A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
ICC Magyar Tagozatának ügyrendje
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényben, valamint a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) Alapszabályában szereplő külgazdasággal összefüggő
közfeladatok ellátása, valamint a magyar gazdaság versenyképességének erősítése érdekében
létrehozott ICC Magyar Tagozat (továbbiakban: Tagozat) elnöksége a következő ügyrendet fogadja
el.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.

A Tagozat adatai

Elnevezése: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ICC Magyar Tagozata
Elnevezése angolul: ICC Hungarian Committee of the Hungarian Chamber of Commerce and
Industry
Működtető kamara székhelye: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Tel.: +36-1 474 5146
Fax: +36-1 474 5149
E-mail: icc@mkik.hu

2.

A Tagozat létrejötte, jogállása

2.1. A Tagozat az MKIK önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, speciális szolgáltatást nyújtó
kamarai munkacsoportja, amelyet az MKIK Elnöksége hozott létre a 23/2015. (IX.4.) számú
elnökségi határozattal. A Tagozat határozatlan időre alakul.
2.2. A Tagozat szakmai munkáját az MKIK külgazdasági stratégiájával összhangban, a nemzetközi
igazgató szakmai felügyeletével, az MKIK Elnökségének döntéseit figyelembe véve végzi. A
működtetéshez szükséges költségvetést az MKIK biztosítja, ezért anyagi kötelezettségvállalást
kizárólag az MKIK főtitkára hozhat.

A TAGOZAT MŰKÖDÉSE ÉS SZERVEZETE
3.

A Tagozat feladatai

3.1. A nemzetgazdaság általános érdekeinek képviselete, az egyes üzletcsoportok nemzetközi
integrációs törekvéseinek előmozdítása a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International
Chamber of Commerce; a továbbiakban: ICC) szervezeti keretei között,
3.2. a hatékony részvétel az ICC munkájában, döntéshozó és végrehajtó testületeinek ülésein,
értekezletein, az ICC által meghatározott üzletpolitika, kereskedelmi szabályrendszer és
ajánlások alakításában és végrehajtásában,
3.3. az ICC tevékenysége eredményeinek megismerése és széleskörű ismertetése, népszerűsítése,
tagjainak és a gazdasági közvéleménynek folyamatos és kiterjedt nemzetközi kereskedelmi
tárgyú tájékoztatása,
3.4. kapcsolattartás az ICC Nemzetközi Tanácsával és szakmai bizottságaival,
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3.5. a fenti célok érdekében a Tagozat a következő szolgáltatásokat nyújtja a tagvállalatainak:
• tájékoztató fórumok, konferenciák szervezése,
• folyamatos tájékoztatás az ICC tevékenységéről, eredményeiről,
• szakmai - banktechnikai, illetve vám- és kereskedelemtámogatási - munkacsoportokban
való részvételi lehetőség.

4.

A tagsági viszony keletkezése

4.1. A Tagozat kétféle tagságot ismer el: rendes tagságot és társult tagságot.
4.2. A Tagozat rendes tagjai lehetnek:
a) a területi kereskedelmi és iparkamarák tagjai, valamint
b) egyéb Magyarországon bejegyzett jogi személyek, amelyek a gazdasági kamarákról szóló
1999. évi CXXI. törvény 8/A.§-ának (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi
kötelezettségnek és a 34/A.§ (1) bekezdése szerinti kamarai hozzájárulás megfizetési
kötelezettségnek (ha ezek hatálya alá tartoznak) minden évben hiánytalanul eleget tesznek.
4.3. A Tagozat társult tagjai lehetnek a külföldi bejegyzésű jogi személyek.
4.4. A Tagozatba belépni szándékozó vállalkozás
a) egyetért a Tagozat céljaival,
b) vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket, valamint
c) belépési szándékát a kitöltött belépési nyilatkozattal írásban benyújtja.
4.5. Tagozati tagsági viszony akkor keletkezik, miután
a) az MKIK a megfelelően kitöltött, cégszerűen aláírt belépési nyilatkozat beérkezését és
elfogadását írásban visszaigazolja, majd
b) a vállalkozás a működési hozzájárulást az MKIK által kiállított számla ellenében a 7.1.
pontban foglaltaknak megfelelően megfizeti.

5.

A tagsági viszony megszűnése

5.1. A tagsági viszony az ezen szándékról szóló, cégszerűen aláírt, írásban, eredeti példányban
benyújtott nyilatkozat beérkezésével, illetve fennálló kötelezettségek esetén, a nyilatkozat
beérkezését követően és a tag még fennálló kötelezettségeinek rendezése után szüntethető meg.
5.2. Amennyiben a tagozati tagvállalat a 4.2.b) pontban meghatározott nyilvántartásba vételi, illetve
kamarai hozzájárulás megfizetési kötelezettségének egy adott évben nem tesz eleget, tagozati
tagsága megszűnik.
5.3. Hasonlóképpen, amennyiben a tagozati tagvállalat egy adott évben nem fizeti meg a tagozati
működési hozzájárulást, tagozati tagsága megszűnik.
5.4. A tagsági viszony megszűnik abban az esetben is, amennyiben a Tagozat közgyűlése erről szóló
határozatban, indoklással, kizárja a tagot a Tagozat munkájából.

6.

A tagok jogai és kötelezettségei

6.1. A tag jogosult
a) részt venni a Tagozat közgyűlésein, szakmai rendezvényein,
b) javaslatokat előterjeszteni, illetve az előterjesztett javaslatokat megvitatni,
c) a Tagozat szolgáltatásait a 6.3. pontban foglaltaknak megfelelően igénybe venni.
6.2. A rendes tag jogosult minden határozat meghozatalában részt venni, választhat és választható.
A társult tag nem választhat és nem választható.
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6.3. A tagok a Tagozat szolgáltatásait a megállapított működési hozzájárulás ellenében jogosultak
igénybe venni (ld. 7.1.pont). A működési hozzájárulás összegét az MKIK Elnöksége határozza
meg.
6.4. A tag kötelessége
a) a Tagozat szakmai munkájának támogatása,
b) a Tagozat ügyrendjében foglaltak betartása,
c) a működési hozzájárulás 7.1. pont szerinti megfizetése,
d) a tisztességes piaci magatartás szabályainak betartása.

7.

A működési hozzájárulás

7.1. A tagok a Tagozat által nyújtott szolgáltatásokért (SZJ 74.90 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység) évente 20.000 Ft + ÁFA működési hozzájárulást fizetnek.
7.2. Az automatikusan megújuló éves tagozati tagság a belépés visszaigazolásától számítva december
31-ig, majd minden év január 1-jétől december 31-ig tart.
7.3. A működési hozzájárulást évente, az MKIK által kiállított díjbekérő alapján, minden a
taglistában szereplő vállalkozásnak meg kell fizetnie a 7.1. pontnak megfelelően. A díjbekérő
alapján megfizetett tagdíjról az MKIK számlát állít ki, amelyet megküld a tag részére.
Amennyiben egy tagvállalat nem kíván a Tagozat tagja maradni a továbbiakban, kilépési
szándékát legkésőbb január 15-ig jeleznie kell írásban az 5.1. pont előírásai szerint a Tagozat
titkárának.
7.4. Az egész évre megállapított működési hozzájárulást kell megfizetni a tárgyév június 30-ig
történő belépés esetén, ennek felét kell fizetni, ha a belépés azt követő időpontban történik.

8.

A Tagozat szervezete

8.1.

A Tagozati közgyűlés
a) A tagozati közgyűlés a tagok összességéből áll, határozatait egyszerű többséggel hozza,
minden tag egy szavazati joggal rendelkezik.
b) A tagozati közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.
c) A tagozati közgyűlés hatáskörébe tartozik a Tagozat elnökségének megválasztása, a Tagozat
ügyrendjének elfogadása, az éves munkatervre vonatkozó javaslatok beterjesztése és az
előző évről szóló szakmai beszámoló elfogadása, valamint döntés egy tag esetleges
kizárásáról.

8.2. Az elnökség
a) Az elnökség a Tagozat döntéselőkészítő, illetve a hatáskörébe tartozó kérdésekben
döntéshozó és irányító testületi szerve. Szükség esetén módosítja a Tagozat ügyrendjét,
döntést hoz a Tagozat stratégiájáról és éves munkatervéről, illetve javaslatot terjeszt elő az
elnökség összetételéről a közgyűlésnek. A Tagozat elnöksége javaslatot tehet a munkaterv
megvalósításához szükséges működési költség megállapítására vonatkozóan, melyet az
MKIK főtitkára felé nyújt be.
b) A Tagozat elnöksége egy elnökből és legfeljebb öt elnökségi tagból áll.
c) Az elnökség tagjait a tagozati közgyűlés választja meg négyéves időtartamra, de indokolt
esetben az elnökségi tag korábban is visszahívható.
d) Az elnökség összetételét érintő változásokat a következő közgyűlés elé kell terjeszteni
jóváhagyásra.
e) Az elnökség munkatervét maga állapítja meg, tevékenységéről évente egyszer a tagozati
közgyűlésen beszámol.
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f)

Az elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi megbízatásként látják el, jogosultak azonban
a konkrét feladatok elvégzéséhez kapcsolódó szükséges és indokolt költségeik megtérítésére
az MKIK főtitkárának engedélye alapján.

8.3. A Tagozat elnöke
a) A Tagozat elnökét az MKIK elnöke kéri fel.
b) Az elnök irányítja a Tagozat és az elnökség munkáját.
c) A Tagozatot az elnök, illetve az elnök által felhatalmazott alelnök képviseli.
d) A Tagozat elnöke folyamatos munkakapcsolatot tart fenn az MKIK nemzetközi
igazgatóságának vezetőjével a szakmai munka koordinálása érdekében, valamint évente
egyszer beszámol a Tagozat tevékenységéről az MKIK Elnökségének.
e) A Tagozat elnöke anyagi kötelezettségvállalást érintő döntést csak az MKIK főtitkárának
hozzájárulásával hozhat.
8.4. A Tagozat titkára
a) A tagozati titkár ellátja a Tagozat működésével összefüggő adminisztrációs és szervezési
feladatokat.
b) A tagozati titkár az MKIK alkalmazásában áll, vele szemben a munkáltatói jogokat az
MKIK főtitkára gyakorolja, szakmai felettese az MKIK nemzetközi igazgatóságának
vezetője.
c) A tagozati titkár tevékenységét a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően látja el az
MKIK nemzetközi igazgatóságának keretében.
8.5. Szakmai munkacsoport
a) A Tagozat tagjai az elnökség hozzájárulásával szakmai munkacsoportot létesíthetnek tíz
azonos tevékenységű tag javaslatára és részvételével.
b) A szakmai munkacsoport munkatervét a jelen ügyrenddel összhangban állapítja meg.

9.

A Tagozat megszűnése

A Tagozat megszűnik, ha tagjainak száma tartósan, legalább hat hónapon keresztül, húsz alá csökken,
vagy más ok miatt az MKIK Elnöksége megszünteti.

ZÁRADÉK
A jelen ügyrendet az ICC Magyar Tagozat 2022. június 8-án megtartott közgyűlésén elfogadta és
hatályba léptette.
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