
A PBKIK Humán Klub

2018. október 9-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Alapszabálya

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) Alapszabály III. fejezet XI.  1. pontja és az
Önkormányzati szabályzat V. II pontjai értelmében a kamara elnöksége szakmai klubok működését
engedélyezheti a kamarán belül, ezzel lehetővé téve az üzletemberek közvetlen tapasztalatcseréjét. A
klub működése abban az esetben engedélyezhető, ha azt 10 kamarai tag vállalkozás kezdeményezi az
elnökség felé.

A kamarai  hivatal  által  kiküldött  Humán  Klub jelentkezési  lap  egyben kérelmet  is  tartalmazott  a
PBKIK  elnöksége  felé,  melyben  a  jelentkezők  a  Klub  működésének  engedélyezését  kérték  az
elnökségtől.  2015.  május  22-ig  legalább  tíz  kamarai  tag  aláírta  a  jelentkezési  lapot,  ennek
megfelelően a szükséges számú vállalkozás kezdeményezte a Humán Klub megalakítását.

A PBKIK Elnöksége 745/2015. (VI. 05.) E számú határozatával egyhangú szavazással megalakítja
a kamara Humán Klubját, melyhez a regisztrált kamarai vállalkozások is csatlakozhatnak. 

A Pécs-Baranyai  Kereskedelmi  és  Iparkamara  2015.  november  27-i  elnökségi  ülésén  új  kamarai
tagdíjfizetési  szabályzatról  határozott.  Az  új  szabályzat  alapján,  az  1/2016.  számú titkári  utasítás
rendelkezése  szerint  a  PBKIK  Humán  Klubjára  vonatkozó  új  szabályokat  jelen  Alapszabály
tartalmazza.

I. A PBKIK Humán Klub célja

Humán  témákban  tapasztalatcsere,  tudásmegosztás  és  folyamatosan  növekvő  tudásbázis  építése,
valamint a vállalkozások szemléletformálása a hatékonyabb működés érdekében. A PBKIK Humán
Klub (a továbbiakban: Klub) célja az is, hogy a HR szakmában a megyénkben is rendelkezésre álló
széleskörű  tudást,  ismeretet  és  minőségi  szolgáltatást  nyújtók  és  az  azt  igénybevevők  egymásra
találását elősegítse. Cél a minőségi munkaerő kínálat erősödésének előmozdítása a képző intézmények
és a foglalkoztatók közötti kommunikáció támogatásával, a pályaalkalmassági kérdések erőteljesebb
fókuszba helyezésével. 

Az alapítók további célja az is, hogy egy hatékony, jól működő klubéleten keresztül a nem kamarai
tagok részére a kamarai tagságot vonzóvá tegyék.

II. A Klub tagsága

A Klubot az alapító tagok a kamara elnökségének jóváhagyásával alapították.

A Klub rendes  tagja  lehet  minden,  Baranya  megyében székhellyel,  telephellyel  vagy fiókteleppel
rendelkező  vállalkozás,  amennyiben  a  Pécs-Baranyai  Kereskedelmi  és  Iparkamara  önkéntes  vagy
pártoló tagja, illetve rendezett kamarai regisztrációval rendelkező vállalkozás.
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Pártoló klubtagként vehetnek részt a munkában a Baranya megyében székhellyel, telephellyel vagy
fiókteleppel nem rendelkező egyéni és társas vállalkozások, ezenkívül különböző intézmények.

Egy szervezet több résztvevőt is delegálhat.

a. A Klubhoz való csatlakozás lehetősége és módja

i. A  belépés  feltétele  a  kamarai  (önkéntes  vagy  pártoló)  tagsággal,  illetve
kötelező kamarai regisztrációval járó kötelezettségek teljesítése.

ii. A jelentkezést megelőzheti klubtag ajánlása.

iii. A csatlakozásról a Klub alapító tagjai és a legalább egy éves klubtagsággal
rendelkező rendes tagok szavazással döntenek (egyszerű többség).

iv. Minden esetben kitöltendő és elküldendő a Belépési Nyilatkozat és egy 500
karakteres bemutatkozás a Klub titkára számára.

v. A klubtagsági díj befizetése kötelező, kivéve a PBKIK önkéntes és pártoló
tagjait.

b. A klubtagsági viszony megszűnése

i. A klubtagsági viszony megszüntethető az erre irányuló nyilatkozatnak a Klub
titkára  felé  történő  benyújtásával,  ezzel  egyidejűleg  az  aktuális
kötelezettségek teljesítésével, az adott év december 31. napján.

ii. A klub- vagy önkéntes kamarai tagdíjfizetési kötelezettségek nem teljesítése
esetén a tagviszony automatikusan megszűnik a fizetési határidő lejárta után 3
hónappal.

III. A Klub tagsági díja

A klubtagság – a PBKIK önkéntes és pártoló tagjai kivételével – éves szolgáltatási díjfizetési
kötelezettséggel jár, melynek befizetési határideje minden évben február 15.

a. Rendes klubtagok díja:

i. PBKIK önkéntes és pártoló tagjai: 0 Ft.

ii. Rendezett  kamarai  regisztrációjú  egyéni  és  társas  vállalkozások,  melyek
Baranya  megyében  székhellyel,  telephellyel  vagy  fiókteleppel
rendelkeznek, és nem önkéntes tagjai a PBKIK-nak: bruttó 60 000 Ft.

b. Pártoló klubtagok díja:

i. Más kereskedelmi és iparkamara önkéntes tagjai, melyek Baranya megyében
székhellyel,  telephellyel vagy fiókteleppel  nem rendelkeznek, és a PBKIK-
nak nem önkéntes tagja: bruttó 30 000 Ft.

ii. Rendezett  kamarai  regisztrációjú  egyéni  és  társas  vállalkozások,  melyek
Baranya  megyében  székhellyel,  telephellyel  vagy  fiókteleppel
nem rendelkeznek, és nem önkéntes tagjai a PBKIK-nak: bruttó 60 000 Ft.

iii. Intézmények (pl. kórházak, ha a PBKIK-nak nem pártoló tagjai): bruttó 60
000 Ft.

IV. A Klub működése:

a. A Klub programjait kamarai, vagy külső helyszínre is szervezhetik.
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b. Az  egyes  programok  költségeit  mérlegelés  után  a  PBKIK  viseli,  vagy  nagyobb
költségigényű  program esetén  projektet  tervez  a  klubtagok  bevonásával,  esetleges
anyagi hozzájárulásával.

c. A klubtagok maguk közül  választanak elnököt  –  egyszerű többségi  szavazattal.  A
Klub  elnökének  megbízatása  1  év,  ami  további  1  évvel  hosszabbítható.  2  éves
folyamatos elnökség után 1 évig nem választható újra. A Klub elnöke megbízásáról
lemondhat,  illetve  a  klub  tagjai  az  elnököt  visszahívhatják,  és  más  elnököt
választhatnak. Erről a PBKIK elnökségét a Klub titkára tájékoztatja.

d. A klubtagok maguk közül választanak alelnököt – egyszerű többségi szavazattal. A
Klub alelnökének megbízatása 1 év, ami további 1 évvel hosszabbítható. Az alelnök a
korábbi elnök mandátumának lejárta után automatikusan átveszi annak helyét, kivéve
ha lemond erről a lehetőségről. A Klub alelnöke megbízásáról lemondhat, illetve a
klub  tagjai  az  alelnököt  visszahívhatják,  és  más  alelnököt  választhatnak.  Erről  a
PBKIK elnökségét a Klub titkára tájékoztatja.

e. Az elnökválasztás minden év nyári szünet előtti utolsó ülésén zajlik le.

f. A Klub operatív működtetését a titkár végzi az Elnök irányításával. A titkár a PBKIK
Hivatalának munkatársa.

g. A rendes és a pártoló tagok – az Alapszabály II. a. iii. pontja kivételével – azonos
jogokkal rendelkeznek.

Pécs, 2018. október 9.

Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna

elnök

PBKIK Humán Klub

Mellékletek

1. sz. melléklet: A PBKIK Humán Klub 2018. október 9-i alapszabályát elfogadó dokumentum

2. sz. melléklet: A PBKIK Humán Klub Működési Szabályzata

3. sz. melléklet: Belépési nyilatkozat a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Humán Klubjába
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