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A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényben, valamint a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) Alapszabályában szereplő külgazdasággal 
összefüggő közfeladatok ellátása, a hazai és külföldi vállalkozások gazdasági 
együttműködésének elősegítése, közöttük a kölcsönös előnyökön alapuló kereskedelmi és 
üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében létrehozott Magyar-Szlovén Tagozat 
(továbbiakban: Tagozat) elnöksége a következő ügyrendet fogadja el. 
 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A Tagozat adatai 

Elnevezése: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Szlovén Tagozata 

Elnevezése angolul: Hungarian-Slovenian Section of the Hungarian Chamber of Commerce 
and Industry 

 
 

Működtető kamara székhelye:  Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
(továbbiakban: ZMKIK) 
8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 

 
Tel.: +36-92 550 514, +36-92 550 515 
E-mail: gazdasagfejlesztes@zmkik.hu, zmkik@zmkik.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 Tagozat 
határozatlan időre alakult.  

 

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 – illetve 
meghatalmazásával a működtető kamara titkára - hozhat. 

 
 

A TAGOZAT MŰKÖDÉSE ÉS SZERVEZETE 
 

 

3. A Tagozat feladatai 
 

3.1. Magyarország és Szlovénia közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztése. 
 

3.2. A magyar vállalkozások külkereskedelmi kapcsolatainak előmozdítása, az export és a 
gazdasági együttműködés ösztönzése. 

 
3.3. Kapcsolattartás a partnerország országos és területi kereskedelmi és iparkamaráival, 

valamint a partnerországban működő magyar külképviselettel és 
kereskedelemfejlesztési intézményekkel. 

 

3.4. A fenti célok érdekében a Tagozat a következő szolgáltatásokat nyújtja a 
tagvállalatainak:  
a) üzleti fórumok, üzletember-találkozók, konferenciák, workshopok szervezése, 
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b) folyamatos tájékoztatás a reláció gazdaságáról, a kereskedelmi kapcsolatokról, 
vásárokról, e-mail küldése, 

c) kiutazó üzletember-delegációk szervezése szakmai programokkal,  
d) segítségnyújtás üzleti partnerközvetítésben.  

 
 

4. A tagsági viszony keletkezése  
 
 

4.1. A Tagozat tagjai lehetnek: 
a) a szlovén gazdasági kamara valamely szervezetének tagjai és a magyar 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.  

 
 

4.2. 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.  

 

4.3. Tagozati tagsági viszony akkor keletkezik, miután  
a) a Tagozat a megfelelően kitöltött, cégszerűen aláírt belépési nyilatkozat 

beérkezését és elfogadását írásban visszaigazolja, majd 
 
 

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. A tagsági viszony megszűnik abban az esetben is, amennyiben a Tagozat elnöksége 
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 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 tag jogosult minden határozat meghozatalában részt venni, választhat és választható.  
 
 

6.3. A tag kötelessége  
a) a Tagozat szakmai munkájának támogatása, 
b) a Tagozat ügyrendjében foglaltak betartása,  
c) a tisztességes piaci magatartás szabályainak betartása.  
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7. A Tagozat szervezete 
 
 

7.1. 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 éves munkatervéről, döntést hoz egy 
tag esetleges kizárásáról, illetve elkészíti a szakmai beszámolót. A Tagozat 
elnöksége javaslatot tehet a munkaterv megvalósításához szükséges működési 
költség megállapítására vonatkozóan, melyet az MKIK főtitkára felé nyújt be. 

b) A Tagozat elnöksége elnökből és legalább 4 fő elnökségi tagból áll.  
c) Az elnökség tagjait a tagozat MKIK által kijelölt elnöke kéri fel négyéves 

időtartamra, de indokolt esetben az elnökségi tag korábban is visszahívható.  
d) Az elnökségi tagság a felkérés elfogadásával jön létre. 
e) Az elnökség munkatervét maga állapítja meg, tevékenységéről évente egyszer a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felé beszámol. 
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. 
 

 

7.2. 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 általa írásban felhatalmazott elnökségi tag 

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 a ZMKIK 
titkárának hozzájárulásával hozhat. 

 

7.3. A Tagozat titkára 
a) A tagozati titkár ellátja a Tagozat működésével összefüggő adminisztrációs és 

szervezési feladatokat. 
b) A tagozati titkár a ZMKIK alkalmazásában áll, vele szemben a munkáltatói jogokat 

a ZMKIK titkára gyakorolja. 
 

7.4. Szakmai munkacsoport 
a) A Tagozat tagjai az elnökség hozzájárulásával szakmai munkacsoportot 

létesíthetnek öt tag javaslatára és részvételével. 
b) A szakmai munkacsoport munkatervét a jelen ügyrenddel összhangban állapítja 

meg. 
 

7.5. A Tagozat területét érintő üzleti tanácsok 
a) A Tagozat együttműködik a relációban létrehozott MKIK által működtetett üzleti 

tanácsokkal.  
b) Az érdeklődő tagozati tagvállalatok díjmentesen beléphetnek az üzleti tanácsokba 

és igénybe vehetik szolgáltatásait.  
 
 

8. 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. 
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ZÁRADÉK 
 
A jelen ügyrendet a Magyar-Szlovén Tagozat 2021. július 23-án megtartott elnökségi ülésén 
a 1/2021. sz. határozatával elfogadta, és hatályba léptette. 

 

 
 
Melléklet: 
Belépési nyilatkozat 


