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A CHILEI-MAGYAR KERESKEDELMI KAMARA SZAKMAI SZERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 

(hatályos 2013. június 14. napjától) 
 

I. FEJEZET 
ALAPÍTÁS, CÉLOK ÉS ALAPELVEK 

 
ELSŐ CIKK.- Alapíttassék Santiago városában, ezerkilencszázkilencven május harmadikán, 
határozatlan időre szakmai szövetség, amely a „Chilei-Magyar Kereskedelmi Kamara 
Szakmai Szervezet” nevet kapja, Santiago székhellyel, fenntartva a lehetőséget, hogy az 
ország más városaiban, illetve más országban is létesülhessenek székhelyek. 
 
MÁSODIK CIKK.- A Kamara alapvető célja, hogy elősegítse a kétoldalú kapcsolatokat 
Chile és Magyarország között, elsősorban a kereskedelem, az ipar, a mezőgazdaság és a 
turizmus területén, a két ország lehetőségeinek és szükségleteinek megfelelően. 
Hasonlóképpen, a Kamara elsődleges célja, hogy képviselje tagjait, és segítse, koordinálja és 
irányítsa az általuk kezdeményezett tevékenységeket. 
 
HARMADIK CIKK.- A Kamara a céljának elérése érdekében a következő tevékenységekre 
összpontosít: 
a) A piacokra, termékekre, üzleti lehetőségekre, tapasztalatokra, a technológiai 

tapasztalatcserére és az ipari együttműködésre vonatkozó  információk cseréjének és 
széleskörű terjesztésének előmozdítása. 

b) A chilei vállalatok Magyarországon, illetve a magyar vállalatok Chilében történő 
letelepedésének elősegítése, vegyes vállalati társulások létrejöttének támogatása mindkét 
országbeli tőke részvételével, valamint közös chilei-magyar fellépés lehetőségének 
vizsgálata harmadik országokban. 

c) A két ország közötti, a magántőke és az állam részvételével történő gazdasági és 
technológiai együttműködés szorosabbra fűzéséhez szükséges tevékenységek és 
elképzelések tanulmányozása, és javaslattétel a két kormány számára. 

d) Gazdasági tanulmányutak, valamint vállalatok részvételének ösztönzése vásárokon és 
kiállításokon mindkét országban. 

e) Gazdasági, társadalmi és technológiai kutatások elősegítése a chilei és a magyar gazdaság 
egymást kiegészítő területeinek feltárása érdekében. 

f) A Kamara koordinációs központként működik, elősegíti a kétoldalú vállalati 
megbeszéléseket a kétoldalú kereskedelem útjában álló problémák és akadályok 
megvitatása céljából. 

g) Egy vagy több helyiség fenntartása, melyek elhelyezést nyújtanak a Kamara Titkársága és 
szolgáltatásai számára. 

h) A Kamara tevékenységeivel kapcsolatos események szervezése. 
i) Tanácsadási szolgáltatás nyújtása harmadik félnek, a Kamara lehetőségeinek 

függvényében. E cél érdekében a Kamara minden fajta kereskedelemmel, gazdasággal és 
technológiával és joggal kapcsolatos kutatást, tanácsadást, és tanácsadást végez, továbbá 
fordítást, tárgyalásokat, közvetítést és minden ezzel összefüggő tevékenységet, amelyek a 
Kamara céljának elősegítése irányában hatnak, e célból harmadik felek szolgáltatásait is 
igénybe veheti, minden esetben megfelelő ellenszolgáltatás fejében. 
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NEGYEDIK CIKK.- A Kamara a következő eszközökkel valósíthatja meg céljait: 

a) Hírlevelek kiadása kereskedelmi, jogi és adminisztrációs információk közzétételére. 
b) Kereskedelmi, igazságszolgáltatási, vám-, logisztikai és egyéb törvénykezés 

tanulmányozása és nyomon követése. 
c) Választottbíróság, amelyhez a felek vitáik megoldása érdekében fordulhatnak. 

 
A fentiekkel összhangban a Kamara minden rendelkezésére álló alkalmas eszközt és eljárást 
felhasználhat céljai elérése érdekében. 
 

II. FEJEZET 
TAGSÁG 

 
ÖTÖDIK CIKK.- A Kamarának kétféle tagsága van: aktív tagok és tiszteletbeli tagok. A jogi 
személyek jogi képviselőik útján csatlakozhatnak. 
 
HATODIK CIKK.- A Kamarához csatlakozhatnak, és aktív tagok lehetnek a következők: 
természetes és jogi személyek, akik és amelyek a kereskedelem, az ipar, a mezőgazdaság, a 
turizmus, a tanácsadás és egyéb területeken tevékenykednek, továbbá mindazok, akik elő 
kívánják segíteni a Kamara céljait és fejlődését. Tiszteletbeli tagok azok lehetnek, akik 
kiemelkedő munkásságuk  vagy a Chile és Magyarország közötti közeledést elősegítő 
különösen értékes szolgálataik következtében méltók erre. Ezeknek a személyeknek a 
kiválasztására az Igazgatóság vagy a Közgyűlés tehet javaslatot, és az utóbbi választja meg 
őket. Ezek a tagok semmi módon nem lesznek tagdíjfizetésre kötelezve. 
 
HETEDIK CIKK.- Minden személy, aki aktív tag kíván lenni, belépési díjat és rendszeres 
évi tagdíjat fizet, amelyeknek összegét a Közgyűlés állapítja meg. 
 
NYOLCADIK CIKK.- A kamarai tagság megszűnik, amennyiben a tag nem fizeti meg az 
esedékes rá vonatkozó tagdíjat, amiről az Igazgatóság értesíti a tagot. 
 
KILENCEDIK CIKK.- Új tag felvételéről az Igazgatóság dönt. A belépéssel a tagok teljes 
egészében elfogadják a Kamara Alapszabályát és a kamarai Közgyűlés döntéseit. A tagságra 
pályázó a Hatodik cikkel összhangban felvételi kérelmet nyújt be, amelyet az Igazgatóság 
bírál el, illetve az Elnök, amennyiben az Igazgatóság úgy dönt, hogy átruházza rá ezt a 
funkciót. A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról az Igazgatóság aktív tagjainak többsége 
dönt, amiről jegyzőkönyv készül. Amennyiben az Elnök dönt egy új tag minősítéséről, az 
Elnök köteles döntéséről elektronikus levélben informálni az Igazgatóság tagjait. Abban az 
esetben, ha a jelentkezés visszautasításra kerül, erről a tényről a döntéshozataltól számított öt 
napon belül értesíteni kell az érdekelt jelöltet. 
 
TIZEDIK CIKK.- A tagok kötelességei és jogai: 

a) A tag köteles megismerni az Alapszabályt, tiszteletben tartani annak rendelkezéseit és 
betartani azokat. 
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b) A tag köteles megjelenni azokon a gyűléseken, melyekre meghívást kap, részt venni a 
Kamara tevékenységében, amikor szükséges, valamint eleget tenni kötelezettségeinek és 
megbízatásainak.  

c) Megfizetni a Hetedik cikkben meghatározott tagdíjakat. 
d) Aláírni a Tagnyilvántartást és rendelkezésre bocsátani a megfelelő adatokat. 

Lakhelyváltozás, elektronikus postacímváltozás vagy olyan változás esetén, amely 
módosítást igényel a Tagnyilvántartásban, azonnal értesíteni a Titkárt a változásról. 

e) A tag joga, hogy megkapja a Negyedik cikk a) pontjában említett kiadványokat. 
 
TIZENEGYEDIK CIKK.- Egy tag kizárásához az Igazgatóság abszolút többségének 
egyetértése szükséges. A következő esetekben kerül sor kizárásra: 

a) A tag több mint 30 nap késedelemben van a rá vonatkozó tagdíjak fizetésével, kivéve, ha 
az Igazgatóság meghosszabbítja a fizetési határidőt; 

b) Az Alapszabály rendelkezéseinek súlyos nemteljesítése esetén; 
c) A Kamara érdekeinek és tekintélyének súlyos megsértése esetén. 

Az Igazgatóságnak a tag kizárására irányuló döntését a döntést motiváló események 
megtörténtét követő rendes vagy rendkívüli ülésén hozza meg. 

 
TIZENKETTEDIK CIKK.- A tagok joga, hogy kilépjenek a Kamarából. A kilépni 
szándékozók a naptári év november hó utolsó napját megelőzően kötelesek előzetes értesítést 
küldeni. A kilépni szándékozó tag lemondó levelet köteles előterjeszteni az Igazgatóságnak. A 
lemondó levél nem kerül intézésre, ha a szóban forgó tag elmaradásban van a tagdíjfizetéssel. 
 
TIZENHARMADIK CIKK.- A tagok rendkívüli Közgyűlés keretében titkos szavazással, az 
abszolút többség egyetértésével jóváhagyhatják rendkívüli tagdíj kivetését olyan tervek illetve 
tevékenységek pénzügyi fedezetére, melyeket korábban szintén a tagok abszolút többsége 
hagyott jóvá. 
 

III. FEJEZET 
A KÖZGYŰLÉS 

 
TIZENNEGYEDIK CIKK.- 

a) A Kamara Közgyűlése a tagok összességéből tevődik össze, akiknek véleményezési és 
szavazati joga van akkor és amennyiben a szóban forgó szavazás időpontjában nincs 
tagdíjfizetési késedelmük. Az Igazgatóság tagjainak szavazati joga van, kivéve a 
pénzügyi beszámoló jóváhagyásáról szóló szavazást. A tagnak nincs szavazati joga abban 
az esetben, ha a döntés őt közvetlenül érinti, ebből következőleg a szavazásra jogosultak 
számlálásakor a döntés által közvetlenül érintett tagokat nem kell figyelembe venni. 
Minden tag egy szavazattal rendelkezik. 

b) Kétféle Közgyűlés létezik: rendes, és rendkívüli. Minden esetben az Elnök vagy 
helyettese vezeti a Közgyűlést. A helyettese személyéről a huszonötödik cikk első és 
második bekezdése, valamint a huszonkilencedik cikk rendelkezik. 

c) A Közgyűlés ülésének megtartásához a tagok legalább harminchárom százalékának 
jelenléte szükséges az első értesítés esetén; második értesítés esetén, amennyiben az ülés 
tárgysorozata nem változik, az ülés megtartásához elegendő a jelenlévők létszáma. A 
Közgyűlésen tárgyalt döntési javaslatok akkor kerülnek elfogadásra, ha a gyűlésen jelen 
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lévő tagok többsége azokat jóváhagyja. A jelen pontban foglalt rendelkezésektől abban 
az esetben lehet eltérni, ha más szabály eltérően rendelkezik. 

d) A tagokat a Közgyűlésen más tagok képviselhetik, amiről a Kamara Elnökéhez címzett 
megbízólevélben kell rendelkezni. 

e) A Közgyűlést a Kamara bármelyik székhelyén meg lehet tartani. Emellett a Közgyűlésen 
való részvétel úgy is lehetséges, hogy a tagnak – személyes részvétel helyett – lehetősége 
van részt venni megfelelő elektronikus kommunikációs eszközök segítségével, melyek 
lehetővé teszik a tagok közti párbeszédet audio és video csatornán egyidejűleg, a vitát 
semmilyen módon nem korlátozó eszközök segítségével, amennyiben a megfelelő 
technológia rendelkezésre áll. 

f) A Közgyűlések jegyzőkönyveit a Kamara Elnöke vagy Ügyvezető igazgatója írja alá. A 
jegyzőkönyvek spanyol, angol, vagy magyar nyelven készülhetnek, kivéve azokat az 
eseteket, amelyekben valamely chilei hatóság spanyol nyelvű jegyzőkönyvvezetést ír elő. 

 
TIZENÖTÖDIK CIKK.- A rendes és rendkívüli Közgyűlésekre való meghívás írásban 
történik, a Tagnyilvántartásban rögzített elektronikus levélcímre. A tagok a meghívást 
tartalmazó elektronikus levél elküldését követő öt (5) naptári napon belül kötelesek 
visszaigazolni a meghívó levél átvételét, ugyancsak elektronikus levélben. Abban az esetben, 
ha a tag nem igazolja vissza a meghívó levél vételét, újabb meghívó levelet kell küldeni neki. 
Amennyiben a tag öt (5) naptári napon belül nem igazolja a meghívó levél vételét, ez esetben 
lakcímére kell a meghívót küldeni, vagy pedig a meghívót a sajtóban kell két egymást követő 
napon közzé tenni, legalább tíz (10) nappal a Közgyűlést megelőzően, valamely chilei 
országos terjesztésű napilapban. A rendkívüli Közgyűlés meghívójában fel kell tüntetni a 
gyűlés pontos napirendjét. 
 
TIZENHATODIK CIKK.- Minden év első negyedévében rendes Közgyűlést kell 
összehívni. Ugyancsak össze kell hívni a Közgyűlést abban az esetben, ha azt a tagok 
legalább egyharmada kéri, vagy azt az Igazgatóság szükségesnek tartja. 
 
TIZENHETEDIK CIKK.- A rendes Közgyűlés feladata 

a) az Igazgatóság tagjainak megválasztása; 
b) az Igazgatóság által beterjesztett Emlékeztető és Mérleg véleményezése; 
c) a tagdíjak összegének megállapítása és módosítása; 
d) dönteni az Igazgatóság által megvitatásra előterjesztett kérdésekben; 
e) dönteni az Alapszabály által meghatározott egyéb ügyekben. 

 
TIZENNYOLCADIK CIKK.- A rendes Közgyűlések a Kamara székhelyén kerülnek 
megtartásra, és kizárólagos céljuk a Kamarával kapcsolatos ügyekkel való foglalkozás. 
 
TIZENKILENCEDIK CIKK.- Amennyiben egy Közgyűlés célja az Alapszabály 
módosítása, a meghívóban röviden ismertetni kell a javasolt változtatásokat, továbbá jelezni 
kell, hogy a Közgyűlés résztvevői más változtatásokat is javasolhatnak. Az Alapszabály 
változtatást napirendre tűző Közgyűlésen az összes tag kétharmadának jelenléte szükséges, és 
a változtatások elfogadásához a tagok abszolút többségének jóváhagyására van szükség. 
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HUSZADIK CIKK.- A Kamarának valamely Szövetséghez vagy Konföderációhoz való 
csatlakozásához titkos szavazás, és a tagok abszolút többségének igenlő szavazata szükséges. 
 
HUSZONEGYEDIK CIKK.- Közgyűlési határozatot csak egy másik, később tartott 
Közgyűlés vonhat vissza, amelyen legalább annyi tag vesz részt, mint a határozatot meghozó 
Közgyűlésen. 
 

IV. FEJEZET 
AZ IGAZGATÓSÁG  

 
HUSZONKETTEDIK CIKK.- A Kamara vezetése, programjának végrehajtása és 
érdekeinek képviselete az Igazgatóság feladata, amely négy, a rendes Közgyűlés által 
választott tagból áll. Az Igazgatóság Elnöke egyben a Kamara elnöke is, aki perben és peren 
kívül képviseli a Kamarát. 
 
HUSZONHARMADIK CIKK.- Az Igazgatóság négy éven keresztül gyakorolja feladatait, 
és tagjai korlátlanul újraválaszthatók. Az Igazgatóságot a ciklusa végén teljes egészében meg 
kell újítani. 
 
HUSZONNEGYEDIK CIKK.- Az Igazgatóság az Elnök vagy az igazgatósági tagok 
lemondása esetén maga nevezhet ki helyettesítő személyt. Az ilyen kinevezéseket a soron 
következő Rendes Közgyűlésnek jóvá kell hagynia, és a kinevezés addig tart, ameddig a 
helyettesített igazgatósági tag tisztségének érvényessége. 
 
HUSZONÖTÖDIK CIKK.- Az Igazgatóság a tagjai közül Elnököt, Alelnököt, Titkárt és 
Kincstárnokot választ. 
Az Alelnök helyettesíti a hivatalban lévő Elnököt annak távolléte, időleges vagy végleges 
akadályoztatása esetén. 
A Közgyűlés az Igazgatóság egyhangú javaslatára Tiszteletbeli igazgatósági tagnak nevezhet 
ki olyan személyeket, akik visszavonultak a kereskedelmi tevékenység folytatásától, és 
kiemelkedő tevékenységet végeznek a Kamara érdekében. Hangsúlyozandó, hogy ezek az 
igazgatósági tagok tanácskozási joggal rendelkeznek, szavazati joguk nincsen. 
 
Miután az Igazgatóság tagjai közül megválasztotta az új Elnököt, a távozó Elnök tanácskozási 
joggal továbbra is tagja marad az Igazgatóságnak tiszteletbeli korábbi elnöki minőségében, 
azonban szavazati joggal nem rendelkezik. A korábbi elnök mindaddig viseli ezt a tisztséget, 
amíg a megválasztott Elnök hivatalban van, kivéve, ha igazgatósági tagnak választják az új 
választáson, mely esetben hivatali idejére az Alapszabály ide vonatkozó cikkei az irányadók. 
 
HUSZONHATODIK CIKK.- Az Igazgatóság évente legalább kétszer köteles ülésezni. Az 
ülésre történő meghívás szóban vagy írásban történik, a tizenötödik cikkben leírtaknak 
megfelelően, a Kamara Elnökének rendelkezése szerint. Az Ügyvezető igazgató tanácskozási 
joggal részt vehet az Igazgatóság ülésein. Az igazgatósági ülés lefolytatásának módjára a 
tizennegyedik cikk e) pontjában foglaltak az irányadók. 
 



	  

6 
	  

HUSZONHETEDIK CIKK.- Amennyiben az igazgatósági tag az adott évben tartott 
igazgatósági ülések 100%-áról hiányzik, megbízatása megszűnik, kivéve, ha korábban 
meghatározott időre felmentést kapott a részvétel alól. 
 
HUSZONNYOLCADIK CIKK.- Az Igazgatóság döntéseit a jelenlévő tagok abszolút 
többségével hozza. A határozatképességhez minimum három igazgatósági tag jelenléte 
szükséges. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 
 
HUSZONKILENCEDIK CIKK.- Az üléseket az Elnök, az Elnök távollétében az Alelnök 
vezeti. 
 
HARMINCADIK CIKK.- Az Igazgatóság feladatai és hatáskörei a következők: 
a) A Kamara tevékenységeinek irányítása és ellenőrzése belső szervezeti egységein keresztül, 

oly módon, hogy a Kamara céljai megfelelően teljesüljenek. 
b) A Kamara tevékenysége irányvonalának meghatározása általában, és minden olyan 

esetben, amelyben iránymutatás szükséges. 
c) Amennyiben egy esetlegesen felmerülő, a tagok tevékenységével kapcsolatos konfliktusban 

az érintett tagok ezzel megbízzák, az érintett tagok által biztosított hatáskörrel 
közvetítőként vagy döntőbíróként járhat el. Az Igazgatóság egy vagy több tagjára 
ruházhatja ezt a hatáskört. 

d) Javaslatot tehet a Közgyűlésnek a tagok által fizetendő rendes tagdíj összegére.  
e) Széleskörű felhatalmazása van a Kamara vagyonának kezelésére, minden szükséges 

tevékenység elvégzésére és minden szükséges szerződés megkötésére. 
f) A Kamara tevékenységeinek végrehajtása érdekében jogosult megszerezni, megterhelni és 

elidegeníteni bármilyen jogcímen mindenféle javakat és jogokat, ingó és ingatlan 
vagyontárgyat, részvényeket, kötvényeket, és átruházható értékpapírokat; bérbe venni és 
bérbe adni mindenféle ingó és ingatlan vagyontárgyat; pénzintézetekben betéti folyószámla 
szerződést kötni; átutalásokat végezni hitelfolyószámlákon; csekkeken átutalni, csekkeket 
beváltani és óvni, átruházni, újra-átruházni és érvényteleníteni; adósságleveleket és 
mindenféle váltót átruházni; szállítmányozási dokumentumokat átruházni; átvenni és 
beszámítani mindenféle fizetési ígérvényt és átruházható dokumentumokat általában; 
behajtani, beszedni és kiállítani pénz átvételi elismervényeket és adósleveleket; kiváltani 
megőrzésre átadott vagy óvadékba helyezett értékeket; hiteleket átruházni és hitelek 
átengedését elfogadni; eleget tenni a társadalombiztosítás intézményei által előírt 
kötelezettségeknek, aláírni és benyújtani a szükséges okmányokat, a mindenkor hatályos 
törvényeknek és jogszabályoknak megfelelő módon. Továbbá szerződéseket köthet, 
vállalhat és aláírhat bármilyen kötelezettséget és dokumentumot, jótállási nyilatkozatot, 
zálogjogot, jelzálogot vagy biztosítási szerződéseket.  

g) Elfogadhat vagy visszautasíthat a Kamarának szánt adományokat, hagyatékokat vagy 
örökségeket. 

h) Átruházhatja általános vagy speciális jogköreit, és delegálhatja meghatalmazásait, a 
törvények által megszabott keretek között. 

i) Javasolhatja az Alapszabály módosítását a vonatkozó jogi eljárásoknak és az 
Alapszabályban lefektetett szabályoknak megfelelően. 

j) Az éves rendes Közgyűlés elé terjeszti az előző évben végzett munkáról készített 
Beszámolót és Zárszámadást. 
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k) A szükségleteknek megfelelően létrehozhat, megszervezhet és módosíthat osztályokat, 
szekciókat és bizottságokat a Kamara lehető legjobb működésének érdekében. 

l) A Kamara lehető legjobb működése érdekében működési szabályzatokat alkothat, és a 
lehető legszélesebb felhatalmazása van az Alapszabályban nem szabályozott ügyek vitelére 
vonatkozólag, továbbá 

m) évente legalább kétszer ülésezik, vagy bármely olyan esetben, amikor az Elnök vagy 
legalább két igazgatósági tag összehívja az ülést. 

 
Az e), f), és g) pontokban felsorolt, illetve más, vagyonnal kapcsolatos tevékenységek 
végrehajtása során a Kamarát képviselheti az Elnök, valamelyik igazgatósági taggal együtt 
eljárva, valamint az Ügyvezető igazgató, feltéve, hogy ezek a hatáskörök kifejezetten hozzá 
vannak rendelve; mindezeket a felsorolt személyekre vonatkozó, jelen Alapszabályban, egyéb 
működési szabályzatban, törvényekben vagy más hatályos rendelkezésekben lefektetett 
egyéni hatáskörök sérelme nélkül. 
 
HARMINCEGYEDIK CIKK.- Az Igazgatóság egy könyvelő által aláírt éves Zárszámadást 
készít, melyet minden év első kilencven napján belül jóváhagyásra el kell juttatni a 
Közgyűlésnek, legalább tizenöt nappal a rendes Közgyűlést megelőzően, hogy a 
Közgyűlésnek legyen ideje a szükségesnek ítélt észrevételek megtételére. A Zárszámadást, 
miután a Közgyűlés jóváhagyta, a Gazdasági, Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium 
rendelkezésére kell bocsátani. 
 

V. FEJEZET 
AZ ELNÖK, A TITKÁR  ÉS A KINCSTÁRNOK 

 
HARMINCKETTEDIK CIKK.- Az Elnök hatáskörei és kötelezettségei: 

a) A Kamara peres és peren kívüli képviselete. 
b) A Titkár utasítása a Közgyűlés, illetve az igazgatósági ülés összehívására. 
c) A Közgyűlésen és az igazgatósági ülésen elnököl. 
d) Aláírja a jegyzőkönyveket és más dokumentumokat. 
e) Lezárja a vitát, amennyiben úgy ítéli meg, hogy egy téma, projekt vagy indítvány 

megfelelően megtárgyalásra került; valamint 
f) Szóban beszámol minden rendes Közgyűlésen az Igazgatóság munkájáról, továbbá az 

éves tevékenységről írásbeli előterjesztést terjeszt elő az év első kilencven napján belül, 
legalább tizenöt nappal a rendes Közgyűlést megelőzően. 

 
HARMINCHARMADIK CIKK.- A Titkár kötelességei: 

a) Az Elnök által összehívott ülésekre a meghívók kiküldése. 
b) Jegyzőkönyv vezetése a Közgyűlés és az Igazgatóság üléseiről. 
c) A bejövő és kimenő levelezés intézése. 
d) A jegyzőkönyvek, a Tagnyilvántartás, a bejövő és kimenő levelezés és a felvételi 

kérelmeket tartalmazó okmányok naprakészen történő tartása. 
 
A Tagnyilvántartás az alapító tagokkal kezdődik, és legalább a következő adatokat 
tartalmazza: a tag teljes neve, lakhelye, a belépés dátuma, e-mail cím, aláírás, személyi szám, 
és további, szükségesnek ítélt adatok, külön sorszámot rendelve minden egyes taghoz. 
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HARMINCNEGYEDIK CIKK.- A Kincstárnok feladatköre: 

a) Óvja és felel a szervezet vagyonáért, javaiért és eszközeiért. 
b) Beszedi a tagok által fizetendő tagdíjakat, átvételi elismervény ellenében. 
c) Gondoskodik a Kamara költségeinek rendezett finanszírozásáról. 
d) Felügyeli a Kamara könyvelését és pénzforgalmát és átutalásokat teljesít ezekből, az 

Elnökkel és az Ügyvezető igazgatóval együtt, továbbá 
e) Hitelesíti a kincstárnoki dokumentumokat. 

 
VI. FEJEZET 

AZ ELLENŐRZŐ SZERVEK 
 
HARMINCÖTÖDIK CIKKELY.- A Közgyűlés Számvizsgáló Bizottságot nevez ki, és 
abba két olyan tagot jelöl, akik nem tagjai az Igazgatóságnak, és akik az alábbi hatáskörökkel 
rendelkeznek: 

a) Megvizsgálják, hogy a kiadások és beruházások a költségvetésnek megfelelően 
történnek-e. 

b) Figyelemmel kísérik a várható bevételeket és a Kamara pénzalapjának helyes 
befektetését, továbbá 

c) Ellenőrzik a bevételi és kiadási pénztárkönyvek, valamint a leltár rendezettségét és 
naprakészségét. 

 
HARMINCHATODIK CIKK.- A Számvizsgáló Bizottság egy évig van hivatalban, és 
évente beszámol a küldetéséről a Közgyűlésnek. 
 
HARMINCHETEDIK CIK.- Az említett Bizottságtól függetlenül a tagok, valamint a 
Gazdasági, Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium szabadon betekinthetnek a 
jegyzőkönyvekbe és a könyvelésbe. 
 
HARMINCNYOLCADIK CIKK.- Az Igazgatóság a Kamara céljainak megvalósítása 
érdekében olyan, általa kiválasztott tanácsadókra és Bizottságokra is támaszkodhat, melyek 
nem szerepelnek a jelen Alapszabályban, melyek feladata lehet akár végrehajtó, akár 
ellenőrző jellegű. 
 

VII. FEJEZET 
AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 

 
HARMINCKILENCEDIK CIKK.- Ügyvezető igazgató kinevezése nem kötelező, a 
kinevezés szükségességéről az Igazgatóság dönt, abszolút többséggel. 
Amennyiben az Igazgatóság úgy dönt, hogy Ügyvezető igazgatót nevez ki, bármely, az 
Igazgatóság által javasolt személy kinevezhető az Igazgatóság abszolút többséggel hozott 
határozatával. 
 
NEGYVENEDIK CIKK.- Az Ügyvezető igazgató közvetlenül az Igazgatóság alá van 
rendelve, és annak tartozik beszámolással. 
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NEGYVENEGYEDIK CIKK.- Az Ügyvezető igazgatóhoz látja el a Kamara napi 
ügyvitelét, valamint a Kamara terveinek végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézését, az 
Igazgatóság által elfogadott megállapodásoknak és iránymutatásnak megfelelően. 
 
NEGYVENKETTEDIK CIKK.- Az Igazgatóság, és az Igazgatóság felhatalmazása alapján 
az igazgatósági tagok, átruházhatják az Ügyvezető igazgatóra az Igazgatóság és az 
igazgatósági tagok egyedi adminisztratív hatásköreit is. 
 

VIII. FEJEZET 
A KAMARA VAGYONA 

 
NEGYVENHARMADIK CIKK.- A Kamara vagyona, ebből következően a célok 
végrehajtásához szükséges gazdasági eszközei a következők: 

a) Az Alapszabályban lefektetett rendes és rendkívüli tagdíjak. Amennyiben a tag tagsági 
viszonya megszűnik, a Kamara nem köteles visszafizetni a befizetett tagdíjakat. 

b) Élők által nyújtott adományok, valamint elhalálozás esetére a Kamarának nyújtottt 
juttatás (hagyomány). 

c) A Kamara vagyonának és szolgáltatásainak hozama. 
d) Aktívumok eladása. 
e) A tagoktól az Alapszabály értelmében beszedett büntetések, és 
f) A befektetések hozama. 

 
NEGYVENNEGYEDIK CIKK.- A Kamara jövedelmei, hasznai és nyereségei a Kamarához 
tartoznak, és nem oszthatók fel a tagok között akkor sem, ha a Kamara feloszlik. A Kamara 
mindenfajta javakat, bármilyen jogcímen beszerezhet, megtarthat és elidegeníthet. 
 
NEGYVENÖTÖDIK CIKK.- Az igazgatósági tagok a büntetőjogi felelősségtől függetlenül 
egyetemlegesen felelősek a szervezet vagyonának gondatlan kezeléséért. Abban az esetben, 
ha az igazgatósági tag nem vállalja a felelősséget az Igazgatóság valamely döntéséért vagy 
cselekedetéért, jegyzőkönyvbe köteles vetetni ellenvéleményét. 
 
NEGYVENHATODIK CIKK.- A pénzeszközöket csak az Igazgatóság által meghatározott 
célokra lehet igénybe venni. 
 
NEGYVENHETEDIK CIKK.- A Kamara nem felel vagyonával a tagok által vállalt 
tartozásokért. 
 

IX. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
NEGYVENNYOLCADIK CIKK.- Az Igazgatóság belső szabályzatot alkothat a 
Számvizsgáló Bizottság és a harmincnyolcadik cikkben említett személyek vagy bizottságok 
tevékenységének irányítására, valamint egyéb ügyekben is. 
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NEGYVENKILENCEDIK CIKK.- A Kamara feloszlatása esetén három felszámolóból álló 
Felszámoló Bizottságot nevez ki, a következő eljárással: a tagok két képviselőt választanak a 
Felszámoló Bizottságba, az Igazgatóság pedig tagjai közül egy képviselőt választ.  
 
ÖTVENEDIK CIKK.- Amennyiben a jelen Alapszabály értelmezésével kapcsolatban 
kételyek merülnének fel, az Igazgatóság értelmezi az Alapszabály valódi értelmét vagy 
alkalmazását. 
 

ZÁRÓ FEJEZET 
 
ÖTVENEGYEDIK CIKK.- A Kamara feloszlatása az 1960-ban kelt kettőezer-
hétszázötvenhetes számú, ezerkilencszázkilencvennyolcban kelt háromezer-százhetvenhármas 
számú törvényerejű rendelettel módosított törvényerejű rendeletnek megfelelően történik. 
 
ÖTVENKETTEDIK CIKK.- Amennyiben jóváhagyásra kerül a Kamara feloszlatása, a 
negyvenkilencedik cikkben meghatározott Felszámoló Bizottság jár el az aktívumok 
értékesítése és az esetleges passzívumok megszüntetése érdekében. A Kamara javai a Chilei 
Országos Kereskedelmi Kamarára szállnak, vagy az azt helyettesítő szervezetre, és 
semmiképpen nem kerülhetnek a tagok tulajdonába. 
 

ÁTMENETI CIKK.- 
 
A jelenleg hivatalban levő Igazgatóságra, az Ügyvezető igazgatóra és a Számvizsgáló 
Bizottságra a mai naptól fogva a jelen Alapszabályban foglaltak az irányadóak.  
 
 
 
 
 
 
 
 


