
A PBKIK Elnökségének 2001. évi határozatai 
 
 
282/2001. (I. 15.) E  
 
A Pécs- Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megvizsgálta és elfogadta az új 
kamarai tagok jelentkezését. 
 
283/2001. (II. 26.) E  
 
A PBKIK elnöksége egyhangú határozattal napirendjére tűzi a külföldi kamarai kapcsolatok 
felülvizsgálatát júniusi ülésén 
 
284/2001. (II. 26.) E  
 
A PBKIK elnöksége egyhangú határozattal elfogadta a kamara 2001. évre vonatkozó 
munkatervét és a költségvetési tervezetét, és azt jóváhagyásra a kamara küldöttgyűlése elé 
terjeszti. 
 
285/2001. (II. 26.) E 
 
A PBKIK elnöksége egyhangú határozatával a tagvállalkozások kezdeményezésére az alábbi 
szakmai bizottságokat alapítja meg: 
 
Szakmai bizottságok: 

1. Környezetvédelem 
2. Munkaügy  
3. Marketing 
4. Informatika, kommunikáció 
5. Logisztika 
6. Számvitel, pénzügy 
7. Szakképzés, oktatás 
8. Kutatás, fejlesztés 

 
286/2001. (II. 26.) E  
 
Az elnökség egyhangú határozattal elfogadta az alapszabály módosításának tervezetét, és azt 
a küldöttgyűlés elé terjeszti az időközben felmerülő tételes jogi követelményeknek megfelelő 
módosítás lehetőségével. 
 
287/2001. (II. 26.) E  
 
A PBKIK elnöksége egyhangú határozattal jóváhagyta a kamara szolgáltatási jegyzékét és a 
szolgáltatások díjszabásait. A kamarai hivatal a díjszabást 2001. március 1.-jével érvényesítse 
szolgáltatásainál. 
 
288/2001. (II. 26.) E 
 
A PBKIK elnöksége egyhangú határozattal jóváhagyta a kamarába felvételüket kérő 
vállalkozások kérelmeit. A pártoló tagok tagdíját az alapszabály szerint egyedileg állapítja 



meg. Az Elektrotechnikai Központi Szövetség esetében évi 20 ezer Ft-ban, míg a 
Zipernovszky Károly Műszaki Szakközépiskola esetében évi 50 ezer Ft-ban. 
 
289/2001. (II. 26.) E 
 
A PBKIK elnöksége 15 igen szavazattal, 7 tartózkodással úgy döntött, hogy 2001. évben a 
megfelelő teljesítmény hiányában nem adja ki a Baranya Gazdaságáért Díjat. 
 
290/2001. (II. 26.) E 
 
A PBKIK elnöksége egyhangú határozattal elfogadta a MTA Pécsi Akadémiai Bizottságával 
kötendő szerződés tervezetét. 
 
291/2001. (II. 26.) E 
 
A PBKIK elnöksége egyhangú határozattal elfogadta az Oktatási Központ kialakítását az 
előterjesztés szerinti ütemezéssel.  
Az elnökség az Oktatási Központ kialakítására a PBGSZ Kht. törzstőkéjének költségvetési 
tervében rögzített mértékű felemelését javasolja és támogatja. Az elnökség következő ülésére 
a kamarai hivatal terjessze be a PBGSZ Kht. törzstőke emelésére készült előterjesztést. 
A PBKIK elnöksége felhatalmazza az elnököt arra, hogy a törzstőke emelés pénzügyi 
realizálásáig a PBGSZ Kht. részére a tőkeemelés mértékével megegyező tagi kölcsönt 
nyújtson az átalakítás és a tantermi berendezések költségeinek finanszírozására. 
 
292/2001. (II. 26.) E 
 
A PBKIK elnöksége egyhangú határozattal elfogadta a Békéltető Testület beszámolóját. 
 
293/2001. (II. 26.) E 
 
A PBKIK elnöksége egyhangú határozattal elfogadta a kamarai hivatal EIC brüsszeli 
auditációjáról készített jelentését. 
 
294/2001. (II. 26.) E 
 
A PBKIK Elnöksége hozzájárul a "PBKIK akkreditált innovatív vállalkozása„ minősítő cím 
alapításához; az alkalmazott a PotStar módszer külső szervezet által történő hitelesítéséhez. 
Az eljárás további részleteinek kimunkálásával az Innovációs Bizottságot bízza meg. 
 
295/2001. (V. 14.) E  
 
A PBKIK Elnöksége elfogadta a kamara 2000. évi tevékenységéről szóló elnökségi 
beszámoló és a kamara 2000. évi gazdálkodását taglaló pénzügyi beszámoló tervezetét, 
valamint a kamara mérlegét és a küldöttgyűlés elé terjeszti azokat. 
 
296/2001. (V. 14.) E  
 
A PBKIK elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a kamara ipari, kereskedelmi és 
kézműves tagozatainak ügyrendjeit. 
 



297/2001. (V. 14.) E  
 
A PBKIK Elnöksége elfogadta a kamara állandó bizottságainak ügyrendjeit és a 
kereskedelemfejlesztési az innovációs és a szakképzési bizottság új személyi összetételét. 
 
298/2001. (V. 14.) E  
 
A PBKIK Elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a kamara kitüntetési rendjét. 
 
299/2001. (V. 14.) E  
 
A PBKIK Elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a kamara tagdíjfizetési szabályzatának 
módosítását, melyet már 2001. évi tagdíjfizetésekre is alkalmazni kell. 
 
300/2001. (V. 14.) E  
 
A PBKIK Elnöksége egyhangú szavazással megalakítja a minőségbiztosítási szakmai 
bizottságot. 
 
301/2001. (V. 14.) E  
 
A PBKIK elnöksége a tagnyilvántartás kötelező és önkéntesen szolgáltatott adatsorait 
egyhangú szavazással elfogadta. 
 
302/2001. (V. 14.) E  
 
A PBKIK Elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a szakképzési bizottság által benyújtott 
2000. évi szakoktatási jelentést. Az elnökség felkéri a bizottságot arra, hogy a kamara 
szakmai osztály elnökségeivel, tagozataival és városi elnökségével együttműködve segítse a 
duális képzés elterjedését, a gyakorlati képzés hatékonyságának növelését. A szakiskolák felé 
közvetítse a gazdaság igényét az elméleti szakoktatás színvonalának emelésére, a gazdaság 
által igényelt szakirányok beindítására. Vizsgálja meg, mely szakmák esetében szükséges és 
lehetséges üzemeken felüli képzést megteremteni. Tegyen javaslatot a szakképzési járulék 
decentralizált részének kamarai koordinációval történő felhasználási modelljére.  
 
303/2001. (V. 14.) E  
 
A PBKIK költségvetésének elfogadásával a PBGSZ Kht törzstőkéje 20 millió forinttal került 
felemelésre. A törzstőke emelés 100%-ban pénzügyi teljesítés, törzstőke emelés időpontja 
2001. május 31. Az emeléssel a Kht. törzstőkéje 172.900 ezer forintról 192.900 ezer forintra 
módosul. A PBKIK Elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyja a PBGSZ Kht. törzstőke 
emelését. A törzstőke emelés pénzügyi teljesítésnek határideje: 2001. 05. 29. 
 
304/2001. (V. 14.) E  
 
A PBKIK elnöksége a PBGSZ Kht. 2000. évi üzleti tervének végrehajtásáról, és a 2001. évi 
üzleti tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta. 
Megállapítja, hogy az előterjesztés tartalmazza a FEB határozatait, a Könyvvizsgálói 
Jelentést, a mérleg közhasznú tevékenységeknek eredményességéről szóló adatokat. 



A PBKIK elnöksége a PBGSZ Kht. 2000. évi gazdálkodási beszámolóját egyhangú 
szavazással elfogadja és a 2001. évi üzleti tevét jóváhagyja. 
Egyben utasítja a társaság ügyvezetőjét, hogy a 2001. évi üzleti terv időarányos teljesítéséről 
annak FEB ülésen történő megtárgyalását követően készítsen előterjesztést a PBKIK 
ügyvezetőségének részére. Határidő: 2001. szeptember hónap. Felelős: Gyuris Gábor 
ügyvezető. 
 
305/2001. (V. 14.) E  
 
A PBKIK elnöksége a Pécsi Kereskedelmi Központ fejlesztési elképzeléseit megtárgyalta. A 
PBGSZ Kht. az előterjesztés rövid távú programjában (3.pont) szerepeltett feladatok műszaki 
tervezését haladéktalanul kezdje meg, a programok időbeli-és pénzügyi ütmezésére készítsen 
előterjesztést a  PBKIK ügyvezetésének részére. A PBGSZ Kht. kérjen ajánlatot az épület 
fűtéskorszerűsítésének megoldásaira, valamint kezdje meg a biztonságtechnikai rendszer 
lehetséges megoldásainak feltérképezését. A megkezdett műszaki felújítás befejezésének 
határideje: 2001. július 15. 
 
306/2001. (V. 14.) E  
 
A PBKIK Elnöksége egyhangú szavazással hozzájárul a villanyszerelő szakmai nyilvántartás 
kontroll modelljében leírt eljárásrendekhez, 
- a nyilvántartási rendszer továbbfejlesztéséhez; 
- az oktatási rendszer továbbfejlesztéséhez; 
- a PBKIK akkreditált villamos vállalkozása cím megalapításához; 
- az MKIK mellet szervezett Állandó Választottbíróság Baranya Megyei Tagozata és az Etikai 
bizottság ellátandó feladatainak bővítéséhez. 
 
307/2001. (V. 14.) E  
 
A PBKIK elnöksége egyhangú szavazattal elfogadta a kamarába jelentkező gazdasági 
szervezetek felvételi kérelmét. 
 
308/2001. (V. 14.) E  
 
A PBKIK az általános költségvetési tartalék terhére biztosítja a kamara által elnyert, az e-
commerce terjesztését szolgáló Leonardo és az EUR 5 pályázat önerejét, 13.181  eurot, 
valamint 2.500 e.Ft-ot 
 
309/2001. (VI. 25.) E  
 
A PBKIK Elnöksége a regionális vásár, kiállítás és konferencia központ programról szóló 
előterjesztést egyhangúlag elfogadta. A kiállítási és konferenciaközpont létesítésének 
szándékával, egyetért, annak megvalósítását támogatja.  
A Pécs M.J. Város, az FVM és a PBKIK által közösen kiírt 4 M forint összdíjazású építészeti 
ötletpályázat céljára a Kereskedelmi Tagozat projektalapjából 1,5 M Ft-ot biztosít. 
 
310/2001 (VI. 25.) E  
 
A PBKIK Elnöksége egyhangúlag elfogadta, hogy a kamarai tulajdonú közhasznú társaságok 
közül a  
• Környezetvédelmi Technológia Központ Kht.-ban a teljes tulajdonrészt 



• Munka Pécs-Baranyáért Kht.-ban a teljes tulajdonrészt 
• Európa Ház Kht. vonatkozásában a lehető legnagyobb tulajdonrészt 
• Innovációs és Technológia Fejlesztési Kht.-ban névértékben 1,5 M Ft tulajdonrészt 
értékesítésre felajánlja. A tárgyalások lebonyolításával az elnökség az ügyvezetőséget bízza 
meg.  
 
• A Mohács és Térsége Vállalkozási Övezet Kht. és az 
• R-Quality Minőségügyi Szolgáltató Kht.  
esetében a Kamara vonuljon ki a tulajdonosi körből. 
 
• A Regionális Információs és Konferencia Központ Kht. és a 
• Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Kht. 
esetében a kamara kezdeményezze a végelszámolást a társtulajdonosok felé. 
 
• A PBGSZ Kht. és a 
• Komló és Térsége Fejlesztési Kht. 
tulajdonrészét teljes mértékben megtartja a Kamara azzal, hogy a Komló és Térsége 
Fejlesztési Kht. felügyeletével a Komlói Városi Elnökséget bízza meg. 
 
311/2001 (VI. 25.) E  
 
A PBKIK Elnöksége egyhangú döntéssel, Egyed Kálmán úr, Hengl Lajos úr és Dr. Krippl 
Zoltán úr felkérésével kiegészíti a kamara Euro-atlanti Integrációs Bizottság tagjait. 
 
312/2001 (VI. 25.) E  
 
A PBKIK egyhangú döntésével a korábban komlói vállalkozásfejlesztési céllal elkülönített 1 
M Ft-ot és kamatait biztosítja a megalakítandó komlói vállalkozásfejlesztési alapítvány 
támogatásának céljára. Az alapítványban a kamara nem kíván alapítóként szerepet vállalni. 
Az alapítvány kuratóriumába a komlói városi elnököt delegálja. A támogatás feltétele, hogy 
az alapítvány elsősorban kamatmentes visszatérítendő segítséget nyújtson a kisvállalkozások 
számára. Az alapítvány a kérelmeknél a kamarai tagokat részesítse előnyben. 
 
313/2001 (VI. 25.) E  
 
A PBKIK elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a kamarába jelentkező gazdasági 
szervezetek felvételi kérelmét. 
 

314/2001.(VI. 25.) E 
 
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége a PBKIK EU-s csatlakozását segítő 
szolgáltatásainak kialakítására vonatkozó pályázat benyújtásával egyhangúlag egyetért. A 
szolgáltatáscsomag kialakításának és működtetésének költségeit 11 029 ezer Ft + 2 485,5 ezer 
Ft ÁFA összeggel elfogadja. A pályázat kezdési időpontja: 2001, október 1., befejezési 
határideje 2002. szeptember 30. A program megvalósításhoz 5 515 ezer Ft + 2 485,5 ezer Ft-
ot (ÁFA) biztosít, melyből a 2001. évi költségvetésben előirányzata 3 899,5 ezer Ft, a 2002. 
évi kötelezettségvállalás 3 939 ezer Ft. 
 
 
 



A pályázat összefoglaló költség és forrásadatai: 
 
 2001. 2002. Együtt 
Költségek 5 467,0 5 562,0 11 029,0 
ÁFA 1 165,5 1 158,0 2 485,5 
Költségek összesen 6 632,5 6 720,0 13 514,5 
Saját forrás 3 899,5 3 939,0 7 838,5 
GM támogatás 2 733,0  2 781,0  5 514,0 
Források összesen 6 632,5 6 720,0 13 352,5 
 
Az Elnökség utasítja a PBKIK titkárát, hogy a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
315/2001. (X. 15.) E 
 
A PBKIK Elnöksége egyhangú támogatással, határozatával felhatalmazza a kamara elnökét, 
hogy kezdjen tárgyalásokat a kamarai székház 2. 3. 4. szintjének megvásárlására. Az elnökség 
felhatalmazza az elnököt arra, hogy az épület teljes korszerűsítési programját dolgoztassa ki a 
PBGSZ Kht bevonásával. Az elnökség ezen ügyeket legkésőbb 2002. február végéig kéri 
határozathozatalra előterjeszteni. 
 
316/2001. (X. 15.) E 
 
A PBKIK Elnöksége egyhangú szavazással, határozatával munkacsoportot bíz meg a Pécs M. 
J. Város vízdíjrendeletének módosításához szükséges javaslatok, valamint a Pécsi Vízmű 
kisvállalkozókat érintő pótlólagos díjbehajtási akciójára adandó kamarai válasz 
kidolgozásával.  
 
A munkacsoport tagjai: 
Higi Gyula általános alelnök 
Birinyi Zoltán kézműves tagozati elnök 
Gasz Zoltán ipari tagozati elnök 
Stenglné dr. Horváth Ágnes ügyvéd 
Dr. Gyurka László könyvvizsgáló 
Weller János területfejlesztési osztályvezető 
A javaslatok kidolgozásának határideje október 31. 
 
317/2001. (X. 15.) E 
 
A PBKIK Elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az alábbi állásfoglalást: 
 
A PBKIK Elnökségének Állásfoglalása 
 
A PBKIK testületei több alkalommal tárgyaltak a térségi gazdaság fejlődését jelentős 
mértékben akadályozó közlekedési elzártságról. Közel egy évtizede e kérdésben nem született 
kedvező központi döntés. 
 
A kamara elnöksége elemezve Baranya és Dél-Dunántúl gazdaságának helyzetét, határozottan 
követeli a térség mielőbbi bekapcsolását az országos, ezen keresztül az európai gyorsforgalmi 
úthálózatba.  



 
Meggyőződésünk, hogy a közlekedési fejlesztésekben eddig méltánytalanul mellőzött Dél-
Dunántúl teljes gazdasági leszakadását a régió gyorsforgalmi úthálózatának azonnali 
fejlesztése állíthatja meg. 
 
Pécs, 2001. október 15. 
 
318/2001. (X. 15.) E 
 
Az elnökség korábbi határozatában kijelölt azon kamarai tulajdonú Kht.-k esetében, amelyek 
kamarai üzletrészét a tulajdonostársak nem kívánják megvásárolni, egyhangú szavazással 
megbízza az elnököt a kamarai üzletrész 3. személynek történő eladásának lebonyolításával. 
Az Innovációs és Konferencia Központ Kht. esetében a kamarai üzletrészből 1.500.000,-Ft 
összegű üzletrészt névértéken felajánl megvásárlásra Pécsi Ipari Park Rt. részére. Ugyanakkor 
a Pécsi Ipari Park Rt. felé jelzi 1.500.000,-Ft értékű részvény vásárlására vonatkozó 
szándékát. 
A RQC Quality Kht. esetében a beérkezett PIP Rt vételi ajánlatból befolyó összeget PIP Rt. 
részvényvásárlására kell fordítani. 
 
319/2001. (X. 15.) E 
 
A PBKIK Elnöksége egyhangú szavazással, határozatával a kamara új választójogi és 
tagnyilvántartásáról benyújtott tájékoztató alapján meghívásos pályázatot hirdet a PBKIK 
Választójogi és Tagnyilvántartás rendszere szoftverének elkészítésére. A pályázatot a PBKIK 
ügyintéző szervezet bonyolítsa le meghívásos alapon, amelyen csak a PBKIK tagvállalkozásai 
vehetnek részt. Alvállalkozó alkalmazása nem megengedett. Az új nyilvántartó rendszer 
beüzemelését legkésőbb 2002. január 1.-én el kell kezdeni, és 2002. május 31.-én teljes 
körűen működnie kell. 
 
320/2001. (X. 15.) E  
 
A PBKIK elnöksége egyhangú szavazattal elfogadta a PBKIK-OMFB MFA 1999. nyertes és 
érvényes szerződéssel bíró pályázóinak zárójelentését. Meghatalmazza, és egyben megbízza 
az ügyintéző szervezetet, hogy a pályázók visszafizetéseinek teljesülése esetén intézkedjen a 
biztosítékok visszavonása iránt, továbbá teljesítse a társtámogatókkal kötött szerződés alapján 
a visszafizetési kötelezettségeket. 
 
321/2001. (X. 15.) E 
 
A PBKIK elnöksége egyhangú szavazattal elfogadta a kamara 2002. évi tervezési rendszerét. 
Az elnökség zártkörű pályázatot hirdet a PBKIK tagjai között az új tervezési rendszer 
szoftverére és hozzákapcsolódóan a kamara új számviteli rendszerének szoftverére. 
Alvállalkozók igénybevétele nem megengedett.  A szoftver elkészítésének határideje 2001. 
december 31. A pályázat lebonyolítását a kamara ügyintéző szervezete végzi. 
 
322/2001. (X. 15.) E  
 
A PBKIK elnöksége egyhangú határozatával elfogadta a PBKIK Ügyintéző szervezetének 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 



323/2001. (X. 15.) E  
 
A PBKIK elnöksége egyhangú határozatával megalapította a PBKIK VIP Üzleti Klubját, az 
Üzletasszonyok Klubját és az Idegenforgalmi Klubját. 
 
324/2001. (X. 15.) E  
 
A PBKIK elnöksége egyhangú határozatával felvette tagjai közé az alábbi gazdasági 
szervezeteket: 
1. Ackoff Consulting Kft.  
2. Alphanexus Kft.  
3. AVAK Kft.  
4. Bulsz Menyhért  
5. Darazsácz János 
6. Egréderné Németh Kinga 
7. Egyezség Közvetítő és Tanácsadó Bt. 
8. Exnerné Magyar Edit dr. 
9. Fenyő-Balázs Bt. 
10. Forró és Tsa. Bt. 
11. Franczen Károlyné 
12. Hesz Csilla 
13. Jójártné Szeibert Natália 
14. Kalász Viktória 
15. KI &FO&PUL Bt. 
16. Kovács László 
17. Lilla és Ágnes Fodrász Kkt. 
18. Major László 
19. Minőség Betonáru Készítő Kft. 
20. Németh Ágota 
21. Pécsi Regionális Munkaerőfejlesztő és Átképző Központ 
22. Schuldeisz József 
23. SHA-FA Kft. 
24. Sulyok János 
25. Székely Galéria Ker. Kft. 
26. Szűcsné Szántó Zsuzsanna 
27. Varga Kft. 
28. Vogronics Renáta 
29. Zombori Lajos 
 
325/2001. (X. 15.) E 
 
A PBKIK elnöksége egyhangú határozatával jóváhagyta a Chemnitzi Kézműves Kamarával 
megkötendő együttműködési megállapodást, és felhatalmazza dr. Kéri István elnököt a 
megállapodás aláírására. 
 
326/ 2001. (X. 15.) E 
 
A PBKIK elnöksége egyhangú határozatával visszavonta a 296. sz. elnökségi határozatát. 
 
 



327/2001. (X. 15.) E  
 
A PBKIK elnöksége határozatával elfogadta, hogy a rendelkezésre álló költségvetési központi 
tartalékból 1,5 millió Ft-ot átcsoportosít a kereskedelmi tagozat ez évi programjai 
lebonyolításához, a tagozati projektalapba. 
 
328/2001. (X. 15.) E 
 
A PBKIK elnöksége egyhangú szavazással a komlói vállalkozásfejlesztési alapítvány 
támogatására biztosított 1 millió Ft összegű előirányzatát átcsoportosítja a Komló és Térsége 
Fejlesztési Kht. pályázatírásai tevékenységének támogatására. A kamarai tagok pályázataik 
megírásához a Komlói elnökségtől kérhetik a pénzügyi támogatás megítélését, amely összege 
ügyenként és tagonként az 50 ezer Ft nettó összeget nem haladhatja meg. 
Ezzel egy időben a 312/2001 (VI. 25.) E határozatot hatályon kívül helyezi az elnökség. A 
PBKIK elnöksége a Komló és térsége WEB oldal kialakításával egyetért. A kamara ügyintéző 
szervezete vizsgálja meg a honlap kialakításának leghatékonyabb és költségtakarékosabb 
módját, amelyet a következő elnökségi ülés elé terjeszt.  
 
329/2001. (XII. 19.) E  
 
A PBKIK elnöksége elfogadta a jelentkező tagvállalkozások kérelmét, és tagjai sorába 
felvette. 
 
Andok Ker. és Szolg. Bt. 14 igen 3 nem 
Autópark Ker., Termelő és Szolg. Kft. 16 igen 1 nem 
Bicskey Károlyné Horváth Mária 16 igen  1 nem 
Bársony Brigitta 17 igen  
Béla Eszter Mária 15 igen 2 nem 
Hullmann és Társa Ker. és Szolg. Kft. 15 igen 2 nem 
Házber Beruházó és Kivitelező Kft. 15 igen  2 nem 
Karádi Kálmán 16 igen 1 nem 
Lacher Zsolt 15 igen 2 nem 
Mecsek-Bau Kft. 16 igen 1 nem 
Mohács Newex Ker. és Szolg. Kft. 16 igen 1 nem 
Molnárné Fulmer Mónika Ótília 15 igen 2 nem 
Plainmedia Informatikai Ker. és Szolg. Bt. 16 igen 1 nem 
Primesoft Számítástechnikai Kisszöv. 16 igen 1 nem 
Pro-Portré Lakberendező Ker. és Szolg. Kft. 17 igen  
Robbgáz 2000 Szolg. és Ker. Bt. 17 igen  
Rózsahegyiné Czink Erzsébet (pártoló tag) 15 igen 2 nem 
THP Beruházó és Kivitelező Kft. 15 igen 2 nem 
Varga Ferenc 17 igen  
Vár-Inagtlan Szolg. és Ker. Kft. 16 igen 1 nem 
Waldhauser László 17 igen  
Westaz Ker. és Szolg. Kft. 12 igen 5 nem 
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