
A PBKIK Küldöttgyűlésének 2001. évi határozatai 
 
 
118/2001. (III. 26.) KGY 
 
A PBKIK küldöttgyűlése egy tartózkodás mellett jóváhagyja a kamara 2001.-re vonatkozó 
költségvetését és a beterjesztett munkaterveket. A változó körülményekre való tekintettel 
szükségesnek tartja a költségvetés teljesítéséről évközi tapasztalatok összegyűjtését és 
megtárgyalását. 
 
119/2001. (III. 26.) KGY 
 
A PBKIK küldöttgyűlése egyhangúlag jóváhagyja a kamara új szakmai osztály rendszerét. Az 
új szakmai osztályokba a kamara tagjai 2001. április 20-ig jelentkezhetnek be. A 
küldöttgyűlés a szakmai osztály választásokat április 23-27. közötti időszakra tűzi ki. 
A küldöttgyűlés felhatalmazza a PBKIK ügyvezetőségét, hogy mérje fel, a megye városaiban 
hol kívánnak a kamarai tagok városi elnökséget létrehozni. Mindazon városokban, ahol ilyen 
irányú kezdeményezés jelentkezik, a választásokat április 23-27. közötti időszakra tűzi ki. 
 
Az Ipari Tagozat szakmai osztályai 

1. bányászat, vegyipar, műanyagipar 
2. élelmiszeripar,  
3. textilipar, bőripar, konfekció 
4. faipar, bútoripar, papíripar 
5. gépipar, műszeripar, fémfeldolgozás 
6. építőipar, kerámiaipar, üvegipar 
7. környezetvédelem, energetika, településüzemeltetés 
 

A Kereskedelmi Tagozat szakmai osztályai: 
1. kereskedelem 
2. közlekedés 
3. informatika és telekommunikáció 
4. ingatlanközvetítés 
5. idegenforgalom 
6. vendéglátás 
7. bank, biztosítás, gazdasági szolgáltatás 
8. szolgáltatás 
9. nyomdai, kiadói szolgáltatás  
10. non profit szervezetek 

 
A Kézműves Tagozat szakmai osztályai: 

1. faipar, bútoripar, műkő, építőipar 
2. fodrászat, kozmetika, fogtechnika 
3. gépjárműtechnika, gépipari fémmegmunkálás 
4. villamosság, elektrotechnika 
5. épületgépészet 
6.   egyéb kézművesség 

 
 
 



120/2001. (III. 26.) KGY 
 
A PBKIK küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta az MKIK mellett működő Állandó 
Választott Bíróság Baranya megyei Tagozatának választottbírói névsorát:  
Dr. Benkő András  
Dr. Bilonka Béla  
Dr. Fabó Tibor  
Dr. Gálos Miklós  
Dr. Horváth Sándor  
Dr. Hubay Gábor  
Dr. Kecskés László  
Dr. Kengyel Miklós  
Dr. Leposa Mariann  
Dr. Maczonkai Mihály  
Dr. Nesz Károly  
Dr. Nochta Tibor  
Dr. Rákosy Lajos  
Dr. Solymos Sára  
Stenglné dr. Horváth Ágnes  
Dr. Szabó József  
Dr. Szalay Gábor  
Dr. Zsibrik István   
Dr. Juhász Pál  
Dr. Fülöp László  
Genczler István  
Varga Mihály   
Dr. Göndöcs István  
Sebestyénné  dr. Szabó Edit  
Dr. Krippl Zoltán  
Dr. László Gyula 
 
121/2001. (III. 26.) KGY 
 
A PBKIK küldöttgyűlése a kiemelten közhasznú státusz bejegyzéséhez szükséges 
Alapszabály módosítást egyhangúlag elfogadta.   
 
122/2001 (V. 28.) KGY  
 
1. A PBKIK Küldöttgyűlése egy tartózkodással és kettő ellenszavazattal elfogadta az ipari 

tagozat javaslatát, hogy az ipari tagozat 2-es szakmai osztályában a több jelölést kapott 
Horváth Jenő és Lovász András kerüljön be a négytagú szakmai osztály elnökségbe. 

2. A küldöttgyűlés a kereskedelmi tagozat 2-es szakmai osztály elnökségének létszámát 
háromról négy főre emelte egy tartózkodással, így bekerült az elnökségbe Döme János és 
Bódis József. 

3. A kereskedelmi tagozat 8-as szakmai osztály elnökségének létszámát egyhangú 
szavazással a küldöttgyűlés háromról négy főre emelte, így Pacz József és Várbíró Péter is 
bekerült a szakmai osztály elnökségbe. 

 
 
 



123/2001 (V. 28.) KGY  
 
A PBKIK Küldöttgyűlése egy tartózkodás mellett elfogadta a kamara 2000. évi 
tevékenységéről szóló elnökségi beszámolót és a kamara 2000. évi gazdálkodását taglaló 
pénzügyi beszámolót, valamint a kamara mérlegét. 
 
124/2001 (V. 28.) KGY  
 
A PBKIK Küldöttgyűlése egyhangú szavazással módosította a kamara tagdíjszabályzatát. 
 
125/2001 (V. 28.) KGY  
 
A PBKIK küldöttgyűlése kibővíti „a kamara stratégiája” című tanulmányt azzal, hogy az 
infrastruktúra fejlesztése (autópálya építés) önálló részként kerüljön be, amelyet a kamara 
regionális fejlesztési bizottsága alakítson ki. 
 
126/2001. (V. 28.) KGY  
 
A PBKIK küldöttgyűlése egyhangú szavazással elfogadta a szakképzési bizottság által 
benyújtott 2000. évi jelentést. A küldöttgyűlés felkéri a bizottságot arra, hogy a kamara 
szakmai osztály elnökségeivel, tagozataival és városi elnökségeivel 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 képzés megteremtése.  Tegyen javaslatot a szakképzési járulék 
decentralizált részének kamarai koordinációval történő felhasználási modelljére. 
 
127/2001. (VIII. 31.) KGY  
 
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése írásos szavazás alapján – leadott 
46 szavazatból 21 szavazat Kecskés Károly személyére, 31 szavazat Pásztó Csaba személyére 
és 35 szavazat Dr. Varga Sándor személyére - úgy döntött, hogy Komló város elnökségébe a 
két helyre Pásztó Csabát és Dr. Varga Sándort választja. 
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