A MAGYARORSZÁGI BRIT KERESKEDELMI KAMARA
ALAPSZABÁLYA

A Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya
1. szakasz
Az egyesület neve és székhelye
1.1

Az egyesület neve: Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara (a továbbiakban a
"Kamara").
Az egyesület neve angolul: British Chamber of Commerce in Hungary.

1.2

A Kamara székhelye: 1051 Budapest, Sas utca 18. 3. em. 11.
2. szakasz
A Kamara célja és tevékenysége

2.1

A Kamara céljai és tevékenysége:
A)

A Kamara céljai:
a) az Egyesült Királyság és Magyarország között a kereskedelmi
kapcsolatok tanulmányozása, elősegítése, közvetítése, ápolása,
továbbfejlesztése és a kereskedelmi érdekek védelme;
b) a kereskedelemmel kapcsolatos statisztikai és egyéb információk
gyűjtése és terjesztése;
c) a tagoknak és más jogi vagy természetes személyeknek az Egyesült
Királysággal és Magyarországgal meglévő vagy létesítendő
kereskedelmi és kulturális kapcsolatai fejlődésének elősegítése,
továbbá a két nép közötti kereskedelmi árucsere elősegítése; valamint
d) a magyar és külföldi szervezetek, jogi és természetes személyek
közötti informális hálózat fenntartása és fejlesztése, különös
tekintettel az Egyesült Királyságban bejegyzett szervezetekre és
személyekre.

B)

A Kamara a fenti célok megvalósítása érdekében a következő feladatokat
végzi:
a) együttműködés hazai és külföldi partner szervezetekkel,
intézményekkel, többek között egyetemekkel, szakmai kamarákkal,
stb.;
b) felvilágosító, tájékoztató, marketing és promóciós tevékenység,
piackutatás végzése, bekapcsolódás tájékoztatási és kulturális
programokba, kapcsolattartás érdekképviseleti és társadalmi
szervekkel, közintézményekkel és közigazgatási szervekkel;
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c) a tagok magyarországi jelenlétének támogatására szolgáló előadások,
rendezvények szervezése és a két ország hivatalos ünnepeinek
megünneplése a vonatkozó rendezvényeken;
d) korszerű vezetési és szakmai ismeretek terjesztése szakmai kiállítások,
bemutatók, konzultációk, találkozók és szakmai jellegű utazások
szervezése, illetve ilyen jellegű eseményeken való részvétel, továbbá
szakmai kiadványok (ismertetők és egyéb publikációk (pl.: az Egyesült
Királyság és Magyarország gazdasági helyzetéről, valamint a gazdaságés kereskedelempolitikai kérdések alakulásáról)) árusítása útján;
e) a gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi érdekek képviselete a hatóságok,
valamint a szakmai, politikai és társadalmi szervezetek előtt;
f) a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokkal összefüggő szakmai
viták, konfliktusok feloldásában történő segítségnyújtás, közvetítés;
g) etikai normák kidolgozása, érvényre juttatása, felvilágosítás- és
szaktanácsadás;
h) fordítás, lektorálás, tolmácsolás, átmeneti informatikai infrastruktúra
biztosítása (hot desking);
i) minden olyan tevékenység, amely a fenti célok eléréséhez és a britmagyar kereskedelmi és kulturális kapcsolatok bővítéséhez,
ápolásához vagy továbbfejlesztéséhez tartozik, vagy ahhoz vezet.
2.2

A fenti B) pontban megjelölt tevékenységeket a Kamara nem kamarai tag részére
történő megbízás adásával, továbbá nem kamarai tag megbízása alapján díjazás
ellenében is megvalósíthatja.

2.3

A Kamara közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, valamint azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és tartózkodik
mindenfajta ideológiai tevékenységtől. A Kamara feladatkörén kívül gazdasági
tevékenységet nem folytat, kizárólag a céljai megvalósításával közvetlenül
összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
3. szakasz
Az egyesület formája

3.1

Jelen Alapszabályt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban a „Ptk.”) szerint kell értelmezni, amely szabályozza az egyesületek
alapítását és működését.

3.2

A Kamara szervezeti formáját tekintve egyesületként működik. A Kamara jogi
személy.
4. szakasz
Tagság
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4.1

Kamarai tagságot nyerhet minden olyan személy, társaság, egyesület, szervezet és
társulás, akinek, vagy amelynek a tagságát a Tanács előnyösnek ítéli meg
Magyarország és az Egyesült Királyság közötti kereskedelem, vagy a Kamara
célkitűzéseinek előmozdítása szempontjából.

4.2

A Kamara tagjainak száma nincs korlátozva.

4.3

A tagság módjai:
4.3.1

Rendes tag plusz
Az a tag minősül rendes tag plusz tagnak, amely a Kamara alakuló
közgyűlésén részt vett, vagy amely a Kamara alapításakor ugyan nem volt
jelen, de a kitüntető cím viseléséért és a Tanács által megállapított más
előjogokért cserébe magasabb tagdíjat fizet, mint a rendes tag. Az
előjogoktól eltekintve a rendes tag plusz tag jogai megegyeznek a rendes
tag jogaival. A rendes tag plusz tagok száma nem haladhat meg egy
maximális számot, amelyet, valamint az általuk fizetendő tagdíjat és a
rendes tag plusz tagsággal járó előjogokat időről időre a Tanács határozza
meg.

4.3.2

Rendes tag
Rendes tagok lehetnek azok a gazdaság társaságok, társadalmi vagy egyéb
szervezetek vagy magánszemélyek, akik a Tanács által meghatározott
mindenkori tagdíjat megfizetik. A rendes tagnak mindig jogában áll a
Kamara rendes és rendkívüli közgyűlésein részt venni, és ott szavazni.

4.3.3

Társult tagok
Azok a gazdaság társaságok, társadalmi vagy egyéb szervezetek
minősülnek társult tagoknak, melyek éves bevétele a Tanács által időről
időre meghatározott legfelső és legalsó érték közé esik, és akik egy a
Tanács által időről időre meghatározott mértékű tagdíjat kötelesek fizetni
(mely díj alacsonyabb a rendes tagok által fizetendő tagdíjnál). A társult
tag mindenkor jogosult a Kamara Közgyűlésein (a jelen Alapszabály 7.
Szakaszában meghatározottak szerint) részt venni és szavazni.

4.3.4

Szavazati jog nélküli tag
Azok a nem gazdasági társasági formában működő személyek, melyeknek
az éves bevétele a Tanács által időről időre meghatározott érték alatt van,
jótékonysági szervezetek, egyesületek, valamint magánszemélyek szavazati
jog nélküli taggá válhatnak. A szavazati jog nélküli tagok a Tanács által
meghatározott tagdíjat kötelesek fizetni (mely díj alacsonyabb a társult
tagok által fizetendő tagdíjnál), de a Közgyűléseken szavazati joggal nem
rendelkeznek. A szavazati joggal nem rendelkező tagok nem
kötelezhetőek a Kamara határozatainak betartására.

4.3.5

Tiszteletbeli tagok
A Tanács állami tisztségükben, a diplomáciában, a kereskedelem, az
iparban vagy a pénzügyekben kitűnt személyeket tiszteletbeli tagként
felvehet soraiba, akik azonban nem tekintendők a jelen Alapszabály
rendelkezései szerinti tagnak. A tiszteletbeli tagok nem jogosultak a
Kamaránál választott tisztség betöltésére, és a Kamara közgyűlésein
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szavazati joggal sem rendelkeznek. A tiszteletbeli tagok nem
kötelezhetőek tagdíj fizetésére és a Kamara határozatainak betartására.
(A továbbiakban „tag” alatt – amennyiben a jelen Alapszabály eltérően
nem rendelkezik – a fenti 4.3.1-4.3.5 pontban meghatározott tagokat
együttesen kell érteni.)
A tagok jogosultak a Kamara tevékenységében részt venni; a Kamara
tevékenységével illetve működésével kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat
tenni, a Kamara működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, a Kamara
nyilvántartásaiba betekinteni, a fenti 4.3.1-4.3.5 pontokban meghatározottak
szerint a Kamara Közgyűlésein szavazni vagy tanácskozási joggal részt venni. Az
rendes tag plusz tag, a rendes tag és a társult tag a Kamara tisztségeire (tanácsos,
elnök, felügyelőbizottsági elnök, tag) megválasztható, valamint a tisztségviselő
megválasztásakor szavazati joggal rendelkezik. A tagok a tagsági jogaikat
személyesen vagy képviselő (meghatalmazott) útján gyakorolhatják.
A tagok kötelesek a Kamara Alapszabályában meghatározott tagi kötelezettségek
teljesítésére, így különösen a tagdíj megfizetésére és az Alapszabály, valamint
Közgyűlési határozatok betartására, továbbá nem veszélyeztethetik a Kamara
céljának megvalósítását és a Kamara tevékenységét.
4.4

A Kamarai tagjelöltnek alá kell írnia egy írásbeli felvételi kérelmet, valamint egy, a
Kamara Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elfogadó nyilatkozatot,
amelyben vállalja a tagságának megfelelő mindenkori tagdíj megfizetését is. A
felvételi kérelmet a Tanács legközelebbi ülésén előterjesztik, és a jelenlévő
Tanácsosok többségi határozattal a jelöltet felvehetik a tagok sorába és
meghatározhatják tagsági besorolását. Az elfogadó nyilatkozat átadása és a tagsági
díj megfizetése hozza létre a tagsági viszonyt. A tagsági kérelem elutasítása esetén
a Közgyűléshez lehet fellebbezni.

4.5

Kizárás
A Kamara évi rendes vagy rendkívüli közgyűlésén megjelent és szavazati joggal
rendelkező tagok többségi határozattal kizárhatják azt a tagot, akinek magatartása
jogszabályt, a Kamara Alapszabályát vagy közgyűlési határozatait súlyosan vagy
ismételten sérti és ezáltal a tagok véleménye szerint alkalmatlanná teszi a tagot
arra, hogy a Kamara tagja legyen. A tag kizárására a Tanács tesz javaslatot. Mind
az érintett tag, mind pedig a Kamara tagsága a Tanácstól hét nappal előzetesen
értesítést kap arról, hogy a Közgyűlés a kizárást tárgyalni fogja. A kizárás ügyében
való szavazást nem akadályozza, ha a tag, akinek kizárását tárgyalják, sem
személyesen, sem képviselője (meghatalmazottja) útján nem jelenik meg a
Közgyűlésen. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.

4.6

A tagsági viszony megszüntetése kilépéssel
A tagok az Ügyvezető Igazgatónak a kilépésről küldött írásbeli értesítéssel
bármikor megszüntethetik a tagsági jogviszonyukat. Amennyiben a kilépésre
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legalább egy hónappal a tagsági díj megfizetésének esedékessége előtt kerül sor, a
tag a következő tagsági díj megfizetésére nem köteles. Ezen időpontnál későbbi
kilépés esetén a tag köteles a következő évre esedékes tagsági díjat megfizetni függetlenül a tagsági jogviszony megszüntetésétől.
4.7

A tagsági viszony automatikus megszűnése
Automatikusan megszűnik a tagsági jogviszony, ha – annak az országnak a
törvényei alapján, amelynek a törvényei a tagra érvényesek – a tag ellen csőd-,
felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul és ennek következtében a tag
jogutód nélkül megszűnik, vagy magánszemély tag esetén a tag halálakor.

4.8

A Közgyűlésen 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.
5. szakasz
A Kamara pénzügyi szerkezete

5.1

Éves tagdíjak
A tagok tagdíjat fizetnek, amelynek mértékét a Tanács állapítja meg, és a soron
következő Közgyűlés hagyja jóvá. A tagság első évében az új tag éves tagdíjának
megfizetése a tag felvételekor esedékes, és ezen időponttól számított egy évre
vonatkozik. Az ezt követő éves tagdíjak minden évben a tagsági jogviszony
létesítésének évfordulóján esedékesek. Az éves tagdíj nem visszatéríthető.

5.2

Tagdíj elmaradás
Amennyiben a Kamara valamely tagja a jelen Alapszabály 5.1 pontjában
meghatározott időpontig nem fizeti meg a tagdíját, a Tanács köteles a
tagdíjfizetési kötelezettségére írásban felszólítani. A felszólítást igazolható módon
kell megtenni, továbbá figyelmeztetni kell a tagot a fizetés elmulasztásának
következményeire. Amennyiben a tag a Tanács írásbeli felszólításának
kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül sem tesz eleget a díjfizetési
kötelezettségének, a Tanács határozatával törölheti a tagot a tagok közül, és a
törlésről a határozat meghozatalától számított tizenöt (15) napon belül írásban
igazolható módon értesíti a tagot. A Tanács határozata ellen a Közgyűléshez lehet
fellebbezni.

5.3

Számvitel és könyvvizsgálat
A Pénztáros kötelessége a Kamara bevételeinek és kiadásainak, valamint a
Kamara eszközei és forrásai nyilvántartásának vezetése. A Pénztáros jelen
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pontban meghatározott kötelezettségeit más személyre átruházhatja, aki köteles
ezt a feladatot a Pénztáros felügyelete mellett ellátni.
Az Éves Közgyűlésen a Pénztáros köteles az előző beszámoló óta eltelt időszak
megfelelően összeállított eredménykimutatását előterjeszteni, valamint köteles
ismertetni az elkészített éves beszámoló adatait. A Kamara számviteli
dokumentumait a magyar jogszabályokkal összhangban kell elkészíteni. Az éves
beszámolót a magyar jogszabályokkal összhangban kell auditálni.
6. szakasz
A Kamara szervezeti felépítése
6.1

A Tanács
6.1.1

A Tanácsosok
A Kamara ügyvezető szerve a Tanács. A Tanács a Közgyűlésnek tartozik
felelősséggel. A Kamara mindennapi tevékenységét a Tanács irányítja. A
Tanács minimum három (3) maximum hét (7) tanácsosból és maximum
kettő (2) póttanácsosból áll, akik vagy maguk is a Kamara szavazati joggal
rendelkező tagjai, vagy egy olyan társaság vagy szervezet képviselői, amely
szavazati joggal rendelkező tag. A Tanács mindenkori tiszteletbeli tagjai az
alábbi személyek, akik hivatalból tiszteletbeli tagjai a Kamarának, de a
Tanácsban és a Kamara közgyűlésein szavazati joggal nem rendelkeznek:
(a)
(b)
(c)

Őfelsége magyarországi nagykövete;
a budapesti Brit Követség Kereskedelmi Irodájának mindenkori
elnöke;
a Kamarának a jelen időszakot közvetlenül megelőző elnöke.

Ha a Tanácsban megüresedne egy hely, ezt a megüresedett helyet a
Közgyűlés által választott póttanácsossal kell betölteni, mindaddig, amíg a
Kamara következő Éves vagy Rendkívüli Közgyűlése nem választ új
Tanácsost a megüresedett helyre.
A Tanácsosok minden esetben saját, egyéni minőségükben járnak el.
A Tanácsosok (eltekintve a fent említett, hivatalbóli Tanácsosoktól, akik a
tisztséget a tanácsi tagságot implikáló megbízatásuk időtartama alatt
viselik) megválasztása a Kamara Éves Közgyűlésén történik.
Minden Tanácsosnak állandó lakhellyel kell rendelkeznie Magyarországon
vagy az Egyesült Királyságban, ennek ellenére a Tanács konkrét esetekben
ettől a követelménytől eltekinthet. Tanácsos az a nagykorú személy lehet,
akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben
nem korlátozták. A Tanácsos a feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet Tanácsos az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesült, akit e foglalkozástól
jogerősen eltiltottak. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott
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időtartamig nem lehet Tanácsos az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől.
A fent említett póttanácsosnak joga van a Tanács minden megbeszélésén
részt venni, de szavazati joggal a megbeszéléseken nem rendelkeznek.
6.1.2

A Tanácsban betölthető tisztségek:
A Tanács tisztségviselői:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Tiszteletbeli elnök (Őfelsége mindenkori magyarországi
nagykövete);
Választott elnök (akire a továbbiakban "Elnökként" hivatkozunk);
Tiszteletbeli alelnök (a budapesti Brit Követség Kereskedelmi
Irodájának mindenkori elnöke);
Alelnök; valamint
Pénztáros.

A fentiekben felsorolt tanácsi tisztségek ellenére a Tanácsnak jogában áll
időről időre tagjai sorába olyan sajátos képzettségű és tudású egyéneket
felvenni, akikre a Kamarának szüksége van a Kamara célkitűzéseinek
eléréséhez.
A Kamara Elnökének távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnököt az
Alelnök helyettesítheti kötelezettségei ellátása tekintetében.
6.1.3

A Tanács tagjainak megválasztása
Minden tagnak joga van arra, hogy a Tanácsba történő beválasztáshoz egy
jelöltet állítson, azonban a tag nem jelölheti saját magát vagy képviselőjét.
A Tanács tagjainak választása az Éves Közgyűlésen megtartott titkos
szavazással történik. A Tanács a hét (7) legtöbb szavazatot kapott
jelöltből áll össze. Szavazategyenlőség esetén, ha a szavazategyenlőséggel
érintett valamennyi tanácsosi jelölt nem lehet a Tanács tagja, mert úgy a
Tanács tagjainak száma a hét (7) főt meghaladná, az Ügyvezető Igazgató
sorshúzással dönt arról, hogy a szavazategyenlőséggel érintett jelöltek
közül ki lesz a Tanács tagja. A 8-9. helyen végzettek póttanácsosok
lesznek, akiket a Tanács felvehet az év közben megüresedett tisztségek
betöltésére. A jelöléseket az Ügyvezető Igazgatónak kell benyújtani
írásban legalább huszonnyolc (28) nappal az Éves Közgyűlés előtt.

6.1.4

A tanácsosi megbízatás tartama
Amennyiben jelen Alapszabály másképpen nem rendelkezik, a
Tanácsosok (beleértve az Elnököt) megbízatása kettő (2) év, de
mindegyik Tanácsos (beleértve az Elnököt) korlátlanul újraválasztható. A
Tanács tagjai a Kamara vezető tisztségviselői.

6.1.5

A Tanácsülés
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A Tanács évente legalább háromszor köteles ülésezni abból a célból, hogy
összehívja az Éves Közgyűlést, átvegye és megvizsgálja bármely bizottság
jelentését, valamint megtárgyalja a Kamara mindennapi tevékenységéhez
kapcsolódó kérdéseket.
A Tanács döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A
tanácsülés akkor határozatképes, ha legalább öt Tanácsos jelen van.
A tanácsüléseket az Elnök, illetve távollétében vagy az Alelnök, vagy a
Pénztáros jogosult összehívni. Az Elnök tanácsülést akkor is köteles
összehívni, ha azt legalább egy Tanácsos írásban kéri.
Az Ügyvezető Igazgató legalább egy héttel az ülés napja előtt igazolható
módon értesítést küld a tanácsülésről, amelyhez mellékeli az ülés
napirendjét is. Sürgős, indokolt esetekben ez az időszak lerövidülhet.
6.1.6

A Tanács hatásköre
A Tanács a saját tagjai közül Alelnököt és Pénztárost választ.
A Tanácsnak joga van a Kamara ügyeit szabályozni. A Tanács választja
meg az Ügyvezető Igazgatót.
A Tanács hatáskörébe tartozik, hogy irodát béreljen és/vagy helyiségeket
vásároljon a Kamara működéséhez.
A Tanács az Ügyvezető Igazgatót, vagy bármilyen más olyan
tisztségviselőt, akinek az alkalmazását a Kamara hatékonyabb működése
érdekében indokoltnak találja, különböző hatáskörrel ruházhatja fel.
A Tanács jogosult a Kamara működéséhez szükséges bizottságokat,
szervezeti egységeket létrehozni, azok formáját és hatáskörét
meghatározni, és elnökeit megválasztani. A Tanács feladataira
vonatkozóan egyebekben a Ptk. 3:80. §-ában foglaltak az irányadók.

6.1.7

A tisztség megszűnése
Bármelyik Tanácsos hivatala megszűnik, amennyiben:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
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a Kamarának küldött írásbeli nyilatkozattal lemond tisztségéről;
az a gazdasági társaság, társadalmi vagy egyéb szervezet, amelyet
megválasztásának időpontjában képviselt, megszűnik a Kamara
tagja lenni;
mint választott tisztségviselő, a Tanács három egymást követő
megbeszélésén nem vesz részt, hacsak a Tanács határozattal nem
mentesíti a részvétel alól;
magánszemély tag meghal;
az a gazdasági társaság, társadalmi vagy egyéb szervezet, amelyet
megválasztásának időpontjában képviselt, jogutód nélkül
megszűnik;
a megbízatás 2 éves időtartama lejár;
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(g)
(h)
6.2

6.3

6.4.

a Tanácsos cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
a Tanácsossal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.

Az Elnök
6.2.1

Minden tagnak joga van egy elnökjelöltet állítani. A jelölést egy másik
tagnak is támogatnia kell. Az elnökjelöltnek egyben tanácsosi jelöltnek is
kell lennie, és a jelölő vagy a támogató tagnak a hivatalban lévő Tanács
Tanácsosának kell lennie.

6.2.2

A jelöléseket legkésőbb az Éves Közgyűlés időpontját huszonnyolc (28)
nappal megelőzően írásban az Ügyvezető Igazgatónál kell benyújtani a
támogató tag nyilatkozatával együtt. Az Ügyvezető Igazgató gondoskodik
arról, hogy a jelöltek neve az Éves Közgyűlésről szóló meghívóban az
„Elnökválasztás” napirendi pont alatt feltüntetésre kerüljön.

6.2.3

Elnöknek az Éves Közgyűlésen legtöbb szavazatot szerzett jelöltet kell
tekinteni. Szavazategyenlőség esetén az Ügyvezető Igazgató sorshúzással
dönt az Elnök személyéről.

6.2.4

Az Ügyvezető Igazgató tekintetében az Elnök gyakorolja a munkáltatói
jogokat.

Az Ügyvezető Igazgató
6.3.1

Az Ügyvezető Igazgatót a Tanács nevezi ki határozatlan időre, a
kinevezett Ügyvezető Igazgatót azonban a Tanács bármikor
visszahívhatja. Az Ügyvezető Igazgatót felelős a Kamara működésével
kapcsolatos mindennapos adminisztratív teendők elvégzéséért, valamint a
tagok és harmadik személyek irányába teljesítendő információs,
koordinációs és marketing szolgáltatások teljesítéséért a jelen Alapszabály
rendelkezései szerint. Az Ügyvezető Igazgató, amennyiben szükséges, az
Elnök meghívása alapján köteles részt venni a Tanács ülésein.

6.3.2

Az Ügyvezető Igazgató jogosult minden olyan személy Kamara általi
foglalkoztatásáról (munkaviszonyának létesítéséről) dönteni, akire
véleménye szerint a Kamara ügyeinek megfelelő kezeléséhez szükség van.
A Kamara alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat (ideértve
mindenekelőtt
a
munkaviszony
létesítését,
módosítását
és
megszüntetését) az Ügyvezető Igazgató gyakorolja, ennek körében többek
között jogosult a Kamarával munkaviszonyban álló személyek bérezését
és egyéb javadalmazását – a Kamara, mint munkáltató nevében eljárva –
meghatározni.

A Felügyelőbizottság
6.4.1

A Kamarának, a kamarai szerveknek, különösen a Tanács
tevékenységének ellenőrzését végző szerve a Felügyelőbizottság. A
Felügyelőbizottság további feladata az Alapszabály és a közgyűlési
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határozatok jogszabályoknak megfelelő végrehajtásának ellenőrzése. A
Felügyelőbizottság három tagból áll.
Felügyelőbizottsági tagnak bármely szavazati joggal rendelkező tag
jelöltetheti magát vagy jelölhet másik szavazati joggal rendelkező tagot a
Közgyűlés időpontjáig a Tanács részére küldött vagy átadott írásbeli
értesítéssel. A Felügyelőbizottság tagjainak választása az Éves
Közgyűlésen megtartott titkos szavazással történik. A Felügyelőbizottság
tagja a 3 legtöbb szavazatot kapott jelöltből lesz. A Felügyelőbizottság
elnökét maga választja tagjai közül.
A Felügyelőbizottság tagjainak megbízása első alkalommal 1 (egy) év,
majd ezt követően kettő (2) év, de mindegyik Felügyelőbizottsági Tag
újraválasztható.
A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a
vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy
akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
6.4.2

A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen
kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Tanácstól függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak.
A Felügyelőbizottság köteles a tagok elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés ülésén
ismertetni.
A Felügyelőbizottság a Kamara irataiba, számviteli nyilvántartásaiba,
könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Kamara
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját,
pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit
megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
A Felügyelőbizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik. A
Felügyelőbizottság ülését a Felügyelőbizottság elnöke, akadályoztatása
esetén a Felügyelőbizottság másik tagja hívja össze az ülést megelőzően
legalább 3 nappal a napirend elektronikus úton történő megküldésével. A
Felügyelőbizottság határozatképes, ha azon legalább 2 tag jelen van. A
Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza,
szavazategyenlőség esetén határozat nem hozható.

6.4.3. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A
felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a tanácsosi megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
7. szakasz
Éves Közgyűlés, Rendkívüli Közgyűlés (együtt vagy bármelyik külön:
"Közgyűlés(ek)")
7.1

Éves Közgyűlés
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A Kamara döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Kamara Éves közgyűlését minden
évben május hónapban, a Tanács által meghatározott időpontban tartja.
A Közgyűlések célja, hogy a Tanács és a Tanács által létrehozott bizottságok
jelentéseit, valamint az auditált éves beszámolókat megvitassák, a Tanács tagjait és
az Elnököt megválasszák, továbbá bármilyen más olyan ügyet megtárgyaljanak,
amelyet bármely tag a jelen Alapszabály 7.2 pontjának megfelelően
indítványozott, vagy amelyet a jelenlévők kétharmada szükségesnek ítél.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá:
7.1.1
7.1.2
7.1.3

az Alapszabály módosítása;
az éves költségvetés, éves pénzügyi beszámoló elfogadása;
az ügyvezető szerv éves beszámolójának elfogadása - ezen belül az
ügyvezető szervnek a Kamara vagyoni helyzetéről szóló jelentésének
elfogadása;
7.1.4 a Kamara megszűnésének, egyesülésének, valamint szétválásának
elhatározása;
7.1.5. a Tanácsosok (beleértve az Elnököt is), Felügyelőbizottság tagjainak
megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
7.1.6 a Tanácsosok feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a Tanácsos a
Kamarával munkaviszonyban áll;
7.1.7 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Kamara saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt;
7.1.8 a jelenlegi és korábbi kamarai tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más kamarai szervek tagjai elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
7.1.9 a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
7.1.10 a végelszámoló kijelölése;
7.1.11 döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály vagy
jogszabály kizárólagos hatáskörébe utal.
7.2

Közgyűlésről szóló értesítés, indítványtétel
Az Éves Közgyűlésről szóló értesítést elektronikus levélben a tagok nyilvántartott
címére kell megküldeni és a Kamara irodáiban értesítést kell kifüggeszteni, vagy a
Kamara lapjában kell közzétenni, amelyet minden tagnak megküldenek. Az
értesítés az elküldés időpontjában tekintendő kézbesítettnek. A Közgyűlés nem
nyilvános; azon a tagokon, a Tanács tagjain, az Ügyvezető Igazgatón valamint a
Felügyelőbizottság tagjain kívül a Közgyűlés összehívására jogosult által
meghívottak és az Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján tanácskozási
joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
Az Ügyvezető Igazgató a Közgyűlés előtt legalább tizenöt (15) nappal köteles
igazolható módon, elektronikus levélben minden egyes tagot a Közgyűlésről
értesíteni, megjelölve a Kamara nevét, székhelyét, a Közgyűlés időpontját, a
Közgyűlés Tanács által meghatározott helyét, valamint a napirendet. A napirendet
a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
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Bármely tag jogosult a tárgyév április 15-ig indítványt tenni az Éves Közgyűlésen
megtárgyalandó napirendi pontokra. Az indítványt az Ügyvezető Igazgatóhoz kell
írásban benyújtani. Amennyiben egy adott kérdés napirendre történő felvételét
legalább öt (5) szavazati joggal rendelkező tag indítványozza, a Tanács köteles
felvenni a napirendi pontok közé. Amennyiben az indítványt szavazati joggal nem
rendelkező tagok, illetve ötnél kevesebb számú szavazati joggal rendelkező tag
terjeszti elő, az Ügyvezető Igazgató köteles a Tanács elé terjeszteni az indítványt.
Ebben az esetben a Tanács (a jelen Alapszabály rendelkezései szerint) dönt arról,
hogy az indítványozott kérdést felveszik-e az Éves Közgyűlés napirendjére.
Bármely tag jogosult a meghívóban megjelölt napirend kiegészítését kérni a
Tanácstól a meghívó kézbesítésétől számított öt (5) napon belül a kiegészítés
indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Tanács jogosult dönteni. Ha
a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Tanács nem dönt vagy azt elutasítja, a
Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően
külön kézfelemeléssel történő szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában. Amennyiben a napirend kiegészítésre kerül,
akkor az új napirendi pontokról a tagokat igazolható módon értesíteni kell.
Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a Közgyűlést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul a Közgyűlés megtartásához.
A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
7.3

Szavazati jog a Közgyűléseken
A rendes tag plusz tagok, a rendes tagok és a társult tagok egy szavazattal
rendelkeznek a Közgyűléseken. A Tiszteletbeli tagokat - csupán eme jogcímük
alapján -, és a szavazati joggal nem rendelkező tagokat nem illeti meg szavazati
jog. A tagok a szavazati jogukat személyesen vagy képviselő (meghatalmazott)
útján gyakorolhatják.

7.4

Határozatképesség és szavazás
A Közgyűlés határozatképes, ha a Közgyűlésen a szavazati joggal rendelkező
tagok több, mint fele (legalább 50% + 1 fő) (személyesen vagy képviselő
(meghatalmazott) útján) jelen van. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt
az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során
figyelmen kívül kell hagyni.
Ennek ellenére, ha a szabályszerűen összehívott Éves Közgyűlés nem
határozatképes, az ezen okból elhalasztott Közgyűlést követő Közgyűlés az előző
Közgyűlés napirendjét illető kérdésekben – a jelen levő vagy képviselt tagok
számától függetlenül – határozatképesnek tekintendő illetve a közgyűlési
meghívóban a távolmaradás fent megjelölt következményeire figyelmeztetni kell a
tagokat.
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Ha a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a szavazásra bocsátott
kérdésben minden Közgyűlés kézfelemeléssel történő szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hoz határozatot. Az Elnök azonban elrendelheti, illetve legalább
három tag vagy a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok összességének
egy tizedét képviselő tagok a kézfelemeléssel történő szavazás eredménye
bejelentése előtt vagy bejelentésekor igényelhetik az egyenkénti szavazást.
Az egyenkénti (név szerinti) szavazás kérelmezése visszavonható.
Ha a fent említett módon egyenkénti szavazás történik, az egyenkénti szavazást a
Közgyűlés elnöke által elrendelt helyen, időpontban és módon kell lebonyolítani.
Az egyenkénti szavazás eredményét azon Közgyűlés határozatának kell tekinteni,
amelyen az egyenkénti szavazást kérték.
Egyenkénti szavazás nem rendelhető el a Közgyűlés elnökének megválasztásáról
vagy bármilyen elnapolás tárgyában.
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.
7.5

A Kamara Rendkívüli Közgyűlései
Rendkívüli Közgyűlést az Elnök, vagy távollétében az Alelnök vagy a Pénztáros
hívhat össze. Az Ügyvezető Igazgató is összehívhatja a Rendkívüli Közgyűlést
legalább két (2) Tanácsos vagy a Kamara legalább tíz (10) tagja írásbeli kérésére.
A kérelemben meg kell indokolni a Rendkívüli Közgyűlés összehívásának okát, és
közölni kell a tervezett napirendi pontokat.
A Tanács köteles Rendkívüli Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
(a)
a Kamara vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
(b)
a Kamara előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
(c)
a Kamara céljainak elérése veszélybe került.
Az így összehívott Rendkívüli Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Kamara
megszüntetéséről dönteni.
A tagokat a Rendkívüli Közgyűlésről a Rendkívüli Közgyűlés időpontját legalább
hét (7) nappal megelőzően, írásban igazolható módon kell értesíteni, a Kamara
nevének és székhelyének, a Rendkívüli Közgyűlés helyének, időpontjának és
napirendjének megjelölésével.
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A Rendkívüli Közgyűlés határozatképességére vonatkozó szabályok megegyeznek
az Éves Közgyűlés határozatképességének fenti, 7.5 szakaszban leírt szabályaival.
A Rendkívüli Közgyűlés csak az előzetesen javasolt napirendi pontokat
tárgyalhatja. A napirend kiegészítésére vonatkozó szabályok ilyenkor is
irányadóak.
7.6

Az Éves Közgyűlés és a Rendkívüli Közgyűlés elnöke
Minden Közgyűlést az Elnöknek, vagy távollétében az Alelnöknek kell levezetnie.
Az Elnök és az Alelnök jogosult egy tagot kijelölni a Közgyűlés levezetésére. Az
Elnök és/vagy az Alelnök távollétében a Közgyűlésnek elnököt kell választania.
8. szakasz
Vegyes rendelkezések

8.1

A Jegyzőkönyv
A Közgyűlés, a Tanács és bármely bizottság (beleértve a Felügyelőbizottságot is)
üléseinek jegyzőkönyvét az Ügyvezető Igazgatónak, az ő távollétében a
Közgyűlés, Tanácsülés, bizottsági ülés levezető elnöke által kijelölt bármely
résztvevő személynek kell vezetnie. A szavazatszámlálást a jegyzőkönyv-vezető
vagy a Közgyűlés, tanácsülés, felügyelőbizottsági, egyéb bizottsági ülés elnöke
által kijelölt bármely résztvevő személy is végezheti.
Mindenki, aki szót kap, kérheti, hogy véleményét jegyzőkönyvezzék.
A közgyűlési határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet alkalmas időben a Kamara
székhelyén a Kamara minden tagja megtekintheti.

8.2

A Kamara képviselete és az aláírási jogosultság
A Kamarát képviselni és a Kamara nevében jognyilatkozatot tenni az Elnök, az
Alelnök, a Pénztáros és az Ügyvezető Igazgató jogosult. A Kamarát e személyek
közül bármely kettő együttesen jegyzi.

8.3

Tagozatok
A Tanács határozattal felhatalmazhatja a Kamarát, hogy Magyarország bármely
városában vagy az Egyesült Királyságban a Kamara tagozatát hozza létre.

8.4

A Kamara megszűnése
A Kamara megszűnésére vonatkozóan a Ptk. 3:48. és 3:84. §-ai az irányadók.
Abban az esetben, ha a Kamara megszűnik, a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyonról történő rendelkezésre a Ptk. 3:85 §-a az
irányadó. A tagok kötelezettsége csak az esedékes, de még nem teljesített tagsági
díjak megfizetésére korlátozódik, a tagok a Kamara tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.
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8.5

A Kamara személyi és vagyoni viszonyaira egyebekben a Ptk. és az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
9. szakasz
Módosítások és átalakulás
A jelen Alapszabály bármely módosításához a Közgyűlésen jelen lévő az
Alapszabály 7.3 pontja alapján szavazati joggal rendelkező tagok 3/4-es
szótöbbséggel hozott határozata, míg a Kamara céljának módosításához és a
Kamara megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez az Alapszabály 7.3 pontja
alapján a szavazati joggal rendelkező tagok 3/4-es szótöbbséggel hozott
határozata szükséges, amely módosítási javaslatot a Tanács vagy legalább tíz (10)
szavazásra jogosult tag terjesztette a Közgyűlés elé, feltéve, hogy a javasolt
módosításokról szóló értesítést minden tag a Közgyűlés időpontját megelőzően
megkapta.
A jelen Alapszabály annak elfogadásának napján lép életbe, minden hivatali
megbízatásra vonatkozó időszak az Alapszabály-módosítás elfogadása
időpontjában hivatalban lévő személy esetében úgy értendő, hogy az elfogadást
követő legközelebbi Éves Közgyűléstől vonatkozik.
Budapest, 2019. május 7.
______________________________
Tóth Vazul
Korábbi Elnök

______________________________
Graham, Duncan
Új Elnök

______________________________
Csurgai Csilla
Ügyvezető Igazgató
Ezennel igazolom, hogy a jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának (2011. évi
CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdés). A módosításra az 1.2 pont módosítása
adott okot, amely változások vastagon szedett dőlt betűvel kerültek megjelölésre
jelen Alapszabályban.
Ellenjegyzem:
Budapesten, 2019. ________________________. napján
______________________________
név:
ügyvéd
KASZ:
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