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A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2020. ÉVRE 
 

 

A PBKIK, mint köztestület és közhasznú szervezet 

Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 

Megszerzésének időpontja: 2015. 05. 22. (2001.06.18) 

 

A PBKIK közhasznú tevékenységei:  

A. Tudományos tevékenység, kutatás 

B. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás, ismeretterjesztés 

C. A kulturális örökség megóvása  

D. A magyarországi etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység 

E. Fogyasztóvédelem 

F. Euroatlanti integráció elősegítése 

G. Vitarendezés 

H. Üzleti forgalom biztonságának elősegítése 

I. Gazdaságfejlesztés 

 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 

székhely: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 

bejegyző határozat száma: PK. 60.243/1994/4. 

nyilvántartási szám: 02-03-0001216 (nyilvántartásba vételi szám) 

képviselő neve: Dr. Síkfői Tamás 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Lásd a szöveges beszámolót. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység 

megnevezése: 

közhasznú tevékenységhez 

kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

Lásd szöveges beszámolót 

a közhasznú tevékenység 

célcsoportja: 
Baranya megye vállalkozói 

a közhasznú tevékenységből 

részesülők létszáma: 

22 888 db rendezett regisztrációval rendelkező 

vállalkozás 

a közhasznú tevékenység főbb 

eredményei: 
Lásd a szöveges beszámolót. 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem 

megnevezése 
Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

Lásd a szöveges beszámolót.     
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5. Cél szerinti juttatások kimutatása (ezer Ft) 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

 MKIK támogatás 127.317 153.496 

 egyéb támogatás 136.584 110.509 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év Tárgyév 

 elnök 9.000 9.000 

     

A. Vezető tisztségviselőknek 

nyújtott juttatás összesen: 
9.000 9.000 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 486.718 543.694 

ebből:    

C. a személyi jövedelemadó 

meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi 

CXXVI. törvény alapján átutalt 

összeg 

0  0 

D. közszolgáltatási bevétel 0  0 

E. normatív támogatás 127.317 153.496 

F. az Európai Unió strukturális 

alapjaiból, illetve a Kohéziós 

Alapból nyújtott támogatás 

136.584 110.509 

G. Korrigált bevétel [B-

(C+D+E+F)] 
222.817 279.689 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 460.449 424.721 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 251.396 231.887 

J. Közhasznú tevékenység 

ráfordításai 
448.343 401.704 

K. Adózott eredmény 26.269 6 431 

L. A szervezet munkájában 

közreműködő közérdekű önkéntes 

tevékenységet végző személyek 

száma (a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. törvénynek 

megfelelően) 

142 150 
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Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) 

[(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] 
Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2³0] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-

A2)/(H1+H2)³0,25] 
Igen Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) 

[(C1+C2)/(G1+G2)³0,02] 
Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) b) 

[(J1+J2)/(H1+H2)³0,5] 
Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 

fő] 
Igen Nem 

 

Ez a táblázat a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

értelmében a közhasznú beszámoló részét képezi. 
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I) A PBKIK 2020. évi számviteli beszámolója 
 

A PBKIK mérlegére és eredmény – kimutatására vonatkozó megállapítások 

A számviteli beszámoló szerves részét képezi a 2020.01.01. –2020.12.31. 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 787 097 E Ft értéket mutat. Az eszközök és források 

könyv szerinti értéken, átértékelési különbözet nélkül kerültek be a vagyon mérlegbe. 

 

Adatok E Ft 

ESZKÖZÖK 2016.01.01 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31 

Befektetett eszközök 368 278 368 319 365 517 363 168 360 863 

Forgóeszközök 177 234 222 350 246 636 284 587 419 913 

Aktív időbeli elhatárolás 15 929 19 267 27 888 12 046 6 321 

Eszközök összesen 561 441 609 936 640 041 659 801 787 097 

 

     FORRÁSOK 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31 

Saját tőke 536 973 540 418 563 851 590 120 709 093 

Céltartalék 0 0 0 0 0 

Kötelezettségek 16 609 19 669 12 214 18 051 7 228 

Passzív időbeli elhatárolás 7 859 49 849 63 976 51 630 70 776 

Források összesen 561 441 609 936 640 041 659 801 787 097 

 

A fenti adatokból jól látható, hogy az Eszközök értéke emelkedő tendenciát mutat. 2020. 

évben az Eszközök értékében 19,29 %-os növekedés következett be az előző évhez képest. A 

változást a legnagyobb arányt képviselő forgóeszközök növekedése okozta, a befektetett 

eszközök és az aktív időbeli elhatárolás csökkenésének ellenére. Az egyes sorok 

összetevőinek bemutatása a következő elemzésben található. 

 

A befektetett eszközök nettó értéke 2 305 E Ft-tal csökkent a bázis évhez képest, az alábbiak 

szerint: 

2020. évben az immateriális javak beszerzése minimálisra korlátozódott, figyelembe véve a 

pályázati elszámolhatóság lehetőségét is.  

A tárgyi eszközök értékének csökkenését a minimális eszköz beszerzés, az elszámolt 

értékcsökkenés, és a már használhatatlanná vált eszközök selejtezése okozta. Az informatikai 

eszközök karbantartása folyamatos, de a következő években szükségessé válik a bővítésük, 

vagy cseréjük.  

 

A részesedések értékelése 2020. évben:  

A befektetett pénzügyi eszközök értéke nem változott 2019. évhez képest.  

A PBGSZ Nonprofit Kft esetében a 2012. évben végrehajtott értéknövelő beruházáshoz 

kapcsolódóan törzstőke emelésre került sor 109 367 E Ft értékben, azóta változás nem 
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következett be. Az IG Kreatív Pont Klasztermenedzsment NKft-ben a részesedésünk 

változatlan. 

A követelések összességében növekedtek, melynek oka a kamarai hozzájárulás kinnlevőség 
növekedése, és annak kezelése. A kamarai hozzájárulás 21 544 E Ft-tal nőtt – melynek oka, 
hogy bevezetésre került az előírások és kinnlevőségek összesítő könyvelése, ebből a 
számviteli politika szerint két év került visszamenőlegesen könyvelésre a 2014. évet érintő 
tétel 396 E Ft bevétel csökkenést, a 2015. év 523 E Ft bevétel növekedést okozott. 

Értékvesztésként 2020. évben 1 058 E Ft került elszámolásra. 

A tagdíj és egyéb kintlévőségek csökkenéséhez nagyban hozzájárult az önkéntes kamarai 
tagok kamarát érintő egyre pozitívabb megítélése és vevő partnerek magas színvonalú fizetési 
fegyelme. Ez a javuló tendencia a COVID-19 okán megtörni látszik. 

A forgóeszközök közül a pénzeszközök 367 667 E Ft értékben jelennek meg, amely 98 611 E 
Ft-os növekedést mutat a 2019. év fordulónapi pénzeszköz állományhoz képest. Oka egyrészt 
az EEN projekt 2020-2021. évekre beérkező pályázati előlege, valamint a 
költségminimalizálásra törekvő takarékos gazdálkodás eredménye. 

Az Aktív elhatárolás bevétel a 2021. február 28-ig beérkező, de 2020. évet megillető 
feladatfinanszírozási és pályázati bevételeket, a költség a 2020. évet érintő előfizetések, 
biztosítások díját tartalmazza. 

 

Források 

A saját tőke nőtt, amely a pozitív eredménynek és a tőkeváltozás növekedésének eredménye.  

2019. évhez képest az adózott eredmény jelentős növekedését okozta, hogy egyrészt az EEN 
projekt pályázati előlege 2020-2021. évekre érkezett, amely arányosan, a felmerült 
költségeket figyelembe véve 2021. évre került elhatárolásra, másrészt egyes nemzetközi 
pályázataink elszámolásai is beérkeztek a mérleg zárásig. Ugyanakkor változatlanul fennáll a 
kamarai törvényben előírt feladatok maradéktalan ellátásához szükséges források nem teljes 
körű biztosítása, amely szintén befolyásolja az eredmény alakulását. 

A kötelezettségek csökkentek, mert a pályázati elszámolásokhoz kapcsolódóan a jövedelmek 
és járulékai év végén kifizetésre kerültek, valamint a szállítói tartozások is ezen okból 
csökkentek. 
 
Hosszú lejáratú kötelezettségek nincsenek. 
 
A passzív időbeli elhatárolás a 2020. évben beérkezett, de a 2021. évet megillető tételek, 
összesen 70.775.733,- Ft értékben, az alábbiak szerint tételesen: 

 
Az 53.399.505,- Ft bevétel passzív időbeli elhatárolása 2020. évben az EEN, az Inno-Hun, a 
Nőközpont-Szigetvár, a Nőközpont Pécs, a SACHE és a Cult-CreaTE pályázati bevételeket 
2021. évre vonatkozó összegekeit  
 
A mérlegkészítésig, 2021. évben beérkező, 2020. évre vonatkozó szolgáltatási számlák 
elhatárolt értéke 17.376.228,- Ft, amelyek a működéshez és a pályázati tevékenységünkhöz 
szükséges költségeket tartalmazza. 
 

 



PBKIK Elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé, 2021. április 26. 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2020 

6 

EREDMÉNYKIMUTATÁS (E Ft)  
 

BEVÉTELEK 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Támogatási bevétel, pályázat 153 215 179 151 225 660 263 901 264 005 

Közhasznú tevékenységből 26 587 39 386 10 636 29 024 48 009 

Tagdíjból származó bevétel 58 238 55 901 54 948 55 342 54 945 

Kamarai hozzájárulás 118 923 116 297 129 071 125 743 147 287 

Egyéb bevétel - vállalkozói 17 721 10 498 22 755 12 708 29 448 

Összesen: 374 684 401 233 443 070 486 718 543 694 

RÁFORDÍTÁSOK 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Anyagjellegű 147 331 149 188 166 869 193 262 158 388 

Személyi jellegű 239 260 230 737 235 253 251 396 231 887 

Értékcsökkenés 5 570 7 511 5 997 5 204 5 470 

Egyéb ráfordítás 12 536 8 353 11 398 10 501 28 963 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 445 1 999 120 86 13 

Rendkívüli ráfordítások          

Összesen: 407 142 397 788 419 637 460 449 424 721 

EREDMÉNY -32 458 3 445 23 433 26 269 118 973 

 
A közhasznú tevékenységek bevétele 40 236 E Ft-tal nőtt az előző évhez képest. Ezen belül a 
pályázati és támogatási bevételek 104 E Ft-tal nőttek, a tagdíj bevétel 397 E Ft-tal csökkent. 
Az egyéb bevétel soron megjelenő kamarai hozzájárulás 21 544 E Ft-tal nőtt – melynek oka, 
hogy bevezetésre került az előírások és kinnlevőségek összesítő könyvelése, ebből a 
számviteli politika szerint két év került visszamenőlegesen könyvelésre a 2014. évet érintő 
tétel 396 E Ft bevétel csökkenést, a 2015. év 523 E Ft bevétel növekedést okozott. 
Ténylegesen 116.565 E Ft kamarai hozzájárulás folyt be. 
A közhasznú tevékenységből származó bevétel 18 985 E Ft-tal nőtt.  
 
2020. évben 50 E Ft gazdaságfejlesztési tagdíj került befizetésre. 
 
A jelentős kamarai aktivitásoknak köszönhetően a közhasznú tevékenységek bevételei az 
előző évhez képest nőttek. Fontos megemlíteni, hogy a nyújtott szolgáltatások valós értéke 
ennél még magasabb, mert számos aktivitás - a kamarai törvény előírásai szerint - 
térítésmentes kategóriába tartozik. 
 
2020-ban összesen 7 db pályázat került beadásra és elbírálásra. Ebben az évben a Better 
Factory című H2020-as projekt és a Digital Coach című Erasmus+ projekt indult meg, 
mérlegkészítésig 1 db H2020-as projekt (Amulet) kapott pozitív elbírálást, amely 2021. 
júniusában indul. Az eredetileg 2020. márciusban induló TOP-os "Keresd a helyit" 
pályázatunk a COVID okán felfüggesztésre került, jelenleg a pályázat megvalósítási 
időszakának módosítása van folyamatban, hogy még 2021. első félévében elindulhasson. 
 
A vállalkozási bevétel az egyéb gazdasági szolgáltatást, a kamara által rendezett fórumok 
részvételi díját, a számviteli szolgáltatás díját, és egyéb (üzletviteli tanácsadás, tovább 
számlázott telefon-, és autópálya díjak) bevételek kiszámlázott összegét, valamint a pénzügyi 
műveletek bevételeit tartalmazza.  2020. évben 16 740 E Ft-tal nőtt a vállalkozási 
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tevékenység bevétele. Az egyéb gazdasági szolgáltatás növekedésének oka, hogy felkérések 
érkeztek szolgáltatásainkra.  A pénzügyi műveletek bevétel növekedését az árfolyam 
növekedés okozta. 
 
A közhasznú és vállalkozási ráfordítások felosztása bevétel arányosan történik. 

A közhasznú tevékenység költségei közül az anyagjellegű ráfordítás 38 407 E Ft csökkenést 
mutat, amely összefüggésbe hozható a pandémia helyzettel, ugyanakkor a hatékony 
gazdálkodást is mutatja.  

A személyi jellegű ráfordítás 25 505 E Ft csökkenést mutat, amely a kilépő dolgozók nem 
teljes körű pótlására vezethető vissza. 

Az egyéb ráfordítás soron, a szokásos tételeken (adók, értékvesztés) kívül az MKIK 
szakképzési támogatás a fel nem használt része (14 921 E Ft) visszautalási kötelezettség 
szerepel. 
 
A vállalkozási tevékenység csak az alaptevékenység mellett felmerült szükséges minimális 
ráfordításokat tartalmazza. Az elmúlt évek során a vállalkozási tevékenységgel összefüggő 
költségek az összes felmerült költségen belül arányaiban 5 % körül jelennek meg, mert a 
tevékenységek minősítése során egyértelműen az alaptevékenység ellátáshoz szükséges 
feladatok kerültek előtérbe.  
 

A 2020. év ráfordításai 7,8 %-kal csökkentek, a közhasznú és a vállalkozási tevékenységek 

költségeinél bemutatott okok miatt, kamara szintű 11,7 %-os bevétel növekedése mellett.  

 

 

II) Költségvetési támogatás felhasználása 

 
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a 2020. évben nem részesült költségvetési 

támogatásban. 
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III) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 

Mérleg adatok E Ft 

 

ESZKÖZÖK 

Megnevezés 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31. 

Befektetett eszközök                                    368 278 368 319 365 517 363 168 360 863 

Immateriális javak                                    2 379 1 736 2 034 1 916 1 671 

Tárgyi eszközök                                           11 639 11 823 8 723 6 492 4 432 

Befektetett pénzügyi 

eszközök                            354 260 354 760 354 760 354 760 354 760 

Forgóeszközök                                 177 234 222 350 246 636 284 587 419 913 

Követelések                                                 21 775 17 727 17 457 15 531 52 246 

Értékpapírok 0 0 0 0 0 

Pénzeszközök                                              155 459 204 623 229 179 269 056 367 667 

Aktív időbeli 

elhatárolás                                 15 929 19 267 27 888 12 046 6 321 

Eszközök összesen 561 441 609 936 640 041 659 801 787 097 

 

 

 FORRÁSOK  

Megnevezés 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31. 

Saját tőke                                   536 973 540 418 563 851 590 120 709 093 

Tőke változás                                      569 431 536 973 540 418 563 851 590 120 

Tárgyévi eredmény -32 458 3 445 23 433 26 269 118 973 

Céltartalék                                                                                                                                                                    0 0 0 0 0 

Kötelezettségek:    16 609 19 669 12 214 18 051 7 228 

Hosszúlejáratú                                                    0 0 0 0 0 

Rövidlejáratú                                              16 609 19 669 12 214 18 051 7 228 

Passzív időbeli 

elhatárolás                                7 859 49 849 63 976 51 630 70 776 

Források összesen                      561 441 609 936 640 041 659 801 787 097 

 

 

IV) Cél szerinti juttatások kimutatása 

 
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a 2020-es évben nem részesült cél szerinti 

juttatásban. 
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V) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól a 

helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és 

mindezek szerveitől kapott támogatás (feladatfinanszírozás) mértéke 

 
Feladatfinanszírozási, pályázati bevétel 

2020. év - Feladatfinanszírozási, pályázati bevétel 

 

Projekt megnevezése Bevétel/Ft 

ISZIR rendszer működtetése támogatás 2 331 200 

Stratégia és. koncepció alkotás támogatás 8 238 400 

Gyakorlati képzőhely ellenőrzés támogatás 11 236 400 

Szakmai vizsgáztatás támogatás 4 662 400 

Duális képzés támogatás 43 976 196 

Szakma Kiváló tanulója /SZKTV/ támogatás 4 708 074 

Szintvizsga támogatás 10 430 100 

Megyei munkaerőpiaci kerekasztal támogatás 5 155 200 

TSZSZ támogatás 1 500 000 

Mestervizsgáztatás támogatás 14 871 200 

Pályaorientáció támogatás 21 777 000 

Békéltető testület működtetése támogatás 11 632 472 

Magyar-Horvát tagozat támogatás 1 000 000 

Gyakorlati oktatói képzés támogatás 11 977 600 

REFREsh pályázat bevétele 8 487 888 

Better Factory pályázat 4 926 124 

Nőközpont-Szigetvár pályázat 28 423 171 

I-DARE pályázat  6 665 477 

Sache pályázat 10 275 472 

INNO-HUN pályázat 457 464 

Cult-CreaTE pályázat 14 992 350 

FEMME (2017-2019) pályázat 940 724 

EEN pályázat 32 981 503 

Karrier 4.0 pályázat 1 947 793 

KAVOSZ támogatás 411 000 

Összesen 264 005 208 

 

 

 

VI) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 
 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara választott vezető tisztségviselője 2020-ben a 

9.000.000,- Ft juttatásban részesült.  
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VII) A PBKIK közhasznú tevékenységeinek rövid tartalmi beszámolója 
 

A. A PBKIK „Tudományos tevékenység, kutatás” témakörébe tartozó közhasznú 

tevékenységei 

 

1) Ipar 4.0 

 

Cél: Az Ipar 4.0-val kapcsolatos kutatásokban részvétel, melynek eredményeit a megye 

vállalkozásainak javára tudjuk fordítani.  

Szakmai értékelés: 2017. óta a kamara tagja a Nemzeti Technológia Platform Szövetségnek, 

mely országos szinten az új technológiai korszakváltásra reagál a hazai egyetemi és 

kutatóintézeti szféra és az iparvállalatok együttműködésével, nemzetközi kooperációval. A 

kamara, a Pécsi Tudományegyetem és a PTE Politechnika Kft. együttműködési 

megállapodásának megfelelően az IPAR 4.0 minősítő rendszer kidolgozásra került. A 

kamarai kollégák H2020 Inno-Hun támogatással felkészültek a nemzetközi benchmarkingra 

alkalmas IMP3rove Digital Innovation Quotient eszköz használatára. Az Erasmus+ „Digital 

Coach” című nemzetközi együttműködés keretében a kamara olyan megoldások 

kidolgozásában vesz részt, melyek segítik a vállalkozásokat és más szervezeteket a 

digitalizációhoz szükséges készségek és stratégiák fejlesztésében. Vállalkozói 

kezdeményezésre megkezdődött a Budapesti Műszaki Egyetemmel való együttműködési 

lehetőségek feltérképezése. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

2) Szentágothai János Kutató Központ – Innovációs és Ipari Tanácsadó testülete 

 

Cél: Egyetemi kutatási központ szakmai támogatása, a kutatási központ piaci 

tevékenységének elősegítése. 

Szakmai értékelés: Az SZKK Ipari és Innovációs Tanácsadó Testülete Rabb Szabolcs 

vezetésével folytatta a 2017-ben elkezdett munkát. A testület a folyamatos operatív munka 

mellett 2020-ban egy személyes (több on-line) ülést tartott, melyen bemutatkozott a testület 

által támogatott, a vállalati oldalról kezdeményezett két új kutatócsoport: SZKK-FOSS és az 

SZKK-Ibioscience kutatócsoportok, valamint egyeztették az SZKK vezetésével a 2020-as 

stratégiát.  

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

 

B. A PBKIK „Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás, 

ismeretterjesztés” témakörébe tartozó közhasznú tevékenységei 

 

1) Duális képzési tanácsadói hálózat működtetése 

(2019/2020 tanév és 2020/2021 tanév) 

 

Cél: A tanácsadók fő feladata, hogy a vállalkozásokat megismertessék azokkal a 

jogszabályokkal, személyi és tárgyi feltételekkel, dokumentumokkal, eljárásrenddel, 

követelményekkel, melyek a szakmai gyakorlati tanulóképzés alapjai. 
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Szakmai értékelés: A kamara a duális képzési tanácsadói hálózatának működtetését hét 

főállású tanácsadóval látja el az MKIK és a PBKIK között megkötött támogatási szerződés 

alapján. Az előző évekhez képest a tanulószerződések számában csökkenést mutatnak az 

adatok, mely az új szakképzési rendszer bevezetésére vezethető vissza. Az új rendszerben a 

tanulók kihelyezése csak az ágazati alapoktatás befejeztével válik lehetővé az azt következő 

tanulmányi félévben, illetve a következő tanévben. 

 A tanulószerződések száma: 1406 db 

 Gazdálkodó szervezetek száma: 281 db 

 Tanulószerződéses képzőhelyek száma: 323 db 

 Együttműködési megállapodások száma: 425 db 

 Együttműködési megállapodásban szereplő tanulók száma: 952 fő 

 Együttműködési megállapodást kötő szervezetek száma: 310 db 

(Adatok forrása: ISZIIR rendszer) 

 

2) Gyakorlati képzőhelyek kétszintű ellenőrzése 

 

Cél: A kamara szakképzési feladatai közé tartozik a szakmai utánpótlás nevelésre vállalkozó 

cégek szakmai felkészítése, módszertani tanácsokkal való ellátása. Feladata a törvényi 

előírások és az ezzel kapcsolatos változások ismertetése, s egyben a szükséges személyi és 

tárgyi feltételek ellenőrzése is. 

Szakmai értékelés: A kamara szakképzési feladatai közé tartozik a tanulószerződés 

megkötését megelőzően bevezető ellenőrzések lebonyolítása, illetve, a már képzésben 

résztvevő vállalkozások évközi gyakorlati ellenőrzése. Alkalmasság esetén meghatározza a 

képzőhelyen egyidejűleg, tanulószerződéssel foglalkoztatható tanulói létszámot 

szakképesítésenként. 

Az MKIK és a PBKIK között megkötött támogatási szerződés alapján Baranya megyében 

2020-ban a kamarai hivatal munkatársai, valamint külső szakértői összesen 272 ellenőrzést 

végeztek, melyek közül 90 bevezető ellenőrzés, 171 köztes, illetve 7 megújító köztes 

ellenőrzés volt. Négy esetben nem megfelelő ellenőrzési eredmény született. Az 

ellenőrzésekben 34 szakértő vett részt. (20 fő kamarai és 14 fő iskolai). Könyvelőkkel a duális 

képzésért című felkészítő rendezvény: 20 fő bevonásával 16 órás tájékoztatást tartottunk 

könyvelőknek, HR szakembereknek november folyamán, akik a gyakorlati képzőhelyek 

adminisztrációja mellett, a szakképzési hozzájárulás elszámolási lehetőségeiről és tanulói 

juttatások aktualitásairól is részletes előadást hallgathattak. 

(Adatok forrása: ISZIIR rendszer) 

 

3) Szakmai vizsgáztatás 

 

Cél: A kamara törvényben foglalt feladata az OKJ-s szakmai záróvizsgákra két 

vizsgabizottsági tag, továbbá a vizsgabizottság elnökének delegálása is azokban a 

szakképesítésekben, amelyekben a gazdasági kamara a szakképesítésért felelős miniszterrel 

kötött megállapodás alapján kidolgozta és gondozta a szakmai és vizsgakövetelményt. A 

2020/2021-es tanévtől bevezetésre került új szakképzési rendszer szerint pedig az ellenőrzési 

tagot, vagy más néven vizsgafelügyelőt delegálja a kamara. 

Szakmai értékelés: A 2020-as évben 517 db komplex szakmai záróvizsga zajlott le 

Baranyában. A vizsgák közül 356 iskolarendszeren kívül, 161 pedig iskolai rendszerben 
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került megszervezésre. A megyében összesen 5503 fő jelentkezett szakmai záróvizsgákra az 

elmúlt évben: 1526 fő iskolarendszerben és 3977 fő iskolarendszeren kívül. Baranyában 772 

tagot és 279 elnököt, az új vizsgáztatási rendszer szerint pedig 33 fő vizsgafelügyelőt delegált 

a kamara 2020-ban a szakmai záróvizsgákra. 

(Adatok forrása: ISZIIR és Minerva Egységes Rendszer) 

 

4) Szintvizsgák 

 

Cél: A szintvizsga célja, hogy eldöntse, a tanuló rendelkezik-e az irányított munkavégzéshez 

szükséges kompetenciákkal, illetve azokkal a szakmai alapismeretekkel, melyek szükségesek 

a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzéshez. Ezeket a vizsgákat a Szakképzési 

törvény előírása szerint a területi kamarák szervezték. 

Szakmai értékelés: A szintvizsgákon összesen 374 fő tanuló jelent meg és tett sikeres 

vizsgát. Összesen 52 szintvizsga zajlott le 2020. január 1. és 2020. december 31. között, 13 

szakmában. A vizsgák megvalósításába bevont iskolák száma 12 volt. 

(Adatok forrása: ISZIIR rendszer) 

 

5) A 2019/2020-as tanév Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) 

 

Cél: A Szakma Kiváló Tanulója Verseny célja a gyakorlatigényes,”fizikai” szakmák 

társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése, a szakmunkás pályamodell bemutatása, 

népszerűsítése, a pályaválasztás segítése, a tehetséges tanulók kiválasztása. 

Szakmai értékelés: A kamara feladata az írásbeli elődöntők Baranya megyei lebonyolítása, 

és az ahhoz kapcsolódó feladatok elvégzése volt. Baranya megyében a versenyeken 29 

szakmában, 12 iskolából összesen 344 tanuló írásbelizett az elődöntőkön. A verseny 

elődöntői 2020. január 6. és január 21. között kerültek megrendezésre. Az írásbelik helyszíne 

minden esetben a PBKIK volt. 

(Adatok forrása: SZKTV szakmai beszámoló) 

 

6) Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 

 

Cél: A PBKIK az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a munkaerőhiány-

munkaerőutánpótlás kérdéskörben a vállalkozások véleményét kikérje, megismerje és az így 

gyűjtött információt javaslatai, döntései meghozatala során felhasználja.  

Szakmai értékelés: 2020 júniusában alakult meg a Baranya Megyei Munkaerőpiaci 

Kerekasztal. Munkáját ágazatokon felüli, valamint ágazati munkacsoportok is támogatták és 

támogatják. Az ősz folyamán egy vendéglátóipari ágazati tájékoztató fórum is megszervezésre 

került a kamarában. December 7-én a Baranya megyei szakképző intézmények fenntartóival 

kibővített munkaerőpiaci kerekasztal ülésen megtárgyalásra és a fenntartók által is 

elfogadásra kerültek a Baranya megyei szakképzési beiskolázási keretszámok az elkövetkező 

három tanévre vonatkozóan. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

7) Gyakorlati oktatók mesterképzése és mestervizsgáztatása 

 
Cél: Az iskolai rendszerű képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző 

szakemberek mesterképzésének és mestervizsgáztatásának lebonyolítása. 
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Szakmai értékelés: 2020 év során összesen 44 fő mesterképzése és vizsgáztatása valósult 

meg, közülük 42 fő tett sikeres vizsgát. A képzésbe bevont személyek közül, az MKIK-val 

kötött támogatási szerződés értelmében, 22 fő támogatott formában vett részt a képzéseken. A 

kamara 2020-ban az alábbi szakmákban szervezett mestertanfolyamot és vizsgát: autószerelő, 

karosszérialakatos, fodrász, gázfogyasztó-berendezés és csőhálózat szerelő, valamint 

villanyszerelő. 

(Adatok forrása: ISZIIR Rendszer, belső nyilvántartás) 

 

8) Kamarai gyakorlati oktatók képzése 

 

Cél: Az iskolai rendszerű képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző 

szakemberek képzése. 

Szakmai értékelés: 2020 év során összesen 50 fő gyakorlati oktató képzése valósult meg, 

közülük mindenki sikeres vizsgát tett. A képzésbe bevont személyek közül, az MKIK-val 

kötött támogatási szerződés értelmében valamennyien támogatott formában vettek részt a 

képzéseken. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

9) Pályaválasztás, pályaorientáció 

 

Cél: A kamara pályaorientációs, pályaválasztási tevékenységének alapvető célja a megyei 

munkaerő-piaci igények, a szakképzés, valamint a pályaválasztás előtt álló diákok életútjának, 

kitűzött céljainak összehangolása. A célcsoportot a baranyai általános iskolás és középiskolás 

diákok mellett a pályaválasztásukat segítő szülők és pedagógusok alkotják. 

Szakmai értékelés: A kitűzött célok megvalósítása, illetve a baranyai általános és 

középiskolás diákok pályaválasztásának segítése, valamint a pályaorientációban érintett 

valamennyi résztvevő, szülők és tanárok széleskörű tájékoztatása érdekében a kamara számos 

tevékenységet végzett 2020-ban: 

 Üzemlátogatások, tanműhely-látogatások szervezése és lebonyolítása „Nyitott Kapuk” 

elnevezéssel, összesen 16 alkalommal. A járvány sajnos nem tett lehetővé több 

látogatási lehetőséget. 

 Tájékoztatók, előadások különböző fórumokon, rendezvényeken, 12 alkalommal 

szülői értekezlet tartása, valamint önismereti és pályaorientációs osztályfőnöki órák 

tartása online és élő kapcsolatban egyaránt, összesen 148 alkalommal. 

 Szakmaismereti rendezvények szervezése: Gép-Ésszel Baranyában (10. alkalommal), 

Villany-Ász verseny 4., AutóMánia 3. és Épít-ésszel verseny 2. alkalommal. Több, 

mint 400 gyermek részvételével mind a négy versenyt el tudtuk indítani, de a három 

fordulós versenyek előrehaladását a tavaszi koronavírus járvány első hulláma 

megállította. 

 2020-ban már negyedik alkalommal, összesen három turnusban szerveztünk napközi 

jellegű saját pályaorientációs tábort. Az öt napos táborok során céglátogatások, 

szakmabemutatók, önismereti és kreatív foglalkozások és sportprogramok várták a 

tábor résztvevőit. 

 Hovatovább pályaorientációs napot ebben az évben online szervezte meg az Oktatási 

Hivatal, melyen előadást tartottunk. 

 Általános iskolás 7. évfolyamos diákok körében „Általános iskolások pályaválasztása 

2020.” című kérdőíves kutatást tavaly is elvégeztük.  

 Ezeken kívül pályaválasztást segítő egyéni tanácsadásokat tartottunk, tájékoztató 

anyagokat, kiadványokat készítettünk, működtettük és működtetjük a 
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https://palyavalasztasbaranya.hu/ weboldalt, valamint hozzá kapcsolódó Facebook 

oldalt a célcsoportok minél eredményesebb elérése érdekében. 

(Adatok forrása: ISZIIR rendszer) 

 

10) Carrier 4.0  

 

Cél: A digitális átalakulás és az Ipar 4.0 nemcsak a munkakörökben, a szakképzésben és a 

kompetencia- illetve képesítési követelményekben vezet jelentős változásokhoz, hanem mély 

hatással van az oktatási / tanulási folyamatokra, és így a kompetencia fejlesztésének különféle 

formáira, a digitális változás korában élő fiatalok életére. A projekt célja egy holisztikus 

vállalkozói ismeretek oktatására vonatkozó koncepció kidolgozása, amely a vállalkozói 

életforma minden részére kiterjed. Olyan tanulási anyagok felkutatására és alkalmazására 

kerül sor, amelyeket korábbi projektek során fejlesztettek ki, teszteltek, és melyeket jó 

gyakorlatnak lehet tekinteni. 

Szakmai értékelés: A partnerek elkezdték a tananyagok kidolgozását, valamint létrehozták a 

digitális platformot, mely tesztelésre került. 

(Erasmus+ program) 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

11) Digital coach  

 

Cél: A projekt olyan megoldásokat dolgoz ki, amelyek segítik a vállalkozásokat és 

szervezeteket a digitalizációhoz szükséges készségek és stratégiák fejlesztésében. A kamara a 

projekt keretében együttműködik a Budapesti Műszaki Egyetem Ipar 4.0 központjával. 

Szakmai értékelés: A projekt az elbírálás alapján „támogatott” státuszba került és a 

megvalósítás szakaszába lépett. A nemzetközi partnerség a közös munkát megkezdte. 

(Erasmus+ program) 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

12) Nőnap365 projekt  

 

Cél: A „Nőnap 365” projekt célja a szigetvári CsakPONT működtetése, mely szolgáltatásai, 

képzései révén hozzájárul a nők foglalkoztathatóságához, a térség munkáltatóinak 

érzékenyítéséhez.  

Szakmai értékelés: Szigetvár, Sellye, Szentlőrinc és vonzáskörzetének településein a 

pandémiás szabályok betartásával számos családi rendezvény és klub foglalkozás valósult 

meg: családi és tanácsadási napok, pályaválasztási tábor, láthatatlan munka napja, állásbörze, 

kerekasztal beszélgetések, jó gyakorlat konferencia. Több képzési program is indult: nyelvi 

kompetenciafejlesztés, jogosítvány szerzés, aranykalászos gazda képzés, helyi termék 

workshop, munkáltatói képzés. A projekt 2020. év végével fejeződött be, a kamaránk által 

szervezett programokon, képzéseken, tanácsadásokon közel 3.000 fő vett részt, melyből közel 

150 fő helyi vállalkozás képviselője volt. 

(Széchenyi2020 Program) 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
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13) Munka És Család projekt 

 

Cél: A projekt fő célkitűzése a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka 

összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel. A 

konzorciumot a PSN Zrt. vezeti, melynek a kamara mellett további tagja a MIOK és a 

Pécsimami Közhasznú Egyesület.  

Szakmai értékelés: 2020-ban lépett utolsó szakaszába a projekt, melynek célja a régiónkban 

élő nők munkába való visszatérésnek segítése, a munka és a család összeegyeztetésének 

előmozdítása volt. Nagy hangsúlyt fektettünk az atipikus, rugalmas foglalkoztatás 

népszerűsítésére a munkáltatók bevonásával és tájékoztatásával, melynek elősegítésére 

elkészült egy munkáltatói kézikönyv. A kamaránk által szervezett rendezvényeken közel 150 

helyi vállalkozás, több, mint 270 képviselője vett részt, míg további szemléletformáló 

rendezvényeinken közel 2200-an, képzéseinken 490-en, tanácsadásainkon több, mint 300-an 

vettek részt, gyerektaxi szolgáltatásunkat pedig közel 3000 alkalommal vették igénybe. A 

projekt 2021. februárjában fejeződött be. 

(Széchenyi2020 Program) 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

14) Humán klub működtetése  

 

Cél: A helyi humán témákban tapasztalatcsere, tudásmegosztás, tudásbázis-építés és 

vállalkozói szemléletformálás a hatékony működés érdekében. Célja továbbá, hogy a HR 

szakmában a Baranyában is rendelkezésre álló széles körű tudást, ismeretet és minőségi 

szolgáltatást nyújtók és az azt igénybe vevők egymásra találását elősegítse. 

Szakmai értékelés: A klub tagjainak létszáma 35 fő. A klub 2020-ban 5 ülést tartott. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

15) Kamarai Oktatási Központ 

 

Cél: A folyamatosan változó technológiai és gazdasági környezethez, valamint az elvárt 

fejlődés eléréséhez elengedhetetlen a munkatársak naprakész tudása, megfelelő szintű 

képzettsége. A Kamarai Oktatási Központ speciális, a vállalkozások igényeihez igazodó 

képzési programokkal áll a megrendelők rendelkezésére, öt különböző területen. 

Szakmai értékelés: 2020-ban a Kamarai Oktatási Központ (PBGSZ Nkft., E-001772/2018) 

öt képzést szervezett. Klasztermenedzsment ismeretek (E-001772/2018/D006) 8 fő 

részvételével, Nemzetközi üzleti tevékenységet segítő menedzsment eszközök (E-

001772/2018/D007), 13 fő részvételével, Marketing eszközök KKV-k munkatársai számára 

(E-001772/2018/D005), 16 fő részvételével, Külpiaci alapismeretek KKV-k számára (E-

001772/2018/D008) 9 fő részvételével, Szoftverfejlesztési alapismeretek Java nyelven (E-

001772/2018/D015) 2 fő részvételével. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
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C. A PBKIK „A kulturális örökség megóvása” témakörébe tartozó közhasznú 

tevékenységei 

 

 

1) REFREsh projekt  

 

Cél: A projekt célja az ipari örökség újrahasznosítása a kereskedelmi és szolgáltatási szektor 

szereplőivel együttműködve. Ennek eléréséhez kulturális események, workshopok szervezése 

is kapcsolódik. 

Szakmai értékelés: A nemzetközi projekt 2020. szeptemberében zárult. Bemutatásra kerültek 

a projekt szakmai eredményei: a régiót vizsgáló SWOT analízis, a legjobb gyakorlatot 

bemutató dokumentum, újrahasznosítási koncepció. Emellett a regionális stratégia 

kidolgozása is megtörtént a kreatív helyszínre, valamint egy választott ipari helyszínre 

vonatkozóan, valamint a résztvevő országok regionális stratégiáinak összefogása egy 

nemzetközi stratégiává. 

(Interreg Central Europe Program) 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

2) Cult-creaTE projekt  

 

Cél: Kreatív ipari és turisztikai stratégiák és akciótervek kidolgozása, amelyek befolyásolják 

a kkv-k versenyképességét. A nemzetközi területeken egyre nagyobb figyelmet kap a 

kulturális és kreatív turizmus, ezt szem előtt tartva a projekt egyik fő feladata, hogy új 

együttműködési lehetőségeket találjon a regionális kreatív és kulturális turizmus támogatására 

a regionális gazdaságfejlesztés érdekében. 

Szakmai értékelés: 2020-ban két stakeholder találkozó került megrendezésre. Az első 

találkozó témája a turisztikai értékláncok kialakítása és a desztináció menedzsment volt a 

megyei LEADER közösségek és helyi akciócsoportok részvételével, míg a második 

találkozón a helyi gasztronómiai szektorban és borturzimusban tevékenykedő KKV-k 

számára kerültek jó gyakorlatokat bemutatásra. Az ősszel megrendezésre került 

disszeminációs rendezvény keretében népszerűsítettük a projektet a turizmus szektorban 

érintett KKV-k körében, ahol további együttműködési lehetőségek megvalósításáról is 

egyeztetés zajlott. 

(Interreg Europe Program) 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

 

D. A PBKIK „A magyarországi etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység” 

témakörébe tartozó közhasznú tevékenységei 

 

2020-ban a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nem végzett ilyen irányú 

tevékenységet. 
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E. A PBKIK „fogyasztóvédelem” témakörébe tartozó közhasznú tevékenységei 

 

1) A Békéltető Testület működtetése 

 

Cél: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 1999-től vezette be hazánkban is a 

fogyasztóvédelemnek ezt az Európai Unióban már ismert intézményét. Az ország szinte 

valamennyi megyéjében és a fővárosban működnek békéltető testületek, azért, hogy a 

fogyasztói jogvitákat peren kívüli eljárás keretében igen gyorsan és olcsón, lehetőleg 

egyezséget létrehozva elrendezzék. 

Szakmai értékelés: Az elmúlt évben a testület 392 fogyasztói jogvitát tárgyalt. Az 

ügyintézés főbb adatai az alternatív jogérvényesítés eredményességét mutatják. Nőtt az 

egyezségkötések száma, 95 db volt, ami jelentős arányt képvisel. A vállalkozásokat a 

fogyasztói igény teljesítésére felszólító ajánlást 76 esetben bocsátott ki a testület. A kérelem 

elutasítására a fogyasztói igény megalapozatlansága miatt 97 esetben került sor. Eljárást 

megszüntető döntést is kellett hozni a testületnek, zömmel abból az okból, hogy a fogyasztó 

hiányosan terjesztette elő a kérelmét és a hiányt felszólítás ellenére sem pótolta. A lezárt 

ügyek közül kötelezést tartalmazó határozat 8 db, elutasítás 97 db. A lezárt ügyek nagyobb 

része, 244 db, a termékekkel, míg 148 db a szolgáltatásokkal kapcsolatos. Folyamatosan nő a 

tanácsadások száma. A tárgyévben 505 db tanácsadási szolgáltatás nyújtására került sor. A 

fogyasztók tanácsadás keretében zömmel hibás teljesítéssel, jótállással, közüzemi 

szolgáltatással, internetes vásárlással kapcsolatos ügyek iránt érdeklődnek. A tanácsadáson 

felmerült egyedi ügyek nagy részében indul később békéltetési eljárás. A testület működéséről 

a békéltető testületi honlapok (www.baranyabekeltetes.hu; www.bekeltetes.hu) nyújtanak 

tájékoztatást. 

(Adatok forrása: Összefoglaló tájékoztató a PBKIK mellett működő Békéltető testület 2020. 

évi tevékenységéről) 

 

F. A PBKIK „Euroatlanti integráció elősegítése” témakörébe tartozó közhasznú 

tevékenységei 

 

1) Enterprise Europe Network hálózati munka  

 

Cél: Az EU által – 2008-ban – létrehozott és 60%-ban társfinanszírozott irodahálózat fő célja 

a kis- és középvállalkozásainak magas színvonalú szolgáltatásokkal történő támogatása, 

ezáltal a cégekben rejlő innovációs potenciál növelése, eredményes kiaknázása, különös 

tekintettel a nemzetközi piacokon hozzáadott értékkel rendelkező termékekkel és 

szolgáltatásokkal történő megjelenésre. (www.enterpriseeurope.hu) 

A Magyarországon 8 tagú konzorcium által működtetett irodahálózat Pécs-Baranyai 

Kereskedelmi és Iparkamarában működő regionális irodája a Dél-Dunántúl kis- és 

középvállalkozásainak az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 

 Egyszerű és komplex információ átadás 

 Üzleti, technológiai és K+F+I pályázati partnerkeresés (hálózati adatbázis 

segítségével) 

 Visszacsatolási lehetőség KKV-k részére EU jogi kérdésekben 

 Tájékoztató rendezvények, fórumok, workshopok szervezése kiemelt EU 

témakörökben 

 Nemzetközi céglátogatások és üzletember találkozók szervezése itthon és külföldön 

 Technológia és tudástranszfer. 

 

http://www.enterpriseeurope.hu/
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Szakmai értékelés:  

 ITT és MOST online nemzetközi üzletember találkozó magyar nyelven 

Alprogram célja: A vállalkozók többsége a COVID helyzet gazdasági hatásainak 

súlyosbodása végett számos új nehézséggel, az üzleti és beszállítói partnerségben 

fellépő kapacitáshiánnyal nézett szembe, melyeket a kamara, az általa szervezett 

online szektoriális egyeztetéseken tárt fel. Ezek megoldására és az új kínálkozó 

lehetőségek hatékony menedzselésére hozta létre – partneri együttműködésben – 

a helyi, V4 és Kárpát-medencei vállalkozók üzleti közösségének erősítésére, az 

ellátási lánc rövidítésére és a határmenti magyar-magyar vállalkozói kapcsolatok 

kiépítésére szolgáló magyar és angol nyelvű üzleti partnerkeresési platformot. 

Alprogram szakmai értékelése: Az ITT&MOST nemzetközi online üzletember 

találkozó 2020.08.04-12.31-ig 24 ország 547 vállalkozója számára folyamatosan 

biztosított online kétoldalú üzleti tárgyalási lehetőséget, mellyel a hazai legnagyobb 

ilyen platformot biztosította. 

 Helyi rendezvények 

A vírushelyzet mindenhol új gazdasági lehetőségeket teremtett, melyről első kézből 

származó információkat szolgáltatott az év során 13 ország relációjában 560 

vállalkozás részvételével megrendezett online fórumsorozat, szintén az „ITT&MOST” 

keretében. Ezeken az adott országok üzleti lehetőségeiről a külgazdasági attasék, helyi 

kamarák és az Enterprise Europe Network helyi irodái, az MKIK, az EXIM, valamint 

a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési hálózat kollégái adtak tájékoztatást a hazai 

vállalkozások számára. Az eseményhez társszervezőként 7 hazai és 8 külföldi 

gazdaságfejlesztési szervezet és kamara, valamint a PTE ÁOK ITD csatlakozott. 

Emellett munkavédelmi és munkaügyi tájékoztatónapok, illetve pályázati K+F 

együttműködési napok zajlottak le a program keretében.  

Összességében 885 szervezet képviselője vett részt az online vagy személyes 

részvételű eseményeken. 

 Egyedi tanácsadói szolgáltatásban részesült ügyfelek száma: 150 

 Üzleti / technológiai / K+F+I pályázati partnerkereső szolgáltatásban részesült 

ügyfelek száma: 81 

 Ügyfelek tárgyalásainak száma üzletember találkozókon: 148 

 Ügyfelek partnerségi megállapodásainak száma: 8 

 Nemzetközi szinten sikeres mély tanácsadások száma: 9 

(Adatok forrása: PEAS, IMT, EASME EEN IT Tool rendszerek, 

https://ittesmost.b2match.io/) 

 

2) A Magyar-Horvát Tagozat működtetése 

 

Cél: Magyarország és Horvátország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztése. A magyar 

vállalkozások külkereskedelmi kapcsolatainak előmozdítása, az export és a gazdasági 

együttműködés ösztönzése. Kapcsolattartás a partnerország országos és területi kereskedelmi 

és iparkamaráival, valamint a partnerországban működő magyar külképviselettel és 

kereskedelemfejlesztési intézményekkel. 

Szakmai értékelés: A tagozat országosan 61 tagja egy alkalommal ülésezett, negyedéves 

hírlevélben tájékoztatást kapott magyar-horvát határmenti vállalkozói együttműködési 

lehetőségekről, Horvátország legfontosabb gazdasági híreiről, a COVID-19 miatti 

határátlépési és logisztikai szabályozásokról, aktuális pályázatokról, tenderekről, és releváns 

online rendezvényekről. Kiemelt fontosságú volt az Interreg B-Light pályázati információk 
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átadása. A tagozat részt vett kiállításokon, vásárokon és üzletember találkozókon: SIRHA 

Budapest, ITT&MOST, Go Global Go Virtual - Fókuszban a V4 országok, MKIK 

Külgazdasági Értekezlet. Világbanki felkérésére a Magyar-Horvát üzleti kapcsolatok 

lehetőségeinek feltárása szakmai tanácsadó munkát értékelte.  

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

3) Delegációk, kamarai együttműködések 

 

Cél: A térség vállalkozóinak érdemi gazdasági együttműködésének kialakítását és 

támogatását szolgálja a kamara azon tevékenysége, melynek keretében külföldi kamarák, 

vállalkozásfejlesztési érdekképviseletek, nemzeti kereskedelmi képviseletek és konzulátusok 

tagjait fogadja, velük e célok mentén együttműködéseket kezdeményez és rögzít. 

Szakmai értékelés:  

 Kamaránk fogadta az Cseh Köztársaság Budapesti Nagykövetségének delegációját 

cseh vállalkozásokkal, klaszterekkel és testvérvárosi kapcsolatok mentén realizálható 

együttműködések egyeztetése céljából.  

 Az MKIK bilaterális tagozatainak tendereit, üzleti és partnerségi ajánlatait az év 

folyamán eljuttatjuk a kamarai tagságnak, illetve honlapunkon elérhetővé tettük. 

Mindegyikük tagsága meghívást kapott a kamara által szervezett ITT&MOST 

nemzetközi online üzletember találkozóra, mely 2020.07.01-12.31-ig 24 ország 547 

vállalkozója számára folyamatosan biztosított online kétoldalú üzleti tárgyalási 

lehetőséget. Az év során 13 ország relációjában 560 vállalkozás részvételével került 

megrendezésre online webinárium az adott ország üzleti lehetőségeiről hazai 

vállalkozások számára. Az eseményhez társszervezőként 7 hazai és 8 külföldi 

gazdaságfejlesztési szervezet és kamara csatlakozott. 

 Kamaránk csatlakozott a Dunamenti Kereskedelmi Kamarák Szövetségéhez 

(DCCF), melyben 6 ország 8 kamarája alapító tag és célja EU bővítésének támogatása 

a nyugat-balkáni országokkal, csatlakozás az uniós finanszírozású projektre pályázó 

Adriai és Jón Kamarák Fóruma által vezetett konzorciumhoz, és más Dunamenti régió 

gazdaságfejlesztését célzó projektpartnerségek és pályázati források keresése. 

 A Horvát Gazdasági Kamara meghívására kamaránk részt vett a Visegrád Group 

Online Business Meetings virtuális üzleti találkozón  

 A KKM által szervezett online partnertalálkozón a kamara képviselői személyes 

tárgyalásokat folytattak 20 ország külgazdasági attaséival befektetők és gazdasági 

együttműködési lehetőséget feltérképezése végett. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

 

G. A PBKIK „Vitarendezés” témakörébe tartozó kiemelten tevékenységei 

 

1) Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 

 

Cél: A Teljesítésigazolási Szakértői Szervet az építmények tervezésével és kivitelezésével 

kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az 

építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel 

összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV törvény hívta életre az építőiparban hosszú 

évek alatt kialakult körbetartozások, ki nem fizetett alvállalkozói láncok felszámolására. 
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Szakmai értékelés: 2020. évben nem érkezett be kérelem a kamarához a TSZSZ eljárásának 

megindítása iránt. Összesen három esetben volt Baranya megyei székhelyű vállalkozás a 

kérelmező és/vagy volt Baranya megyében a teljesítés helye. 

(Adatok forrása: MKIK TSZSZ admin) 

 

 

H. A PBKIK „Üzleti forgalom biztonságának elősegítése” témakörébe tartozó 

tevékenységei 

  

1) Építőipari kivitelezői regisztráció 

 

Cél: Minden építőipari kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni 

vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény, valamint az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet rendelkezései szerint. 

Szakmai értékelés: 2020. évben 478 építőipari vállalkozás teljesítette regisztrációs 

kötelezettségét a kamaránál, mely adatszolgáltatásból és egyszeri, 5.000,- Ft összegű 

regisztrációs díj befizetéséből áll. A befizetett regisztrációs díjakat a kamara tovább utalta az 

építőipari kivitelezői tevékenység végzésére jogosultak névjegyzékét vezető Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamarának. 2020. évben a kamara 21 építőipari kivitelezői vállalkozás 

ellenőrzését végezte el.. 

(Adatok forrása: MKIK Kivitelezői Regisztrációs Rendszer) 

 

2) Kötelező kamarai regisztráció 

 

Cél: A kamarai közfeladatok ellátáshoz történő hozzájárulásként vezette be a gazdasági 

kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény a kötelező kamarai regisztrációt. A regisztráció 

adatszolgáltatásból és évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulás befizetéséből áll. 

Szakmai értékelés: 2020. évben 3.790 vállalkozás regisztrálta magát a kamarában, ebből 25 

vállalkozás 2012-ben vagy azt megelőzően, 14 vállalkozás 2013-ban, 18 vállalkozás 2014-

ben, 4 vállalkozás 2015-ben, 34 vállalkozás 2016-ban, 22 vállalkozás 2017-ben, 3 vállalkozás 

2018-ban, 61 vállalkozás 2019-ban alakult és 3.609 vállalkozás 2020-ban alakult. 2020. évben 

a korábbi évekre vonatkozóan is érkezett kamarai hozzájárulás befizetés a kamarához. 

Összesen124.964.982,- Ft kamarai hozzájárulás érkezett be, a NAV közreműködésével 2019. 

évig bezárólag átadott ügyekből 541. 947,- Ft folyt be. A kamara 2020. évben nem kereste 

meg a NAV-ot a be nem fizetett kamrai hozzájárulások behajtása iránt. 

(Adatok forrása: MKIK Kamarai Regisztrációs Rendszer) 
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I. A PBKIK „gazdaságfejlesztés” témakörébe tartozó tevékenységei 

 

1) COVID 19 járvánnyal kapcsolatos kamarai aktivitások 

 

Cél: A pandémia okozta gazdasági nehézségek enyhítése a helyi szereplők számára, valamint 

országos javaslatok készítése. 

Szakmai értékelés:  

 A kamarai weboldalon önálló tájékoztató oldalt hoztunk létre: 

https://pbkik.hu/koronavirus/ 

 Két ütemben felmértük a vállalkozások problémáit és javaslatait, áprilisban és 

decemberben, 7-7 ágazati munkacsoportban. Az egyeztetések alapján és a 

folyamatosan értékelt vállalkozói problémák mentén 10 darab országos és helyi 

hatáskörű javaslatcsomagot állítottunk össze, amelyek jelentős része végül a 

jogszabály alkotások során meg is jelentek, megvalósultak.  

 A legfontosabb eredményes javaslataink: bérleti díjcsökkentés, KATA mentesítés és 

a kedvezmények ágazati kiterjesztése, hitelprogramok igénybe vevői körének 

szélesítése és pontosítása, körbetartozás kezelése, bértámogatás kiterjesztése, 

jövedéki adó módosítása, éttermi kiszállítás ÁFA csökkentése.  

 A kamarai javaslatokat az alábbi linkre töltöttük fel: 

https://pbkik.hu/temak/koronavirus/kamarai-javaslatok/  

 A válság Széchenyi Kártya konstrukciók eredményes piacra juttatása érdekében 

megszerveztük a pécsi kamarai kapacitásbővítést és a városi irodák folyamatos nyitva 

tartását is. Az országban a harmadik legnagyobb volument kamaránk közvetítette ki. 

https://pbkik.hu/penzugyi-megoldasok/  

 Kollégák a pályaorientáció támogatására egy ma már országszerte használt online 

szabadulószobát fejlesztettek, ma már több mint 1000 résztvevő használta ezt.  

https://palyavalasztasbaranya.hu/blog-hirek/palyaorientacios-szabadulo-szoba/ 

 Folyamatosan a Külügyminisztériummal egyeztetve segítettük a vállalkozások 

külföldre utazását és/vagy hazatérését, külföldi munkavégzést és a szakmai delegációk 

bejutását az országba. Igazolásokat, sok esetben közvetlen KKM lobbit biztosítottunk. 

 Gyors ütemben megszerveztük a COVID járvánnyal kapcsolatos protokollokat, a 

maszkgyártás és helyi fertőtlenítő gyártás kapacitásait és logisztikát. 

Megszerveztük a megyei vállalkozások gyorsteszthez való gyors hozzájutását, a 

kamarai tagok számára a kedvezményes 24 órás PCR tesztelést.  

 A kamara által menedzselt gépipari és építőipari klaszterekkel a felelős 

Minisztériumok számára ágazatai javaslatokat nyújtottunk be, amelyek a 

beruházási, támogatási és válságkezelési stratégiákban és akciókban is megjelentek.  

https://pbkik.hu/2020/06/23/hirek/del-dunantuli-gepipari-klaszter-jarvanyugyi-

tanulsagai/ 

https://pbkik.hu/2020/04/24/hirek/epitoipari-agazatspecifikus-javaslatcsomag/ 

 A március-december közötti időszakban folyamatosan telefonos és online rendkívüli 

ügyeleti rend bevezetése mentén napi 10-30 vállalkozói tanácsadást nyújtottunk a 

rendeletek értelmezése, hitel és támogatási programok, bértámogatások kapcsán.  

 Hetente több rendkívüli szakmai hírlevelet készítettünk és küldtünk meg a megyei 

vállalkozások számára.  

 A kamara által kialakított online felületen (Itt&Most) szerveztük meg a vállalkozások 

hazai és külpiaci tevékenységét segítő tárgyalási rendszert, év végére több mint 500 

vállalkozás, 24 országból csatlakozott a rendszerhez.  

https://pbkik.hu/koronavirus/
https://pbkik.hu/temak/koronavirus/kamarai-javaslatok/
https://pbkik.hu/penzugyi-megoldasok/
https://palyavalasztasbaranya.hu/blog-hirek/palyaorientacios-szabadulo-szoba/
https://pbkik.hu/2020/06/23/hirek/del-dunantuli-gepipari-klaszter-jarvanyugyi-tanulsagai/
https://pbkik.hu/2020/06/23/hirek/del-dunantuli-gepipari-klaszter-jarvanyugyi-tanulsagai/
https://pbkik.hu/2020/04/24/hirek/epitoipari-agazatspecifikus-javaslatcsomag/
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 Az online tanulást segítendő a Pannon Tv-vel külső és kamarai munkatársak által 

készített nyelvórákat, az adott főleg általános iskolai tananyaghoz kapcsolódó 

előadásokat forgattunk. Ezek a kamara youtube csatornáján és a televízióban is 

vetítésre és feltöltésre kerültek.  

https://pbkik.hu/2020/03/30/hirek/kamaraakademia-light/ 

https://pbkik.hu/2020/05/20/hirek/kamaraakademia-extra-uzleti-videosorozat/ 

 A COVID központok számára Pécsett és Mohácson 6.3 millió Ft adományt 

gyűjtöttünk és adtunk át az ott dolgozó ápolók és diagnosztikai munkatársak számára.  

 Nagy László a Techniq Kft. tulajdonosának kezdeményezését kamaránk is támogatta 

és támogatja, amelyben az 1+1 kampány alapján a céges támogatást ajánlottak fel a 

PTE alapítványnak az egészségügyi munka támogatására.  

 Folyamatos szakmai kapcsolatot a Kormányhivatallal segítette a helyi vállalkozás 

bértámogatási pályázatainak gyors ügyintézését, a választott szakértők segítségével 

a vállalkozások eredményesen pályáztak.  

 Eredményesen lobbiztunk a gépipari és építőipari szereplők beragadt pályázati 

forrásainak gyors kiutalásában, 18 cég fejlesztéseit és likviditását segítve.  

 Pécs város felkérésére online üléseken adtuk át a válságkezeléssel kapcsolatosan 

szakmai javaslatainkat. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

2) Fejlesztéspolitika 

 

Cél: A reálgazdaságra támaszkodó konkrét iparfejlesztési program elindítása és szervezése, 

amely a megye és ma már a régió jövőjének egyik legfontosabb záloga. 

Szakmai értékelés: A 2018-ban elindított Baranyai Iparfejlesztési Program mentén a megyei 

vállalkozások fejlesztési javaslatait folyamatosan mértük és feldolgoztuk. A Baranyai Megyei 

Önkormányzattal partnerségben 100 megyei vállalkozás fejlesztési igényei adatbázist 

állítottunk össze on-line, személyes és telefonos lekérdezés segítségével. Ez az adatbázis adja 

a megyei és városi fejlesztési tervek gazdasági alapját, bázisa a megyei fejlesztési 

stratégiának.  

 Folyamatosan egyeztettünk a fejlesztési kormánybiztossal, segítve a fejlesztéspolitika 

stratégiai kulcselemeinek meghatározását.  

 Az egyetemmel, szakértő tanácsadókkal és a megyei önkormányzattal és városokkal 

együttműködésben megindítottuk a gazdasági érdekeit képviselő gazdasági fókuszú 

fejlesztési stratégiai alapozást.  

 Megkezdtük az Igazságos Átmenet Programra történő felkészülést és az 

érdekcsoportba tartozó vállalkozások felmérését.  

 A KKV innovációs központ programot egyeztettük a helyi és országos (ITM és 

NKFIH) vezetőkkel. Az egyetemi fejlesztési stratégiákkal történő szinergiák feltárása 

is megkezdődött. A program részelemeként átadásra került a pécsi IT HUB központ.  

 25 kistelepülési polgármester és területfejlesztési szakértők bevonásával elkészítettük 

a Baranyai megyei jövőképet, egy 2 napos műhelymunkára alapozva.  

 Véleményeztük a Pécs Városi Kockázati Tőkealap programot.  

 Megkezdtük az egyeztetéseket a Budapesti Műszaki Egyetemmel, a megállapodás 

megkötésére 2021-ben került sor.  

 A Szentágothai János Kutató Központban az ipari tanácsadó testület vezetését és a 

testület munkájának szervezését Kamaránk menedzseli. A Foss által kezdeményezett 

kutatócsoport megalakulása óta elindult az I-bioscence vállalattal egy új 

kutatócsoport szervezése bioinformatika témában és megalakult az Anyagcsere-

https://pbkik.hu/2020/03/30/hirek/kamaraakademia-light/
https://pbkik.hu/2020/05/20/hirek/kamaraakademia-extra-uzleti-videosorozat/
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szabályozás és Bioimpedancia Kutatócsoport. Új céges helyi együttműködések 

indultak a Pannonpharma és a Z-elektronika Kft. projektjei mentén.  

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

3) #ajelenajövőd kampány 

 

Cél: Pécs város és a megye műszaki arculatának megteremtése és fejlesztése, a 

visszavándorlás megindítása, a fiatalok elvándorlásának lassítása. Cél a szakmai képzések felé 

történő orientálás és a gazdasági közélet még erősebb szervezése. Operatív cél a helyi, 

működő vállalkozásokra épített kommunikációs kampány, amely bizonyítja a város és megye 

gazdasági értékeit, bemutatja a fiatalok számára a képzési és munkalehetőségeket.  

Szakmai értékelés: Széleskörű összefogásban a kamara vezetésével a Pécsi 

Tudományegyetem, Pécs városa, Baranya megye, vállalkozások és intézmények, valamint az 

azokat tömörítő klaszterek együttműködésében indult a program. 2020-ban a hagyományos 

kommunikációs felületek mellett megjelentek egyrészt új médiafelületek (pl. kosármeccsen) 

másrészt saját, illetve partnereinek által szervezett rendezvényeken (ameddig lehetett 

személyesen részvétellel rendezvényt szervezni) különdíjak formájában lett népszerűsítve a 

projekt és annak célja. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

4) #Heti1Helyi kampány 

 

Cél: A kamara 2020 decemberében #Heti1Helyi címmel indít kampányt, annak érdekében, 

hogy a helyi lakosok és vállalkozók figyelmét felhívja arra, hogy ők maguk mit tehetnek a 

helyi vállalkozások túléléséért a jelen helyzetben. A kamara arra hívja fel a lakosság 

figyelmét, hogy vegyenek hetente legalább egyszer egy helyi terméket, rendeljenek legalább 

hetente egyszer étteremből, vegyenek igénybe hetente legalább egy helyi szolgáltatást és 

népszerűsítsék is ezt, hogy mások is kövessék a példájukat. A kampány által a vállalkozásnál 

forgalmat generálva segíthet mindenki, hogy a helyi vállalkozások megtarthassák 

dolgozóikat.  

Szakmai értékelés: A kamara #Heti1Helyi kampány Facebook oldaláról egyenesen a 

vállalkozók által a saját Facebook profiljukon megfogalmazott ajánlatra irányítja a vásárlót, 

érdeklődőt. A kampány így a vállalkozó részére valós időben hozhat forgalmat, bevételt. A 

kampány honlapján valamennyi együttműködő partner megjelenik. A kamara arra is buzdítja 

a fogyasztókat, hogy az általuk vásárolt terméket/szolgáltatást posztolják a Facebookon. 

Emellett közéleti, gazdasági szereplők videóban „üzennek”. A kampány decemberi 

sajtómegjelenés széleskörű volt. A kampány, a projekt 2021-ben is folytatódik. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

5) SACHE projekt 

 

Cél: A projekt olyan integrált helyi fejlesztési stratégiákat fog kidolgozni és megvalósítani, 

amik felgyorsítják a kreatív vállalkozói szellemet a kulturális örökségekben és azok 

környezetében.  

Szakmai értékelés: A kamara koordinálta a projekt első fázisát, ahol egy nemzetközi 

stratégia került kidolgozásra. 2020-ban megkezdődött egy tréninganyag kidolgozása és a 

célcsoport igényeinek felmérése.  

(Interreg Central Europe Program) 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
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6) Az innováció fejlesztése a régióban 

 

Cél: A régió, Baranya megye és Pécs városa is elmarad innovációs kibocsátás szempontjából 

az országos átlagtól. Társadalmi-gazdasági cél a helyi tudásközpontok elméleti kutatási 

tevékenységének hatékony az ipar és a vállalkozások számára hatékony összekapcsolása. A 

kamara célja a vállalkozások számára hatékony és gyakorlatias innovációs tanácsadás, 

innovációs rendszerek kiépítése és menedzselése, a régió innovációs kapacitásának fejlesztése 

és a helyi vállalkozások innovációs potenciáljának növelése. 

Szakmai értékelés:  
Folytatódott az együttműködés a Pécsi Tudományegyetemmel, különösen a Szentágothai 

János Kutatóközpont Innovációs és Ipari Tanácsadó Testülete keretében. 

A helyi cégek információhoz és lehetőséghez juttatása érdekében a kamara tagja a Nemzeti 

Technológiai Platformnak. Folytak a céges innováció menedzsment tanácsadások 

(IMP3rove/IHC), valamint a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségekről való tájékoztatás, a 

pályázók és a kooperációk kialakulásának segítése. A megszakadt ellátási láncok újjáépítése 

érdekében a kamara – partnereivel – innovatív platformot hozott létre (ITT és MOST online 

nemzetközi üzletember találkozó magyar nyelven). 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

7) Nemzetközi klaszter kapcsolatok/Klaszterek innovatív fejlesztése 

 

Cél: A klaszterek, mint a helyi gazdaság ágazati együttműködésének képviselői a kamara 

közreműködésével innovatív módszertanokat fejlesszenek közösen. A közös munka során 

megvalósulhat az innovációs eredmények gazdasági hasznosítása, közös transznacionális 

innovációs láncok alakulnak, amelyek új kutatási projekteket és bővülő innováció 

tevékenységet eredményeznek. 

Szakmai értékelés: A klaszterek, mint a helyi gazdaság ágazati, illetve területi 

együttműködésének képviselői, a kamara európai projektjei által nemzetközi láthatósághoz, 

képzési és üzleti lehetőségekhez juthatnak. A közös munka során megvalósulhat az 

innovációs eredmények gazdasági hasznosítása, a közös megjelenés és az exportképesség 

fejlesztése. A kamara nemcsak az egyes vállalkozások támogatását, de a klaszterek együttes 

fejlesztését is segíti.  

A PBKIK 7 regionális klaszter (AFK, BIB, DDGK, DDRÉIK, ÉTK, I2K, KIKK) 

véleményének megkérdezésével és összegzésével segítette a felkészülést a 

Pénzügyminisztérium (PM) Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős 

Helyettes Államtitkársága által kezdeményezett klaszter egyeztetésre, melynek célja 

Magyarország klaszter stratégiájának megalkotása. A régiós anyag elkészítését nagyban 

segítette a DDGK és az AFK. 

A kamara az Alkalmazott Földtudományi Klaszter, a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter, az 

Építőipari Technológiai Klaszter, az Információmenedzsment Innovációs Klaszter és a 

Kreatív Ipari Klaszter információhoz jutását, illetve nemzetközi kapcsolatépítését segítette 

2020-ban is. A PBKIK belépett az Alkalmazott Földtudományi Klaszterbe. 

 

 Dél-dunántúli Gépipari Klaszter projekt  
Cél: A 2011-ben alapított klaszter hazai „Akkreditált Klaszter” címmel, nemzetközi „Silver 

Label” minősítéssel, két Szakképzési díjjal és több nyertes pályázattal rendelkezik. A klaszter 

alapítása óta a kamara a menedzsment szervezete. Céljait folyamatosan felülvizsgálja és a 

változó piaci körülményekhez illeszti. 
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Szakmai értékelés: A DDGK 2020. év végén 31 taggal működött, klasztertagok mintegy 120 

Mrd Ft nettó árbevételével, kb. 5000 fő dolgozóval a régió legnagyobb ipari klasztere. A 

klaszter menedzsment a kamara közreműködésével 6 területen fejt ki támogató tevékenységet 

a tagok részére: I. Szakképzés, HR; II. Menedzsment; III. Üzletfejlesztés; IV. Marketing, PR; 

V. Benchmarking; VI. Közös beszerzés. 

A koronavírus miatt a klasztertagok kapcsolattartási felülete az online térbe helyeződött. A 

tudásmegosztás és belső kohézió érdekében 7 online szakmai benchmarking ülést tartott (az 

alapítástól 2020 végéig összesen 68 ülés zajlott le). A tagokkal és más együttműködőkkel a 

koronavírus elleni megelőzési, védekezési és kommunikációs javaslatokat, illetve ágazati 

javaslatcsomagot dolgozott ki és publikált.  

Továbbra is DDGK ösztöndíjjal támogatta a régió 2 iskolájának 3 diákját , és megkezdte egy 

új együttműködés kialakítását. Támogatta a kamarai szervezésű GépÉsszel pályaorientációs 

versenyt. Részt vett a PTE MIK HAUNI tanszék Esettanulmányok kurzus szakmai 

tartalommal való megtöltésében. 

26 egyedi hazai ajánlatkérőt, és az EEN-en keresztül érkezett 30 külföldi együttműködési 

lehetőséget közvetített ki a tagok számára. 15 üzletember találkozón és online fórumon 

képviselte a DDGK-t. Együttműködést alakított ki a szerb Vojvodina Metal Cluster-rel. 

Motiválta a belső (tagi) együttműködéseket. 

Részt vett a MAGEOSZ, valamint az ELCA European Lightweight Cluster Alliance 

tömörülés szakmai munkájában. 

Klaszter menedzsment képzési anyagot alakított ki. Végrehajtotta a DDGK GINOP pályázati 

projektjét (zárása 2020. január 31.). Az AFK mellett kezdeményezője és szervezője volt az 

országos klaszter stratégiához kapcsolódó regionális véleményeztetési folyamatnak. 

A tagokat bemutató filmeket, illetve több mint 50 cikket készített. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

 Építőipari Technológiai Klaszter (ÉTK) 

Cél: Az ÉTK célja a cégek összefogásával a piaci együttműködés, szakképzés fejlesztése, 

további ágazatokkal és klaszterekkel szakmai kapcsolatrendszer kialakítása, innovációs 

tevékenység dinamizálása, valamint a forrásszerzés. 

Szakmai értékelés: A 2018 március 21-én alapított klaszter 2020-ban 16 taggal működött. 

Erősítette arculatát, melyet már védjegyoltalommal is véd. Az év során 8 ülést tartott. A 

klaszter iránti érdeklődés folyamatos. 

GINOP-6.2.7-20 kóddal pályázati felhívás jelent meg, amely ágazati képzőközpont 

létrehozására ad vissza nem térítendő támogatást. Az időszak legfontosabb feladata – a 

Baranya Megyei Szakképzési Centrummal karöltve – ennek a pályázati anyagnak az 

előkészítése volt, amelyhez a klasztertagok fejlesztési tervek és költségvetés készítésével, 

valamint eszközpark felmérésével, illetve szakmai javaslatok megfogalmazásával járultak 

hozzá. Az Akkreditált Klaszter címre történő pályázás, közös beszerzés lehetősége, valamint 

egyéb konkrét ügyek kapcsán az építőipari vállalkozások érdekképviselete érdekében teendő 

lépések is körvonalazódtak. 

A tagok állásbörzéken, iskolai rendezvényeken, kiállításokon vettek részt, emellett cégeket, és 

iskolákat kerestek fel a jövőbeli együttműködések egyeztetése céljából. Az építőipari 

szakmaismereti verseny (Épít-Ésszel) megrendezésére 2020-ban is sor került, ám a 

koronavírus járvány miatt a döntőre nem kerülhetett sor. 

www.epitoipariklaszter.hu 

 (Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

 

 

http://www.epitoipariklaszter.hu/
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8) Szakmai tanácsadás 

 

Cél: A hazai vállalkozói kultúra javítása és széleskörű segítségnyújtás minél több sikeres 

baranyai vállalkozás elindításához, fejlesztésükhöz, ezzel csökkentve a kezdeti tapasztalat-, és 

információhiányból adódó kockázatokat. 

Szakmai értékelés: A 2020-as évben a vállalkozók által igénybe vett szakmai, összetett 

tanácsadások (összesen 883 db) jellemzően az alábbi témakörökhöz kapcsolódtak: 

vállalkozás indítása, szükséges engedélyek és végzettségek (E-TUS, 145 db), hatóságok 

illetékessége, elérhetősége, ügyviteli, marketing, finanszírozás és export tanácsadás, 

eljárásrendi tanácsadás, külpiacra lépés elősegítése, szellemitulajdon-védelem.  

(Adatok forrása: PEAS, IMT rendszerek) 

 

9) Pályázati tanácsadás, pályázatírás 

 

Cél: A nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése, az uniós forrásokhoz való hozzájutás 

elősegítése érdekében, a régió bekapcsolása és felzárkóztatása, legjobb gyakorlat átvétele. 

Szakmai értékelés: A kamarai kommunikációs csatornákon keresztül (honlap, hírlevél, 

facebook, DDG) folyamatosan tájékoztatjuk a régió vállalkozóit az aktuális hazai és 

nemzetközi pályázati kiírásokról, és minden ezekkel kapcsolatos információról, igény esetén 

részletes tájékoztatást nyújtva az elérhető lehetőségekről. 

2020-ban 89 pályázati konzultációt folytattak a kamara munkatársai KKV-kal, melynek 

keretében a pályázatkészítéssel kapcsolatos konkrét információátadás és tanácsadás zajlott. A 

kamara továbbra is az általa minősített pályázatíró cégeket ajánlja a helyi cégeknek.  

(Adatok forrása: PEAS rendszer) 

 

10) Széchenyi Kártya Program tanácsadás 

 

Cél: Az immár 18 éve működő, folyamatosan bővülő program célja, elősegíteni a hazai a 

KKV-k gyors és olcsó forráshoz jutását. A Széchenyi Kártya Program 2020-ban 

alkalmazkodott a pandémia okozta pénzügyi helyzetekhez az új, vállalkozásbarát 

konstrukciók kialakításával. A kamara célja a vállalkozások teljes körű tájékoztatása a 

programról. 

Szakmai értékelés: Kollégáink Pécsett és a városi irodákban segítséget nyújtanak a 

vállalkozások működéséhez szükséges legmegfelelőbb hitelkonstrukció kiválasztásában, az 

adatok kitöltésében és a szükséges dokumentumok beszerzésében is. 2020-ben 765 

vállalkozás kereste fel ügyfélszolgálati irodáinkat hitel lehetőségekkel kapcsolatosan. A 

személyes tanácsadásnak köszönhetően az érdeklődő vállalkozások közül közel 594 

vállalkozás tudott sikeresen szerződni a választott bankkal/takarékszövetkezettel. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

11) Kutatás és fejlesztés 

 

Cél: A régióban kutatással és fejlesztéssel foglalkozó szervezetek és innovációs 

tevékenységet végző vállalkozások számára nemzetközi láthatóságot és európai szintű 

együttműködéseket biztosító rendszerek kialakítása és fejlesztése. 

Szakmai értékelés: A kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységei során a kamara célja 

az Enterprise Europe Network segítségével, hogy ösztönözze a vállalkozások részvételét az 
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EU programjaiban, pályázataiban, továbbá a kutatási projektötleteket feltárja, és ezekhez 

megfelelő nemzetközi partnert találjon a magyar felek számára. Kiemelt feladat a helyi 

kutatás-fejlesztési és innovációs projektek azonosítása és elemzése, nemzetközi piaci 

lehetőségek feltárása, és ezek kimeneteleként nemzetközi konzorciumokba való meghívás. Az 

Európai Innovációs Tanács (EIC) fókuszában az EIC Accelerator, a Fast-Track to Innovation 

(FTI) és a Future and Emerging Technologies (FET)-Open állnak, melyekhez az Enterprise 

Europe Network által közvetített business coaching és kiemelt ügyfél-támogatási szolgáltatás 

társul. 

A Baranyai Iparfejlesztési Program a strukturális iránymutatás mellett a déli övezetben hazai 

források bevonásával megvalósítható kutatás-fejlesztési és innovációs projekteket 

tartalmazza, melyekhez a Kormányzat eszközrendszerén keresztül igyekszik támogatást 

szerezni. A kamarai tagok, partnerek és egyéb ügyfelek 158 konkrét kutatás-fejlesztési 

pályázati partnerkeresési lehetőséghez fértek hozzá 2020-ban. https://pod.pbkik.hu 

(Adatok forrása: PEAS, IMT, EASME EEN IT Tool rendszerek) 

 

12) A VIVACE+ program 

 

Cél: A kkv-k iparjogvédelmi tudatosságának fokozása, az iparjogvédelmi és szerzői jogi 

ismereteinek gyarapítása, a szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos ismeretek és az 

iparjogvédelmi kultúra terjesztése. 

Szakmai értékelés: A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a kamara közötti 

együttműködés eredményeként 2004-ben létrejött a kamarai Szellemitulajdon-védelmi 

Információs Pont, illetve annak elődje. Az SZTNH biztosítja a szakmai támogatást a kamarai 

tanácsadóknak, akik teljes körű információkkal szolgálnak az ügyfelek részére. A PBKIK 

látja el az Enterprise Europe Network-höz kötődő EU IP Helpdesk Ambassador for Hungary 

pozíció feladatait. Az információs pont szolgáltatásai segítették a tudás-intenzív gazdaság 

fejlődését, a kkv–k piaci sikereinek elérését, kutatási ötleteik menedzselését. Az Innovációs 

Bizottság kiemelt célja a szellemitulajdon-védelem támogatása a vállalkozások körében. A 

kamarában működő Szellemitulajdonvédelmi Információs Pont 2020-ban 43 ügyfél számára 

nyújtott szolgáltatást. Számukra száznál több esetben szolgáltatott információkat és szakmai 

tanácsokat a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban. Fő területek: Formatervezési 

mintaoltalom, használati mintaoltalom, önkéntes szerzői műnyilvántartás, szabadalom, 

szakértői ajánlás, szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódó pályázat, szerződések 

szellemitulajdon-védelmi áttekintése, szerzői jog, védjegy. 

(Adatok forrása: kamarai szellemitulajdon-védelmi nyilvántartás) 

 

13) A Szentágothai János Kutatóközpont Ipari és Innovációs Tanácsadó Testületének 

működtetése 

 

Cél: A Szentágothai János Kutatóközpont korábban létrehozott Ipari és Innovációs Tanácsadó 

Testületének újjáélesztése után annak működtetése a helyi gazdasági igények a 

kutatóközpontba történő aktív becsatornázása céljából. 

Szakmai értékelés: lásd. VII. A) 2). 

 

14) A kis és középvállalkozások számára biztosított innovációs szolgáltatások ismertetése 

 

Cél: A megye vállalkozásainak tájékoztatása a kamara által biztosított innovációs 

szolgáltatásokról, melyek igénybevétele hozzájárulhat a vállalkozások, ezzel pedig a megye 

egész gazdaságának erősödéséhez, versenyképességének javításához. 

https://pod.pbkik.hu/
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Szakmai értékelés: A kamara saját eszközeivel, valamint az Enterprise Europe Network által 

biztosított eszközökkel a kutatás-fejlesztés, a technológia- és tudás-transzfer, a H2020 

pályázati együttműködések, a vállalkozásfejlesztés, valamint a szellemitulajdon-védelem 

területén nyújt fontos és hasznos információkat a megye vállalkozásainak. 

 Enterprise Europe Network  
A kamara különböző adatbázisok használatával biztosítja az információkhoz való hozzáférést 

üzleti, technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati partnerkeresések során. A 

kamara nemzetközi innováció menedzsment értékelési eszközöket - IMP3rove és Innovation 

Health Check - használ benchmarking lehetőségként. 

Az Enterprise Europe Network INNO-HUN 2020-21 alprojekt keretében a hálózat a 

projektben két szolgáltatást nyújt: „Key Account Management” (kiemelt ügyfélkezelés) a EIC 

Accelerator, Fast Track to Innovation és FET Open pályázat nyertesei számára az InnoKenn 

módszertan segítségével, valamint “Enhancing Innovation Management Capacities” 

(innováció menedzsment kapacitásnövelés) a külpiacra törekvő, nagy potenciállal rendelkező 

vállalkozások érdekében, az IMP3rove és az Innovation Health Check segítségével 

 A vállalkozás-fejlesztés támogatása 

Az uniós piacon való aktív részvételt elősegítő információs rendezvények, cégre szabott 

tanácsadás, belföldi és külföldi üzletember találkozók szervezése. Segítség új potenciális 

kereskedelmi partnerek felkutatásában, az új piacokon való megjelenésben, tájékoztatás az 

Európai Unióban folyó tevékenységekről és lehetőségekről. 

 A technológia-transzfer támogatása 

A technológia-transzfert, az innovációt, és ezen keresztül a kis- és középvállalkozások 

versenyképességének növelését célzó szolgáltatásaink: vállalkozások technológiai 

helyzetének felmérése nemzetközi technológia transzfer elősegítése, képzések, személyre 

szabott tanácsadás, technológia transzfer rendezvények, konferenciák szervezése. Enterprise 

Europe Network partnerként a kamara részt vett a „Brokerage event: boosting technology 

transfer in Central Europe” szervezésében. A kamarai tagok, partnerek és egyéb ügyfelek 804 

„technológiai ajánlat”, és 184 „technológiai igény” együttműködési profilhoz kaphattak 

hozzáférést 2020-ban. 

 Az EU kutatás-fejlesztési programjaiban való részvétel támogatása 

Az Európai Unió kutatás-fejlesztési keretprogramjában, a H2020 pályázatokban való 

részvételt támogató szolgáltatások: információ-terjesztés és tanácsadás, projektgenerálás, 

nemzetközi üzleti partnerkeresés, pályázati rendezvények. 

 (Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

15) Üzletasszony klub működtetése 

 

Cél: A 2016-ban újraindított klub tevékenységének célja a női vállalkozások 

versenyképességének fejlesztése, támogatása, tanácsadás és mentorálás révén, valamint olyan 

szolidáris üzleti közösség megteremtése, mely speciális igényei mentén kap és ad szolgáltatást 

a kamarai tagoknak. 

Szakmai értékelés: 2020-ban a tagok száma 65 fő, a csatlakozás iránt érdeklődők első körben 

a klub zárt közösségi média csoportjába kerülnek felvételre, ahol értesülhetnek az 

eseményekről. Ezen a felületen már 118 fő csatlakozott. A Covid helyzet kapcsán kiemelten 

érintett női vállalkozóknak nem volt idejük és lehetőségük fizikai ülés megtartására. Online 

formában a klub közösségi média platformján folyamatos tájékoztatást kaptak a tagok női 

üzleti támogató szervezetek és projektek csatlakozási, képzési és pályázati lehetőségeiről, 

valamint meghívást kaptak a kamara más szakmacsoportjainak és klubjainak online üléséire, 

melynek célja azok vállalkozóinak megismerése (Marketing és Humán klub). 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
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16) Marketing klub 

 

Cél: A klub tagjainak deklarált célja, hogy elősegítsék a marketing területén működő 

vállalkozások, valamint a meghívott szakértők közötti együttműködést. A klub fő feladatai: a 

kétirányú információáramlás felgyorsítása a kamara és a marketinggel foglalkozó tagok 

között; tanácsadás, illetve szakmai fórumok, rendezvények szervezése; továbbképzési 

lehetőségek; a kamara támogatása marketing vonatkozású szakmai feladatainak ellátásában. 

Szakmai értékelés: a 2020-ban megtartott klub összejövetel szakmai fórumot biztosított a 

témakör iránt érdeklődők számára, valamit elősegítették az üzleti kapcsolatok kialakulását. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

17) Munkavédelmi klub 

 

Cél: A klub működésének elsődleges célja felkészíteni a cégeket a munkavédelmi 

ellenőrzésekre, kiemelni a kritikus pontokat, a „legjobb módszer” bemutatásával felhívni a 

figyelmet a hiányosságokra. Naprakész tájékoztatást adni az aktuális munkavédelmi, 

tűzvédelmi jogszabályokról, rendeletekről. 2019-es törvényváltozás alapján 2020. január 1-től 

a gazdasági kamarák a munkaügyi előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, 

felvilágosító tevékenységet végeznek. 

Szakmai értékelés: A Munkavédelmi klub tagja 31 vállalkozás. A klub a Kormányhivatal 

közreműködésével 2020. évben 1 alkalommal szervezett nyílt napot, melyeken a hatóság saját 

szakértői és meghívott előadók tájékoztatták a résztvevőket a munkavédelem és a 

munkaegészségügy aktuális kérdéseiről, és a jogszabályi változásokról. A klub működésén is 

nyomott hagyott a pandémia, 2020. évben két alkalommal ülésezett, külső helyszínen ülést 

nem tartott, szakmai látogatásra nem került sor. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

18) Bankárfórum 

 

Cél: A kamara 2017. március végén indította el a Bankárfórumot, melynek célja, hogy a 

kamara segítségével a pénzügyi szakemberek közvetlenebb kapcsolatba kerüljenek a 

gazdasági élet szereplőivel. 

Szakmai értékelés: A Bankárfórum 2018-as megalakulása óta már tíz, helyi fiókkal 

rendelkező kereskedelmi bank, a PTE Közgazdaságtudományi Kara és a Baranya Megyei 

Vállalkozói Központ Alapítvány csatlakozott. A 2020-as évben a pandémiás helyezet miatt a 

Bankárfórum személyesen nem tartott ülést, de szakmai egyeztetések zajlottak. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

19) Baranya Paktum  

 

Cél: Megyei foglalkoztatási együttműködés. 

Szakmai értékelés: A TOP-5.1.1-15 Baranya Paktum a "Foglalkoztatási szövetkezés Baranya 

felzárkóztatásáért" címet viseli. A megelőző szakmai alapozó munkát követően folyamatosan 

kapcsolatot tartunk a Baranya Megyei Kormányhivatallal, a Baranya Megyei 

Önkormányzattal és a helyi vállalkozásokkal a képzések és munkaerő toborzások 

szervezésében. A kamara elnöke a Paktum vezetési testületének tagja. A 2020-as évben a 

projekthez kapcsolódóan a PBKIK egyrészt összesen 3 alkalommal készített Baranya 

megyére vonatkozó „Gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentést”, amely a megye egészéről 

kívánt átfogó, aktuális képet feltárni. A jelentések elsősorban a projekt döntéshozóit 
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hivatottak a programmal kapcsolatos tervezésben segíteni. Másrészt a Baranya megyei 

befektetés-ösztönzési, gazdaságfejlesztési stratégia és akcióterv elkészítése részfeladathoz 

kamaránk egy 650 vállalkozást tartalmazó üzleti adatbázist dolgozott ki, melynek célja az 

üzleti partnerkeresés elősegítése. Ezen adatbázis 2021. januárjában és márciusában kerül majd 

frissítésre. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

20) Véleményezés, szakmai anyagok, felmérések 

 

Cél: Részvétel hazai és európai uniós projektekben, melyek a régió gazdaságának fejlődését 

szolgálják.  

Szakmai értékelés: 2020. évben a SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány, illetve az annak 

okán bevezetett intézkedések határozták meg a kamara tevékenységét e területen. A kamara a 

vállalkozói vélemények és a kamara szakértői tagjainak javaslatai alapján készítette el és 

egységes formában továbbította a MKIK felé a beérkező javaslatokat, melyek közül több 

szerepelt később a Magyar Közlöny hasábjain. Így például a (azóta már hatályon kívül 

helyezett)  

 61/20250. (III. 23.) kormányrendelet módosítása szerint bekerült a nem KATA-s 

vállalkozások részére biztosított kedvezményezett vállalkozások körébe az 

utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79) 

tevékenység;  

 a 498/2020. (XI. 13.) kormányrendelet szerinti elvitelre vagy házhoz szállítással 

értékesített étel- és italforgalom esetében az általános forgalmi adó mértéke az adó 

alapjának 5 százaléka.  

Emellett a kamara az alábbi témákban nyújtott be véleményezést a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamarához:  

 a 2021-2027-es időszak kohéziós programjainak tervezésének véleményezése 

 javaslatok a home office munkavégzés szabályozásához 

 további javaslatok a munkaviszonyok visszaélésszerű átminősítésének megelőzése 

érdekében szükséges KATA módosítások 

 javaslatok a KIVA népszerűbbé tételéért – PBKIK 

 a NAV működésének véleményezése 

 a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 

törvénytervezet véleményezése 

 az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes jogszabályok 

módosításáról szóló előterjesztés véleményezése 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

21) KKV Innovációs Központ létrejöttének támogatása 

 

Cél: Pécsett egy olyan Innovációs és Technológiai Központ létrehozása, amelyik támogatja a 

vállalkozások innovációs fejlesztéseinek létrejöttét, ösztönzi a közös munkát és a potenciális 

befektetők számára is láthatóvá teszi a város vállalkozásait.  

Szakmai értékelés: A kamara 2017. óta támogatja a vállalkozások azon ötletét, hogy Pécsett 

legyen egy olyan fizikai tér, ahol az innovatív vállalkozások egymás mellett, illetve együtt 

tudjanak dolgozni megfelelő infrastrukturális és technológiai háttér mellett. A kamara több 

szinten is lobbizik a projekt megvalósításáért, egyeztet a vállalkozásokkal, az egyetem és a 

város képviselőivel.  

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
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22) Befektetés ösztönzés 

 

Cél: A régió sikeres működéséhez elengedhetetlen, hogy láthatóvá tegyük a befektetők 

számára a helyi vállalkozásokat, illetve ösztönözzük a vállalkozások letelepedését az 

idetelepülő cégek számára bemutassuk a gazdasági környezetet.  

Szakmai értékelés: A megye egyetlen befektetői internetes platformját a kamara 

üzemelteti és frissíti. Folyamatosak a külföldi és nagykövetségek által szervezett delegációk 

és ezek fogadása. A külföldi befektetőkkel folyamatos a szakmai egyeztetés és kooperációk 

előkészítése.  

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

23) Ipari ingatlanok hasznosításának elősegítése 

 

Cél: A városban és a megyében lévő kihasználatlan ingatlanok hasznosítása gazdasági 

tevékenység által.  

Szakmai értékelés: A kamara adatbázis segítségével támogatja azokat a vállalkozásokat, 

akiknek ipari ingatlanra van szüksége, valamint segítséget nyújt azoknak a cégeknek, akik 

szeretnék a saját ingatlanjukat az azt hasznosítani képes vállalkozás részére bemutatni.  

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

24) Modern Vállalkozások Programjának támogatása 

 

Cél: A digitális tudásának fejlesztésével foglalkozó Modern Vállalkozások Program 

megvalósításának támogatása. 

Szakmai értékelés: A kamara az IKT tanácsadó munkáját a rendezvényekre történő 

akvirálással, a tanácsadási helyszín biztosításával, valamint a vállalkozásokkal kapcsolatos 

információkkal támogatja. 2020-ban 208 egyéni tanácsadás és 2 db rendezvény 

lebonyolítása valósult meg. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

25) A Munkahelyi képzések támogatása szakmai program segítése 

 

Cél: A GINOP-6.1.5 és GINOP-6.1.6 pályázatokon nyertes vállalkozások segítése a 

megvalósítás szakaszában, beleértve a monitoringra való felkészülést, és az időközben a 

pályázati felhívásban bekövetkezett módosításokra vonatkozó tájékoztatásokat, egyéb 

segítségnyújtást (többek között a tanulók gyakorlati oktatására vonatkozó 

kötelezettségvállalások kapcsán). További cél a munkahelyi képzések ösztönzése, a 

munkaadók körében a munkavállalók képzésébe/fejlesztésébe való befektetés fontosságára 

való figyelemfelhívás, szemléletformálás, valamint a felnőttképzési igények felmérése. 

Szakmai értékelés: A 2020-as évben a GINOP-6.1.7 támogató projekt keretében 2 online 

tájékoztató rendezvény megrendezésére került sor. Az év első negyedévében 25 egyéni 

személyes tájékoztatás/tanácsadás valósult meg, majd ezt követően a koronavírus járvány 

okán, a következő negyedévekben a vállalkozások és képző intézmények felé az 

információátadás elsősorban telefonon és e-mail útján valósult meg. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
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26) Az Országos Vállalkozói Mentorprogram támogatása 

 

Cél: Az Országos Vállalkozói Mentorprogram (GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001) célja 

a kis-és középvállalkozói szektor versenyképességének, hatékonyságának növelését szolgáló 

közvetett támogató eszközök bevezetése. 

Szakmai értékelés: Az Országos Vállalkozói Mentorprogram 2020-ban aktív megvalósítási 

szakaszába lépett:  minden mentorcsoportban elindultak a szakmai, csoportos mentorálások 

beszállító- és az exportfejlesztés témában Baranya tekintetében 18 mentorált és 5 mentor 

céggel. Megkezdődött a vállalkozói és pénzügyi szemléletformálási alprojekt előkészítése, 

illetve a kkv-hatékonyságmérő jelzőrendszer kialakítása. A Covid helyzet kapcsán a mentorált 

vállalkozások kiscsoportos válságkezelési webináriumokon vettek részt, ahol az aktuális 

krízishelyzetre vonatkozóan kaptak gyakorlati tanácsokat. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

27) Tájékoztató fórumok Pécsett és Baranya megyében  

 

Cél: A vállalkozók tájékoztatása és képzése minden lehetséges, a vállalkozást érintő 

témakörben, decentralizált keretek között. 

Szakmai értékelés: 2020-ban a legfontosabb témák a vállalkozásfejlesztési kérdések, 

valamint a különböző együttműködési lehetőségek voltak. A rendezvények nagy része online 

formában valósult meg. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

a. Pécsi kamarai fórumok – 2020 

Hatósági fórumok: 

 Munkavédelmi fórum 

 Adófórum 

 NAV regisztráció, online számlázás 

Konferenciák:  

 Gazdasági évnyitó 

 KKV konzultáció (ITM)  

 Új finanszírozási lehetőség – Széchenyi Turisztikai Kártya 

Képzések: 

 Ütős vagy hasraütős honlap?  

 Munkavédelmi képviselő képzés  

Kapcsolatépítő rendezvények  

 Cseh delegáció látogatása 

 Török delegáció látogatása 

 Nemzetközi piacra lépés – Hogyan használjuk az ITT & MOST lehetőséget 

partnerkeresésre? 

 Szerb piaci lehetőségek 

 Beszállítási lehetőségek a GFP horvátországi pályázatai kapcsán 

 Üzleti túlélők itt és most 

 Túlélési gyakorlatokat és módszeres megközelítéseket bemutató találkozó. 

 Vállalkozz digitálisan! – A home office-t segítő digitális megoldások  

 Baranyai jövőkép alkotó műhelymunka 

 EXIM – export finanszírozás, biztosítás és kárenyhítő programok 

 Piacra lépés és üzleti lehetőségek Szlovéniában 
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 Tárgyaljunk! – Praktikus tanácsok üzleti partnerkeresésre az ITT&MOST 

rendszerében 

 Országos kreatív ipari és dizájner találkozó 

 Cseh piacra lépési lehetőségek – Takarékos devizaváltás és nemzetközi fizetések 

 Fókuszban Belgium 

 Piacra lépés és üzleti lehetőségek Erdélyben 

 Tudnivalók az ukrajnai piacra lépéshez 

 Portugália, az üzleti lehetőségek kapuja – online tájékoztató 

 Hogyan lesz az innovatív ötletből piacképes termék? 

 Japán üzleti lehetőségek az élelmiszeriparban 

 Észak – Kelet Olaszország (Trieszt, Velence, Trento) exportpiaci lehetőségek és 

határon átnyúló vitarendezési, igényérvényesítési lehetőségek 

 Európai támogatások vállalkozásoknak nemzetközi együttműködéshez 

 Interaktív gyártói platform a kreatívipari közösség minden szereplője számára! 

 Exportpiaci lehetőségek Ausztriában és Burgenlandban mezőgazdasági termelők és 

gyártók számára 

 Beszállítói és üzleti lehetőségek Lengyelországban 

 Felvidék gazdasági helyzete és jövőképe – Vállalkozásalapítás, Online vásárlás 

előnyei 

Egyéb: 

 A divat művészet – alkoss maradandót! 

 Mesteravató 

b. Komlói kamarai fórumok – 2020 

 Ismerjük meg a kamarát! Fórum Mágocson. 

 

28) Részvételi lehetőségek keresése hazai és nemzetközi, a gazdaságot segítő projektekben 

 

Cél: A kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése, a tevékenységüket gátló 

szabályozási problémák orvoslása, a vállalkozók érdekeinek képviselete. 

Szakmai értékelés: 2020-ban több pályázati felhívás keretében kerültek projektek 

előkészítésre és benyújtásra; összesen 7 db (Erasmus+ 2 db, H2020 5 db , Europe Aid 1 db) 

pályázat került végül beadásra és elbírálásra. A tavalyi 19 darab pályázati aktivitáshoz 

képest a visszaesés, a lezáruló EU-s projekt ciklus miatti kifutó/kifutott támogatási keretek és 

az új EU-s projekt ciklus el nem indulása okán történt. 

A 2019-ben beadásra került pályázatokból 2020-ban került pozitív elbírálásra a H2020-as 

’Better Factory’ és az Erasmus+ keretében a ’Digital Coach’ projektek, melyek megvalósítása 

folyamatban van, illetve a 2020-ban beadott H2020-as 'AMULET' projekt nyert támogatást, 

amel 2021. június 1-el indul. Az eredetileg 2020. márciusban induló TOP-os "Keresd a helyit" 

pályázatunk a COVID okán felfüggesztésre került, jelenleg a pályázat megvalósítási 

időszakának módosítása van folyamatban, hogy 2021. első félévében elindulhasson. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
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