PBKIK Elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé, 2017. április10.

A
PÉCS-BARANYAI
KERESKEDELMI
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2016. ÉVRE

ÉS

IPARKAMARA

A PBKIK, mint köztestület és közhasznú szervezet
Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
Megszerzésének időpontja: 2015. 05. 22. (2001.06.18)
A PBKIK közhasznú tevékenységei:
A. Tudományos tevékenység, kutatás
B. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás, ismeretterjesztés
C. A kulturális örökség megóvása
D. A magyarországi etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység
E. Fogyasztóvédelem
F. Euroatlanti integráció elősegítése
G. Vitarendezés
H. Üzleti forgalom biztonságának elősegítése
I. Gazdaságfejlesztés
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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:
02-03-1216 (nyilvántartásba vételi szám)
képviselő neve:
Dr. Síkfői Tamás
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Lásd a szöveges beszámolót.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység
megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
Lásd szöveges beszámolót
közfeladat, jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Baranya megye vállalkozói

a közhasznú tevékenységből részesülők
létszáma:

21497 db rendezett regisztrációval
rendelkező vállalkozás

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Lásd a szöveges beszámolót.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
5. Cél szerinti juttatások kimutatása (ezer Ft)
Cél szerinti juttatás megnevezése
MKIK támogatás
NGM támogatás
egyéb támogatás
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Felhasználás célja

Előző év
122.500
1.000
182.285

Tárgyév
111.213
1.000
41.002

Előző év
0

Tárgyév
0

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
0
összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
Előző év
B. Éves összes bevétel
628.781
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti
0
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
0
E. normatív támogatás
122.500

2.032
Tárgyév
374.684

0
0
111.213
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F. az Európai Unió strukturális alapjaiból,
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
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

180.218

27.986

326.063
588.814
233.508
574.465
39.967

235.485
407.142
239.260
385.556
-32458

90

137

Mutató teljesítése 2016-ban

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

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2³0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1A2)/(H1+H2)³0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)³0,02]

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)³0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2³10 fő]

Igen

Nem

Mutató teljesítése

Ez a táblázat a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
értelmében a közhasznú beszámoló részét képezi.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2016

3

PBKIK Elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé, 2017. április10.

I)

A PBKIK 2016. évi számviteli beszámolója

A PBKIK mérlegére és eredmény – kimutatására vonatkozó megállapítások
A számviteli beszámoló szerves részét képezi a 2016.01.01. –2016.12.31. 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 561.441 E Ft értéket mutat. Az eszközök és források
könyv szerinti értéken, átértékelési különbözet nélkül kerültek be a vagyon mérlegbe.
Adatok E Ft
ESZKÖZÖK
2011.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31
Befektetett
283 176
366 172
368 123
368 317
364 748
368 278
eszközök
277 056
232 077
184 817
166 946
187 281
177 234
Forgóeszközök
Aktív
időbeli
6 956
15 268
34 823
22 131
41 353
15 929
elhatárolás
Eszközök
567 188
613 517
587 763
557 394
593 382
561 441
összesen
FORRÁSOK
Saját tőke
Céltartalék
Kötelezettségek
Passzív időbeli
elhatárolás
Források
összesen

520 655
0
21 443

522 915
0
30 124

524 227
0
30 543

529 464
0
25 286

569 431
0
20 066

536 973
0
16 609

25 090

60 478

32 993

2 644

3 885

7 859

567 188

613 517

587 763

557 394

593 382

561 441

A fenti adatokból jól látható, hogy az Eszközök értéke kiegyensúlyozott tendenciát mutat.
2016. évben az Eszközök értékében 5,4 %-os csökkenés következett be az előző évhez képest.
A változást a befektetett eszközök 9,7 %-os növekedése, a forgóeszközök 5,4%-os
csökkenése, és az aktív időbeli elhatárolás 61,5 %-os csökkenésének együttes hatása okozta.
A befektetett eszközök nettó értéke 3.530 E Ft-tal emelkedett a bázis évhez képest, az
alábbiak szerint:
2016. évben az immateriális javak beszerzése minimálisra korlátozódott, figyelembe véve a
pályázati elszámolhatóság lehetőségét is. A tárgyi eszközök értékének emelkedését az elnöki
tárgyaló 21. századi elvárásoknak megfelelő kialakítása és az újonnan kinevezett titkár részére
vásárolt használt autó beszerzés okozza. Selejtezésre nem került sor. Az immateriális javak
nettó érték csökkenését az elszámolt értékcsökkenés okozta. Az informatikai eszközök
karbantartása folyamatos, de a következő években szükségessé válik a bővítésük, vagy
cseréjük.
A befektetett pénzügyi eszközök csökkenése az ITFK NKft értékesítéséből adódik.
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
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miatt került nehéz helyzetbe és megszüntetésre. Az elmúlt évek célkitűzése volt, hogy a
fejlesztési célokat már nem szolgáló gazdasági egységekből kivonul a kamara, ezt a célunkat
2016. évben lezárva megvalósítottuk, az ITFK Nonprofit Kft értékesítésével.
A részesedések értékelése 2016. évben:
A PBGSZ Nonprofit Kft esetében a 2012. évben végrehajtott értéknövelő beruházáshoz
kapcsolódóan törzstőke emelésre került sor 109.367 E Ft értékben, azóta változás nem
következett be.
A követelések összességében 13.234 E Ft-tal csökkentek, melynek oka egyrészt a 18.267 E Ft
vevői követelés jelentős részét kitevő 14.718 E Ft összegű tagdíjkövetelés 4.661 E Ft-os
csökkenéssel. Másrészt a Grawe életbiztosítások közül az egyik lejárt és kifizetésre került
7.405 E Ft értékben, ezét már nem jelenik meg a követelések között.
Értékvesztésként 2016. évben 1.075 E Ft került elszámolásra, ugyanakkor visszaírások
történtek 1.788 E Ft értékben a vállalkozások megszűnése miatt, így összesen 2.961 E Ft-ot
tartunk nyilván. A megszűnt vállalkozásokkal szembeni követelések 4.772 E Ft értékben
kerültek behajthatatlan követelésként leírásra. A tagdíj és egyéb kintlévőségek csökkenéséhez
nagyban hozzájárult az önkéntes kamarai tagok és vevő partnerek felelős fizetési fegyelme,
valamint az eredményes behajtás a gazdasági osztály részéről, így a jövőben is fenntartható
lesz a javuló tendencia.
Az értékpapírok soron már nem szerepel a Dél-Dunántúli Kamarák Szövetsége felé fennálló
333 E Ft-os követelésünk, mert tudomásunk szerint nem működik, ezért az óvatosság elve
alapján értékvesztésként számoltuk el a teljes összeget.
A forgóeszközök közül a pénzeszközök 155.459 E Ft értékben jelennek meg, amely 3.187 E
Ft-os növekedést mutat a 2015. év fordulónapi pénzeszköz állományhoz képest, amely a
költségminimalizálásra törekvő takarékos gazdálkodás eredménye
A saját tőke csökkenése a negatív eredményből és a tőkeváltozás növekedéséből következik.
2015. évhez képest az adózott eredmény jelentős mértékű csökkenését egyrészt az EEN
kétéves pályázati ciklusának 18,5 M Ft-os elszámolási összege a mérlegkészítést követően
2017. évben érkezik, valamint a nem tervezett 8,5 M Ft értékű beruházások (elnöki tárgyaló,
titkári autó) okozzák, másrészt a kamarai törvényben előírt feladatok maradéktalan
ellátásához szükséges források nem teljes körű biztosításának következménye.
A kötelezettségek 3.457 E Ft-tal csökkentek, melyet jelentős mértékben a szállítói tartozások
csökkenése okozott, 2.900 E Ft értékben.
Hosszú lejáratú kötelezettségek nincsenek.
A passzív időbeli elhatárolás a 2016. évben beérkezett, de a 2017. évet megillető tételek,
összesen 7.858.806,- Ft értékben
A csekély mértékű bevétel passzív időbeli elhatárolása 2016. évben a kamarai hozzájárulás
2017. évre vonatkozó befizetések összege.
A mérlegkészítésig beérkező, 2016. évre vonatkozó szolgáltatási számlák elhatárolt értéke
7.741 E Ft a tételes kimutatás szerint.
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EREDMÉNYKIMUTATÁS (E Ft)
BEVÉTELEK
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Támogatási
bevétel, 144 923 143 221 247 812 236 890 305 785 153 215
pályázat
38 539 25 472 21 208 26 619 140 040 26 587
Közhasznú tevékenységből
Tagdíjból származó bevétel
Kamarai hozzájárulás
Egyéb bevétel - vállalkozói
Összesen:
RÁFORDÍTÁSOK
Anyagjellegű
Személyi jellegű
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítás
Pénzügyi műv. ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Összesen:
EREDMÉNY

96 060 102 008
0
21 831
301 353
2011
113 973
155 377
10 078
16 311
2 321
0
298 060
3 293

91 342
18 738
380 781
2012
140 023
183 541
7 120
15 259
10 209
22 369
378 521
2 260

66 342

52 575

56 214

58 238

106 415
17 527
459 304
2013
198 817
228 614
9 353
18 054
3 154
0
457 992
1 312

114 199
7 990
438 273
2014
171 315
227 501
6 200
25 720
2 299
0
433 035
5 238

112 387
14 355
628 781
2015
333 898
233 508
4 891
15 590
927
0
588 814
39 967

118 923
17 721
374 684
2016
147 331
239 260
5 570
12 536
2 445
0
407 142
-32 458

A közhasznú tevékenységek bevétele 257.463 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Ezen
belül a pályázati és támogatási bevételek 152.570 E Ft-tal csökkentek, tagdíj bevétel 2.024 E
Ft-tal nőtt és az egyéb bevétel soron megjelenő kamarai hozzájárulás 6.536 E Ft-tal nőtt.
A tagdíj tartalmaz 2.178 E Ft gazdaságfejlesztési tagdíjat, melynek felhasználásáról az
alapszabály szerint az Elnökség dönt.
Az igen jelentős kamarai aktivitások ellenére a közhasznú tevékenységek bevételei jelentős
mértékben csökkentek.
Meg kell jegyezni, hogy az innovációs és a kereskedelemfejlesztési osztály a 2016. évi
munkája során összesen tizenegy pályázatot készített el és nyújtott be, amelyek eredményéről
a mérlegkészítésig még nincs tudomásunk.
Fontos megemlíteni, hogy a nyújtott szolgáltatások valós értéke ennél még magasabb, 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 számviteli szolgáltatás díját, és egyéb (üzletviteli tanácsadás,
tovább számlázott telefon-, és autópálya díjak) bevételek kiszámlázott összegét, valamint a
pénzügyi műveletek bevételeit tartalmazza.
A közhasznú és vállalkozási ráfordítások felosztása bevétel arányosan történik.
A közhasznú tevékenység költségei közül az anyagjellegű ráfordítás 185.912 E Ft csökkenést
mutat, amely összefüggésbe hozható a pályázati és a közhasznú tevékenység bevételének
266.023 E Ft összegű csökkenésével, ugyanakkor a hatékony gazdálkodást mutatja. A
személyi jellegű ráfordítás emelkedése a TÁMOP mesterképzéshez kapcsolódó
létszámcsökkenéssel, valamint a szakképzésben foglalkoztatottakra vonatkozó bérkeretek
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kihasználásával hozható összefüggésbe. Az egyéb ráfordítás soron az előírt behajtási
költségátalány, és a behajthatatlan követelés leírt összegének és a követelések
értékvesztésének visszaesése miatt történt a csökkenés.
A vállalkozási tevékenység csak az alaptevékenység mellett felmerült szükséges minimális
ráfordításokat tartalmazza. Az elmúlt évek során a vállalkozási tevékenységgel összefüggő
költségek az összes felmerült költségen belül arányaiban 5 % alatt jelennek meg, mert a
tevékenységek minősítése során egyértelműen az alaptevékenység ellátáshoz szükséges
feladatok kerültek előtérbe.
A 2016. év ráfordításai 31,0 %-kal csökkentek, a közhasznú és a vállalkozási tevékenységek
költségeinél bemutatott okok miatt, a 30,4 %-os bevétel csökkenés mellett.
Az egyéb ráfordítások jelentős mértékű csökkenése a behajthatatlan követelések
elszámolásából, az adók, és az elszámolt értékvesztés visszaeséséből adódik.

II)

Költségvetési támogatás felhasználása

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a 2016. évben nem részesült költségvetési
támogatásban.
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III)

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Mérleg adatok E Ft
Megnevezés
Befektetett
eszközök
Immateriális
javak
Tárgyi eszközök
Befektetett
pénz-ügyi
eszközök
Forgóeszközök
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Aktív időbeli
elhatárolás
Eszközök
összesen
Saját tőke
Tőke változás
Tárgyévi
eredmény
Céltartalék
Kötelezettségek
Hosszúlejáratú
Rövidlejáratú
Passzív időbeli
elhatárolás
Források
összesen

IV)

2011.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31
283 176

366 172

368 123

368 317

364 748

368 278

9 352
2 111

4 466
4 208

1 075
9 626

4 042
6 927

3 178
4 810

2 379
11 639

271 713
277 056
171 197
334
105 525

357 498
232 077
102 280
333
129 464

357 422
184 817
71 752
333
112 732

357 348
166 946
62 378
333
104 235

356 760
187 281
35 009
0
152 272

354 260
177 234
21 775
0
155 459

6 956

15 268

34 823

22 131

41 353

15 929

567 188
520 655
517 362

613 517
522 915
520 655

587 763
524 227
522 915

557 394
529 464
524 226

593 382
569 431
529 464

561 441
536 973
569 431

3 293
0
21 443
0
21 443

2 260
0
30 124
0
30 124

1 312
0
30 543
0
30 543

5 238
0
25 286
0
25 286

39 967
0
20 066
0
20 066

-32 458
0
16 609
0
16 609

25 090

60 478

32 993

2 644

3 885

7 859

567 188

613 517

587 763

557 394

593 382

561 441

Cél szerinti juttatások kimutatása

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a 2016-ös évben nem részesült cél szerinti
juttatásban.
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V) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól a
helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitől kapott támogatás (feladatfinanszírozás) mértéke
Támogatási (feladatfinanszírozás), pályázati bevétel
Projekt megnevezése
Bértámogatás
Gyakorlati képzõhely ellenõrzés
Szakmai vizsgáztatás
Tanulószerzõdés
Szakma Kiváló tanulója /SZKTV/
Szintvizsga
MFKB
MKIK Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv
Mestervizsgáztatás
Pályaválasztás
Békéltetõ testület mûködtetése
NGM-SZ/43/1/2012 Magyar-Horvát tagozat
MKIK ISZIR+stratégia
Enterprise+
CIP/Enterprise Europe Network támogatás
SORT 2016
JOB Developer
INNO-HUN támogatási bevétel
Innoweit támogatás
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott állami és egyéb támogatások

VI)

Támogatás E Ft
3 570
9 562
3 485
35 767
4 010
9 584
11 649
2 230
10 355
11 754
11 135
1 000
683
4 815
25 265
4 055
1 701
1 019
1 576
153 215

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara választott vezető tisztségviselője 2016-ban a
2.032.258,- Ft juttatásban részesült.
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VII) A PBKIK közhasznú tevékenységeinek rövid tartalmi beszámolója
A.
A PBKIK „Tudományos tevékenység, kutatás” témakörébe tartozó közhasznú
tevékenységei
2016-ban a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nem végzett ilyen irányú
tevékenységet.
B.
A PBKIK „Nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés” témakörébe tartozó közhasznú tevékenységei

tehetséggondozás,

1) Tanulószerződéses tanácsadói hálózat működtetése
(2015/2016 tanév és 2016/2017 tanév)
Cél: A tanácsadók fő feladata, hogy a vállalkozásokat megismertessék azokkal a
jogszabályokkal, személyi és tárgyi feltételekkel, dokumentumokkal, eljárásrenddel, melyek a
tanulóképzés alapjai.
Szakmai értékelés: A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tanulószerződéses
tanácsadói hálózatának működtetését 7 főállású tanácsadóval és 1 fő adminisztrátorral látja el
MKIK támogatásból. A tanácsadói aktivitásnak, kamaránk jó marketing tevékenységének,
illetve az iskolákkal fennálló jó együttműködésnek köszönhető, hogy a tanulószerződések
száma megközelítőleg azonos mértékű, megegyezik az előző időszakéval. Jelentős feladatot
ad a tanácsadói hálózat számára az évről-évre emelkedő együttműködési megállapodások
száma.
 A tanulószerződések száma: 2481
 Gazdálkodó szervezetek száma: 315
 Tanulószerződéses képzőhelyek száma: 372
 Együttműködési megállapodások száma: 919
 Együttműködési megállapodásban szereplő tanulók száma: 2686
 Együttműködési megállapodást kötő szervezetek száma: 631
2) Gyakorlati képzőhelyek kétszintű ellenőrzése
Cél: A kamara szakképzési feladatai közé tartozik a szakmai utánpótlás nevelésre vállalkozó
cégek szakmai felkészítése, módszertani tanácsokkal való ellátása. Feladata továbbá a
törvényi előírások ismertetése, esetleges ezzel kapcsolatos változások ismertetése, s egyben a
szükséges személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése is.
Szakmai értékelés: A kamara szakképzési feladatai közé tartozik a tanulószerződés
megkötését megelőzően bevezető ellenőrzések lebonyolítása, illetve, a már képzésben
résztvevő vállalkozások évközi gyakorlati ellenőrzése.
2.1
Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése
Az MKIK támogatás felhasználásával Baranya megyében 2016-ben a kamarai hivatal
munkatársai, valamint külső szakértői összesen 400 ellenőrzést végeztek, melyek közül 140
bevezető ellenőrzés, illetve 260 köztes ellenőrzés volt. Az ellenőrzésekben 54 szakértő vett
részt. (29 fő kamarai és 25 fő iskolai).
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2.2
Gyakorlati ellenőrzést végző szakértők módszertani felkészítése és
vizsgáztatása
A gyakorlati ellenőrzést végző szakmai szakértők felkészítése 2016. év októberében 16 fő
részvételével került lebonyolításra, melyet követően 15 fő vette át a sikeres vizsga
eredményeként tanúsítványát, az MKIK támogatás felhasználásával.
3) Szakmai vizsgáztatás
Cél: A kamara törvényi feladata a szakmai záróvizsgákra vizsgabizottsági kamarai tag, illetve
2011. januártól 124 szakképesítésben a vizsgabizottság elnökének delegálása is. Fő cél az,
hogy a kamara a vizsgákra olyan kamarai szakembert delegáljon, aki a szakma védelme
érdekében vizsgálja-vizsgáztatja a tanulót.
Szakmai értékelés: A 2016-os évben 484 vizsgadelegálás történt, ebből 32 volt modulos és
452 volt komplex szakmai záróvizsga. A megyében adott időszakban 936 tagot és 244 elnököt
delegált a kamara. Baranyában 4698 fő vizsgázott a tavalyi évben.
4) Szintvizsgák
Cél: Az új OKJ szerint indult képzésekben a szintvizsga célja, hogy a tanuló rendelkezzen
azokkal a szakmai alapismeretekkel, melyek szükségesek 10. osztálytól gazdálkodó
szervezeteknél való gyakorlati képzéshez tanulószerződéssel. Ezeket a vizsgákat a kamara
szervezi.
Szakmai értékelés: A szintvizsgákon összesen 705 fő tanuló jelent meg és mérte meg
tudását. Összesen 80 vizsga zajlott le 2016. január 1. és 2016. október 31. között, amelyen
Baranyában 13 iskola vett részt, 21 szakmában.
4.1
Szintvizsga elnöki vizsga
A 2016. évtől a Szak-és Felnőttképzési Önkormányzati szabályzat előírja a szintvizsga
elnökök vizsgáztatását. 2016. január 1. és 2016. október 31. között összesen 51 fő szintvizsga
elnök vizsgázott on-line, ebből 44 fő vizsgázott sikeresen.
A vizsgák előtt 2 alkalommal tartottunk felkészítést, melyeken összesen 42 fő vett részt.
5) A 2015/2016-os 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, a pályaválasztás segítése, a tehetséges tanulók kiválasztása.
Szakmai értékelés: A kamara feladata az írásbeli elődöntők Baranya megyei lebonyolítása,
és az ahhoz kapcsolódó feladatok elvégzése. Az országos döntőhöz kapcsolódóan a Szakma
Sztár Fesztiválra a pályaválasztás előtt álló diákok versenyre szállításának megszervezése és
lebonyolítása. Baranya megyében a versenyeken 28 szakmában, 15 iskolából összesen 252
tanuló írásbelizett az elődöntőkön. A kamara a fesztiválra 440 fő utazását szervezte meg.
Baranya megyéből a versenyek döntőjébe 5 iskolából, 9 szakmában összesen 12 versenyző
jutott be. Közülük 7 tanuló ért el dobogós helyezést.
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6) Baranya 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 éves
felülvizsgálata, szükség esetén kiegészítése. A koncepció része a megyei területfejlesztési
stratégiának valamint a megyei fejlesztési tervnek.
Szakmai értékelés: A kamara látja el a bizottság működtetésével, szakmai anyagok
előkészítésével kapcsolatos feladatokat, képviselői részt vettek a bizottság ülésein, segítették
annak munkáját. Az MFKB projekt keretén belül a kamara 2016. első negyedévében
vállalkozások és tanulók kérdőíves megkeresésével felmérést végzett, melynek célja a
szakképzett munkaerő iránti rövid, illetve középtávú igényeknek, valamint a szakiskolát
végzettek munkaerő-piaci beilleszkedésének felmérése volt. A megkeresés során a kérdezők
150 tanulóhoz és 116 vállalkozáshoz jutottak el (összesen 268 megkeresés). A PBKIK 2016.
harmadik negyedévében az MKIK-GVI koordinálásával zajló felmérésben is részt vett
(rövidtávú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúrakutatás), amely során összesen 107
vállalkozás kérdőíves megkeresése valósult meg. A BMFKB 2016-ban 3 alkalommal
ülésezett (kibővített ülés keretén belül), 4 alkalommal került szakmai fórum/workshop
megtartására, valamint számos munkamegbeszélést tartott, amelyek a megyei szakképzésfejlesztési koncepció és a megyei szakiskolai és szakközépiskolai „irány-arány döntés”
előkészítésekét szolgálták. A PBKIK a BMFKB részére létrehozott weboldalt tovább
fejlesztette (baranya.mfkb.hu.

7) 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: A kamara mellett működő Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési
Bizottság minden évben meghatározza, hogy a megyében, mely szakmákban, és az egyes
szakmákban milyen létszámmal lehet beiskolázni. A pályaválasztási tevékenység feladata
ennek megvalósulását elősegíteni, a hiányszakmákat népszerűsíteni. 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,
 tájékoztatók különböző fórumokon, előadások szülői értekezleteken, előadások,
valamint önismereti programok osztályfőnöki órákon,
 szakmabemutató rendezvények szervezése (pl.: GÉP-ÉSSZEL Baranyában),
 látogatói csoportok szervezése a budapesti SkillsHungary Nemzeti Döntő rendezvényre
és Szakma Sztár Fesztiválra, tárlatvezetés a résztvevők számára,
 általános iskolás 7. évfolyamos diákok körében „Általános iskolások pályaválasztása
2016.” című kérdőíves kutatás elvégzése
 pályaválasztást segítő egyéni tanácsadások, tájékoztató anyagok, kiadványok készítése,
 palyavalasztasbaranya.hu weboldal, valamint hozzá kapcsolódóan Facebook oldal
működtetése a célcsoportok minél eredményesebb elérése érdekében.
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8) Gyakorlati oktatók mesterképzése és mestervizsgáztatása
Cél: Az iskolai rendszerű képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző
szakemberek mesterképzésének és mestervizsgáztatásának lebonyolítása
Szakmai értékelés: A 2016. év során összesen 82 fő mesterképzése és vizsgáztatása valósult
meg, közülük 80 fő tett sikeres vizsgát. A képzésbe bevont személyek közül, az MKIK-val
kötött támogatási szerződés értelmében, 41 fő támogatott formában vett részt a programon. A
PBKIK 2016-ban az alábbi szakmákban szervezett mesterképzést és vizsgát: autószerelő,
bútorasztalos, gépi forgácsoló, hegesztő, ipari gépész, pincér, szakács, villanyszerelő.
9) Job Developer projekt
Cél: A kamara 2015-ben indult projektjének célja a fiatalok képességeinek feltárása, és ezzel
új munkalehetőségek felderítése – akár önálló lábakon, akár munkahelyen. A projekt célja ún.
„Job Developer-ek“ – pályafejlesztők – képzése, akik a képzést követően segítik a fiatalokat a
helyi munka-erőpiaci szükségletek feltárásában, valamint saját képességeik, tehetségük és
érdeklődési körük felfedésében.
Szakmai értékelés: a szakmai munka 2016-ban indult, mely keretén belül információs nap és
a pályafejlesztők képzése került megszervezésre A résztvevő fiatal felnőtteket előzőleg
kiképzett mentorok, ún. Job Developer-ek vezették, és közösen tárták fel a fiatalok erősségeit
és készségeit, és feleltették meg ezeket a helyi munkaerőpiac elvárásainak.. A projekt a
munkakeresők mellett a szakképzéssel és pályaválasztási tanácsadással foglalkozó
intézményeknek is értékes eszközökkel szolgált.
10) Enterprise + projekt
Cél: Az Enterprise+ projekt célja, hogy fiatal 15 és 25 közötti fiatalokat készítsen fel a
vállalkozói létre, a gazdasági, pénzügyi, szervezeti kérdéseket fókuszba hozva, a vállalkozói
lét buktatóit bemutatva. A program része - a vállalkozói koncepció vizsgálata mellett – a
jelentkezők attitűd vizsgálata és irányba állítása.
Szakmai értékelés: a 2014-ben kezdődött program 2016-ban ún. alapító workshoppal
folytatódott, melynek keretében a résztvevő diákok csapatokban saját üzleti ötletükre
dolgoztak ki üzleti tervet, mentorok támogatásával. A kamara az első sikerek nyomán
pályázatot írt ki a program további középiskolákban való megvalósításra.
11) Humán klub működtetése
Cél: A helyi humán témákban tapasztalatcsere, tudásmegosztás, tudásbázis-építés és
vállalkozói szemléletformálás a hatékony működés érdekében. Célja továbbá a megyei humán
kapacitások szervezése és kiajánlása, a megalakulás utáni erősödés mellett a láthatóság
növelése, a klub létrejötte után nem sokkal megfogalmazódott I. Dél-Dunántúli Regionális
Humán Erőforrás Konferencia sikeres megrendezése volt.
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Szakmai értékelés: A klub 6 (köztük 1 nyílt) ülést, és egy konferenciát tartott. Ezen
rendezvények elősegítették a klub céljainak megvalósulását, vagyis a helyben rendelkezésre
álló humán szakemberek ismertségének növelését, a szakmai ismeretek bővülését, hálózatos
együttműködést. A 2016. április 13-i konferencia (90 résztvevő) után jelentősen megnőtt az
érdeklődés a működés iránt.
12) Üzleti profil készítése, üzleti partnerkereső adatbázisok használata – (készségfejlesztés)
Cél: a vállalkozások nemzetközi vásárokon történő megjelenésének, javítása, az igényes,
felkészült cégbemutatkozók készítése, az adatbázisok hatékony használata.
Szakmai értékelés: a 2015-ös „Lehetőségek Tárháza” tréningsorozatot folytatva a PécsBaranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2016-ban is folytatta a vállalkozások felkészítését
ajánlataik és igényeik együttműködési profilok formájában történő megfogalmazására.
Az általános cégprofiltól eltérően az együttműködési profilok konkrét kimenettel bíró rövid
leírások, melyek megírásának elsajátítása hozzásegíti a vállalkozásokat a megfelelő üzleti /
technológiai partner megtalálásához.
C.
A PBKIK „A kulturális örökség megóvása” témakörébe tartozó közhasznú
tevékenységei
2016-ban a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nem végzett ilyen irányú
tevékenységet.
D.
A PBKIK „A magyarországi etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység”
témakörébe tartozó közhasznú tevékenységei
2016-ban a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nem végzett ilyen irányú
tevékenységet.
E.

A PBKIK „fogyasztóvédelem” témakörébe tartozó közhasznú tevékenységei

1)

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 2015. évről 92 ügy húzódott át 2016-ra, amelyhez 2016. évben 461 új
beadvány érkezett. 2016-ban a Testület a 553 ügyből 485 ügyet tudott lezárni. A testület
működéséről
elsősorban
a
kamarai
és
a
békéltető
testületi
honlapok
(http://www.pbkik.hu/hu/bekeltet-testulet, www.bekeltetes.hu, www.baranyabekeltetes.hu)
nyújtanak tájékoztatást. A csökkenő finanszírozás mellett a működés biztosítása érdekében
2016-ben az előírt három fős tanácsok helyett újra egyszemélyes tanácsokkal kellett az
ügyeket tárgyalni.
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Az ügyek típusonkénti megoszlása a következő: termékek: 328 (68%), szolgáltatások: 157
(32%). A 485 lezárt ügy közül kötelezést tartalmazó határozat: 3 (1 %), egyezséget tartalmazó
határozat: 82 (17 %), ajánlás: 87 (18 %), elutasítás: 88 (18 %), egyéb megszüntetést
tartalmazó határozat: 225 (46 %) esetben született. A panasszal érintett vállalkozások
készsége az együttműködésre, valamint az alávetési nyilatkozat megtételére nem elégséges.
Az elmúlt év legjelentősebb ügycsoportját az egészségügyi felméréssel egybekötött
termékértékesítéssel kapcsolatos fogyasztói jogviták adták, amelyek csökkentése az
álláspontunk szerint a szigorúbb jogszabályi előírásokkal, azok betartásának ellenőrzésével,
ill. a fogyasztók szélesebb körű tájékoztatásával érhető el.
A Testület az elmúlt év során tartott továbbképzést a tagjainak az eljárásra vonatkozó
jogszabály-módosításokra tekintettel.
F.
A PBKIK „Euroatlanti integráció elősegítése” témakörébe tartozó közhasznú
tevékenységei
1)

Enterprise Europe Network hálózati munka

Cél: az EU által – 2008-ban – létrehozott és társfinanszírozott irodahálózat célja a régió kisés 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 Baranya, Somogy és Tolna megyék kis- és középvállalkozásainak az
üzletfejlesztés, az innováció és a kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok területén az
alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
 Egyszerű és komplex információ átadás
 Üzleti, technológiai és K+F+I pályázati partnerkeresés (hálózati adatbázis
segítségével)
 Visszacsatolási lehetőség KKV-k részére EU jogi kérdésekben
 Tájékoztató rendezvények, fórumok, workshopok szervezése kiemelt EU
témakörökben
 Céglátogatások és üzletember találkozók szervezése itthon és külföldön
 Technológia és tudástranszfer
A 2016-ban a 15 helyi szakmai rendezvényen 579 fő vett részt. Nemzetközi kiállítás és
szakvásár mellett szervezett (5 db) üzletember találkozón 80 régiós cég 210 üzleti tárgyalást
folytatott le. 17 komoly üzleti ajánlat került ingyenes adatbázisunkba, amelyekre 39
megkeresés érkezett. A kamara munkatársai 145 esetben adtak komplex tanácsot a régió kisés középvállalkozásainak nemzetköziesedés, exportélénkítés, szellemitulajdon-védelem és
innováció menedzsment témakörökben. A munka eredményeként 14 komoly üzleti vagy
technológiai együttműködés jött létre irodánk segítségével.
Kiemelt programjaink 2016-ban:
 Open4Business nemzetközi üzletember találkozó Pécsett
 Pályázati tájékoztató fórumok
 Magyar-külföldi gazdasági együttműködési napok
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2)

Fiatal vállalkozók fejlesztését célzó rendezvények
Munkavédelmi tudatosságnövelő rendezvények, együttműködésben az EU OSHA-val
Szállítmányozással, vámmal kapcsolatos tájékoztató
Egyéb üzletember találkozók: Czech-Hungarian Engineering Workshop in Ostrava,
Matchmaking Event Energy Days Graz 2016, Designed4Business, Future of Building
A Magyar-Horvát Tagozat működtetése

Cél: a 2012. július 11-e óta újra működő tagozat elsődleges célja, hogy élénkítse a magyarhorvát gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat.
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, mely 2016-ban 86 cégre bővült. Egész
évben folyamatos volt a tagozat tagjainak nyújtott pályázati tanácsadás, valamint a
tájékoztatás a horvát üzletember-találkozókról. Az Open4Business Matchmaking Event
üzletember-találkozó szervezésében a Tagozat részt vett, melynek eredményeként a 90
résztvevő magyar cégnek 14 horvát céggel volt lehetősége tárgyalni.
G.

A PBKIK „Vitarendezés” témakörébe tartozó kiemelten tevékenységei

1)
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság DélDunántúli Regionális Tagozata
Cél: A jogviták eldöntésének népszerű formája a választottbírósági eljárás. Ennek oka
elsősorban az, hogy ésszerűen rövid határidőn időn belül születik döntés. A végrehajtás
kérdése is rendeződött a New York-i Egyezmény kihirdetésével, mely alapján a külföldi
választottbírósági ítéletek korlátozás nélkül végrehajthatók.
Szakmai értékelés: A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény rendelkezései
értelmében nemzetközi ügyekben állandó választottbíróságként a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara mellett működő állandó választottbíróság jár el. A választottbíróság saját eljárási
szabályzata alapján folytatja le az eljárásokat, mely szerint a tárgyalások helye Budapest, de
az eljáró tanács szükség esetén, vagy a felek kérésére más helyen is tarthat tárgyalást. 2016.
évben a kamarához nem érkezett beadvány a választottbíróság eljárása iránt, és nem tartott
tárgyalást a választottbíróság dél-dunántúli tagozata.
H.
A PBKIK „Üzleti forgalom biztonságának elősegítése” témakörébe tartozó
tevékenységei
1)

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

Cél: A Teljesítésigazolási Szakértői Szervet az építmények tervezésével és kivitelezésével
kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az
építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV törvény hívta életre, az építőiparban

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2016

16

PBKIK Elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé, 2017. április10.
hosszú évek alatt kialakult körbetartozások, ki nem fizetett alvállalkozói láncok
felszámolására.
Szakmai értékelés: Az elszámolási időszakban nem érkezett be kérelem a kamarához a
TSZSZ eljárásának megindítása iránt. 2016. évben összesen 9 esetben volt Baranya megyei
székhelyű vállalkozás a kérelmező eljárást és/vagy Baranya megyében a teljesítés helye. A
kamara folytatta tájékoztató tevékenységét: a 2016. november 22-én megrendezett Építőipari
szakmai nyílt napon Máté Miklós úr, a TSZSZ vezetője tartott előadást a rendezvényen
megjelent vállalkozóknak és egyéb érdeklődőknek. Emellett a sajtóban és a kamara
weboldalán is több alakalommal jelent meg tájékoztató cikk a szervezet tevékenységéről.
2)

Építőipari kivitelezői regisztráció

Cél: Minden építőipari kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni
vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető
Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni az építet környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény, valamint az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet rendelkezései szerint.
Szakmai értékelés: 2016. évben 321 építőipari vállalkozás teljesítette regisztrációs
kötelezettségét a kamaránál, mely adatszolgáltatásból és egyszeri, 5.000,- Ft összegű
regisztrációs díj befizetéséből áll. A befizetett regisztrációs díjakat a kamara továbbutalta az
építőipari kivitelezői tevékenység végzésére jogosultak névjegyzékét vezető Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarának. 2016. évben a kamara 16 építőipari kivitelezői vállalkozást
ellenőrzését végezte el.
3)

Kötelező kamarai regisztráció

Cél: a kamarai közfeladatok ellátáshoz történő hozzájárulásként vezette be a gazdasági
kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény a kötelező kamarai regisztrációt. A regisztráció
adatszolgáltatásból és évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulás befizetéséből áll.
Szakmai értékelés: 2016. évben 2176 vállalkozás regisztrálta magát a kamarában, ebből 88
vállalkozás 2012-ben vagy azt megelőzően; 23 vállalkozás 2013-ban, 24 vállalkozás 2014ben, 252 vállalkozás 2015-ben és 1789 vállalkozás 2016-ban alakult.
2016. évben a korábbi évekre vonatkozóan is érkezett kamarai hozzájárulás befizetés a
kamarához, melyben a NAV-nak történő átadás is jelentősen közrejátszott. 2016. évben
összesen 118.923.344,- Ft kamarai hozzájárulás érkezett be, melyből a NAV
közreműködésével 7.337.617,- Ft folyt be. A befolyt kamarai hozzájárulásból a kamara
670.000,- Ft-ot utalt vissza vagy tovább más területi kamarák számára.
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I.

A PBKIK „gazdaságfejlesztés” témakörébe tartozó tevékenységei

1) Erőforrástérkép készítése
Cél: Baranya megye infrastruktúrájának és humán erőforrásának feltérképezése.
Szakmai értékelés: a kamara hiánypótló anyaga – mely alapvetően a szakképzett munkaerő
elérhetőségét, az ipari parkok ellátottságát és a közlekedési infrastruktúrát állítja középpontba
2015-ben készült. Azon túl, hogy átfogó képet biztosít a térségről, kiválóan használható
befektetői megkeresések esetén. A kiadvány nyomtatott és elektronikus verzióban is elérhető,
3 nyelven (magyar, német, angol). A kiadvány tartalma folyamatosan frissül. 2016-ban 50
angol és 50 német nyelvű anyag került kinyomtatásra.
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, a régió
innovációs kapacitásának fejlesztése és a helyi vállalkozások innovációs potenciáljának
növelése.
Szakmai értékelés: A kamara a 2012-ben elkezdett, kezdetben a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara és a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával működő innovációt fejlesztő
tevékenységét folytatta a 2016. év folyamán is. Az alábbi projektek keretén belül folytatódott
a szakmai munka:
2.1
Klaszterportfólió - webplatform
Folyamatosan zajlott az akkreditált klaszterek közvetlen megkeresése és a portfólió
készítésének felajánlása. Az akkreditált klaszterek több mint egyharmadának már elkészült a
portfóliója, megtörtént ezek szakmai monitorozása és kiegészítése.
2.2
Innoportfolió - webplatform
A platform célja a kapacitások és a technológiai profilok bemutatása, vállalati és egyetemi
kutatási kapcsolatok ösztönzése webes felület segítségével. 2016-ban több mint 300 profil
szerepelt az adatbázisban.
2.3
Nyitott Labor - webplatform
A projekt célja az egyetemek és kutatási központok kapacitásainak és technológiai
eszközeinek bemutatása az ipar számára. 2016-ban több mint 150 profil szerepelt a
rendszerben.
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3) DesignPécs
Cél: A rendezvénysorozat célja, hogy a Design Hét Budapest programsorozathoz
kapcsolódva, a gazdasági döntéshozók és a hazai vállalkozások figyelmét a designban rejlő
lehetőségekre irányítsa. Az üzleti folyamatokba és a vállalati kultúrába beépülő design olyan
új minőséget és többletértéket teremt, amely a versenyképességet növeli, és lépéselőnyt
biztosít a többi piaci szereplővel szemben hazai és nemzetközi viszonylatban is.
Szakmai értékelés: 2016-ban a Pécs-baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs Várossal, a
Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karával és a Kreatív Ipari Klaszterrel közösen
harmadszor is megszervezte a DesignPécs eseménysorozatot. A 10 napon át tartott
rendezvény 16 helyszínén 13 résztvevő programgazda és 37 együttműködő partner
közreműködésével több mint 20 kiállító mutatta be termékeit. A hét alatt megtartott 23
program (látványműhelyek, műhelylátogatások; előadások; workshopok; kerekasztal
beszélgetések; divatbemutató; kitelepült stúdió) keretében 18 előadó közreműködésével
bizonyságot nyert, hogy a DesignPécs eseménysorozat méltó partnere a budapesti Design Hét
rendezvénynek.
4) 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.
4.1
DDGK projekt
A hazai Akkreditált Innovációs Klaszter címmel és nemzetközi Bronz Label minősítéssel,
valamint két Szakképzési díjjal rendelkező DDGK immáron 5 éve a kitűzött céljai mentén
működik sikeresen, mely folytatódik a 3 éves klaszterstratégia megvalósításával. A kamara
2016-ben a már 27 taggal működő, legnagyobb régiós ipari klaszter pályázati projektjének
folytatását és a stratégiai feladatok menedzselését végezte. A klaszter a kamara
közreműködésével szakképzési, üzletfejlesztési, innovációs, közös beszerzési és
marketing/networking projekteket valósított meg, amelyek a klaszter és tagvállalatok további
eredményességét alapozták meg. A klaszter a képzésfejlesztési stratégiájának megvalósítása
mentén dolgozott 2016. évben is, melyből a pályaorientációs tevékenységi feladatok (Nyílt
Napok, DDGK szakkörök) és a HR adatbázis kiépítése, valamint a DDGK Ösztöndíj
koncepció emelendő ki. A Klaszter működőképességét a közös termékek és közös üzleti
együttműködések bizonyítják legjobban, melyekből konkrét pénzügyi, gazdasági profit
realizálódott a tagoknál.
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4.2
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.
4.3
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. Komló Város Önkormányzata látja el a
menedzsment feladatokat. 2016-ban –a kamara jelentős közreműködésével- német bányaipari
delegáció látogatott Baranyába, az egész napos szimpózium keretében szakmai előadásokra és
bányajárásra is sor került.
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: 2016-ban 252 pályázati tanácsadást végzett a kamara a KKV-k számára
és 89 darab pályázatkészítéssel kapcsolatos konkrét információátadás és tanácsadás zajlott. A
kamara továbbra is működteti az általa minősített pályázatíró cégek munkájának koordinálását
és segítését, valamint a tanácsadó cégek kapacitásainak helyi KKV-k számára történő
kiajánlását, melyet egyre növekvő számban vesznek igénybe önkéntes és regisztrált
vállalkozások egyaránt.
6) 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.
Szakmai értékelés: K+F-hez kapcsolódó tevékenységei során az Enterprise Europe Network
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. Ahogy a korábbi években is, 2016-ban is kiemelt feladat volt
a helyi KFI projektek azonosítása és elemzése, nemzetközi piaci lehetőségek feltárása,
melynek kimenete nemzetközi konzorciumba való meghívás volt.
7) INNO-HUN2015-16
Cél: az Enterprise Europe Network szolgáltatásbővítése a magyar KKV-k innováció
menedzsment kapacitásának növelése érdekében. A pályázás és projektindítás az Enterprise
Europe Network partnerek számára volt lehetséges.
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Szakmai értékelés: A Hálózat a projektben két szolgáltatást nyújt: „Key Account
Management” (kiemelt ügyfélkezelés) a Horizont 2020 KKV Eszköz pályázat nyertesei
számára az InnoKenn módszertan segítségével, valamint “Enhancing SME Innovation
Management Capacity” (KKV innováció menedzsment kapacitásnövelés) a külpiacra törekvő,
nagy potenciállal rendelkező vállalkozások érdekében, az IMP3rove segítségével. 2016-ban
11 ügyfél felmérése kezdődött meg az IMP3rove módszertannal és eszközzel, mely
tanácsadással, akciótervek megfogalmazásával, majd végrehajtással folytatódott.
8)

Vállalkozói kultúra és foglalkoztatás fejlesztése a kreatív iparban

Cél: A vállalkozói lét 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 2016-ban 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 évente számos vállalkozás jön létre, amelyhez induló tőkét a Munkaügyi
Központ biztosítja.
9)

A VIVACE+ program folytatása

Cél: A kkv-k iparjogvédelmi tudatosságának fokozása, az iparjogvédelmi és szerzői jogi
ismereteinek gyarapítása, a szellemi tulajdon védelemmel kapcsolatos ismeretek és az
iparjogvédelmi kultúra terjesztése.
Szakmai értékelés: A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a kamara közötti
együttműködés eredményeként létrejött kamarai Iparjogvédelmi Információs Pont 2004-óta
működik a kamarában, biztosítja a szakmai támogatást tanácsadóinknak, akik teljeskörű
szolgáltatást nyújtanak az ügyfelek részére. Az információs pont szolgáltatásai segítették a
tudás intenzív gazdaság fejlődését, a kkv–k piaci sikereinek elérését, kutatási ötleteik
menedzselését. 2016 évben a megkeresések száma 261 volt, mely magában foglalja a
személyes, telefonos és e-mailes megkereséseket is. Fő területek: védjegy, formatervezési
minta, használati oltalom. 2016-ban az általunk menedzselt, megvalósult oltalmak száma 15
volt.
10)

Tájékoztató fórumok és képzések Baranya-szerte

Cél: A vállalkozók tájékoztatása és képzése minden lehetséges, a vállalkozást érintő
témakörben, decentralizált keretek között.
Szakmai értékelés: 2016-ben a legfontosabb témák a vállalkozásfejlesztési kérdések,
valamint a különböző együttműködési lehetőségek voltak
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10.1 Komlói kamarai fórumok – 2016
A vállalkozókat érintő témában, az elmúlt évben 3 alkalommal aktuális információkat nyújtó
fórum került megrendezésre:
Vállalkozói fórum
A rendezvényen a vállalkozások átfogó tájékoztatást kaptak az elérhető pályázati
lehetőségekről, pénzügyi, forrásokról, vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokról.
Tájékoztató a Modern Vállalkozások programról
A kamara szervezésében a térség vállalkozói tájékoztató fórumon vettek részt, mely bemutatta
számukra, hogy informatikai fejlesztésekkel hogyan tudják fokozni a saját
versenyképességüket.
Komlóért Expo
A kamara saját standdal képviseltette magát a rendezvényen, ahol az érdeklődők választ
kaphattak arra, mely szolgáltatásokkal tudja a kamara segíteni a versenyképességük növelését.
10.2 Mohácsi kamarai fórumok - 2016
A vállalkozók száméra az elmúlt évben a Modern Vállalkozások program került bemutatásra.
Tájékoztató a Modern Vállalkozások programról
A kamara szervezésében a térség vállalkozói tájékoztató fórumon vettek részt, mely bemutatta
számukra, hogy informatikai fejlesztésekkel hogyan tudják fokozni a saját
versenyképességüket.
10.3 Siklósi kamarai fórumok - 2016
A vállalkozókat érintő témában, az elmúlt évben 3 alkalommal aktuális információkat nyújtó
fórum, egyeztetés került megrendezésre.
Helyi Üzleti közösségek előnyei
A harkányi rendezvény fő témaköre a helyi közösségek, a helyi gazdaság és üzleti közösségek
előnyeinek bemutatása volt. Miképp lehet a helyi erőfeszítések révén elősegíteni a helyi
erőforrásokat, hogy azok versenyképesek legyenek.
Gondolatébresztő a helyi gazdasági közösség formálódásához
A rendezvény a korábbi helyi üzleti közösség létrehozását szolgáló fórum folyatása volt, ahol
körvonalazódtak a további lépések az együttműködés megteremtésére.
Tájékoztató a Modern Vállalkozások programról
A kamara szervezésében a térség vállalkozói tájékoztató fórumon vettek részt, mely bemutatta
számukra, hogy informatikai fejlesztésekkel hogyan tudják fokozni a saját
versenyképességüket.
10.4 Szigetvári kamarai fórumok - 2016
A vállalkozókat érintő témában, az elmúlt évben 3 alkalommal aktuális információkat nyújtó
fórum került megrendezésre.
Gazdasági tájékoztató fórum - Szigetvár
A Szigetvári városi elnök hagyományos rendezvénye üzleti aktualitásokról, partnerek,
beszállítók, alvállalkozók, valamint a kamara képviselőinek közreműködésével.
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Mi a pálya? Pályaválasztási rendezvény Szigetváron
A pályaválasztási rendezvényen közvetlenül a megye középiskoláinak tanáraitól, diákjaitól
tájékozódhatnak az érdeklődők az iskolák képzéseiről, valamint a különböző szakmákat
képviselő térségi munkáltatók gyakorlati szakmabemutató programokkal ismertetik meg az
egyes szakmák gyakorlati oldalát.
Tájékoztató a Modern Vállalkozások programról
A kamara szervezésében a térség vállalkozói tájékoztató fórumon vettek részt, mely bemutatta
számukra, hogy informatikai fejlesztésekkel hogyan tudják fokozni a saját
versenyképességüket.
11)

A kis és középvállalkozások számára biztosított innovációs szolgáltatások ismertetése

Cél: A megye vállalkozásainak tájékoztatása a kamara által biztosított innovációs
szolgáltatásokról, melyek igénybe vétele hozzájárulhat a vállalkozások, ezzel pedig a megye
egész gazdaságának erősödéséhez, versenyképességének javításához.
Szakmai értékelés: A kamara saját eszközeivel, valamint az Enterprise Europe Network által
biztosított eszközökkel a kutatás-fejlesztés, a technológia- és tudás-transzfer, a H2020
pályázati együttműködések, a vállalkozásfejlesztés, valamint a munkavédelem területén nyújt
fontos és hasznos információkat a megye vállalkozásainak.
11.1 Enterprise Europe Network
A Hálózat a projektben két szolgáltatást nyújt: „Key Account Management” (kiemelt
ügyfélkezelés) a Horizont 2020 KKV Eszköz pályázat nyertesei számára az InnoKenn
módszertan segítségével, valamint “Enhancing SME Innovation Management Capacity”
(KKV innováció menedzsment kapacitásnövelés) a külpiacra törekvő, nagy potenciállal
rendelkező vállalkozások érdekében, az IMP3rove segítségével.
11.2 A vállalkozás-fejlesztés támogatása
Az uniós piacon való aktív részvételt elősegítő információs rendezvények, cégre szabott
tanácsadás, belföldi és külföldi üzletember találkozók szervezése. Segítség új potenciális
kereskedelmi partnerek felkutatásában, az új piacokon való megjelenésben, tájékoztatás az
Európai Unióban folyó tevékenységekről és lehetőségekről.
11.3 A technológia-transzfer támogatása
A technológia-transzfert, az innovációt, és ezen keresztül a kis- és középvállalkozások
versenyképességének növelését célzó szolgáltatásaink: vállalkozások technológiai
helyzetének felmérése nemzetközi technológia transzfer elősegítése, képzések, személyre
szabott tanácsadás, technológia transzfer rendezvények, konferenciák szervezése.
11.4 Az EU kutatás-fejlesztési programjaiban való részvétel támogatása
Az Európai Unió kutatás-fejlesztési keretprogramjában, a H2020 pályázatokban való
részvételt támogató szolgáltatások: információ-terjesztés és tanácsadás, projektgenerálás,
nemzetközi üzleti partnerkeresés, pályázatíró rendezvények.
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12)

Környezetvédelmi Termékdíj változások – tájékoztató fórum

Cél: A konzultációs fórum célja a vállalkozások tájékoztatása a Környezetvédelmi
termékdíjjal kapcsolatos új jogszabályváltozásokról és az ebből fakadó vállalkozásokat érintő
kötelezettségekről, valamint a NAV jogkörébe helyezett ellenőrzésekről.
Szakmai értékelés: A konzultációs fórum a Gazdasági Osztály által szervezett adófórum
keretében történik. A rendezvény lehetőséget biztosított a résztvevő KKV-k képviselőinek a
környezetvédelmi termékdíj évente többször is változó jogszabályaiban való eligazodásra, a
jogkövető magatartás betartására. Egyéni konzultációk keretében a jogszabályi háttér
megismerése mellett lehetőséget kaptak a vállalkozók gyakorlati kérdéseik feltevésére is.
A 2016-ban a termékdíj rendezvényen 25 fő vett részt.
13)

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: 2016-ban az energiaközösséggel kapcsolatos szakmai anyagokat a
kamarai portálon, valamint a kamarai hírlevélben is megjelentettük, így az önkéntes kamarai
vállalkozások mellett a regisztrált vállalkozások is megismerhették az energia-beszerzési
közösségek nyújtotta lehetőségeket, melyet 2016-ban 3 vállalkozás vett igénybe.
14) SORT- Seniors on reciprocal tourism projekt
Cél: A projekt célja a nemzetközi együttműködési projektek fejlesztése és támogatása a
turisztikai szektorban, a kis és középvállalkozások bevonásával és szoros együttműködésben a
tagállamokkal.
Szakmai értékelés: A program az 55 év feletti korcsoport számára alakít ki turisztikai
csomagot, melyben a kölcsönösség is helyet kap az önkéntességen keresztül. 2016-ban kis
létszámú csoportok tesztelték az 55+ korosztály számára speciálisan kialakított csomagokat, a
tapasztalataikat megosztották egymással. A program segítséget nyújthat a turisztikai szektor
résztvevőinek a szezon meghosszabbításában illetve egy újabb szegmens, az időskorúak
megcélzásában.
15) Üzletasszony klub működtetése
Cél: Az Üzletasszony Klub 2016-ban alakult, 11 kamarai vállalkozás részvételével,
vállalkozói kezdeményezésre. A klub hivatalos, a kamara alapszabályában rögzített
feltételeknek megfelelően működik, a Kereskedelemfejlesztési Bizottság koordinációja alatt, a
kereskedelemfejlesztési osztály működtetésében. Tevékenységének célja a női vállalkozások
versenyképességének fejlesztése, támogatása, tanácsadás és mentorálás révén valamint olyan
horizontális üzleti közösség megteremtése, mely speciális igényei mentén kap és ad
szolgáltatást a kamarai tagoknak.
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Szakmai értékelés: 2016-ban a tagság 11-ről 21 főre bővült, elkészült a klub arculata és a
kamarai web oldalon a klub saját aloldala a tagok bemutatkozó anyagaival: Ezen felül
működtetünk egy zárt Facebook csoportot, melyhez 56 vállalkozó nő kapcsolódott. A klub
elnöke és titkára folyamatos egyeztetést folytatott más kamarák és nemzetközi
vállalkozásfejlesztési hálózatok női klubjaival, szekcióival, együttműködést kezdeményezett
párhuzamos női üzleti támogató szervezetekkel. 4 alkalommal tartott klubülésünk alkalmat
teremtett a tapasztalatcsere, tudásmegosztás, tudásbázis-építés és vállalkozói
szemléletformálás a hatékony működés kialakítására. A kamara önkéntes tagsága nagyon
kedvezően fogadta a klub tevékenységét, tagsága folyamatosan és dinamikusan bővül.
16) Marketing klub
Cél: A klub tagjainak deklarált célja, hogy elősegítsék a marketing területén működő
vállalkozások, valamint a meghívott szakértők közötti együttműködést. A klub fő feladatai: a
kétirányú információáramlás felgyorsítása a kamara és a marketinggel foglalkozó tagok
között; tanácsadás illetve szakmai fórumok, rendezvények szervezése; továbbképzési
lehetőségek; a kamara támogatása marketing vonatkozású szakmai feladatainak ellátásában.
Szakmai értékelés: 2016-ban a tagság további bővülésnek indult. A megtartott öt klubülés
szakmai fórumot biztosított a témakör iránt érdeklődők számára, valamit elősegítette üzleti
kapcsolatok kialakulását.
17) Kamarai mester klubok
Cél: A kamarai mesterklubok célja, hogy szakmai fórumot teremtsenek az adott
szakmacsoport mesterei, gyakorlati oktatói, cégei számára, tusásukkal javítsák a gyakorlati
képzés minőségét. A klubok ülései, programjai egyben a tagok szakmai fejlődését segítik a
legújabb technológiák, módszerek, eljárások, jó gyakorlatok megismertetésével.
Szakmai értékelés: A mesterklubok 2016-ban összesen 16 ülést tartottak. A szakmai témájú
előadások mellett fontos és hasznos szakképzéssel kapcsolatos tájékoztatást kaptak a kamara
szakképzési tanácsadója által tartott előadásokon. A vendéglátó ipari mesterklub a szakképző
iskolával közös munka során áttekintette a szakmai vizsgák feladatait és létrehoztak egy
egységes feladatbankot.
18) Munkavédelmi klub
Cél: A klub célja, hogy segítséget nyújtson a vállalkozásoknak a munkavédelemmel
kapcsolatos jogszabályok megismerésében, és megismertesse velük a legjobb
módszertanokat, jó gyakorlatokat.
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Szakmai értékelés: A munkavédelmi klub jelenleg huszonnégy taggal működik, melyek
mindegyike önkéntes tagvállalkozás. 2016-ban január elején került sor az emelőgépek
kezelésével és a szükséges képzések áttekintésével foglalkozó előadásra. A fórum résztvevői
nemcsak megállapították, hogy a jelenlegi szabályozás átláthatatlan mind a munkavállalók,
mind a munkáltatók számára, de megbízták a pécsi iparkamarát érdekeik képviseletével, a
jogszabályi előírások módosítására vonatkozó lehetőségek feltérképezésével. A klub a
kormányhivatal munkavédelmi szakembereivel közösen 4 alkalommal szervezett 2016-ban
nyílt napot, ahol a hatóság saját szakemberei és meghívott előadók tájékoztatták a
résztvevőket a munkavédelem és a munkaegészségügy aktuális kérdéseiről, a jogszabályi
változásokról. A nyílt napokon közel 100 érdeklődő vett részt átlagban az elmúlt időszakban

Dr. Síkfői Tamás
Elnök
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Pécs, 2017. április 10.
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