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A PBKIK KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2003. ÉVRE 
  

A PBKIK, mint köztestület és kiemelten közhasznú szervezet 

Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet 

Megszerzésének időpontja: 2001.06.18. 
 
A PBKIK kiemelten közhasznú tevékenységei: 
 

• Tudományos tevékenység, kutatás 
• Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
• A kulturális örökség megóvása 
• Környezetvédelem 
• A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység 
• Fogyasztóvédelem 
• Euro-Atlanti integráció elősegítése 
• Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által 

igénybe vehető –szolgáltatások. 
 

 
A PBKIK 2003. évi számviteli beszámolója: 
 

A PBKIK mérlegére és eredmény –kimutatására vonatkozó megállapítások 
 

A számviteli beszámoló szerves részét képezi a 2003.01.01. –2003.12.31. 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 592.674  e Ft értéket mutat. 
 
Az eszközök és források könyv szerinti értéken, átértékelési különbözet nélkül 
kerültek be a vagyon mérlegbe.  
 
                                                       2002. év                      2003.év 
ESZKÖZÖK 
Befektetett eszközök                       261.079 292.658                  
Forgóeszközök                         341.679 276.018  
Aktív időbeli elhat.            6.288 23.998  
 
                                                       2002.év                       2003. év 
FORRÁSOK 
Saját tőke                                        578.697 581.897   
Céltartalék                                     0       0 
Kötelezettségek         30.349   10.777 
Passzív időbeli elhat                          0 0 
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A befektetett eszközök értéke az előző évhez képest  31.579 e Ft –tal növekedett, 
ennek oka   a PBGSZ Kht törzstőke emelése (41 millió), és értékpapírok 
értékesítése (4 e Ft).  
A forgóeszközök értéke jelentősen csökkent. Ennek oka a követelések ( 10.372     
e Ft),  és a pénzeszközök csökkenése ( 55.289 e Ft) A követelés állomány 
csökkenése az értékvesztés elszámolásával magyarázható. Amire azért került sor, 
mert a korábbról megmaradt tagdíj kinnlevőség kötelező rendezését ez évben 
megoldottuk. (Az adótörvény előírja az értékvesztés elszámolását kinnlevőségek 
fedezetére a korábbi céltartalék képzése helyett) A tagdíjkövetelést 25%-al vettük 
figyelembe. Így rendeztük a még kötelező tagság idejéből fennmaradó tagdíjak 
ügyét.  A pénzkészlet csökkenése a már említett tőkeemelés következtében állt be.  
A források között a saját tőke nőtt 3.200  e Ft, ami az eredmény- kimutatásban 
lévő tárgyévi vállalkozási  és tárgyévi közhasznú pozitív eredménnyel 
megegyezik.  
 
 
EREDMÉNYKIMUTATÁS:  

BEVÉTELEK 2002 2003 
Támogatás bevétele 23.812 52.874
Tagdíjból származó bevétel 130.668 135.564
Egyéb bevétel 51.031 80.264
Összesen: 205.511 268.702
RÁFORDÍTÁSOK 2002 2003 
Anyagjellegű 99.435 93.400
Személyi jellegű 76.860 85.965
Értékcsökkenés 9.736 8.157
Egyéb ráfordítás 51.954 77.980
Összesen: 237.985 265.502
EREDMÉNY -32.474 3.200
 

A bevételeknél jelentős mértékű növekedést mutat a támogatásból befolyt összeg, 
amely 29.962 e Ft, míg a tagdíjbevétel növekedése 4.968 e Ft, mely a korábbi 
évek tartozásának behajtása miatt is keletkezett.  
 
TÁMOGATÁSOK:(ezer forintban) 
 2002. év 2003. év 
MFA 2.900 0 
EIC    Európai Bizottság 3.116 17.767 
Horvát tagozat    MKIK 2.250 3.276  
Békéltető testület    MKIK-GKM 3.127 2.896 
MFA 2000 453 1.550 
Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése 2.352 4.004 
MKIK-OM 
EU 5 1.112  
Tanácsadás (tanulószerződés) MKIK-OM 3.885 4.529 
TFC 150  
Pécs Info     IHM-MKIK 0 3.260 
Széchenyi kártya  MKIK-KAVOSZ-GKM 1.092 1.782  
SZT-VE 4 1.656  
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Vásárok, turizmus, logisztikai, gasztronómia  0 1.436 
MKIK-GKM 
Megújuló energiák rendezvénysorozat   GKM  600 
Felnőtt okt. akkreditáció      OM   500  
Egyéb GKM támogatás  3.584 
Egyéb OM támogatás  1.388 
Egyéb közhasznú adomány  2.149 
Egyéb 1.719 4.153 
Összesen 23.812 52.874 
 
 
A támogatás jelentősen megnőtt 2003-ban. Ennek oka elsősorban, hogy az EIC 
2002. évi brüsszeli támogatása az elhúzódó EU ügyintézés miatt csak 2003-ban 
realizálódott. Emellett több olyan program fejeződött be még 2002-ben amely 
támogatása 2003-ban érkezett csak meg számlánkra. 
 
 
EGYÉB BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE:                        

2002. év                    2003. év 
                   Tárgyi e. értékesítés 0 96       

Szolgáltatások                   24.965 33.482 
Egyéb bevétel   (rendezvények)                             2.498 18.593  
Pü. műveletek bevétele                                    23.568 28.093 
Összesen:                     51.031 80.264 
 
Egyéb bevételeknél 29.233 e Ft a növekedés. Ez valamennyi eleménél 
tapasztalható, amely a széleskörű köztestületi feladatkör ellátásának egyre 
nagyobb önálló forrás részarányát jelzi.   
Összegezve a bevételeket valamennyi címen nőtt az összeg a 2002. évihez 
viszonyítva.  

 
                           
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE:       
                                                                         2002. év                       2003. év 
Értékesített tárgyi eszköz         5.500                  
Támogatás                                  6.332       14.529                     
Ráfordításként elszámolt / ÁFA, SZJA /          15.361 12.319 
Értékvesztés / vevő tagdíj 2001. évre /     18.593 8.222 
MKIK tagdíj                                          9.023               6.480 
Egyéb költségek     (eladott tagdíj köv.)              1.500   30.930 
Összesen:                               51.954                       77.980 
   
 A ráfordítások összességében növekedtek (26.026 e Ft) az  előző évihez 
viszonyítva, amely jórészt az új állam által átadott feladatkörökre vezethető 
vissza, de ezzel párhuzamosan a támogatások összege is nőtt. Az egyéb 
költségeknél a közel 30 milliós növekedés a tagdíj leírása (eladása) miatt történt. 
Az MKIK-nek fizetett tagdíj összege csökkent az előző évhez képest. 
        
Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás eredményének pozitív volta 
elsősorban a takarékos gazdálkodás eredménye.  
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A PBKIK vagyonának felhasználási kimutatása 
 

2003.12.31. 
 

                                                Mérleg adatok 
Megnevezés                                           2002. 12. 31.                                              2003.12.31. 
 
Befektetett eszközök                                  261.079 292.658 
Immateriális javak                                     2.629 2.067 
Tárgyi eszközök                                            15.020   10.161 
Befektetett pénzügyi eszk                             243.430 280.430 
Forgóeszközök                               341.679                              276.018 
Követelések                 66.505                                 56.133 
Pénzeszközök                                               275.174 219.885 
Aktiv időbeli elhatárolás                                 6.288                                          23.998 
Eszközök össze 609.046 592.674 
 
Saját tőke                                   578.697 581.897 
Tőke változás                                       611.171 578697 
Ebből tárgyévi ere -32.474 3.200 
Céltartalék                                                                                                                                              
Kötelezettségek:                             30.349 10.777 
Hosszúlejáratú                                                    
Rövidlejáratú                                               30.349                                 10.777 
Passzív időbeli elhatárolás                               -   
Források összesen                      609.046 592.674 
 

Az immateriális javakban bekövetkezett csökkenés oka, a 2003. évben elszámolt 
értékcsökkenés. Tárgyi eszköz beszerzés 2003. évben jelentős beszerzés nem volt. 
A forgóeszközök értéke jelentősen csökkent. Ennek oka a követelések (10.372 e 
Ft),  és a pénzeszközök csökkenése (55.289 e Ft) A követelés állomány 
csökkenése az értékvesztés elszámolásával magyarázható.  
A források között a saját tőke nőtt 3.200 e Ft-al, ami az eredmény- kimutatásban 
lévő tárgyévi vállalkozási  és tárgyévi közhasznú eredménnyel megegyezik.   
Az aktív időbeli elhatárolásnál lévő összeg nőtt, mert a 2004. évi bérleti díj 
rendezése történt meg a korábbi évben. A kötelezettségeknél jelentős mértékű 
csökkenés következett be.  

 
 
A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól 
és ezek szerveitől kapott támogatás felhasználása: 
 
Békéltető Testület működtetésére: 
 
A 2003. évi költségek elszámolását az alábbi táblázat tartalmazza: 

Költségnem Jogcím Összeg 
Személyi jellegű 
kifizetések: 

elnök, elnökhelyettes és adminisztrációs díjak 
kifizetése járulékokkal együtt 

3.346.170,-

Működési költségek:  1.532.256,-
Költségek összesen:  4.878.426,-
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Az elszámolás bizonylatok alapján történt, a kapott állami támogatás mellett a Baranya 
Megyei Önkormányzat 250.000,- Ft, a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 230.000,- Ft támogatást nyújtott. A különbség az önerő 
terhére számolandó el. 

 
Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése: 
 
Az Országos Képzési Tanács (OSzT) FKA-KT-7/2003. számú, 2003. április 15-i 
állásfoglalása és az oktatási miniszter jóváhagyása, továbbá az OM Alapkezelő Igazgatósága 
és az MKIK között megkötött támogatási szerződés alapján anyagi támogatást nyújtott a Pécs- 
Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara részére. Az ellenőrzési tevékenységre nyújtott 
támogatás mértéke 4.004.000,-Ft. A PBKIK 25% önrészt fordított a feladat végrehajtására. A 
támogatás célja a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés ellenőrzési munkáinak 
végrehajtása. 
 
A tanulószerződések ellenőrzésére: 

A tanulószerződések ellenőrzésére, elterjesztésével kapcsolatos szervezői munka 
koordinálására, és tanácsadási tevékenységek finanszírozására kötött az MKIK kamaránkkal 
támogatási szerződést, amely 2002. szeptember 1 - 2003. augusztus 31. közötti időszakra 
szólt. Erre a feladatra egy és 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: 3.704.400.- Ft /negyedévenként 
926.100.- Ft/. A Támogató a tanácsadási tevékenység elősegítése érdekében státuszonként 
15.000,-Ft/hó költségtérítést biztosít. A támogatás az OM Munkaerő-piaci Alap Szakképzési 
Alaprészből származik. 

 
A PBKIK által kapott cél szerinti juttatások, és ezek felhasználásáról kimutatás: 
 

Kapott cél szerinti juttatás mértéke és felhasználása: 
 
IPS Kft. részéről érkezett EU-felkészítés céljára  50 000 Ft közhasznú adomány   
Code-Tech Kft. részéről érkezett EU-felkészítés céljára 69.000,-Ft közhasznú adomány   
PANNONPOWER RT.  - 150 000 Ft kiemelten közhasznú adományt adott  
környezetvédelmi céllal.  
BI-Solutions Kft. - 50 000 Ft. kiemelten közhasznú adományt adott oktatás, ismeretterjesztés 
céljára, a támogatást a Gazdasági vezetők EU-s felkészítésére használtuk fel 2003-ban. 
Ipartörténeti közhasznú tevékenység támogatása: 
kiemelten közhasznú adomány:  

MKB Rt.   150.000 Ft,  
MBVH Rt.   150.000 Ft,  
Délhús Rt.   150.000 Ft., 
Investar Kft.   105.000 Ft.,  
Harász-Fenyvesi Kft.    50.000 Ft., 
Mecsekérc Rt.    50.000 Ft., 
Pétáv Kft.                     50.000 Ft., 
Pécsi Bőrgyár Rt.         50.000 Ft., 
Pécsi Sörfőzde Rt.        50.000 Ft., 
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PVV Rt.                50.000 Ft., 
Biokom Kft.    50.000 Ft., 
Tradelda Hungária Kft. 20.000 FT., 
Hétfő Kft.                     10.000 Ft., 

azaz összesen: 935.000 Ft. 
Támogatást Pécs MJ Város Kulturális Bizottságától is kaptunk e célra. (100.000 Ft).  
A PBKIK 2003-ban célszerinti juttatást nem adott. 
 
A kiemelten közhasznú szervezetünk vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek. 
 
A PBKIK közhasznú tevékenységeinek rövid tartalmi beszámolói 
 

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

 
Felnőttképzési intézmény-akkreditáció megszerzése: 
 
A PBKIK a 2003. év során végrehajtotta az intézmény-akkreditáció követelményeire való 
felkészülést. A kidolgozott akkreditációs anyag és a szakértői látogatás eredménye, valamint a 
Felnőttképzési Akkreditációs Testület döntése alapján a PBKIK-t akkreditált felnőttképzési 
intézménynek nyilvánították. Az intézmény-akkreditációs tanúsítvány sorszáma: 0554, a 
kibocsátás dátuma: 2003. szeptember 24.  
 
HACCP felkészítő előadás  (2003. 11. 28.)  

A 2004. május 1-től az élelmiszer feldolgozás, gyártás és forgalmazás területén, a 
közétkeztetésben és a vendéglátásban élelmiszer biztonsági rendszert kell működtetni. Az 
előadás a rendelet módosítás által előírt HACCP rendszer kiépítéséről és működtetéséről 
tájékoztatta a résztvevőket. 
 
Mestervizsgáztatás 
 
A kamara mestervizsga rendszere, amely keretében történik a mestervizsgákra történő 
felkészítés, és a vizsgáztatás, valamint elvégzésre kerülnek az előírt adminisztrációs feladatok. 
A szakképzésről szóló - többször módosított - 1993. évi LXXVI. törvény, valamint a 
gazdasági kamarákról szóló - többször módosított - 1999. évi CXXL. törvény a kamarák 
egyik feladatának jelöli meg a mesterképzést és a mestervizsgáztatást. Ezt a feladatot az 
MKIK szabályzata alapján végezzük, amely keretében történik a mestervizsgákra való 
felkészítés /mestertanfolyamok/ szervezése, lebonyolítása, majd ezt követően a mestervizsgák 
/gyakorlati, írásbeli és szóbeli/ megszervezése, lebonyolítása, ügyviteli, adminisztrációs 
feladatainak ellátása.  
2003. évben 3 szakmában került sor mestervizsgára, a résztvevők száma 64. A mesteravató 
ünnepségen 34 szakember kapta meg a MESTER címet.  
 
Gyakorlati képzőhely ellenőrzés 
Az MKIK támogatásával 282 képzőhely látogatására kaptunk megbízást, melyből 282 
személyes ellenőrzés az iskola képviselőivel. 
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2. A PBKIK „környezetvédelem” témakörébe tartozó kiemelten közhasznú 
tevékenységei: 

A környezettudatos gazdálkodás növekvő társadalmi elvárás és uniós kritérium.  E 
kérdéskörben a gazdálkodók felkészítését kiemelt kamarai feladatként kezeltük, hogy a 
gazdasági szereplők a fórumok adta tájékoztatást követően felkészültebben tesznek eleget az 
előírásoknak. Szakmai anyagokkal, tanácsadással segítjük a felkészülést. 
Levegőtisztaságvédelmi  fórum 
Időpont: 2003. március 11. 
A fórumon a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos új jogi szabályozásokból adódó 
vállalati kötelezettségek (adatszolgáltatások, engedélyezési eljárások, levegővédelmi 
engedélyeztetési eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatok, stb.) teljesítésének segítésére 
tartottunk képzést a cégek szakemberei részére. 
Résztvevők száma: 67 fő 
 
Fórum a vízvédelem aktuális kérdéseiről 
„Felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatok” 
Időpont: 2003. november 26. 
A vízvédelmi jogharmonizáció Magyarországon nagy kihívás elé állítja a vállalkozások nagy 
részét. A DDKVF szakembereivel közösen megrendezett fórum ezen problémák feltárására, a 
lehetséges megoldások megkeresésére igyekezett a környezetvédelmi szakembereknek 
segítséget nyújtani képzés formájában. A fórumon a hulladékgazdálkodási tervezéssel 
kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről (126/2003 Kormányrendelet) és a 
hulladékgazdálkodási tervezésről is kaptak tájékoztatást a résztvevők.  
Résztvevők száma: 55 fő 
 
„Árampiaci változások „ c. konferencia 
 Időpont: 2003. március 26. 
Az energia felhasználás szigorú követelményeinek szabályozása nagy terhet ró mind az 
energiát termelő, mind a szolgáltató és felhasználó vállalkozásokra. Az energiapiacok 
liberalizálása-a villamos energiapiac nyitása a vállalkozások előtt új lehetőség, míg a termelők 
és forgalmazók, energia kereskedők számára új piaci kihívást jelent. Az elhangzott 
előadásokban szó volt a liberalizációt követően a villamos energia áráról, a hálózati 
hozzáférés kérdéseiről, az uniós tapasztalatokról.  
 
Az „Árampiaci változások „c. konferencia a PBKIK Regionális Innovációs Központ 
koordinálásával került megrendezésre. A résztvevők számára a konferencia az EU 
csatlakozással kapcsolatos információk átadásán túl tájékoztatást adott a csatlakozás előtti 
műszaki, együttműködési és finanszírozási lehetőségekről, valamint a nemzetközi 
tapasztalatokról is.   
Résztvevők száma: 75 fő 
 

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

 
Az e célra befolyt összegeket az ipartörténeti konferenciára és kiadványra valamint a Zsolna 
emléktábla felállítására fordítottuk. 
 
Ipartörténeti konferencia és kiadvány: 
A PBKIK a helyi ipartörténeti múlt feldolgozása és dokumentálása érdekében 
hagyományosan kétévente megrendezi a Baranya megyei ipartörténeti konferenciát, az MTA, 
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a Baranya Megyei Levéltár és a PTE közreműködésével. A konferenciák anyagából kétévente 
- a konferenciához képest egy évcsúszással – ismeretterjesztő kiadványt készítünk.  
2003. május 8-9-én szervezett Baranya Ipartörténeti Konferencián a városneves történészei 
tartottak előadást legújabb kutatásaik eredményei alapján a helyi gazdaság és a cégek 
múltjából. Az előadások anyagából könyvet jelentettünk meg 2004-ben. 
A rendezvényen a hagyományos témák mellett szó volt még a régió, a megye és a város 
banktörténetéről, a közlekedés és az iparosítás hatásáról, neves gyárak – mint a régi vasgyár, 
bőrgyár, kesztyűgyár - történetének egy-egy vonatkozásáról, a bányatörténet különböző 
korszakairól, régi neves iparosokról, az iparoktatásról, társadalmi hatásaikról. A második nap 
Zsolna Vilmos, illetve a Zsolna gyár előtti tisztelgés jegyében zajlott, hiszen 2003-ban 
ünnepeltük a gyáralapító születésének 175. évfordulóját. 
 
Zsolnay emléktábla: 
2003-ban ünnepeltük Zsolna Vilmos, kamaránk alapítója születésének 175. évfordulóját. 
Ennek kapcsán Zsolna Vilmos szülőházának (Jókai u. 2.) falára emléktáblát helyezünk el 
2004. április 19-én. Az emléktábla terve 2003-ban elkészült, a kivitelezésre 2004-ben kerül 
sor. 
 
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 folyt 2003-ben. 
 
 

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

 
A PBKIK az MTA RKK-val és a DDRFÜ-vel közös kiállításban elkészítette a REGINNO 
kiadványt magyar-angol nyelven, amely a régió K+F kínálati katasztere. A kamarai Üzlet@ 
Hálón projektbe integrálva a PBKIK, mint rendszergazda ezt az adatbázist nyilvánosan 
elérhetően az Interneten is megjelentette. 
 
A PBKIK résztvevője a Regionális Innovációs Stratégia megalkotási folyamatának, mely az 
EU 5 keretprogram által támogatott. Az öt szektoriális munkacsoport vezetőjét a régió 
kamarai vezetői (elnökei) javaslatai alapján kérték fel a koordinációs munkára. 

 
 

5. A PBKIK „euro-atlanti integráció elősegítése” témakörébe tartozó 
kiemelten közhasznú tevékenységei: 

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

Az Euro Info Központok három alapvető szolgáltatása a következő: 
- információ; 
- tanácsadás; 
- segítségnyújtás 

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 tájékoztassanak azokról a kérdésekről, amelyek a kis- és 
középvállalkozások versenyképességét szolgálják. 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 2003. 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: 

1. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
2. euroatlanti integráció elősegítése 

Ezeken belül a következő projektek kerültek végrehajtásra: 

Az Euro Business Club működtetése; 

Az Euro-Atlanti Integrációs Bizottság szakértői rendszerének kialakítása az EAIB 
irányelvei alapján megtörtént. Ezen belül a szakértői fórum projekten belül két nagy 
érdeklődésnek örvendő szakértői fórum is megrendezésre került több, a szakértői listán 
szereplő szakértő részvételével; 

Az előző évben elindított „E-future” projekt előkészítése a vállalkozások elektronikus 
kereskedelemmel kapcsolatos felkészültségének javítására befejeződött, a partnerek sikeresen 
kidolgozták az oktatási programot, elindult a marketingkampány, a 2004. évben indul a 
képzés. 
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A Turizmus szerepét és a turizmus területén tevékenykedő vállalkozások lehetőségeit 
ismertető konferenciával kezdtük. az EU-munkaügyekkel és érdekegyeztetéssel kapcsolatos 
fórum, a kiskereskedők lehetőségeivel kapcsolatos fórum, stb. 

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. 

A brüsszeli képzés projekt keretében az EIC személyi állománya több szakirányú képzésen 
is részt vett (Newcomers Training, Brüsszel; projekt management képzés, Brüsszel; CAPE III 
auditorképzés, Brüsszel; számos hazai rendezvény). Képviseltük az Euro Info Centert a 
nemzetközi EIC találkozón Lisszabonban. 

Az EIC működtetése projekt keretében új Leonardo da Vinci projektet nyújtottunk be 5 EU-
tagállamból származó partnerekkel, ami jelentősen erősítette az EIC és a kamara nemzetközi 
kapcsolatait. 

Pályázatot nyújtottunk be közösen a brüsszeli katalán képviselettel és 8 másik partnerrel a 
Pan-European Business Co-operation Panel keretében a Bizottsághoz. Ugyanilyen pályázatot 
nyújtottunk be közösen a Stuttgarti EIC-vel. A pályázat célja a vállalkozók ismertetése volt az 
EU-s gyakorlattal, kapcsolatfelvétel a tagállamok vállalkozóival és kiállítások látogatása. 

Sikeres lett a spanyol Huelva várossal közösen benyújtott PHARE SPP pályázatunk is, 
amelynek keretében magyar vállalkozókkal ismertethetjük meg egy viszonylag fiatal EU-
tagország vállalkozóinak gyakorlatát. 

A pécsi Euro Info Centre vállalta a nemzeti bővítési kampány pályázatának elkészítését, 
benyújtását és a kampány valamint a nemzeti honlap karbantartását. A nemzeti bővítési 
kampány pályázata nyert, ennek keretében beindultak a rendezvények, új honlapot 
készítettünk, országszerte üzleti klubokat hoztunk létre. A tevékenységeket és a honlap 
karbantartását a pécsi EIC koordinálta és ellenőrizte (résztvevők: EIC Nyíregyháza 
(PRIMOM Alapítvány, Nyíregyháza), EIC Szolnok (JNSZMKIK), EIC Salgótarján 
(NMKIK), EIC Szeged (CSMKIK), EIC Szekszárd (TMKIK), EIC Budapest (ITDH). 

Egyéb rendezvények tekintetében a PBKIK mellett működő EIC EU-felkészítő 
rendezvényeket tartott Mohácson, Komlón, Szigetváron, Pellérden, Pécsváradon és más 
vidéki településeken. A fentieken kívül részt vettünk több, a Baranya megyei Euro Info 
Ponttal közösen szervezett rendezvényen is Pécsett és vidéki városokban, községekben (Sásd, 
Sellye, etc.) 

A vállalkozói felkészítés során tanfolyamot tartottunk a DDGÁZ pécsi irodájában a 
munkavállalók és érdekképviseleti dolgozók számára a Pécsi Tudományegyetem oktatóival 
közösen.  
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A bővítési kampány keretében 2003 szeptemberében nagyszabású konferenciát tartottunk 
Szigetváron a turizmus fejlesztésének témakörében, amelyen közel 100 vállalkozás vett részt 
a régióból és annak határai kívűlről is. 

A fentieken kívül több külföldi partner számára is szolgáltattunk információt a magyar 
vállalkozásokról, a jogszabályi környezetről, üzleti környezetről, lehetséges partnerekről a 
megyében és a régióban. A 2003. évben több mint 1000 ügyféllel/vállalkozással kerültünk 
ilyen formán szolgáltatói kapcsolatba. 

Regionális  Logisztikai Konferencia 

A kialakult hagyományoknak megfelelően kamaránk évente ősszel szervez logisztikai 
konferenciát. A 2003-évi konferencia célja volt, hogy az EU csatlakozás előtt a logisztika 
területén átfogó képet adjon a jelenlegi helyzetről különös tekintettel a logisztikai 
központokra.   
Az október 28-án megrendezett konferencián részt vettek a közlekedési infrastruktúrában 
tevékenykedő, a logisztika más területein érdekelt vállalkozások, ipari parkok képviselői, 
beszállítók valamint az önkormányzatok, kistérségek érintett szakemberei. A rendezvényen 51 
fő vett részt.  
 
Regionális Gasztronómiai Verseny és Kiállítás 
 
Kamaránk 2003. november 13-án a Dél-dunántúli régió- kibővítve Veszprém megyével- 
vendéglátó vállalkozásai részére - az EU versenyképesség növelésére - versenyt és kiállítást 
szervezett szakács, cukrász és pincér szakmákban. A rendezvény a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkamara és a Gedeon Endre és Kiss Károly Vendéglátó és Idegenforgalmi 
Alapítvány közös szervezése volt. A rendezvényen részt vett 230 fő (23 versenyző és 207 
érdeklődő. (A kamarákhoz tartozó vendéglátós vállalkozások, a megyei kamarák képviselői, a 
megyei gasztronómiai szövetségek képviselői, a Gedeon Endre és Kiss Károly Vendéglátó és 
Idegenforgalmi Alapítvány képviselői, továbbá a Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és 
Vendéglátóipari Szakközépiskola tanulói és oktatói) 
A rendezvénynek hagyományteremtő célja volt: a hazai konyhaművészetben a regionális 
verseny megszervezésével elindítani az EU bővítés miatt szükséges szakmai továbbképzési 
folyamatot.  
 
„Az EU házhoz jön” rendezvénysorozat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
mikro, kis- és középvállalkozások részére Baranya megyében megtartott integrációs 
felkészítő programjának megszervezése. 
 
Baranya megye 8 kistérségében az előre egyeztetett, a kistérségekre jellemző szakmákban 
specifikus felkészítők megtartására az alábbi helyeken és időben került sor: 
Mohács: 2003. július 1. Siklós: 2003. július 2. Sellye: 2003. július 3. Szigetvár: 2003. július 4. 
Sásd: 2003. július 7. Komló: 2003. július 8. Pécsvárad: 2003. július 9. Pécs: 2003. július 10. 
A program szervezését a GKM irányításával a Pécs-Baranyai kereskedelmi és Iparkamara 
végezte az alábbi együttműködő partnerek bevonásával: polgármesteri hivatalok, KISOSZ 
megyei szervezete, Baranya megyei Agrárkamara valamint a Baranya Megyei Iparszövetség. 
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6. A PBKIK „A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a 
határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység” témakörébe tartozó kiemelten 

közhasznú tevékenységei: 
 

A PBKIK 2002. évben az MKIK Magyar-horvát Tagozata keretében segítette a hozzá 
fordulóhatáron túli magyarokat, magyar nemzetiségű vállalkozókat EU és magyar jogi 
információkkal, pályázati ismertetésekkel, kapcsolatszervezéssel. 
 
A Tagozat az év során az alábbi  a határon túli magyarokat szolgáló találkozókat szervezte: 
  
1. Március 7-n a Tagozat az Eszéki Gazdasági Kamarával közös üzletember találkozót szervezett az 

eszéki Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásárhoz kapcsolódóan. E találkozón 10 magyar cég 
képviselői jelent meg, horvát részről 12 határon túli magyar cég vett részt. 

 
2. Április 15-n a Tagozat elnöke és titkára látogatást tett az Eszéki Gazdasági Kamaránál, valamint a 

Magyar Köztársaság Eszéki Főkonzulátusán a határon túli magyar vállalkozások segítését szolgáló 
további együttműködés megbeszélésének érdekében. 

 
3. Május 8-n Eszéken üzletember találkozóra került sor az Eszék Expo keretében a Pécsi Ipari Vásár, 

az ITDH, a Tagozat és az Eszéki Gazdasági Kamara közös szervezésében. A résztvevő 22 cég 
között számos határon túli magyar cég képviselte magát. 

 
4. Május 13-n Pécsett megrendezésre került a Magyar-horvát gazdasági kapcsolatok Magyarország 

EU-csatlakozása után c. konferencia az ITDH, a Tagozat és a PBKIK közös szervezésében. A 
konferencián 90-100 fő vett részt. 

 
5. Június 12-n a Duna-Dráva-Száva Eurorégió ülésén részt vett a Tagozat titkára, amelyen a fő téma 

a regionális együttműködés további lehetőségei, módja volt.  
 
6. Június 17-n  a tagozat szervezte a Budapesten megrendezett Horvátország felkészülése az EU-ra c. 

fórumot, melynek vendége a horvát Európai Integrációs Minisztérium miniszterhelyettese volt. 
Több határon túli magyar képviselő vett részt a rendezvényen. 

 
7. Szeptember 30-n Stjepan Mesic, horvát köztársasági elnök részvételével horvát-magyar 

üzletember találkozóra került sor Budapesten az MKIK, PBKIK és a Tagozat közös 
szervezésében. A találkozón 22 horvát, - köztük több határon túli magyar - és 78 magyar cég volt 
jelen. 

 
8. Október 16-17-n részvétel a Zágrábban megrendezett „A régió kkv-inak jövőbeni lehetőségei” c. 

konferencián, ahol a horvát minisztériumok és kamarák, valamint a jelenlévő nemzetközi 
szervezetek képviselőivel megtörtént a kapcsolatfelvétel. 

 
9. Október 22-n a Tagozat elnöke és titkára részt vett az Eszéken megrendezésre kerülő Pécs-Eszék 

város ünnepi közgyűlésén, ahol a 30 éves testvérvárosi kapcsolat meghosszabbítását írták alá. 
Eszéken felavatták a Barátság nevű Zsolnay szökőkutat a 30 éves barátság emlékére. Látogatást 
tett az eszéki Magyar Központnál, valamint az október 23-i ünnepség részeként koszorúzáson vett 
részt. Részt vettek az eszéki magyar főkonzul által szervezett ünnepi hangversenyen is az Eszéki 
Nemzeti Színházban. 

 
A Tagozat idei évvel kezdődően Dráva c. nyomtatott hírlevelet jelentet meg negyedévenkénti 
megjelenéssel a Tagozat tagjai számára friss hírekkel Horvátországról és Bosznia-Hercegovináról, 
valamint weboldalt működtet a www.pbkik.hu/magyar-horvát tagozat címen. 
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7.  A PBKIK „Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú 
szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások.” témakörébe tartozó 
kiemelten közhasznú tevékenységei: 

 
A PBKIK-nak 2002. évben nem volt ilyen tevékenysége 
 

8. 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 2003. évben 61 új ügy 
érkezett. A tárgyalt időszakban a testület összesen 61 ügyet zárt le. Ebből 3 esetben kötelező 
határozatot, 13 esetben ajánló határozatot hozott a testület eljáró tanácsa, és 17 esetben hagyta 
jóvá a felek között létrejött egyezséget. 28 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 áttéte 
 
 
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 figyelembevételével szerveztük. Az 
elmúlt évben kiemelt figyelmet fordítottunk a tudomány és az üzleti szféra 
kapcsolatainak szervezésére, a tudás intenzív helyi gazdasági bázis kialakítására. 
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 végrehajtásában jelentős szerepet kell játszanunk. A 
jelenlegi helyzet elemzését, javaslatainkat és törekvéseinket országosan is elismert 
színvonalú „Baranya megyei Szakképzési Jelentés” című kiadványunkban 
foglaltuk össze. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrások és 
működési feltételek figyelembe vételével az elmúlt évben számos a kiemelten 
közhasznúsági kategóriába tartozó szakterületen segítettük feladatunknak 
megfelelően társadalmi-gazdasági környezetünk fejlődését. 
   

Dr. Kéri István 
Pécs, 2004. május 24.        elnök 
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Határozati javaslat: 
A PBKIK Küldöttgyűlése ../2004.(V.24.)K számú határozatával elfogadta a kamara 
2003. évi mérlegét, a mérlegbeszámoló kiegészítő mellékletét és a kiemelten közhasznú 
beszámolóját. 


