PBKIK Elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé, 2018. április 9.

A
PÉCS-BARANYAI
KERESKEDELMI
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2017. 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
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:

21634 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 (feladatfinanszírozás)
NGM támogatás (feladatfinanszírozás)
egyéb támogatás (feladatfinanszírozás)

Előző év
111.213
1.000
41.002

Felhasználás célja

Tárgyév
116.472
1.000
61.679
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6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Előző év
Tárgyév
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
2032
9000
összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
Előző év
Tárgyév
B. Éves összes bevétel
374.684
401.233
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti
0
0
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
0
0
E. normatív támogatás
111.213
116.472
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból,
27.986
57.230
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
235.485
227.531
H. Összes ráfordítás (kiadás)
407.142
397.788
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
239.260
230.737
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
385.556
385.434
K. Adózott eredmény
-32458
3.445
L. A szervezet munkájában közreműködő
közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes
137
140
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói
Mutató teljesítése 2017-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.
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I)

A PBKIK 2017. évi számviteli beszámolója

A PBKIK mérlegére és eredmény – kimutatására vonatkozó megállapítások
A számviteli beszámoló szerves részét képezi a 2017.01.01. –2017.12.31. 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 609 936 E Ft értéket mutat. Az eszközök és források
könyv szerinti értéken, átértékelési különbözet nélkül kerültek be a vagyon mérlegbe.
Adatok E Ft
ESZKÖZÖK
Befektetett
eszközök
Forgóeszközök
Aktív időbeli
elhatárolás
Eszközök
összesen

2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 2016.01.01 2017.12.31
366 172

368 123

368 317

364 761

368 278

368 319

232 077

184 817

166 946

187 268

177 234

222 350

15 268

34 823

22 131

41 353

15 929

19 267

613 517

587 763

557 394

593 382

561 441

609 936

FORRÁSOK
2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31
522 915
524 227
529 464
569 431
536 973
540 418
Saját tőke
0
0
0
0
0
0
Céltartalék
30 124
30 543
25 286
20 066
16 609
19 669
Kötelezettségek
Passzív időbeli
60 478
32 993
2 644
3 885
7 859
49 849
elhatárolás
Források
613 517
587 763
557 394
593 382
561 441
609 936
összesen

A fenti adatokból jól látható, hogy az Eszközök értéke az átmeneti csökkenést követően a
gazdasági válság előtti nagyságrendet tartósan meghaladja. 2017. évben az Eszközök
értékében 8,6 %-os növekedés következett be az előző évhez képest. A változást a befektetett
eszközök minimális növekedése, a forgóeszközök 25,4%-os növekedése, és az aktív időbeli
elhatárolás 20,9 %-os növekedésének együttes hatása okozta. Az egyes sorok összetevőinek
bemutatása a következő elemzésben található.
A befektetett eszközök nettó értéke 41 E Ft-tal emelkedett a bázis évhez képest, az alábbiak
szerint:
2017. évben az immateriális javak beszerzése minimálisra korlátozódott, figyelembe véve a
pályázati elszámolhatóság lehetőségét is.
Ugyanakkor Rabb Szabolcs titkár kezdeményezésére 2017. évben Szellemi eszköz
menedzsment rendszer került bevezetésre, és feltérképezésre kerültek a saját előállítású
szellemi eszközök. Ennek során első lépésben a 2018. év elején bevezetésre kerülő
vállalatirányítási rendszer saját adatbázisának létrehozása került befejezetlen beruházási
tételként könyveinkbe, 1 351 E Ft értékben.
Az immateriális javak nettó érték csökkenését az elszámolt értékcsökkenés okozta. A tárgyi
eszközök értékének 184 E Ft-os emelkedését a legszükségesebb eszköz beszerzés okozta.
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Selejtezésre nem került sor. Az informatikai eszközök karbantartása folyamatos, de a
következő években szükségessé válik a bővítésük, vagy cseréjük.
A részesedések értékelése 2017. évben:
A befektetett pénzügyi eszközök növekedése az IG Kreatív Pont Klasztermenedzsment NKft.ben részesedés vásárlásából 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
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 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 4 048 E Ft-tal csökkentek, melynek oka egyrészt a 13 184 E Ft
vevői követelés jelentős részét kitevő 12 566 E Ft összegű tagdíjkövetelés 2 152 E Ft-os
csökkenése. Másrészt, új tételként - a kamara titkárának kezdeményezésére - a bevezetésre
kerülő kamatmentes munkáltatói kölcsön 800 E Ft értékben szerepel.
Értékvesztésként 2017. évben 481 E Ft került elszámolásra, ugyanakkor visszaírások történtek
542 E Ft értékben a vállalkozások megszűnése miatt, így összesen 2.900 E Ft-ot tartunk
nyilván. A megszűnt vállalkozásokkal szembeni követelések 2 276 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, 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 a Szövetség nem működik, ezért az
óvatosság elve alapján értékvesztésként számoltuk el a teljes összeget, 2018. márciusi
értesülés szerint végelszámolásra kerül.
A forgóeszközök közül a pénzeszközök 204 623 E Ft értékben jelennek meg, amely 49 164 E
Ft-os növekedést mutat a 2016. év fordulónapi pénzeszköz állományhoz képest, amely
egyrészt az eredményesnek mondható kamarai hozzájárulás behajtásnak, másrészt az EEN
projekt 2017-18. évekre beérkező pályázati előlegnek, valamint a költségminimalizálásra
törekvő takarékos gazdálkodás eredménye.
A saját tőke nőtt, amely a pozitív eredménynek és a tőkeváltozás csökkenésének eredménye.
2016. évhez képest az adózott eredmény jelentős mértékű növekedését okozta, hogy egyrészt
az EEN kétéves pályázati ciklusának 50 358 E Ft-os elszámolási előlege 2017. évben
beérkezett, amelynek fele 2018. évre került elhatárolásra, másrészt más nemzetközi
pályázataink előlegei is beérkeztek a mérleg zárásig. Ugyanakkor változatlanul fennáll a
kamarai törvényben előírt feladatok maradéktalan ellátásához szükséges források nem teljes
körű biztosítása, amely szintén befolyásolja az eredmény alakulását.
A kötelezettségek 3 060 E Ft-tal nőttek, melyet jelentős mértékben a jövedelem tételek 2 730
E Ft-os növekedéséből és a szállítói tartozások 215 E Ft-os csökkenéséből adódott.
Hosszú lejáratú kötelezettségek nincsenek.
A passzív időbeli elhatárolás a 2017. évben beérkezett, de a 2018. évet megillető tételek,
összesen 49.849.119,- Ft értékben.
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A 41.216.435,- Ft bevétel passzív időbeli elhatárolása 2017. évben az EEN, a Refresh, a
Nőközpont Pécs, EN-EFF pályázatok és a kamarai hozzájárulás 2018. évre vonatkozó
összegeket tartalmazzák.
A mérlegkészítésig beérkező, 2017. évre vonatkozó szolgáltatási számlák elhatárolt értéke 8
633 E Ft, amelyek a működéshez szükséges költségeket tartalmazzák
EREDMÉNYKIMUTATÁS (E Ft)
BEVÉTELEK
Támogatási
(feladatfinanszírozási)
bevétel, pályázat
Egyéb Közhasznú
tevékenységből
Tagdíjból származó bevétel

2012
2013
2014
2015
2016
2017
143 221 247 812 236 890 305 785 153 215 179 151

Kamarai hozzájárulás
Egyéb bevétel - vállalkozói
Összesen:
RÁFORDÍTÁSOK
Anyagjellegű
Személyi jellegű
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítás
Pénzügyi műv. ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Összesen:
EREDMÉNY

25 472

21 208

26 619 140 040

26 587

39 386

102 008

66 342

52 575

56 214

58 238

55 901

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

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

116 297
10 498
401 233
2017
149 188
230 737
7 511
8 353
1 999
0
397 788
3 445

A közhasznú tevékenységek bevétele 33.772 E Ft-tal nőtt az előző évhez képest. Ezen belül a
pályázati és támogatási bevételek 25.936 E Ft-tal nőttek, a tagdíj bevétel 2.337 E Ft-tal, és az
egyéb bevétel soron megjelenő kamarai hozzájárulás 2.626 E Ft-tal csökkent.
A tagdíjbevétel 2017. évben nem tartalmaz gazdaságfejlesztési tagdíjat.
Az igen jelentős kamarai aktivitások mellett a közhasznú tevékenységek bevételei jelentős
mértékben nőttek.
A kamara a 2017. évi munkája során összesen nyolc pályázatot készített el és nyújtott be,
amelyből mérlegkészítésig kettőnél került támogatási szerződés aláírásra.
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. 2017. évben 7.223 E Ft-tal csökkent a vállalkozási
tevékenység bevétele.
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A közhasznú és vállalkozási ráfordítások felosztása bevétel arányosan történik.
A közhasznú tevékenység költségei közül az anyagjellegű ráfordítás 4.922 E Ft növekedést
mutat, amely összefüggésbe hozható a pályázati és a közhasznú tevékenység bevételének
386.735 E Ft összegű növekedésével, ugyanakkor a minimálismértékű növekedés a hatékony
gazdálkodást mutatja. A személyi jellegű ráfordítás csökkenése a bér- és bérjellegű
kifizetések után fizetendő szociális hozzájárulási adó csökkentésének is köszönhető. 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 2017. év ráfordításai 2,3 %-kal csökkentek, a közhasznú és a vállalkozási tevékenységek
költségeinél bemutatott okok miatt, a kamara szintű 7,1 %-os bevétel növekedés 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 2017. évben nem részesült költségvetési
támogatásban.
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III)

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Mérleg adatok E Ft
ESZKÖZÖK

Megnevezés

2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31

Befektetett
eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök

366 172
4 466
4 208

368 123
1 075
9 626

368 317
4 042
6 927

364 761
3 178
4 810

368 278
2 379
11 639

368 319
1 736
11 823

Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök

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

356 773
187 268
34 996
0
152 272

354 260
177 234
21 775
0
155 459

354 760
222 350
17 727
0
204 623

Aktiv időbeli
elhatárolás
Eszközök összesen

15 268
613 517

34 823
587 763

22 131
557 394

41 353
593 382

15 929
561 441

19 267
609 936

FORRÁSOK
Saját tőke
Tőke változás
Tárgyévi eredmény
Céltartalék
Kötelezettségek:
Hosszúlejáratú
Rövidlejáratú

522 915
520 655
2 260
0
30 124
0
30 124

524 227
522 915
1 312
0
30 543
0
30 543

529 464
524 226
5 238
0
25 286
0
25 286

569 431
529 464
39 967
0
20 066
0
20 066

536 973
569 431
-32 458
0
16 609
0
16 609

540 418
536 973
3 445
0
19 669
0
19 669

Passzív időbeli
elhatárolás
Források összesen

60 478
613 517

32 993
587 763

2 644
557 394

3 885
593 382

7 859
561 441

49 849
609 936

IV)

Cél szerinti juttatások kimutatása

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a 2017-es 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
Munkaügyi Kp-tól kapott bértámogatás
ISZIR rendszer;strat. koncepció alk.támo
Gyakorlati képzőhely ellenőrzés
Szakmai vizsgáztatás
Tanulószerződés
Szakma Kiváló tanulója /SZKTV/
Szintvizsga
MFKB
MKIK TSZSZ
Mestervizsgáztatás
Pályaválasztás
Békéltető testület működtetése
Magyar-horvát tagozat támogatás
REFREsh pályázat bevétele
Nőközpont-Pécs
EN-EFF támogatás
I-DARE pályázat bevétele
Job Developer támogatás
INNO-HUN 2015-16 támogatás
FEMME (2017-2019)
CIP/EEN TÁMOGATÁS
Enterprise+ támogatás
SORT 2016 támogatás
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott állami és egyéb támogatások

VI)

Támogatás/Ft
5 143 764
8 319 321
11 897 300
4 336 075
36 900 267
3 513 292
9 095 204
5 120 984
2 230 000
7 046 705
14 276 128
12 737 030
1 000 000
962 724
304 862
287 228
561 572
4 217 350
3 054 991
80 570
44 069 855
2 780 522
1 215 556
179 151 300

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara választott vezető tisztségviselője 2017-ben a
9.000.000,- 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
1) Ipar 4.0
Cél: Az Ipar 4.0-val kapcsolatos kutatásokban részvétel, melynek eredményeit a megye
vállalkozásainak javára tudjuk fordítani.
Szakmai értékelés: 2017-ban a kamara, beadta csatlakozási szándéknyilatkozatát a Nemzeti
Technológia Platform Szövetséghez, amely országos szinten az új technológiai
korszakváltásra reagál a hazai egyetemi és kutatóintézeti szféra és az iparvállalatok
együttműködésével, nemzetközi kooperációval.
Korábban a nemzeti platformhoz történt csatlakozással párhuzamosan a kamara vezetése 2017
tavaszán együttműködés elindítását kezdeményezett, melynek keretében a kamara
együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetemmel és a PTE Politechnika
Kft-vel egy IPAR 4.0 minősítő rendszer kidolgozására, amelyet 6 vállalkozás bevonásával
tesztelt az év során. Az eredmények összesítésére, értékelésére és összehasonlítására 2018
elején kerül sor egy szakértői csoport bevonásával.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
B.
A PBKIK „Nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés” témakörébe tartozó közhasznú tevékenységei

tehetséggondozás,

1) Tanulószerződéses tanácsadói hálózat működtetése
(2016/2017 tanév és 2017/2018 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 kamara tanulószerződéses tanácsadói hálózatának működtetését 7
főállású tanácsadóval és 1 fő adminisztrátorral látja el MKIK támogatásból
(részfinanszírozás). 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: 2423
 Gazdálkodó szervezetek száma: 320
 Tanulószerződéses képzőhelyek száma: 372
 Együttműködési megállapodások száma: 952
 Együttműködési megállapodásban szereplő tanulók száma: 2803
 Együttműködési megállapodást kötő szervezetek száma: 658
(Adatok forrása: ISZIIR rendszer)
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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 a törvényi
előírások és az 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. Ezt, adott szakmára vonatkozó
objektív szakmai szempontok figyelembevételével kidolgozott szabályok és keretek alapján
végzi a kamarai szakértő, aki a jogszabályok, a szakmai előírások és a gyakorlati képzőhelyek
ellenőrzésére kidolgozott eljárásrend és kamarai minősítési rendszer alapján javaslatot tesz az
adott gazdálkodó szervezet adott telephelye gyakorlati képzőhelyként való alkalmasságára
vagy alkalmatlanságára. Alkalmasság esetén meghatározza a képzőhelyen egyidejűleg,
tanulószerződéssel foglalkoztatható tanulói létszámot szakképesítésenként.
 Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése
Az MKIK támogatás felhasználásával Baranya megyében 2017-ben a kamarai hivatal
munkatársai, valamint külső szakértői összesen 470 ellenőrzést végeztek, melyek közül 127
bevezető ellenőrzés, illetve 343 köztes ellenőrzés volt. Az ellenőrzésekben 41 szakértő vett
részt. (28 fő kamarai és 13 fő iskolai).
 Gyakorlati ellenőrzést végző szakértők módszertani felkészítése és
vizsgáztatása
A gyakorlati ellenőrzést végző szakmai szakértők felkészítése 2017. év októberében 14 fő
részvételével került lebonyolításra, melyet követően 12 fő vette át a sikeres vizsga
eredményeként tanúsítványát, az MKIK támogatás felhasználásával.
(Adatok forrása: ISZIIR rendszer)
3) Szakmai vizsgáztatás
Cél Fő cél az, hogy a kamara a vizsgákra olyan szakembert delegáljon, aki a szakma védelme
érdekében vizsgálja-vizsgáztatja a tanulót. A kamara törvényi feladata az OKJ-s szakmai
záróvizsgákra két vizsgabizottsági tag, továbbá a vizsgabizottság elnökének delegálása is,
azokban a szakképesítésekben, amelyekben a gazdasági kamara a szakképesítésért felelős
miniszterrel kötött megállapodás alapján kidolgozza és gondozza a szakmai és
vizsgakövetelményt.
Szakmai értékelés: A 2017-es évben 474 szakmai záróvizsga zajlott le Baranyában, ebből 10
volt a kifutó moduláris rendszerű és 464 volt komplex szakmai záróvizsga. A vizsgák közül
146 iskolarendszeren kívül, 328 pedig iskolai rendszerben került megszervezésre. A
megyében összesen 5422 fő jelentkezett szakmai záróvizsgákra az elmúlt évben.
 Szakmai vizsgadelegálás
Baranyában 940 tagot és 290 elnököt delegált a kamara 2017-ben. A tavalyi évben 12 új
személlyel bővült a vizsgabizottsági tagi adatbázis a megyében.
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 Szakmai vizsgaelnökök és vizsgabizottsági tagok továbbképzése és
felkészítése
Az elmúlt évben két alkalommal szerveztünk, az MKIK támogatás felhasználásával,
vizsgaelnököknek és vizsgabizottsági tagoknak jogszabályban előírt továbbképzést. A
felkészítéseken 72 elnök és 83 tag, összesen 155 fő vett részt. A továbbképzés az elnökök
számára teszttel zárult, amely sikeres kitöltése után kézhez vehették, az elnöki pályázatuk
meghosszabbításához szükséges tanúsítványt.
(Adatok forrása: ISZIIR és Minerva Egységes rendszer)
4) Szintvizsgák
Cél: 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 605 fő tanuló jelent meg és mérte meg
tudását. Összesen 65 vizsga zajlott le 2017. január 1. és 2017. október 31. között, amelyen
Baranyában 11 iskola vett részt, 22 szakmában.
 Szintvizsga elnöki vizsga
A 2016. évtől a Szak-és Felnőttképzési Önkormányzati szabályzat előírja a szintvizsga
elnökök vizsgáztatását. 2017. január 1. és 2017. október 31. között összesen 6 fő szintvizsga
elnök vizsgázott on-line, mindenki sikeresen. A vizsgák előtt 2 alkalommal tartottunk
felkészítést.
(Adatok forrása: ISZIIR rendszer)
5) A 2016/2017-es 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 27 szakmában, 13 iskolából összesen 273
tanuló írásbelizett az elődöntőkön. A kamara a fesztiválra 480 fő utazását szervezte meg.
Baranya megyéből a versenyek döntőjébe 5 iskolából, 7 szakmában összesen 9 versenyző
jutott be. Közülük 5 tanuló ért el dobogós helyezést.
(Adatok forrása: SZKTV szakmai beszámoló)
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.
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A bizottság kiemelt feladata a megyei szakképzés-fejlesztési koncepció éves felülvizsgálata,
szükség esetén annak módosítása, továbbá a szakképzési beiskolázási irányokra és arányokra
(keretszámokra), valamint az ösztöndíjas szakmákra vonatkozó javaslattétel.
Szakmai értékelés: A kamara látja el a bizottság működtetésével, szakmai anyagok
előkészítésével kapcsolatos feladatokat. A PBKIK 2017-ben részt vett az MKIK-GVI
„Szakképzés 2017” országos kutatás részét képező felmérésben. A baranyai vállalatok és
Baranyában szakmát végzett fiatalok körében végzett kérdőívezés eredményeként 114 vállalat
és 150 végzett fiatal szakmunkás megkeresése valósult meg. A kamara részt vett a „Rövidtávú
munkaerő-piaci előrejelzés” felmérésben is, amely során összesen 106 vállalkozás kérdőíves
megkeresése valósult meg. A BMFKB 2017-ben 2 alkalommal ülésezett, 3 alkalommal került
szakmai fórum megtartására, valamint szakmai munkamegbeszélést tartott, amelyek a megyei
szakképzés-fejlesztési koncepció és a szakképzési „irány-arány döntés” előkészítéseként
szolgáltak. A PBKIK a BMFKB részére létrehozott weboldalt gondozza (baranya.mfkb.hu).
A szakmaszerkezeti javaslattétel (2017. március) és megjelent kormányrendelet (2017.
november) viszonya kapcsán megállapítások: a rendeletben megjelent 20 ösztöndíjas
szakmából 19-et a BMFKB is javasolt. A BMFKB 2018/2019. tanévet érintő ösztöndíjas
szakmákra vonatkozó javaslata elérhető innen:
http://baranya.mfkb.hu/hirek/javasolt_osztondijas_szakmak_20182019-r
A BMFKB 2018/2019. tanévre vonatkozó teljes szakmaszerkezeti javaslata mellékletben
megtalálható.
(Adatok forrása: GVI, belső nyilvántartás)

7) Gyakorlati oktatók mesterképzése és mestervizsgáztatása
Cél: Az iskolai rendszerű képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző
szakemberek mesterképzésének és mestervizsgáztatásának lebonyolítása.
Szakmai értékelés: A 2017. év során összesen 47 fő mesterképzése és vizsgáztatása valósult
meg, közülük 46 fő tett sikeres vizsgát. A képzésbe bevont személyek közül, az MKIK-val
kötött támogatási szerződés értelmében, 20 fő támogatott formában vett részt a programon. A
PBKIK 2017-ben az alábbi szakmákban szervezett mestervizsgát: autószerelő, ács, kereskedő,
pincér, szakács, vízvezeték-és vízkészülék-szerelő.
(Adatok forrása: ISZIIR Rendszer, belső nyilvántartás)
8) 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
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pályaorientációban érintett valamennyi résztvevő, szülők és tanárok széleskörű tájékoztatása
érdekében a kamara számos tevékenységet végez:
 Hovatovább pályaorientációs nap a Ciszterci Nagy Lajos Gimnáziumban
kamarai együttműködésben: 1500 fő résztvevő és látogató, 21 felsőoktatási
intézmény, 6 kamarai önkéntes tagvállalkozás, 5 kollégium, valamint 2
szakképző iskola részvételével.
 Üzemlátogatások, tanműhely-látogatások szervezése és lebonyolítása „Nyitott
Kapuk” elnevezéssel, összesen 108 alkalommal.
 Tájékoztatók, előadások különböző fórumokon, rendezvényeken, 20
alkalommal szülői értekezlet tartása, valamint önismereti és pályaorientációs
osztályfőnöki órák tartása összesen 74 alkalommal.
 Szakmaismereti rendezvények szervezése: Gép-Ésszel Baranyában (7.
alkalommal), Villany-Ász verseny első alkalommal.
 3D és Én elnevezéssel fotogrammetriás szakmaismereti verseny szervezése és
lebonyolítása, összesen 20 pályázat értékelése.
 IT és TI elnevezéssel előadás-sorozatot szerveztünk az informatika terület iránt
érdeklődő, vagy még bizonytalan pályaválasztás előtt álló diákoknak és
szüleiknek. A 4 állomásos előadássorozaton összesen 273 fő vett részt.
 Öt szakképesítésben készültek szakmát népszerűsítő kisfilmek: elektronika és
elektrotechnika, faipar, informatika, gépipar és műanyag, - vegyipari
szakképesítések.
 Április 21-én a helyi szakközépiskola és 22 vállalkozás bevonásával Mohácson
Szakmák Éjjel-Nappal elnevezéssel pályaválasztási kiállítást szerveztünk,
melyen részt vett 136 fő általános és középiskolás diák.
 Tavaly első alkalommal szerveztünk egy napközi jellegű saját pályaorientációs
tábort. Az öt napos rendezvényen céglátogatások, szakmabemutatók,
önismereti és kreatív foglalkozások és sportprogramok várták a tábor
résztvevőit.
 A Bártfa utcai Általános Iskola diákjai számára a nyár első hetében
szerveztünk pályaorientációs programokat. Az első napon az iskola által
szervezett Tájoló programban vettek részt a diákok, majd a hét többi napján
üzem-, iskola-, és tanműhely látogatásokat szerveztünk a számukra.
 A Koch Valéria Német Nemzetiségi Gimnázium 9., 10. és 11. osztályos tanulói
számára egy négy napos pályaorientációs tematikus rendezvénysorozatot
szerveztünk együttműködve pécsi vállalkozásokkal, valamint a Pécsi
Szakképzési Centrum szakgimnáziumaival.
 Augusztus végén, szintén első alkalommal szerveztük meg a „B terv” - Képezd
Magad! rendezvényünket, mellyel a felsőoktatásról lemaradt, érettségivel
rendelkező fiatalok pályaválasztását segítettük.
 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 2017.” 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.
(Adatok forrása: ISZIIR rendszer)
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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.
(ERASMUS+ Program)
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)

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 2017-ban ún. szakértői workshoppal
zárult, melynek keretében a programban résztvevő mentorok és külső szakértők mondták el
véleményüket a módszertannal kapcsolatban valamint keresték a folytatás lehetséges módjait.
A program 2017. júniusában nemzetközi konferenciával zárult Bochumban. A módszertan
mindenki számára elérhető.
(ERASMUS+ Program)
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)

11) I-DARE projekt
Cél: A szakmát szerezett/szerző fiatal pályakezdők vállalkozóvá válásának megalapozását
segíti a projekt innovatív oktatási megoldások, valamint a mai kor követelményeinek
figyelembe vételével e-learning módszerek bevezetésével.
Szakmai értékelés A vállalkozóvá válást illetően szakmai igények felmérése után tanárok,
trénerek és mentorok továbbképzése lezajlott. Baranya megyei iskolákban és szakképző
intézményekben végzett toborzó tevékenység eredményeképp több, mint 100 célcsoportbeli
fiatal csatlakozott a programhoz, melynek oktatási moduljai 2018-ban kerülnek
lebonyolításra.
(Interreg HU-HR Program)
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
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12) FEMME projekt
Cél: A nemzetközi projekt célja oktatási anyagok, innovatív módszerek elkészítése
egyesületek, oktatók, inkubátorok számára, akik segítenék a nőket vállalkozói ismeretek
és kompetenciák elsajátításában olyan nők felkészítése, akik gyermekvállalás után saját
vállalkozás indítását tervezik.
Szakmai értékelés A projekt tevékenysége kiegészíti és segíti a kamarai Üzletasszony Klub
törekvéseit a nők önfoglalkoztatóvá válásának kérdéskörében. A kamara munkatársa részt vett
a projektindító megbeszélésen, az arculat kialakításában és megkezdte a projektben vállalt
nők foglalkoztatásának és vállalkozóvá válásának feltérképezésére szolgáló adatlap
elkészítését, mely a 6 országban található partnerek által megküldött saját kutatásként jelenik
a meg a projekt honlapján 2018-ban.
(ERASMUS+ Program)
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)

13) EN-EFF projekt
Cél: A projekt célja olyan közös képzési program kialakítása a közel nulla energiaigényű
épületek (nZEB) alapelveinek elsajátításához, amely az élethosszig tartó tanulás jegyében az
oktatás, képzés és szakképzés részét képezheti.
Szakmai értékelés A projekt 2017-es előkészítő szakaszában a kamara részt vett a
projektindító értekezleten, valamint elkészítette a pályázatban előírt promóciós anyagokat 2
nyelven. Építőipari szakmai körökben felmérte a megvalósításba bevonható helyben
rendelkezésre álló szakembereket, mivel minden EU tagállamnak ki kell dolgoznia a saját
meghatározását az nZEB épületekhez. Sem Magyarország, sem Horvátország esetében nincs
egységes, összefüggő oktatási és gyakorlati képzési program ami, az energia-hatékony
épületek definícióját, követelményrendszerét, épületgépészeti, technológiai hátterét vagy
jogszabályi vonatkozásait tárgyalná.
(Interreg HU-HR Program)
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
14) 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 volt.
Szakmai értékelés: A klub megalakulása óta 21 ülést, és két konferenciát tartott (2017-ben
85 fő részvételével). Ezen rendezvények elősegítették a klub céljainak megvalósulását, vagyis
a helyben rendelkezésre álló humán szakemberek ismertségének növelését, a szakmai
ismeretek bővülését, hálózatos együttműködést.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
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15) KamarAkadémia
Cél: A kamara Oktatási Központjának KamarAAkadémia képzési rendszere a megyében és a
dél-dunántúli régióban működő KKV-k versenyképességének javítása, valamint a működésük
és fejlődésük támogatásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás, ismeretek, naprakész
információk biztosítása érdekében jött létre 2017. őszén.
Szakmai értékelés: 2017-ben két képzést szerveztük a vállalkozások részére: a „Vevőszerző
reklámszövegek” elnevezésű képzésen 15 fő, a „Stratégia alkotás és üzleti terv készítés”
képzésen 30 fő vett részt.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
C.
A PBKIK „A kulturális örökség megóvása” témakörébe tartozó közhasznú
tevékenységei
1) Ipartörténeti konferencia
Cél: A város és a megye gazdaságtörténetének kutatásának előmozdítása, mely munkába a
legjelesebb kutatókat, de a feltörekvő fiatal tehetségeket is be kívánja vonni a kamara. A
konferencia további célja, hogy az elhangzott előadásokat bővített, kiegészített formában,
könyv alakban lássa viszont mind a történész társadalom, mind az érdeklődő közvélemény.
Szakmai értékelés: A 2017-ben megrendezett konferencián 10 szakember előadását
hallhatták az érdeklődök, akik a legújabb kutatási eredményeiket ismertették a hallgatósággal.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)

2) REFREsh projekt
Cél: A projekt célja az ipari örökség újrahasznosítása a kereskedelmi és szolgáltatási szektor
szereplőivel együttműködve. Ennek eléréséhez kulturális események, workshopok szervezése
is kapcsolódik.
Szakmai értékelés: A nemzetközi projekt 2017. júniusában indult 36 hónap időtartamra, öt
ország részvételével (Magyarország, Horvátország, Szlovénia, Olaszország és Németország)
minden országból két partnerrel. A régióból a kamara mellett Komló Város Önkormányzata is
részese a projektnek. A szakmai munka során elsőként minden országban a regionális helyzet
felmérése történik meg a kreatív helyszín integrációjának lehetősége szempontjából, majd ez
alapján stratégia készül, mely a választott, kreatív helyszínen keresztül (Magyarországon:
Komló Város Önkormányzatának könyvtár épülete) a gyakorlatban is megvalósul.
(Interreg Central Europe Program)
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
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D.
A PBKIK „A magyarországi etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység”
témakörébe tartozó közhasznú tevékenységei
2017-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 2016. évről 68 ügy húzódott át 2017-re, amelyhez 2017. évben 320 új
beadvány érkezett. A 388 ügyből 357 ügyet zárt le a Testület, 2018-ra 31 ügy húzódott át. A
testület működéséről elsősorban a kamarai és a békéltető testületi honlapok
(http://www.pbkik.hu/hu/bekeltet-testulet, www.baranyabekeltetes.hu, www.bekeltetes.hu)
nyújtanak tájékoztatást. A csökkenő finanszírozás mellett a működés biztosítása érdekében
2017-ben az előírt három fős tanácsok helyett újra egyszemélyes tanácsokkal kellett az
ügyeket tárgyalni.
A lezárt ügyek nagyobb része, 66 %-a a termékekkel, míg a 34%-a szolgáltatásokkal
kapcsolatos. A 357 lezárt ügy közül kötelezést tartalmazó határozat 2, egyezséget jóváhagyó
határozat 75, ajánlás 62, elutasítás 80, egyéb megszüntetést tartalmazó határozat 138 született.
A panasszal érintett vállalkozások készsége az alávetési nyilatkozat megtételére kivételes.
Nőtt az egyezségek száma, ami részben az együttműködési kötelezettség előírásának is
következménye, mivel az egyezség jórészt a személyes meghallgatás során alakul ki. Az
eljáró testületi tagok közreműködése hatékonyan segíti elő az egyesség létrehozását.
Az elmúlt év legjelentősebb ügycsoportjait a lábbelikkel, a híradástechnikai eszközökkel
(mobiltelefonok), a szolgáltatások körében a posta és távközléssel (telefon/internet előfizetői
szerződések), közszolgáltatással kapcsolatos jogviták tették ki.
A Testület állásfoglalást dolgozott ki a testület a közszolgáltatásokkal kapcsolatos hatósági és
békéltető testületi hatáskörök elhatárolásáról.
A Testület az elmúlt év során tartott továbbképzést a tagjainak az eljárásra vonatkozó
jogszabály-módosításokra tekintettel.
(Adatok forrása: Összefoglaló tájékoztató a PBKIK mellett működő Békéltető testület 2017.
évi tevékenységéről)
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 (60 % támogatás) irodahálózat
célja 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 megjelenésre.
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Szakmai értékelés: A Magyarországon 8 tagú konzorcium által működtetett irodahálózat
pécsi irodája a dél-dunántúl 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
 Nemzetközi céglátogatások és üzletember találkozók szervezése itthon és külföldön
 Technológia és tudástranszfer.
A 2017-ben a 11 helyi szakmai rendezvényen 733 fő vett részt. Nemzetközi kiállítás és
szakvásár mellett szervezett (10 db) üzletember találkozón 90 régiós cég 184 üzleti tárgyalást
folytatott le. A kamara munkatársai 145 esetben adtak komplex tanácsot a régió kis- és
középvállalkozásainak nemzetköziesedés, exportélénkítés, szellemitulajdon-védelem és
innováció menedzsment témakörökben. A munka eredményeként 14 nemzetközi üzleti vagy
technológiai együttműködés jött létre irodánk segítségével, és 13 nemzetközi szinten
eredményes mély tanácsadás.
Kiemelt programjaink 2017-ben:
 II. Open4Business nemzetközi üzletember találkozó Pécsett (14 ország 274 résztvevő)
 Pályázati tájékoztató fórumok
 Magyar-külföldi gazdasági együttműködési napok
 Fiatal vállalkozók fejlesztését célzó rendezvények
 Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatók (GDPR)
 Munkavédelmi tudatosságnövelő rendezvények, együttműködésben az EU OSHA-val
 Egyéb üzletember találkozók: klasztertalálkozók, borturisztikai szakrendezvények,
sporttal, környezetiparral, egészségiparral, kreatív iparral kapcsolatos események.
(Adatok forrása: IKIR, IMT rendszerek)

2)

A Magyar-Horvát Tagozat működtetése

Cél: Az országos tagozat elsődleges célja a Magyarország és Horvátország közötti gazdasági
kapcsolatok fejlesztése. A magyar vállalkozások horvátországi kereskedelmi partnerségének
előmozdítása, az export és a gazdasági együttműködés ösztönzése, valamint kapcsolattartás a
partnerország nemzeti és területi kereskedelmi és iparkamaráival, a partnerországban működő
magyar külképviselettel és kereskedelemfejlesztési intézményekkel, pályázati szervekkel.
Szakmai értékelés: A Tagozat országosan 62 tagja évente két alkalommal ülésezett és
folyamatosan tájékoztatást kapott magyar-horvát határmenti vállalkozói együttműködési
lehetőségekről, Horvátország legfontosabb gazdasági híreiről, aktuális pályázatokról,
tenderekről, horvát cégek, vállalkozások üzleti és technológiai ajánlatairól. Kiemelt
fontosságú volt az Interreg B-Light pályázati tájékoztatás, melynek eredményeképp 25
kétoldalú pályázat került beadásra, valamint ennek előkészítésére egy Horvát-Szerb-BosnyákMagyar nemzetközi üzletember találkozó került megrendezésre Pécsett. Rendszeresen
egyeztettünk a magyar-horvát gazdasági kapcsolatok előmozdítását segítő szervezetekkel:
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MNKH eszéki iroda, Magyarország zágrábi és eszéki követségei, Horvátország pécsi
konzulátusa, EEN horvát irodáival. fogadtuk a vajdasági Újvidék és a boszniai Szarajevó
kamaráinak küldöttségeit, a további együttműködési pontok rögzítése végett.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)

3)

Delegációk, kamarai együttműködések

Cél: A térség vállalkozóinak érdemi gazdasági együttműködésének kialakítását és
támogatását szolgálja a kamara azon tevékenysége, melynek keretében külföldi kamarák,
vállalkozásfejlesztési érdekképviseletek, nemzeti kereskedelmi képviseletek és konzulátusok
tagjait fogadja, velük e célok mentén együttműködéseket kezdeményez és rögzít.
Szakmai értékelés: Kamaránknál tett látogatást Kiss Gábor, Magyarország ankarai
nagykövete és Rév András, az MKIK Magyar-Török Tagozatának elnöke.
Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, az MKIK együttműködésével és
koordinációjával, tanulmányutat szervezett Brüsszelbe kamarai munkatársak részére.
Együttműködési megállapodást írt alá a kamara, valamint a Magyar-Horvát Tagozat elnöke a
boszniai Szarajevó Kanton Gazdasági kamarájával.
A Vajdasági Kereskedelmi és Iparkamara képviselői és 2017. januárjában megválasztott új
elnöke látogatta meg a kamarát. A találkozó célja a bemutatkozáson túl a két kamara közti
kapcsolat szorosabbra fűzése és a közös együttműködési pontok beazonosítása volt a
határmenti vállalkozói üzleti kapcsolatok erősítése érdekében.
Az Open4Business nemzetközi konferencia és üzletember találkozó szervezése során
együttműködtünk a 650 éves évfordulóját ünneplő PTE Diaszpóra Hálózatával és A Duna
Régió Stratégia Baden-Württembergi partnerével (Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium,
Baden-Württemberg), melynek éves rendezvényét a magyar elnökség végett Pécsett, ennek
keretében tartotta.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)

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. 2017.
évben a kamarához nem érkezett beadvány a választottbíróság eljárása iránt, és nem tartott
tárgyalást a választottbíróság dél-dunántúli tagozata.
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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
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. 2017. évben összesen 3 esetben volt Baranya megyei
székhelyű vállalkozás a kérelmező eljárást és/vagy Baranya megyében a teljesítés helye. A
kamara folytatta tájékoztató tevékenységét: 2017. február 24-én Baranya Megyei Mérnöki
Kamarával, a Dél-Dunántúli Építész Kamarával és a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és
Informatikai Karával közös szervezésben megrendezett Építőipari Építési fórumon Csermely
Gábor úr, a TSZSZ vezetője-helyettese tartott előadást a megjelent vállalkozóknak és egyéb
érdeklődőknek. Emellett a sajtóban és a kamara weboldalán is több alakalommal jelent meg
tájékoztató cikk a szervezet tevékenységéről.
(Adatok forrása: MKIK TSZSZ admin)

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: 2017. évben 441 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. 2017. évben a kamara 22 építőipari kivitelezői vállalkozást
ellenőrzését végezte el.
(Adatok forrása: MKIK kivreg)

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: 2017. évben 3.262 vállalkozás regisztrálta magát a kamarában, ebből 127
vállalkozás 2012-ben vagy azt megelőzően; 22 vállalkozás 2013-ban, 20 vállalkozás 2014ben, 150 vállalkozás 2015-ben, 506 vállalkozás 2016-ban és 2.437 2017-ben alakult.
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2017. évben a korábbi évekre vonatkozóan is érkezett kamarai hozzájárulás befizetés a
kamarához. 2017. évben összesen 133.848.531,- Ft kamarai hozzájárulás érkezett be, melyből
a NAV közreműködésével 3.878.423,- Ft folyt be. A befolyt kamarai hozzájárulásból a
kamara a fenti összegen felül 1.540.000,- Ft-ot utalt vissza vagy tovább más területi kamarák
számára.
(Adatok forrása: MKIK kamreg)

I.

A PBKIK „gazdaságfejlesztés” témakörébe tartozó tevékenységei

1) 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 PTE Szentágothai János Kutatóközpont Innovációs és Ipari Tanácsadó
Testülete megújult, átstrukturálódott. A testület a kamara titkárát választotta elnökének.
Ipar 4.0: A helyi cégek információhoz és lehetőséghez juttatása érdekében a kamara
csatlakozott a Nemzeti Technológiai Platformhoz. A Pécsi Tudományegyetemmel közösen
módszertant dolgozott ki, melyet 6 Dél-Dunántúli Gépipari klasztertagnál teszteltek.
A PBKIK munkatársai a meglévők mellett 2017-ben új ismeretre tettek szert a vállalkozások
innovációs kapacitásának mérése és növelése érdekében: az IMP3rove mellett az Innovation
Health Check eszközei is a KKV-k rendelkezésére áll.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
2) 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: 2017-ben a Pécs-baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs Várossal, a
Pécsi Tudományegyetem Művészeti és Közgazdasági Karával, valamint a Kreatív Ipari
Klaszterrel közösen negyedszer is megszervezte a DesignPécs eseménysorozatot. A 10 napon
át tartott rendezvény, 20 helyszínen, 76 projektpartner és résztvevő projektgazda
közreműködésével. 20 vállalkozói kiállító és 30 iparművész mutatta be termékeit. A hét alatt
megtartott 35 program (látványműhelyek, műhelylátogatások; előadások; workshopok;
kerekasztal beszélgetések; divatbemutató; kitelepült stúdió) keretében bizonyságot nyert,
hogy a DesignPécs eseménysorozat méltó partnere a budapesti Design Hét rendezvénynek.
(Adatok forrása: DesignPécs 2017 beszámoló)
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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.
A PBKIK az Alkalmazott Földtudományi Klaszter (Geomatematikai Ankét), az
Információmenedzsment Innovációs Klaszter (Connect-IT), a Kreatív Ipari Klaszter (Kreatív
Ipari Szektorcsoport), és a MediKlaszter (Biotechnológiai céglátogatás) Dél-Dunántúli
Regionális Élelmiszer Innovációs Klaszter (üzleti-technológiai partnerkeresések) nemzetközi
kapcsolatépítéséhez, járult hozzá, illetve információhoz jutásukat segítette 2017-ben.
 DDGK projekt
A hazai Akkreditált Innovációs Klaszter címmel, nemzetközi Bronz Label minősítéssel, két
Szakképzési díjjal és egy új nyertes mintegy 40 millió Ft költségvetésű GINOP pályázattal
rendelkező DDGK immáron 7 éve a kitűzött céljai mentén működik sikeresen, melynek
menedzsment szervezete a kamara 2011 óta. A DDGK 2017-ben 29 taggal működött,
klasztertagok mintegy 90 Mrd Ft nettó árbevételével, kb. 4000 fő dolgozóval a régió
legnagyobb ipari klasztere.
A klaszter a kamara közreműködésével szakképzési, üzletfejlesztési, közös beszerzési és
marketing/networking projekteket valósított meg, mellyel a klaszter és tagvállalatok
eredményességének, versenyképességének növekedését érték el. (www.ddgk.hu).
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
 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. (http://hunvirontech.hu)
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
4) Tanácsadás
Cél: A hazai vállalkozói kultúra javítása és széleskörű segítségnyújtás minél több sikeres
baranyai vállalkozás elindításához, ezzel csökkentve a kezdeti tapasztalat-, és
információhiányból adódó kockázatokat.
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Szakmai értékelés: 2017-es évben a vállalkozók által igénybe vett 120 tanácsadás jellemzően
az alábbi 5 témakörhöz kapcsolódott: Vállalkozás indítása, Hatóságok illetékessége,
elérhetősége, Ügyviteli, marketing, finanszírozás és export tanácsadás, Eljárásrendi
tanácsadás, Külpiacra lépés elősegítése. Egyre fontosabb szerepet kapott a pályázatokhoz
beadandó kamarai igazolások kiadása (elvégzett képzések, nemzetközi b2b részvétel, kamarai
önkéntes tagság).
(Adatok forrása: IKIR, IMT rendszerek)
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: 2017-ban 111 pályázati tanácsadást végzett a kamara a KKV-k számára
és 59 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.
(Adatok forrása: IKIR rendszerek)
6) Széchényi Kártya tanácsadás
Cél: Az immár 15 éve működő, folyamatosan bővülő program célja, elősegíteni a hazai a
KKV-k gyors és olcsó forráshoz jutását. A Széchenyi Kártya Program újszerűsége
vállalkozóbarát konstrukció kialakításában rejlik. A kamara célja a vállalkozások teljes körű
tájékoztatása a programról.
Szakmai értékelés: Kollégáink segítséget nyújtanak a vállalkozások működéséhez szükséges
megfelelőbb hitelkonstrukció kiválasztásában, az adatok kitöltésében és a szükséges
dokumentumok beszerzésében is. A személyes kontaktus a lehető leghatékonyabb ügyintézést
teszi lehetővé. 2017-ben 160 vállalkozás kereste fel ügyfélszolgálati irodáinkat hitel
lehetőségekkel kapcsolatosan. A személyes tanácsadásnak köszönhetően az érdeklődő
vállalkozások közül közel 80 vállalkozás tudott sikeresen szerződni a választott
Bankkal/Takarékszövetkezettel.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
7) 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, 2017-ban is kiemelt feladat volt
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2017

23

PBKIK Elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé, 2018. április 9.
a helyi KFI projektek azonosítása és elemzése, nemzetközi piaci lehetőségek feltárása,
melynek kimenete nemzetközi konzorciumba való meghívás volt. 2017-ben 78 nyolc profilt
rögzítettek a kollégák az EEN rendszerében.
(Adatok forrása: IMT rendszerek)

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, mely 2017-ben ért véget.
A programnak köszönhetően évente számos vállalkozás jön létre, amelyhez induló tőkét a
Munkaügyi Központ biztosítja.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)

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 teljes körű
szolgáltatást nyújtanak az ügyfelek részére. Az információs pont szolgáltatásai segítették a
tudás intenzív gazdaság fejlődését, a kkv–k piaci sikereinek elérését, kutatási ötleteik
menedzselését. 2017 évben a megkeresések száma 246 volt, mely magában foglalja a
személyes, telefonos és e-mailes megkereséseket is. Fő területek: védjegy, formatervezési
minta, használati oltalom. 2017-ban az általunk menedzselt, megvalósult oltalmak száma 16
volt.
(Adatok forrása: Vivace+ 2017 2. félévi beszámoló)
10)

Az SZKK Innovációs és Ipari Tanácsadó Testületének újraszervezése

Cél: A Szentágothai János Kutatóközpont korábban létrehozott Ipari és Innovációs Tanácsadó
Testületének újjáélesztése a helyi gazdasági igények a kutatóközpontba történő aktív
becsatornázása céljából.
Szakmai értékelés: A Szentágothai János Kutatóközpont felkérte Rabb Szabolcsot, a kamara
titkárát, hogy szervezze újjá a testületet, mely munka 2017. év végén el is kezdődött. A
testületbe olyan szakértők kaptak meghívást, akik aktívan tudják közvetíteni az általuk
képviselt iparág érdekeit. A tényleges munka 2018-ban kezdődik majd el.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
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11)

Tájékoztató fórumok és képzések Baranya-szerte

Cél: A vállalkozók tájékoztatása és képzése minden lehetséges, a vállalkozást érintő
témakörben, decentralizált keretek között.
Szakmai értékelés: 2017-ben a legfontosabb témák a vállalkozásfejlesztési kérdések,
valamint a különböző együttműködési lehetőségek voltak.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
a. Pécsi kamarai fórumok – 2017
Hatósági fórumok:
 Fórum az éttermi vendéglátás ÁFA változásairól
 Építésügyi fórum az építőipart érintő jogszabályi változásokról, TSZSZ-ről
 Építőipari szakmai nap
 Munkavédelmi nyíltnapok (4 rendezvény)
 Adófórumok (2 rendezvény)
Fiatalok vállalkozóvá válását segítő rendezvények:
 Job developer – módszertan tesztelés fiatal felnőttekkel
 Enterprise+ szakértői worskhop a fiatalok vállalkozói létre való felkészítéséről
 I-DARE kick off meeting: duális képzés horvát-magyar viszonylatban
 Fiatal vállalkozók hete - I-DARE, EN-EFF
Konferenciák
 Humán konferencia (milyen eszközökkel lehet a cégeknél tartani a dolgozókat)
 Geomatematikai konferencia (a tudomány jelentősége, fejlődési lehetőségei)
 Online marketing konferencia (közösségi értékesítés, videomarketing,
Facebook hirdetések, sikertörténetek)
 Baranya Gazdaságának Napja (a megye gazdaságának kitörési pontjai)
 Fókuszban a dél-dunántúli ipari klaszterek belső kommunikációja
 Ipartörténeti konferencia
Képzések
 Google digitális workshop (a kkv-k lehetőségei az online világban)
 Amit a GDPR-ról tudni kell (adatvédelmi változások)
 KamarAAkadémia (stratégia alkotás, üzleti terv készítés; vevőszerző
reklámszövegek)
Kapcsolatépítő rendezvények
 Nemzetközi partnerség és akik ebben segítenek (üzleti lehetőségek,
finanszírozás, üzleti delegáció)
 Open4Business (nemzetközi üzletember találkozó)
Egyéb
 Szentlőrinci gazdanapok
 DesignPécs 2017.
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b. Komlói kamarai fórumok – 2017
 Komlóért Expo: gazdasági fórum, kiállítás, vásár
c. Mohácsi kamarai fórumok - 2017



Vállalkozói fórum Mohácson a 2017. év eleji változásokról
Szakmai fórum: Ipar 4.0 és munkaerő-piaci támogatási lehetőségek
 Szakmák éjjel-nappal Mohács – pályaorientációs rendezvény
d. Siklósi kamarai fórumok - 2017



Munkajogról érthetően – munkajogi, szakképzési fórum
Szakmai egyeztetés a helyi munkaerőhiányról munkaadókkal és a munkaügyi
központtal

e. Szigetvári kamarai fórumok – 2017



12)

„Közösségépítés egy élhetőbb városért” fórum
Szakmai fórum: „Helyi foglalkoztatási együttműködések”

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.
 Enterprise Europe Network
Az Enterprise Europe Network INNOHUN 2017-18 alprojekt keretében 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 és az Innovation Health Check segítségével.
 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.
 A technológia-transzfer támogatása
A technológia-transzfert, az innovációt, és ezen keresztül a kis- és középvállalkozások
versenyképességének növelését célzó szolgáltatásaink: vállalkozások technológiai
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helyzetének felmérése nemzetközi technológia transzfer elősegítése, képzések, személyre
szabott tanácsadás, technológia transzfer rendezvények, konferenciák szervezése.
 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.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)

13) SORT- Seniors on reciprocal tourism projekt
Cél: A projekt célja nemzetközi együttműködési projektek fejlesztése és támogatása a
turisztikai szektorban, a kis és középvállalkozások bevonásával és szoros együttműködésben a
tagállamokkal. Ennek eléréséhez az 55 év feletti korcsoport számára alakított ki turisztikai
csomagot, melyben a kölcsönösség is helyet kapott az önkéntességen keresztül.
Szakmai értékelés: A projekt zárásaként 2017-ben elkészült és 6 nyelven kiadásra került egy
SORT kiadvány, a projekt leírásával és annak eredményeivel. Utolsó feladatként ez a
kiadvány illetve maga a modell került népszerűsítésre minél szélesebb körben. A program
segítséget nyújt a turisztikai szektor résztvevőinek a szezonon kívüli időszak kiaknázásában
illetve egy újabb szegmens, az időskorúak megcélzásában.
(ERASMUS+ Program)
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
14) Üzletasszony klub működtetése
Cél: A 2016-ban újraindított klub tevékenységének célja a női vállalkozások
versenyképességének fejlesztése, támogatása, tanácsadás és mentorálás révén, valamint olyan
szolidáris üzleti közösség megteremtése, mely speciális igényei mentén kap és ad szolgáltatást
a kamarai tagoknak.
Szakmai értékelés: 2017-ben a tagok száma 21-ről 49-re nőtt. A klub elnöke és titkára
folyamatos egyeztetést folytatott más kamarák, hazai és nemzetközi vállalkozásfejlesztési
hálózatok női klubjaival, szekcióival, együttműködést kezdeményezett párhuzamos női üzleti
támogató szervezetekkel. 7 alkalommal tartott klubülésünk alkalmat teremtett a
tapasztalatcsere, tudásmegosztás, tudásbázis-építés és vállalkozói szemléletformálásra, a
tagok egymás közti hatékony működésének kialakítására és tovább erősítésére. A kamara
önkéntes tagsága nagyon kedvezően fogadta a klub tevékenységét, tagsága folyamatosan és
dinamikusan bővül.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)

15) 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
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között; tanácsadás illetve szakmai fórumok, rendezvények szervezése; továbbképzési
lehetőségek; a kamara támogatása marketing vonatkozású szakmai feladatainak ellátásában.
Szakmai értékelés: 2017-ban a tagság további bővülésnek indult, jelenleg 25 aktív tagja van.
A megtartott klub összejövetelek szakmai fórumot biztosítottak a témakör iránt érdeklődők
számára, valamit elősegítették az üzleti kapcsolatok kialakulását.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)

16) 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: Jelenleg autóipari, építőipari és épületgépészeti, gépipari és vendéglátóipari mesterklub működik, melyek tagjai 2017-ben összesen 5 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.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
17) Munkavédelmi klub
Cél: A klub célja, hogy segítséget nyújtson a vállalkozásoknak a munkavédelemmel
kapcsolatos jogszabályok megismerésében, és megismertesse velük a legjobb
módszertanokat, jó gyakorlatokat.
Szakmai értékelés: A Munkavédelmi klub jelenleg huszonhét taggal működik, melyek
mindegyike önkéntes tagvállalkozás. A klub a kormányhivatal munkavédelmi szakembereivel
közösen 4 alkalommal szervezett 2017-ben 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 80 érdeklődő vett
részt átlagban az elmúlt időszakban.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
18) Bankárfórum
Cél: A kamara 2017 március végén indította el a Bankár fórumot, melynek célja, hogy a
kamara segítségével a pénzügyi szakemberek közvetlenebb kapcsolatba kerüljenek a
gazdasági élet szereplőivel.
Szakmai értékelés: A Bankár fórum tagjai között kilenc, helyi fiókkal rendelkező
kereskedelmi bank, a PTE Közgazdaságtudományi Kara és a Baranya Megyei Vállalkozói
Központ Alapítvány található. A 2017-es évben a Bankár fórum öt ülést tartott: ebből hármat
baranyai vállalkozásoknál és egyet Bóly Város Önkormányzatánál. Az érintett témák a
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generációváltás nehézségei az üzleti életben és a bólyi ipari park „jó gyakorlatainak”
megismerése volt.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)

19) Senior klub
Cél: A klub célja, hogy a munkájukban elismert, de a mindennapi gazdasági feladatoktól
mentesült szakemberek tudását, tapasztalatait, kapcsolatrendszerét elérhetővé tegyék azok
számára, akik bizalommal fordulnak kamaránkhoz. Szeretnék, ha az a több évtizedes
gyakorlat és tudás, amit aktív éveikben megszereztek, a baranyai gazdaság hasznára tudnának
lenni.
Szakmai értékelés: A klub 2017-ben 13 fő részvételével kezdte meg működését. Az alakuló
ülést követő kettő ülésen pályaorientációról, motivációról, valamint a fiatal vállalkozók
jelenlegi helyzetéről beszélgettek a tagok.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
20) Vidéki üzleti közösségek
Cél: Az üzleti közösségek célja, hogy segítsék a helyi vállalkozókat, hogy jobban
megismerjék egymást, mely által erősebb helyi gazdasági összefogást tudnak elérni.
Szakmai értékelés: A kamarai célkitűzések megvalósítása érdekében Hosszúhetényben,
Komlón alakultak üzleti közösségek az elmúlt időszakban. A találkozók tematikusak voltak,
melyek témáit mindig az adott településen és körzetében tevékenykedő vállalkozások vetették
fel, az aktuális gazdasági témák, problémák figyelembevételével. 2017-ben további három
(Bóly, Kozármisleny, Sásd) településen kezdte meg a kamara a helyi közösségek kialakítását.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
21) HR együttműködés
Cél: A baranyai üzleti közösség tagjainak munkaerő keresésével kapcsolatos igényeire
válaszul, a kamara 2017. októberében együttműködési megállapodást kötött a megye
meghatározó, teljes körű személyzeti szolgáltatást nyújtó vállalkozásával, mely megállapodás
célja, hogy a Baranya megyei vállalkozások munkaerő-piaci, munkaerő utánpótlási
problémáira megoldást találjanak, humánerőforrás-fejlesztési tevékenységeikben támogassák
őket.
Szakmai értékelés: Az együttműködés keretében 14 vállalkozás 19 állásajánlatát vittük ki a
Megyei Állásbörzére. Közös álláskeresői adatbázisba 53 fő regisztrált. Ebből az adatbázisból
történő közvetítés díjmentes az önkéntes tagok számára. 14 vállalkozás 18 pozíciója került
átadásra a munkaerő-közvetítő cégnek, aki 20 jelöltet közvetített ki a közös adatbázisból és 2
főt a saját adatbázisból. A cég a közvetítő szolgáltatást kamaránk önkéntes tagjainak
kedvezményes áron (15% kedvezmény) vagy akár ingyenesen nyújtja.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
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22) Közlekedési felmérés
Cél: A kamara célja a helyközi közlekedés fejlődésének, a munkavállalók munkába járásának,
és ezáltal a vállalkozások munkaerő-ellátottságának fejlesztése.
Szakmai értékelés: Ennek érdekében a kamara elnöke, egyeztető tárgyalásokat
kezdeményezett a Közlekedés Tudományi Intézet Nonprofit Kft. Dél-dunántúli
Közlekedésszervező Irodájával, amely szervezet alakítja és felügyeli a menetrend szerinti
közúti közlekedést illetően a menetrendeket, az útvonalakat, a járatok gyakoriságát,
műszakokhoz történő igazítását.
A kamara kérdőívet készített, hogy felmérje a vállalkozások körében a szűk
keresztmetszeteket a menetrend szerinti közúti közlekedésben. Az adatok begyűjtéséhez
minden önkéntes társas vállalkozásnak emailben kiküldésre került a kérdőív. 32 vállalkozás
45 telephelyére vonatkozólag kerültek eddig kitöltésre a kérdőívek.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
23) Pécs Paktum
Cél: A foglalkoztatás bővítése, a foglalkoztathatóság fejlesztése, az abban érintett szereplők
közötti együttműködés javítása.
Szakmai értékelés: A TOP-6.8.2.-15 Pécs Paktum pályázathoz kapcsolódóan komplett
gazdasági, munkaerő-piaci felmérést végeztünk. Kidolgoztunk egy várostérségi
foglalkoztatási akciótervet, valamint egy ágazati trendeket figyelő, elemző és előrejelző
rendszert. Ezen előrejelző rendszer alapján két jelentést készítettünk az év folyamán.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)

24) Baranya Paktum
Cél: Részvétel hazai és európai uniós projektekben, melyek a régió gazdaságának fejlődését
szolgálják.
Szakmai értékelés: A TOP-5.1.1-15 Baranya Paktum a "Foglalkoztatási szövetkezés Baranya
felzárkóztatásáért" címet viseli. Ebben a projektben a megye minden járásában külön-külön
főrumokat szerveztünk, ahol a helyi vállalkozókkal, polgármesterekkel intézményvezetőkkel
egyeztettünk, felmértük a képzési és munkaerőigényeket, valamint a foglalkoztatás bővítése
útjában álló főbb akadályokat. Bedolgoztunk az ez alapján készülő foglalkoztatási stratégia és
akcióterv kidolgozásába. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a Baranya Megyei
Kormányhivatallal, a Baranya Megyei Önkormányzattal és a helyi vállalkozásokkal a
képzések és munkaerő toborzások szervezésében.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
25) Véleményezés, szakmai anyagok, felmérések
Cél: Részvétel hazai és európai uniós projektekben, melyek a régió gazdaságának fejlődését
szolgálják.
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Szakmai értékelés: A PBKIK testületei az online pénztárgépek üzemeltetésével,
karbantartásával kapcsolatos aktuális gondokról, az étkeztetési (vendéglátó) szolgáltatás
nyújtása Áfa kulcs változásának negatív hatása a catering szolgáltatókra, a kötelező szervízdíj
bevezetése témában beérkezett vállalkozói vélemények összegzése után, ezeket egységes
formában továbbította a MKIK szakbizottságaihoz, melyek ez alapján képviselték a
vállalkozói helyi érdekeket országos szinten.
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
26) Résztételi lehetőségek keresése hazai és nemzetközi, a gazdaságot segítő projektekben
Cél: A kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése, a tevékenységüket gátló
szabályozási problémák orvoslása, a vállalkozók érdekeinek képviselete.
Szakmai értékelés: A kamara 2017-ben tucatnyi projekt előkészítésben vett részt Európa
szinte minden országából származó konzorciumi tagokkal karöltve európai uniós és magyar
pályázati platformokon. Három Interreg Europe, három Duna Régió Stratégia és két EFOP
pályázatban indult projektpartnerként, ahol a konzorciumi munka a pályázatok benyújtásig
jutott. A benyújtott pályázatok közül év végéig kettő részesült támogatásban.
 Munka és Család – A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása és Nő-KözPont létrehozása Pécsett
A projekt fő célkitűzése a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka
összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel. A
konzorciumot a PSN Zrt. vezeti, melynek a kamara mellett további tagja a MIOK és a
Pécsimami Közhasznú Egyesület. A projekt a pécsi nők helyzetét kívánja javítani az atipikus
foglalkoztathatóság módszereinek elterjesztésével, a magánélet és a munka összehangolását
segítő támogató szolgáltatásokkal, valamint a nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági
sztereotípiák lebontásának elősegítésével.
(EFOP Program)
 NŐNAP 365 - Nő-Köz-Pont működtetése Nyugat-Baranyában, Szigetvár
központtal
A „Nőnap 365” projekt célja a Szigetváron kialakítandó Nő-Köz-Pont létrehozása és
működtetése, mely szolgáltatásai, képzései és rendezvényei révén hozzájárul a térségben élő
nők családi, társadalmi és munkaerő-piaci szerepeinek összeegyeztetéséhez, elősegíti a nők
foglalkoztathatóságát, atipikus munkavégzését, a munkáltatók és munkavállalók közötti
együttműködést, és a család és munka összeegyeztethetőségét. Ennek érdekében a
konzorciumvezető szigetvári Láthatár Közhasznú Egyesület elsősorban a helyi női célcsoport
és környezetének elérését, képzését, fejlesztését, a kamra a vállalkozói, munkaadói és
intézményi kör érzékenyítését, az IFKA a projekt megvalósításának szakmai, módszertani
részét vállalta.
(EFOP Program)
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás)
Dr. Síkfői Tamás
Elnök
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Pécs, 2018. április 9.
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