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A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÖZHASZNÚSÁGI 
JELENTÉSE A 2021. 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: 02-03-001216 (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: 

22 413 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 153.496 146.256 

 egyéb támogatás 110.509 91.748 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (ezer Ft) 

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 (ezer Ft) 

Alapadatok Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 543.694 514.616 

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 153.496 146.256 

F. az Európai Unió strukturális 
alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 
nyújtott támogatás 

110.509 90.661 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 279.689 277.699 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 424.721 453.920 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 231.887 227.548 

J. Közhasznú tevékenység 
ráfordításai 

401.704 444.751 

K. Adózott eredmény 6 431 1.227 

L. A szervezet munkájában 
közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek 
száma (a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)  

150 fő 153 fő 
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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 2021. évi számviteli beszámolója 
 
A PBKIK mérlegére és eredmény – kimutatására vonatkozó megállapítások 
A számviteli beszámoló szerves részét képezi a 2021.01.01. –2021.12.31. 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 861 605 E Ft értéket mutat. Az eszközök és források 
könyv szerinti értéken, átértékelési különbözet nélkül kerültek be a vagyon mérlegbe. 
 
                                                                                                                                          adatok E Ft-ban 

ESZKÖZÖK 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31 2021.12.31 

Befektetett eszközök 368 319 365 517 363 168 360 863 374 521 

Forgóeszközök 222 350 246 636 284 587 419 913 474 847 

Aktív időbeli elhatárolás 19 267 27 888 12 046 6 321 12 237 

Eszközök összesen 609 936 640 041 659 801 787 097 861 605 

      

 
 

   

                                                                                                                                                
adatok E Ft-ban 

 

FORRÁSOK 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31 2021.12.31 

Saját tőke 540 418 563 851 590 120 709 093 769 788 

Céltartalék 0 0 0 0 37 144 

Kötelezettségek 19 669 12 214 18 051 7 228 7 551 

Passzív időbeli elhatárolás 49 849 63 976 51 630 70 776 47 122 

Források összesen 609 936 640 041 659 801 787 097 861 605 

 
A fenti adatokból jól látható, hogy az Eszközök értéke emelkedő tendenciát mutat. 2021. 
évben az Eszközök értékében 9,47 %-os növekedés következett be az előző évhez képest. A 
változást a befektetett eszközök, a forgóeszközök és az aktív időbeli elhatárolás egyöntetű 
növekedésének együttes hatása okozta. Az egyes sorok összetevőinek bemutatása a 
következő elemzésben található. 
 
A befektetett eszközök nettó értéke 13 658 E Ft-tal növekedett a bázis évhez képest, az 
alábbiak szerint: 
 
2021. évben az immateriális javak beszerzése minimálisra korlátozódott, figyelembe véve az 
igényeket és a pályázati elszámolhatóság lehetőségeit is.  
 
A tárgyi eszközök értékének jelentős növekedését főként a két szolgálati személygépjármű 
lecserélése okozta. A már használhatatlan és elavult eszközök ebben az évben is selejtezésre 
kerültek. Az informatikai eszközök karbantartása folyamatos, a következő években 
szükségessé válik a bővítésük, fejlesztésük vagy cseréjük.  
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A részesedések értékelése 2021. évben:  
A befektetett pénzügyi eszközök értéke nem változott 2020. 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 
következett be. Az IG Kreatív Pont Klasztermenedzsment Nonprofit Kft-ben a részesedésünk 
változatlan. 

A követelések összességében növekedtek, melynek legfőbb oka a kamarai hozzájárulás 
kintlévőségének növekedése, amely 54 934 E Ft-tal nőtt – melynek egyik oka, hogy 2020. 
évben bevezetésre került és 2021-ben folytatódott az előírások és kintlévőségek könyvelése. 

Értékvesztésként 2021. évben 6 258 E Ft került elszámolásra. 

A tagdíj és egyéb vevői kintlévőségek csökkenéséhez nagyban hozzájárult az önkéntes 
kamarai tagok kamarát érintő egyre pozitívabb megítélése és vevő partnerek magas 
színvonalú fizetési fegyelme.  

A forgóeszközök közül a pénzeszközök 402 861 E Ft értékben jelennek meg, amely 35 194 E 
Ft-os növekedést mutat a 2020. év fordulónapi pénzeszköz állományhoz képest. Oka 
egyrészt a H2020 keretében megvalósuló AMULET c. projekt 2021-2024. évekre beérkező 
pályázati előlege; és az Erasmus+ keretében megvalósuló „A gasztronómia magasabb szintre 
pozícionálása Baranya megyében” c. projekt 2022-2023. évekre beérkező pályázati előlege, 
továbbá a költségminimalizálásra törekvő takarékos gazdálkodás eredménye. 

Az aktív elhatárolás bevétel a 2022. február 28-ig beérkező, de 2021. évet megillető 
feladatfinanszírozási és pályázati bevételeket, a költség a 2022. évet érintő előfizetések, 
biztosítások díját tartalmazza. 

 

Források 
A saját tőke nőtt, amely a pozitív eredménynek és a tőkeváltozás növekedésének 
eredménye.  
 
2020. évhez képest az adózott eredmény csökkent, de a 2020 előtti évek szintjéhez képest 
jelentős növekedést ért el. Ennek oka, hogy egyrészt egyes nemzetközi pályázataink 
elszámolásai beérkeztek a mérleg zárásig, valamint a Széchenyi-kártya forgalom közel 
megháromszorozódott az előző évekhez képest. 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 jövedelmek és járulékai, valamint a pályázati 
elszámolásokhoz kapcsolódó szállítói tartozások év végén kifizetésre kerültek. 
 
Hosszú lejáratú kötelezettségek nincsenek. 
 
A passzív időbeli elhatárolás a 2021. évben beérkezett, de a 2022. évet megillető tételek, 
összesen 47.121.705,- Ft értékben, az alábbiak szerint tételesen: 
 
A 41.219.037,- Ft bevétel passzív időbeli elhatárolása 2021. évben a H2020 keretében 
megvalósuló AMULET, az Erasmus+ keretében megvalósuló „A gasztronómia magasabb 
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szintre pozícionálása Baranya megyében” pályázati bevételeket és a 2021-ben befolyt 2022. 
évet érintő kamarai hozzájárulást tartalmazza. 
 
A mérlegkészítésig, 2022. évben beérkező, 2021. évre vonatkozó szolgáltatási számlák 
elhatárolt értéke 5.902.668,- Ft, amelyek a működéshez és a pályázati tevékenységünkhöz 
szükséges költségeket tartalmazza. 
 
 
EREDMÉNYKIMUTATÁS                                                                                               adatok E Ft-ban  

BEVÉTELEK 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

Támogatási bevétel, pályázat 179 151 225 660 263 901 264 005 238 004 

Közhasznú tevékenységből 39 386 10 636 29 024 48 009 59 585 

Tagdíjból származó bevétel 55 901 54 948 55 342 54 945 50 033 

Kamarai hozzájárulás 116 297 129 071 125 743 147 287 156 598 

Egyéb bevétel - vállalkozói 10 498 22 755 12 708 29 448 10 396 

Összesen: 401 233 443 070 486 718 543 694 514 616 

RÁFORDÍTÁSOK 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

Anyagjellegű 149 188 166 869 193 262 158 388 155 632 

Személyi jellegű 230 737 235 253 251 396 231 887 227 548 

Értékcsökkenés 7 511 5 997 5 204 5 470 6 876 

Egyéb ráfordítás 8 353 11 398 10 501 28 963 61 982 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 999 120 86 13 1 882 

Összesen: 397 788 419 637 460 449 424 721 453 920 

EREDMÉNY 3 445 23 433 26 269 118 973 60 696 

 
A közhasznú tevékenységek bevétele 10 026 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Ezen 
belül a pályázati és támogatási bevételek 26 001 E Ft-tal csökkentek, a tagdíj bevétel 4 912 E 
Ft-tal csökkent. Az egyéb bevétel soron megjelenő kamarai hozzájárulás összességében 9 
311 E Ft-tal nőtt, melynek oka, hogy 2020. évben bevezetésre került az előírások és 
kintlévőségek összesítő könyvelése. Ténylegesen 112.060 E Ft kamarai hozzájárulás folyt be. 
A közhasznú tevékenységből származó bevétel 11 576 E Ft-tal nőtt. 
 
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. 
 
2021-ben összesen 10 db (Erasmus+ 4 db, Horizon 2 db, COSME 2 db, ENI 1 db, Kohéziós 
Alap 1 db) pályázat került beadásra és elbírálásra.  
 
A beadásra került pályázatokból már 2021-ben pozitív elbírálásra került az ENI - EU4BCC 
„Building a sustainable tourism market between Georgia and Hungary” és az Erasmus+ 
keretében „A gasztronómia magasabb szintre pozicionálása Baranya megyében” című 
projektek, melyek megvalósítása meg is kezdődött 2021-ben. Az eredetileg 2020. 
márciusban induló TOP-os "Keresd a helyit" pályázat a COVID-19 miatti veszélyhelyzetben 
felfüggesztésre került, a pályázat megvalósítási időszaka módosításra került (2021. május – 
2022. április), így a projekt megvalósítása elindult, befejezésére 2022-ben kerül sor. Szintén 
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ebből az okból kifolyólag meghosszabbításra került az Interreg Central Europe 
keretprogramban megvalósuló SACHE projekt is. 
 
A vállalkozási bevétel az egyéb gazdasági szolgáltatást, a kamara által rendezett fórumok 
részvételi díját, a számviteli szolgáltatás díját, és egyéb (iparjogvédelmi, szabadalmi ügyi 
szolgáltatások, továbbszámlázott telefon-, és autópálya, repülőjegy díjak) bevételek 
kiszámlázott összegét, valamint a pénzügyi műveletek bevételeit tartalmazza.  2021. évben 
19 052 E Ft-tal csökkent a vállalkozási tevékenység bevétele. A pénzügyi műveletek bevétel 
csökkenését a jelentősen kisebb 2021 évi év eleji és záró árfolyam különbözete okozta a 
2020-as adatokhoz képest. 
 
A közhasznú és vállalkozási ráfordítások felosztása bevétel arányosan történik. 
 
A közhasznú tevékenység költségei közül az anyagjellegű ráfordítás 2 679 E Ft-tal növekedett 
2020-hoz képest, amely így visszaállt a 2019-es kiugrást követően a megszokott szintre.  
 
A személyi jellegű ráfordítás 3 625 E Ft növekedést mutat. 
 
Az egyéb ráfordítás soron, a szokásos tételeken (adók, értékvesztés) kívül az MKIK 
szakképzési támogatás a pandémia miatt fel nem használt része (3 301 E Ft) visszautalási 
kötelezettség, és az óvatosság elve alapján a 2016-2021-es években be nem folyt kamarai 
hozzájárulásra képzett 37 144 E Ft összegű céltartalék 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 jelentek meg, ez az arány 
a 2021-es évben 2 % körülire csökkent, mert a tevékenységek minősítése során 
egyértelműen az alaptevékenység ellátáshoz szükséges feladatok kerültek előtérbe. 
 
A 2021. év ráfordításai 6,87 %-kal növekedtek, a közhasznú és a vállalkozási tevékenységek 
költségeinél bemutatott okok miatt, kamara szintű 5,35 %-os bevétel csökkenése mellett. 
 
 
 
II) Költségvetési támogatás felhasználása 
 
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a 2021. évben nem részesült költségvetési 
támogatásban. 
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III) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
 

ESZKÖZÖK                                                                                                                      adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31. 2021.12.31. 

Befektetett eszközök                                    368 319 365 517 363 168 360 863 374 521 

Immateriális javak                                    1 736 2 034 1 916 1 671 1 410 

Tárgyi eszközök                                           11 823 8 723 6 492 4 432 18 351 

Befektetett pénzügyi 
eszközök                            354 760 354 760 354 760 354 760 354 760 

Forgóeszközök                                 222 350 246 636 284 587 419 913 474 847 

Követelések                                                 17 727 17 457 15 531 52 246 71 986 

Értékpapírok 0 0 0 0 0 

Pénzeszközök                                              204 623 229 179 269 056 367 667 402 861 

Aktív időbeli 
elhatárolás                                 19 267 27 888 12 046 6 321 12 237 

Eszközök összesen 609 936 640 041 659 801 787 097 861 605 

 
 
 FORRÁSOK                                                                                                                    adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31. 2021.12.31. 

Saját tőke                                   540 418 563 851 590 120 709 093 769 788 

Tőke változás                                      536 973 540 418 563 851 590 120 709 092 

Tárgyévi eredmény 3 445 23 433 26 269 118 973 60 696 

Céltartalék                                                                                                                                                                    0 0 0 0 37 144 

Kötelezettségek:  19 669 12 214 18 051 7 228 7 551 

Hosszúlejáratú                                                    0 0 0 0 0 

Rövidlejáratú                                              19 669 12 214 18 051 7 228 7 551 

Passzív időbeli 
elhatárolás                                49 849 63 976 51 630 70 776 47 122 

Források összesen                      609 936 640 041 659 801 787 097 861 605 

 
 
 
IV) Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a 2021-es évben nem részesült cél szerinti 
juttatásban. 
 



PBKIK Elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé, 2022. április 11. 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2021 

9 

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 
2021. év - Feladatfinanszírozási, pályázati bevétel 
 

Projekt megnevezése Bevétel/Ft 

ISZIR rendszer működtetése támogatás 2 434 800 

Stratégia és. koncepció alkotás támogatás 8 624 400 

Ágazati alapvizsgára delegálás támogatás 2 589 800 

Szakmai vizsgáztatás támogatás 2 714 800 

Duális képzés támogatás 52 133 296 

Szakma Kiváló tanulója /SZKTV/ támogatás 4 179 720 

Pályaorientáció támogatás 28 413 470 

Megyei munkaerő piaci kerekasztal támogatás 4 714 000 

TSZSZ támogatás 1 500 000 

Mestervizsgáztatás támogatás 15 039 800 

Békéltető testület működtetése támogatás 13 094 875 

Magyar-Horvát tagozat támogatás 1 000 000 

Gyakorlati oktatói képzés támogatás 9 817 360 

REFREsh pályázat bevétele 6 552 873 

Nőközpont-Pécs pályázat 3 294 478 

Nőközpont-Szigetvár pályázat 6 053 064 

TOP CLLD „Keresd a helyit!” pályázat 711 550 

SACHE pályázat 13 173 421 

INNO-HUN pályázat 2 435 538 

Cult-CreaTE pályázat 14 511 161 

AMULET pályázat 2 960 621 

EEN pályázat 35 500 750 

Karrier 4.0 pályázat 2 806 115 

Digital Coach pályázat 2 660 969 

Szakképzési hozzájárulás támogatás 1 087 103 

Összesen 238 003 964 

 
 

 
VI) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 
 
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara választott vezető tisztségviselője 2021-ben 
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 
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 aláírásra került egy együttműködési megállapodás a Budapesti Műszaki 
Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karával. 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
 
2) Szentágothai János Kutató Központ – Innovációs és Ipari Tanácsadó testülete 
 
Cél: Az egyetemi kutatási központ szakmai támogatása, a kutatási központ piaci 
tevékenységének elősegítése. 

Szakmai értékelés: A testület a folyamatos operatív munka mellett 2021-ben egy online 
ülést tartott, melyen a testület megújítására, valamint az SZKK 2021-es stratégiájának 
egyeztetésére is sor került. A vállalati oldal által kezdeményezett kutatócsoportok (SZKK-
FOSS és az SZKK-iBioScience) tovább folytatták a megkezdett munkát. Új együttműködések 
és kooperatív képzések indultak a kutató központhoz kapcsolódó orvosi és 
természettudományi karokon.  
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
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B. A PBKIK „Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás, 
ismeretterjesztés” témakörébe tartozó közhasznú tevékenységei 
 

1) Duális képzési tanácsadói hálózat működtetése 
(2020/2021 tanév és 2021/2022 tanév) 

 

Cél: A duális képzési tanácsadók fő feladata, hogy a vállalkozásokat megismertessék azokkal 
a jogszabályokkal, személyi és tárgyi feltételekkel, dokumentumokkal, eljárásrenddel, 
követelményekkel, melyek a szakképzési munkaszerződések, valamint a tanulószerződéses 
és az együttműködési megállapodásos rendszer szerinti tanulóképzés alapjai. 

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, együttműködési megállapodások 
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 szakképzési munkaszerződéssel, melyek nyilvántartása már nem kamarai feladat. 
Az új rendszerre való átállás és a régi képzőhelyek képzési hajlandóságának növelése 
érdekében felvilágosító, meggyőző, előkészítő tanácsadásoknak köszönhetően a Baranya 
megyei Szakképzési Centrum adatai szerint a tanulók 95%-a szakképzési munkaszerződést 
kötött.  
(Adatok forrása: ISZIIR rendszer) 
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2) Gyakorlati képzőhelyek kétszintű ellenőrzése 
 
Cél: A szakmai utánpótlás nevelésre vállalkozó cégek szakmai felkészítése, módszertani 
tanácsokkal való ellátása a nyilvántartásba vételre, valamint a duális képzőhelyeken folyó 
szakirányú oktatás hatósági ellenőrzése. 

Szakmai értékelés: Az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő tanulók szakirányú 
oktatásával összefüggésben a szakképzési munkaszerződéses rendszerre történő 
nyilvántartásba vételi eljárás a jelentkező gazdálkodó szervezetek felkészítő tanácsadásával 
kezdődött. A kamarai hivatal munkatársai segítették őket a képzési programjaik 
elkészítésében, tájékoztatást adtak a kialakítandó minőségirányítási rendszerük 
kidolgozásának előírásáról és követelményeiről. Alkalmasság esetén meghatározásra kerül a 
képzőhelyen egyidejűleg foglalkoztatható tanulói létszámot szakmánként. A duális 
képzőhelyek hatósági ellenőrzése kiterjed a képzési folyamatra vonatkozó törvényi előírások 
betartásának és a szükséges személyi és tárgyi feltételek vizsgálatára. 
A gyakorlati képzőhelyek nyilvántartása felülvizsgálatának folyamatát is elindították. A 
tanulószerződéses/együttműködési megállapodásos rendszerben szerepet vállaló/vállalt 
vállalkozásokat megkeresték, tájékoztatták a szakmajegyzék szerinti képzésekbe történő 
bekapcsolódási lehetőségről, valamint a törlési eljárásról. 
Az MKIK és a PBKIK között megkötött támogatási szerződés alapján Baranya megyében 2021-
ben a kamarai hivatal munkatársai, valamint külső szakértői összesen 364 ellenőrzést 
végeztek, melyek közül 264 nyilvántartásba vételi ellenőrzés, 100 hatósági ellenőrzés volt. Az 
ellenőrzésekben 34 szakértő vett részt. (27 fő kamarai és 18 fő iskolai). A „Könyvelőkkel a 
duális képzésért” képzés első napját tájékoztató rendezvényként online formában 
megnyitották a képzőhelyeknek és könyvelő külső irodáknak is. Így ezen több mint 130 
érdeklődő vett részt, 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. 
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Szakmai értékelés: A 2021-es évben 621 db komplex szakmai záróvizsga zajlott le 
Baranyában. A vizsgák közül 404 iskolarendszeren kívül, 217 pedig iskolai rendszerben került 
megszervezésre. A megyében összesen 7012 fő jelentkezett szakmai záróvizsgákra az elmúlt 
évben: 2200 fő iskolarendszerben és 4812 fő iskolarendszeren kívül. Baranyában 786 tagot 
és 392 elnököt, az új vizsgáztatási rendszer szerint pedig 229 fő vizsgafelügyelőt delegált a 
kamara 2021-ben a szakmai záróvizsgákra. 

 
(Adatok forrása: ISZIIR és Minerva Egységes Rendszer) 
 
4) A 2020/2021-es tanév Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) 
 
Cél: A Szakma Kiváló Tanulója Verseny célja a gyakorlatigényes,”fizikai” szakmák társadalmi 
presztízsének és vonzerejének növelése, a szakmunkás pályamodell bemutatása, 
népszerűsítése, a pályaválasztás segítése, a tehetséges tanulók kiválasztása. 

Szakmai értékelés: A kamara feladata a területi előválogatók Baranya megyei lebonyolítása, 
és az ahhoz kapcsolódó feladatok elvégzése volt. Baranya megyében a versenyeken 32 
szakmában, 11 iskolából összesen 264 fő jelentkezett a versenyekre, de a járvány a versenyt 
is megállította. A területi előválogatók halasztott időpontban, 2021. március 1. és március 5. 
között kerültek megrendezésre, a lezajlott egy hét alatt 132 tanuló írta meg 
versenydolgozatát 17 szakmában. A vírushelyzet felülírta a verseny folytatását. 

 
(Adatok forrása: SZKTV szakmai beszámoló) 
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5) Megyei Munkaerőpiaci Kerekasztalok Működtetése 
 
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. Tavasszal a 2020. decemberében, a Baranya megyei intézményfenntartók által 
elfogadott szakképzési keretszámok alapján a fenntartói megállapodás és mellékletének 
aláírása történt meg. A PBKIK az év során folyamatosan szervezett ágazati fórumokat, 
munkacsoport üléseket, valamint szakmai tájékoztatókat, melynek központi témája az új 
szakképzési és felnőttképzési rendszerek voltak. 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
 
6) Gyakorlati oktatók mesterképzése és mestervizsgáztatása 

 
Cél: Az iskolai rendszerű képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző 
szakemberek mesterképzésének és mestervizsgáztatásának lebonyolítása. 

Szakmai értékelés: 2021. év során összesen 31 fő mesterképzése és vizsgáztatása valósult 
meg, közülük 31 fő tett sikeres vizsgát. A képzésbe bevont személyek közül, az MKIK-val 
kötött támogatási szerződés értelmében, 28 fő támogatott formában vett részt a 
képzéseken. A kamara 2021-ben az alábbi szakmákban szervezett mestertanfolyamot és 
vizsgát: autószerelő, festő, mázoló és tapétázó, valamint kozmetikus. 

 
(Adatok forrása: ISZIIR Rendszer, belső nyilvántartás) 
 
7) Kamarai gyakorlati oktatók képzése 
 
Cél: Az iskolai rendszerű képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző 
szakemberek képzése. 

Szakmai értékelés: 2021. év során összesen 52 fő gyakorlati oktató képzése valósult meg, 
közülük mindenki sikeres vizsgát tett. A képzésbe bevont személyek közül, az MKIK-val kötött 
támogatási szerződés értelmében 51 fő támogatott formában vett részt a képzéseken. 

 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
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8) 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 2021-ben: 

 Üzemlátogatások, tanműhely-látogatások szervezése és lebonyolítása „Nyitott Kapuk” 
elnevezéssel, összesen 42 alkalommal. A járvány sajnos nem tett lehetővé több 
látogatási lehetőséget. 

 Tájékoztatók, előadások különböző fórumokon, rendezvényeken, 13 alkalommal szülői 
értekezlet tartása, valamint önismereti és pályaorientációs osztályfőnöki órák tartása 
online és élő kapcsolatban egyaránt, összesen 293 alkalommal. 

 Szakmaismereti rendezvények szervezése: Gép-Ésszel Baranyában (11. alkalommal), 
Villany-Ász verseny 5., és Épít-ésszel verseny 3. alkalommal. Több, mint 400 gyermek 
részvételével három verseny kezdődött el, de a három fordulós versenyek 
előrehaladását a koronavírus járvány megállította. 

 2021-ban már ötödik alkalommal, összesen két turnusban szerveztünk napközis 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 tartottak a kamara munkatársai. 

 Általános iskolás 7. évfolyamos diákok körében „Általános iskolások pályaválasztása 
2021.” című kérdőíves kutatást tavaly is elvégezték a munkatársak.  

 Ezeken kívül pályaválasztást segítő egyéni tanácsadásokat tartottak a kamarai hivatal 
szakemberei 56 esetben, tájékoztató anyagokat, kiadványokat készítettek, 
működtettek és működtetik a https://palyavalasztasbaranya.hu/ weboldalt, valamint 
hozzá kapcsolódó Facebook oldalt a célcsoportok minél eredményesebb elérése 
érdekében. 
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(Adatok forrása: ISZIIR rendszer) 
 
9) 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 elkészítették, illetve véleményezték a vállalkozóvá válás 
témaköréhez kapcsolódó tananyagokat. 2021. júliusában a módszertant egy képzés 
keretében átadták 8 mentornak, akik tesztelhették azt 12 diák részvételével egy egyhetes 
tábor alatt. A program keretein belül a digitális platform is tesztelésre került, melyet a 
jövőben a kamara más képzési tevékenységeinél is alkalmazni fog.  
(Erasmus+ program) 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
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10) 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 partnerek kidolgozták a „digitális coach” profilját és képzési 
programját. 2021. júniusában egy workshop keretében a program bemutatásra került a 
potenciális digitális coachok számára a BME Ipar 4.0 Technológiai Központ munkatársainak 
segítségével, majd novemberben a módszertan egy baranyai cégnél kipróbálásra került. 
(Erasmus+ program) 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
 
11) 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. A projekt a pécsi nők helyzetét kívánja javítani az atipikus 
foglalkoztathatóság módszereinek elterjesztésével, a magánélet és a munka összehangolását 
segítő támogató szolgáltatásokkal, valamint a nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági 
sztereotípiák lebontásának elősegítésével. 

Szakmai értékelés: 2021. februárjában zárult le a projekt, melynek célja a régiónkban élő 
nők munkába való visszatérésnek segítése, a munka és a család összeegyeztetésének 
előmozdítása volt. A kamara által a projekt megvalósítási időszaka alatt szervezett 
tájékoztató rendezvényeken, workshopokon és fórumokon összesen 156 helyi vállalkozás, 
272 képviselője vett részt, 22 munkáltatóval pedig együttműködési megállapodás született. 
A projekthez kapcsolódó további eseményeken 2552-en, képzéseken 516-an vettek részt, és 
az elérhető szolgáltatásokat 2900 alkalommal vették igénybe a célcsoportok tagjai. 
(Széchenyi2020 Program) 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
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12) 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 48 fő. A klub 2021-ben 8 ülést tartott. Az 
ülések főbb témái voltak: home office, mentorálás, 55+-os munkavállalók munkaerőpiaci 
helyzetének javítása, munkaerőpiaci változások, aktualitások, HR-t támogató digitális 
megoldások, hálózatelemzés. 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
 
13) 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: 2021-ban a Kamarai Oktatási Központ (PBKIK E/2020/000151 és 
B/2020/006151, valamint a PBGSZ Nkft., E-001772/2018 és B/2020/000266) hat képzést 
szervezett. Hatékony marketingmegoldások KKV-k számára (7 fő), Minőségirányítás (7 fő), 
A duális képzőhelyek ellenőrzését végző kamarai szakértők felkészítése (13 fő), 
Minőségirányítási belső auditor (9 fő), Szoftverfejlesztési alapismeretek Java nyelven E-
001772/2018/D015 (5 fő), Többrétegű alkalmazásfejlesztés Java nyelven E-
001772/2018/D010 (5 fő). 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
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C. A PBKIK „A kulturális örökség megóvása” témakörébe tartozó közhasznú 
tevékenységei 
 
 
1) 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: 2021-ben egy online stakeholder találkozó került megrendezésre. 
Emellett a PBKIK által szervezett partnertalálkozóra is online kerülhetett sor 2021. őszén a 
továbbra is fennálló utazási korlátozások miatt. Véglegesítésre kerültek az akciótervek, 
melyek részeként új együttműködések, helyi kezdeményezések indultak meg a kulturális, 
kreatív és turisztikai szektorban működő helyi vállalkozások és szervezetek között, valamint 
közös programok is megvalósultak, mint például divatbemutató, helyi termékbemutató, 
borverseny stb. A projekt meghosszabbításra került 2022. novemberéig, mely időszak alatt a 
PBKIK tovább folytatja disszeminációs és kommunikációs tevékenységét, tájékoztatva a 
kreatív és kulturális turizmushoz kapcsolódó szereplőket. 
(Interreg Europe Program) 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
 
 
D. A PBKIK „A magyarországi etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység” 
témakörébe tartozó közhasznú tevékenységei 
 
2021-ben 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: A 2021-es évben a testület 393 fogyasztói jogvitát tárgyalt. Az ügyintézés 
főbb adatai az alternatív jogérvényesítés eredményességét mutatják. Nőtt az 
egyezségkötések száma, 123 db volt, ami jelentős arányt képvisel. A vállalkozásokat a 
fogyasztói igény teljesítésére felszólító ajánlást 62 esetben bocsátott ki a testület. A kérelem 
elutasítására a fogyasztói igény megalapozatlansága miatt 72 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 0 db volt. A lezárt ügyek nagyobb része, 217 db, 
a termékekkel, míg 176 db a szolgáltatásokkal kapcsolatos. 
Folyamatosan nő a tanácsadások száma. A tárgyévben 591 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 2021. 
évi tevékenységéről) 
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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 középvállalkozások 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 üzletfejlesztés, a technológia transzfer és a kutatás-fejlesztési és 
innovációs pályázatok területén az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 

 Egyszerű és komplex információ átadás 
 Üzleti, technológiai és K+F+I pályázati partnerkeresés (hálózati adatbázis 

segítségével) 
 Visszacsatolási lehetőség KKV-k részére EU jogi kérdésekben 
 Tájékoztató rendezvények, fórumok, workshopok szervezése kiemelt EU 

témakörökben 
 Nemzetközi céglátogatások és üzletember találkozók szervezése itthon és külföldön 
 Technológia és tudástranszfer 

Szakmai értékelés:  
● ITT és MOST online nemzetközi üzletember találkozó magyar nyelven 

Alprogram célja: A PBKIK 2020. augusztusában hozta létre partnereivel együtt az ITT 
és MOST b2b platformot a vállalkozások COVID helyzet miatt kialakult gazdasági 
nehézségeinek enyhítése céljából. A b2b tárgyalási platform helyi, V4 és Kárpát-
medencei vállalkozók üzleti közösségének erősítésére, az ellátási láncok 
újraindítására és rövidítésére, a határmenti magyar-magyar vállalkozói kapcsolatok 
kiépítésére szolgáló magyar és angol nyelvű üzleti partnerkeresési felületként 
funkcionált. 
Alprogram szakmai értékelése: Az év során a PBKIK és a HCE partnerei interaktív 
workshopokat rendeztek, ahol a résztvevők tájékoztatást és útmutatást kaptak a 
sikeres külföldi piacra lépéshez és terjeszkedéshez egy-egy adott ország vagy ágazat 
szempontjából releváns szakértőktől, szakmai szervezetektől és hatóságoktól. Több 
konzorciumi partner szervezett online fórumot számos országgal kapcsolatban, a 
PBKIK munkatársai ezen csatornákat biztosították, bevonva 26 országból több mint 
1000 regisztrált résztvevőt is.  
Helyi rendezvények: A vírushelyzet kezelésére meghozott szabályok esetenként 
online, személyes és hibrid események megrendezését tették lehetővé. A PBKIK az 
Enterprise Europe Network keretében, önállóan vagy partnerségben összesen 7 
rendezvényt szervezett 166 fő részvételével, melyeken első kézből származó 
információkat kaptak a jelenlévők a fogyasztóvédelemtől a szellemitulajdon-
védelmen keresztül a digitalizációs átalakulásig. 

http://www.enterpriseeurope.hu/
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(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 53 tagja egy alkalommal ülésezett. A tagok 
negyedéves hírlevélben, fontosabb ügyekben külön levélben vagy felhívásban kaptak 
tájékoztatást magyar-horvát határmenti vállalkozói együttműködési lehetőségekről, 
Horvátország legfontosabb gazdasági híreiről, a COVID-19 miatti horvát szabályozásokról, 
aktuális pályázatokról, tenderekről, és releváns online vagy személyes rendezvényekről.  
A tagozat részt vett kiállításokon, vásárokon és üzletember találkozókon: Connect2Slovenia, 
Fenntartható Fejlődési Konferencia, ITT&MOST, Horvát beszállítói fórum a GFP horvát 
pályázatai kapcsán, 1st EEN Central European Summit, MKIK Külgazdasági Értekezlet, MKIK 
Nemzetközi Kollégium ülései. 
A tagozat tavaly is számos cégnek nyújtott segítséget horvátországi partner keresésében, 
cégalapítással/telephely-létesítéssel vagy munkavállalói kiküldetéssel kapcsolatos 
kérdésekben.  
(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. 
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Szakmai értékelés:  

 A kamara fogadta az Indonéz Köztársaság Magyarországi Nagykövetségének és 
Kereskedelmi Szövetségének delegációját helyi vállalkozásokkal és klaszterekkel 
realizálható együttműködések egyeztetése, valamint az általuk szervezett online 
üzleti fórumon való vállalkozói részvétel céljából.  

 A kamara fogadta továbbá az Iráni Iszlám Köztársaság nagyköveti delegációját, a 
Tunéziai Köztársaság nagyköveti delegációját, és a Horvát főkonzulátus Pécsi 
delegációját. 

 A kamara a tagvállalkozásai számára részvételi lehetőséget biztosított és 
társszervezőként részt vett nemzetközi online üzletember találkozók és beszállítói 
fórumok szervezésében és lebonyolításában az alábbi szektorokban: divatipar, 
gépipar, építőipar, egészségipar, elektronika, fenntartható textilipar, turizmus, 
élelmiszer ipar.  

 Az MKIK bilaterális tagozatainak tendereit, üzleti és partnerségi ajánlatait az év 
folyamán eljuttatta a kamarai tagságnak, illetve elérhetővé tették honlapukon. 
Mindegyikük tagsága meghívást kapott a kamara által szervezett ITT&MOST 
nemzetközi online üzletember találkozóra, mely 2021.12.31-ig 26 ország közel 1 000 
vállalkozója számára folyamatosan biztosított online kétoldalú üzleti tárgyalási 
lehetőséget. Az év során 4 ország relációjában 120 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. 

 A kamara tagja a Dunamenti Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (DCCF), melyben 
6 ország 8 kamarája alapító tag és célja az 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 KKM által szervezett online partnertalálkozón a kamara képviselői személyes 
tárgyalásokat folytattak 7 ország külgazdasági attaséival befektetők és gazdasági 
együttműködési lehetőséget feltérképezése végett. 

(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
 
4) EU4BCC - Fenntartható turisztikai piac kiépítése Grúzia és Magyarország között 
 
Cél: A projekt baranyai turisztikai és élelmiszeripari vállalkozásnak biztosít lehetőséget 
Georgia gazdasági, turisztikai, üzleti és vállalkozói környezetének megismeréséhez és üzleti 
kapcsolatok kialakításához online szakmai programokon és egy tanulmányúton történő 
részvétellel. 

Szakmai értékelés: 2021-ben kezdődött meg a szakmai programok és a tanulmányutak 
szervezése. A kamara megkezdte a szektorban releváns helyi vállalkozások feltérképezését 
és bevonását a megvalósításba. Nyolc baranyai vállalkozás és szervezet került kiválasztásra, 
akik 2022. februárjában fognak részt venni egy ötnapos tanulmányúton. Ezen felül 
lehetőséget kapnak a 2022. márciusában megrendezésre kerülő SIRHA Nemzetközi 
Élelmiszeripari és HoReCa szakkiállításon történő részvételre a kamarai standon. Résztvevő 
baranyai cégek: Zsolnay Örökségkezelő NKft., Mecsek Travel Kft., Vinoliva Kft., Investeur Kft., 
TENSI Kft., Littke Palace Kft., Pécs-Mecsek Borút Egyesület, PTE Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézet. (Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 



PBKIK Elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé, 2022. április 11. 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2021 

24 

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. 

Szakmai értékelés: 2021. évben nem érkezett be kérelem a kamarához a TSZSZ eljárásának 
megindítása iránt. Összesen 11 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: 2021. évben 590 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. 2021. évben a kamara 25 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: 2021. évben 2731 vállalkozás regisztrálta magát a kamarában, ebből 11 
vállalkozás 2020-ban alakult és 2719 vállalkozás 2021-ban. 2021. évben a korábbi évekre 
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vonatkozóan is érkezett kamarai hozzájárulás befizetés a kamarához. Összesen 142 685 189,- 
Ft kamarai hozzájárulás érkezett be, a NAV közreműködésével 2021-ben további 6 483 410,- 
Ft folyt be.  
(Adatok forrása: MKIK Kamarai Regisztrációs Rendszer) 
 

 
 
 
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 kamara 2021-ben is működtette a tájékoztató weboldalát a 
https://pbkik.hu/koronavirus/-t , és tanácsadással támogattuk a vállalkozásokat a járvány 
okozta problémáik megoldásában.  
(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 programhoz 
kapcsolódó stratégiai partnerségi megállapodásokat előkészítettük és megszerveztük, ezek 
közül a 7 partner, a KKV innovációs központ és a kamara és egyetem közötti bilaterális 
megállapodás 2022. év elején aláírásra is került.  

 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.  

 A KKV innovációs központ programot egyeztettük a helyi és országos (ITM és NKFIH) 
vezetőkkel. Az egyetemi fejlesztési stratégiákkal történő szinergiák feltárása is 
megkezdődött.  

 Megkezdtük az egyeztetéseket a Budapesti Műszaki Egyetemmel, a megállapodás 
megkötésére 2021-ben került sor.  

https://pbkik.hu/koronavirus/
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 A Szentágothai János Kutató Központban az ipari tanácsadó testület vezetését és a 
testület munkájának szervezését Kamaránk menedzseli. Az elmúlt időszakban 
elindított közös vállalati kutatócsoportok mellett 2021-ben konkrét céges projektek 
és külső tanszékek kerültek indításra, megalapításra.  

(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. 2021-ben a hagyományos 
kommunikációs felületeken lett a projekt publikálva. 
(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. A 
projekt Made in Pécs díjat nyert. 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
 
5) SACHE projekt 
 
Cél: A projekt olyan integrált helyi fejlesztési stratégiákat dolgoz ki és valósít meg, amik 
felgyorsítják a kreatív vállalkozói szellemet a kulturális örökségekben és azok környezetében.  

Szakmai értékelés: 2021-ben megvalósításra került 3 képzés, melyben a különböző 
célcsoportok részesültek oktatásban és mentorálásban a korábbi időszakban kidolgozott 
tréninganyag segítségével. A projekttevékenységekbe bevont vállalkozások egyúttal 
lehetőséget kaptak közös együttműködések, projektek kialakítására a kamara által szervezett 
üzletember találkozó és konferencia keretében. 
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Ennek eredményeként több kulturális, kreatív program is megvalósult, helyi kreatívipari 
vállalkozások és intézmények szervezésében pl.: Op-Art divatperformansz, Tér-mozgás-játék 
kiállítás, Múzeum utca – installációk, Deko-Rozmár - termékfejlesztés stb. A projekt 
eredményeit a kamara folyamatosan kommunikálja a rendelkezésre álló online és offline 
csatornákon keresztül.  
(Interreg Central Europe Program) 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 
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 tovább működtette az ITT és MOST platformot. A kamara támogatta 
(finanszírozás és szakmai munka) az ITHUB működését és a KKV Innovációs Központ 
létrehozását is (finanszírozás, módszertan).  
(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. 



PBKIK Elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé, 2022. április 11. 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2021 

28 

A kamara az Alkalmazott Földtudományi Klaszter, a Baranyai Gasztronómiai Klaszter, a 
Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter, a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter, a DDRÉIK - iFood 
Klaszter, az Építőipari Technológiai Klaszter és a Kreatív Ipari Klaszter információhoz jutását, 
és/vagy nemzetközi kapcsolatépítését segítette 2021-ben is. 
 

 Dél-dunántúli Gépipari Klaszter projekt  
Cél: A klaszter alapítása óta a kamara a menedzsment szervezete. Céljait folyamatosan 
felülvizsgálja és a változó piaci körülményekhez illeszti és azok elérése érdekében 
munkálkodik. 

Szakmai értékelés: A DDGK 2021. végén 32 taggal működött, klasztertagok mintegy 120 Mrd 
Ft nettó árbevételével, kb. 5000 fő dolgozóval a régió legnagyobb ipari klasztere. A klaszter 
menedzsment 6 területen fejt ki támogató tevékenységet a tagok részére: I. Szakképzés, HR; 
II. Menedzsment és érdekérvényesítés; III. Üzletfejlesztés; IV. Marketing, PR; V. 
Benchmarking; VI. Közös beszerzés. 
A koronavírus miatt a klasztertagok kapcsolattartási felülete az online térbe is helyeződött. A 
tudásmegosztás és belső kohézió érdekében 7 online/offline szakmai benchmarking ülést 
tartott különféle témákban. 
A DDGK 2021-ben is ösztöndíjjal támogatta a régió 2 iskolájának 3 diákját, és megkezdte egy 
új együttműködés kialakítását. Támogatta a kamarai szervezésű Gép-Ésszel pályaorientációs 
versenyt. Részt vett a PTE MIK Körber tanszék Esettanulmányok kurzus szakmai tartalommal 
való megtöltésében és szervezésében.  
Mintegy 30 egyedi hazai ajánlatkérőt, és az EEN-en keresztül érkezett 30 külföldi 
együttműködési lehetőséget közvetített ki a tagok számára, több ebből a fenntarthatóság 
témaköréből származott.  A klaszter 17 üzletember találkozón és online fórumon képviselte 
magát.  Részt vett a MAGEOSZ, valamint az ELCA European Lightweight Cluster Alliance 
tömörülés szakmai munkájában, valamint a kamarai menedzselésű AMULET H2020 
projektben. 
www.ddgk.hu 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
 

 Építőipari Technológiai Klaszter (ÉTK) 
Cél: Az ÉTK célja a cégek összefogásával a piaci együttműködés, a szakképzés fejlesztése, 
további ágazatokkal és klaszterekkel szakmai kapcsolatrendszer kialakítása, az innovációs 
tevékenység dinamizálása, valamint a forrásszerzés. 

Szakmai értékelés: A 2018. március 21-én alapított klaszter 2021-ben 18 taggal működött. 
Erősítette arculatát, melyet már védjegyoltalommal is véd. Az év során 8 ülés volt.  
GINOP-6.2.7-20 kóddal pályázati felhívás jelent meg, amely ágazati képzőközpont (ÁKK) 
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.  A pályázat 2021-ben nyert, az év végén kiírásra került a pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzés az épület felújításra vonatkozóan. 

http://www.ddgk.hu/
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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 2021-ben is sor került. A többfordulós 
verseny során olyan játékos feladatokat kell megoldaniuk a diákoknak, amelyekkel a 
fenntarthatóságot erősítik bennük. 
www.epitoipariklaszter.hu 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 

 Baranyai Gasztronómiai Klaszter (BGK) 
Cél: Hazánkban elsőként Baranya megyében alakult a vendéglátóipari szektor szereplőit 
összefogó szakmai szervezet. A klaszter létrehozásának célja egyrészt a piaci együttműködés 
a stratégiai és operatív célok mentén, másrészt a gasztronómia és a vendéglátás minőségi 
fejlesztése. A rövidtávú problémák megoldása mellett olyan stratégiai kérdésekben tudnak a 
klasztertagok együttműködni, mint pl. technológiai fejlesztések, pályaorientáció, képzések, 
közös beszerzések, helyi termékek, körkörös gazdaság vagy fenntarthatóság. 

Szakmai értékelés:  
2021-ben a klaszter 5 fős elnöksége 21, a tagság 4 alkalommal ült össze és vitatta meg a 
tagok aktuális problémáit és azok lehetséges megoldásait. Mindehhez a PBKIK biztosított 2 
fő menedzsmentet. A tagság decemberben: 28 tag, 42 egységet üzemeltet, ebben 300 főnek 
ad munkát.  
A tagok részt vettek a szektorra vonatkozó jogszabály tervezetek véleményezésben, Covid 
helyzetből adódó szabályozások és támogatások javaslattételében az Áfa érték és a Szép 
Kártya felhasználhatóság és a „zsebek” közti átjárhatóság kérdésében. Ezek mindegyikében 
történt pozitív előrelépés országos szinten, ami sokat segített a vállalkozásoknak. A tagok 
közreműködtek kamarai és városi gasztro rendezvény szervezésében és lebonyolításban. 
Több kisfilmet forgattak az élénkülő belföldi turizmus és a helyi fogyasztók aktivizálása 
érdekében és részt vettek a #PécsNyitva turizmusfejlesztési illetve a kamarai #Heti1Helyi – a 
helyi vállalkozók szolgáltatásainak igénybevételére való mozgósító kampányban is. Utóbbi 
kamarai akció Made in Pécs díjat is nyert. Más megyék és települések is csatlakoztak a 
kampányhoz. A közelmúltban elindult a klaszter honlapja https://baranyazamata.hu/ 
kétnyelvű, magyar és angol verzióban elérhető tartalmakkal és ajánlatokkal, mely egyszerre 
szolgálja a helyi lakosok, az itt élő külföldiek és az idelátogatók tájékoztatását.  
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
 
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. 

http://www.epitoipariklaszter.hu/
https://pecsnyitva.hu/gaszto-kalandok/
https://pbkik.hu/heti1helyi/
https://madeinpecs.hu/lokal/made-in-pecs-dij-2021-a-gyoztesek
https://vmkik.hu/heti1helyivasi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIKKgjuHgpJoG3M50LupAWS-smUWn-YJa
https://baranyazamata.hu/
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Szakmai értékelés: A 2021-es évben a vállalkozók által igénybe vett tanácsadások (összesen 
822 db) jellemzően az alábbi témakörökhöz kapcsolódtak: vállalkozás indítása, szükséges 
engedélyek és végzettségek (E-TUS, 386 db), hatóságok illetékessége, elérhetősége, 
ügyviteli, marketing, finanszírozás és export tanácsadás, eljárásrendi tanácsadás, külpiacra 
lépés elősegítése, szellemitulajdon-védelem.  
(Adatok forrása: PEAS, Belső nyilvántartás) 
 

 
 
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 tájékoztatást kapnak a régió vállalkozói az aktuális hazai és 
nemzetközi pályázati kiírásokról, és minden ezekkel kapcsolatos információról, igény esetén 
részletes tájékoztatást nyújtva az elérhető lehetőségekről.  
2021-ben 118 pályázati konzultációt folytattak a kamara munkatársai KKV-kal, melynek 
keretében a pályázatkészítéssel kapcsolatos konkrét információátadás és tanácsadás zajlott. 
Támogatást nyújtottak az egyes felhívások esetén szükséges hivatalos dokumentumok, 
ajánlások, szakmai értékelések, elemzések elkészítésében és egyes esetekben képviselték 
álláspontjukat az érintett programkoordinációs szervek és hivatalok irányában. 
A kamara továbbra is együtt működik az általa minősített pályázatíró cégekkel, tájékoztatja 
őket a pályázati programokkal kapcsolatos információkról, ajánlja őket a pályázati 
lehetőségek iránt érdeklődő cégeknek, illetve visszajelzéseik és a pályázati felhívások okán 
felmerülő szakmai kérdésekben képviseli álláspontjukat az érintett programkoordinációs 
szervek és hivatalok irányában. 
(Adatok forrása: PEAS rendszer) 
 

 
 
10) Széchenyi Kártya Program tanácsadás 
 
Cél: Az immár 20 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. 
2021-ben az Újraindítási Konstrukció bevezetésével a vállalkozások újraindítását és további 
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fejlődésüket elősegítő hiteltermékek kerültek kialakításra. A kamara célja a vállalkozások 
teljes körű tájékoztatása a programról. 

Szakmai értékelés: A kamarai kollégák Pécsett és a városi irodákban segítséget nyújtanak a 
vállalkozások működéséhez szükséges legmegfelelőbb hitelkonstrukció kiválasztásában, az 
adatok kitöltésében és a szükséges dokumentumok beszerzésében is. 2021-ben közel 800 
vállalkozás kereste fel az ügyfélszolgálati irodákat hitellehetőségekkel kapcsolatosan. A 
személyes tanácsadásnak köszönhetően az érdeklődő vállalkozások több, mint fele 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 
EU programjaiban, pályázataiban, továbbá, hogy a kutatási projektötleteket feltárja, és 
ezekhez megfelelő nemzetközi partnereket 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. 
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Az Európai Innovációs Tanács (EIC) fókuszában az EIC Accelerator, a Fast-Track to Innovation 
(FTI) és a Future and Emerging Technologies (FET)-Open álltak, melyekhez az Enterprise 
Europe Network által közvetített business coaching és kiemelt ügyfél-támogatási szolgáltatás 
társult. 
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 további ügyfelek 83 db konkrét “kutatás-fejlesztési 
pályázati”, 195 db “technológiai igény” és 746 db “technológiai ajánlat” típusú, 2021-ben 
készült partnerkeresési lehetőséghez fértek hozzá. https://pod.pbkik.hu 
A PBKIK a Heti jogász rovaton keresztül értesítette tagjait a kutatás-fejlesztéshez és 
innovációhoz kapcsolódó új jogszabályokról és módosításokról. 
 

 
 
(Adatok forrása: PEAS, IMT, EISMEA EEN IT Tool rendszerek, pbkik.hu) 
 
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, 

https://pod.pbkik.hu/
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a kkv–k piaci sikereinek elérését, kutatási ötleteik menedzselését. Az Innovációs Bizottság 
kiemelt célja a szellemitulajdon-védelem támogatása a vállalkozások körében. A kamarában 
működő Szellemitulajdon-védelmi Információs Pont 2021-ben 41 ügyfél számára nyújtott 
szolgáltatást. Számukra száznál több esetben szolgáltatott információkat és szakmai 
tanácsokat a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban, illetve szervezett tájékoztató 
fórumokat. 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 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. 

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” (KAM - kiemelt 
ügyfélkezelés) az EIC Accelerator, Fast Track to Innovation és FET Open pályázat nyertesei 
számára az InnoKenn módszertan segítségével, valamint “Enhancing Innovation 
Management Capacities” (EIMC - innováció menedzsment kapacitásnövelés) a külpiacra 
törekvő, nagy potenciállal rendelkező vállalkozások érdekében, az IMP3ROVE és az 
Innovation Health Check segítségével. 
Az EIMC - innováció menedzsment kapacitásnövelés szolgáltatás keretében összesen 9 
vállalkozás részesült szolgáltatásban, közülük 2 a digitális innovációmenedzsment 
szolgáltatást vette igénybe. 

 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 szolgáltatások: vállalkozások technológiai helyzetének 
felmérése nemzetközi technológia transzfer elősegítése, képzések, személyre szabott 
tanácsadás, technológia transzfer rendezvények, konferenciák szervezése. A kamarai tagok, 
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partnerek és egyéb ügyfelek 195 db “technológiai igény” és 746 db “technológiai ajánlat” 
típusú, 2021-ben készült partnerkeresési lehetőséghez fértek hozzá. 

 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. A kamarai tagok, partnerek és 
egyéb ügyfelek 83 db konkrét “kutatás-fejlesztési pályázati” típusú, 2021-ben készült 
partnerkeresési lehetőséghez fértek hozzá. A kamarai részvételű, H2020 támogatású Better 
Factory projekt biztosított pályázati lehetőséget a gyártó KKV-k számára a digitális 
transzformáció terén. 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
 
14) Üzletasszony klub működtetése 

 
Cél: A 2016-ban újraindított klub tevékenységének célja a női vállalkozások 
versenyképességének fejlesztése, támogatása, tanácsadás és mentorálás révén, valamint 
olyan szolidáris üzleti közösség megteremtése, mely speciális igényei mentén kap és ad 
szolgáltatást a kamarai tagoknak. 

Szakmai értékelés: 2021-ben a tagok száma 67 fő, a csatlakozás iránt érdeklődők első 
körben a klub zárt közösségi média csoportjába kerülnek felvételre, ahol értesülhetnek az 
eseményekről. Ezen a felületen már 125 fő csatlakozott. 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. 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
 
15) 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.  

Szakmai értékelés: A Munkavédelmi klub tagja 31 vállalkozás, akik többek közreműködtek az 
EU munkavédelmi stratégiájának megújításában. A nyilvános konzultációról szóló cikk és 
véleménykérés a kamara honlapján jelent meg. A klub működésén is nyomott hagyott a 
pandémia, 2021. évben nem tartott személyes részvétellel ülést, szakmai látogatásra nem 
került sor. Online formában a tagok részt vettek a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Vállalkozásélénkítő Alapítvány által szervezett szakmai webináriumon május 27-én; valamint 
a kamara által vállalkozások számára szervezett Munkavégzés otthon c. online rendezvényen 
december 1-jén, melynek munkavédelemről szóló előadását a klub tagja tartotta. 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
 



PBKIK Elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé, 2022. április 11. 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2021 

35 

16) 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 2021-es évben a pandémiás helyezet miatt a 
Bankárfórum személyesen nem tartott ülést, de szakmai egyeztetések zajlottak. 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
 
17) Véleményezés, szakmai anyagok, felmérések 
 
Cél: Részvétel hazai és európai uniós projektekben, melyek a régió gazdaságának fejlődését 
szolgálják.  

Szakmai értékelés: 2021. évben is elsősorban a SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány, illetve 
az annak okán bevezetett intézkedésekre vonatkozóan adott véleményt, illetve tett 
javaslatokat a kamara. 
A Gazdasági Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs részére az alábbi területekkel 
kapcsolatban:  

 távmunka, 

 a külföldiek munkavállalási engedélyeinek biztosítása és integrálásuk a hazai 
munkaerőpiacra, 

 az állami beruházásokon a magyar vállalkozói hányad növelése, 

 infrastrukturális fejlesztések, valamint  

 kutatás-fejlesztés-innováció (K+F+I). 
 
Javaslatokat adott továbbá  

 a Magyarország Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervéről szóló összefoglalóhoz,  

 a GINOP Plusz-3.2.1 pályázat kiírásához,  

 a minimálbér emeléséhez kapcsolódóan, 

 az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatására jogosult vállalkozások körének 
bővítésére, 

 az egyes vállalkozások által szakmájukra vonatkozó jogszabály alkotásra és / vagy 
módosításra vonatkozóan, 

 az MFB 10 millió forintos gyorshitel konstrukciójára vonatkozóan, 

 a vendéglátó szektor gyors újraindításához szükséget intézkedésekre, valamint  

 kamarai tag vállalkozás kezdeményezésére az erdővédelmi törvény módosításához. 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 

 
18) 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.  
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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 
tudnak dolgozni megfelelő infrastrukturális és technológiai háttér mellett. 2021-ben 
előkészítés alá került az a megállapodás, mely a Pécsi Tudományegyetem, a Baranya Megyei 
Önkormányzat és a kamara együttműködésében megvalósítja a Quick – KKV Innovációs 
Központot a pécsi Alexandra irodaház területén. A kapcsolódó megállapodás 2022. év elején 
aláírásra kerül.  
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
 
19) ITHUB 
 
Cél: Pécsett egy olyan Innovációs és Technológiai Központ létrehozása és működtetése, 
amelyik támogatja az IT vállalkozások innovációs fejlesztéseinek létrejöttét, ösztönzi a közös 
munkát és a potenciális befektetők számára is láthatóvá teszi a város vállalkozásait.  

Szakmai értékelés: Az ITHUB 2020 októberében nyitotta meg kapuit a pécsi Hattyúházban. 
2021-ben a pandémia miatt főleg az online térben tartottak rendezvényeket, viszont a 
helyszínen folyamatosan zajlottak IT-s képzések, valamint a coworking tér is a tagok 
rendelkezésére állt.  
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
 
20) Befektetés ösztönzés 
 
Cél: A régió sikeres működéséhez elengedhetetlen, hogy láthatóak legyenek a befektetők 
számára a helyi vállalkozások, ösztönözzék a vállalkozások letelepedését valamint az 
idetelepülő cégek számára bemutassák 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. 2021-ben megújult a www.pecseconomy.eu weboldal is.  
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
 
21) 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. 
Nyilvántartásunkban 2021 év végén 10 darab ilyen ingatlan volt. 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
 
22) Modern Vállalkozások Programjának támogatása 
 
Cél: A digitális tudásának fejlesztésével foglalkozó Modern Vállalkozások Program 
megvalósításának támogatása. 

http://www.pecseconomy.eu/


PBKIK Elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé, 2022. április 11. 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2021 

37 

Szakmai értékelés: A kamara az IKT tanácsadó munkáját a rendezvényekre történő 
akvirálással, a tanácsadási helyszín biztosításával, valamint a vállalkozásokkal kapcsolatos 
információkkal támogatja. 2021-ben több, mint 150 egyéni tanácsadás és 2 db online 
rendezvény valósult meg. 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
 
23)  Az Országos Vállalkozói Mentorprogram támogatása 
 
Cél: Az Országos Vállalkozói Mentorprogram) célja a kis-és középvállalkozói szektor 
versenyképességének, hatékonyságának növelését szolgáló közvetett támogató eszközök 
bevezetése. 

Szakmai értékelés: Az Országos Vállalkozói Mentorprogram 2021-ben a pandémiás 
helyzetből adódóan online formában, de folytatódott: minden mentorcsoportban lezajlottak 
a szakmai, csoportos mentorálások beszállító- és az exportfejlesztés témában Baranya 
tekintetében 18 mentorált és 5 mentor céggel. Megkezdődött a vállalkozói és pénzügyi 
szemléletformálási alprojekt lebonyolítása, 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) 
 
24) Tájékoztató fórumok Pécsett és Baranya megyében  
 
Cél: A vállalkozók tájékoztatása és képzése minden lehetséges, a vállalkozást érintő 
témakörben, decentralizált keretek között. 

Szakmai értékelés: 2021-ben a legfontosabb témák a vállalkozásfejlesztési kérdések, 
valamint a különböző együttműködési lehetőségek voltak. A rendezvények nagy része online 
formában valósult meg. 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
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Hatósági fórumok: 

 Adó és szakképzési fórum 

 Szakképzési fórum (elektronika) 

 Szakképzési fórum (vendéglátás) 

 Szakképzési fórum (gépipar) 

 Szakképzési fórum (épületgépészet) 

 Szakképzési fórum (építőipar) 

 Munkavégzés otthon 
Konferenciák:  

 Felnőttképzési fórum 

 Változás, újratervezés és fejlődés (PBKIK - PTE) 

 FinTech rendezvény 

 Munkaerőpiaci szakmai műhelymunka  

 Silver economy (PBKIK - PTE) 
Képzések: 

 Kamarai Gyakorlati Oktató Képzés 

 Autószerelő mesterképzés  

 Festő, mázoló és tapétázó mesterképzés 

 Kozmetikus mesterképzés 

 Vizsgafelügyelők továbbképzése 

 Ágazati alapvizsga vizsgaelnökök továbbképzése 

 Kamarai gyakorlati oktatói képzés 

 Hatékony marketingmegoldások KKV-k számára 

 Minőségirányítás 

 A duális képzőhelyek ellenőrzését végző kamarai szakértők felkészítése 

 Minőségirányítás belső auditor 

Kapcsolatépítő rendezvények  

 Baranyai Gasztronómiai Klaszter alakuló ülés 

 Kamarai Kerti Parti 

 Vállalkozói fórum (ITM) 

 Indonéz delegáció – piacra lépési lehetőségek 

 Iráni delegáció – piacra lépési lehetőségek 

 Vállalkozói pódium (Online jelenlét aktív családanyaként) 

 Vállalkozói pódium (Először a szemeddel eszel) 

 Tunéziai delegáció – piacra lépési lehetőségek 

 Young Spirit üzleti delegáció 

 Horvát főkonzul látogatása – gazdasági kapcsolatok erősítése 

 TOP 100 gála 
Egyéb: 

 Mesteravató 

 Design Pécs 

 Mestervizsgák 
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25) 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: 2021-ben különböző támogatási programok keretében kerültek pályázati 
anyagok előkészítésre és benyújtásra többek között felnőttképzés, szakképzés, gyártás, 
turizmus, borászat, fenntartható üzleti modellek, digitalizáció témakörökben; összesen 10 db 
(Erasmus+ 4 db, Horizon 2 db, COSME 2 db, ENI 1 db, Kohéziós Alap 1 db) pályázat került 
végül beadásra és elbírálásra.  
A beadásra került pályázatokból már 2021-ben pozitív elbírálásra került az ENI - EU4BCC 
“Building a sustainable tourism market between Georgia and Hungary” és az Erasmus+ 
keretében 'A gasztronómia magasabb szintre pozicionálása Baranya megyében’ c. projektek, 
melyek megvalósítása megkezdődött. Az eredetileg 2020. márciusban induló TOP-os "Keresd 
a helyit" pályázat a COVID-19 miatti veszélyhelyzetben felfüggesztésre került, a pályázat 
megvalósítási időszaka módosításra került és meghosszabbításra került, így a projekt 
befejezésére 2022. első félévében kerül sor. Szintén ebből az okból kifolyólag 
meghosszabbításra került az Interreg keretprogramban megvalósuló 'SACHE' és 'Cult-CreaTE' 
projekt is. 
(Adatok forrása: Belső nyilvántartás) 
 
A jelentésben található grafikák:  
 
 
 
 

Dr. Síkfői Tamás 
Elnök 

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 
 
Pécs, 2022. április 11. 


