Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
2004. május 14. napján elfogadott

ALAPSZABÁLYA
(a 2004. október 01. napján, a 2008. május 23. napján, a 2009. december 09. napján, a
2012. május 18. napján, a 2015. december 03. napján, a 2016. május 20. napján és a
2020. július 09. napján megtartott
küldöttgyűléseken elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben)

Nyíregyháza, 2020. július 09.

Az állam, gazdasági szerepvállalásának csökkentéséhez szükség van a gazdasággal
összefüggő közfeladatok egy részének a gazdálkodó szervezetek által köztestületi formában,
önigazgatás útján történő ellátására. Ezért az Országgyűlés elismerve a gazdasági
tevékenységet folytatók önkormányzat alakításához való jogát, megalkotta a gazdasági
kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényt (továbbiakban: kamarai törvény, Gktv.) az
egyesülési jog alapján működő társadalmi szervezetek jogainak és érdekeinek tiszteletben
tartásával, a gazdaság fejlesztésével, támogatásával, általános érdekeinek előmozdításával, az
Európai Uniós integrációval, a regionális fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek elősegítése
céljából.
E törvény felhatalmazása, céljainak megvalósítása érdekében a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: kamara) a következő alapszabályt
fogadta el.

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1) Jelen alapszabály rendelkezéseit a kamarai törvény, mint speciális jogszabály, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), mint általános jogszabály, valamint
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseivel
összhangban, arra tekintettel kell értelmezni. Az alapszabály alkalmazásában
gazdálkodó szervezet, gazdasági kamara tagja, kézműipari tevékenység, országos
gazdasági érdek-képviseleti szervezet, képviseletre jogosult természetes személy
kifejezések értelmezésére a kamarai törvény 2.§-ában foglaltak az irányadóak.
2)

A kamara neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
A kamara rövidített elnevezése: SZSZBMKIK
Nemzetközi névhasználat: Chamber of Commerce and Industry of Szabolcs-SzatmárBereg County (CCI Szabolcs-Szatmár-Bereg) angol, Industrie und Handelskammer von
Szabolcs-Szatmár-Bereg (IHK Szabolcs-Szatmár-Bereg) német.
Emblémája: a glóbusz és annak jobb belső negyedében sötét alapon világos nyomással Szabolcs-Szatmár-Bereg megye stilizált képét ábrázolja. A glóbusz alatti felirat:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

3)

A kamara székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2. szám
Telefonszáma: (36-42) 311-544,
Honlap címe: www.szabkam.hu; központi e-mail címe: info@szabkam.hu

4)

A kamara működési (illetékességi) területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

5)

Alapítás időpontja: 1994. október hó 28. napja.
Bírósági bejegyzésének száma: Pk.60225/1994.
Törvényességi felügyeletének gyakorlója: az ügyészség
Egységes statisztikai számjele: 18793778-9411-541-15
Adószáma: 18793778-2-15
Bankszámla száma: 12042809-00167914-00100005

6)
7)
8)
9)
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10) A kereskedelmi és iparkamara köztestület (2006. évi LXV. törvény 8/A.§), melyet a
kamarai törvény alapján választással a gazdálkodó szervezetek hoztak létre.
11) A kamara a küldöttgyűlés által meghatározott – jelen - alapszabály szerint működik.
A kamara célja, hivatása
12) A kamara célja a kamarai törvény szerinti köztestületi célokon túl tagjai között olyan
együttműködési lehetőségek megteremtése és fenntartása, amelyek az érdekazonosság
alapján elősegítik, és folyamatosan biztosítják az egyéni és társas vállalkozók, a jogi
személyek és jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetek közötti közvetlen
gazdasági, társadalmi kapcsolatokat, a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködést, a
tagok piaci versenyképességét elősegítő információk nyújtását.
13) A kamara hivatása, hogy a kamarai törvénynek, más jogszabályoknak és az
alapszabálynak megfelelően önkormányzaton alapuló működésével előmozdítsa a
gazdaság fejlődését és szerveződését, a piaci magatartás tisztességét és a gazdasági
tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését.
Az egyesülési jog szabad érvényesülése
14) A kamara feladatainak ellátása nem érinti az egyesülési szabadság érvényesülését, így
különösen nem korlátozza a társadalmi szervezetek ahhoz való jogát, hogy
tevékenységük célját - az egyesülési jogról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban
- szabadon határozzák meg. A kamara szakmai, munkáltatói és munkavállalói
érdekképviseletet nem láthat el.
Képviseleti irodák létrehozása
15) A kamara az illetékességi területén lévő városokban képviseleti irodákat (helyi
szervezeti egységeket) hozhat létre.
16) A képviseleti irodák neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Városi Képviseleti Iroda.
17) A képviseleti iroda rendeltetése, hogy a szolgáltatások meghatározott körét a város
térségében működő tagszervezetekhez közelebb vigye.
18) A képviseleti iroda létrehozásáról, az általa nyújtandó szolgáltatásokról, valamint az
iroda létszámáról a kamara elnöksége szükség szerint dönt.
A kamara tagsága a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában
19) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megalakulásától
kezdve tagja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának.
20) A kamara joga, hogy:
- küldöttei útján tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara küldöttgyűlésén,
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- küldöttjei útján részt vegyen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara testületi szerveinek,
elnökének és tisztségviselőinek megválasztásában,
- igénybe vegye a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltatásait és koordinációs
tevékenységét,
- küldötteit és tagjának képviselőit a MKIK testületi szerve tagjának, illetve
tisztségviselőjének megválaszthatják.
21) A kamara kötelessége, hogy:
-

-

a tagjai által fizetett tagdíjból a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése
által meghatározott részt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának – a működésével
járó költségek fedezésére – átutalja,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alapszabályát és más önkormányzati
szabályzatait megtartsa,
a statisztikáról szóló törvény szerint az adatszolgáltatási kötelezettséggel járó, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara által végrehajtott statisztikai adatgyűjtésben
közreműködjön.
A kamara megszűnése, egyesülés, szétválás

22) Megszűnik a kamara, ha
-

más gazdasági kamarával egyesül,
ha kettő vagy több gazdasági kamarára válik szét,
tagjainak száma tíz gazdálkodó szervezet alá csökken,
a bíróság amennyiben a törvényes működés másként nem biztosítható, a kamarát
feloszlatja.(kamarai törvény 28.§ (3) bekezdés d) pont)

23) Az egyesüléssel létrejövő kamara az egyesülő kamarák általános jogutódja, illetékességi
területe, az egyesülő kamarák illetékességi területével megegyezik.
24) A szétválásról hozott döntésben rendelkezni kell a vagyon megosztásáról. Szétválás
elhatározása esetén a kamara jogai és kötelességei a vagyonmegosztás arányában a
szétváló kamarákra, mint jogutódokra szállnak át. A jogelőd kamara
vagyonmegosztásakor nem ismert esetleges tartozásaiért, illetve valamely jogutód
kamara által átvállalt, de be nem hajtható tartozásokért a jogutód kamarák öt évig
egyetemlegesen felelnek. Szétválás esetén a tag nyilatkozhat arról, hogy a szétválást
követően melyik kamarában kíván tag maradni.
25) Az egyesülés, illetve a szétválás nem érinti a tagok jogait és kötelességeit.
26) Ha a kamara azért szűnik meg, mert tagjainak létszáma 10 alá csökken, a kamara
jogutódja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, amely – szükség szerint más
gazdasági kamara kijelölésével – gondoskodik a kamarai közfeladatok folyamatos
ellátásáról.
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II. Fejezet
A kamara tagsága
A kamarai tagsági viszony keletkezése
27) A kamara tagja a Magyar Köztársaság területén székhellyel, vagy fiókteleppel
rendelkező minden olyan gazdálkodó szervezet, amely a tagsággal járó jogokat és
kötelezettségeket önkéntesen vállalja, a kamarába tagként felvették és a tagokról
vezetett nyilvántartásba bejegyezték.
28) A gazdálkodó szervezet kamarai tagsága – kérelmére – a tagokról vezetett
nyilvántartásba – a kérelem időpontjára visszamenőleg - történő bejegyzéssel jön létre.
29) Nem lehet a kamara tagja a kizárásról rendelkező határozat, illetve bírósági
felülvizsgálat esetén az ítélet jogerőre emelkedésétől számított egy évig az a gazdálkodó
szervezet, amelynek a tagsága azon okból szűnt meg, mert a tagsággal együtt járó
kötelezettségek ismételt vagy súlyos megsértése, tagdíjtartozás miatt a kamara tagjai
sorából kizárta. A tagfelvételi kérelmet elutasítani, illetve a tagnyilvántartásba történő
bejegyzést megtagadni kizárólag ez esetben lehet.
A kamara tagjának jogai és kötelezettségei
30) A kamara tagja önkormányzati jogait a kamarai törvény és jelen alapszabály
rendelkezéseinek megfelelően gyakorolja.
31)
-

-

32)
-

A kamarai tag joga, hogy a képviseletre jogosult természetes személy útján
küldöttnek, testületi szerv tagjának, illetve a kamara elnökének (alelnökének) válasszák,
a kamarában tisztséget viseljen,
küldöttként részt vegyen az országos kamara küldöttgyűlésén, és a képviseletében eljáró
természetes személy a kamarai tagok közül megválassza az országos gazdasági kamara
testületi szerveit, elnökét és tisztségviselőit,
tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen kamarai tagozatának ülésén,
igénybe vegye a területi kereskedelmi és iparkamara kamarai törvényben és az MKIK
Alapszabályában rögzített térítésmentes és egyéb szolgáltatásait. (Gktv.8.§(2) bekezdés)
a kamara működésével kapcsolatos közérdekű adatokat megismerhesse,
javaslatok, vélemények, tájékoztatások adásával kezdeményezze, befolyásolja a kamara
gazdasági érdekérvényesítő, szolgáltató tevékenységét.
A kamara tagjának kötelessége, hogy
teljesítse a tagdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettséget,
megfizesse a tagdíjat,
megtartsa a jelen alapszabályban és a kamara más önkormányzati szabályzatában a
tagokra előírt egyéb rendelkezéseket,
15 napon belül bejelentse a vállalkozás adataiban bekövetkezett változást, különösen, ha
csődeljárás vagy felszámolási eljárás indult ellene,
tisztességes, az Etikai Kódexben rögzített követelményeknek megfelelő piaci
magatartást tanúsítson.

5

A kamarai tagsági viszony megszűnése
33) Megszűnik a kamarai tagság, ha
-

-

a gazdálkodó szervezet jogutód nélkül megszűnik, illetve az egyéni vállalkozónak
megszűnik a vállalkozás gyakorlásához való joga,
a gazdálkodó szervezet a naptári év utolsó napjára szóló hatállyal – amennyiben a
kilépési szándékáról szóló levelet a vállalkozás az év utolsó napjáig postára adja - a
tagsági jogviszonyt kilépéssel megszünteti. A kilépést írásban/elektronikus levélként
kell bejelenteni, és vita esetén a tagnak kell igazolnia a bejelentés kamara által történő
átvételét. (tértivevénnyel, vagy személyes átadás esetén, az átvétel igazolásával)
a tagsággal együtt járó kötelezettségek ismételt vagy súlyos megszegése miatt a tagot a
kamara tagjai sorából kizárja és törlik a tagokról vezetett nyilvántartásból. A kizárásra
vonatkozó határozatot a kamara elnöksége jogosult meghozni. A tagsággal együtt járó
kötelezettségek ismételt vagy súlyos megszegésének vizsgálata az elnökség hatáskörébe
tartozik.

34) A kamara elnöksége az etikai bizottság véleményének kikérésével, határozatával
kizárhatja tagjai sorából, amennyiben a tag:
-

megsérti a kamara alapszabályát,
durván megsérti az üzleti tisztesség szabályait,
tevékenységével a kamarának erkölcsi, vagy anyagi kárt okoz.

35) A kizárásra vonatkozó elnökségi határozatot annak meghozatalától számított 8
munkanapon belül írásban, indoklással kell közölni az érintett taggal. A kizáró határozat
bírósági felülvizsgálata a 145)-147) pontban foglaltak szerint, a kamara székhelye
szerint illetékes törvényszéktől kérhető.
36) A kamarai tagság megszűnésének időpontja:
- jogutód nélküli megszűnés és az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásához
való jog megszűnését megállapító vagy eredményező jogerős határozat szerint,
- kilépés esetén az év utolsó napja,
- kizárás esetén, az erről rendelkező határozat meghozatala évének utolsó napja,
ideértve azt az esetet is, amikor a kizárással érintett határozat jogszerűségét
utólag jogerős bírósági ítélet állapítja meg.
37) A tagság megszűnése esetén az arra alapot adó határozatnak a kamara részéről történő
kézhezvételétől számított harminc napon belül a tagot a kamarai nyilvántartásból törölni
kell.
38) A tagsági jogviszony megszűnése esetén a tag által bármely jogcímen befizetett díj,
hozzájárulás a tag részéről nem követelhető vissza.
39) A kamarai tagság csak a kamarai törvényben, illetve a jelen alapszabályban szabályozott
estekben szűnhet meg.
Pártoló tagság
40) Pártoló tagsági viszony keletkezése:

6

A kamarának pártoló tagja lehet minden bel- és külföldi jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet (a kamarai törvény 2.§ (a) pontja szerinti
gazdálkodó szervezetek kivételével), valamint a 18. életévét betöltött természetes
személy, aki kifejezetten ilyen jelleggel lép a tagok közé, illetve egyetért a kamara
céljaival, és a célok megvalósításában együtt kíván működni a kamarával.
A pártoló tag jogai és kötelezettségei azonosak a kamarai tag jogaival és
kötelezettségeivel, kivéve, hogy kamarai tisztségre nem választható és nem választhat.
A pártoló tagnak szavazati joga nincs. A pártoló tag regisztrációra nem kötelezett, de a
kamara, mint pártoló tagot saját nyilvántartásában feltünteti. A pártoló tag tagdíjat az
általa felajánlott összegben, de legalább a megállapított éves minimális tagdíj mértékig
fizet.
41)

-

A pártoló tagsági viszony megszűnése
Megszűnik a pártoló tagsági viszony:
a pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével, természetes személy halálával,
a pártoló tag megszüntetés iránti igényének bejelentésével,
pártoló tagdíjfizetése teljesítésének elmulasztásával,
kizárással.
Tiszteletbeli tagság

42) A kamara elnöksége tiszteletbeli tagnak azt a természetes személyt veheti fel, aki a
kamara vagy a megye gazdaságszervezési munkáját kiemelten segíti, és akit az elnökség
erre érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagra a kamara pártoló tagjaira vonatkozó szabályok
érvényesek azzal, hogy a tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet, továbbá nem szerepel a
kamara nyilvántartásában. A tiszteletbeli tagokról külön nyilvántartást kell vezetni. A
tiszteletbeli tagokról szóló okirat az elnökség döntése alapján a küldöttgyűlésen kerül
átadásra.

III. Fejezet
A kamara feladatai
43) A kamara a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény preambulumában
foglaltaknak megfelelően a gazdaság fejlesztésével, támogatásával, általános érdekeinek
előmozdításával, az Európai Uniós integrációval és a regionális fejlesztéssel kapcsolatos
állami feladatokat lát el.
44) A kamara alaptevékenysége TEAOR’08 szerint:
94.11’08
18.13’08
18.20’08
58.11’08
58.12’08
58.14’08
58.19’08
58.29’08
59.20’08

Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
Nyomdai előkészítő tevékenység
Egyéb sokszorosítás
Könyvkiadás
Címtárak, levelező jegyzékek kiadása
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Egyéb szoftverkiadás
Hangfelvétel készítése, kiadása
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62.01’08
62.02’08
62.03’08
62.09’08
63.11’08
63.12’08
63.99’08
70.21’08
70.22’08
72.20’08
73.20’08
74.30’08
74.90’08
77.40’08
82.11’08
82.19’08
82.30’08
82.91’08
82.99’08
84.13’08
85.32’08
85.51’08
85.52’08
85.59’08
85.60’08

Számítógépes programozás
Információ-technológiai szaktanácsadás
Számítógép-üzemeltetés
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Világháló-portál szolgáltatás
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
PR, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Piac-, közvélemény-kutatás
Fordítás, tolmácsolás
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Immateriális javak kölcsönzése
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Követelésbehajtás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának
ösztönzése
Szakmai középfokú oktatás
Sport, szabadidős képzés
Kulturális képzés
M.n.s. egyéb oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység

A kamara feladatai a gazdaság fejlesztésével összefüggésben
-

-

-

-

-

előmozdítja a gazdasági tevékenység infrastruktúrájának fejlődését, ennek érdekében
felhasználja bevételeinek évenként meghatározott százalékát kitevő és külön kezelt csak e célra fordítható - részét,
elősegíti a gazdaság fejlődésére jelentős hatást gyakorló, nemzetgazdasági szinten
hatékony, a közvetlen vállalkozói érdekeltséget meghaladó célok megvalósulását,
ennek érdekében részt vesznek az átfogó gazdaságfejlesztési, gazdaságstratégiai
döntések előkészítésében és együttműködik az állami és a helyi önkormányzati
szervekkel, illetve a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel,
tájékoztatást ad a gazdasággal összefüggő magyar és külföldi jogszabályokról,
valamint a gazdálkodó szervezetek tevékenységét érintő gazdaságpolitikai
döntésekről és intézkedésekről, előmozdítja a gazdasági együttműködés fejlődését,
közreműködik a területfejlesztési koncepciók és programok gazdaságfejlesztési
munkarészeinek kidolgozásában és végrehajtásában,
az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve ellátja a
szakképzésről szóló törvényben és végrehajtási rendeletében, valamint a
felnőttképzésről szóló törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározott
feladatait, szervezi és végzi a mesterképzést és a mestervizsgáztatást, képviseli a
gazdaságot a duális felsőfokú képzésben,
részt vesz - a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve - a
nemzetközi kamarai szervezetek munkájában, kapcsolatot tart más országok területi
kamaráival.
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45)

A törvény a kamara számára – a gazdaság fejlesztésével összefüggésben – biztosítja a
lehetőséget, hogy
a külgazdaság feltételrendszerének javítása érdekében közreműködjön a
kereskedelemfejlesztéssel összefüggő, a külföldön végzett vagy külföldre irányuló,
továbbá a külföldiek számára belföldön végzett gazdasági tájékoztató és
propagandamunkában, a gazdálkodó szervezetek ez irányú tevékenységét
összehangolja, ennek keretében vásárokat, kiállításokat, konferenciákat és más
rendezvényeket szervezzen,
közreműködjön az európai uniós tagságból eredő, a gazdálkodó szervezeteket és az
egyes szakmákat érintő tájékoztatási és képzési feladatok ellátásában – kivéve
azokat a képzési területeket, ahol a kamarák ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek –
ennek részeként pályázati módszertani útmutatót állítson össze, tájékoztatást adjon
az európai uniós pályázati lehetőségekről és feltételekről és az egyes szakmákat
érintő közösségi jogszabályokról, a közösségi intézmények egyéb aktusairól és az
Európai Bizottság döntéseiről,
előmozdítsa a gazdálkodó szervezeteknek a szabványosítással, minőségüggyel és az
iparjogvédelemmel összefüggő tevékenységét, ezekhez módszertani segítséget
nyújtson és támogassa e területeken a képzést és a továbbképzést,
a gazdálkodó szervezetek döntéseinek megalapozottsága érdekében hazai, európai
uniós és nemzetközi gazdasági, műszaki, környezetvédelmi és jogi információkat
gyűjtsön, rendszerezzen és bocsásson a gazdálkodó szervezetek rendelkezésére,
törvényben meghatározott körben tagjai tevékenységével kapcsolatos egyéb
szolgáltatásokat nyújt,
külön törvényi rendelkezések alapján részt vesz a gazdaság fejlesztésével
kapcsolatos feladataival összefüggő célokat szolgáló elkülönített állami pénzalapok
és költségvetési előirányzatok felhasználására vonatkozó döntések előkészítésében.

-

-

-

-

-

46)

A kamara feladatai az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás
tisztességének megteremtése, megőrzése, illetve fokozása érdekében
-

-

tagjairól - gazdasági tevékenységükkel kapcsolatos adatokat tartalmazó –
nyilvántartást vezet, ennek során az üzleti titok és a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jár el,
árukra vonatkozó származási igazolásokat, bizonyítványokat és a kereskedelmi
forgalomban szükséges más okmányokat állít ki, illetve hitelesít,
összeállítja és közreadja a kereskedelmi szokványokat, gazdálkodáshoz szükséges
szakmai ismereteket,
a gazdasági érdekképviseleti szervezetek bevonásával kidolgozza a valamennyi
gazdálkodó szervezetre általánosan érvényes, a tisztességes piaci magatartásra
vonatkozó etikai szabályokat. Figyelemmel kíséri e szabályok, valamint a
tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben meghatározott, a
tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó rendelkezések érvényesülését. A
kamarai etikai szabályok megsértése esetén a kamarai tag gazdálkodó
szervezeteket határozatban figyelmezteti és - az etikai szabályzatban
meghatározott esetekben és módon - a figyelmeztetést nyilvánosságra hozza, a
tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó jogszabályokba ütköző magatartás
esetén pedig kezdeményezheti a versenyfelügyeletet ellátó szervnél a szükséges
intézkedés megtételét. Etikai vétség esetén a kamara a nem kamarai tagok felé
jelzéssel és figyelemfelhívással élhet,
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-

-

-

-

-

az iparjogvédelmi és a szerzői jogok megsértése esetén a kamarai tag gazdálkodó
szervezeteket határozatban figyelmezteti, és - az etikai szabályzatban
meghatározott esetben és módon - a figyelmeztetést nyilvánosságra hozza. A
tagságon kívüli vállalkozás esetén hatósági eljárást kezdeményez,
határozatban figyelmezteti a fogyasztók érdekeivel ellentétes gazdasági
tevékenységet folytató és ezzel a gazdálkodó szervezetek széles körének jó
hírnevét sértő, vagy veszélyeztető gazdálkodó szervezeteket, és - az etikai
szabályzatban meghatározott módon és esetekben - a figyelmeztetést
nyilvánosságra hozza. Súlyosabb vagy ismétlődő esetben kezdeményezheti a
tevékenység gyakorlásának meghatározott időre történő felfüggesztéséhez
szükséges intézkedések meghozatalát. Ha a gazdálkodó szervezet gazdasági
tevékenysége a fogyasztók széles körét érintő vagy jelentős nagyságú hátrányt is
okoz, pert indíthat a fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt,
együttműködik a
fogyasztóvédelmi
hatóságokkal
és
a Gazdasági
Versenyhivatallal, amelyek az általuk hozott jogerős határozataikról az illetékes
kamarát értesítik,
a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló
törvény alapján, törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet, illetve az
illetékes hatóságnál a vállalkozói igazolvány visszavonását kezdeményezheti,
minősítő és ellenőrzési rendszereket működtethet,
működteti a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján működő
békéltető testületet,
közreműködik a gazdálkodó szervezetek nemzetközi gazdasági kapcsolataival
összefüggő minőségvédelmi és szállítmányozási kárügyek intézésében,
az érdekeltek közös kérelmére egyeztet tagjainak a piaci magatartás tisztességével
összefüggő vitában,
ha a bíróság vagy a Gazdasági Versenyhivatal jogerős határozatával megállapította
a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben meghatározott, a
tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértését, a
gazdasági kamara a bíróság, illetve a Gazdasági Versenyhivatal határozatát
nyilvánosságra hozhatja.

47) A kamara feladatai a gazdaság általános, együttes érdekeinek érvényesítésével
kapcsolatosan
-

-

-

-

javaslatok, vélemények, tájékoztatások adásával előmozdítja a gazdálkodó
szervezetekre vonatkozó jogszabályoknak, kormányzati és helyi önkormányzati
programoknak, intézkedéseknek a gazdaság fejlődéséhez, szervezettségéhez, az üzleti
forgalom biztonságához és a piaci magatartás tisztességéhez fűződő közérdekkel
összhangban történő kidolgozását,
a fentiek szerinti javaslatok, vélemények, tájékoztatások megalapozottsága érdekében a statisztikai törvény rendelkezéseinek megfelelően - adatokat gyűjt és az adatok alapján
a gazdasági folyamatokról elemzéseket készít és hoz nyilvánosságra,
kezdeményezi a vállalkozás jogának és a gazdasági verseny szabadságának
érvényesülését, a piacgazdaság működését akadályozó vagy korlátozó jogszabályok,
intézkedések módosítását vagy a hatályon kívül helyezését, illetve az ilyen körülmények
megváltozásához szükséges jogszabályok, intézkedések meghozatalát,
elősegíti a vállalkozóvá válást, biztosítja az abban való esélyegyenlőséget korra, nemre,
fajra, vallásra, felekezetre tekintet nélkül, közreműködik a vállalkozói aktív részvétel
feltételeinek biztosításában, a társadalom szemléletmódjának alakításában, a hátrányok
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enyhítésében és a gazdasági életben vállalkozókat megillető jogok és lehetőségek
érvényesítésének előmozdításában,
támogatja a mikro-, kis- és középvállalkozások esélyegyenlőségét és érvényesülési
lehetőségeit, elősegíti azt a gazdasági életben, előmozdítja a pályázati programokban
való részvételüket, tájékoztatásukat és támogatja aktív részvételüket a
gazdaságfejlesztésben.

-

48) A kamara együttműködik a kamarai közfeladatok kapcsán az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel.
A kamara által nyújtott szolgáltatások
49) A területi kereskedelmi és iparkamara rendezett tagsági viszonnyal rendelkező tagjai
részére nyújtott térítésmentes kamarai alapszolgáltatások a következők:
-

tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben;
üzleti partnerkeresés (üzlet@hálón);
pályázatfigyelés;
jogi tanácsadás;
részvétel a térítésmentesen meghirdetett kamarai fórumokon, rendezvényeken;
kamarai hírlevelek elérése elektronikus úton és nyomtatott formában;
Széchenyi Kártya Program termékeinek ügyintézése;
a kamarai portálon jelszóval elérhető információk és szolgáltatások igénybevétele.

50) A területi kereskedelmi és iparkamara rendezett tagsági viszonnyal rendelkező tagjai
részére nyújtott egyéb (kedvezményes) szolgáltatások a következők:
-

részvétel a meghirdetett kamarai fórumokon, rendezvényeken, hazai és külföldi
szakmai programokon;
okmányhitelesítés, származási és vis maior igazolások kiadása;
hirdetési lehetőség igénybevétele a nyomtatott és elektronikus hírlevelekben, kamarai
kiadványokban, rendezvényeken;
kamarai tag kezdeményezésére a közbeszerzésekről szóló külön törvény alapján a
kereskedelmi és iparkamarát megillető jogosultságok gyakorlása (előzetes
vitarendezés).

51) A kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezet részére kötelezően
nyújtandó térítésmentes kamarai alapszolgáltatások a következők:
-

tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben;
üzleti partnerkeresés (üzlet@hálón);
pályázatfigyelés.

IV. fejezet
A kamara önkormányzata, szervezete
Testületi szervek
52) A kamara testületi szervei:
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-

küldöttgyűlés,
az elnökség,
az ellenőrző bizottság,
az etikai bizottság.
A küldöttgyűlés

53) A kamara legfőbb vezető testületi szerve a kamarai tagokból – választási névjegyzékbe
felvett – a választójoggal rendelkező gazdálkodó szervezetek által választott
küldöttgyűlés.
54) A küldöttgyűlés a kamarai tagozatok által megválasztott küldöttekből áll.
55) A küldöttgyűlés küldötteinek száma 60 fő, akiket a kamarai tagozatok gazdasági súly
szerinti arányban választanak. Amennyiben a küldöttlétszám a választási ciklus alatt 40
fő alá csökkenne, időközi választást kell tartani. A küldöttek tisztsége személyre szóló,
tanácskozási és szavazati jogukat nem ruházhatják át.
56) A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

-

-

a kamara alapszabályának és más önkormányzati szabályzatának megalkotása és
módosítása,
a tagdíj mértékének, számításának és fizetési módjának megállapítása,
más kamarával való egyesülésről, illetve a szétválásról való döntés, ezen
esetekben a kamara vagyonáról való rendelkezés,
az elnök, az alelnökök, valamint az elnökség, valamint az ellenőrző és etikai
bizottság tagjainak, a testületek póttagjainak megválasztása és visszahívása, e
tisztségviselők díjazásának megállapítása,
a kamara előző évi pénzforgalmi terv kiértékelésének elfogadása, tárgyévi
pénzforgalmi tervének meghatározása és az éves beszámoló elfogadása,
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a kamara a vezető
tisztségviselőjével, ellenőrző bizottsági tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,
jelenlegi és korábbi kamarai tagok, vezető tisztségviselők és ellenőrző bizottsági
tagok vagy más kamarai testületek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés,
választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása,
a küldöttek megválasztása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
küldöttgyűlésére,
a kamara megszüntetésének a kimondása, végelszámoló kijelölése,
a kamarai Választási Bizottság, Jelölő Bizottság, a Mandátumvizsgáló Bizottság
és a Szavazatszámláló Bizottság megválasztása és visszahívása,
új kamarai tagozat létrehozása,
mindaz, amit a küldöttgyűlés, illetőleg jogszabály hatáskörébe von, illetve utal.
A küldöttgyűlés összehívása

57) A küldöttgyűlést
hely, az időpont
Amennyiben a
küldöttgyűlést a

évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A küldöttgyűlést a
és a napirendi pontok megjelölésével a kamara elnöke hívja össze.
kamara elnöke törvényi kötelezettségének nem tesz eleget, a
Gktv. 23.§ (3) bekezdése alapján az ellenőrző bizottság elnöke is

12

összehívhatja. A küldöttgyűlést - az erre irányuló kérelem érkezését követő harminc
napon belül - akkor is össze kell hívni, ha azt legalább a küldöttek egyötöde - az ok és a
cél megjelölésével – az elnökséghez címzett, írásbeli indítványában kezdeményezi.
A küldöttgyűlésre szóló meghívót, az írásos előterjesztésekkel együtt, a küldötteknek és
az egyéb meghívottaknak megfelelő időköz – legalább a küldöttgyűlés napját megelőző
7 (hét) naptári nap - biztosítása mellett kell megküldeni postai úton, vagy elektronikus
levélben, kézbesítési igazolás kérésével. A küldöttek kötelesek a kézbesítést
visszajelezni.
A küldöttgyűlés ülését a kamara elnöke, távollétében az általános alelnök vagy az
alelnökök egyike vezeti.
A küldöttgyűlés helye – az elnökség eltérő döntésének hiányában – a kamara székhelye.
58) Az elnök döntése alapján ülés tartása nélküli határozathozatalra kerülhet sor Jelen
Szabályzat 83) pontjában foglaltak szerint.
A küldöttgyűlés határozathozatala
59) A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldötteknek több mint a fele jelen van. A
határozatképesség meglétét minden határozathozatal esetén ellenőrizni kell. A jelenlevő
küldöttek száma miatt határozatképtelen ülés, a kezdő időpontját követő félóra elteltével
ismételten összehívottnak minősül és a megismételt ülés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a jelenlevő küldöttek számától függetlenül határozatképes, amennyiben a
meghívó ezt a rendelkezést tartalmazza. Ha a küldöttgyűlés annak megkezdése után
válik határozatképtelenné, a megismételt küldöttgyűlésre vonatkozó rendelkezéseket
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozatképtelenség megállapítása és a
megismételt küldöttgyűlés kezdete között legalább 30 percnek kell eltelnie, amelyre e
meghívóban a küldöttek figyelmét kifejezetten fel kell hívni.
60) A küldöttgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a tisztújító választási
küldöttgyűlésen a többes jelölés esetét (Választási szabályok 189. pont). Minden
küldöttet egy szavazat illet meg.
61) A jelenlévő küldöttek legalább kétharmados többséggel hozott határozata szükséges:
-

az alapszabály és más önkormányzati szabályzat elfogadásához
módosításához,
a kamarának más kamarával való egyesüléséhez, illetve szétválásához,
a tagozati autonómiát érintő döntésekhez,
jelen alapszabályban meghatározott más ügyekben való döntéshez.

és

62) A küldöttek legalább háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges:
-

a kamara céljainak módosításához,
a kamara megszűnéséről szóló döntéshez.

63) A küldöttgyűlési határozat meghozatalakor nem szavazhat az a küldött,
-

akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a kamara terhére
másfajta előnyben részesít,
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
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-

ellen a határozat alapján pert kell indítani,
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a kamarának nem tagja,
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll, vagy,
egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

64) A küldöttgyűlésen a szavazás – a személyi kérdések kivételével - nyíltan történik, a
jelenlévő küldöttek legalább 2/3-nak javaslatára azonban titkos szavazást kell elrendelni.
65) Személyi kérdésekben (a választások kivételével) a szavazás – főszabályként – titkos, a
küldöttgyűlés a jelenlévő küldöttek legalább 2/3-nak javaslatára ilyenkor is elrendelheti
a nyílt szavazást.
66) A küldöttgyűlésre az elnökség vagy a kamara elnöke tanácskozási joggal bárkit
meghívhat. A küldöttgyűlés nem nyilvános. A küldöttgyűlés határozatainak kihirdetése
oly módon történik, hogy azokat a meghozataluktól számított 15 napon belül a kamara a
honlapján közzéteszi.
67) A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a kamarai főtitkár,
valamint az ülést vezető elnök és a választott jegyzőkönyvvezető köteles aláírásával
ellátni, a jegyzőkönyv hitelesítését két, a küldöttgyűlés által megválasztott tag
(jegyzőkönyv-hitelesítő) végzi. A jegyzőkönyv hitelesítők látják el a küldöttgyűlésen a
szavazatszámlálási feladatokat, kivéve a tisztújító küldöttgyűlést.
A kamara éves pénzforgalmi tervének és a mérleg elfogadásának szabályai
68) A kamara éves pénzforgalmi terv alapján gazdálkodik.
69) Az elnökség által jóváhagyott tervezési irányelvek alapján pénzforgalmi tervet kell
készíteni, melyet az ellenőrző bizottsággal véleményeztetni kell. Az ellenőrző bizottság
véleményének ismeretében terjeszthető a kamara elnöksége elé jóváhagyás céljából. A
véleményeztetett és az elnökség által elfogadott pénzforgalmi tervet elfogadásra
legkésőbb a tárgyév május 31. napjáig a küldöttgyűlés elé kell terjeszteni.
70) A kamara egyszerűsített éves beszámolóját (mely mérlegből és eredmény kimutatásból
áll) a szöveges beszámolóval együtt - az ellenőrző bizottság véleményének
figyelembevételével, a független könyvvizsgálóval történt felülvizsgálatát követően - a
tárgyévet követő év május 31. napjáig fogadja el a küldöttgyűlés, nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel.
Az elnökség
71) Az elnökség feladata a küldöttgyűlések közötti időszakban a kamara működésének
irányítása, a küldöttgyűlés határozatainak megfelelően. Az elnökség testületi szerv,
ügyrendjét maga állapítja meg.
72) A kamara küldöttgyűlése saját soraiból 21 főből álló elnökséget választ. Amennyiben a
választási ciklus ideje alatt az elnökség létszáma 15 fő alá csökken, ez esetben időközi
választást kell tartani.
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73) Az elnökség tagjai:
-

a kamara elnöke
az 5 alelnök (általános, ipari, kereskedelmi, kézműves, szolgáltató),
az elnökség küldöttgyűlés által választott tagjai.

74) Az elnökség ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesznek:
-

az ellenőrző bizottság elnöke,
az etikai bizottság elnöke,
a kamara főtitkára.

75) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

-

-

a kamara működését biztosító szabályzatok megalkotásának és módosításának
előkészítése,
döntés országos vagy helyi társadalmi, szakmai, érdekképviseleti, közigazgatási
szervekkel, külföldi és nemzetközi szervezetekkel történő együttműködésről,
megállapodások megkötéséről,
nemzetközi és területi képviseleti szervek létrehozása, megszüntetése,
kamara céljaival összefüggő nonprofit gazdasági társaságok alapítása,
megszüntetése, ezekben való részvétel,
az előző évi pénzforgalmi terv kiértékelése valamint a tárgyévi pénzforgalmi terv
előkészítése és a küldöttgyűlés elé történő beterjesztése,
a kamara főtitkára feletti munkáltatói jogok gyakorlása, a munkaviszony
létesítése és megszüntetése (kinevezése, felmentése), valamint a munkaszerződés
módosítása (munkabérének megállapítása) tekintetében.
a kamarai küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása és a döntés annak
összehívásáról,
behajthatatlan kamarai követelések leírásának jóváhagyása,
kamarai alapok képzése, felhasználása, jóváhagyása,
eseti vagy állandó elnökségi munkabizottságok létrehozása, megszüntetése,
szakmai tagozatok, mester szakmai tagozatok alakulásának jóváhagyása,
egyéb szervezeti egységek létrehozása, megszüntetése,
kamarai tag kizárásáról rendelkező határozat meghozatala,
döntés tiszteletbeli tagság adományozásáról,
a kamara választási névjegyzékének és tagjegyzékének vezetéséről való
gondoskodás,
a választási ütemterv meghatározása,
kamarai összeférhetetlenségi helyzet (Gktv. 27. § (2)-(6) bekezdés) észlelésekor
a szükséges intézkedés, illetve visszahívási indítvány megtétele.

76) Az elnökség éves munkaterv szerint működik, üléseket szükség szerint, de legalább
negyedévenként tart. Munkájáról beszámol a küldöttgyűlésnek.
77) Az elnökség üléseit a napirend megjelölésével az elnök hívja össze. Az elnökségi ülésre
szóló meghívót megfelelő időköz - legalább az ülést megelőző 7 (hét) naptári nap
biztosítása - mellett kell megküldeni az érintetteknek az egyes napirendi pontokhoz
tartozó írásos előterjesztéssel együtt. Az elnökségi ülésre szóló meghívónak tartalmazni
kell az ülés időpontját, helyét és a megtárgyalni tervezett napirendi pontokat.
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78) Ha az elnökségi ülést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani,
ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az
ülés megtartásához. Az elnökségi ülésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő
kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
79) Az elnökségi ülést – az erre irányuló kérelem érkezését követő 30 napon belül - akkor is
össze kell hívni, ha azt az elnökség tagjainak több mint 1/3-a az ok és a cél
megjelölésével az elnöknek címzett írásbeli indítványában kezdeményezi. Az elnökség
üléseit az elnök, illetve annak akadályoztatása esetén az általános alelnök vagy az
alelnökök egyike vezeti.
80) Az elnökség határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal rendelkező tagjainak több
mint fele jelen van. Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza. Az elnökségi ülésen való határozathozatal során, szavazategyenlőség esetén a
levezető elnök ismételt szavazást rendel el. Az elnökség határozatával titkos szavazásról
is dönthet.
81) Az elnökségi határozat meghozatalakor nem szavazhat az az elnökségi tag,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a kamara terhére
másfajta előnyben részesít,
- aki a határozat alapján a megkötendő jogügyletben érdekelt lenne,
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
vagy
- egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
82) Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülést vezető
elnök és a kamarai főtitkár valamint a választott jegyzőkönyvvezető köteles aláírásával
ellátni, a jegyzőkönyv hitelesítését két, az elnökség által kijelölt tag (jegyzőkönyvhitelesítő) végzi.
Ülés tartása nélküli határozathozatal
83) Az elnökség ülés tartása nélkül is hozhat határozatot rendkívüli esetekben, illetve
azonnali döntést igénylő kérdésekben, az elnök ezen irányú döntése alapján.
Ez esetben a kamara titkársága a tervezett határozati javaslato(ka)t – szükség esetén a
határozati javaslat(ok) indokolását tartalmazó részletes előterjesztéssel együtt – a
szavazásra nyitva álló határidőt megelőző legalább 8 munkanappal megküldi az
elnökségi tagok előzetesen megadott elektronikus elérhetőségeikre. A szavazásra nyitva
álló határidő legalább 2 munkanap.
Amennyiben az elektronikus elérhetőség tekintetében változás következik be azt az
elnökségi tag haladéktalanul köteles bejelenteni a kamara főtitkára részére, a bejelentés
tényét dokumentálni kell.
Amennyiben a határozati javaslat az előzetesen megadott email címről a „kézbesítés
sikertelen” vagy hasonló tartalmú jelzéssel érkezik vissza a kamara titkársága részére és
ennek oka nem az elnökségi tag által előzetesen és a határozati javaslat küldése során a
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címzett mezőben megadott email cím közötti eltérés, akkor azt úgy kell tekinteti mintha
az érintett tag részére sikeresen kézbesítésre került („vélelmezett kézbesítés”).
A határidő a határozati javaslat megküldését követő munkanapon kezdődik.
A határozatok szavazásra bocsátása és a határozatra vonatkozó szavazatok leadása
elektronikus úton e-mail útján történik a határozati javaslatot tartalmazó email-ben
megadott határidőig.
Ha a szavazásra jogosultság tekintetében kétség merül fel (pl. be nem jelentett változás,
vagy egyéb ok folytán, nem az előzetesen megadott email címről érkezik szavazat az
elnökségi tag nevében), úgy a határozathozatalra nyitva álló határidőt követő napig az
elnökségi tagnak a kamara főtitkára erre irányuló felhívására a személyazonosságát az
igénybevett elektronikus úton megfelelően és hitelt érdemlően igazolni kell, az igazolás
tényét a kamara főtitkára megfelelően dokumentálja.
Az elnökségi tagok az ülés tartása nélküli határozathozatal során
- „támogatom”,
- „nem támogatom”,
- „tartózkodom”
szavazatot adhatnak le.
A testületi ülés tartása nélküli döntéshozatal során is irányadóak az elnökség
határozatképesség megállapítására és a határozattervezet elfogadásához megkívánt
szavazatarányra vonatkozó rendelkezései.
Az ülés tartása nélküli határozathozatalról emlékeztetőt kell készíteni, amelyet az elnök,
akadályoztatása esetén a főtitkár hitelesít, és azt az érintetteknek a határozathozatalt
követő 10 napon belül kell megküldeni elektronikus úton.
A testületi ülés tartása nélküli határozatot a szavazásra nyitva álló határidő utolsó napján
kell meghozottnak tekinteni.
A szavazás eredményéről a kamara főtitkára az elnökségi tagokat a határozat
meghozatalát követő nyolc munkanapon belül írásban tájékoztatja.
Ellenőrző bizottság
84) Az ellenőrző bizottság a kamara működését, tevékenységét,
szabályosságát és célszerűségét ellenőrző, felügyelő testületi szerv.

gazdálkodása

85) A Küldöttgyűlés 5 tagú ellenőrző bizottságot választ, az ellenőrző bizottság testületi
szerv. Amennyiben a választási ciklus ideje alatt az ellenőrző bizottság létszáma 3 fő alá
csökken, ez esetben időközi választást kell tartani. Az ellenőrző bizottság elnökét tagjai
közül maga választja, és ügyrendjét maga állapítja meg.
86) Az ellenőrző bizottság tagjának megfelelő szakértelemmel rendelkező más nem küldött
önkéntes kamarai tag is megválasztható.
87) Az ellenőrző bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.
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88) Az elnök döntése alapján ülés tartása nélküli határozathozatalra kerülhet sor, Jelen
Szabályzat 83) pontjában foglaltak szerint.
89) Az ellenőrző bizottság ülésére szóló meghívót megfelelő időköz - legalább az ülést
megelőző 7 (hét) naptári nap biztosítása - mellett kell megküldeni.
90) Az ellenőrző bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze. Az elnök két tag
indítványára köteles az ellenőrző bizottság ülését soron kívül összehívni. Az üléseket az
elnök vezeti, ha az elnök a tisztség gyakorlásában akadályoztatva van, az ülést az erre
kijelölt tag vezeti.
91) A bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

szótöbbséggel

hozza.

92) Az ellenőrző bizottság üléseiről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet az elnök és a
jegyzőkönyv-vezető ír alá.
Az ellenőrző bizottság feladata
93) Az ellenőrző bizottság feladata és jogköre:
- vizsgálja, hogy a kamara tevékenysége, gazdálkodása megfelel-e a jogszabályoknak, a
kamara alapszabályának és más önkormányzati szabályzatainak,
- ellenőrzi a kamara költségvetés szerinti gazdálkodását, pénzügyeit, gazdasági
tevékenységét és számviteli rendjét,
- ellenőrzi a küldöttgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását,
- vizsgálja a kamara gazdálkodásának célszerűségét.
- kivizsgálja a tagok bejelentéseit, állást foglal azokban,
- köteles a kamara gazdálkodását legalább évenként független könyvvizsgálóval
megvizsgáltatni,
- a kamara tisztségviselőitől és ügyintéző szervezetétől minden olyan adatot, tájékoztatást
megkérhet, illetve minden olyan iratot megtekinthet, amely feladatainak ellátásához
szükséges.
Az ellenőrző bizottság tagjai a nem nyilvános adatokat, információkat hivatali titokként
kötelesek kezelni.
95) Az ellenőrző bizottság tevékenységéről a küldöttgyűlésnek évente beszámol, munkája
tapasztalatairól az elnökséget rendszeresen tájékoztatja. Tagjai részére feladataik
ellátása körében utasítás nem adható. Az ellenőrző bizottság akkor határozatképes, ha
tagjainak több mint a fele jelen van. Ha az ellenőrző bizottság nem határozatképes, az
elnöke megkísérli annak helyreállítását. Amennyiben ez nem lehetséges, az ellenőrző
bizottság elnöke megállapítja a hiányzó tagok névsorát, és a napirendi pontok tárgyában
a határozathozatalt elhalasztja.
94)

96) Az ellenőrző bizottság köteles a küldöttgyűlés elé terjesztendő alábbi tervezeteket
előzetesen megvizsgálni és arról véleményt mondani:
- az éves beszámoló (mérleg és eredménykimutatás),
- a kamara éves pénzforgalmi tervének kiértékelése és a tárgyévi pénzforgalmi terve,
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- alapszabály, szervezeti és működési szabályzat,
- a kamara más területi kamarával történő egyesülését, illetve szétválását célzó
előterjesztés,
- a tisztségviselők díjazására, annak elveire vonatkozó javaslat,
- egyeztetés és állásfoglalás a kamara testületi szervei által hozott határozatok elleni
bejelentések ügyében.
97) A küldöttgyűlés a kamara éves pénzforgalmi tervéről és az éves beszámolójáról
(mérlegről és eredménykimutatásról) csak az ellenőrző bizottság véleményének
ismeretében dönthet.
Az ellenőrző bizottság intézkedései
98) Ha az ellenőrző bizottság szabálytalanságot tapasztal, felhívja az elnökséget a szükséges
intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a kamara tevékenysége, gazdálkodása,
megfeleljen a jogszabályoknak, a kamara alapszabályának és más önkormányzati
szabályzatának, továbbá a gazdálkodási célszerűségnek is.
99) Ha az elnökség nem tesz eleget a felhívásnak az ellenőrző bizottság kezdeményezi a
küldöttgyűlés összehívását.
100) Ha az elnök nem tesz eleget erre vonatkozó kötelességének, az ellenőrző bizottság
elnöke összehívja a küldöttgyűlést.
101) Ha az ellenőrző bizottság által összehívott küldöttgyűlés nem ad helyt az ellenőrző
bizottság indítványának, és a bizottság továbbra is fenntartja azt, úgy a kamara
törvényességi felügyeletét ellátó ügyészséghez fordulhat.
Etikai Bizottság
102) A küldöttgyűlés saját soraiból a soron következő rendes kamarai választás során 5 tagú
etikai bizottságot választ. Amennyiben a választási ciklus ideje alatt az etikai bizottság
létszáma 3 fő alá csökken, ez esetben időközi választást kell tartani. Az etikai bizottság
testületi szerv, amely tagjai közül maga választja meg az elnökét.
103) Az etikai bizottság elnöke a bizottság feladatkörében ellátja a kamara képviseletét. E
jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a bizottság tagjaira
írásban átruházhatja. Az etikai bizottság elnökének és tagjainak képviseleti joga a
kamara elnökét, valamint az általa – illetve az alapszabály által – feljogosított személyek
képviseleti jogát nem érinti.
104) A kamara az etikai bizottság útján látja el – az etikai szabályok megállapítása
kivételével - a kamarai feladatok közül a kamarai törvény 10.§ (1) bekezdésének c.-f.
pontjaiban meghatározott teendőket. A kamara tisztségviselői az etikai bizottság
tevékenységében szükség szerint közreműködnek.
105) Az etikai bizottság végzi a gazdálkodó szervezetek közötti viták rendezésére irányuló
kamarai jószolgálati munkát, továbbá eljár a kamrai etikai szabályok megsértése esetén.
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106) Az etikai bizottság eljárására működésére egyebekben az MKIK Etikai Kódexének a
rendelkezéseit kell alkalmazni.
V. fejezet
A kamara tisztségviselői
107)
-

A kamara tisztségviselői:
elnök,
az 5 alelnök (általános, ipari, kereskedelmi, kézműves, szolgáltató)
ellenőrző bizottság elnöke,
etikai bizottság elnöke
főtitkár.
Elnök

108) A kamara elnökét a küldöttgyűlés saját soraiból 4 évre választja. Az elnök feladatát
társadalmi tisztségviselőként látja el.
109) A kamarát az elnök önállóan képviseli. E jogkörét esetenként és az ügyek meghatározott
csoportjára nézve az alelnökökre és a főtitkárra írásban átruházhatja.
110) Az elnök feladatkörét képezi:
-

a kamara tevékenységének irányítása és összehangolása,
a kamara testületi munkájának szervezése, a határozatok végrehajtásának biztosítása,
a kamara küldöttgyűlésének és elnökségi ülésének összehívása,
ülés tartása nélküli határozathozatal (írásbeli) meghatározásában való döntés,
a kamara gazdálkodásának irányítása,
a kamara nemzetközi kapcsolatainak koordinálása,
a tagokkal való kapcsolattartás koordinálása,
az állami közigazgatási szervekkel, a helyi önkormányzatokkal és más hatóságokkal
való kapcsolattartás,
a többi gazdasági kamarával, gazdasági érdekképviseleti és egyéb társadalmi
szervezetekkel való kapcsolattartás,
egyszemélyi döntés a kamara pénzügyi kötelezettség vállalásáról 5 millió forintos
összeghatáron belül,
a főtitkár feletti - az elnökség kizárólagos hatáskörén kívül eső – munkáltatói jogok
gyakorlása.

111) Az elnök az elnökség tevékenységéről és a küldöttgyűlési határozatok végrehajtásáról a
küldöttgyűlésnek beszámol. Az elnök két elnökségi ülés közötti munkájáról és
döntéseiről az elnökséget rendszeresen tájékoztatja és beszámol az elnökségi
határozatok végrehajtásáról.
Alelnökök
112) Az alelnököket a küldöttgyűlés saját soraiból 4 évre választja. A küldöttgyűlés 5
alelnököt választ, egy általános alelnököt, valamint a kamara négy tagozatának kamarai
küldöttei közül tagozatonként (ipari, kereskedelmi, szolgáltató, kézműipari tagozatok)
egy-egy alelnököt. Az alelnökök feladataikat társadalmi tisztségviselőként látják el.
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113) Az általános alelnök
-

szükség szerint ellátja az elnök helyettesítését annak felkérése alapján,
képviseli a kamarát az „Sz.Sz.B.M.KIK” Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban.

114) Az alelnökök feladata:
-

szükség szerint ellátják az elnök helyettesítését, annak felkérése alapján,
szervezik és koordinálják az általuk képviselt kamarai tagozat működését,
részt vesznek a kamara működésének elvi, szakmai irányításában,
ellátják a küldöttgyűlés által hatáskörükbe utalt kamarai ügycsoport (reszort) vitelével,
koordinációjával kapcsolatos elvi irányítást.
Ellenőrző bizottság elnöke

115) Az ellenőrző bizottság elnöke az ellenőrző bizottság irányítását ellátó, a bizottság tagjai
által saját soraiból megválasztott tisztségviselő.
116) Az ellenőrző bizottság elnökét a bizottság tevékenységéről a küldöttgyűlés irányába
évente beszámolási kötelezettség terheli.
117) Az ellenőrző bizottság elnökének kizárólagos jogköre:
-

irányítja az ellenőrző bizottság munkáját,
beszámol a küldöttgyűlésnek az ellenőrző bizottság tevékenységéről,
a kamarai törvény 23.§ (3) bekezdése szerinti esetben összehívja a küldöttgyűlést,
a tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívott jogállás illeti meg az elnökség és a
küldöttgyűlés ülésein.
Etikai bizottság elnöke

118) Az etikai bizottság az etikai bizottság működésének irányítását ellátó, a bizottság tagjai
által saját soraiból megválasztott tisztségviselő.
119) Az etikai bizottság elnökét a bizottság tevékenységéről a küldöttgyűlés irányába évente
beszámolási kötelezettség terheli.
120) Az etikai bizottság elnökének kizárólagos jogköre:
-

-

irányítja az etikai bizottság munkáját,
beszámol a küldöttgyűlésnek az etikai bizottság tevékenységéről,
ellátja a kamara képviseletét a bizottság feladatkörének önálló, a nyilvánossághoz
szorosan kapcsolódó részében; e jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott
csoportjára nézve a bizottság tagjaira írásban átruházhatja (ez a képviseleti jog a kamara
elnökét, illetve az általa feljogosított személyeket megillető képviseleti jogot nem
korlátozza),
a tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívott jogállása illeti meg az ülésein.
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A főtitkár
121) A főtitkár a kamara
munkaviszonyban áll.

ügyintéző

szervezetének

vezetője,

aki

a

kamarával

122) A főtitkár gyakorolja a kamara ügyintéző szervezetében dolgozó munkavállalók felett a
munkáltatói jogokat.
123) A főtitkár feladata, hogy a kamara testületi szervei által hozott határozatok
végrehajtásáról gondoskodjon. Közvetlenül irányítja, felügyeli a kamara végrehajtó,
ügyintéző szervezetének munkáját, valamint teljesíti mindazon feladatokat, amelyekkel
az elnökség vagy az elnök megbízza.
124) A főtitkár felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével, továbbá a
munkaszerződés módosításával, munkabérének megállapításával kapcsolatos
munkáltatói jogokat az elnökség, az egyéb munkáltatói jogokat pedig az elnök
gyakorolja.
A tisztségviselőkre vonatkozó közös szabályok
125) A kamara választott tisztségviselői a kamara nevében nyilatkozatot kizárólag a
küldöttgyűlés, az elnökség elfogadott határozatai alapján, azokkal összhangban
tehetnek, a kamara tisztségviselőjeként önállóan, de az elfogadott határozatok
szellemében nyilatkozhatnak.
126) A kamarai tisztségviselői az MKIK által elfogadott, a kamarai tisztségviselők
tevékenységére vonatkozó etikai szabályok betartásával végzik munkájukat.
127) Összeférhetetlenségükre a kamarai törvény 27.§-ában foglaltak az irányadók.
128) A választott tisztségviselők megbízatása megszűnik:
-

a megbízatás időtartamának lejártával,
lemondással,
az önkéntes kamarai tagság megszűnésével,
visszahívással,
a tisztségviselők halálával,
a tisztségviselővel szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

129) A visszahívás és a választott tisztség megüresedése esetén a megüresedett helyre
választott tisztségviselő mandátuma a választási ciklus végéig tart. A megüresedett
helyet a soron következő megfelelő fórumon be kell tölteni.
VI. fejezet
A kamara ügyintéző szervezete
130) A kamara ügyintéző szervezetének vezetője a főtitkár.
131) A kamara a feladatkörébe eső teendők ellátását az ügyintéző szervezet útján végzi.
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132) A kamara ügyintéző szervezetének alkalmazottai jogállására munkaszerződésük és a
Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadók.
133) A kamara ügyintéző szervezetének felépítését és működésének rendjét, a kamara
szervezeti és működési szabályzata állapítja meg.
VII. fejezet
Egyéb szervek, szervezeti egységek
Kamarai tagozatok
134) A kamarában ipari, kereskedelmi, kézműipari és szolgáltató tagozat működik.
Valamennyi gazdálkodó szervezetet be kell osztani főtevékenységük szerint
tagozatokba.
I.

IPARI TAGOZAT

II.

KERESKEDELMI TAGOZAT

III. KÉZMŰIPARI TAGOZAT
IV. SZOLGÁLTATÓ TAGOZAT
135) A küldöttgyűlés a kamarában ipari, kereskedelmi, kézműves és szolgáltató tagozaton
felül további tagozatot, illetve tagozatokat - a választási ciklusok megtartásának
figyelembe vételével - akkor hozhat létre, ha ezt az adott gazdasági ágazat megyén
belüli jelentősége, gazdasági életére gyakorolt hatása, stratégiai szerepe indokolja.
További feltétel, hogy az új tagozat illetve tagozatok taglétszáma érje el a kamara
taglétszámának legalább 10%-át, vagy gazdasági súlya meghaladja a kamara tagjai
egyesített gazdasági súlyának 10%-át. Új kamarai tagozat létrehozásáról a küldöttgyűlés
dönthet.
136)

Az egyes kamarai tagozatokba beosztott gazdálkodó szervezetek a tagozat gazdasági
súlyának megfelelő számú kamarai küldöttet választanak.

137)

Az egyes kamarai tagozatokba beosztott gazdálkodó szervezetek a tagozati
küldöttválasztó ülésen megválasztott küldöttekből 5 tagú tagozati vezetőséget
választanak. Tagozati vezetőség tagja kizárólag küldötti mandátummal rendelkező
tagozati kamarai tag lehet. A tagozati vezetőség a saját soraiból megválasztja a tagozati
elnököt. A tagozati elnököt az érintett tagozat vonatkozásában a tagozat automatikusan a
kamara alelnökének jelöli. Amennyiben a választási ciklus ideje alatt a tagozati
vezetőség létszáma 3 fő alá csökken, ez esetben időközi választást kell tartani.

138) A kamarai tagozatok a kamarai küldöttek és a tagozati vezetőségek megválasztásának
fórumai. Szükség szerint, de legalább 4 évente egyszer a kamarai küldöttválasztások
céljából üléseznek. Ezen túl a tagozatok saját ügyrendjük alapján, a kamara
Alapszabályával összhangban, döntési jogosítványok nélkül, szakmai kérdések
megvitatására, szakmai rendezvények szervezésére, szakmai és kamarai kérdésekben a
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kamara testületi szerveihez és tisztségviselőihez történő javaslattételre jogosultak a
tagozat elnökének irányításával.
139) A tagozati ülések akkor határozatképesek, ha azokon az érintett tagozatba tartozó
tagoknak több mint egyharmada megjelent. A megjelentek száma miatt
határozatképtelen ülés a kezdő időpontját követő félóra elteltével ismételten
összehívottnak minősül és a megismételt ülés a kamarai tagozati ülés napirendjén
szereplő ügyekben a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes, amennyiben
ezt az ülésről szóló közzététel tartalmazza. A tagozati üléseken az "egy tag - egy
szavazat" elve általánosan érvényesül. A tagozat határozatait főszabály szerint egyszerű
többséggel hozza, kivéve a küldöttválasztó tagozati üléseken a többes jelölés esetét.
(Választási szabályok 189. pont)
140) A kamara főtevékenysége alapján valamennyi tagját besorolja a négy kamarai – ipari,
kereskedelmi, kézműipari, szolgáltató – tagozat valamelyikébe.
141) A tag a naptári év utolsó napjára szóló hatállyal kérheti, hogy a kamara a következő
naptári év első napjától kezdődően másik tagozatba sorolja át.
Szakmai tagozat
142) A kamarai tagozaton belül (kivételesen más-más kamarai tagozatba tartozó tagok
részvételével) az azonos, vagy szorosan összefüggő tevékenységet folytató tagok
legalább 10 kamarai tag részvételével szakmai tagozatot hozhatnak létre az érintett
kamarai tagozati vezetőség egyetértésével, a kamarai elnökség jóváhagyásával.
143) A szakmai tagozat saját ügyrend alapján tevékenykedhet, az abban megjelölt céllal, a
kamarai tagozat részeként (illetve, ha több kamarai tagozatot érint, az érintett tagozatok
részeként). A szakmai tagozatok az általuk megtárgyalt, tevékenységükhöz kapcsolódó
témákban - az érintett kamarai tagozati vezetőség támogatásával - javaslattal élhetnek a
kamarai elnökség felé.
144) Szakmai tagozat tagja csak regisztrált kamarai tag lehet, aki kamarai tagdíjfizetési és
egyéb kötelezettségének eleget tesz.
145) A kamarai feladatok hatékony ellátása érdekében a kamara további szervezeti
egységeket hozhat létre. Ebben az esetben meg kell állapítani a szervezeti egységek
feladatkörét, továbbá a kamara más szerveivel való kapcsolódásuk rendjét.
146) A szervezeti egységek önálló költségvetéssel nem rendelkeznek, működésükre az általuk
– az Alapszabály rendelkezéseire figyelemmel – alkotott ügyrend az irányadó.
VIII. fejezet
A kamara képviselete
147) A kamarát az elnök önállóan képviseli. E jogkörét esetenként és az ügyek meghatározott
csoportjára nézve az alelnökökre és a főtitkárra írásban átruházhatja.
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148) Az etikai bizottság elnöke, bizottsági feladatkörében önállóan látja el a kamara
képviseletét. E jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a
bizottság tagjaira átruházhatja.
149) A kamara nevében aláírásra - kötelezettségvállalásra - az önálló aláírásra jogosult elnök,
továbbá azok jogosultak, akiket jogszabály vagy az önálló aláírási joggal rendelkező
tisztségviselők valamelyike írásban az önálló vagy együttes aláírásra feljogosított.
IX. fejezet
Választási szabályok
Általános rendelkezések
150) A testületi szervek tagjai, a kamara elnöke és más választott tisztségviselők
megválasztásának időpontját úgy kell megállapítani, hogy az legkorábban a választási
névjegyzék közzétételét követő 45 nap múlva, legkésőbb a négyéves választási ciklus
lejárta előtt megtörténjen.
151) A kamarai küldötteket a választási névjegyzékben szereplő gazdálkodó szervezetek a
tagozatokban választják. A tagozati küldöttválasztó üléseket a választási névjegyzék
közzétételét követő 30 nap eltelte után lehet megtartani.
152) A gazdálkodó szervezetek szavazati jogukat kizárólag a választási névjegyzékben
szavazásra jogosult személyként feltüntetett személy útján gyakorolhatják. Minden
gazdálkodó szervezetet a kamarai választások során egy szavazat illet meg.
153) Valamennyi gazdálkodó szervezetet be kell osztani tagozatokba. Az egyes kamarai
tagozatokba beosztott gazdálkodó szervezetek a tagozat gazdasági súlyának megfelelő
számú kamarai küldöttet választanak.
154) A tagozatok gazdasági súlyát, és az ehhez igazodó küldöttszámot a 191. pontban leírtak
alapján kell meghatározni
A választási névjegyzék és tagjegyzék
155) A kamarai törvény előírásai alapján a kamara az illetékességi területén székhellyel és
telephellyel rendelkező valamennyi gazdálkodó szervezetről tagozatonként összeállított
választási névjegyzéket, tagjairól pedig tagjegyzéket vezet. A kamara – amennyiben a
gazdálkodó szervezet a választási névjegyzékbe való felvételét kéri – a nyilvántartásba
vételt nem tagadhatja meg.
156) A választási névjegyzék tartalmazza a gazdálkodó szervezet nyilvántartási számát,
nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a kamarai választások során a gazdálkodó
szervezet képviseletében szavazásra jogosult személy(ek) nevét. (ennek hiányában a
gazdálkodó szervezet vezetőjének vagy a gazdálkodó szervezet által írásban
meghatalmazott személynek a nevét)
157) A kamara minden tagját besorolja valamely kamarai tagozatba. A tagjegyzék
tartalmazza a kamarai tag nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a tagsági jogviszony
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kezdő időpontját és a tagsági jogviszonnyal összefüggő kérdésekben a kamarai tag
nevében a kamarai törvény rendelkezése szerint képviseletre jogosult személy(ek) nevét.
A tagjegyzék a választási névjegyzék része.
158) A gazdálkodó szervezet a naptári év utolsó napjára szóló hatállyal kérheti, hogy a
kamara a következő naptári év első napjától kezdődően másik tagozatba sorolja át.
159) A gazdálkodó szervezet a naptári év utolsó napjára szóló hatállyal kérheti a kamaránál
kamarai tagsága megszüntetését, választási jogosultsága megszüntetését és a választási
névjegyzékből való törlését, ha szavazati jogával nem kíván élni, vagy ha egyszerre
folytat kereskedelmi és ipari szakmák körébe és a külön törvény szerinti agrárkamarai
tagságot eredményező tevékenységek körébe tartozó tevékenységet, és a következő
naptári év első napjától kezdődően az agrárkamarában kíván kamarai választójogával
élni.
160) A választási névjegyzékkel kapcsolatos panaszokat a tagozati küldöttválasztó ülések
megtartása előtt legkésőbb 15 nappal megelőzően kell írásban benyújtani.
Választhatóság és visszahívás
161) A kamara küldöttei, a testületi szervek tagjai, valamint a kamara elnöke és más
választott tisztségviselők 4 éves időtartamra választhatók meg és újraválaszthatók. A
kamara küldötteinek, a testületi szervek tagjainak valamint a kamara tisztségviselőinek
kooptálás útján történő kiegészítése tilos: a küldötti, testületi szerv tagi és tisztségviselői
jogállás kizárólag az arra feljogosított fórum (tagozat, küldöttgyűlés) által történő
megválasztásból fakadhat.
162) A kamara küldötteit, testületi szerv tagját, valamint a kamara elnökét és más választott
tisztségviselőit az őket megválasztó szerv visszahívhatja - írásbeli határozata útján - ha
az
-

feladatait, tisztségét neki felróható okból nem látja el,
vele szemben olyan kizáró ok áll fenn, ami miatt megválasztására nem kerülhetett volna
sor, és ennek ellenére nem mond le,
vele szemben olyan összeférhetetlenségi ok áll fenn, melyet felhívás ellenére 15 napon
belül nem szüntet meg.

163) A kamara küldötteivel, a testületi szervek tagjaival, a tisztségviselőkkel szemben
támasztott követelményekre és összeférhetetlenségi szabályokra a kamarai törvény 27.§ban foglaltak irányadók.
164)
-

Nem választható küldöttnek, testületi szerv tagjának, aki
cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll;
a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll;
szabadságvesztés-büntetését tölti;
büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll, továbbá
akivel szemben más törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn.

165) Nem viselhet tisztséget a gazdasági kamarában, aki
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-

aki nem választható küldöttnek;
Magyarországon nem rendelkezik állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel;
kormányzati szolgálati, közszolgálati, vagy állami szolgálati jogviszonyban áll,
aki nem felel meg a Ptk. 3:22.§-a (1), (4), (5) és (6) bekezdéseiben foglalt, a vezető
tisztségviselővel szembeni követelményeknek, vagy az ugyanott rögzített kizáró okok
valamelyikének hatálya alá esik:






Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. (Ptk. 3:22.§.(1))
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. (Ptk. 3:22.§.(4))
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerősen bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet. (Ptk. 3:22.§.(5))
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (Ptk.
3:22.§.(6))

166) Nem választható az ellenőrző bizottság tagjának
- aki tagja az elnökségnek;
- a kamara főtitkára;
- a kamara ügyintéző szervezetében dolgozó, a kamarával munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy;
- az előbbiekben említett személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) 1) pont) és
élettársa,
- akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
- aki nem felel meg a Ptk. 3:22.§-a (1), (4), (5) és (6) bekezdéseiben foglalt, a vezető
tisztségviselővel szembeni követelményeknek, vagy az ugyanott rögzített kizáró okok
valamelyikének hatálya alá esik,
- akinek a hozzátartozója a kamara tisztségviselője.
167) Ha a kamarai törvény másképp nem rendelkezik küldöttnek, testületi szerv tagjának,
illetve a kamara elnökének (alelnökének) az választható, aki
- nagykorú, és akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben
nem korlátozták;
- magyar állampolgár vagy olyan külföldi állampolgár, aki munkavállalási engedéllyel
rendelkezik vagy Magyarországon engedély nélkül, végezhet munkát; és
- olyan gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, illetőleg
alkalmazottja, amely tagja a kamarának;
- a tagsági jogviszonyból származó kötelezettségeinek eleget tett.
168) Nem választható kamarai tisztségre az, aki a tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi
nyilatkozatát a szavazást megelőzően a mandátumvizsgálatra feljogosított bizottságnak
nem adta át. A testületi szervek tagjait és a tisztségviselőket a kamara küldöttgyűlése
saját soraiból választja meg, kivéve ez alól az ellenőrző bizottság tagjait. Az általános
alelnök kivételével a kamara alelnökei – tagozatonként (ipari, kereskedelmi, kézműipari,
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szolgáltató tagozatok) egy alelnök – a tagozat kamarai küldöttei közül kerülnek
megválasztásra.
Választási szervek
169) Választási szervnek minősül a Választási Bizottság, a Jelölő Bizottság, a Tagozati Jelölő
Bizottságok, a Szavazatszámláló Bizottság és a Tagozati Szavazatszámláló Bizottságok
valamint a Mandátumvizsgáló Bizottság.
170) A választási szervek testületként működnek, mandátumuk a megválasztásuktól
számított 4 évig tart. A Jelölő Bizottság 4 főből, a Tagozati Jelölő Bizottságok 3 főből, a
Választási Bizottság 4 főből, a Szavazatszámláló Bizottság 4 főből, a Tagozati
Szavazatszámláló Bizottságok 3 főből, a Mandátumvizsgáló Bizottság 4 főből áll.
171) A választási szerv határozatainak érvényességéhez a tagok egyszerű többségének
jelenléte és a jelenlévő tagok egyszerű többségének szavazata szükséges. A bizottságok
saját soraikból választják meg a bizottság elnökét.
Tagozati jelölő és szavazatszámláló bizottságok
172) A választások során a tagozatok hatáskörébe tartozó választások jelölési teendőinek
ellátására az elnökség tagozatonként tagozati jelölést előkészítő bizottságokat állít fel,
kijelöli elnökeit. Az így létrehozott tagozati jelölést előkészítő bizottságok jelölésben
kifejtett munkáját a választást lebonyolító tagozati ülések legitimálják, erősítik meg. A
jelölést előkészítő bizottságok a legitimációval jelölő bizottságokká válnak.
173) A jelölést-előkészítő bizottságok összeállítják a területi kamarai küldöttek jelöltlistáját,
és javaslatot tesznek a tagozati vezetőségek tagjainak személyére.
A tisztújító tagozati üléseken a tagozati-jelölő bizottság képviselője ismerteti a jelölések
lezajlott folyamatát és a beterjesztett jelöltlistát, amelyre a jelenlévők több mint
egyharmadának ajánlásával kerülhetnek további jelöltek. A tagozati-jelölőbizottság
gondoskodik a tisztújító tagozati ülés mandátumvizsgálati-technikai feltételeiről.
A tagozati jelölő bizottságok látják el a tagozati hatáskörbe tartozó, választással
kapcsolatos választási bizottsági feladatokat is.
174) A tagozati szavazatszámláló bizottságok feladata a tagozati hatáskörbe tartozó,
választással kapcsolatos, a tisztújító küldöttgyűlésen feladatot ellátó Szavazatszámláló
Bizottság feladatával egyezik meg. Tagjait a tagozati jelölő bizottságok javaslatára a
küldöttválasztó tagozati ülés jelenlévő tagjai nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
választják meg.
175) A tagozati jelölő- és szavazatszámláló bizottságok mandátuma a megválasztásuktól
számított 4 évig tart.
Választási Bizottság, Jelölő Bizottság, Szavazatszámláló Bizottság, Mandátumvizsgáló
Bizottság
176) A küldöttgyűlési hatáskörbe tartozó választások előkészítésének, jelölési és szavazási
eljárásának, mandátumvizsgálati eljárásának érdemi és technikai feltételeit, a Kamara
küldöttgyűlése által megválasztott:
- a választások jogszerű lebonyolításáért felelős Választási Bizottság,
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a tisztújító küldöttgyűlés jelöltlistáját előterjesztő Jelölő Bizottság,
valamint a tisztújító küldöttgyűlési szavazási eljárást levezető
Szavazatszámláló Bizottság és
a választásra jogosultság, az összeférhetetlenségi és kizárási szabályok
ellenőrzésére hivatott Mandátumvizsgáló Bizottság biztosítja a kamarai
törvény és az Alapszabály megfelelő alkalmazásával.

Egyik bizottságnak sem lehet tagja, aki más választási szerv tagja.
177) A Választási Bizottság
gondoskodik a kamara választási névjegyzékének közzétételéről, a kamara
választóinak és tagjainak jegyzékét a kamara székhelyén és ügyfélszolgálati
irodáiban betekintésre bárki számára hozzáférhetővé teszi a tagozati
küldöttválasztó ülések időpontját legalább 15 nappal megelőzően, 15 napra,
- közleményt tesz közzé egy alkalommal egy megyei napilapban, melyben
nyilvánosságra hozza
 a választásra jogosultak listáját tartalmazó irat megtekintésének módját
és a listával szembeni jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást,
 a közszemlére tétel helyét, a közszemle kezdő és befejező időpontját,
 a küldöttválasztó tagozati ülések helyét és időpontját tartalmazó
meghívót,
 azon rendelkezéseket miszerint a megjelentek száma miatt
határozatképtelen ülés a kezdő időpontját követő fél óra elteltével
ismételten összehívottnak minősül, és a megismételt ülés a
küldöttválasztó tagozati ülések napirendjén szereplő ügyekben a
jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes.
- a választási névjegyzékkel kapcsolatos panaszok ügyében határozatot hoz, az
alaptalannak tartott kifogást legkésőbb a beérkezést követő 3 napon belül átteszi a
Nyíregyházi Járási Bírósághoz,
- megsemmisíti a szavazás eredményét, ha olyan törvénysértést állapít meg, amely
azt érdemben befolyásolta,
- biztosítja a Szavazatszámláló Bizottság működésének törvényes feltételeit,
ellenőrzi a technikai feltételeket,
- dönt a Szavazatszámláló Bizottság intézkedése elleni kifogásról,
- megállapítja és közzéteszi a választás eredményét,
- a tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező
szerv döntését,
- a választási eljárás lefolytatásáról a Választási Bizottság jegyzőkönyvet készít és
azt - a Szavazatszámláló Bizottság tagjaival együtt - aláírja. A választási
jegyzőkönyv a tisztújító küldöttgyűlés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.
- a Választási Bizottság elnöke a tisztújító küldöttgyűlésnek jelentést tesz a
választásról, a jegyzőkönyvet a választásra vonatkozó iratokkal (szavazólapokkal)
együtt átadja a tisztújító küldöttgyűlés levezető elnökének, aki a választás
eredményét a tisztújító küldöttgyűlés határozataként kihirdeti.
-

178) Mandátumvizsgáló Bizottság
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ellenőrzi, megállapítja, és legitimálja a jelenlévő választásra jogosultak számát és
személyét, elnöke útján indítványt tesz a küldöttgyűlés levezető elnökének a
határozatképesség megállapítására vonatozóan,
ellenőrzi a kamarai testületi szervek tagjelöltjeit és tisztségviselő jelöltjeit, hogy a
kamarai törvény kizárási és összeférhetetlenségi szabályainak megfelelnek-e, aláírtáke a vonatkozó nyilatkozatot.

179) Jelölő Bizottság

-

-

Feladata a kamarai küldöttválasztással, valamint a tisztségviselők megválasztásával
összefüggésben történő jelölésekkel kapcsolatos feladatok ellátása:
figyelembe veszi a megválasztott küldöttek által közvetített tagozati véleményeket a
jelöltlisták elkészítése során,
felhívja a megválasztott küldöttek figyelmét arra, hogy jogukban áll a jelöltlistákra több
mint egyharmados ajánlással további jelölteket állítani,
elkészíti, és elnöke útján - indokolás mellett - előterjeszti a hatáskörébe tartozó hivatalos
jelöltlistákat, (elnök, általános alelnök alelnökök, elnökség, ellenőrző bizottság, etikai
bizottság, országos küldöttek jelöltlistája),
a küldöttgyűlésen végbemenő esetleges módosulásokat a jelöltlistán átvezeti.

180) A Jelölő Bizottság egy tisztségre több személyt is jelölhet. A jelöltlistára csak olyan
személy vehető fel, aki a jelöltséget vállalja. Több tisztségre történő jelölés esetében a
jelöltnek nyilatkoznia kell, hogy a jelölést mely tisztségek tekintetében vállalja.
181) Szavazatszámláló Bizottság

-

Feladata a kamarai tisztújító küldöttgyűlésen történő tisztségviselő választás során
leadott szavazatok számlálása:
titkos szavazás esetén átveszi a szavazáshoz szükséges nyomtatványokat, biztosítja a
szavazás technikai feltételeit,
titkos szavazás esetén ellenőrzi a szavazóhelyiség előkészítését, levezeti a szavazást,
gondoskodik a szavazás törvényes lebonyolításáról,
dönt a szavazás folyamán felmerülő vitás kérdésekben,
elvégzi a szavazatok összesítését, megállapítja a szavazás eredményét.
Szavazás

182) Szavazni nyílt szavazás esetén kézfelemeléssel, titkos szavazásnál csak a Kamara által
készített hivatalos szavazólapokkal lehet.
183) Nyílt szavazás esetén a Jelölő Bizottság által jelöltlistára felkerült jelöltek személyét
egyenként szavazásra kell bocsátani ábécé sorrendben, ezt követően az egyharmados
ajánlással jelöltlistára került személyeket a jelölés sorrendjében.
184) Titkos szavazás esetén tisztségre történő választásnál a választásra jogosult a
megválasztani nem kívánt személy nevét kihúzza. Titkos szavazás esetén testületi szerv
tagjának választásakor a szavazólapon fel kell tüntetni, hogy a jelöltek közül a
választásra jogosult hány személyt választhat. A választásra jogosult a megválasztani
nem kívánt személyek nevét kihúzza.
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185) Titkos szavazás esetén érvénytelen a szavazat egésze, ha
- nem az érvényes szavazólapon adták le,
- a szavazólapot áthúzták,
- ha a szavazólapon szereplő nevek meghagyása, áthúzása és az esetleges új nevek
felírása után a szavazólapon a megválasztható személyek számától több jelöltet
jelöltek meg,
- nem állapítható meg egyértelműen, hogy kire adták le a szavazatot,
- ha a szavazólap nincs lepecsételve a Kamara bélyegzőjével,
- ha ceruzával töltötték ki a szavazólapot.
186) A kamarai küldötteket, a kamarai tagozati vezetőséget a kamarai tagozatok választják.
A küldöttválasztó tagozati ülés akkor határozatképes, ha azon az érintett tagozatba
tartozó tagoknak több mint egyharmada megjelent. A megjelentek száma miatt
határozatképtelen ülés a kezdő időpontját követő félóra elteltével ismételten
összehívottnak minősül és a megismételt ülés a kamarai tagozati ülés napirendjén
szereplő ügyekben a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes, amennyiben
ezt az ülésről szóló közzététel tartalmazza. A választás főszabály szerint nyílt
szavazással történik. A jelenlévők több mint 2/3-nak támogatása esetén a
küldöttválasztás és a tagozati vezetőség választása titkos szavazással is történhet. A
tagozati vezetőség elnökét a tagozati vezetőség saját soraiból választja meg. A
megválasztott tagozati elnök automatikusan jelöltséget szerez az érintett tagozat részéről
a kamarai alelnökségre.
187) A kamara elnökségének, ellenőrző és etikai bizottságának tagjait valamint választott
tisztségviselőit és az országos küldötteket a küldöttgyűlés választja. A tisztújító
küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a megválasztott küldöttek több mint fele
jelen van. A tisztújító küldöttgyűlésen a Jelölő Bizottság képviselője ismerteti a
jelölések lezajlott folyamatát és a beterjesztett jelöltlistát, amelyre a jelenlévők több
mint egyharmadának ajánlásával kerülhetnek további jelöltek. A választás a Jelölő
Bizottság által összegyűjtött javaslatok alapján, főszabály szerint nyílt szavazással
történik. A küldöttgyűlés a jelenlévők több mint 2/3-ának támogatása esetén dönthet a
titkos szavazás elrendeléséről, valamint titkos szavazást kell tartani azon testületi szerv
vagy tisztségviselői hely vonatkozásában, amely esetében többes jelölés áll fenn.
188) Egyes jelölés (a betöltendő tisztségek, ill. testületi tagsági helyek száma és az arra
jelöltek száma megegyezik) esetén megválasztottnak az tekintendő, aki a jelenlévők
több mint felének érvényes szavazatát megkapta.
189) Többes jelölés (a betöltendő tisztségek, ill. testületi tagsági helyek száma kevesebb,
mint az arra jelölt személyek száma) esetén az a személy tekintendő megválasztottnak,
aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta a jelenlévőktől a tisztségek, ill. testületi tagsági
helyek számától függően.
190) Szavazategyenlőség esetén a szavazási eljárást az érintett személyek vonatkozásában
meg kell ismételni.
A gazdasági súly meghatározása
191) Egyrészt a tárgyévet megelőző évben a tagok által befizetett tagdíj képviseli a tagozatok
gazdasági súlyát, oly módon, hogy minden befizetett, megkezdett 1 millió forint tagdíj
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után egy küldötthely jár, valamint minden megkezdett 50 tagozati tag után szintén egy
küldötthely jár azzal, hogy az összes küldötti létszám nem haladhatja meg a 60 főt.
Amennyiben a küldöttlétszám a fenti számítások szerint nem 60 fő, úgy a gazdasági súly
arányainak megfelelően kell meghatározni a tagozatokra eső küldötthelyek számát.
Jogorvoslat
192) A választási névjegyzékkel és a tagjegyzékkel kapcsolatos kifogást a közszemlére tétel
időtartama alatt írásban kell a Választási Bizottsággal közölni, amely az alaptalannak
tartott kifogást legkésőbb a beérkezést követő 3 napon belül átteszi a Nyíregyházi
Járásbírósághoz.
193) A bíróság a kifogásról a beérkezésétől számított 3 napon belül, nem peres eljárásban
határoz. Ha a bíróság a kifogást alaposnak tartja, elrendeli a választási névjegyzék vagy
a tagjegyzék kiigazítását, ellenkező esetben a kifogást elutasítja. A bíróság határozata
ellen további jogorvoslatnak nincs helye. A bíróság a határozatát annak meghozatala
napján közli a Választási Bizottsággal és azzal a gazdálkodó szervezettel, amely a
kifogást emelte.
194) A választási szabályok megsértése miatt, a választási szervek tevékenysége, intézkedése,
döntése és mulasztása ellen az érintett választásra jogosult, valamint a jelöltek kifogással
élhetnek. A kifogást írásban, a Választási Bizottságnál lehet előterjeszteni legkésőbb a
kifogásolt intézkedést (eseményt) követő 3 napon belül. A Választási Bizottság a
benyújtott kifogásról 3 napon belül dönt, döntése ellen bírósághoz lehet fordulni.
Időközi választás szabályai
195)
-

Időközi választást kell tartani, ha:
a tagozati vezetőség létszáma 3 fő alá csökken,
a küldöttek létszáma 40 fő alá csökken,
az elnökségi tagok létszáma 15 fő alá csökken,
az ellenőrző bizottsági tagok létszáma 3 fő alá csökken,
az etikai bizottsági tagok létszáma 3 fő alá csökken,
az elnöki vagy alelnöki tisztségek bármelyike megürül.

196) A tisztségviselők időközi választásának időpontjáról a soron következő elnökségi ülésen
az elnökség dönt.
197) Az időközi választáson szerzett mandátum a soron következő általános választásig
érvényes.
X. fejezet
A kamara működése és gazdálkodása
198) A kamara a közfeladatai ellátásával, illetve a működésével járó költségeket a következő
bevételekből fedezi:
- önkéntes kamarai tagdíjból,
- kamarai hozzájárulásból
(Gktv.34/A.§(1)-(6) bekezdése és az MKIK Alapszabályának 113/A-113/D pontja
alapján)
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pártoló tagdíjból,
a kamarai szolgáltatások díjbevételéből,
pályázaton nyert támogatásokból,
a kamara által alapított társaság(ok) tevékenységéből származó bevételből,
a költségvetési törvényben megállapított támogatásból,
egyéb bevételekből, ideértve az önkéntesen felajánlott hozzájárulásokat is.

199) A kamara tagja a kamara tagdíjfizetési szabályzatában meghatározottak szerint tagdíjat
fizet.
200) A kamara küldöttgyűlése dönt a tagdíjak nagyságáról. A kamarai tagdíjra, annak
megfizetésére vonatkozó egyéb szabályokat a kamara Tagdíjfizetési Szabályzata
állapítja meg. A Tagdíjfizetési Szabályzat az Alapszabály elválaszthatatlan melléklete.
201) A Kamara a küldöttgyűlés által jóváhagyott éves pénzforgalmi terv alapján gazdálkodik.
202) Az éves pénzforgalmi tervben meghatározott gazdálkodással kapcsolatos
megállapodások megkötésére és az utalványozásra a kamara főtitkára jogosult.
203) A kamara a kamarai törvényben foglaltak szerint alapíthat gazdasági társaságot.
Törvényességi felügyelet
204) A kamara felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja a gazdasági
kamarákról szóló törvény, valamint az ügyészségre irányadó külön jogszabályok
rendelkezései szerint. A kamara azon határozatait, amelyekre a törvényességi felügyelet
kiterjed, továbbá az alapszabályát és más önkormányzati szabályzatait, illetve azok
módosításait elfogadásuktól számított 15 napon belül megküldi a törvényességi
felügyeletet gyakorló ügyészségnek.
Jogsértő határozatok bírósági felülvizsgálata
205) A kamara tagja kérheti a bíróságtól a kamara valamely testületi szerve által hozott olyan
határozat bírósági felülvizsgálatát, amely a kamarai törvénybe, más jogszabályba, a
kamara alapszabályába vagy más önkormányzati szabályzatába ütközik.
206) Perindítás előtt a kamara tagja köteles a jogsértést a jogsértő határozatról történt
tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de legkésőbb a határozat
meghozatalától számított hat hónapon belül az ellenőrző bizottságnak bejelenteni. Ez
utóbbi határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Az ellenőrző bizottság a bejelentést
követő harminc napon belül köteles írásban állást foglalni.
207) A pert a kamara tagjának a kamara ellen az ellenőrző bizottság állásfoglalásától, vagy a
harminc napos reagálási határidő eredménytelen elteltétől számított harminc napon belül
kell megindítania. A perindításnak nincs halasztó hatálya, a bíróság azonban a határozat
végrehajtását felfüggesztheti. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A
bíróság eljárására egyebekben a polgári perrendtartásról szóló törvény általános
szabályait kell alkalmazni.
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XI. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
208) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági kamarákról szóló 1999.
évi CXXI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) vonatkozó rendelkezései és a köztestületekre vonatkozó egyéb jogszabályok az
irányadóak.
209) Az alapszabály a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2004.
május 14-én megtartott küldöttgyűlése 7/2004.(V.14.) sz. határozatával 2004. május 14én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az 55/2000.(XII.15.) sz. határozattal elfogadott
Alapszabály hatályát veszti.
210) Az Alapszabályt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2004.
október 01-jén megtartott küldöttgyűlése 18/2004.(X.01.) sz. határozatával, valamint
2008. május 23. napján megtartott küldöttgyűlése 6/2008. (V.23.) sz. határozatával, és a
2009. december 09. napján megtartott küldöttgyűlése a 10/2009.(XII.09.) sz.
határozatával, a 2012. május 18. napján megtartott küldöttgyűlése a 6 /2012.(V.18.) sz.
határozatával, a 2015. december 03. napján megtartott küldöttgyűlése a 8/2015.
(XII.03.) sz. határozatával, a 2016. május 20. napján megtartott küldöttgyűlése 6/2016.
(V.20.) sz. határozatával, a 2020. július 09. napján megtartott küldöttgyűlése 6/2020.
(VII.09.) sz. határozatával módosította.
211) Jelen szabályzat elfogadása napján lép hatályba, egyidejűleg a kamara korábbi
Alapszabálya hatályát veszti. Az Alapszabály rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekre is alkalmazni kell.
Nyíregyháza, 2020. július 09.
Záradék:
Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
Alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapszabályt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Küldöttgyűlése a 6/2020. (VII.09.) számú Küldöttgyűlési határozatával
elfogadta.

Pekó László
Kamara Elnöke
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