A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
ALAPSZABÁLYA
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. szeptember 15-i küldöttgyűlésén
elfogadott változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. (A módosítások dőlt betűvel és
aláhúzva, a törölt részek áthúzva jelennek meg. A módosítások az alapszabály rendelkezéseit
nem, kizárólag a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egyetlen tisztségviselőjének
személyét érintik).
PREAMBULUM
„A Kereskedelmi és Iparkamarák Európa-szerte olyan intézményeket képviselnek, amelyek
eredete az első céhekig vezethető vissza.
Sajátos történelmi és intézményi fejlődésüknek köszönhetően a Kereskedelmi és Iparkamarák
egyedi intézménynek számítanak a többi szervezet között, mivel egyaránt támogatják a
vállalkozások és az egész gazdaság fejlődését.
A Kereskedelmi és Iparkamarák:
- képviselik az európai üzleti közösség általános érdekeit;
- támogatják az üzleti élet fejlődését helyi és regionális szinten;
- tanácsadó küldetést töltenek be az Állam és a közhivatalok felé;
- elvégzik az Állam és a közhivatalok által kijelölt feladatokat;
- a szolgáltatások széles választékát nyújtják az üzleti közösségnek, mint például:
szakképzés, gazdasági információk, a kereskedelem és az együttműködés támogatása,
vállalkozások alapítása, infrastruktúra-fejlesztés és - menedzselés, segítségnyújtás a
kereskedelmi viták rendezésében, az innováció támogatása, új technológiák és minőséggel
kapcsolatos intézkedések, külföldi befektetések;
- konzultációs fórumot biztosítanak a legkülönbözőbb méretű és bármely szektorban
tevékenységet folytató vállalkozások számára;
- széleskörű szervezeti, pénzügyi és működésbeli autonómiát élveznek;
- vezető pozícióikat az összes gazdasági szektorból választott vállalkozók töltik be;
- helyi és regionális szinten mélyen gyökerező hálózatot alkotnak, amely kiterjed Európára
és a világ többi részére.
Tevékenységük révén jelentős mértékben járulnak hozzá a versenyképesség növeléséhez és a
munkahelyteremtéshez.”
Az EURÓPAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁK CHARTÁJÁNAK fenti gondolatait
magáévá téve, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a gazdasági kamarákról szóló
1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban Gktv.) felhatalmazása alapján az alábbiak szerint
alkotja meg alapszabályát:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. A kamara célja, hivatása és alapvető feladatai
1. A kamara célja a Gktv. szerinti köztestületi célokon túl a tagjai közötti olyan
együttműködési lehetőségek megteremtése és fenntartása, amelyek az érdekazonosság
alapján elősegítik, és folyamatosan biztosítják a magánszemélyek, a vállalkozók, a jogi
személyek közötti közvetlen gazdasági, társadalmi kapcsolatokat, valamint - a gazdasági
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érdekképviseleti szervezetekkel is összhangban - a kölcsönös érdeken alapuló
együttműködést.
2. A kamara hivatása, hogy - a kamarai törvénynek és az alapszabálynak megfelelően önkormányzati működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését és önszerveződését,
teremtse meg és őrizze az üzleti forgalom tartós biztonságát, a piaci magatartás tisztességét
és a gazdasági tevékenységet folytatók együttes érdekeinek érvényesülését.
3. A kamara szakmai, munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletet nem láthat el.
II. A kamara meghatározása
4. A kamara köztestület, melyet a Gktv. rendelkezései alapján, választással a gazdálkodó
szervezetek hoznak létre.
5. A jelen alapszabály rendelkezéseit a kamarai törvénnyel összhangban, arra tekintettel kell
értelmezni. Az alapszabály alkalmazásában a gazdálkodó szervezet, a gazdasági kamara
tagja, a kézműipari tevékenység, a mezőgazdasági és erdőgazdasági tevékenység, az
országos gazdasági érdekképviseleti szervezet, a képviseletre jogosult természetes személy,
és a gazdasági kamara tagja kifejezések értelmezésére a Gktv. 2. §-ának szabályai az
irányadóak. (1 sz. melléklet)
6. A kamara neve: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A kamara rövidített
elnevezése: VKIK. Nemzetközi névhasználat: Chamber of Commerce and Industry
Veszprém. A kamara angol nyelvű rövidítése: CCI Veszprém
7. A kamara székhelye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
8. A kamara a Gktv. alapján létrehozott köztestület, amely önkormányzattal és nyilvántartott
tagsággal rendelkezik.
9. A kamara a küldöttgyűlése által meghatározott jelen alapszabály szerint működik.
III. A kamara jogai és kötelezettségei
10. A VKIK joga, hogy
- küldöttei útján tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara küldöttgyűlésén, - részt vegyen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara testületi
szerveinek és elnökének megválasztásában, - igénybe vegye a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara szolgáltatásait,
- céljai megvalósítása érdekében együttműködjön, és szükség szerint szerződést kössön a
helyi önkormányzatokkal, állami és társadalmi szervezetekkel, és gazdasági
érdekképviseletekkel.
11. A VKIK kötelessége, hogy
- ellássa a gazdaság általános érdekképviseletét, ezen belül is előmozdítsa tagsága általános
gazdasági érdekeinek érvényesülését,
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-

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
adatszolgáltatási kötelezettséggel járó, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
meghatározott statisztikai adatgyűjtésben közreműködjön.
IV. Az egyesülési jog szabad érvényesülése

12. A kamara működése nem érinti az egyesülési szabadság érvényesülését, így különösen nem
korlátozza a társadalmi szervezetek azon jogát, hogy tevékenységük célját szabadon
határozzák meg.
V. A kamara megszűnése
13. Megszűnik a kamara, ha
- más gazdasági kamarával egyesül,
- ha kettő vagy több gazdasági kamarára válik szét,
- ha tagjainak száma 10 alá csökken,
- a bíróság a törvény alapján feloszlatja.
14. Az egyesüléssel létrejövő gazdasági kamara az egyesülő kamarák általános jogutóda.
15. A szétválásról hozott döntésben rendelkezni kell a vagyon megosztásáról. A kamara jogai
és kötelességei a vagyonmegosztás arányában a szétváló kamarákra, mint jogutódokra
szállnak át. A jogelőd kamara vagyonmegosztáskor nem ismert esetleges tartozásaiért,
illetve valamely jogutód kamara által átvállalt, de be nem hajtható tartozásokért a jogutód
kamarák a szétválást követő öt évig egyetemlegesen felelnek. 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.
16. Az egyesülés, illetve a szétválás a jogutód kamarákban nem érinti a tagok jogait és
kötelességeit. Szétválás esetén a tag nyilatkozhat arról, hogy a szétválást követően melyik
kamarában kíván tag maradni.
A TAGSÁGI VISZONY
VI. A kamara tagja
17. A kamara tagja minden olyan gazdálkodó szervezet - ide értve az egyéni vállalkozót is -,
amely a tagsági jogokkal járó kötelezettségeket önkéntesen vállalja, és a tagokról vezetett
nyilvántartásba bejegyezték.
18. A gazdálkodó szervezet tagsági viszonya a tagnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.
A Ptk. 3:101. § alapján létrejövő előtársaság kérheti felvételét a tagnyilvántartásba.
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Amennyiben az előtársaság bejegyzését a cégbíróság megtagadja, az előtársaságot törölni
kell a tagnyilvántartásból.
19. A kamara tagja önkormányzati jogait a kamarai törvény és a jelen alapszabály
rendelkezéseinek megfelelően gyakorolja.
VII. A kamara tagjának jogai és kötelezettségei
20. A kamara tagjának 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 gazdasági kamara küldöttgyűlésén és a képviseletében
eljáró természetes személy a kamarai tagok közül megválassza az országos gazdasági
kamara testületi szerveit, elnökét és tisztségviselőit;
- igénybe vegye a kamara, illetőleg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltatásait.
21. A kamara tagjának kötelessége, hogy
- megtartsa a jelen alapszabályban és a kamara más önkormányzati szabályzataiban
foglaltakat,
- teljesítse adatszolgáltatási kötelezettségét, és megfizesse a tagdíjat.
VIII. A tagsági viszony megszűnése
22. A kamarai tagság megszűnésének módjai:
- törlés
- kilépés
- kizárás
- átjelentkezés
22/A. Törlés
-

Törléssel szűnik meg a kamarai tagság, ha a gazdálkodó szervezet jogutód nélkül
megszűnik, illetve az egyéni vállalkozónak megszűnik az egyéni vállalkozói tevékenység
gyakorlásához való joga, továbbá akkor is, ha a kamarában már tagsági jogviszonyt
létesített előtársaság bejegyzését a cégbíróság megtagadja.

22/B. Kilépés
-

-

-

A tagdíjhátralékkal nem rendelkező gazdálkodó szervezet tagsági viszonyát kilépéssel
megszűntetheti. Az erről szóló írásbeli bejelentést bármikor meg lehet tenni, azonban a
tagsági jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek a tárgyév utolsó napjáig
fennállnak.
A tagdíjhátralékkal rendelkező tag kilépési nyilatkozatát, amennyiben tagsági jogviszonyát
hátraléka rendezése nélkül kívánja megszüntetni, a kizárására irányadó szabályok, és
szankciók szerint kell elbírálni.
Amennyiben a tagdíjhátralékkal rendelkező tag kilép a kamarából, vagy az Elnökség a
22/D. pont alapján a tag kizárásáról hoz határozatot, az Elnökség jóváhagyásával a
tagdíjhátralék megfizetésére vonatkozó felszólítás eredménytelensége esetén a kamara
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minden további értesítés nélkül, haladéktalanul megindítja a követelése érvényesítését
biztosító jogi eljárásokat. Ugyanígy jár el a kamara abban az esetben, amennyiben a
tagdíjhátralékkal rendelkező tag a kilépési szándékát nem jelzi, azonban az Elnökség
jóváhagyásával a hátralék rendezésére irányuló felszólítás ellenére sem fizeti meg a kamarai
tagdíjat.
22/C. Kizárás
-

A tagsággal együtt járó kötelezettségek ismételt vagy súlyos megsértése miatt a tagot a
gazdasági kamara tagjai sorából kizárja. A tagsággal együtt járó kötelezettség súlyos
megsértésének minősül többek között, ha a kamara tagja etikátlan üzleti magatartást tanúsít,
továbbá nem tesz eleget adatszolgáltatási és tagdíjfizetési kötelezettségének.

22/D. A kizárási eljárás
-

-

A tag kizárására etikátlan üzleti magatartása miatt akkor kerülhet sor, ha e magatartása
miatt, a kamara Etikai Bizottsága elmarasztaló döntésére alapozva az Elnökség tagsági
jogviszonyát megszüntető határozatot hoz. E határozatban rendelkezni kell a tag által már
befizetett éves tagdíjról, illetve a tag tagdíjhátralékáról is.
Az adatszolgáltatási és tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a kamarai tagság
akkor szűnik meg, ha a tag a kamara fizetési felszólítására sem fizeti meg a tagdíjat, és ezért
az elnökség a tagsági viszony megszűnéséről határozatban dönt.

22/E. A kizárás jogkövetkezményei
-

-

Nem lehet a gazdasági kamara tagja a kizárásról rendelkező határozat, illetve bírósági
felülvizsgálata esetén az ítélet jogerőre emelkedésétől számított egy évig, az a gazdálkodó
szervezet, amelynek tagsága kizárás útján szűnt meg.
A kizárt tag – az előző pontban írt határidőn belül – pályázataihoz kamarai támogató
nyilatkozatot nem kaphat, a kamara által tagjai részére fenntartott kedvezményes
szolgáltatásokat pedig csak alapáron veheti igénybe.

23. Átjelentkezés
-

Megszűnik a kamarai tagság akkor is, ha a gazdálkodó szervezet másik területi kamarába
jelentkezik át. A tagság ebben az esetben - az átvevő kamarától a nyilvántartásba vételről
érkező értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül teljesített törlés útján - azon a
napon szűnik meg, amikor a gazdálkodó szervezet a másik területi kamara tagjává válik.

-

A naptári év utolsó napjára szóló hatállyal megszüntetheti tagságát a területi gazdasági
kamara tagja, ha a következő naptári év első napjától kezdődően - a Gktv. által megengedett
körben - másik fajta gazdasági kamara tagja kíván lenni (átjelentkezés).

-

Év közben történő átjelentkezésre akkor van lehetőség, ha az újonnan választott gazdasági
kamara befogadó nyilatkozatot juttat el az elbocsátó kamarának, és a tag teljesítette
időarányos tagdíjfizetési kötelezettségét.

-

Az átjelentkező gazdálkodó szervezet kamarai tagsága a naptári év utolsó napjára szólóan,
illetve a befogadó nyilatkozat megérkezésének időpontjában teljesített törlés napján szűnik
meg.
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24. A kamarai tagság megszűnésének időpontja
-

Törlés esetén az annak alapjául szolgáló határozat jogerőre emelkedésének napja.
Kilépés esetén a tárgyév utolsó napja.
Kizárás esetén az Elnökség erről szóló határozatának kelte, a határozat bírósági
felülvizsgálata esetén pedig a jogerős bírósági határozat szerinti határnap.
Az átjelentkezésre a 23. pontban írt szabályok az irányadóak.

25. A kamarai tagság fentiek szerinti megszűnésének dátumát a tagokról vezetett
nyilvántartásban is át kell vezetni.
IX. A kamara pártoló és tiszteletbeli tagja
26. A kamarának pártoló tagja lehet minden bel- és külföldi jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet (a Gktv. 2. § a./ pontja szerinti gazdálkodó szervezetek
kivételével, lásd. 1. sz. melléklet) illetve a 18. életévét betöltött természetes személy, aki
kifejezetten ilyen jelleggel lép a tagok közé. A pártoló tag a kamara küldöttgyűlésén
tanácskozási joggal részt vehet, ő maga, vagy képviselője azonban kamarai tisztségre nem
választható meg.
A pártoló tag tagdíjat az általa felajánlott összegben, de legalább a jelen alapszabály szerinti
minimum tagdíj mértékéig fizet. A nyugdíjas pártoló tag a minimum tagdíj 50 %-át fizeti.
A kamara pártoló tagja regisztrációra nem kötelezett, de a kamara e minőségében feltünteti
a tagnyilvántartásban.
A pártoló tagnak szavazati joga nincs.
27. A kamara tiszteletbeli tagjának az a természetes személy vehető fel, aki a kamara, vagy a
megye gazdaság szervezési munkáját kiemelten támogatja, és ezért erre a címre az elnökség
őt méltónak tartja. Az elnökség évente maximum 5 személynek adományozhat tiszteletbeli
tagságot.
A tiszteletbeli tagra a kamara pártoló tagjaira megállapított szabályok az érvényesek azzal,
hogy a tiszteletbeli tag szerepel a tiszteletbeli tagokról vezetett külön kamarai
nyilvántartásban, továbbá tagdíjat nem fizet.

A KAMARA FELADATAI
X. A Kamara kötelezően ellátja a kamarai törvényben meghatározott feladatokat, ezen túl
azokhoz kapcsolódóan széleskörű szolgáltatásokat nyújt tagjai számára
28. A gazdaság fejlesztésével összefüggésben szorgalmazza és előmozdítja a gazdasági
tevékenységhez szükséges infrastruktúra fejlődését.
29. Elősegíti a nemzetgazdaság és az adott régióban a hatékony vállalkozói célok
megvalósulását.
30. Közreműködik a területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásában.
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31. Végzi a törvényben meghatározott szakképzési feladatokat, szervezi a mesterképzést és
vizsgáztatást a gyakorlati képzőhely tagozati hovatartozásának megfelelően.
32. A
külgazdaság
feltételrendszerének
javítása
érdekében
közreműködik
a
kereskedelemfejlesztéssel, a külföldön végzett, vagy külföldre irányuló, továbbá a
külföldiek számára belföldön végzett gazdasági tájékoztató és propagandamunkában, a
gazdálkodó szervezetek ezirányú tevékenységét összehangolja, ennek keretében vásárokat,
kiállításokat, konferenciákat és más rendezvényeket szervez.
33. Előmozdítja tagjainak a szabványosítással, a minőségüggyel és az iparjogvédelemmel
összefüggő tevékenységét, ahhoz módszertani segítséget és felvilágosítást nyújt, támogatja
és ösztönzi e területeken a képzést és a továbbképzést, valamint - e feladatai teljesítése
érdekében együttműködik az érintett állami, helyi önkormányzati szervekkel, társadalmi
szervezetekkel és köztestületekkel.
34. Közreműködik - a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával összehangoltan - a
kereskedelemfejlesztéssel, a külföldön végzett, vagy külföldre irányuló, továbbá a
külföldiek számára belföldön végzett gazdasági tájékoztató és propagandamunkában.
35. Részt vesz - a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve - a nemzetközi
kamarai szervezetek munkájában, kamarai képviseleteket működtet külföldön, kapcsolatot
tart más országok területi kamaráival.
36. Tájékoztatást ad tagjainak, illetve tagjai érdekében másoknak a gazdasággal összefüggő
magyar és külföldi jogszabályokról, valamint a tagok tevékenységét érintő
gazdaságpolitikai döntésekről és intézkedésekről, előmozdítja az üzletfelek megtalálását, a
gazdasági együttműködés fejlődését.
37. Tagjai üzleti döntéseinek megalapozottsága érdekében a testületei által elfogadott külön
szabályzat szerint gazdasági, műszaki, jogi információkat gyűjt, rendszerez és bocsát tagjai
rendelkezésére.
38. A szükséges javaslatok megtételével és tájékoztatások megadásával - törvényi
rendelkezések alapján - közreműködik a gazdaság fejlesztésével kapcsolatos feladataival
összefüggő célokat szolgáló elkülönített állami pénzalapok hatékony felhasználásában.
39. Közreműködik az európai uniós csatlakozásból, illetve 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 állít össze, és tájékoztatást ad az európai
uniós pályázati lehetőségekről és feltételekről és az egyes szakmákat érintő közösségi
jogszabályokról, a közösségi intézmények egyéb aktusairól és az Európai Bizottság
döntéseiről.
40. A gazdálkodó szervezetek döntéseinek megalapozottsága érdekében hazai, európai uniós és
nemzetközi gazdasági, műszaki, környezetvédelmi és jogi információkat gyűjt, rendszerez
és bocsát a gazdálkodó szervezetek rendelkezésére.
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40/A. A területi kereskedelmi és iparkamara rendezett tagsági viszonnyal rendelkező tagjai
részére
kötelezően nyújtandó térítésmentes kamarai alapszolgáltatások a következők:
a) tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben;
b) üzleti partnerkeresés (üzlet@hálón);
c) jogi tanácsadás;
d) részvétel az így meghirdetett kamarai fórumokon, rendezvényeken;
e) kamarai hírlevelek elérése elektronikus úton és nyomtatott formában;
f) Széchenyi Kártya Program termékeinek ügyintézése;
g) Kamarai Tag- és Kedvezménykártya;
h) a kamarai portálon jelszóval elérhető információk, szolgáltatások igénybevétele;
i) vállalkozásra szabott pályázati tanácsadás.
40/B. A területi kereskedelmi és iparkamara rendezett tagsági viszonnyal rendelkező tagjai
részére
nyújtott egyéb (kedvezményes) szolgáltatások a következők:
a) részvétel az így meghirdetett kamarai fórumokon, rendezvényeken, hazai és külföldi
szakmai programokon;
b) okmányhitelesítés, származási- és vis maior igazolások kiadása;
c) hirdetési lehetőség igénybevétele a nyomtatott és elektronikus hírlevelekben, kamarai
kiadványokban, rendezvényeken;
d) kamarai tag kezdeményezésére a közbeszerzésekről szóló külön törvény alapján a
kereskedelmi és iparkamarát megillető jogosultságok gyakorlása (előzetes
vitarendezés).
40/C. A kamarai nyilvántartásba bejegyzett – nem kamarai tag – gazdálkodó szervezet
részére
kötelezően nyújtandó térítésmentes kamarai alapszolgáltatások a következők:
a) tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben;
b) üzleti partnerkeresés (üzlet@hálón);
c) pályázatfigyelés (Gktv. 8. § (2a) bekezdés)
XI. A kamara az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének
megteremtése, megőrzése, illetve fokozása érdekében
41. Tagjairól - gazdasági tevékenységükkel kapcsolatos adatokat tartalmazó - nyilvántartást
vezet, ennek során az üzleti titkok és a személyes adatok védelmére vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően jár el, azzal, hogy a nyilvántartás az egyéni vállalkozóra
vonatkozó alapvető személyazonosító adatok közül csak a név és a lakcím adatait
tartalmazhatja;
42. A hatósági engedélyhez kötött tevékenységek vonatkozásában az engedélytől eltérő vagy
annak hiányában végzett tevékenység észlelése esetén a szükséges - jogszabályban
meghatározott - intézkedés meghozatalát kezdeményezi az erre jogosult szervnél;
43. Árukra vonatkozó származási igazolásokat, bizonyítványokat és a kereskedelmi
forgalomban szükséges más okmányokat állít ki, illetve hitelesít;
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44. Összeállítja és közreadja a kereskedelmi szokványokat, tájékoztatást ad a bevált szerződési
gyakorlatról;
45. A hatóságoknak, illetve a bíróságoknak - a személyes adatok védelmére vonatkozó
jogszabályok keretei között - megadja a dömpingellenes és a piacvédelmi intézkedés
meghozatalára irányuló eljárásokban szükséges tájékoztatást;
46. Megbízás alapján közreműködik a tagjai nemzetközi gazdasági kapcsolataival összefüggő
minőségvédelmi, dömping-, piacvédelmi ügyek és szállítmányozási kárügyek intézésében;
47. Gktv. 10 § (1) c./ pontja (1. sz. melléklet)
48. Gktv. 10 § (1) d./ pontja (1. sz. melléklet)
49. Gktv. 10. § (1) e./ (1. sz. melléklet)
50. Együttműködik a fogyasztóvédelmi hatóságokkal és a gazdasági versenyhivatallal;
51. A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény
alapján törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet, illetve a jegyzőnél a vállalkozói
igazolvány visszavonását kezdeményezheti;
52. Működteti a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján működő békéltető
testületeket.
XII. A kamara a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek
érvényesítése céljából
53. 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;
54. A fentiek szerinti javaslatok, vélemények, tájékoztatások megalapozottsága érdekében - a
statisztikai törvény rendelkezéseinek megfelelően - tagjai körében adatokat gyűjt, és az
adatok alapján a gazdasági folyamatokról elemzéseket készít és hoz nyilvánosságra;
55. Kezdeményezi a vállalkozás jogának és a gazdasági verseny szabadságának érvényesülését,
a piacgazdaság működését akadályozó vagy korlátozó jogszabályok, intézkedések
módosítását, vagy hatályon kívül helyezését, illetve az ilyen körülmények
megváltoztatásához szükséges jogszabályok, intézkedések meghozatalát.
XIII. Kapcsolat a gazdasági érdekképviseleti és egyéb társadalmi szervezetekkel
56. A kamara a feladataival összefüggő gazdasági előterjesztésekről úgy nyilvánít véleményt,
hogy szükség szerint egyeztet az érdekelt gazdasági érdekképviseleti és az egyéb társadalmi
szervezetekkel.
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57. A kamara a gazdasági tárgyú előterjesztés készítésére, valamint benyújtására irányuló
kezdeményezése során indokolt mértékben együttműködik az érdekelt gazdasági
érdekképviseleti és az egyéb társadalmi szervezetekkel.
58. A kamara bármely egyéb, a tevékenységével összefüggő területen eljárva szükség szerint
együttműködik az érdekelt gazdasági érdekképviseleti és az egyéb társadalmi
szervezetekkel.
A KAMARA PÉNZÜGYI FORRÁSAI
XIV. A kamara céljai elérése érdekében az alábbi forrásokkal rendelkezik
59. A kamara bevételei:
a.) a kamara szolgáltatásaiért fizetett díjak,
b.) a tagdíjak,
c.) kamarai hozzájárulás,
d.) az egyéb bevételek, ideértve az önkéntesen felajánlott hozzájárulásokat is,
e.) pályázatokon nyert pénzeszközök,
f.) a kamara által alapított társaságok tevékenységéből származó bevétel,
g.) a költségvetési törvényben megállapított támogatás.
60. A kamara a 62. pontban foglalt kivétellel üzletszerűen – nyereség és vagyonszerzés céljából
– termelő, kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységet nem folytathat, gazdasági
társaságnak nem lehet tagja és ilyen társaságban nem szerezhet részesedést.
61. A kamara – gazdasági tevékenységet is igénylő közfeladatainak ellátása érdekében –
gazdasági társaságot vagy közhasznú társaságot alapíthat, a gazdasági tevékenység során
elért adózott eredményét azonban kizárólag csak a közfeladatok ellátására fordíthatja.
62. A kamara olyan gazdasági társaságnak lehet tagja, illetve olyan társaságban szerezhet
részesedést, amelyben felelőssége vagyoni hozzájárulásának mértékét nem haladja meg. A
gazdasági kamara és az előző pont szerinti társasága közfeladatai ellátását veszélyeztető
mértékű hitelt nem vehet fel, váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem
bocsáthat ki, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, hitel
törlesztésére nem használhatja fel, illetve ideiglenesen felszabaduló szabad pénzeszközeit
csak állami garanciavállalás mellett kibocsátott értékpapírba fektetheti.

A KAMARA SZERVEZETE
XV. Testületi szervek
63. Testületi szervek
1. a küldöttgyűlés
2. tagozatok
3. az elnökség
4. az ellenőrző bizottság
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5. etikai bizottság
XVI. A küldöttgyűlés
64. A küldöttgyűlés a kamara legfőbb irányító, döntést hozó szerve, melynek létszáma a kamara
taglétszámához igazodik a következők szerint. A küldöttgyűlés eredeti létszáma 100 fő,
amely meghatározásának alapja a kamara 2016. április 25-én hatályos taglétszáma.
Amennyiben azonban valamely tagozat tagjainak létszáma 5 %-ot meghaladó mértékben
nő, e tagozat 5 %-kal növelheti küldötteinek létszámát a küldöttgyűlésben. További, 5 %ot meghaladó taglétszám-emelkedésnél a tagozat azonos módon jogosult további küldöttek
jelölésére, azzal, hogy a küldöttgyűlés létszáma legfeljebb 120 fő lehet. Az időközben kieső
küldötteket akkor kell választással pótolni, ha a küldöttek létszáma a megválasztott
küldöttek 70 %-a alá csökken.
65. A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a kamara alapszabályának elfogadása és módosítása;
b) a kamara elnökének (alelnökeinek), az elnökség, valamint az ellenőrző és etikai bizottság
tagjainak, a testületek póttagjainak a megválasztása és visszahívása, e tisztségviselők
díjazásának megállapítása;
c) a kamara éves költségvetésének meghatározása és az éves beszámoló elfogadása;
d) a tagdíj mértékének megállapítása;
e) más gazdasági kamarával való egyesülés, illetve szétválásról való döntés;
f) a küldöttek és a pótküldöttek megválasztása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
küldöttgyűlésére;
g) a Kamarai Jelölő Bizottság, a Szavazatszámláló Bizottság, valamint a Mandátumvizsgáló
Bizottság és a Választási Bizottság tagjainak, és elnökeinek megválasztása;
h) döntés a tagozati autonómiát érintő ügyekben;
i) a küldöttgyűlés dönt a 60 - 62. pontban leírt gazdasági társaság alapításáról, átalakításáról
és megszűntetéséről, vagy ilyen társaságban részesedés szerzéséről és elidegenítéséről
értékhatártól függetlenül. A kifejezetten pályázati célra nonprofit gazdasági társaság
létesítéséről, megszűntetéséről, abban részesedés szerzéséről 10 millió forint felett a
küldöttgyűlés dönt;
j) a küldöttgyűlés a tagság által felvetett bármely olyan ügyben döntést hozhat, amely nem áll
ellentétben a törvény rendelkezéseivel.
66. A küldöttgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A küldöttgyűlést a
napirendek megjelölésével az elnök hívja össze. A meghívónak ezen kívül tartalmaznia kell
a kamara nevét és székhelyét, a küldöttgyűlés helyszínének és idejének megjelölését,
valamint a napirendi pontokat olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Az elnök köteles a
küldöttgyűlést összehívni, ha azt az ok és cél megjelölésével a küldöttek legalább egyötöde
írásban kéri.
A küldöttgyűlést az elnök vezeti, javaslatára a küldöttgyűlés levezető elnököt választhat.
67. A küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több mint fele jelen van. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott, és azonos napirenddel ismételten összehívott
küldöttgyűlés a megjelent szavazati jogú részt vevők számától függetlenül határozatképes.
A megismételt küldöttgyűlés kezdete és az eredeti meghívóban feltüntetett kezdési időpont
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között legalább 30 percnek el kell telnie. A meghívóban a határozatképesség e pont szerinti
szabályaira fel kell hívni a küldöttek figyelmét.
68. A küldöttgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A
küldöttgyűlés bármely előterjesztés tekintetében - egyszerű szótöbbséggel - jogosult titkos
szavazást elrendelni.
69. A jelen lévő küldöttek legalább kétharmados többséggel hozott határozata szükséges:
a.) az alapszabály elfogadásához és módosításához,
b.) a kamarának más kamarával való egyesüléséhez, illetve a szétváláshoz,
c.) a tagozati autonómiát érintő döntésekhez.
69/A. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a kamara terhére másfajta
előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a kamarának nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
70. A küldöttgyűlésre az elnökség tanácskozási joggal vendéget hívhat.
71. A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetését és hitelesítését a
küldöttgyűlés által kijelölt személyek végzik.
XVII. Tagozati autonómia
72. A tagozat az abba sorolt kamarai tagok összességéből áll. Hivatása, hogy érvényesítse a
tagság jelentős csoportjainak egyes, részben a többi csoportból elkülönült olyan sajátos
érdekeit, melyek a gazdasági tevékenységet folytatók együttes, általános érdekeivel
nincsenek ellentétben. A tagozatot tagozati alelnök vezeti.
73. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagjai négy tagozatban tevékenykednek:
a.) ipari tagozat,
b.) kereskedelmi tagozat
c.) szolgáltató és vendéglátó tagozat,
d.) kézműves tagozat.
74. A tagozati ülés jogosult:
a) a tagozati autonómiát érintő kérdésekben a küldöttgyűlés részére előterjesztést tenni,
b) a tagozatot érintő minden kérdésben állást foglalni,
c) állásfoglalását a küldöttgyűlés vagy az elnökség elé terjeszteni,
d) a tagozatot érintő kérdésekben jogszabály alkotási kezdeményezést tenni,
e) a hatékonyabb szakmai munka érdekében szakmai kollégiumokat működtetni.
75. A tagozati ülést legalább évente egy alkalommal, a napirend közlésével össze kell hívni. A
tagozati ülést a tagozati alelnök hívja össze. A tagozati ülést össze kell hívni, ha azt a
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tagozati ülés tagjainak legalább egyötöde az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. A
tagozati ülést a kamara alelnöke vezeti.
76. A tagozati ülés tevékenységének, ülésezési rendjének, és döntéshozatalai módjának
szabályait maga határozza meg, melyek azonban nem lehetnek ellentétesek az alapszabály
rendelkezéseivel.
77. A tagozat munkáját a tagozati alelnök által vezetett tagozati vezetőség irányítja.
78. A tagozati vezetőség az autonómia keretein belül megfogalmazza a speciális
tevékenységének körét, azok végrehajtását biztosító pénzügyi források mértékére javaslatot
tesz a küldöttgyűlésnek, melyet a küldöttgyűlés a kamara éves költségvetésében határoz
meg.
79. A tagozat testületi munkáját jelen alapszabály rendelkezései szerint folytatja.
80. A tagozati vezetőség évente legalább 4 alkalommal ülésezik, működésének szabályaira az
alapszabály rendelkezései az irányadóak.
81. A tagozat és a tagozati vezetőség munkáját, valamint speciális tagozati feladatait a
munkaszervezetben erre a feladatra kijelölt személy (személyek) végzik. Feladataik konkrét
szabályait a munkaszervezet Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
XVIII. Az elnökség
82. Két küldöttgyűlés között a szervezetet irányító, döntést hozó szerve az elnökség.
83. Az elnökség 23 főből áll.
Tagjai:
elnök (1 fő),
általános alelnök (1 fő)
alelnökök (4 fő)
ipari tagozat (5 fő)
kereskedelmi tagozat (4 fő)
szolgáltató és vendéglátó tagozat 5 fő)
kézműves tagozat (3 fő)
84. Az elnökség ülésein tanácskozási joggal, állandó részvevőként az ellenőrző bizottság és az
etikai bizottság elnöke, valamint a főtitkár vesz részt.
85. Az elnökség munkájának segítése érdekében állandó és eseti bizottságokat hozhat létre,
valamint kamarai tagvállalatok vezetőiből álló – maximum 20 fős – tanácsadó testületet
hozhat létre.
86. Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) nemzetközi és területi képviseleti szervek létrehozása,
b) a kamara elnöksége dönt 10 millió forint értékhatárig a kifejezetten pályázati célú nonprofit
gazdasági társaság létrehozásáról, ilyen társaságban való részvételről, illetve annak
megszűntetéséről,
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c) a Kamarai Jelölő Bizottság, a Mandátumvizsgáló Bizottság, valamint a Szavazatszámláló
Bizottság ügyrendjének jóváhagyása,
d) egyéb szervezeti egységek létrehozása,
e) döntés a tiszteletbeli tagság adományozásáról,
f) a kamarai tag kizárására irányuló döntés meghozatala,
g) a kamara munkaszervezetére vonatkozó szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,
h) gyakorolja a főtitkár felett a munkaviszony létesítésével, és megszűnésével, továbbá a
munkaszerződés módosításával kapcsolatos munkáltatói jogokat.
87. Az elnökség szükség szerint, de legalább évente 4 alkalommal ülést tart.
88. Az elnökség üléseit, a napirendek megjelölésével, az elnök hívja össze. Az elnök köteles az
elnökség ülését összehívni, ha az elnökség szavazati jogú tagjainak 1/3-a ezt, annak indokai
megjelölésével írásban kéri.
Az elnökség ülését az elnök, vagy az általa megbízott alelnök vezeti.
89. Az elnökség határozatképes, ha az elnökségi ülésen szavazati jogú tagjainak több, mint fele
jelen van. Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
90. Az elnökség ülésére, állandó meghívottként az elnökség, a kamara működésével összefüggő
tevékenységet folytató gazdasági érdekképviseletek, önkormányzati és állami szervek
képviselőit, az elnök pedig eseti jelleggel az adott napirenddel érintett szervezetek
képviselőit, tanácskozási joggal meghívhatja.
90/A. Írásbeli szavazás és ülés tartása nélküli határozathozatal:
Amennyiben az elnökségi tag az elnökségi ülésen nem tud részt venni, az elnökségi ülés
meghívójában szereplő napirendi kérdésekben írásban szavazhat, akként, hogy
igen/nem/tartózkodom formában leadott szavazatát a napirendi pontot egyértelműen
megjelölve a főtitkár részére küldi meg az elnökségi ülés kezdetéig. Írásbeli szavazásra nem
kerülhet sor az elnökségi ülés napirendjére előzetesen ugyancsak meg nem hirdetett
napirendekben. A fenti módon beérkezett szavazatokat az elnökségi ülésen ismertetni kell és
azt a határozatképesség megállapítását követően a döntés során figyelembe kell venni.
A kamara elnöke különösen indokolt esetben ülés tartása nélküli határozathozatalt is
elrendelhet. Az ülés tartása nélküli határozathozatalra akként került sor, hogy az írásbeli
határozati javaslatot az elnökségi tagoknak azzal a felhívással küldi meg a főtitkár, hogy arra
az átvételt követő 8 napon belül írásban szavazhatnak. Az elnökségi tag a szavazatát
igen/nem/tartózkodom formában, a napirendi pontot egyértelműen megjelölve a főtitkár részére
küldi meg a felhívásban szereplő határidőig.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó, 89.
szakaszban írt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali
eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek a főtitkár részére,
amennyi elnökségi tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne elnökségi ülés tartása
esetén.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatalról a felhívásban meghatározott határidő lejártát követő 5
munkanapon belül – a beérkezett szavazatokat, azok arányát is tartalmazó - jegyzőkönyvet kell
készíteni, s azt meg kell küldeni az elnökség tagjainak.
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XX. Az ellenőrző bizottság
91. Az ellenőrző bizottság a kamara ellenőrző szerve. Tagjainak száma 5 fő. Az ellenőrző
bizottság testületi szerv, amely elnökét tagjai közül maga választja.
92. Nem választható az ellenőrző bizottság tagjának
a) aki tagja az elnökségnek,
b) a gazdasági kamara főtitkára,
c) a kamara ügyintéző szervezetében dolgozó, a kamarával munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy,
d) a fentiekben említettek közeli hozzátartozója, a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a
nevelőszülő, valamint a testvér, hozzátartozó, továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon
házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér
házastársa.
93. Az ellenőrző bizottság tagjául - a kamara tagja mellett - bármely, megfelelő szakértelemmel
rendelkező személy is megválasztható.
94. Az ellenőrző bizottság feladata és jogköre:
a) figyelemmel kíséri és ellenőrzi a szervezet alapszabály szerinti működését,
b) ellenőrzi a küldöttgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását,
c) ellenőrzi a szervezet költségvetés szerinti gazdálkodását, a szervezet pénzügyeit, gazdasági
tevékenységét, a számviteli rendet,
d) vizsgálja a gazdálkodás célszerűségét,
e) kivizsgálja, és elbírálja a tagok által kifejezetten hozzá intézet, avagy hozzá áttett panaszait,
f) eljár minden olyan a szervezetet érintő ügyben, amelyre felkérik.
95. Az ellenőrző bizottság feladatait a saját maga által jóváhagyott működési szabályzat szerint
végzi. Tagjai részére feladataik ellátása körében utasítás nem adható.
96. Az ellenőrző bizottság:
a) munkájáról a küldöttgyűlésnek évente beszámol,
b) munkája tapasztalatairól az elnökséget rendszeresen tájékoztatja.
97. Az ellenőrző bizottság a kamara tisztségviselőitől, és az ügyintéző szervezetétől minden
olyan adatot, tájékoztatást megkérhet, illetve minden olyan iratot megtekinthet, amely
feladatainak ellátásához szükséges.
98. Az ellenőrző bizottság köteles a küldöttgyűlés, elnökség elé terjesztendő az alábbi
tervezeteket előzetesen megvizsgálni:
a) alapszabály, (beleértve a módosítást is),
b) az éves költségvetés és az éves beszámoló.
A küldöttgyűlésekkel kapcsolatos elnökségi ülésén az EB elnöke ellenőrzése tapasztalatait
ismerteti, ennek hiányában érvényes határozat nem hozható.
99. Az ellenőrző bizottság szükség szerint felhívja az elnökséget a szükséges intézkedések
megtételére annak érdekében, hogy a gazdasági kamara tevékenysége, gazdálkodása
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megfeleljen a jogszabályoknak, a kamara alapszabályának és más önkormányzati
szabályzatainak.
100. Ha az elnökség nem tesz eleget a felhívásnak, az ellenőrző bizottság kezdeményezi a
küldöttgyűlés összehívását.
101. Az ellenőrző bizottság elnöke összehívja a küldöttgyűlést, ha az elnök nem tesz eleget
erre vonatkozó kötelezettségének.
XXI. Az etikai bizottság
102. Az etikai bizottság testületi szerv, tagjainak száma 5 fő. Az etikai bizottság elnökét a
tagok saját soraiból választják meg.
103. A kamara az etikai bizottság útján látja el - az etikai szabályok megállapítása kivételével
a kamarai feladatok közül a Gktv. 10. § (1) bekezdés c./ - e./ pontjaiban meghatározott
feladatokat. (1. sz. melléklet)
104. A kamara tisztségviselői az etikai bizottság tevékenységében - szükség szerint közreműködnek.
105. 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.
XXII. A kamara tisztségviselői
106.
•
•
•

•
•
•

A Gktv. 27. § (1) bekezdése alapján kamara tisztségviselői:
Elnök: dr. Markovszky György, lakcím: 8200 Veszprém, Kinizsi u. 9.
Általános alelnök: Pápai Tamás, lakcím: 8229 Csopak, Patak u. 16. 9026 Győr,
Kagyló u. 20 fsz. 1. a.
Alelnökök:
1) Csizmadia László, lakcím: 8300 Tapolca, Alkotmány u. 4.
2) Bogdán József, lakcím: 8500 Pápa, Szent I. út 22. Kerekes Attila, lakcím: 8229
Csopak, Forrás u. 2.
3) Szíjártó Csaba, lakcím: 8174 Balatonkenese, Nagy László u. 15/1.
4)Tornai Tamás, lakcím: 8460 Devecser, Park utca 8/2.
Az ellenőrző bizottság elnöke: Németh Ágnes, lakcím: 8200 Veszprém, Szent I. u. 2.
Az etikai bizottság elnöke: dr. Szücs László, lakcím: 8200 Veszprém, Muskátli u. 6.
A főtitkár: dr. Somogyi Istvánné; lakcím: 8220 Balatonalmádi, Vajda J. u. 4.

XXIII. Az elnök
107.

A kamara elnökét a küldöttgyűlés 4 évre választja meg.
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108. Az elnök - az alapszabály és a küldöttgyűlés által hozott határozatok keretei között önálló felelősségű vezetője a kamarának, aki ennek során
a) képviseli a kamarát,
b) szervezi a kamara testületeinek munkáját, biztosítja határozatainak végrehajtását,
c) a küldöttgyűlés és az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével minden
kamarát érintő ügyben önállóan eljárva dönt,
d) a kamara nevében gyakorolja a kötelezettségvállalási jogkört,
e) gyakorolja a főtitkár felett az elnökség kizárólagos hatáskörébe nem tartozó munkáltatói
jogokat.
109. Az elnök jogkörét az alelnökökkel megosztva, illetve részfeladatokat részükre átadva is
gyakorolhatja.
110.

Az elnök tevékenységéről az elnökségnek számol be.
XXIV. Az alelnökök

A küldöttgyűlés a küldöttek közül 1 fő elnököt, 1 általános alelnököt, 4 fő tagozati alelnököt
választ, megbízatásuk 4 évre szól.
111. Az általános alelnök és a tagozati alelnökök megbízatásuk keretei között,
feladatkörükben eljárva, az elnökkel azonos jogállásúak azzal, hogy:
a) a kamarára vonatkozó kötelezettséget önállóan nem vállalhatnak,
b) munkáltatói jogkört önállóan nem gyakorolnak.
112. Az általános alelnök és a tagozati alelnökök tevékenységéről az elnökségnek
beszámolnak, feladataik végrehajtásáról az elnökséget tájékoztatják.
113. Az általános alelnök és a tagozati alelnökök feladatai:
- részt vesznek a kamara ágazati, szakmai irányításában,
- közreműködnek a tagokkal való kapcsolattartás összehangolásában,
- részt vesznek a kamara külső kapcsolatainak szervezésében, irányításában,
koordinálásában,
- a küldöttgyűlés és az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések kivételével, saját
hatáskörben irányítják az általuk képviselt tagozattal kapcsolatos ügyek vitelét,
- az alelnöki üléseken döntésre előkészítik az elnökség és a küldöttgyűlés napirendjére tűzött
ügyeket.
XXV. A tisztségviselőkre vonatkozó közös szabályok
114. A kamara választott tisztségviselői (a szervezet nevében megbízás alapján eljáró más
személyek)
a) a kamara nevében nyilatkozatot kizárólag a küldöttgyűlés, az elnökség elfogadott
határozatai alapján, azokkal összhangban tehetnek,
b) a kamara tisztségviselőjeként (megbízottként) önállóan, de az elfogadott határozatok
szellemében nyilatkozhatnak,
c) mint a kamara tagjai egyéni véleményüket korlátozás nélkül kifejthetik, képviselhetik,
d) összeférhetetlenségükre a Gktv. 27. § -ban foglaltak az irányadók (1. sz. melléklet).
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115. A választott tisztségviselők megbízatása megszűnik:
a./ a megbízatás időtartamának lejártával,
b./ lemondással,
c./ visszahívással,
d./ a tisztségviselő halálával
e./ a tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
115/A. A visszahívás rendje
A választott tisztségviselő visszahívásáról a küldöttgyűlés – az elnökség előterjesztésére – nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.
Az elnökség, illetve – amennyiben az erre vonatkozó indítványát az elnökség nem fogadja el –
az ellenőrző bizottság abban az esetben jogosult a választott tisztségviselő visszahívását
kezdeményezni, ha:
a) A választott tisztségviselővel szemben a kamarai törvény 27. §-ában meghatározott
összeférhetetlenségi helyzet alakul ki, és a tisztségviselő e helyzet kialakulásától számított
30 napon belül nem szünteti meg az összeférhetetlenséget, avagy nem mond le tisztségéről.
(összeférhetetlenségi ok)
b) A választott tisztségviselőt a kamara etikai bizottsága, a kamara etikai kódexébe ütköző
magatartás megvalósítása miatt elmarasztalja. (etikai ok)
c) A tagozatból választott tisztségviselő választáskori cége, vagy a tisztségviselőt e céghez
kötő jogviszony bármely okból megszűnik, és a tisztségviselő új cége nem a tisztségviselőt
eredetileg jelölő tagozat tagja. (tagozati ok)
d) A választott tisztségviselő választáskori cégének kamarai tagsága, avagy a tisztségviselőt e
céghez kötő jogviszony bármely okból megszűnik, feltéve, ha a tisztségviselővé történő
választás annak érdekében történt, hogy a jelölő – és a megye gazdasági életében kiemelt
jelentőséggel bíró – cég a kamarában gazdasági súlyának megfelelő képviseletet (funkciót)
kapjon. (gazdasági súlybeli ok)
A választott tisztségviselő visszahívása esetén a visszahívó küldöttgyűlés dönt arról, hogy a
visszahívott tisztségviselő pótlására kiír-e időközi választást. Az elnök visszahívása esetén az
időközi választás kiírása kötelező.
116. A kamara tisztségviselői, valamint az elnökség és az állandó bizottságok tagjai
feladatukat társadalmi megbízatásként látják el.
XXVI. A főtitkár és a munkaszervezet
117. A főtitkár a kamara munkaszervezetének vezetője, aki a kamarával munkaviszonyban
áll.
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118. A főtitkár felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével, továbbá a
munkaszerződés módosításával kapcsolatos munkáltatói jogokat az elnökség, az egyéb
munkáltatói jogokat pedig az elnök gyakorolja.
119. A főtitkár gyakorolja a kamara munkaszervezetében dolgozó munkavállalók felett a
munkáltatói jogokat.
120. A főtitkár jogállásának és feladatkörének részletes szabályait
munkaszervezetének szervezeti és működési szabályzata állapítja meg.
121.

a

kamara

A főtitkár:

a) ellenőrzi és felügyeli a testületi határozatok végrehajtását,
b) közvetlenül irányítja, felügyeli a kamara végrehajtó, ügyintéző szervezetének a kamara
munkaszervezetének munkáját,
c) A XXVII. címben foglaltak szerint képviseli a kamarát.
d) teljesíti mindazon feladatokat, amelyekkel az elnökség, vagy az elnök megbízza.
122. A kamara munkaszervezetének felépítését, a munkaviszonyban álló személyek aláfölérendeltségi kapcsolatait, jogait, kötelességeit, alapvető szabályait az elnökség által
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat részletezi.
XXVII. A kamara képviselete
123. A gazdasági kamarát az elnök és a főtitkár általánosan és önállóan képviseli. Az elnök
a jogkörét az alapszabályban meghatározott módon, valamint esetenként és az ügyek
meghatározott csoportjaira nézve valamely alelnökre írásban átruházhatja.
124. Az etikai bizottság elnöke a bizottság feladatkörében önállóan látja el a kamara
képviseletét. E jogkörét esetenként a bizottság tagjaira átruházhatja.
125. A kamara nevében aláírásra - kötelezettségvállalásra - az elnök, az általa erre írásban
külön felhatalmazott tisztségviselő, a főtitkár jogosult. A kötelezettségvállalás részletes
szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
VÁLASZTÁSI SZABÁLYOK
XXVIII. A választást előkészítő és lebonyolító bizottságok
126. A választásokat megelőző küldöttgyűlés az Elnökség javaslata alapján az alábbi
bizottságokat hozza létre, négy éves időtartamra, meghatározva a bizottságok elnökének
személyét is.
127. Jelölő Bizottság (tagjainak létszáma 5 fő). A bizottságba minden tagozat 1-1 főt delegál,
az ötödik tag a küldöttgyűlés által megválasztott bizottsági elnök.
128.

A Jelölő Bizottság feladatai:
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Gondoskodik a személyesen megtett, postán, faxon, e-mailben küldött jelölések
összegyűjtéséről.
Gondoskodik a beérkezett jelölések Választási Szabályzatban rögzített ideig történő
megőrzéséről.
A bizottság elnöke összehívja és levezeti a küldöttjelölő tagozati ülést.
A bizottság legalább egy tagja részt vesz a szavazás helyszínein szervezett küldöttválasztó
szavazáson, biztosítva a voksolás zavartalanságát és tisztaságát.
A tisztségviselő választó küldöttgyűlést tájékoztatja a jelölésekről.
A küldöttválasztás után felkeresik a küldötteket, s javaslatot kérnek a kamara elnökére, a
tagozati alelnökökre, elnökségi tagokra, etikai bizottsági tagokra, ellenőrző bizottsági
tagokra és országos kamarai küldöttekre vonatkozóan.

129. Mandátumvizsgáló Bizottság (tagjainak létszáma 5 fő). A bizottságba minden tagozat
1-1 főt delegál, az ötödik tag a küldöttgyűlés által megválasztott bizottsági elnök.
130. A Mandátumvizsgáló Bizottság feladatai:
- A beérkezett jelöléseknél ellenőrzik, hogy az adott szervezet jogosult volt-e jelölésekre.
- Meggyőződik arról, hogy a jelölt személy (annak munkáltatója) tagja-e a kamarának.
- Ellenőrzi, hogy a jogszabály alapján nincs-e összeférhetetlenség, illetve van-e a tisztségre
elfogadó nyilatkozata az illetőnek.
- A tisztségviselő választó küldöttgyűlésen ellenőrzi, hogy megjelentek jogszerűen
megválasztott küldöttek-e, s hogy határozatképes-e a küldöttgyűlés.
- A Jelölő Bizottsággal együttműködve gondoskodik arról, hogy a küldöttgyűlésre
beszerezze a jelöltektől az összeférhetetlenségi, illetve elfogadó nyilatkozatot.
- A bizottság legalább egy tagja részt vesz a szavazás helyszínein szervezett szavazáson,
biztosítva a voksolás zavartalanságát és tisztaságát.
131. Szavazatszámláló Bizottság (tagjainak létszáma 5 fő). A bizottságba minden tagozat 11 főt delegál, az ötödik tag a küldöttgyűlés által megválasztott bizottsági elnök.
132. A Szavazatszámláló Bizottság feladatai:
- Átveszi a Jelölő Bizottságtól a beérkezett jelöléseket, azokat megszámlálja, s erről
jegyzőkönyvet készít.
- Közreműködik a tagozatok küldött jelölő ülésein, megszámolják, hitelesítik a leadott
szavazatokat.
- A bizottság legalább egy tagja részt vesz a szavazás helyszínein szervezett küldöttválasztó
szavazáson, biztosítva a voksolás zavartalanságát és tisztaságát.
- A tisztségviselő választó küldöttgyűlésen megszámlálják a leadott szavazatokat.
- A szavazás eredményéről jelentést tesz a küldöttgyűlésnek.
133. A Jelölő-, Mandátumvizsgáló-, és Szavazatszámláló Bizottságok elnökei alkotják a
Választási Bizottságot, amelynek Elnökét a küldöttgyűlés választja meg.
134. A Választási Bizottság feladatai:
- Biztosítják a bizottságok közti információcserét.
- Koordinálják a végrehajtást, biztosítva azzal a párhuzamos tevékenységek elkerülését, a
feladatok gyors, pontos végrehajtását.
- Intézkednek a felmerülő problémák korrekt megoldása érdekében.
- Jelentést készítenek a küldöttgyűlés részére a választások lebonyolításáról.
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135. A kamara küldötteinek száma a 64. pontban írtak szerint alakul, azzal, hogy alapesetben
a küldöttek száma 100 fő. A tagok megoszlásának és a tagozatok gazdasági súlyának
figyelembevételével a tagozati küldöttek létszáma – 100 fős küldöttgyűlés mellett – az
alábbiak szerint alakul:
IPARI TAGOZAT: 32 fő
KERESKEDELMI TAGOZAT: 21 fő
SZOLGÁLTATÓ ÉS VENDÉGLÁTÓ TAGOZAT: 31 fő
KÉZMŰVES TAGOZAT: 16 fő
XXIX. A jelölés és a választás rendje
136.

Küldöttek jelölése:

Jelölésre a kamara által elkészített választási névjegyzékben szereplő valamennyi Veszprém
megyei gazdálkodó szervezet jogosult.
Egy vállalkozás maximum annyi kamarai tagot jelölhet küldöttnek, amennyit az adott
tagozatban az alapszabály meghatároz. A gazdálkodó szervezetek csak abban a tagozatban
jelölhetnek küldötteket, amelybe főtevékenységük alapján besorolást nyertek.
A jelölés történhet személyesen, levélben, faxon, e-mailen, a jelölő gazdálkodó szervezet
nevének, címének pontos feltűntetésével, illetve a cég hivatalos képviselőjének aláírásával.
Küldött jelöltté az a személy válik, akit a tagozati ülésen résztvevők 50%+1 fős többséggel
megszavaztak.
Küldöttek jelölésére a választásokat előkészítő küldöttgyűléstől a tagozati jelölő ülésekkel
bezárólag van lehetőség.
137.

Küldöttválasztás:

A küldöttválasztó tagozati ülésen a megyében bejegyzett valamennyi társas és egyéni
vállalkozás részt vehet, amennyiben hitelt érdemlő módon igazolja, hogy az adott vállalkozás
képviseletére jogosult.
A tagozati üléseket megelőzően a kamara Hírlevélben, továbbá az Üzlet c. lapban közzéteszi a
választásokról szóló - a szavazás pontos helyeit és időpontjait is tartalmazó - rövid tájékoztatót,
illetve honlapjának elérhetőségét, ahol a tagozati küldöttjelöltek neve megismerhető. A kamara
a honlapján keresztül nyújt részletes tájékoztatást a választási eljárásról. Amennyiben a
megválasztható küldöttek számával egyező számú jelölés érkezik, úgy egyidejű listás
szavazásra kerül sor. Több küldött jelölése esetén titkos szavazást kell tartani.
Amennyiben az utolsó helyen több azonos szavazattal rendelkező jelölt van, köztük sorsolással
kell eldönteni, hogy ki lesz a küldött.
138. A kamara elnökségének létszáma 23 fő. Az elnökség tagjai: az elnök, az általános
alelnök és a négy tagozati alelnök, továbbá 17 fő elnökségi tag az alábbi megoszlásban:
IPARI TAGOZAT: 5 fő
KERESKEDELMI TAGOZAT 4 fő
SZOLGÁLTATÓ ÉS VENDÉGLÁTÓ TAGOZAT: 5 fő
KÉZMŰVES TAGOZAT: 3 fő
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139. Elnökségi tagok, bizottsági tagok, országos küldöttek, és pótküldöttek, valamint a
tisztségviselők jelölése és választása:
- A küldöttgyűlést még a funkcióban lévő régi elnök hívja össze, s a Választási Bizottság
elnöke vezeti le.
- A tisztségviselőkre és az állandó bizottságok tagjaira, valamint az országos küldöttek
személyére vonatkozóan – a küldöttek véleménye alapján – a Jelölő Bizottság tesz
javaslatot. A Jelölő Bizottság valamennyi érvényes jelölést köteles a Küldöttgyűlés elé
terjeszteni. A küldötteknek a küldöttgyűlésen is van lehetőségük tisztségviselő jelölésre. A
tagozati alelnök személyére csak az adott tagozat küldöttei jelölhetnek.
- Az etikai, illetve ellenőrző bizottság tagjainak bármely gazdálkodó szervezet képviselője
jelölhető, országos küldötteknek, elnöknek, alelnöknek és elnökségi tagnak csak a VKIK
küldöttének megválasztott személy jelölhető.
- A jelölés és választás sorrendje:
• kamara elnöke,
• az általános alelnök,
• tagozati alelnökök,
• elnökség tagjai,
• etikai bizottság tagjai,
• ellenőrző bizottság tagjai,
• országos kamara küldöttei.
- Jelöltté az a személy válik, aki a jelenlévő küldöttek 50%+1 fő szavazatát megkapja.
- Amennyiben az adott tisztségre annyi jelölés van, mint az alapszabályban meghatározott
létszám, ebben az esetben ún. nyílt listás szavazást kell elrendelni. A szavazás akkor
eredményes, ha a jelenlévő küldöttek 50%+1fő megszavazta a listát.
- Nagyobb létszámú jelölés esetén titkos szavazást kell elrendelni.
A szavazólapra mindazon jelölteket fel kell írni, akik a jelöléskor a küldöttek 50% +1
szavazatát megkapták.
Ebben az esetben az ún. erősorrend dönt. Tisztségviselővé az a személy válik, aki a jelen
lévők 50 % + 1 szavazatát megkapta. Amennyiben az utolsó helyen szavazategyenlőség
alakul ki, akkor sorsolással kell eldönteni, hogy ki tölti be az adott tisztséget.
TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET
140. A kamara felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség, a törvényben foglalt szerint
gyakorolja.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
141. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági kamarákról szóló,
módosított 1999. évi CXXI. törvény, továbbá a köztestületek tekintetében a Ptk. ide
vonatkozó részei az irányadóak.
142. Az alapszabályt a VKIK 2000. december 18-án megtartott küldöttgyűlése 27/2000.
számú határozatával fogadta el.
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143. A kamara alapszabályát a VKIK 2016. október 10-én megtartott küldöttgyűlése a KGY
11/2016. (10.10.); KGY 12/2016. (10.10.); KGY 14/2016. (10.10.); KGY 15/2016. (10.10.);
KGY 20/2016. (10.10.); KGY 9/2019. (V.27.) számú határozatokkal módosította.
144. A kamara tagdíjszabályzata a küldöttgyűlés döntése alapján a jelen alapszabály 2. számú
mellékletét képezi.
Veszprém, 2020. szeptember 15.
Dr. Markovszky György
elnök
Pallósi Krisztina
Jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv-hitelesítő

Jegyzőkönyv-hitelesítő
ZÁRADÉK

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítésére az alapszabály 106. pontjának
módosítása szolgáltatott okot. Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Veszprém, 2020. szeptember 15.
Dr. Kulisity István
ügyvéd

Ellenjegyzem Veszprémben, 2020. szeptember 15. napján, dr. Kulisity István (KASZ:
36064189) ügyvéd:

A VKIK Alapszabályának 1.sz. melléklete
(kivonat a Gktv. rendelkezéseiből)
Az Alapszabály 5. pontjához
E törvény alkalmazásában
a) gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, a közhasznú társaság, az egyesülés, az egyes jogi
személyek vállalata, a leányvállalat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, a
lakásszövetkezet kivételével a szövetkezet, az egyéni vállalkozó, továbbá az agrár- és vidékfejlesztési
támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő;
b) gazdasági kamara tagja: az a gazdálkodó szervezet, amely a tagsággal járó jogokat és
kötelezettségeket önkéntesen vállalja, a gazdasági kamarába tagként felvették és a tagokról vezetett
nyilvántartásba bejegyezték;
c) kézműipari tevékenység: az a tevékenység, amely a gazdálkodó szervezet vagyonának,
forgalmának mértékét, üzemméretét, alkalmazottainak számát és szakképesítését, a termelő, a
kereskedelmi, illetve a szolgáltató tevékenység jellegét, a gazdálkodó szervezet tagjának a munka
végzésében való személyes közreműködését figyelembe véve a kézműipari szakmák jegyzékébe
került felvételre, ideértve a művészi kézművességet is;
d) mezőgazdasági és erdőgazdasági tevékenység: a mezőgazdasági, erdőgazdasági, halászati és
vadászati tevékenység, ideértve az ezekhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozó, kereskedelmi, illetve
szolgáltató tevékenységet, továbbá a mezőgazdasági gazdálkodó szervezetek által létrehozott, a
termékek piacra jutását segítő szervezetek tevékenységét is;
e) országos gazdasági érdek-képviseleti szervezet: az egyesülési jogról szóló törvény alapján
gazdasági érdek-képviseleti célra létrehozott az a társadalmi szervezet, illetve ezek szövetsége,
amelynek legalább 10 megyére (fővárosra) kiterjedően van tagsága;
f) képviseletre jogosult természetes személy: az egyéni vállalkozó, a gazdálkodó szervezet tagja
(részvényese), vezető tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja, továbbá az egyéni vállalkozó
alkalmazottja és segítő családtagja;
g) gazdasági kamara: a területi gazdasági kamara és az országos gazdasági kamara;
h) területi gazdasági kamara: a megyei (fővárosi) és a megyeszékhelyen kívüli megyei jogú városi
kamara.
Az Alapszabály 47. pontjához
A gazdasági érdek-képviseleti szervezetek bevonásával kidolgozzák a valamennyi gazdálkodó
szervezetre általánosan érvényes, a tisztességes piaci magatartásra vonatkozó etikai szabályokat,
figyelemmel kísérik 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 figyelmeztetik és - az etikai szabályzatban meghatározott esetekben és módon - a
figyelmeztetést nyilvánosságra hozzák, a tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó jogszabályokba
ütköző magatartás esetén pedig kezdeményezhetik a versenyfelügyeletet ellátó szervnél a szükséges
intézkedés megtételét. Etikai vétség esetén a gazdasági kamarák a nem kamarai tagok felé jelzéssel
és figyelemfelhívással élhetnek;
Az Alapszabály 48. pontjához
Az iparjogvédelmi és a szerzői jogok megsértése esetén a kamarai tag gazdálkodó szervezeteket
határozatban figyelmeztetik, és - az etikai szabályzatban meghatározott esetekben és módon - a
figyelmeztetést nyilvánossága hozzák;
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Az Alapszabály 49. pontjához
Határozatban figyelmeztetik a fogyasztók érdekeivel ellentétes gazdasági tevékenységet folytató és
ezzel a gazdálkodó szervezetek széles körének jó hírnevét sértő vagy veszélyeztető kamarai tag
gazdálkodó szervezeteket, és - az etikai szabályzatban meghatározott esetekben és módon - a
figyelmeztetést nyilvánosságra hozzák, súlyosabb vagy ismétlődő esetben kezdeményezhetik 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 indíthatnak a fogyasztók polgári jogi igényeinek
érvényesítése iránt;
Az Alapszabály 115. d./ pontjához
Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, küldöttnek, testületi szerv tagjának, illetve a kamara
elnökének (alelnökének) az választható, aki
a) nagykorú;
b) magyar állampolgár vagy olyan külföldi állampolgár, aki munkavállalási engedéllyel
rendelkezik vagy Magyarországon engedély nélkül végezhet munkát; és
c) olyan gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja,
amely tagja a kamarának;
d) a tagsági jogviszonyból származó kötelezettségeinek eleget tett.
e)
(3) Nem választható az ellenőrző bizottság tagjának
a) aki tagja az elnökségnek;
b) a gazdasági kamara titkára,
c) a gazdasági kamara ügyintéző szervezetében dolgozó, a kamarával munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy;
d) az a)-c) pontokban említett személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont
685. § b) pont) és élettársa.
(4) Az ellenőrző bizottság tagjának - a kamara tagján kívül - megfelelő szakértelemmel rendelkező
más személy is megválasztható. Az országos gazdasági kamara ellenőrző bizottsága tagjának - a
gazdasági kamara küldöttén kívül - megfelelő szakértelemmel rendelkező más személy is
megválasztható.
(5) Nem választható küldöttnek, testületi szerv tagjának, aki
a) cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll;
b) a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll;
c) szabadságvesztés-büntetését tölti;
d) büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll, továbbá
e) akivel szemben más törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn.
(6) Nem viselhet tisztséget a gazdasági kamarában, aki
a) az (5) bekezdés alapján nem választható küldöttnek;
b) Magyarországon nem rendelkezik állandó lakhellyel; továbbá
c) közszolgálati jogviszonyban áll.

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Tagdíjszabályzata
(A VKIK Alapszabályának 2. sz. melléklete)
1.) Tagdíjat minden kamarai tag köteles fizetni.
2.) A tagdíjfizetési kötelezettség a tag nyilvántartásba vételével kezdődik, az év közben belépő vállalkozás
időarányos összeget köteles fizetni akként, hogy a tárgyév június 30. napjáig történő nyilvántartásba vétel
esetén a teljes évre járó díj egésze, július 1. napjától pedig az éves tagdíj 50 %-a fizetendő.
3.) A tagsági viszonyt a tag bármikor megszüntetheti, de tagdíjfizetési kötelezettsége az adott év december
31-ig fennáll.
4.) A kamarai tagdíj alapja a vállalkozás számlázás évét megelőző adóévi korrigált nettó árbevétele*, az
alábbi sávok alapján.
Korrigált nettó árbevétel
1 milliárd Ft felett
500 millió Ft – 1 milliárd Ft között
250 millió Ft – 500 millió Ft között
100 millió Ft – 250 millió Ft között
50 millió Ft – 100 millió Ft között
50 millió Ft alatt
5.)

Éves tagdíj (Ft)
480.000
240.000
120.000
60.000
30.000
15.000

Az a vállalkozás, amelynek a belépés időpontjában még nincs előző évi árbevétele, az első évben a
minimális 15.000,- Ft összegű tagdíjat köteles fizetni.

6.) A kamarai tag – tagdíja megállapítása érdekében – adatszolgáltatásra köteles. Az adatszolgáltatási
kötelezettségnek a kamara munkaszervezete által – papíron, vagy elektronikusan – megküldött adatlap
kitöltésével a tárgyév május 31-ig köteles eleget tenni.
7.) A tagok a kamarai tagdíjat a kamara munkaszervezete által kiállított számla alapján évente, július 31-ig
kötelesek megfizetni. A számlán feltüntetésre kerül – negatív előjellel – a tárgyév március 31-ig, a VKIK
számlájára megfizetésre került (hatályos 1999. évi CXXI. törvény 34/A. § (2) bekezdése alapján) kötelező
kamarai hozzájárulás összege. A fizetendő összeg ennek megfelelően a már megfizetett kamarai
hozzájárulás összegével csökkentett tagdíjat tartalmazza.
8.) Fizetési késedelem esetén a kamara jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat 50 %-ának megfelelő
késedelmi kamatot felszámítani.
9.) Amennyiben az egyéni vállalkozó szünetelteti vállalkozását és fenntartja kamarai tagságát, ebben az
esetben a minimum tagdíj – 15.000,- Ft – 50 %-át köteles tagdíjként megfizetni.
10.) Az ország területén több településen fióktelephellyel rendelkező vállalkozások (pl. hitelintézetek)
tagdíjának mértékét az elnök és a főtitkár egyedi megállapodásban is megállapíthatja.
11.) Jelen tagdíjszabályzatot a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2018. május 29. napján
megtartott küldöttgyűlése a 9/2018. sz. küldöttgyűlési határozattal elfogadta, az 2018. május 29. napján
lép hatályba.
* A tagdíj alapja az értékesítés nettó árbevétele, csökkentve az anyagköltséggel, az eladott áruk beszerzési értékével és a
közvetített szolgáltatások értékével.

3. sz. melléklet
A kamara feladataihoz kapcsolódó egyéb tevékenységek
(TEAOR 2008 szerint)

5811 Könyvkiadás
5813 Napilapkiadás
6312 Világháló-portál szolgáltatás
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8541 Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás (intézmény létrehozása nélkül)
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

