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 Magunkról 

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kama-
ra (DUIHK) mintegy 900, a német-magyar 
kereskedelmi kapcsolatok ápolása és bővíté-
se érdekében kiemelten elkötelezett gazda-
sági társaság és intézmény önkéntes szerve-
zete. 

A DUIHK tagvállalatai csak Magyarországon 
közel 200.000 munkavállalót foglalkoztatnak, 
és ezzel hatalmas súllyal jelennek meg a 
gazdasági életben. Ezt a súlyt vesszük igény-
be tagjaink érdekeinek képviseletére és a 
német-magyar gazdasági kapcsolatok elő-
mozdítására. 

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kama-
ra a következőket tekinti fő feladatának: 

� AAAA    ttttaaaaggggvvvváááállllllllaaaallllaaaattttooookkkk    sssszzzzeeeerrrrvvvveeeezzzzeeeetttteeee    ééééssss    
éééérrrrddddeeeekkkkkkkkééééppppvvvviiiisssseeeelllleeeetttteeee    

�   A magyar kormánnyal, a pártokkal és 
a hatóságokkal párbeszédet ápolva 
száll síkra a DUIHK a tag-vállalatok ér-
dekeiért. Ennek keretében egyaránt 
képviseljük a gazdaság egészének fon-
tos ügyeket, valamint az egyes tagvál-
lalatok jogos érdekeit is – Magyaror-
szágon és Németországban egyaránt.  

� A DUIHK számos lehetőséget biztosít a 
tagjainak a tapasztalatcserére, a kap-
csolatok ápolására és a tájékozódásra. 

� SSSSzzzzoooollllggggáááállllttttaaaattttáááássssaaaaiiiinnnnkkkk::::    vvvváááállllllllaaaallllaaaattttiiii    ttttaaaannnnááááccccssssaaaaddddáááássss    

� A DUIHK teljes körű szolgáltatáscso-
magot kínál olyan vállalatoknak, ame-
lyek a partnerországban egy termelő 

üzemet vagy értékesítési irodát kíván-
nak létrehozni, beszállítókat vagy érté-
kesítési partnereket keresnek, vagy pi-
aci pozícióikat új projektekkel kívánják 
megszilárdítani és bővíteni. Szolgálta-
tásainkkal kivétel nélkül bármely válla-
lat rendelkezésére állunk..  

� AAAA    kkkkééééttttoooollllddddaaaallllúúúú    ggggaaaazzzzddddaaaassssáááággggiiii    kkkkaaaappppccccssssoooollllaaaattttooookkkk    
eeeellllőőőősssseeeeggggííííttttéééésssseeee    

� A DUIHK aktívan közreműködik a két-
oldalú és európai szintű gazdasági 
együttműködés feltételrend-szerének 
alakításában. A vállalatoknak, hatósá-
goknak, a médiának és a nyilvános-
ságnak részletes tájékoztatást biztosí-
tunk a két ország gazdaságáról, és 
közvetlen kapcsolatot közvetítünk az 
együttműködés valamennyi szintjén.  

A DUIHK a Német Ipari és Kereskedelmi Ka-
marák Szövetségénél (DIHK) elismert német 
külkereskedelmi kamara (AHK). A mintegy 90 
országot lefedő hozzávetőlegesen 130 német 
külkereskedelmi iroda globális hálózatának 
tagjaként kitűnő adottságokat kínál a tagok 
és más vállalatok támogatására nemzetközi 
gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódóan.  

A DUIHK-t 1993 májusában alapította 47 vál-
lalat, miután Magyarországon már 1990 óta 
működött a „Német Gazdasági Képviselő 
Irodája”. A DUIHK történelmi előfutára a két-
oldalú gazdasági kapcsolatokat 1920 és 1945 
között támogató Német-Magyar Kereske-
delmi Kamara volt.  

Magunkról www.duihk.hu 
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I. ALAPADATOK 

1. § Név és székhely 

(1) A magyar jog szerinti egyesület neve „Német-Ma-

gyar Ipari és Kereskedelmi Kamara” („Deutsch-Unga-

rische Industrie- und Handelskammer“), a jelen Alap-

szabályban a továbbiakban „Kamara”. Jogviszonyait 

a magyar jog határozza meg. 

 

(2) A Kamara székhelye: Német-Magyar Gazdaság 

Háza, Budapest, II. kerület, Lövőház u. 30. 

 

(3) A Kamara a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák 

Szövetsége (DIHK) által elismert német külföldi ke-

reskedelmi kamara. Tevékenységét a Német Ipari és 

Kereskedelmi Kamarák Szövetségével (DIHK) való bi-

zalomteljes együttműködésben fejti ki, melyhez 

rendkívüli tagsági viszony fűzi. 

2. § A Kamara célja 

(1) A Kamara célja a Német Szövetségi Köztársaság 

és Magyarország közötti kereskedelmi és gazdasági 

kapcsolatok mindkét irányban történő ápolása, vala-

mint tagjai üzleti érdekeinek elősegítése. 

 

(2) Céljának megvalósítása érdekében a Kamara töb-

bek között a következő feladatokat végzi:  

1. Tájékoztatás és tanácsadás nyújtása, különösen 

szakvélemények, piaci tanulmányok és jelenté-

sek készítése;  

2. üzleti kapcsolatok közvetítése, ápolása és to-

vábbfejlesztése a két ország vállalatai között;  

3. kapcsolatok előkészítése és ápolása a két ország 

érdekelt gazdasági körei között;  

4. a gazdasági kapcsolatokban résztvevők érdeke-

inek képviselete a német és a magyar kormány-

zati szervek, hatóságok és egyéb intézmények 

előtt; 

5. információk gyűjtése és továbbítása kiadványok 

segítségével (körlevelek, éves jelentések, ismer-

tetők és egyéb publikációk) a németországi és 

magyarországi gazdasági helyzetről valamint a 

gazdaság- és kereskedelempolitikai kérdések 

alakulásáról; 

6. rendezvények (információs napok és szeminári-

umok, szimpóziumok, viták és sajtókonferen-

ciák) szervezése, valamint hasonló rendezvé-

nyeken való részvétel, amennyiben az az Alap-

szabállyal összeegyeztethető; 

7. a két országban meglévő értékesítési, beszer-

zési és beruházási lehetőségek dokumentálása; 

8. segítségnyújtás szakképzési és szakmai tovább-

képzési kérdésekben, amennyiben ezek a két 

ország közötti gazdasági forgalomban érdekelt 

cégek számára jelentőséggel bírnak; 

9. a kétoldalú gazdasági forgalomban résztvevők 

közötti viták esetén történő közvetítés; 

10. vásárirodák és gazdaságfejlesztéssel foglalkozó 

társaságok képviselete; 

11. minden olyan egyéb törvényesen megengedett 

tevékenység, mely az Alapszabály (1) bekezdé-

sében ismertetett célt szolgálja.  

 

A Kamara díjazás ellenében nem kamarai tagok meg-

bízása alapján is végez tevékenységet.  

 

(3) A Kamara nem foglalkozik politikával és tartózko-

dik minden ideológiai tevékenységtől. Feladatkörén 

kívül gazdasági tevékenységet nem folytat. 

3. § Finanszírozás, vagyon 

(1) A Kamarának feladatai elvégzéséhez pénzügyi 

eszközök állnak rendelkezésére, amelyek a követke-

zőképpen tevődnek össze: 

▪ tagdíjak 

▪ szolgáltatásokért befolyt honoráriumok 

▪ a Kamara vagyoni befektetései utáni kamatok és 

az azokból származó bevételek, ellenszolgáltatás 

nélkül kapott juttatások 

▪ egyéb anyagi támogatások. 

 

(2) A Kamara vagyona felett az Ügyvezető Elnökségi 

Taggal való egyetértésben az Elnökség rendelkezik. 

Amennyiben a Kamara céltámogatásban vagy célhoz 

kötött juttatásban részesül, úgy az ezen eszközök fe-

letti rendelkezés csupán a célnak való megfelelés ke-

retében lehetséges. Az egyes tagokat a Kamara va-

gyonára vonatkozóan semmiféle jog nem illet meg. 

 



(3) A Kamara megszűnésekor a kötelezettségek tel-

jesítése után fennmaradó és nem célhoz kötött va-

gyont a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szö-

vetsége (DIHK) javaslatára a rendkívüli taggyűlés ha-

tározata alapján olyan azonos vagy hasonló feladato-

kat ellátó intézményre ruházzák át, melynek célja a 

német-magyar gazdasági kapcsolatok elősegítése. 

4. § Felelősség 

Kötelezettségeiért a Kamara kizárólag vagyonával fe-

lel. Az elnökségi vagy kamarai tagok a Kamara köte-

lezettségeiért személyesen nem felelnek.  

Amennyiben idegen pénzeket bíznak a Kamarára, 

úgy azokról külön pénztárkönyvet kell vezetni. Eze-

ket a pénzeket külön, az érintettek nevére szóló 

számlákra kell befizetni.  

II. TAGSÁG 

5. § A tagság fajtái 

(1) A Kamara  

▪ rendes tagokból,  

▪ rendkívüli tagokból és  

▪ tiszteletbeli tagokból áll.  

 

(2) Rendes tagok lehetnek a Németország és Ma-

gyarország közötti gazdasági forgalomban érdekelt, 

németországi vagy magyarországi székhelyű termé-

szetes személyek, jogi személyiséggel rendelkező, 

vagy nem rendelkező magán- vagy közjogi vállalatok 

és szervezetek. 

 

(3) Rendkívüli tagok lehetnek az olyan természetes 

és jogi személyek vagy személyek egyesülései, akik a 

Kamara céljait igazolhatóan támogatják. 

 

(4) A Kamara bilaterális jellegének kifejezésre kell jut-

nia a kamarai szervek összetételében. 

 

(5) A német-magyar gazdasági kapcsolatok valamint 

a Kamara egyéb céljainak előmozdítása során ki-

emelkedő érdemeket szerzett személyeket a taggyű-

lés a jelenlevő és képviselt tagok kétharmados több-

ségével tiszteletbeli taggá vagy tiszteletbeli elnökké 

választhatja. 

6. § A tagság kezdete 

(1) Az írásban benyújtott felvételi kérelemről az El-

nökség dönt az Ügyvezető Elnökségi Taggal való 

egyetértésben. A döntést a kérelmezővel írásban kell 

közölni. 

 

(2) A tagság a felvételi határozat kézbesítésével veszi 

kezdetét. A felvételre jogigény nem állhat fenn. 

7. § A tagság megszűnése 

(1) A tagság a tag halálával, kilépésével, kizárásával, 

a megszűnésével vagy más, a tulajdonviszonyaiban 

bekövetkezett alapvető változásokkal szűnik meg. 

 

(2) Kilépés 

Kilépésre csak a Kamara üzleti éve végén van lehető-

ség. A kilépési nyilatkozatot legkésőbb három hó-

nappal az üzleti év vége előtt kell ajánlott levélben 

eljuttatni az Ügyvezető Elnökségi Taghoz. Ha a tag 

éves tagsági díját a második fizetési felszólítás utáni 

hat hónappal még nem fizette be, úgy ez részéről ki-

lépési nyilatkozatnak minősül.  

a) A kilépési nyilatkozat az üzleti év végéig semmi-

lyen hatással nincs a tagsággal együtt járó jogokra és 

kötelezettségekre.  

b) Amennyiben a kilépési nyilatkozathoz vezető in-

dokok elfogadhatóvá teszik, az Elnökség eltekinthet 

a három hónapos határidő betartásától.  

 

(3) Kizárás 

a) Az Elnökség tagjaik kétharmados többségével nyo-

mós ok fennállása esetén a tagot kizárhatja a Kama-

rából. Nyomós oknak minősülnek mindenekelőtt a 

Kamara érdekeinek súlyos megsértése vagy az Alap-

szabály vétkes megszegése.  

b) Kizárás után a tag nem jogosult a folyó üzleti évre 

befizetett tagsági díj visszaigénylésére, továbbá sem-

milyen igényt nem támaszthat a Kamarával és a Ka-

mara vagyonával kapcsolatban. 

8. § A tagok jogai 

(1) A tagok jogosultak a taggyűléseken való részvé-

telre, indítványok megtételére, valamint a következő 

bekezdésben foglaltak mellett szavazati joguk gya-

korlására.  
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(2) A tagdíjukat befizetett rendes tagok és a tisztelet-

beli tagok a taggyűlésen egy-egy szavazattal rendel-

keznek. A távollévő tagok szavazati jogukat levél út-

ján történő szavazással vagy hasonló biztonságos 

elektronikus formában is gyakorolhatják, amennyi-

ben a meghívó másként nem rendelkezik. Jogi sze-

mélyek vagy személyek egyesülései szavazati jogukat 

a Kamarának bejelentett képviselőjükön keresztül 

gyakorolják. 

 

(3) Ha a szavazati jogot csak személyes részvétel út-

ján lehet gyakorolni, akkor azt írásbeli meghatalma-

zással átruházhatják egy másik, szavazati joggal ren-

delkező tagra. Az erre vonatkozó meghatalmazást 

legkésőbb a taggyűlés megkezdése előtt át kell adni, 

illetve el kell juttatni az Ügyvezető Elnökségi Tagnak. 

Egy személyre négynél több szavazat nem ruházható 

át. 

 

(4) A tagok minden a kamarai cél kereteibe tartozó 

ügyben igényelhetik a Kamara segítségét és taná-

csát. Amennyiben a szolgáltatások külön ráfordítást 

tesznek szükségessé, a Kamara ezeket saját finanszí-

rozásának biztosítására méltányos díj, ill. honorá-

rium ellenében végzi, amelyből tagjainak engedmé-

nyeket adhat. Az ezzel kapcsolatos részleteket az 

Ügyvezető Elnökségi Tag által kidolgozott és az El-

nökség által elfogadott Díjszabás tartalmazza. 

9. § A tagok kötelezettségei 

(1) A tagok támogatják a Kamarát céljának elérésé-

ben. Kötelezik magukat az Alapszabály és a kamarai 

szervek határozatainak betartására. 

 

(2) A rendes és rendkívüli tagok kötelesek éves tag-

sági díjat fizetni. A tiszteletbeli tagok a tagdíjfizetés 

alól mentesülnek. Az éves tagsági díjat az adott üzleti 

évre mindig az első negyedév folyamán kell befizetni. 

Részletek egy az Elnökség döntésével jóváhagyott 

tagsági díj-szabályzat keretében kerülnek rögzítésre. 

III. TAGGYŰLÉS 

10. § A taggyűlés jogállása 

A taggyűlés a Kamara legfőbb szerve. A taggyűlési 

határozati szavazás - az Elnökség döntése szerint - 

személyesen, levél útján (ülés megtartása nélkül), il-

letve ezzel összehasonlítható biztonságos elektroni-

kus formában, vagy e formátumok kombinációjával 

történhet. 

11. § Rendes taggyűlés 

(1) A rendes taggyűlést évente, május 31. előtt kell 

megtartani. 

 

(2) Az Elnökség dönt a rendes taggyűlés formátumá-

ról. Ez lehet személyes esemény, online esemény is 

vagy e kettő kombinációja.  

 

(3) A rendes taggyűlés a törvényben meghatározott 

feladatok mellett a különösen a következőket végzi: 

▪ elfogadja az Elnökség, a gazdasági felelős és a 

könyvvizsgáló társaság beszámolóit, 

▪ megadja a felmentvényt az Elnökségnek, 

▪ hároméves időtartamra megválasztja az új elnök-

ségi tagokat az Ügyvezető Elnökségi Tag kivételé-

vel, 

▪ az Elnökség soraiból megválasztja az Elnököt, 

▪ megválasztja a könyvvizsgáló társaságot a Ma-

gyarországon bejegyzett könyvvizsgáló társasá-

gok közül,  

▪ megválasztja és visszahívja a felügyelőbizottság 

tagjait,  

▪ dönt rendes tagok írásbeli indítványairól, kivéve a 

tagfelvételi kérelmeket, 

▪ kinevezi a tiszteletbeli tagokat,  

▪ módosítja az Alapszabályt.  

12. § A rendkívüli taggyűlés 

(1) Rendkívüli taggyűlés az Elnökség határozata alap-

ján hívható össze. A rendkívüli taggyűlést hat héten 

belül össze kell hívni, ha a rendes tagok legalább egy-

ötöde az okok megadásával ezt írásban kezdemé-

nyezi az Elnökségnél. 

(2) A rendkívüli taggyűlés dönt a benyújtott 



indítványokról, feladata továbbá a Kamara feloszla-

tásáról való döntés az Alapszabály 28. §-ának megfe-

lelően. 

 

(3) A rendkívüli taggyűlés megtartható személyes 

eseményként, online eseményként vagy ezek kombi-

nációjaként is. 

13. § Az eljárás 

(1) A taggyűlést az Ügyvezető Elnökségi Tag hívja ösz-

sze az Elnökkel egyetértésben. A meghívás egyszerű 

levél útján vagy elektronikus úton történik, melyet a 

rendes taggyűlés időpontja előtt legalább négy, a 

rendkívüli taggyűlés időpontja előtt legalább három 

héttel ki kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell 

a napirendet és a taggyűlés lebonyolításának mód-

ját. 

 

(2) A szavazatra jogosult tagok további indítványokat 

tehetnek a napirendre vonatkozóan, melyeket legké-

sőbb két héttel a taggyűlés kezdete előtt el kell jut-

tatniuk az Elnökséghez. A határidőnek megfelelően 

beérkezett, ill. előterjesztett indítványokat az érdek-

lődő tagok a taggyűlést közvetlenül megelőző egy 

héten keresztül a Kamara hivatali helyiségében, il-

letve a honlapján megtekinthetik. 

 

(3) A taggyűlés levezetése 

a) A taggyűlésen az Elnök, akadályoztatása esetén 

egyik helyettese elnököl.  

b) Határozat csak a napirenden szereplő ügyekkel 

kapcsolatban hozható. A napirenden nem sze-

replő ügyeket a jelenlevő és képviselt szavazásra 

jogosult tagok kétharmados többséggel, rendkí-

vüli sürgősséggel napirendre tűzhetik.  

c) A taggyűlés akkor határozatképes, ha összehí-

vása az Alapszabálynak megfelelően történt.  

d) Határozatait a taggyűlés a leadott érvényes sza-

vazatok többségével hozza, ha az Alapszabály 

nem rendelkezik másként. Szavazategyenlőség 

esetén az Elnök szavazata dönt. 

e) A szavazás a taggyűlés határozatára titkosan tör-

ténik. Ha titkos szavazás esetén szavazategyen-

lőség alakul ki, a szavazást meg kell ismételni. Is-

mételt szavazategyenlőség esetén az indítvány 

elutasítottnak tekintendő. A választások mindig 

titkos szavazással történnek. 

f) Az Elnökség a választás lebonyolításáról és a ha-

tározathozatal szabályairól választási szabályza-

tot ad ki. Ezt legkésőbb két hónappal a választá-

sok kezdete előtt közzé kell tenni a DUIHK hon-

lapján. 

g) A taggyűlés menetéről, különös tekintettel a sza-

vazások eredményeire jegyzőkönyv készül, ame-

lyet az Elnök és az Ügyvezető Elnökségi Tag írnak 

alá.  

IV. ELNÖKSÉG 

14. § Feladatok 

(1) Az Elnökség elősegíti a Kamara feladatainak vég-

rehajtását, ügyel a cél betartására, meghatározza az 

ügyvezetés irányelveit és védi a tagok érdekeit. A 

taggyűlés határozatainak és azoknak a megállapodá-

soknak megfelelően cselekszik, amelyek az 1.§ (3) 

bek. szerint a Kamara elismerésének alapját képezik. 

 

(2) Az Elnökség a törvény által előírt feladatok mel-

lett különösen a következőket végzi:  

a) megválasztja az elnökhelyetteseket, valamint a 

gazdasági felelőst (kincstárnokot) az Elnökség 

tagjainak sorából; 

b) kinevezi az Ügyvezető Elnökségi Tagot a Német 

Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége 

(DIHK) javaslata alapján; 

c) beszámol a taggyűlés előtt; 

d) meghatározza a tagok által fizetendő tagdíj mér-

tékét, valamint a Kamara szolgáltatásaiért járó 

díjszabályokat az Ügyvezető Elnökségi Tag javas-

lata alapján; 

e) dönt a tagok felvételéről és kizárásáról; 

f) elfogadja az éves gazdálkodási tervet és az éves 

zárást az Ügyvezető Elnökségi Tag előterjeszté-

sében; 

g) rendelkezik a Kamara vagyonára vonatkozóan az 

Ügyvezető Elnökségi Taggal való egyetértésben. 

Részletek egy az Elnökség döntésével jóváha-

gyott szabályzat keretében kerülnek rögzítésre.  

 

(3) Egyebekben az Elnökség dönt minden olyan 
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kérdésben, amelyeket az Alapszabály nem utal kife-

jezetten a taggyűlés vagy az Ügyvezető Elnökségi Tag 

hatáskörébe. 

15. § Az Elnökség összetétele és 

megválasztása 

(1) Az Elnökség az Elnökből, a három alelnökből, a 

gazdasági felelősből (kincstárnok), az Ügyvezető El-

nökségi Tagból és további tagokból áll. Az Ügyvezető 

Elnökségi Taggal együtt száma nem haladhatja meg 

a 19 tagot. Az Elnökségnek német és magyar vállala-

tokat képviselő német és magyar nemzetiségű sze-

mélyiségek lehetnek tagjai.  

 

(2) Az elnökségi tagok munkájukat tiszteletbeli tevé-

kenységként végzik. Tisztségük személyre szól, így 

helyettesítésük nem lehetséges. Jelen bekezdés első 

két mondata alól kivételt képez az Ügyvezető Elnök-

ségi Tag.  

 

(3) Az Elnökség tagjait három évre választják. Két-

szeri újraválasztás lehetséges. Ez a szabályozás nem 

vonatkozik az Ügyvezető Elnökségi Tagra, akinek hi-

vatali idejét a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák 

Szövetsége (DIHK) kiküldetési szerződése határozza 

meg.  

 

A választások részleteit az Elnökség által kiadott vá-

lasztási szabályzat tartalmazza. 

 

(4) Az Elnökség és a Kamara minden tagja javaslato-

kat tehet írásban az elnökségi tagok megválasztására 

az Alapszabály 8.§ 2. bek. alapján szavazásra jogosult 

tagok képviselőinek köréből. Az Elnökség javaslatait 

a tagoknak a rendes taggyűlésre szóló meghívóval 

együtt kell eljuttatni. A tagok javaslatait legkésőbb 

két héttel a taggyűlés kezdete előtt kell eljuttatni az 

Elnökséghez. 

 

(5) Ha hivatali ideje lejárta előtt valamely elnökségi 

tag az Elnökségből kiválik, az Elnökség a soron követ-

kező rendes taggyűlésig egy tagot kooptálhat. 

16. § Ülések, határozatok, jegyzőkönyvek 

(1) Az Elnökség üléseit az Elnök, akadályoztatása 

esetén egyik helyettese hívja össze és vezeti. Évente 

legalább két elnökségi ülést kell tartani, melyekre a 

meghívót a napirend mellékelésével legkésőbb tíz 

nappal korábban el kell küldeni. Különleges esetek-

ben a meghívás szóban vagy rövidebb határidővel is 

történhet. Minden elnökségi választás után az első 

elnökségi ülést a rendes taggyűlést követő három 

héten belül kell megtartani. 

 

Az elnökségi ülések személyes részvételű esemény-

ként vagy virtuális formában is megtarthatók. 

 

(2) Az Elnökség határozatképes, ha az Elnökön vagy 

helyettesén kívül a hivatalban lévő elnökségi tagok 

legalább fele jelen van vagy bekapcsolódik elektroni-

kus úton. A határozathozatal egyszerű többséggel 

történik, amennyiben az Alapszabály másként nem 

rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az Elnök sza-

vazata dönt. 

 

(3) Az elnökségi ülésekről az Ügyvezető Elnökségi Tag 

jegyzőkönyvet vezet, melyet eljuttat az elnökségi ta-

goknak. A soron következő ülésen a jelenlevő elnök-

ségi tagok a jegyzőkönyvet az esetleges korrekciók-

kal együtt elfogadják és aláírják.  

17. § Az Elnök 

(1) Az Elnököt közvetlenül a rendes taggyűlés vá-

lasztja kétéves időtartamra. Kétszeri újraválasztása 

megengedett. A tisztséget német és magyar vezető 

személyiségek felváltva töltik be lehetőség szerint. 

 

(2) Akadályoztatása esetén az Elnököt az alelnökök 

egyike helyettesíti legfeljebb a soron következő ren-

des taggyűlésig. 

18. § A gazdasági felelős (kincstárnok) 

Az Elnökség saját soraiból választja meg a gazdasági 

felelőst (kincstárnokot), aki a Kamara pénzügyeit fel-

ügyeli. A gazdasági felelős a költségvetési terv össze-

állításánál tanácsadással tartozik az Ügyvezető El-

nökségi Tagnak, ellenőrzi a könyvvitelt és tanács-

adással segíti a mérlegek elkészítését. 



19. § Tanácsadó testület, küldöttek, 

bizottságok 

(1) Az Elnök az Elnökség határozatára az elnökségi 

munka elősegítésére rendes tagokból álló tanácsadó 

testületet hozhat létre. A testület tanácsadó funkciót 

tölt be; üléseit az Elnök, akadályoztatása esetén egy 

alelnök hívja össze és vezeti. További részleteket egy, 

az Elnökség által kiadott testületi szabályzat szabá-

lyozza. 

 

(2) Bizonyos ügyek ellátására az Elnökség határozata 

alapján kamarai tagokból álló különleges bizottság 

hozható létre. A bizottság elnöki teendőit egy, az El-

nök által kinevezett tag látja el, aki a bizottság mun-

kájáról beszámol az Elnökségnek. 

 

(3) Az Elnökség határozata értelmében Németor-

szágban és Magyarországon tiszteletbeli küldötteket 

nevezhetnek ki, akik majd a tanácsadó testülethez 

tartoznak. 

20. § Képviselet 

A Kamarát bíróság előtt és bíróságon kívül, amennyi-

ben a törvény másképp nem rendelkezik, az Elnök és 

az Ügyvezető Elnökségi Tag közösen képviselik. Bizo-

nyos ügyekre vonatkozóan kölcsönös meghatalma-

zás lehetséges.  

V. AZ ÜGYVEZETÉS 

21. § 

(1) Az Ügyvezető Elnökségi Tag az Alapszabálynak, az 

Elnökség irányelveinek és a Német Ipari és Kereske-

delmi Kamarák Szövetségével (DIHK) kötött megálla-

podásoknak megfelelően felelős a Kamara összes fo-

lyamatban lévő ügyleteiért. 

 

(2) A Kamara minden alkalmazottja felett az Ügyve-

zető Elnökségi Tag gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

Az Ügyvezető Elnökségi Tag az Elnökség meghallga-

tása után egy munkatársat helyettesévé nevezhet ki. 

 

(3) Az Ügyvezető Elnökségi Tag és helyettese részt 

vesznek a taggyűlésen, az elnökségi üléseken, a ta-

nácsadó testületek és a bizottságok ülésein. 

(4) Az Ügyvezető Elnökségi Tag és a Kamara minden 

munkatársa tevékenységét a szigorú tárgyilagosság, 

pártatlanság és bizalmasság jegyében végzi. 

 

(5) Az Ügyvezető Elnökségi Tagnak vétójoga van 

azokkal a határozatokkal szemben, amelyek nem áll-

nak összhangban az Alapszabálynak megfelelő fel-

adatokkal, vagy a Német Ipari és Kereskedelmi Ka-

marák Szövetségével (DIHK) kötött megállapodások-

kal, vagy nem illenek bele a Kamara elfogadott gaz-

dasági tervébe. 

VI. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

22.§ 

(1) A Kamaránál törvényi kötelezettség alapján felü-

gyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság három 

tagból: egy elnökből és kettő tagból áll, akiket a tag-

gyűlés a Kamara tagjai közül három évre választ. 

Többszöri újraválasztás lehetséges. A felügyelőbi-

zottság a felügyelőbizottság tagjai közül egy felügye-

lőbizottsági elnököt választ. 

 

(2) A felügyelőbizottság a törvényi feladatai keretein 

belül megvizsgálja a taggyűlési előterjesztéseket és 

ellenőrzi a taggyűlési határozatok végrehajtását. A 

felügyelőbizottság tagja részt vehetnek az elnökségi 

üléseken. 

 

(3) A felügyelőbizottsági tagok a munkájukat tiszte-

letbeli tevékenységként végzik. A felügyelőbizottsági 

tag személyesen jár el, helyettest nem állíthat. 

(4) Az Elnökség és a Kamara minden tagja javaslato-

kat tehet írásban a felügyelőbizottsági tagok megvá-

lasztására az Alapszabály 8.§ 2. bek. alapján szava-

zásra jogosult tagok képviselőinek köréből. Az Elnök-

ség javaslatait a tagoknak a rendes taggyűlésre szóló 

meghívóval együtt kell eljuttatni. A tagok javaslatait 

legkésőbb két héttel a taggyűlés kezdete előtt kell el-

juttatni az Elnökséghez. 

 

(5) Ha hivatali ideje lejárta előtt valamely felügyelő-

bizottsági tag az felügyelőbizottságból kiválik, a felü-

gyelőbizottság a soron következő rendes taggyűlésig 

egy tagot kooptálhat. 
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(6) A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja 

meg. 

VII. SZÁMVITEL 

23. § 

Az üzleti év azonos a naptári évvel. 

24. § 

A Kamara könyveit magyar pénznemben, azaz HUF-

ban kell vezetni. Ezzel párhuzamosan saját célokra 

EUR-ban is lehetséges a könyvek vezetése.  

25. § 

(1) A könyvvizsgáló társaság feladata a Kamara köny-

veinek, könyvelési bizonylatainak valamint éves zárá-

sának ellenőrzése. 

 

(2) A könyvvizsgáló társaságot a hivatalosan bejegy-

zett könyvvizsgálók köréből a taggyűlés választja 

meg egyéves időtartamra. 

 

(3) A könyvvizsgáló társaság minden év december 

31-ével a pénztári állományt és a bankszámlákat egy 

általa aláírt jegyzőkönyvben rögzíti. Az éves zárás el-

lenőrzéséről írásbeli vizsgálati jelentést készít. A ren-

des taggyűlésen a tagokkal ismerteti a vizsgálat ered-

ményét és biztosítja a szükséges magyarázatokat.  

VIII. AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍ-

TÁSA 

26. § 

Az Elnökség vagy a szavazásra jogosult tagok leg-

alább egynegyedének javaslatára jelen Alapszabály a 

taggyűlés határozatával módosítható. A módosító 

határozat megszületéséhez a jelenlevő és képviselt 

szavazásra jogosult tagok kétharmados többségének 

támogató szavazata szükséges.  

IX. A KAMARA MŰKÖDÉSÉNEK KEZ-

DETE 

27. § 

A Kamara a bejegyzést követő negyedév első napján 

kezdi meg működését. 

X. A KAMARA MEGSZŰNÉSE 

28. § 

(1) A Kamara megszűnése csak egy kizárólag erre a 

célra összehívott rendkívüli taggyűlés határozatával 

lehetséges. A megszűnést az Elnökség vagy a rendes 

tagok legalább egyharmada indítványozhatja. Az 

erre vonatkozó indítványt írásban kell eljuttatni az El-

nökséghez. Ilyen indítvány beérkezése esetén az El-

nökségnek négy héten belül össze kell hívnia a rend-

kívüli taggyűlést. A rendkívüli taggyűlésre szóló meg-

hívónak tartalmaznia kell a taggyűlés céljára vonat-

kozó kifejezett utalást. 

 

(2) A megszűnésről döntő rendkívüli taggyűlés akkor 

határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok leg-

alább fele jelen van vagy képviselteti magát. A meg-

szűnésről szóló határozathoz a jelenlevő és képviselt 

tagok kétharmadának szavazata szükséges. A vagyon 

felhasználásáról jelen Alapszabály 3.§ (3) bek. alap-

ján a taggyűlés dönt egyszerű szótöbbséggel. 

XI. AZ ALAPSZABÁLY HATÁLYBALÉ-

PÉSE 

29. § 

A jelen Alapszabályt az 1993.05.07-én tartott taggyű-

lés hagyta jóvá, és az 1999.12.09-i rendkívüli taggyű-

lés és a 2016.05.05-i rendes taggyűlés változtatta 

meg. A jelenlegi változatot a tagok a 2020.05.21. és 

2020.06.05. közötti időszakban meghozott határo-

zata fogadta el, és 2020.06.10-től lép hatályba. 

 



Tagdíjak 
A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) tagdíjai erősítik a kamarának, mint önkéntes 
tagsági szervezetnek a függetlenségét, és ezáltal hozzájárulnak ahhoz, hogy tagjai érdekeit eredménye-
sen képviselhesse. 
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TTTTaaaaggggddddííííjjjjaaaakkkk    
(érvényes 2016-tól) 

ÉÉÉÉvvvveeeessss    ttttaaaaggggddddííííjjjj 
� MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrroooorrrrsssszzzzáááággggiiii    sssszzzzéééékkkkhhhheeeellllyyyyűűűű    vvvváááállllllllaaaallllaaaattttooookkkk    

            ÉÉÉÉvvvveeeessss    áááárrrrbbbbeeeevvvvéééétttteeeellllüüüükkkk    sssszzzzeeeerrrriiiinnnntttt    
# 1 milliárd HUF alatt (= alapdíj) 111166665555    000000000000    HHHHUUUUFFFF    
# 1 és 5 milliárd HUF között 220 000 HUF 
# 5 és 10 milliárd HUF között 275 000 HUF 
# 10 és 25 milliárd HUF között 330 000 HUF 
# 25 és 50 milliárd HUF között 495 000 HUF 
# 50 milliárd HUF felett 660 000 HUF 
            SSSSzzzzöööövvvveeeettttssssééééggggeeeekkkk,,,,    iiiippppaaaarrrriiii    ééééssss    kkkkeeeerrrreeeesssskkkkeeeeddddeeeellllmmmmiiii    kkkkaaaammmmaaaarrrráááákkkk    82 500 HUF 

� NNNNeeeemmmm    mmmmaaaaggggyyyyaaaarrrroooorrrrsssszzzzáááággggiiii    sssszzzzéééékkkkhhhheeeellllyyyyűűűű    vvvváááállllllllaaaallllaaaattttooookkkk     666600000000    EEEEUUUURRRR 

Amennyiben egy vállalat az év második felében, azaz július 01. után kéri felvételét, a megállapított éves 
tagdíjának csak a felét kell a belépés évében kifizetnie. 

A DUIHK tagvállalatainak leányvállalatai a székhelyük és árbevételük alapján megállapított tagdíj után 50 
százalékos kedvezményben részesülnek. 

A tagdíjat az első negyedév folyamán, illetve a felvételi kérelmet követően közvetlenül kell megfizetni a 
mindenkori naptári évre. Kilépés csak a naptári év végével lehetséges. További részleteket az alapszabá-
lyunk tartalmaz. 

* A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarának feladatai elvégzéséhez a tagdíjakból, az általa nyújtott szol-
gáltatásokért felszámított honoráriumokból valamint egyéb támogatásokból összetevődő pénzügyi eszközök 
állnak rendelkezésére. 1993-as alapítása óta a DUIHK gyakorlatilag nem változtatta az euróban (ill. korábban már-
kában) megállapított tagdíjait. 

Tagdíjak www.duihk.hu 
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Aufnahmeantrag für die  
Mitgliedschaft in der DUIHK 

Den Online-Aufnahmeantrag erreichen Sie 
unter:

https://www.ahkungarn.hu/mitglied-werden

Felvételi kérelem  
a DUIHK tagsághoz 

Az online tagfelvételi kérelmet az alábbi linken 
találja:

https://www.ahkungarn.hu/hu/tagfelvetel
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