
   

Tisztelt Asszonyom! 
Tisztelt Uram! 
 
Az 1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról 2000. november 1-jétől önkéntessé tette a kamarai 

tagságot. Azok a gazdálkodó szervezetek maradtak, illetve válnak a kamara tagjává, akik felvételüket 

kérik a kamarai tagokról vezetett nyilvántartásba. 

A kamarai törvény fontos közfeladatokat szán a köztestületeknek, ezért a kamara a jövőben is 

hivatásának tekinti a gazdaság fejlődésének és önszerveződésének előmozdítását, az üzleti forgalom 

tartós biztonságának, a piaci magatartás tisztességének és a gazdasági tevékenységet folytatók együttes 

érdekei érvényesülésének megteremtetését és megőrzését. 

A kamarák további szerepe, hogy a piaci versenyben a vállalkozói környezet javításával, gazdasági 

elemzésekkel, előrejelzésekkel, javaslatokkal, megbízható, leinformálható üzleti kapcsolatok 

kiépítésével, jogi-, adózási-, forrásszerzési-, szakképzési- és egyéb tanácsadással hatékonyan segítse 

tagjait, a gazdasági élet szereplőit. 

A kamarai tagság rangot kell jelentsen. Olyan rangot, amely megfelelően emeli a cég presztízsét 

a többi vállalkozás és a fogyasztók előtt. 

Az alábbi nyilatkozat kitöltésével Ön, illetve vállalkozása az Alapszabály 30. pontja alapján pártoló 

tagként felvételét kéri a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarába. 

A pártoló tag joga, hogy a szervezet küldöttgyűlésén tanácskozási joggal részt vegyen. A pártoló tagnak 

szavazati joga nincs. A pártoló tag, vagy annak képviselője kamarai tisztségre nem választható meg. 

Tagdíjat az általa felajánlott mértékig, de legalább a mindenkori minimum tagdíj összegéig fizet. A 

pártoló tag nem pályázhat a kamarai pénzügyi alapokra 

A pártoló tagság megszűnik írásbeli nyilatkozattal történő lemondással a naptári év utolsó napjára szóló 

hatállyal. 

PÁRTOLÓ TAGFELVÉTELI KÉRELEM  

 
...............................................................................................................................................(magánszemély/szervezet neve) 

(címe/székhelye: ............................................................................................................................................................................) 

felvételét kéri a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarába pártoló tagként az Alapszabály 

30. pontja alapján.  

Szervezetünk képviseletére a kamarában ................................................................................................................. (név) 

......................................................................................................................................................................... (beosztás) jogosult. 

Telefon:…………………………………………E-mail: ....................................................................................................................... 

............................, 20…….. .  ................................................................ 

 

 ....................................................................................................... 

 Aláírás 

Tájékoztatjuk, hogy a fenti személyes adatokat Kamaránk az önkéntes tagsághoz kapcsolódó feladatok és a 

gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényben meghatározott kötelezettségek ellátásához használja fel a 

www.csmkik.hu honlapon található kamarai tagsághoz kapcsolódó részletes adatvédelmi tájékoztatóban leírtak 

szerint. 


