
A PBKIK KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2001. II. FÉLÉVRE 

(kivonat) 

  

I. A PBKIK, mint kiemelten közhasznú szervezet 

Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet 

Megszerzésének időpontja: 2001.06.18. 

  

A PBKIK kiemelten közhasznú tevékenységei: 

1.      tudományos tevékenység, kutatás 

2.      nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

3.      kulturális örökség megóvása 

4.      környezetvédelem 

5.      határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 

6.      fogyasztóvédelem 

7.      euroatlanti integráció elősegítése 

8.      Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által 
igénybe vehető – szolgáltatások. 

  

  

II. A PBKIK által kapott költségvetési támogatások felhasználási jelentése 
  

Békéltető Testület működtetésére 

  

A 2001. II. félévi költségek elszámolását az alábbi táblázat tartalmazza: 

Költségnem Jogcím Összeg 
Személyi jellegű kifizetések: elnök, elnökhelyettes és 

adminisztrációs díjak kifizetése 
járulékokkal együtt 

908390,-Ft

Működési költségek: iroda és tárgyaló bérleti díja: 360.000,-Ft



   telefon, fax 112.500,-Ft
   postaköltség 22.455,-Ft
   boríték 2.400,-Ft
   fénymásolás 6.884,-Ft
   utazási költség 720,-Ft
Működési költségek összesen:    504.959,-Ft
Költségek összesen:    1.413.349,-Ft

  

MFA 2000 

  

 Teljes támogatási 
összeg 

Ebből PBKIK forrás 

Cél szerinti juttatás Oktatási 
Minisztériumtól 

4 388 000 Ft   

Vállalkozások számára kifizetett összes 
támogatás 

 4 263 000 Ft 2 131 500 Ft

Projekt menedzsment részére 
kifizetett összeg 

150 000 Ft   

  

Az MFA 2000 teljes keretösszege a 2000-2003 éves futamidő alatt 12 000 000 Ft. 

A forrás részbeni fedezetéül a PBKIK Elnöksége 5 000 000 Ft támogatást különített el.  

A támogatás többi komponense. 6 000  e.  Ft. az Oktatási Minisztérium, továbbá 1 000 e. Ft. Magyar 
Innovációs Szövetség támogatásaként. 

  

  

III. A PBKIK cél szerinti juttatások kimutatása 
  

Cél megnevezése: Műszaki Fejlesztés MFA2000 

Támogatottak: 4 db vállalkozás: 

R –Quality Kft:                                                   493 000 Ft 

Gumill Rt.                                                           670 000 Ft 

Calamites Kft.                                                  1 200 000 Ft 

Pécs-Baranyai Gazd.fejl. és Szolg. Kht:             1 900 000 Ft 



  

Kifizetett támogatás összértéke:                4 388 000 Ft 

Projekt menedzsmentre kifizetett összeg a GT-Terv Bt részére:   125 000 Ft 

  

A PBKIK célszerinti juttatások nem pénzbeli szolgáltatásai: 

A PBKIK által biztosított szolgáltatások volumene az egyes kiemelten közhasznú témákban 2001.-ben 
(fő/szolgáltatás): 

•        tudományos tevékenység, kutatás: 112 

•        nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: 1589 

•        kulturális örökség megóvása: 3 

•        környezetvédelem: 41 

•        határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység: 42 

•        fogyasztóvédelem: 111 

•        euroatlanti integráció elősegítése: 520 

  

  

IV.  A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 
önkormányzattól és ezek szerveitől kapott támogatás mértéke 

  

Békéltető Testület: 

A békéltető testületek működtetéséhez a Gazdasági Minisztérium az egyes fejezeti kezelésű 
előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 20/2001. (VII. 18.) GM rendelet 20. § alapján a 
Békéltető Testületek Támogatása előirányzat terhére 20.716.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyújt. A fentiek alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötött megállapodás szerint a Pécs-
Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a Baranya Megyei Békéltető Testület működési költségeinek 
fedezetére 2001. évben összesen 1.528.618,-Ft-ot kapott, melynek II. félévi arányos összege 
764.309,-Ft. 

  

Műszaki Fejlesztési Alap (MFA 2000-re): 

Oktatási Minisztérium által kezelt Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram célelőirányzatból kapott 
támogatás mértéke: 2 431 500 Ft (MFA 2000 PBKIK elnevezéssel) 



  

Ipartörténeti kiadvány: 

Pécs M.J. Város Önkormányzat Kulturális Bizottság keretéből 2001. évben cél szerinti juttatásként 
100.000 Ft-ot kaptunk (pályázat beadás: május 5., pénzátutalás: szeptember 19., elszámolás: 
november 13.) a május 31-június 1. között megrendezésre került Ipartörténeti konferencia 
előadásanyagait tartalmazó kiadvány elkészítésére. 

  

OM Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram célelőirányzat: 

Az alapból nemzetközi szervezet tagdíjának támogatására kamaránk 100.000,- Ft támogatást kapott. 
AZ ICC H tagságra fordított támogatás révén euroatlanti integrációs információk állnak rendelkezésre. 

  

Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésére: 

2001. március 20-án aláírt támogatási szerződés alapján az MKIK 3.008.840.- Ft –ot utalt át a 
számlánkra, melyet teljes egészében a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésére kellett fordítani. Ehhez 
752.210.-Ft /25%/ önrészt kellett kamaránknak hozzátenni. A teljes összegről 2001. aug. 31-én kellett 
elszámolni az MKIK felé. A támogatás forrása az OM Munkaerő-piaci Alap Szakképzési Alaprész. 

  

A tanulószerződések ellenőrzésére: 

A tanulószerződések ellenőrzésére, elterjesztésével kapcsolatos szervezői munka koordinálására, és 
tanácsadási tevékenységek finanszírozására kötött az MKIK kamaránkkal támogatási szerződést, amely 
2001. szeptember 2 - 2002. augusztus 31. közötti időszakra szól. Erre a feladatra fél státuszra 
vehettünk fel tanácsadót, melynek bérét és annak járulékait a támogatásai szerződés alapján 
negyedévenként átutalják. Az összeg csak a munkabérre fordítható, amely mellett a kamaránknak is 
van egyéb kiadása. Ezt a többlet kiadást kamaránk fedezi. A támogatás teljes összege: 993.600.- Ft 
/negyedévenként 248.400.- Ft/, amely az OM Munkaerő-piaci Alap Szakképzési Alaprészből származik. 

  

  

V. A PBKIK vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatások értéke 

A PBKIK vezető tisztségviselői 2001.-ben a PBKIK-tól semmilyen juttatást nem kaptak. 

  

  

VI. A PBKIK közhasznú tevékenységeinek rövid tartalmi beszámolói 
A PBKIK „fogyasztóvédelem” témakörébe tartozó kiemelten közhasznú tevékenységei: 



  

Békéltető Testület: 

A Fogyasztóvédelem területén minisztériumi kezdeményezésre jöttek létre a fejlett piacgazdaságokra 
jellemző békéltető testületek, amelyek feladata a fogyasztóvédelmi viták kezelése első fokon. A PBKIK 
mellett működő Békéltető Testülethez 2001. II. félévben 23 új ügy érkezett. A tárgyalt időszakban a 
testület 8 ülést tartott, melyeken a II. félévben beérkezett ügyek közül 18 ügyet zárt le. Ebből 1 
esetben kötelező határozatot, 5 esetben ajánló határozatot hozott a testület eljáró tanácsa, és 1 
esetben hagyta jóvá a felek között létrejött egyezséget. 11 esetben egyéb okból zárultak le az ügyek, 
ezeknek lényegileg 3 összetevőjük van. Ide tartoznak a hiánypótlás nem teljesítéséből származó 
befejezések, az illetékesség és hatáskör hiányából származó áttételek. 

2001 szeptember 20-án a Békéltető Testületek Országos Workshopja keretében a békéltető testületek  
és az érintett civil szervezetek tagjai részére a működés eddigi tapasztalatainak  és a felvetődött 
problémák megbeszélése közös műhelymunkára került sor. A Fogyasztóvédelmi Törvény alapján 
létrehozott és a kamarák által működtetett testületek munkafórumán közös javaslat elfogadása került 
kidolgozásra a GM felé a tervezett törvénymódosításhoz. Résztvevők száma 42 fő volt. 

  

 „Fekete gazdaság az idegenforgalomban” fórum keretében az ellenőrzésben résztvevő 
hatóságok, szervezetek képviselői tájékoztatást adtak a fekete gazdaság elleni fellépési lehetőségekről 
az idegenforgalom ellenőrzésében a szakma képviselőinek Résztvevők száma 46 fő volt.(2001 
november 28-án) 

  

A PBKIK „Euroatlanti integrációs felkészítés” témakörébe tartozó kiemelten közhasznú 
tevékenységei: 
  

Euro Info Center 
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Euro Info Centre sajátos jelleggel bír 
szervezeti szempontból: tevékenysége egyrészről szorosan kapcsolódik a kamara tevékenységéhez és 
céljaihoz, aminek következtében gyakorlatilag a kamarai szervezeti egységeként működik, másrészről 
pedig tagja az Európai Bizottság Vállalkozási Főigazgatósága (DG Enterprise, korábban XXIII DG) által 
létrehozott nemzetközi hálózatnak, amely Magyarországon hét központtal rendelkezik. A host 
szervezet (kamara) szerepe az, hogy részben infrastrukturális, részben szellemi hátteret biztosítson az 
EIC munkájához, közelebbi kapcsolatot biztosítva a célcsoportot képező vállalkozásokkal, oktatási 
intézményekkel, kereskedelem- és vállalkozásfejlesztési intézményekkel, államigazgatási szervekkel, 
stb. 

Az Euro Info Központok három alapvető EU integrációs szolgáltatása a következő: 

-         információ; 

-         tanácsadás; 

-         segítségnyújtás. 



A cél az, hogy az EIC-k mindig a kis- és középvállalkozások rendelkezésére álljanak, legyenek kezdő 
vagy már működő vállalkozások, rendelkezzenek bármilyen szintű ismeretekkel az Európai Uniót 
illetően. 

Az EIC-k feladata az, hogy előre tájékozódjanak azokról a kérdésekről, melyeket a kis- és 
középvállalkozásoknak fel kell majd tenniük saját maguknak rövid- és középtávon. Ezért adnak ki az 
EIC-k hírleveleket, tájékoztatókat és egyéb időszakos kiadványokat a kis- és középvállalkozásokat 
leginkább érintő témákban, rendeznek szemináriumokat, fórumokat a helyi gazdasági igényeknek 
megfelelően. 

Az EIC-k tevékenységük során biztosítják a visszacsatolást az Európai Bizottság felé. Mit várnak a kis- 
és középvállalkozások az Európai Uniótól? Hogyan érintik őket a közösségi szabályozások, programok? 
Milyen tanulságok hasznosíthatók gyakorlati tapasztalataikból? Ahhoz, hogy európai szinten választ 
lehessen adni a felmerült problémákra, naprakész információkkal kell rendelkezni az európai 
vállalkozások mindennapjait érintő kérdésekről. Az EIC-k feladata többek között az is, hogy ezt a fajta 
információáramlást biztosítsák a kis- és középvállalkozások és az európai intézmények között. 

A fenti feladatok és saját tevékenységének keretein belül az EIC a 2001. évben a következő, a 
Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§. c) pontja alá eső tevékenységeken belül 
nyújtott szolgáltatásokat, információkat és segítséget a vállalkozásoknak: 

•        nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

•        euroatlanti integráció elősegítése 

Ezeken belül a következő projektek kerültek végrehajtásra: 

•        Vállalati felmérés a tagvállalkozások EU-integrációs felkészültségéről;  

•        Lobby szeminárium vállalkozások számára (a CAPE II program keretein belül); 

•        Az Euro Business Club megalapítása és működtetése; 

•        Az Euro-Atlanti Integrációs Bizottság szakértői rendszerének kialakítása az EAIB irányelvei alapján.  

•        Ezen belül az Európa Nap során nagy érdeklődésnek örvendő szakértői fórum is megrendezésre 
került több, a szakértői listán szereplő szakértő részvételével; 

•        E-future” projekt előkészítése a vállalkozások elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos 
felkészültségének javítására, partnerekkel egyeztetés, szerződés előkészítése és aláírása; 

•        Információs és képzési projektek keretében két rendezvény került megrendezésre: „A magyar bor 
exportlehetőségei az EU piacain” valamint a „Társasági formák és a szerződéskötés jellegzetességei az 
EU-ban”; 

•        Az EIC személyi állománya látta el az Euro-Atlanti Integrációs Bizottság titkári teendőit, amelynek 
fő feladata a PBKIK euroatlanti integrációs stratégiájának kidolgozása és a végrehajtás felügyelete. 

  

Felkészülés az Európai Uniós csatlakozásra-konferencia 

Időpont: 2001. nov. 12.  



Támogató: EU5 Regionális Iroda 2001projekt (konzorciális szerződés keretében OM-mel; a támogatás 
nem érkezett meg OM- től) 

Résztvevők száma: 70 fő 

Csatolt dokumentumok: Meghívó + Szekcióülések programja 

Tervezett pénzügyi lezárás : OM szerződés szerint: 2002. jun. 30. 

EU 5 Iroda- 2001 

Konzorciális formában működő regionális iroda, melynek programját az innovációs osztály látja el. Fő 
tevékenység: ismeretterjesztés, tanácsadás, rendezvények, partnerközvetítés a kkv-k számára 

Támogató: OM nyertes projekt, szerződéskötése folyamatban 

  

 „Euro szeminárium”-ot szerveztünk az EIC-vel közösen az új egységes európai pénznem, az euro 
bevezetésével kapcsolatos kérdésekről. A résztvevők részletes tájékoztatót kaptak mit is jelent a 
vállalkozások számára Magyarországon, - mint a pénzügyi unión kívüli ország- az euro bevezetése 
továbbá a bevezetés körüli gondokról, visszaélési lehetőségekről is rövid áttekintést kaptak a 
jelenlévők. A résztvevők száma 44 fő volt. (2001. December 19-én) 

A PBKIK „tudományos tevékenység, kutatás” témakörébe tartozó kiemelten közhasznú tevékenységei: 

Műszaki Fejlesztési –MFA 1999 

A PBKIK 2001. szeptemberi ülésén fogadta el az MFA 1999 Zárójelentését, amely kiadvány formában 
jelenítette meg az MFA támogatás révén megvalósult vállalati innovációs, és K+F folyamatok 
eredményeit.  

Műszaki Fejlesztés- MFA 2000  

A közhasznú tevékenység a műszaki fejlesztési keret kezelését, ismeretterjesztést és átvett 
költségvetési forrás vállalkozásokhoz juttatását jelenti.  

  

A Műszaki Fejlesztés címen (MFA 2000)  támogatott pályázatok címe és tartalmi 
ismertetése: 

  

Gumill Rt., Pécs 

A támogatott pályázat címe: Fejlesztésszervezési (complex engineering) fórum kialakítása és 
működtetése 

A pályázat célja :A kőrnyezetvédelmi ipar fejlesztése, a berendezés fejlesztése, amely a 
gumiabroncsok feldolgozásának technológiáját és újrahasznosítását javítja, nemzetgazdasági 
célkitűzésekben is szerepel. 

  



HC-Linear Kft., Pécs 
A támogatott pályázat címe: PROXIMITY KÁRTYÁS BELÉPTETŐ RENDSZER 

A mikró-, kis- és középvállalkozások innovációját elősegítő, innovációs képességét fokozó 
fejlesztésszervezési tevékenységek nyitott kínálati piacának - azaz fórumának - kialakítása, ezen belül 
közösségi célú K+F szolgáltatások végzése, technológiai transzfer megvalósítása környezetvédelmi és 
hulladék feldolgozó háttéripar régión belüli telepítése céljából. 

  

Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató KHT., Pécs 
A támogatott pályázat címe: Szaktanácsadói szolgáltatás KKV-k részére  

A pályázat célja: A mikro-, kis-és középvállalkozások innovációját elősegítő, innovációs képességét 
fokozó tevékenység. A régió kutatás-fejlesztési eredményeinek hasznosulása, a vállalkozások - 
gazdasági eredményeiben is jelentkező - innovációs tevékenység élénkülése 

  

RQC Kft., Pécs 
A támogatott pályázat címe: Csoportos felkészítések, minőségirányítási rendszerek kiépítése, 
korszerűsítése illetve HACCP élelmiszer-higiéniai rendszerek kiépítése pályázati úton kiválasztott 
vállalkozásoknál. 

A pályázat célja: Minőségirányítási rendszer, csoportos felkészítés, ISO 9001-2000. HACCP 
élelmiszerhigiénia, csoportos felkészítés módszertani tanulmánya. 

  

CALAMITES KFT. 

A Támogatott pályázat címe: Fejlesztésszervezési (complex engineering) fórum kialakítása és 
működtetése. 

A pályázat célja: A mikró-, kis- és középvállalkozások innovációját elősegítő, innovációs képességét 
fokozó fejlesztésszervezési tevékenységek nyitott kínálati piacának-azaz fórumának -kialakítása, ezen 
belül közösségi célú K+F szolgáltatások végzése, technológiai transzfer megvalósítása 
környezetvédelmi és hulladék feldolgozó háttéripar régión belüli telepítése céljából. 

  

G-T Terv Bt. 

Feladat: Projekt menedzsment 

Az MFA pályázati rendszer működtetését  végezte a cég. Szervezte az ellenőrzéseket, kimutatásokat, 
előkészítette a beszámolókat, pénzügyi elszámolásokat a támogató felé kooperációban az Innovációs 
és Pénzügyi Osztállyal 

A PBKIK „nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés” témakörébe tartozó kiemelten 
közhasznú tevékenységei: 



  

Üzleti kommunikáció –Felkészülés az EU csatlakozásra Business English 

Támogató: Széchenyi Terv (2002-ben aláírt Szerződés szerint 700 eFt összköltség 50%-a, várható 
elszámolás 2003.) 

Befejezettségi szint: folyamatban lévő, nem elszámolt projekt  

Indult: 2001. okt. 4. 

Speciális jellemző: a tréning alkalmas a saját munkavállaló képzésére fordítható szakképzési 
hozzájárulás felhasználására. 

Tervezett lezárás : SZT VE-4 szerződés szerint: 2002. szept. 30. 

  

Beszállítói Fórumok és Ipari Parki tanulmányutak- mint az ismeretterjesztés eszközei: 

A szállítási szerződések, minőségi elvárások, műszaki paraméterek, szabványosság terén információ-
közvetítő szerepet játszik a PBKIK a külföldi tulajdonú – multinacionális vállalkozások és a hazai cégek 
között. 

  

Szolgáltatás- mint ismeretterjesztés 

Az innovációs osztály szolgáltatásai között ismeretterjesztésként kezeljük:  

Pályázati tanácsadás; iparjogvédelmi tanácsadás szabványosítási tanácsadás, EU-s ismeretterjesztést, 
minőségügyi és környezetvédelmi ismeretterjesztés 

  

HACCP tanfolyam  (2001. 09.25-26.)    

A 2002. január 1-től életbe lépő rendeletek értelmében az élelmiszer feldolgozás, gyártás és 
forgalmazás területén, a közétkeztetésben és a vendéglátásban élelmiszer biztonsági rendszert kell 
működtetni. A tanfolyam a rendelet módosítás által előírt HACCP rendszer kiépítéséről és 
működtetéséről tájékoztatta a résztvevőket. 

  

Üzleti Internet tanfolyam   (2001. 09.) 

Az üzleti kapcsolattartás, az információszerzés elengedhetetlen eszköze ma már az Internet. Az 
elektronikus levelezés, a böngészés s az információszerzés elektronikus módjairól tanulhattak a 10 
órás tanfolyam résztvevői. 

  

Web marketing  (2001.11.16.) 



Az Internet üzleti felhasználási lehetőségeinek bemutatása volt kis- és közepes vállalkozások részére. 
Az elektronikus kereskedelem helyzete, az elektronikus üzlet indításának feltételei, helye a vállalti 
folyamatokban, illetve a WEB oldalak kialakítása voltak az érintett témakörök. 

  

Üzlet @ hálón (2001.11-12. hó) 

A kis és közepes vállalkozások versenyképességét elősegítő program keretében a számítógépet 
vásárló kamarai tagok 24 órás LINUX felhasználói tanfolyam keretében sajátították el a Word, Excel és 
az Internet használatához szükséges ismereteket. 

  

Adó és TB fórum (2001.12.05-06.) 

A 2002. évben az adózás, a társadalombiztosítás és munkajog területén bekövetkező jogszabályi 
változásokról kaphattak részletes tájékoztatást a vállalkozások képviselői. 

  

Mesterképzés  
Az utóbbi évek bizonyították, hogy feltétlenül szükséges a szolgáltatások színvonalának emelése, a 
vállalkozók, vagy leendő vállalkozók felkészítése az üzleti életre. Ennek egyik eszközeként épült 
újjá a kamarák illetékessége alatt működő mestervizsgáztatás. 

A mestervizsgára jelentkezőket a megye egész területéről kamaránk szakképzési osztályán belül 
működő Mestervizsga Központ fogadja. Mestervizsgára az a szakember jelentkezhet, aki legalább 5 év 
szakmai gyakorlattal és szakirányú végzettséggel rendelkezik. 

A mestervizsgán bizonyítania kell, hogy elsajátította szakmája legújabb eredményeit, tájékozott 
pénzügyi és fogyasztói kérdésekben, ismeri a vállalkozói kultúrát és rendelkezik az elvárt pedagógiai 
ismeretekkel.  

A vizsga 3 részből áll: 1. vállalkozási és pedagógiai ismeretek szóbeli vizsga, 2. szakmai gyakorlati 
vizsga, 3. szakmai elméleti vizsga /írásbeli és szóbeli/. 

A mesterjelölteknek lehetőségük van felkészítő tanfolyamokon részt venni, melyet legtöbb jelentkező 
igényel. 

Mivel a kamaránk a 2001. év második felében kapta meg a közhasznú tevékenységre az engedélyt, 
így az adatok is csak erre a rövid időre szólnak. 

  

Mestervizsgák: a második félévben 49 vizsgázó kezdte el a vizsgákat, melyből 16 fő fejezte be év 
végéig az összes teljesítendő vizsgát. 
2001-ben az I. és II. félévben összesen 79 szakember fejezte be sikeresen a mestervizsgát és 
kapta meg a mesterlevelet a mesteravató ünnepség keretében. 

  



A tanulószerződések ellenőrzésére: 

A tanulószerződések kamara előtti megkötése, nyilvántartása, a benne foglaltak végrehajtásának 
ellenőrzése, és a tanulószerződés intézményének elterjesztésével kapcsolatos szervezői munka 
koordinálása, és tanácsadási tevékenységek tartoznak e körbe. 

2001. során ellenőrzött tanulószerződések száma: 171 

tanácsadási szolgáltatás száma: 123 eset 

  

Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésére: 

A kamara közfeladata a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése, hogy a tanulók gyakorlati oktatása 
megfelelő színvonalon és nevelési folyamat keretében történik-e? 

2001. során ellenőrzött gyakorlati képzőhelyek száma: 260  

  

A PBKIK „környezetvédelem” témakörébe tartozó kiemelten közhasznú tevékenységei: 

  

Környezetvédelmi Fórum a levegő-tisztaság védelemről.(2001. szept)A magyar 
törvényalkotásnak fel kell zárkózni az EU-s elvárásokhoz a csatlakozási folyamat során. Az új 
rendeletek ismertetése révén az érintett gazdasági szereplők a fórum adta tájékoztatást követően 
felkészültebben tesznek eleget az előírásoknak. 

A PBKIK „határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység” témakörébe tartozó kiemelten 
közhasznú tevékenységei: 

A PBKIK Eszéki Iroda: 

A kamara eszéki irodája a horvátországi magyarok számára hasznos információkat, szolgáltatásokat 
nyújtott az anyaországgal, valamint az Európai Unióval kapcsolatban. Napi kapcsolatban állt a 
horvátországi magyarok szervezeteinek képviselőivel, közvetítette igényeiket a kamara, az 
önkormányzatok, az egyetem és más intézmények felé, pl. Európa Ház Kht. 

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

  

Ipartörténeti kiadvány: 

Az ipartörténeti konferencia anyagából ipartörténeti tanulmányok címmel kiadványt készítettünk elő, 
amelyben a megye jelentős ipartörténeti eseményei kerülnek feldolgozásra az MTA, PTE a Baranya 
Megyei Levéltár és vállalati szakemberek közreműködésével. 

  

Ipartörténeti múzeum: 



A kamara ipartörténeti múzeum létrehozását szervezi közalapítványi keretben Pécs Megyei Jogú 
Várossal, és a Baranya Megyei Múzeum Igazgatósággal együttműködve. A munka során az 
ipartörténeti emlékek felmérése, összegyűjtése, a múzeum koncepciójának kialakítása, és a szükséges 
épületegyüttes kiválasztása folyt 2001. második félévben. 

Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető –
szolgáltatások. 

A PBKIK 2001. második felében ilyen szolgáltatást nem végzett. 

  

   

VII.           A PBKIK kiemelten közhasznú tevékenysége eredményességének értékelése 

  

A kamarai törvényben meghatározott feladatok sokrétűsége mellett, egy speciális is megjelenik. 
Mégpedig a magyar gazdaság általános érdekképviselete, ami miatt a nem kamarai 
tagvállalkozásokkal is kommunikálunk. A fejlesztési programok kidolgozásánál velük is számolunk, 
ezért a munkánkról őket is folyamatosan tájékoztatjuk. A köztestületként működő gazdasági 
önkormányzatunk munkaprogramjai nagyon sok közhasznú tevékenységet tartalmaznak. Így céljaink 
elérését a közhasznúsági törvény előírásainak figyelembe vételével szerveztük. Ezzel 
eredményesebben működhettünk, orientáltságunk is tudatosabb lett. Munkánk transzparensebbé vált, 
aminek következtében növekedett az aktivitás és kedvező elmozdulás történt egy új típusú partnerségi 
viszony kialakítása irányába. Ennek legjellemzőbb példája a tudomány képviselőinek és az üzleti szféra 
egymásra találása, ahol a Széchenyi terv Nemzeti Kutatás- Fejlesztési Programjában öt nyertes 
pályázatot mondhatnak magukénak a konzorciumok, amelyeknek 35 üzleti vállalkozás is tagja. Sajnos 
a szakképzés területén – erőfeszítéseink ellenére – tovább éleződtek a konfliktusok. A fejlődőképes 
ágazatok komoly mennyiségi és minőségi munkaerőhiánnyal küszködnek. A szakiskolák és az iskola 
tulajdonos önkormányzatok piaci igényektől eltérő (finanszírozási) motiváltsága miatt még nincsenek 
értékelhető sikerek. Igaz, a vállalkozások sem használták fel tudatosan a gondok enyhítésére a 
rendelkezésre álló eszközöket (szakképzési járulék) az utánpótlás képzés befolyásolására. Több 
energiát kell koncentrálnunk e területre, és a szakképzési törvény módosítására vonatkozó 
javaslatokat is meg kell fontolnunk.  

Összességében megállapíthatjuk, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrások és működési feltételek 
figyelembe vételével az elmúlt évi közhasznúsági céljaink túlnyomó többségét megvalósítottuk 2001. 
II. félévében. 

  
  

Dr. Kéri István 
 


