
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 

H I R D E T M É N Y E 

időközi kamarai küldöttválasztásról 

 

Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek! Tisztelt Kamarai Tagtársaink! 

 

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (rövidített név: PMKIK) 

időközi küldött-, illetve pótküldött választó és jelölő tagozati üléseket tart három kamarai tagozata 

(Kereskedelmi, Kézműipari és Szolgáltatói Tagozat) alábbi szakmai csoportjainak küldötti, illetve 

pótküldötti tisztségeire, valamint egyes alábbi szakmai csoportok szakmai csoport elnöki tisztségeire, 

illetve tagozati bizottsági tisztségeire és országos küldötti tisztségeire vonatkozóan a 2045 Törökbálint, 

Kazinczy Ferenc utca 124. szám alatti székhelyén a következők szerint: 

 

- A PMKIK Kézműipari Tagozatának 11. számú Építő szakmai csoportjában összesen 1 fő 

pótküldött megválasztására kerül sor 2021. augusztus 23. (hétfő) napján 9 órakor. 

- A PMKIK Kézműipari Tagozatának 14. számú Fa-, üveg-, papír-, kerámia-, textil-bőripari és 

művészeti szakmai csoportjában összesen 1 fő küldött, valamint 1 fő pótküldött, valamint 1 fő 

szakmai csoportelnök megválasztására kerül sor 2021. augusztus 23. (hétfő) napján 9 órakor. 

- A PMKIK Kereskedelmi Tagozatának 9. számú Turizmus, idegenforgalom és vendéglátó 

szakmai csoportjában összesen 1 fő pótküldött megválasztására kerül sor 2021. augusztus 23. 

(hétfő) napján 10 órakor. 

- A PMKIK Szolgáltatói Tagozatának 16. számú Közüzemi, kommunális és 

településüzemeltetési szakmai csoportjában összesen 2 fő küldött, valamint 1 fő szakmai 

csoportelnök megválasztására kerül sor 2021. augusztus 23. (hétfő) napján 11 órakor. 

- A PMKIK Szolgáltatói Tagozatának 20. számú Oktatási, szakértői és kulturális szakmai 

csoportjában összesen 1 fő pótküldött megválasztására kerül sor 2021. augusztus 23. (hétfő) 

napján 11 órakor. 

- A PMKIK Szolgáltatói Tagozatában 1 fő tagozati elnök megválasztására, egyben a PMKIK 

küldöttgyűlése részére kamarai alelnökké történő jelölésére kerül sor 2021. augusztus 23. 

(hétfő) napján 11 órakor. 

- A PMKIK Szolgáltatói Tagozatában 1 fő környezetvédelmi bizottsági taggá történő jelölésére 

kerül sor a PMKIK küldöttgyűlése részére 2021. augusztus 23. (hétfő) napján 11 órakor. 

- A PMKIK Szolgáltatói Tagozatában összesen 2 fő országos küldötté történő jelölésére kerül 

sor a PMKIK küldöttgyűlése részére 2021. augusztus 23. (hétfő) napján 11 órakor. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben valamely jelölő és küldöttválasztó tagozati gyűlés a megjelent 

választásra jogosultak létszámára figyelemmel a tagozati gyűlés fent rögzített eredeti időpontjában 

határozatképtelen, úgy a fél órával későbbi időpontra változatlan napirenddel összehívott, megismételt 

jelölő és küldöttválasztó tagozati gyűlés a megjelent választásra jogosultak létszámától függetlenül 

határozatképes. 

 

Az időközi választással kapcsolatos valamennyi információ elérhető a PMKIK honlapján (pmkik.hu) 

az Időközi kamarai választások menüpont alatt. 

 

Törökbálint, 2021. július 23. 

 

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara  

Választási Bizottsága 


