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A PBKIK Elnökségének beszámolója a Küldöttgyűlés felé 
 
 

A PBKIK működési feltételeit 2006-ban is az ezredforduló óta felgyorsuló folyamatok 
határozták meg.  

• A globalizáció gyorsuló ütemben teljesedik ki, amelynek újabb lökést adott uniós 
csatlakozásunk, és az unió további keleti bővítése. 

• Ennek megfelelően minden gazdasági szektorban rohamosan erősödik a verseny, 
felértékelődik a tudás-intenzív kínálat. A tradicionális szektorokban mind a Kelet-
európai, mind a Távol-keleti konkurencia erősödött. 

• Továbbra sem történt meg a nagy újraelosztó rendszerek reformja, az adóterhek (és 
az adminisztráció) nemzetközi összehasonlításban kiemelkedően magasak. 
(1.számú melléklet) 

• A multinacionális vállalatok versenye gyorsuló alkalmazkodást, fejlesztési munkát, 
és egyre magasabb szintű gazdálkodási, marketing gyakorlatot követel meg a 
magyar KKV szektortól, amely jelentős része nem birkózik meg e feladattal. A 
nemzetközi vállalatok magyar beszállítóira a cégek fokozottan hárítják át a költség 
és árverseny következményeit. 

• Az uniós piac kiteljesedését egyelőre nem tudták kihasználni a magyar KKV-k. 
• A szakképzési rendszer átalakítása az üzleti szféra elvárásainál lassabb ütemben 

halad, a társadalmi háttér tovább romlik. 
• Az uniós fejlesztési források döntő része a közszektorba irányult, többségében nem 

segítette a gazdaság versenyképességét, és alapvetően főváros orientált volt. A II. 
Nemzeti fejlesztési terv előkészítése során érzékelhető ennek reprodukálása. 

• Erősödött a döntés, és forráskoncentráció, a hazai gyakorlatból eltűnt két fontos 
uniós elv, a decentralizáció és a szubszidiaritás.  

• Igen éles politikai szembenállás tapasztalható a magyar közéletben, amely 
országosan és helyben is a szakmai szempontok folyamatos leértékelődéséhez vezet 
a döntéseknél. 

• A 2006-2007. fordulóján végbe ment közigazgatási átszervezést egyértelműen 
marginális, személyi, politikai érdekek mozgatták, amelyek következtében, mind a 
gazdaság, mind a lakosság újabb anyagi és adminisztrációs terhekkel szembesül. (2. 
számú melléklet) 

• A 2006-ban kibontakozó állami válság terheit, az év végétől kezdve 3 hullámban, 
fokozódó mértékben hárítja át a politika a gazdaság vállára. 

• Pécs fejlődésének közvetlen keretét adó Dél-dunántúli régió, gyorsuló ütemben 
marad le gazdaságilag, fejlettségében 2005-től kezdve az utolsó helyre csúszott 
vissza. A térség érdekérvényesítő képessége nem megfelelő, hiányzik a partnerség, 
a koordináció, az összefogás képessége, s a legfontosabb, hogy egyelőre hiányzik a 
motiváció a változtatáshoz. 

• A térség infrastrukturális elzártságában áttörés nem, de fontos eredmények 
születtek:  

o Döntés született az M6-os továbbépítéséről PPP konstrukcióban, bár fontos 
szakaszokat lebegtetnek. 

o Előzetes döntés születet a Pécs-pogányi Repülőtér továbbfejlesztéséről és a 
megszűnt Austrian Airlines kapcsolat helyett sikerült charter járatok 
beindítását megszervezni 

o Jelentősen javult a kistelepülések bekötése az úthálózatba. 
 



KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 
 

2

A térségben 2006-ban – de az országostól elmaradó - gazdasági növekedés zajlott, azonban 
jelentős területi, és szektorális különbségekkel, amely következtében a térségen belül is 
erősödött a polarizáció. Az egyre forrásszegényebb perifériára szorulás következtében 
gyakoribbá váltak a forrásokért folytatott küzdelemre visszavezethető konfliktusok. 
Ilyenek voltak pl: 

• Több önkormányzatnál a helyi hatáskörű közüzemi díjak emelése, (Pécs kivételként 
a gazdálkodók vízdíját nem emelte.)  

• Több önkormányzatnál az építményadó emelése, amelyre az állami szabályozás 
kényszeríti a településeket. 

• Az un. területfejlesztési rendszerrel kialakult konfliktusok, amelyeket nézetünk 
szerint annak teljes közszféra irányultsága, a célok öntörvényű meghatározása, és a 
régió valódi érdekei helyett az intézményi és egyedi érdekek képviselete okozott. 

• Az adórendszer anomáliáival kapcsolatos jogszabályi, és egyedi érdekvédelmi 
kamarai munka, amely ugyan számos szabályozási és egyedi eredményt hozott, de 
csak fékezni tudta a túldimenzionált közszféra és politikai hátterének forráséhségét. 

 
A 2005-ben elindított változások eredményeként megteremtődött a partnerség, az 
együttműködés a nagy helyi autonómiák (Pécs M.J. Város, Baranya M. Közgyűlés, PTE és 
a kamara) között. A Pécs M.J. Várossal kötött – és alapvetően a gazdaságfejlesztési (pólus) 
stratégia végrehajtását szolgáló - együttműködési megállapodás több pontja teljesült. 
Nem hallgatható el azonban, hogy az együttműködést számos vita terheli. Nem nevezhető 
ideálisnak, hogy Pécs több esetben nem rendelte hozzá a rövidebb időszakokra szóló 
városi, városházi stratégiáit, programjait, fejlesztési terveit a legnagyobb horderejű és 
időhorizontú Pólus stratégiához. E rendszer megteremtése a jövő feladata városi (minden 
autonómiát érintő) szinten. Az egyetemmel kialakított kapcsolatrendszer szintén 
ellentmondásos. A fejlesztési stratégia mentén végzett sikeres munkák váltakoznak közös 
versenyképességünket nem javító aktivitásokkal. Összességében azonban a Pólus stratégia 
mentén határozott változás érzékelhető az egyetem irányvonalában. 
 
2005-ben pilóta programként elkezdődött versenyképességi pólus stratégiák (részletek: 
www.pecsikamara.hu), és az abba integrált köz, és vállalkozói fejlesztési projektek, 
beruházások, a koordinálatlan, ellenérdekelt, folyamatosan változó nemzeti irányítási szint 
miatt jelentős károkat és késést szenvedett. A vidék számára végre érdemi 
versenyképességet szolgáló pólus rendszer kialakulásában, és versenyképesség 
orientációjának fenntartásában kamaránk országosan továbbra is jelentős szerepet játszott 
az elmúlt évben. 
 
A kamara belső működésében az új versenyképességi stratégia és annak konkrét 
üzleti/vállalkozói projektjeinek generálása beépült az elnökség által kidolgozott kamarai 
stratégiába. A kamarai aktivitások (projektek) és külső forrásszerzésük egyre nagyobb 
része fordul célrendszerében a pólus stratégia felé, az innovációs, kereskedelemfejlesztési 
és szakképzési munka növekvő mértékben szolgálják a térség pólus stratégia menti 
gazdasági fejlesztését. A pólus stratégia és operatív program időhorizontja a beruházások 
és fejlesztési projektek tekintetében 2014+ 2 év, a kibontakozó gazdasági struktúra-, és 
piacváltásban akár negyedszázad. 
 
A kamara működésének feltételrendszerében jelentős változást hoz a 2006-ban elkezdődött 
regionalizációs folyamat, amely 2007. I. negyedévtől kezdve országosan új régiós szintek 
kialakításával kezdődik. A folyamat várhatóan 2010-re magával hozza a kamarák régiós 
összeolvadását. 
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A PBKIK KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2006. ÉVRE 

 

A PBKIK, mint 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 2006. évi számviteli beszámolója: 
 
A PBKIK mérlegére és eredmény – kimutatására vonatkozó megállapítások 

 
A számviteli beszámoló szerves részét képezi a 2006.01.01. –2006.12.31. 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 622.962 e Ft értéket mutat. 
Az eszközök és források könyv szerinti értéken, átértékelési különbözet nélkül kerültek be 
a vagyon mérlegbe.  
 2004.év 2005. év 2006.év 
ESZKÖZÖK 
Befektetett eszközök    292.997  327.571 321.034
Forgóeszközök              281.774 292.114 283.379
Aktív időbeli elhat.       18.265 0 18.549
Összesen: 593.006 619.685 622.962
 
FORRÁSOK 2004. év 2005. év 2006.év 
Saját tőke                      586.970 594.030 600.573
Céltartalék                    0 0 0
Kötelezettségek         6.036 25.655 18.165
Passzív időbeli elhat     0 0 4.224
Összesen:  593.006  619.685 622.962
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A befektetett eszközök értéke 6.537  e Ft -tal csökkent, mert az értékcsökkenés mértékénél 
kevesebb volt a beszerzés.  
A forgóeszközök értéke is csökkent. Ezen belül a követelés állomány jelentősen csökkent, 
(18.838 e. Ft) a pénzeszközök pedig növekedtek (10.103 e. Ft). Ennek ellenére a mérleg 
főösszege nőtt, mert a kamara a 2007. évi bérleti díjat üzletpolitikai megfontolásból 
kifizette 2006-ban, így az időbeli elhatárolás összege megnőtt, és ez eredményezte a 
mérlegben az összes eszközállomány növekedését.    Az értékvesztés összege csökkent, 
mert csökkent a tagdíjkinnlevőség összege és az egyéb vevői tartozások összege is. A 
számviteli törvény a tagdíj kinnlevőségek fedezetére a korábbi céltartalék képzése helyett 
értékvesztés elszámolását tette lehetővé.  A tagdíjtartozásokra 35%-os értékvesztést, az 
egyéb vevői tartozásokra 25% értékvesztést képeztünk.    
A források között a saját tőke nőtt (6.543  e Ft), ami a közhasznú és a vállalkozási 
tevékenységek tárgyévi eredményének  köszönhető. A kötelezettség állományunk is 
csökkent (7.490 e Ft). 

 
 
EREDMÉNYKIMUTATÁS:  

BEVÉTELEK 2004 2005 2006 
Támogatás bevétel, pályázat 68.092 91.493 66.459
Közhasznú tevékenységből  71.218
Tagdíjból származó bevétel 141.143 143.635 124.439
Egyéb bevétel 75.459 110.304 101.707
Összesen: 284.694 345.432 363.823
RÁFORDÍTÁSOK 2004 2005 2006 
Anyagjellegű 110.647 130.269 146.047
Személyi jellegű 96.903 116.061 130.098
Értékcsökkenés 7.559 7.292  11.682
Egyéb ráfordítás 64.512 84.750 69.453
Összesen: 279.621 338.372 357.280
EREDMÉNY 5.073 7.060 6.543
 
A bevételeknél jelentős mértékű növekedést mutat a támogatásból és közhasznú 
tevékenységből befolyt összeg, amely 46.184 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest. Ez a 
forrásszerző munka és a növekvő szakképzési közfeladatok finanszírozási többletének 
eredménye elsősorban. A tagdíjbevétel csökkent 19.196 e Ft-tal, mely a egyrészt a megye 
gyengülő gazdaság helyzetét tükrözi, másrészt pedig a korábbi évek tagdíjtartozásának 
behajtását követően 2006-ban a tagdíjbevételekben már az adott évre vonatkozó tételek 
domináltak. Új a támogatások megbontása közhasznú és pályázatból eredő bevétel szerint. 
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TÁMOGATÁSOK, (Eft) 
ADOMÁNYOK:(Eft)  

2005.év 2006.év 

EIC 13.922  8.673
Horvát tagozat 0 407
Békéltető testület 4.697 8.056
Új kézfogás Közalapítvány 0 2.000
Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése 4.594 5.259
Tanácsadás (tanulószerződés)  11.244 14.465
Bi 2 fair 0 722
Szigetvári napok  545
Felnőtt okt. akkreditáció 3.600 1.760
Baranya Paktum 0  481
SME panel 0 2.953
CBC békéltetés projekt 0 177
TÉT Alapítvány 2.346 2.008
Informatikai rendszer fejlesztés  7.994 21.250
Cég akkreditáció 0 1.760
Dél-dunántúli Minőségi díj 0 1.000
Egyéb közhasznú adomány 3.363 659
Inno-klaszter 0 805
GVOP-2006 1.1.3.B 0 3.333
ROP pályázat  9.436 19.832
RIU konzorcium 4.934 5.934
Equal projekt  8.745
Adj esélyt a legjobb gyakorlatnak 7.590 1.673
ARCA NOVA 2.514 0
EU 6 csatlakozás info 2.483 0
Leonardo 0 150
I2 NET Hálózatépítés 3.025 0
CBC Békéltetés 2.917 0
MHB Tagozat 3.233 0
RIC K+F támogatás  80
Pécs expo  907
Olasz nap  500
HEFOP  3.483
Global Europ projekt  1.064
Plató program  1.250
Szülőföld program  1.346
Gyógy turizmus klaszter  363
OFA programok  5.533
Zsolnay adomány  10.494
egyéb 3.601 
összesen 91493 137.677
 
 
 
A támogatás és pályázati bevétel jelentősen tovább nőtt 2006-ben (42.184 e. Ft.) Ennek 
oka elsősorban, a jelentős növekedés a közhasznú adományokban, valamint bővült a 
programjaink, rendezvényeink megvalósításában a kapott támogatás  köre. 
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EGYÉB BEVÉTELEK 
RÉSZLETEZÉSE 

2004. év 2005. év 2006.év 

Tárgyi e. értékesítés 0 3.604  5
Szolgáltatások                   51.383 67.350 58.705
Pü. műveletek bevétele                                 24.076 39.350 42.997
Összesen:                     75.459 110.304 101.707

 
 

Egyéb bevételeknél 8.597 e Ft a csökkenés. A csökkenés a kamarai szolgáltatások bevétel 
csökkenése, és az értékvesztés visszavezetése miatt következett be. 

 
                           

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 
RÉSZLETEZÉSE 

2004. év 2005.év 2006.év 

Értékesített tárgyi eszköz        0  1.819  0
Támogatás                                12.530 11.170 14.285
Ráfordításként elszámolt / ÁFA, SZJA /    18.228 19.494 22.690
Értékvesztés 13.404 34.348 28.436
Pólus  4.000
Egyéb költségek      11959 2785 42
Összesen:                                                      56.121 69.616 69.453
   
 
Az egyéb ráfordítások összességében nem csökkentek. Csökkent az elszámolt értékvesztés 
5.912 e Ft–tal, amely a tagdíj és a belföldi követelés állománnyal összefüggésben 
kimutatott kinnlevőség alapján került kialakításra. Az adott támogatás, a ráfordításként 
elszámolt ÁFA és SZJA is növekedett. 
Az MKIK számára évente 8.000 e. Ftot meghaladó tagdíj kerül kifizetésre, amely 
országosan a 2-3. legnagyobb összeg. Ezzel kamaránk az általunk kidolgozott, és 
országosan bevezetett szolgáltatási rendszerek mellett is, messze a megye gazdasági 
potenciálját meghaladóan támogatja a nemzeti kamarát.  
Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás eredményének pozitív volta elsősorban 
a takarékos gazdálkodás eredménye.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A PBKIK vagyonának felhasználási kimutatása 
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2006.12.31. 
Mérleg adatok 

Megnevezés                                            2004. 12. 31 2005.12.31. 2006.12.31. 
Befektetett eszközök                                   292.977  327.571 321.034
Immateriális javak                                             2.165  42.855 34.284
Tárgyi eszközök                                              10.082  14.166 16.200
Befektetett pénzügyi eszk.                            280.750  270.550 270.550
Forgóeszközök                                 281.744 292.114 301.928
Követelések                                                 77.739 132.483 113.645
Pénzeszközök                                               204.005 159.631 169.734
Aktiv időbeli elhatárolás                                 18.265 0 18.549
Eszközök össze 593.006 619.685 622.962
Saját tőke                                   586.970 594.030 600.573
Tőke változás                                       581.897 586.970 594.030
Ebből tárgyévi eredmény 5.073 7.060 6.543
Céltartalék                                                      
Kötelezettségek:     6.036 25.655 18.165
Hosszúlejáratú                                                 6.564 8.208
Rövidlejáratú                                               6.036 19.091 9.957
Passzív időbeli elhatárolás                             4.224
Források összesen                      593.006 619.685 622.962
 
Az immateriális javakban bekövetkezett változás oka a 2005. évben elszámolt jelentős 
fejlesztés (40.690 e Ft), utáni értékcsökkenés elszámolása. Ennél kevesebb volt az új 
fejlesztés értéke 2006-ban, ezért csökkent az összeg.  Tárgyi eszközök tekintetében 2006. 
évben a növekedés minimális volt. A fejlesztés kisebb összegű volt, mit az értékcsökkenés, 
és összességében ezért csökkent a befektetett eszközérték.   A forgóeszközök értéke 
ugyancsak csökkent, ennek oka a követelések (18.838 e Ft) csökkenése mellett a 
pénzeszközök növekedése (10.103 e Ft) volt. 
A saját tőke 6.543 e Ft-al nőtt ami a tárgyidőszaki eredmény összegével azonos. A 
kötelezettségeknél csökkenés következett be, ami a 2006.évi pontosabb  teljes 
következménye.  
 

A kiemelten közhasznú tevékenységekre biztosított források felhasználása: 
 
 
A PBKIK „tudományos tevékenység, kutatás” témakörébe tartozó kiemelten 
közhasznú tevékenységei: 
 
EU-6 TÉT  2 008 394.- Ft 
RIŰ 5.933.999.- Ft                                             
Minőségdíj                                                                          1.000.000.- Ft 
CBC elszámolás                                                                 1.672.639.- Ft 
GKM  (GVOP -2005-2.3.1)előleg                                      804. 885.- Ft 
GKM  (GVOP-2006-1.1.3/B) előleg                                 3.333.333.- Ft 
 
 
 „Dél-Dunántúli Minőség Díj” működtetése: 
Időpont: 2006. dec.6-a. (záró konferencia – díjosztás) 
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2006. áprilisában a régió társkamaráival pályázatot hirdettünk a 2006. évi Dél-Dunántúli 
Minőségi Díj és a Megyei Minőségi Díj elnyerésére. A sikeres pályázás elősegítésére 
június 30-án pályázati felkészítő-, tájékoztató rendezvényt tartottunk a Regionális 
Innovációs Centrum oktatótermében. 
A Regionális Minőségi Díj az üzleti kiválóság terén kimagasló eredményeket elérő, a 
minőségügyben kiemelkedő teljesítményt felmutató gazdálkodó szervezetek 
tevékenységének elismerésére szolgál. 
 
PBKIK Innovációs Díj pályázat működtetése: 
2006. októberében tizedik alkalommal hirdettük meg a PBKIK tagjai számára az 
Innovációs Díjat. Az eddigi nyertesek a baranyai vállalkozások üzleti közösségének 
elismert tagjai, akik tevékenységük során partnereik piaci sikeréhez is hozzájárulnak. Az 
idei díj elnyerésére 4 innovatív cég nyújtott be pályázatot. 
 
Innoklaszterek működtetése  GVOP 2.3.1: 
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a 2005.-ben létrejött Biotechnológiai 
Innovációs Bázis (BIB) Hálózat szervezését támogatja. Segíti az együttműködést a képzési 
és kutatási intézményekkel, egyetemi laboratóriumokkal, a szakterületen érintett 
vállalatokkal. A PBKIK ehhez a saját anyagi eszközein túl a GVOP-2005-2.3.1. pályázat 
segítségével nyújt támogatást a régió e szegmensének  
 
Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter szolgáltatásfejlesztése GVOP -2006-1.1.3-B 
A Dél-dunántúli régió innovációs potenciáljának növelése a biotechnológia tudomány köré 
szerveződött klaszter számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése. A 2005-ben megalakult 
klaszter 11 tagú. A PBKIK-mint klaszter menedzsment szervezet a BIB klaszter számára 4 
db új szolgáltatás kifejlesztését célozza meg a projekten belül. A projekt együttesen kezeli 
az európai / hazai / / és regionális K+F innovációs és versenyképességi problémákat. 
Elérhető szolgáltatások: 

• Egyetemi K+F kapcsolatok feltárása a biológiai, kémiai, fizikai orvosi, állatorvosi, 
élelmiszer-minőségi- és biztonsági, valamint gyógyszerészeti területeken. 

• Innovatív biotechnológiai vállalkozások megalakításának támogatása és fejlesztése, 
valamint a klaszterbe integrálása. 

• Közös beszerzések, ipari szolgáltatások megszervezésének támogatása. 
• Partnerkapcsolatok építése 

 
Hungary for FP6 projektben részvétel 
 
Időpont: A projekt folyamatosan zajlik 2004. június 1-től 2007. május 30-ig. Jelen 
beszámolási időszakban a 2005. január 1- december 31. közti időszakot értékeljük. 
A munkát konzorciumi keretek között végeztük, s a KKV-k számára a következő 
hasznossággal járt a projekt:  
- a DDG-n és kamarai honlapon keresztül közvetlen információt szerezhettek az aktuális 
pályázati kiírásokról 
- kéthavonta megjelenő 20-30 oldalas, jól szerkesztett EU6 Hírlevél nyomtatott és digitális 
formában került a tagsághoz 
- lehetőség nyílt ágazati tematikus rendezvényeken való részvételre:  
 
 
Kutatásfejlesztési Kooperáció az Egészségiparban 
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2006. április 5-6-án két napos konferenciát szerveztünk egészségipar témában. A 
rendezvényen 55 fő vett részt. A konferencia támogató projektjei a Hungary for FP6, 
RegInNet, HealthClusterNet, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 
Hálózat. 
A konferencia a következő célokat szolgálta: 

• a kutatók és az egészségipari K+F-ben tevékenykedő innovatív vállalkozások 
találkozásának elősegítése; 

• sikeres EU6-os keretprogramból támogatott projektek ismertté tétele; 
• a határokon átnyúló, hálózatban történő gondolkodás terjesztése; 
• a K+F stratégiák szakmai és pénzügyi aspektusainak tisztázása;  
• felkészülés a következő kutatási ciklusra. 

 
Regionális Innovációs Ügynökség  
 
Időpont 2006 január 1-től december 31. (a projekt teljes futamideje 36 hónap). Záróév: 
2007. dec.31 
A régiós együttműködés saját munkaprogrammal rendelkezik, kiemelt hangsúlyt helyezve 
a hálózati együttműködésben rejlő szinergiára. A DDRIÜ-en belüli rendezvényeinket és 
egyéb programjainkat a beszámoló megfelelő pontjaiban mutatjuk be. A rendezvények a 
három megye különböző helyszínein zajlottak. A PBKIK RIC a környezeti ipar témáját 
érintő INNOCSEKK- Baross Gábor pályázatról tartott információs Napot. Konkrét 
rendezvények: 
Közreműködés pályázati információs napok szervezésében 
 
Workshop I. 
2006. szeptember 15-én általános tájékoztatót tartott a PBKIK a kis-és középvállalkozások 
innovációs fejlesztéseinek támogatására szolgáló pályázatokról, azaz a DD_KKV_06 és az 
Innocsekk pályázatról. A workshop lehetőséget teremtett a DDRIÜ Hálózat 
népszerűsítésére és a 2005-ös Baross pályázatok tapasztalatainak áttekintésére is. 
 
Workshop II. 
2006. szeptember 18-án az általános pályázati tájékoztatón túl innovációs projektfejlesztő 
tréninget tartott a PBKIK. A tréning a Baross Gábor pályázat „Gépipar, fémfeldolgozás, 
elektronika, informatika” témáját dolgozta fel szakértőnk Kohlmann Ferenc segítségével. 
 
 
Kompetenciaközpontok – részvétel a pályázati munkában 
 
Három kompetenciaközpont pályázati előkészületeiben vettünk részt aktívan (A; B; D):  
 
A. Élelmiszertudományi kompetenciaközpont létrehozása 
B.       Megújuló energetikai és környezeti kompetenciaközpont létrehozása 
D.      Regionális kreatív ipari innovációs hálózat kialakítása 
C.      Dél-dunántúli Gyógy- és Termálturisztikai Szolgáltatási Rendszer kialakítása 
 
Legjelentősebb feladatot vállaltunk a (RÉK) pályázat beadásában. A PBKIK aláírta a 
Kompetencia Központ pályázathoz szükséges egyesületi tagságot, mely tagdíjfizetéssel jár. 
Ígérvényt adtunk ki támogatás nyújtásáról 2007-ben 1m Ft értékben- összesen 4 mFt 
értékben a 3 éves működés idejére. Több alkalommal vettünk részt megbeszéléseken. Finn 
szakértő tartott kerek asztalt nov. 8-án a PBKIK-ban szervezésünkben. 
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A PBKIK „nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés” témakörébe tartozó 
kiemelten közhasznú tevékenységei: 
 
A Kétfokozatú gyakorlati képzési akkreditációs rendszer működtetése: 
 
1. ütem 
Az Országos Szakképzési Tanács (OSzT) FKA-KT-5/2006. számú, 2006. január 9.-i 
állásfoglalása és az oktatási miniszter jóváhagyása, továbbá az OM Alapkezelő 
Igazgatósága és az MKIK között megkötött támogatási szerződés alapján vissza nem 
térítendő anyagi támogatást nyújtott a Pécs- Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara részére. 
A támogatás felhasználása a képzőhely ellenőrzése esetében 17.000,- Ft normatíva, 
akkreditáció esetén 20.000,- Ft normatíva, iskolai tanműhely ellenőrzés esetében 15.000,- 
Ft normatíva, a pedagógiai felkészítésre 510.000,- Ft támogatás fordítható. A támogatás 
teljes összege 6.355.000,- Ft.  
 
2. ütem 
Az Országos Szakképzési Tanács (OSzT) FKA-KT-3/2005. számú, 2004. november 30.-i 
állásfoglalása és az oktatási miniszter jóváhagyása, továbbá az OM Alapkezelő 
Igazgatósága és az MKIK között megkötött támogatási szerződés alapján további vissza 
nem térítendő anyagi támogatást nyújtott a Pécs- Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 
részére. A támogatás felhasználása a képzőhely ellenőrzése esetében 15.000,- Ft 
normatíva, akkreditáció esetén 20.000,- Ft normatíva támogatás fordítható. A támogatás 
teljes összege 1.900.000,- Ft. 
 
A két ütemben összesen 8.255.000,- Ft támogatást kaptunk, melyből 254 képzőhely alap-, 
illetve emeltszintű minősítése, továbbá 5 iskolai tanműhely ellenőrzése és minősítése 
történt meg. 30 gyakorlati oktatásban szerepet vállaló szakember részesült pedagógiai 
felkészítésben, így összesen 2003. óta 146 szakember vett részt a gyakorlati oktatáshoz 
nélkülözhetetlen, módszertani ismereteket adó képzésen. 
 
A támogatás célja a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés ellenőrzési 
munkáinak végrehajtása, továbbá az országosan egységes kétfokozatú gyakorlati képzési 
akkreditációs képzési rendszer működtetése, továbbá az iskolai tanműhelyek felügyelete, 
minősítése, valamint a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetek 
oktatásvezetőinek pedagógiai, módszertani továbbképzése. 
 

A tanulószerződéses tanácsadói hálózat működtetése: 

2005/2006 tanév (2006. január 1.-2006. augusztus 31.) 

A tanulószerződések ellenőrzésére, elterjesztésével kapcsolatos szervezői munka 
koordinálására, és tanácsadási tevékenységek finanszírozására kötött az MKIK 
kamaránkkal támogatási szerződést, amely 2005. szeptember 1 - 2006. augusztus 31. 
közötti időszakra szól. 

A tanácsadói munkát 5 főállású tanácsadó végezte. A meghatározott feltételek szerint 
alkalmazott tanácsadók foglalkoztatásához a MPA Szakképzési Alaprész 2004. évi 
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központi keretéből kapott támogatás terhére összesen 16.250.000,- Ft támogatást nyújt 4 
egyenlő részletben. Ezeket az összegeket az alábbi feltételek teljesítése mellette 
használhattuk fel: 

2005/2006 tanév (2006. szeptejanuár 1-2006. június 30.) 

.Főállású tanácsadó esetében 

• 2.829.240,- Ft/fő /év munkabér és járulékai 
• 200.000,-Ft / fő/év közlekedési költségtérítés 
• 220.000,- Ft /fő/év rezsiköltség 

Mivel a támogatási szerződés tanévet vesz alapul ezért ebből a támogatási összegből a 
2005. évet érintő támogatás mértéke arányosan: 8.125.000,- Ft. 

2005/2006 tanév (2006. szeptember 1-2006. december 31.) 

A tanulószerződések ellenőrzésére, elterjesztésével kapcsolatos szervezői munka 
koordinálására, és tanácsadási tevékenységek finanszírozására kötött az MKIK 
kamaránkkal támogatási szerződést, amely 2006. szeptember 1.- 2007. augusztus 31. 
közötti időszakra szól. 

A tanácsadói munka elvégzésére 5 főállású tanácsadói státuszt értünk el. A meghatározott 
feltételek szerint alkalmazott tanácsadók foglalkoztatásához a MPA Szakképzési Alaprész 
2006. évi központi keretéből kapott támogatás terhére összesen 16.182.980,- Ft támogatást 
nyújt 4 egyenlő részletben. Ezeket az összegeket az alábbi feltételek teljesítése mellette 
használhattuk fel: 

Főállású tanácsadó esetében 

• 2.829.240,- Ft/fő /év munkabér és járulékai 
• 200.000,- Ft / fő/év közlekedési költségtérítés 
• 207.356,- Ft /fő/év rezsiköltség 

Mivel a támogatási szerződés tanévet vesz alapul ezért ebből a támogatási összegből a 
2006. évet érintő támogatás mértéke arányosan: 8.091.490,- Ft. 

A tanulószerződéses rendszer működtetésére 2006. évben összesen: 16.216.490,- Ft 
támogatást kaptunk. 

Egyéb feladatok: 

Szintvizsga: 

1. ütem 

A OM Alapkezelő Igazgatósága és az MKIK 2005. március 31-én FKA-KT-3/2005. számú 
támogatási szerződése szerint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát 16 OKJ-s 
szakmában 573 fő tanulónak a gyakorlati szintvizsga megszervezését, lebonyolítását 
támogatja. A támogatás mértéke 10.000,- Ft /tanuló. A keretszerződésben foglalt 573 fő 
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tanulótól eltérően, 462 fő tanuló szintvizsgájának lebonyolítására került sor 2006-ban, a 
támogatási összeg benyújtása is ennek arányában történt, mely összesen 4.620.000,- 
bevételt eredményezett. 

2. ütem 

A OM Alapkezelő Igazgatósága és az MKIK 2004. december 20-án FKA-KT-3/2005. 
számú támogatási szerződése szerint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát 16 
OKJ-s szakmában további 174 fő tanulónak a gyakorlati szintvizsga megszervezését, 
lebonyolítását támogatja. A támogatás mértéke 10.000,- Ft /tanuló. A támogatás összesen: 
1.740.000,- Ft. 

A kamara által koordinált, a szakmunkástanulók időközi gyakorlati felkészültségét mérő 
negyedéves szintvizsgákat az alábbi szakmákban rendeztünk: ács-állványozó, asztalos, 
bőrdíszműves, cukrász, épületburkoló, férfiruha-készítő, fodrász, kozmetikus, kőműves, 
nőiruha-készítő, pincér, szakács, szobafestő, mázoló, tapétázó, villanyszerelő. 
 
T-Com képzés: 
 
A képzés az 1993. évi XCIII. A munkavédelemről szóló törvény és az MSZ 1585:2001 
szabvány 4.2.101. III. és IV./b. pontja, valamint a 4.2.102., és a 6.3.2. pontja értelmében 
évente kötelezően megismételendő munkavédelmi oktatás, mely feljogosít a kis-és 
középfeszültségű oszlopsoron történő feszültség közeli munkavégzésre. A Magyar 
Telekom Nyrt. egyedüli képzőként kamaránkat bízta meg a képzések lebonyolításával. A 
tanfolyam időbeni megosztása: 7 óra elmélet, 4 óra gyakorlat, 1 óra számonkérés. A 
tanfolyam elvégzéséről sorszámmal ellátott Igazolványt adtunk ki. A képzés keretén belül 
2006. évet érintően 30 szakember részesült felkészítésben. A képzés országos és a 
továbbiakban is folyamatos. A megkötött keret megállapodás értelmében az eddig átutalt 
képzési díj 828.000,- Ft. Emellett egyszeri tananyag-fejlesztésre, és tankönyv elkészítésre 
további 612.000,- Ft került átutalásra. A projekt összbevétele a 2006. évet érintően 
1.440.000,- Ft.  
 
 
FAM-tanfolyam:  
 
A feszültség alatti, áramszolgáltatói fogyasztásmérő helyeken történő munkavégzéshez 
előírt feltétel a munkavédelmi tanfolyam sikeres teljesítése. Ezért a gazdasági igényekhez 
igazodva kamaránk 16 órás képzést szervezett villanyszerelő, illetve erősáramú szakmai 
képesítéssel rendelkező szakemberek számára. Az elméleti és gyakorlati oktatásból álló 
képzésben 45 fő részesült, megszerezve ezzel a jogosultságot a feszültség közeli 
munkavégzéshez. A tanfolyam sikeres elvégzéséről kamaránk Tanúsítványt állított ki. 
A tanfolyam részvételi díja: 15.500,- + ÁFA/ fő (18.600,-), így a projekt keretén belül 
697.500,- Ft + ÁFA (837.000,- Ft) bevételt eredményezett. 
 
 
 
 
 
Egyéb pályázatok: 
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ROP 3.4. 
 
Az MKIK és a Dél-Dunántúli Regionális Konzorcium (Baranya, Tolna, Somogy) között 
ROP-3.4.1.-2005.-DDRK/1 számon szerződés jött létre, melynek keretében a Pécs-
Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara konzorciumvezető tisztséget tölt be.  
A program fő célja a regionális munkaerőpiaci igények és a képzési kínálat egymáshoz 
való közelítése. 2006. során második alkalommal mértük fel 104 képzőintézménynél és 
208 vállalkozásnál a képzési kínálatot és keresletet. 
A projekt megvalósulásának ütemezése 2005.04.01.-2007.12.31. időszakban.  
A célcsoportot elsősorban mikro-, kis- és középvállalkozások és alkalmazottaik képezik. 
Baranya megyében a cél 520 fő beiskolázása.  
A projekt vissza nem igényelhető ÁFÁ-val számított összköltsége  régiós 
szinten 70.790.720   Ft, ez az összeg utófinanszírozás formájában számolható el. 
A támogatási összegből a konzorciumi tagokat az alább felsorolt százalékos arány illeti 
meg: 
Baranya: 42 % 
Somogy: 32 % 
Tolna: 26% 
 
A 2006. évet érintően a PBKIK-nak utalt támogatás összege:  9.234.929 Ft. 
 
EQUAL Tolerancia Erősítő Innovatív Szövetség 
 
A projekt 2005. januárjában indult, a 6 hónapos előkészítő szakasz 
után  2005. júliusától  kezdődik  a végrehajtási szakasz. A program középpontjában a 
hátrányos helyzetű munkavállalók nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, az 
esélyegyenlőséget szolgáló és a diszkrimináció-mentességet biztosító szolgáltatási rendszer 
megvalósítása, és a foglalkoztathatóság növelése áll. 4 kiemelt célcsoporttal rendelkezünk:  
1. megváltozott munkaképességűek 
2. fogyatékosok 
3. GYES/GYED-ről visszatérő nők 
4. romák. 
 
 A program indikátorai: 50 fő képzése és 30 fő munkába helyezése. 
  
 A HEFOP és EQUAL irányító hatóság, a PRKK, BMMK, Kerek Világ Jóléti Szolgálat 
Alapítvány, SVCÉSZ és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara között EQUAL-
2.2.1.-2005-10-0014/1.0 számon létrejött szerződés szerint 20.200.000   Ft támogatási 
összegben részesül kamaránk 2007. december 31-ig bezáróan. A 2006. évet érintően a 
beérkezett támogatási összeg mértéke: 8.295.005 Ft. 
 
3./ BARANYA PAKTUM: 
 
A program megvalósulása: 2005. június 2.-2007. május 31. 
Baranya megye foglalkoztatási szintjének növelése és a munkanélküliség csökkentése a 
program átfogó célja. A pályázati partnerek elkészítik a megye foglalkoztatási és képzési 
stratégiáját, melyben a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kidolgozási és 
véleményezési feladatot vállal. 
2006. november 15-én régiós Képzési Konferenciát szerveztünk, mely több, mint 150 fő 
érdeklődésére tartott számot.  
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A program keretében 2.293.450  Ft támogatást kapunk, melyből  480.973 Ft összeg 
realizálódott 2006. évben. 
 
VIVACE program az MSZH GKM MKIK együttműködés alapján: 
A PBKIK RIC kiképzett munkatársai folyamatos tanácsadással álltak a vállalkozások 
rendelkezésére díjmentes szolgáltatást nyújtva szellemi tulajdonvédelmi kérdésekben. 
Mintegy 90-en vették igénybe a szolgáltatást a régióból, köztük olyan egyének és 
vállalkozások is, akik nem tagjai a kamarának. 
 
Kreativitás tréning I. 
A Fejlesztők Fórumának keretén belül 2006. június 26-án a PBKIK RIC és a Forlong 
Szervezeti Tanulást Fejlesztő Bt. Közreműködésével került megszervezésre a 
„KREATIVITÁS tréning”. A tréninget különösen a termék vagy technológiafejlesztőknek, 
vezető munkatársaknak ajánlottuk ki, akiknek munkájuk során folyamatosan új 
kihívásoknak kell megfelelniük.  
 
A tréning által érintett témák: 

• A kreativitás logikája 
• A kreativitás szintjei 
• Miért szükséges, hogy „provokáljuk” saját gondolkodásmódunkat? 
• Mikor kreatív egy ötlet? – a kreativitás kritériumai 
• Alternatívák keresése - A brainstorming továbbfejlesztése 
• A 7 leggyakrabban használt kreatív gondolati minta megismerése és gyakorlása 

 
Kreativitás tréning kihelyezett formában.  
Komlón, a RATI Kft két alkalommal szervezett tréninget az indító oktatások sikerét 
tapasztalva. 
 
Az Innovációs Brókerképzés szervezésének támogatása 
 
A PBKIK részt vett a 2006. májusában az INNOSTART és a DDRIÜ által szervezett 
Innovációs menedzser képzés lebonyolításában. A képzés sorozat 1-2. napját (május 10-
11.) a PBKIK Regionális Innovációs Centrum oktatótermében tartottuk. 
 
A képzés első két napjának fő témái: 

1. Az innováció törvényi szabályozása és intézményrendszere 
2. Innovációt támogató politikák 
3. Spin off cégek alapítása 
4. Iparjogvédelem 

 
A teljes képzést a RIÜ Kamarai Iroda részéről hárman végezték el: Rónaszegi Lenke, 
Gelencsér Lajosné és Buchmüller Attila 
 
Pécs Pólus program – innovációs lánc szervezése I. 
2006. augusztus 17-én kerekasztal megbeszélést szerveztünk a Pécs Pólus program 
egészségipari pillérével kapcsolatban. A kerekasztal beszélgetés során áttekintettük az 
Életminőség Pécs-Pólus jelenlegi helyzetét a NFT2-n belül.  
A találkozón választ kerestünk arra is, hogy a regionális vállalkozói kapcsolatok milyen 
módon fejlődhetnek innovációs lánccá. A megbeszélésen az implantátum iparhoz 
potenciálisan kapcsolható szereplők vettek részt. Résztvevők száma: 21 fő. 
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Pécs Pólus program – innovációs lánc szervezése II. 
2006. augusztus 24-én folytattuk a Pécs Pólus program egészségipar pillérén belül az 
innovációs lánc szervezését az egészségipari szolgáltatások vonatkozásában. A találkozó 
ezúttal a gyógyfürdők, wellnes központok bekapcsolódásának elősegítése a prevenció, 
gyógyítás, rehabilitáció komplex szolgáltatási rendszerébe téma körül zajlott. Résztvevők 
száma 14 fő. 
 
Pécs Pólus program – innovációs lánc szervezése III. 
2006. szeptember 8-án került sor a megbeszélés sorozat következő állomására, melyet a 
PTE ÁOK Orthopaediai Klinikával közösen szerveztünk. A találkozónak ezúttal az 
Orthopaediai Klinika adott otthont, ezáltal lehetővé vált a klinikai részről megfogalmazott 
igények pontosabb feltérképezésére, valamint az általuk felhasznált implantátumok széles 
spektrumának tanulmányozására is. Résztvevők száma: 10 fő. 
 
Klubok működtetése 
Minőségügyi Klub. Programjai:  
1., 2006. március 6. Budapest Kerekasztal a IFKA Magyar Minőségfejlesztési Központ 
szervezésében 
2. 2006. június 1 Kaposvár SKIK A Dél- Dunántúli Minőségi Díj felkészítő tréning 1 
3. 2006. június 23-a Székesfehérvár Nemzeti Regionális Minőség Klub alakuló ülése  
4. 2006. június 30. Pécs A Dél- Dunántúli Minőségi Díj felkészítő tréning 2  
5. 2006. November Szeged Nemzeti Regionális Minőség Klub második ülése  
 
Fejlesztők Fóruma  
Strauss Metal - Vállalati nyílt nap 
2006. március 23-án délután Vállalati nyílt napot szerveztünk kamarai tagunk a Strauss 
Metal Biztonságtechnika részére Pécsett. A rendezvényre Strauss János cégtulajdonos 
üzleti partnereit és a PBKIK Innovációs Bizottságának tagjait is meginvitálta 
A találkozó és további hasonló rendezvényünk révén a kis- és közepes vállalkozások a 
térségben megismerhetik egymás tevékenységét, termelési kapacitását, innovációs 
aktivitását és minőségi törekvéseit.  
  
2. Melio Start Kft. nyílt napja 
2006. július 1-jén a PBKIK támogatásával valósult meg az idén 15 éves Melio Start Kft. 
nyílt napja Szigetváron. Ez alkalomból hívtuk meg az érdekelt partnereket, a céggel 
együttműködő vállalkozások képviselőit, kamarai tagtársainkat egy új technológiai 
bemutatóval egybekötött kötetlen beszélgetésre, tapasztalatcserére. 
 
3. Védjegyhasználat a gyakorlatban 
2006. szeptember 27-én a Pécs Expo keretein belül került megrendezésre a 
„Védjegyhasználat a gyakorlatban - védjegybitorlás és következményei” című Fejlesztők 
Fóruma kerekasztal megbeszélés. A fórumot a bejegyzett védjeggyel és a kereskedelem 
képviselőinek szántuk. A Vám és Pénzügyőrséggel szervezett program során a hamis 
védjeggyel piacra kerülő fogyasztási cikkekkel (ruházati, elektronikai stb. termékekkel) 
kapcsolatos eljárások kerültek terítékre az MSZH képviselőjének közreműködésével. 
 
Mindhárom találkozó egyben alkalmat adott arra is, hogy a fent említett cégek partnereit 
hozzásegítse a beszélgetések révén a lehetséges kooperációkhoz, üzletkötésekhez, 
pályázati tapasztalatok megvitatásához.  
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A PBKIK „környezetvédelem” témakörébe tartozó kiemelten közhasznú 
tevékenységei: 
 
A környezettudatos gazdálkodás növekvő társadalmi elvárás és uniós kritérium.  E 
kérdéskörben a gazdálkodók további felkészítését  kiemelt kamarai feladatként kezeltük, 
hogy a gazdasági szereplők a fórum adta tájékoztatást követően felkészültebben tesznek 
eleget az előírásoknak. 
 
Új megmérettetés előtt a zöldhatóságok és a gazdasági élet szereplői –  
Konzultációs fórum 
A rendezvény időpontja: 2006. január 19.  
Helyszín: Pécsi Kereskedelmi Központ Zsolnay terme (Pécs, Majorossy I. u. 36.) 
 
A rendezvényen tájékoztató hangzott el a Dél-dunántúli Zöldhatóság feladatairól,  az 
átalakult Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízvédelmi Felügyelőség 
igazgatója ismertette a hatóság új feladatait és működési rendjét, mely a vállalkozói réteg 
szinte valamennyi szegmensét érinti. 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium környezetvédelmi helyettes államtitkára 
Rakics Róbert, tájékoztatta a résztvevőket a környezetvédelmi igazgatási szolgáltatási díjak 
bevezetéséről, valamint a környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásban bekövetkezett változásokról.  
A rendezvényen elsősorba baranya megye vállalkozói vettek részt. 

 
Levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi nap 
Konzultációs fórum  
  
A rendezvény időpontja:   2006. szeptember 26. (kedd) 9.30 óra 
Helyszín: Pécsi Kereskedelmi Központ Zsolnay terme ( Pécs,  Majorossy I.  u. 36.)   
 
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001 (II.14.) 
kormányrendelet a hatályba lépésekor üzemelő bejelentés köteles légszennyező forrásokra, 
az új előírásoknak való megfelelés érdekében teljesítési határidőt állapított meg. Ez a 
teljesítési határidő 2007. október 30. Azon technológiák, amelyek a moratóriumi határidő 
végéig nem tudják teljesíteni a jogszabályi előírásokat  2007. október 30. után nem 
üzemelhetnek. 
A levegővédelmi működési engedélyek 5 évenkénti hatósági felülvizsgálata során a 2007. 
esztendőben kiemelt szerepe lesz a működési engedélyek fenti szempont szerinti 
felülvizsgálatának. 
Az előadások keretében az érintett ügyfelek, érdeklődők tájékoztatást kaptak a 
levegővédelmi tárgyú rendeletek módosításairól, a KAR (Környezetvédelmi 
Alapnyilvántartási Rendszer) adatszolgáltatások és a Légszennyezés Mértéke éves 
adatszolgáltatások feldolgozásának tapasztalatairól és a környezetvédelmi hatóság 
ellenőrzési tapasztalatairól. 
 
A fórum további részében a zajvédelmi jogszabályi változásokról és az eljárások gyakorlati 
tapasztalatairól kaptak tájékoztatót a résztvevők. Tájékoztatás hangzott el többek között a 
beruházói, építtetői, kivitelezői és üzemeltetői feladatokról, kiemelve a zajkibocsátási 
határértékek megállapítására vonatkozó kérelmekkel kapcsolatos eljárásokat.  
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Ismertetésre kerültek a zajvédelem területén fennálló hatáskör megosztással kapcsolatosan 
(felügyelőség és a település jegyzője között) jelentkező változások. 
Az előadás összefoglalásaként elhangzottak azok a leggyakrabban előforduló 
hiányosságok, hibák, amelyek az eljárás időtartamát jelentősen meghosszabbíthatják. 
A  rendezvényen a régió vállalkozásai vettek részt.        
 
Ipari hulladékgazdálkodási nap 
Konzultációs fórum 
A rendezvény időpontja:  2006. november 29. (szerda) 10.00-13.00 
Helyszín:   Pécsi Kereskedelmi Központ Zsolnay terme (Pécs, Majorossy I. u. 36.)  
 
A rendezvényen az Elektro-Waste Kht. ügyvezető igazgatója előadásában  kitért az 
elektromos és elektronikai hulladékok kezelésének jogszabályi hátterére és ismertette az e-
hulladék begyűjtésének magyarországi rendszerét. Cél 2008-ban 4kg/fő e-hulladék 
begyűjtése Magyarországon. A begyűjtést a Koordináló Szervezetek  a  kötelezettekkel, a 
Kommunális szolgáltatókkal és az e-hulladék bontókkal együttműködve bonyolítsák le. 
Az EKOFUTUR Kft. projektmenedzsere a beszámolt a 2006. nov. 11-én Pécsett rendezett 
lakossági e-hulladék begyüjtési nap tapasztalatáról, melyet a BIOKOM Kft.-vel és az 
ELEKTRO-WASTE Kht.-val közösen szerveztek meg. 
Szó volt még a Fórumon a dögkutak rekultivációjáról és az állati tetemek elhelyezésének 
lehetőségeiről. 
Befejezésül az ENVIROVEST-WASTE Kft. koordinátora a biotechnológia hulladék 
gazdálkodásban betöltött jelentőségét ismertette. A rendezvényen elsősorban Baranya 
megye ipari és kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásai vettek részt. 
 
 
A PBKIK „euro-atlanti integráció elősegítése” témakörébe tartozó kiemelten 
közhasznú tevékenységei: 
 
Eszéki tanulmány út: 
2006. január 05-én a CBC Horvát-Magyar Kisprojekt alap „Adj esélyt a legjobb 
gyakorlatnak” c. projekt keretében a Kommunikációs munkacsoport ülését tartottuk 
Eszéken.  
A munkacsoport elkészítette a HUCCP Környezetvédelmi adatbázist, mely a Somogyi 
Kereskedelmi és Iparkamara és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról 
érhető el, és a környezetvédelemmel foglakozó horvát-magyar cégek elérhetőségét és 
tevékenységét tartalmazza. 
 
Projektzáró értekezlet eszéken: 
2006. február 06-án tartottuk a CBC Horvát-Magyar Kisprojekt alap „Adj esélyt a legjobb 
gyakorlatnak” c. projekt záró rendezvényét.  
A találkozón kiértékeltük a projekt céljainak megvalósulását és kitüztük a jövőbeni 
feladatokat a  projekt fenntarthatósága érdekében . 
 
Güssingi tanulmányút 
2006. március 30-31-én az I2Net projekt részbeni támogatásával „Energetikai 
kooperációs találkozó” került megrendezésre,  melynek a megújuló energiák 
hasznosításában élen járó Güssing (Ausztria) adott otthont. 
A találkozón kamaránk közvetítésével hét üzletember vett részt, akik a fordulókra osztott 
tárgyalások során ígéretes megbeszéléseket folytattak a témában érintett cégekkel, 
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szakemberekkel. A konferencia az I2Net és a RIÜ Hálózat közti szinergiahatás 
megteremtésén felül az Innovációs Bizottság munkájához is szervesen kapcsolódott. 
  
A tárgyalásokat a Megújuló Energiák Európai Központja - Güssing egyes gyáregységeinek 
meglátogatása követte. 
 
Részvétel és tárgyalás az Eszék Expon 2006. május 6-án :  
„Budi Uzor Innovációs és prototipus kiállítás szervezőinek meghívására részt vettünk és 
tárgyalásokat folytattunk  Eszéken az Eszéki Technológiai és Fejlesztési Központ 
vezetőjével.  
Különösen a Gyorsprototipus gyártás került előtérbe. Ennek folyományaként kapcsolatba 
léptünk egy német szakértővel a lehetőségek részletesebb feltárása érdekében. 
 
Részvétel a Génius Nemzetközi Találmányi Vásáron: 
Kamarai tagunk, a Minicomp Kft. már vásári bemutatóra érett fejlesztésével állított ki a 
DDRIÜ standján.   
 
Látogatás az Eszéki Technológiai Központban 
A PBKIK Innovációs Bizottsága 2006. december 14-én látogatást tett az Eszéki 
Technológia Központban, ahol megtekintették a működés közben a Gyors-prototípus 
gyártó berendezést. (3D-s tervek alapján, a költséges gyártást megelőző modellezés USA-
beli technológia bemutatása) 
A látogatás célja feltárni azokat az innovatív technológiákra épülő szolgáltatásokat, 
melyekkel a felsőoktatás-gazdaság együttműködése javulhat, s növekedhet a kis-és 
középméretű vállalkozások versenyképessége. 

 
 
EIC-Kereskedelemfejlesztés feladata: 
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 kamara 
szervezeti egységeként működik, másrészről pedig tagja egy - 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 azEIC munkájához, közelebbi kapcsolatot biztosítva a célcsoportot képező 
vállalkozásokkal, oktatási intézményekkel, kereskedelem- és vállalkozásfejlesztési 
intézményekkel, államigazgatási szervekkel, stb. 

A 2006. évben elnökségi határozat alapján – a Szervezeti és Működési Szabályzat 
változásainak megfelelően – a divízióstruktúra változott, ennek megfelelően két divízió 
került összevonásra: a kereskedelemfejlesztés és az Euro Info Központ. Az összevonásnak 
megfelelően a jelen beszámolóban mindkét – illetve az így kialakított egységes Euro Info 
Centre és Kereskedelemfejlesztési osztály projektjei szerepelnek. 

Az EIC és kereskedelemfejlesztési divízió a 2006. 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 



KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 
 

19

2. euroatlanti integráció elősegítése 

Projektek kerültek végrehajtása: 

Az Euro Business Club működtetése; 

Turizmus 

Az évet már januárban kiemelt témaként a Turizmus szerepét és a turizmus területén 
tevékenykedő vállalkozások lehetőségeit ismertető konferenciával kezdtük.  

Brüsszeli képzés: 

A brüsszeli képzés projekt keretében az EIC személyi állománya több szakirányú képzésen 
is részt vett (Newcomers Training, Brüsszel; projekt management képzés (2 fő), Brüsszel; 
EU-ismeretek haladóknak (1 fő) Brüsszel, a pécsi EIC volt a felügyelő bizottság „soros 
tagja”, számos hazai rendezvényen képviseltük az irodát és a PBKIK-t. Képviseltük az 
Euro Info Centert a nemzetközi EIC találkozón Máltán. 

EIC működtetése: 

Az EIC működtetése projekt keretében Magyarországon egyedülállóan két nagy 
nemzetközi projektben veszünk részt a „Pan-European Business Co-operation Panel”-en 
belül: ezek a B2Fair és az Arca Nova projektek, amelyek célja a kis- és 
középvállalkozások közötti transznacionális együttműködés, nagy nemzetközi 
kiállításokhoz kötött üzletember-találkozókon való részvétel, stb. A projektekben 20-30 
ország Euro Info Központjai és 50-60 ország vállalkozásai vesznek részt. A 2005. év ilyen 
szempontból különösen zsúfolt volt, hiszen a projekt végrehajtása javarészt ebben az évben 
valósult meg, de a projektek egy része áthúzódott a 2006. évre is. 

PLATO projekt: 

Ki kell emelnünk a PLATO projektet, amelynek célja a KKV-k együttműködési 
készségeinek javítása és „keresztapák” útján történő tapasztalatátadása volt. A projekt 
áthúzódik a 2006 évre, támogatásból valósult meg, a többiekhez hasonlóan közhasznú 
tevékenységként. 

SME Panel projekt: 

A tavalyi évben valósult meg az SME Panel projekt, amelynek koordinációját országos 
szinten a PBKIK mellett működő EIC látta el. A projekt keretében egyes kidolgozásra 
illetve módosításra kerülő EU-s jogszabályokat kellett véleményezni az ún. panelek 
létrehozása útján, ami nem más, mint az érintett vállalkozói csoportok véleményének 
kikérése, a tervezetek megvitatása és a javaslatok továbbítása Brüsszel felé. A projekt 
közhasznú, 2007-ben zárul. 

Global Europe projekt: 

A divízió hajtotta végre a Global Europe projektet, amely spanyol koordináció mellett 
valósult meg, célja a bővítéssel kapcsolatos tapasztalatok átadása az EU régi és új 
tagállamai között, amelynek célcsoportja az üzleti támogató szervezetek hálózata volt. A 
projekt tevékenysége 2006-ban befejeződött, a pénzügyi rendezés 2007-re húzódik át. 
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Védőháló – a baranyai vállalkozó nők esélyegyenlőségének javítása”  

HEFOP pályázat keretében kerül megvalósításra a „Védőháló – a baranyai vállalkozó nők 
esélyegyenlőségének javítása” című projekt. Célcsoportja és célja a címből egyértelműen 
kiderül. A projekt 2006-ban indult, de túlnyomó része 2007-ben kerül végrehajtásra.  

Egyéb rendezvények:  

Egyéb rendezvények tekintetében a PBKIK mellett működő EIC EU-felkészítő 
rendezvényeket tartott Mohácson, Komlón, Szigetváron, Siklóson, Harkányban és más 
vidéki városokban.  

Partner keresés, információ: 

A fentieken kívül az EIC és más, euroatlanti integrációs kérdésekkel foglalkozó divíziók 
számos szolgáltatást is nyújtottak a vállalkozások számára (partnerkeresés, jogszabályi 
információ, pályázati lehetőségek ismertetése, stb.). 

Több külföldi partner számára is szolgáltattunk információt a magyar vállalkozásokról, a 
jogszabályi környezetről, üzleti környezetről, lehetséges partnerekről a megyében és a 
régióban. A 2006. évben – a 2005. évhez hasonlóan - több mint 1000 
ügyféllel/vállalkozással kerültünk ilyen formán szolgáltatói kapcsolatba. 

Könyvtár, egyéb: 

A fentieken kívül az Euro Info Központ EU könyvtárat működtet, ahol az érdeklődő 
vállalkozások ingyenesen vehetnek igénybe szolgáltatásokat, tájékozódhatnak 
jogszabályokról illetve tanulmányozhatják az EU kiadványait. 

Jelenlegi listánkon több mint 40 különböző ingyenes kiadvány szerepel, amelyek a 
legkülönbözőbb témákat ölelik fel az EU és a vállalkozások témakörében (elektronikus 
kereskedelem, CE-jelölés, pályázati és belső piaci témakörök, stb.).  

Előfizetünk továbbá különböző pályázati figyelő kiadványokra és szoftverekre, amelyet a 
KKV-k többségükben ingyen, esetenként önköltséges áron vehetnek igénybe. 

 
A PBKIK kulturális örökség megóvása témakörébe tartozó kiemelten közhasznú 
tevékenységei: 
 
125 éves jubileum: 
Kamaránk 2006-ban ünnepelte alapításának 125. évfordulóját. Az önálló arculattal 
rendelkező jubileumi évben a 125 éves múltra emlékezést minden kamarai aktivitásnál 
felhasználtuk. 
A jubileumhoz kapcsolodó aktivitásaink:  
- állandó Gazdaság- és Kamaratörténeti kiállítás a Pécsi Kereskedelmi Központ aulájában 
- Zsolnay Vilmos emléktáblájának megkoszorúzása 
- kamaratörténeti sajtópályázat 
- múltidéző sorozat a Dél-Dunántúli Gazdaság kamarai magazinban 
- Ipartörténeti vetélkedő 
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- Kaposi Zoltán történész szerkesztésében elkészült Pécs gazdaságtörténete 1867-2000 c. 
monográfia, amely Pécs város és a cégek gazdaságtörténetét dolgozza fel a dualizmustól 
napjainkig. Kamaránk a nyersanyag megírását támogatta. 
 
Ipartörténeti múzeum: 
 
A Pécs 2010 kulturális főváros pályázat kiemelt eleme a Zsolnay Emlék Park a gyár 
telephelyén, amely keretében kapna széleskörű nyilvánosságot önálló múzeum keretében a 
helyi gazdaság, ipar története. A munka során az ipartörténeti emlékek felmérésre, 
összegyűjtése folyt 2006-ban.  
 
Zsolnay szobor helyreállítása: 
 
A Zsolnay név az elmúlt évszázadban összeforrt Péccsel, Zsolnay Vilmost városunk nagy 
szülöttjeként tartjuk számon, munkássága jelképpé vált. Az elmúlt száz év azonban nem 
múlt el nyomtalanul a szobor felett és sürgős felújításra szorul. Az emlékmű felállítása a 
XX: század elején a pécsiek imponáló összefogásával zajlott. A Pécsi Kereskedelmi és 
Iparkamara – egyik alapítója, Zsolnay Vilmos halálakor - 1900. március 23-án rendkívüli 
közgyűlést tartott, és emlék szobor állításáról döntött. A közadakozást a kamara szervezte, 
és az összegyűlt 20.000,- korona tette lehetővé, hogy a Pécsi Országos Kiállítás évében, 
1907. október 13-án leleplezzék a szobor együttest. 
Célunk, hogy a szobor 100 éves fennállásakor, 2007. október 13-án sor kerülhessen 
újjáavatására. Kamaránk elnöksége ezért úgy döntött, ismét közadakozást indít el és 
együttműködve az önkormányzatokkal és a civil szférával kezdeményezi a szobor 
restaurálását. 
 
A PBKIK fogyasztóvédelem témakörébe tartozó kiemelten közhasznú tevékenységei: 
 
Békéltető Testület: 
A PBKIK által kapott költségvetési támogatások felhasználási jelentése a Baranya 
Megyei Békéltető Testület működtetésére 
 
A 2006. évi költségek elszámolását az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Költségnem Jogcím Összeg 
   
Személyi jellegű 
kifizetések 

Elnök, elnökhelyettes, tagok és 
admininsztrációs díjak kifizetése 
járulékokkal együtt 

6.721.268,- Ft

Működési költségek Telefon és faxköltség 155.812,- Ft
 Postaköltség 424.624,- Ft
 Fénymásolás költsége 155.335,- Ft
 Irodaszer 112.645,- Ft
 Egyéb 210.225,- Ft

K Ö L T S É G E K     Ö S S Z E S E N 7.779.909,- Ft
 
A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 
önkormányzattól és ezek szerveitől kapott támogatás mértéke 
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A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján a területi 
gazdasági kamarák mellett független békéltető testületek működnek. 
 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) a békéltető testületek 2006. évi 
működtetési kiadásaihoz és költségekhez, vissza nem térítendő pénzügyi támogatást 
folyósított 105.000.000,- Ft összegben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére. 
 
Ennek megfelelően a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkamara között létrejött megállapodás szerint a Baranya Megyei 
Békéltető Testület 2006. évi működési költségeinek fedezésére 7.715.331,- Ft támogatást 
nyújtott. 
 
A Békéltető Testület működtetése 
 
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 perek kívüli eljárás keretében igen gyorsan és olcsón, lehetőleg 
egyezséget létrehozva elrendezzék.  
 
A békéltető testület az elmúlt évben – már kibővített – 22 taggal (közülük 8 fő gyakorló 
jogász) működött.  
Az éves tevékenységet először mennyiségi oldalról értékeljük, amelyet az alábbi táblázatok 
érzékeltetnek: 
 
                                              2006. évi adatok: 
2005-ről 2006-ra áthozott ügyek száma: 33
2006-ban érkezett ügyek száma: 235
össz. ügyszám: 268
Lezárt ügyek száma: 223
átvitt ügyek száma 2007-re:      45
  

lezárt ügyek jellege: 
egyezség: 29
ajánlás: 82
nincs visszajelzés 25
visszajelzett 57
ebből teljesített 19
közzétételt kérte 31
kötelezés: 5
elutasítás: 38
megalapozatlan 23
bizonyíthatatlan 14
hatáskör hiánya 1
megszüntetés: 69
hiánypótlásnak nem tett eleget 13
visszavonta 26
hatáskör hiánya 16
megegyeztek 4
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illetékesség hiánya 2
lehetetlen folytatni 4
nincs szükség a folytatásra 4
  
összesen lezárt ügy: 223

 
A testülethez beérkezett ügyek száma folyamatosan nő, finanszírozás viszont 
ellentmondásos, az állami források jelentős késéssel és csak részfinanszírozásként jelennek 
meg, így a kamara saját – gazdaságfejlesztést, innovációt, szakképzést és 
kereskedelemfejlesztést szolgáló - forrásait kénytelen évről évre nagyobb mértékben e cél 
előfinanszírozására fordítani, rontva az alapfeladatok pénzügyi feltételeit. 

 
Egyéb célszerinti juttatás: 
 
Siklós 2006. 
2006. évben a PBKIK által kapott cél szerinti juttatás, 18.000.-Ft, melyet, nevelés, oktatás 
célra adományozott a Halmai Kft, a Siklós Városi Elnökség által szervezett 
rendezvényeken került felhasználásra. 
 
Szigetvár 2006. 
2006. május 1. Barátság Nap (EU csatlakozás évfordulója), térségi vállalkozások közös 
programja. A rendezvényen mintegy 20 egyéni és társas vállalkozás vett részt 
A rendezvény lebonyolítására nevelés, képességfejlesztés címen 40.000.- Ft kiemelten 
közhasznú támogatást adott a Trust-Hungary ZRT. 
 
2006. július 1. Kamarai Nyílt Nap 
A Melio Start Kft alapításának 15. évfordulója alkalmából a cég vezetése és a kamara 
közös nyílt napja. A Melio Start Kft 370.000.- Ft támogatást adott ismeretterjesztés célra 
 
2006. augusztus 19. Szigetvár Gasztronómiai Napja 
Hagyományteremtő céllal indított rendezvény Auguszt József kamarai tag 
kezdeményezésében. Ismeretterjesztés célra Auguszt József 35.000.- Ft támogatást adott. 
 
2006. szeptember 29-én regionális idegenforgalmi konferenciára került sor „A régió 
szerepe a turizmusfejlesztésben” címmel a szigetvári várban, mintegy 50 fő részvételével. 
A témában 6 előadás hangzott el, valamint a PBKIK munkatársainak tájékoztatója 
kapcsolódó témákban. A Kamara és a Szigetvári Takarékszövetkezet együttműködési 
megállapodást írt alá. 
A Szigetvári Takarékszövetkezet 100.000.- Ft támogatást adott oktatás, ismeretterjesztés 
céljára. 
 
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által nyújtott közhasznú támogatások: 
A Kamara által nyújtott támogatások összege: 18.369.628.- Ft  volt, az alábbi célokra: 
 
 
 
ROP Pályázat: 
A kamara a konzorcium vezetője, és a konzorciumi tagoknak (Somogy és Tolna megyei 
kamara) tovább folyósított 4.894.128.- Ft-ot. 
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Informatikai támogatás: 
Informatikai eszközök, honlap készítés céljára nyújtottunk támogatást 5 vállalkozásnak 
összesen 2.250.000.- Ft összegben. 
 
Pólus támogatás: 
A Pécs az Életminőség versenyképességi Pólus Stratégia és Program kidolgozására, 
biztosítottunk 4 millió forint értékben támogatást. 
 
KHT támogatás: 
A PBGSZ KHT-nak nyújtottunk 5 millió Ft támogatást. Valamint a Komlói kistérségi 
KHT-nak 1 millió támogatás. 
 
Egyéb támogatás: 
Egyéb címen több kisebb összegű támogatást biztosítottunk, tanulmányút, oktatás, képzés,  
valamint több alapítvány részére összesen 1.225.500.- Ft értékben.  
 
A PBKIK vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatások értéke 
A PBKIK vezető tisztségviselői 2006.-ben a PBKIK-tól semmilyen juttatást nem kaptak. 
 
Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által 
igénybe vehető – szolgáltatások.  
 
Kamaránk idesorolható tevékenységet 2006-ben nem végzett. 
 
Pécs, 2007. március 26.   

Dr. Kéri István 
                  elnök 


