
A PBKIK Küldöttgyűlésének 2007. évi határozatai 
 
 
 
170/2007. (V. 21.) KGY 
 
A PBKIK Küldöttgyűlése egyhangú szavazattal döntött a Dél-dunántúli Kereskedelmi és 
Iparkamarák Szövetsége megalapításáról, és felhatalmazza a kamara elnökét az alapító okirat 
és alapszabály aláírására. 
 
171/2007. (V. 21.) KGY 
 
A PBKIK Küldöttgyűlése a Dél-dunántúli Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége 
küldöttgyűlésébe egyhangú szavazattal Arató Mártont, Bartos Sándort, Bodróné Nyúl Évát, 
Dr. Kéri Istvánt, Kovács Gyulát, Dr. Krippl Zoltánt, Dr. Síkfői Tamást, Várszegi Gyulát és 
Vétek Emit delegálja. 
 
172/2007. (V. 21.) KGY 
 
A PBKIK Küldöttgyűlése megtárgyalta és egyhangú szavazattal elfogadta a kamara 2006. évi 
beszámolóit (mérlegbeszámoló, kiemelt közhasznúsági jelentés, projektbeszámoló, testületi 
beszámoló).  
 
173/2007. (V. 21.) KGY  
 
A 2007. szeptemberében tartandó elnökségi ülésen a kamarai hivatal, az Ellenőrző Bizottság 
és a könyvvizsgáló készítsen előterjesztést az Integrált Kamarai Irányítási Rendszer 
bevezetésének tapasztalatairól 
 
174/2007. (V: 21.) KGY  
 
A küldöttgyűlés Molnár László urat, a Fekoral International Kft. ügyvezető igazgatóját 
egyhangú szavazással a küldöttgyűlés tagjának választja. Szántó Dezső úr és Lovász András 
úr halála, és Molnár László úr küldötté választása miatt a küldöttgyűlés létszámát 58 főben 
állapítja meg. 
 
175/2007. (V. 21.) KGY  
 
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangú szavazással 
jóváhagyja a PBKIK elnöksége Pálinkás István úr (Épgép-Duna Kft. ügyvezető igazgatója) 
számára adott megbízását, a megbízott mohácsi városi elnöki feladatra, egyben teljes 
jogkörrel a PBKIK elnökség tagjai közé beválasztja. 
 
176/2007. (XII. 12.) KGY 
 
A PBKIK Küldöttgyűlése egyhangú határozatával, Kékes Péter úr halála, és Miszler Miklós 
úr mandátumának megszűnése miatt a küldöttgyűlés létszámát 56 főben állapítja meg. 
 
 
 



177/2007 (XII. 12.) KGY  
 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlésébe egyhangúlag Dr. Kállai Sándort 
választja meg, a megüresedett mandátum terhére. 
 
178/2007 (XII. 12.) KGY  
 
A PBKIK Küldöttgyűlése 178/2007.(XII.12.)KGY számú határozatával egyhangúlag 
módosította a kamara Alapszabályát a melléklet szerint. 
 
179/2007 (XII. 12.) KGY  
 
A PBKIK Küldöttgyűlése egyhangú szavazattal elfogadta a kamara 2008. évi induló 
költségvetési projektjeit a melléklet szerinti összegekkel, és testületi és hivatali 
projektgazdákkal és felelősségekkel.  
 
180/2007 (XII. 12.) KGY  
 
A PBKIK Küldöttgyűlése 180/2007. (XII.12.) KGY számon az alábbi egyhangú határozatokat 
hozza: 
 
Tekintettel a kialakult helyzetre, a PBKIK Küldöttgyűlése felhívja a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztériumot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a 
gazdaság meghatározó rétegét képező magyar középvállalkozói szegmens számára a súlyos 
veszélyt jelentő elektromos energia vételi problémák megoldódjanak. A rendeletalkotásba 
vonja be a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát. 
 
A PBKIK Küldöttgyűlése felhívja az energiatermelők, energiakereskedők figyelmét, hogy a 
prognosztizálhatatlan árampiaci mozgásokkal szemben a védtelen középvállalkozói rétegnek 
szóló árképzése ellehetetlenül, melynek következtében elveszítheti piacát. A Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezzen koordinációt, és hatékonyan lépjen fel az 
egyeztetési folyamatban a magyar középtőke érdekében. 
 
A PBKIK küldöttgyűlése felkéri a kamara hivatalát, hogy széles körben adjon információt 
minden érintett gazdasági szereplő számára. Építse ki a szakmai kapcsolatot azokkal a 
fórumokkal és szakmai szövetségekkel, akik javaslataikkal eddig is hatékonyan próbáltak a 
törvényalkotási folyamatba beavatkozni, védve a gazdaságot az elektromos energia vétel 
„piacgazdasági” sokkjától. Igény esetén szervezzen beszerzési közösséget, vagy segítse az 
azokhoz történő csatlakozást. 
 


