasági kiadvány
Cél: Baranya megye, mint lehetséges befektetési célpont korrekt, hiteles bemutatása egy
színvonalas kiadványon keresztül.
Szakmai értékelés: a kereskedelmi és iparkamaráknak hagyományosan ugyan nem feladata a
befektetés ösztönzés, megyénk leszakadása, lemaradása és az Enterprise Europe Network
hálózat pécsi irodáján keresztül - az elmúlt két évben érkezett megkeresések okán a kamara
úgy döntött, a jövőben kiemelten kezeli ezt a területet is. Az információ érték, a gyorsan
adott, korrekt információ még nagyobb érték. A Baranya megyét, mint lehetséges befektetési
célpontot feltérképezni kívánó hazai és külföldi érdeklődők részére kiadványt, honlapot
(www.pecsgazdasaga.hu) és filmet készített a kamara. A színvonalas kiadvány a vizuális
megjelenésén túl, a befektetői igényeknek megfelelő struktúrában mutatja be Baranya megye
adottságait.

2) Enterprise Europe Network hálózati munka
Cél: az EU által létrehozott és társfinanszírozott irodahálózat célja – immár 6. éve - a régió
kis- és középvállalkozásainak magas színvonalú szolgáltatásokkal történő támogatása, ezáltal
a cégekben rejlő innovációs potenciál növelése, eredményes kiaknázása, különös tekintettel a
nemzetközi piacokon történő részvételre.
Szakmai értékelés: a Magyarországon 8 tagú konzorcium által működtetett 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) Egyszerű és komplex információ átadás
b) Üzleti partnerkeresés (hálózati adatbázis segítségével)
c) Visszacsatolási lehetőség 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
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2013-ban az iroda 1104 résztvevőt regisztrált szakmai rendezvényeken. Nemzetközi kiállítás
és szakvásár mellett szervezett üzletember találkozón 111 régiós cég 379 üzleti tárgyalást
folytatott. 11 új üzleti és technológiai ajánlat került az ingyenes adatbázisba, amelyekre
összesen 38 megkeresés érkezett. Az iroda munkatársai 248 esetben adtak választ a régió kisés középvállalkozásaitól érkezett, az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekre. A munka
eredményeként 2013-ben 11 konkrét üzleti együttműködés jött létre az iroda segítségével.
1.1.Vállalkozásfejlesztés
Az iroda vállalkozásfejlesztési tevékenységével több - fent nevezett módszert – alkalmazva
törekszik a vállalkozások versenyképességének növelésére. A projekt céljait szem előtt tartva
alapvetően nem a hazai, hanem a nemzetközi viszonylatra, kapcsolatra fókuszál.
Kiemelt programok 2013-ban:
 Idegenforgalmi Konferencia
 Török Gazdasági Nap
 Export Finanszírozás
 Lengyel üzleti lehetőségek
 EU OSHA Munkavédelmi szeminárium
 Piacra jutási lehetőségek Oroszországban, Szerbiában és Ukrajnában
 Export Training
Üzletember találkozók: Izmir, Isztambul Törökország (gépipar) Pécs Expo 2013 Nemzetközi
Üzletember Találkozó (multiszektorális) Renexpo, Pécs/Baranya bemutatkozik Linzben
(gépipar, fémipar, elektronika), SPLIT GAST (turizmus, vendéglátás, szállodaipar) SASO fair
Split (gépipar), Vinistra (borászat), EU-China B&T Cooperation Fair (multiszektorális)

3) Izmiri Nemzetközi Vásár, kiutazó delegáció Törökország
Cél: a projekt fő célkitűzése összességében az volt, hogy a hazai KKV szektornak és a
Törökországban már jelen lévő cégeknek újabb piaci szegmenseket mutasson be, és
lehetőséget nyújtson a helyi piaci szereplőkkel történő közvetlen kapcsolatépítésre. A kamarai
kapcsolatépítés célja a nemzetközi hálózat bővítése újabb török partnerekkel.
Szakmai értékelés: A vállalkozói célcsoport a Baranya megyében termelő/szolgáltató KKVk voltak, a prioritás az innováció volt, jellemzően a gépipar, építőipar, környezetipar, és ICT
szektorból. A projekt a Magyar Kereskedelemi és Iparkamara Magyar - Török Tagozatával
közös szervezésben valósult meg, így a magyar delegációban budapesti és baranyai cégek
szerepeltek. A szakmai program összeállítását az MKIK vállalta, az üzletember találkozók
szervezését a kamara (PBKIK) Enterprise Europe Network hálózatán keresztül segítette,
ösztönözte. A szakmai programokat illetően jelentős hangsúly volt a 3 üzletember találkozón,
melyből kettő Izmirben, egy pedig Isztambulban került megszervezésre. A meghirdetett
program szerint, a delegáció látogatást tett a 81. Izmiri Nemzetközi Vásárban, az Égei-tengeri
Régió Kamarájában (EBSO), az Izmiri Kereskedelmi Kamarában, valamint részt vett a
Magyar-Török, Török-Magyar Közös Üzleti Tanács ülésén és a kamarákban szervezett
üzletember találkozókon.

4) Kiutazó delegáció, Linz - Ausztria
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Cél: Baranya megye befektetési lehetőségeinek bemutatása, valamint a nemzetközi
kereskedelmi kapcsolatok építése az elektrotechnika és gépipar szektorban.
Szakmai értékelés: A program célcsoportja Baranya megye gépipari szektorban érintett
kis- és középvállalkozásai (többségében a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter Tagjai). A
program osztrák részét a befektetés ösztönzés területén, a HITA Külgazdasági
szakdiplomatái, az üzletember találkozó részét az Exporttag Linz elnevezésű program
keretében a WKO Oberösterreich szervezte. A kamara feladata a 2 szektorban érintett
(gépipar, elektrotechnika) cégek (előnyben részesültek a kamarai tagvállalkozások)
tájékoztatása és szervezése volt. A jelentkezőkről német nyelvű cégprofil készült. Ennek
alapján tudtak az osztrák cégek tárgyalópartnereket jelölni még a találkozó előtt. 15 fő vett
részt a 2 napos szakmai programon. Az Exporttag programjain kívül a második napon a cégek
sikeresen mutatkoztak be a linzi automotive és mechatronikai klaszternek.

5) Pályázati tanácsadás, pályázatírás
Cél: A nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése, az uniós forrásokhoz való hozzájutás
elősegítése érdekében, a régió bekapcsolása és felzárkóztatása, legjobb gyakorlat átvétele.
Szakmai értékelés: 2013-ban 114 cég, illetve szervezet részesült pályázati tanácsadásban.

VIII. A PBKIK „Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú
szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások” témakörébe tartozó kiemelten
közhasznú tevékenységei
Kamránk 2013-es évben összesen 311 ezer Ft támogatást biztosított a Klebersberg
Intézményfenntartó Központ (27,5 ezer Ft), a Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola
(250 ezer Ft), a Kórház Kultúra 2000 Alapítvány (15 ezer Ft) és a Szemem Fénye Alapítvány
(18,5 ezer Ft) részére, ezzel támogatva a szervezetek közhasznú tevékenységét.

Dr. Kéri István
Elnök
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Pécs, 2014. március 25.
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