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I.  A tagozat neve: 
 
  1./ Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete  

/Adótanácsadó „Kamara”/ Nemzetközi Adótagozata 
Rövidített neve: Adótanácsadók Egyesülete /”Kamara”/ Nemzetközi Adótagozata 

  2./ Székhelye: 1136 Budapest, Lehel utca 11. III. 304 
  3./ A tagozat jogállása: 

Szakmai és érdekvédelmi szervezetként mőködı társadalmi szervezet szakmai 
tagozata, mely az egyesületi szabályok szerint folytatja tevékenységét. 

4./ A tagozat illetékessége:  
A tagozat tevékenységét országos szervként a tagok érdekében fejti ki. 

 
II.  A tagozat célja és feladatai: 
 
A tagozat segíti az Adótanácsadók Egyesületének Alapszabályában meghatározott Egyesületi 
feladatok ellátását, ennek érdekében: 

1.) kapcsolatot alakít ki és folyamatos együttmőködésre törekszik a szakmai területén 
hatáskörrel rendelkezı pénzügyi kormányzattal, állami szervekkel, 
minisztériumokkal adó- és vámhatóságokkal, társadalombiztosítási szervekkel, 
törvényelıkészítı bizottságokkal és egyéb testületekkel, a különbözı jogalkotási és 
szakmai fórumokkal. 

2.) tagjain keresztül széleskörő felvilágosító tevékenységet folytat ügyfeleinek, 
partnereinek és a közvéleménynek az adókötelezettségrıl, a tágan értelmezett 
nemzetközi adózásról, valamint a kapcsolódó hazai, európai uniós, OECD és más 
nemzetközi jogszabályokról. Publikációival, közéleti tevékenységével segíti a 
kívánatos adómorál kialakulását hazai és nemzetközi viszonylatban.  

3.) tagjai részére olyan információs bázist és hátteret épít ki (beleértve a szakmai 
rendezvényeket és a szakmai fórumként is szolgáló elektronikus portált), amely 
szakszerősége mellett megbízható és segít az egységes értelmezés, valamint eljárási 
gyakorlat kialakításában a lehetséges legjobb szolgáltatási színvonal tartós 
elérésében. 

4.) feladatai és céljai elérése érdekében együttmőködést épít ki és tart fenn a hasonló 
tevékenységő belföldi és nemzetközi szervezetekkel, tagozatokkal és kamarákkal, 

5.) a tagozat részt kíván venni az közteherviseléssel összefüggı jogszabályok 
alkalmazásához kapcsolódó tapasztalatok összegyőjtésében, az országos elnökség 
részére ezek továbbításában.  

6.) javaslatokat tesz az országos elnökségnek a jogszabályok ellentmondásainak 
feloldására, jogszabályi módosításokra, a magyar adórendszer nemzetközi 
versenyképességét és harmonizációját is szem elıtt tartva. 

7.) A Tagozat nem folytat vállalkozói tevékenységet. 
 

III.  Tagsági viszony: 
 

A tagozati tagsági viszony az Adótanácsadó „Kamara” alapszabályában foglaltak 
teljesítését követıen a tagozatba való beiratkozási kérelem elfogadásával keletkezik 
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IV.  A tag jogai és kötelezettségei: 
 
1.) A tag a tagozatnál – az Alapszabályban rögzítettek szerint – tisztségre választható. 

Minden tagozati tag egy szavazattal rendelkezik. 
 
A tagozat azon tagjai, akik a tagdíjat megfizették, jogosultak a tagozat 
közgyőlésén és a rendezvényein részt venni, a munkatervre javaslatot tenni, az 
elvégzendı feladatok ellátásáról a soron következı rendezvényen tájékoztatást 
kérni. 
 

2.) A pártoló tag jogai és kötelezettségei: 
- az a pártoló tag, aki a tagdíjat megfizette jogosult a tagozat közgyőlésén és a 

rendezvényén részt venni, 
- a pártoló tag tisztségre nem választható, szavazati joggal nem rendelkezik, 
- a pártoló tag eseti vagy éves tagdíjat fizet, önkéntes elhatározása alapján a 

tagdíjat az elıírt összegen felül felajánlott összegben is fizetheti. 
- A pártoló tag jogai és kötelezettségei egyebekben megegyeznek a tagokéval. 
 

V. Tisztségviselık és a tagozat felépítése: 
 

A.) Tisztségviselık:  
A tagozat tisztségviselı szervei: - Tagozati Elnökség, 
A tagozat csak annak szakmai területén járhat el; több vagy más tagozatot érintı 
ügyben, nincs jogosultsága.  
 

B.) Szervezet státusza és képviselet:  
 
1.) Közgyőlés:  

A tagozat legfıbb szerve a tagozati Közgyőlés. 
Kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
- a tagozat szervezeti és mőködési szabályzatának elfogadása, módosítása 
- a legalább 3 tagú tagozati Elnökség – 4 évre szóló – megválasztása, 
- tagozaton belüli ún.: kisszervezetek létrehozása, 
- a tagozati Elnökség éves beszámolójának elfogadása, 
- a tagozat megszüntetése.  
 
A tagozati Közgyőlést évente egy alkalommal a tagoknak e-mailben küldött 
meghívóval kell összehívni, ha a tagozati tagság legalább 10 százaléka írásban kéri 
a napirend megjelölésével. A meghívót legalább 10 nappal korábban – kizárólag e-
mailben – meg kell küldeni a tagozati tagoknak. 
  
A tagozati Közgyőlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagozati 
tagok ötven százaléka + 1 fı jelen van. Határozatképtelen tagozati közgyőlést 
változatlan napirenddel, bármely új idıpont megjelölésével kell összehívni. A 
határozatképtelenség miatt ismételten összehívott tagozati Közgyőlés a 
megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. 
 
A tagozati Közgyőlés határozatait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel 
hozza. 
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Kivételt képez ez alól a tagozat megszőnése, amelyhez a tagozati Közgyőlés 
kétharmados szavazati aránya szükséges. Errıl a szavazás titkosan történik.  
 
A tagozati Elnökséget (továbbiakban: tisztségviselık) titkos listás szavazással kell 
megválasztani.  
 
A tisztségviselıket a választásra jogosult tagok ajánlásai alapján a tagozat jelöli. 
Kivételt képez ez alól az alakuló közgyőlés, amikor nyílt ajánlásokat is lehet tenni 
a jelöltek személyére.  
 
Jelölt olyan tagozati tag lehet, akit a jelenlevı – szavazásra jogosult – tagok 
legalább 10 %-a jelöltként elfogad.  
 
Egy szavazásra és jelölésre jogosult tagozati tag ugyanarra a tisztségre csak egy 
jelöltet ajánlhat, de ugyanazt a jelöltet egyidejőleg több tisztségre is ajánlhatja.  
 
Megválasztottnak azt a jelöltet kell tekinteni, aki a jelenlevı szavazásra 
jogosultaktól a legtöbb szavazatot kapta és a leadott szavazatoknak legalább 10%-
át megszerezte. Az egy tisztségi helyre történı szavazategyenlıség esetén ismételt 
választást kell tartani, melyen a holtversenyben végzettek indulhatnak újra, egyéb 
esetekben a 10%-os szabály alkalmazandó. 
 
Abban az esetben, ha a választás során egyetlen jelölt sem éri el a 
megválasztásához szükséges minimális szavazati hányadot, a szavazást meg kell 
ismételni. A megismételt szavazás során valamennyi jelölt indulhat, aki a 
megelızı szavazáskor a szavazatoknak legalább öt százalékát megszerezte. A 
megismételt választás során a legtöbb szavazatot megszerzı jelölte/ke/t kell 
megválasztottnak tekinteni. 
 
A szavazást a tagozati Közgyőlésen választott 3 tagú jelölı-bizottság bonyolítja le, 
amely a jelölés után átalakul szavazatszedı és –számláló bizottsággá és egyben 
felel a szavazás tisztaságáért is.  

 
2.) A tagozati Elnökség: 

A két tagozati közgyőlés között a tagozat legfıbb szerve a tagozati Elnökség, 
ebbıl adódóan döntései a tagozaton belüli szervezetekre is kötelezıek. Tagozati 
elnökséget a tagozat szavazásra jogosult tagjai négy évre választanak. 
 
A tagozati Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
- a tagozati Közgyőlés összehívása, 
- a tagozat céljaival, feladataival összefüggı kérdésekkel kapcsolatos álláspont 

kialakítása a tagozati közgyőlés javaslata alapján, 
- az Adótanácsadók Egyesülete más szerveivel, valamint más a tagozathoz 

hasonló vagy ahhoz kapcsolódó szakmai területen mőködı szervezıdésekkel 
történı együttmőködés, 

- a tagozati munkaértekezletek és tájékoztatók megszervezése, összehívása – 
kivéve, ha azt az Országos Elnökség hívja össze, 

- különbözı szakmai-tagozati munkabizottságok megalakítása, 
- tagozati titkár választása, 
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- minden olyan ügy, amely nem tartozik kizárólagosan a Közgyőlés, az országos 
Elnökség, az országos Elnök hatáskörébe és a tagozati Elnökség írásos 
határozata alapján hatáskörébe vonta. 

 
A tagozati Elnökség munkarendjét és üléseinek gyakoriságát saját maga határozza 
meg. 
 

3.) A tagozati elnök: 
 A tagozat munkáját teljes jogkörrel a tagozati Elnök irányítja. Tagozati elnököt a 

tagozat szavazásra jogosult tagjai négy évre választanak. Akadályoztatása esetén a 
tagozati Elnökség által kijelölt személy helyettesíti a tagozati Elnököt. A tagozati 
Elnök a képviseleti jogot esetenként a tagozat érdekében eljáró más személyre is 
átruházhatja. A tagozati Elnök jogosult minden ügyben dönteni, mely nem tartozik 
kizárólagos joggal a Közgyőlés, az országos Elnökség, az országos Elnök, a 
tagozati Közgyőlés és/vagy a tagozati Elnökség hatáskörébe. A tagozati Elnök 
jogosult a Tagozat állásfoglalásait, tájékoztatásait, beleértve a szakmai-tagozati 
munkabiztosságok munkaanyagait is - az Országos Elnökség bevonásával – 
jóváhagyni és azok közzétételét meghatározni.  
 

4.) A tagozati titkárság:  
 
 A tagozati Titkárság munkáját a tagozati Elnök vagy az erre kijelölt tagozati 

elnökségi tag irányítja. Ha titkárt bíznak meg vagy alkalmaznak, a titkár munkáját 
az Alapszabálynak és a tagozati és Mőködési Szabályzatnak megfelelıen, önállóan 
végzi, a tagozati Elnökség irányítása és felügyelete mellett.  

 
A tagozati titkár 

• személyesen vesz részt a tagozati Elnökség által kijelölt elvégzendı munkában. 
• összegyőjti és nyilvántartja a tagság részérıl írásban beérkezı kérdéseket, 

melyeket az Elnökség részére továbbít. A hivatalosan megkért állásfoglalásokat, 
azt tárolva és rendszerezve elérhetıvé teszi a tagság számára. 

• gondoskodik a tagozat teljes adminisztrációs munkájáról és elıterjesztést készít a 
tagozati Elnökség ülésére. 

• folyamatos kapcsolatot tart fenn az Országos Egyesület titkárságával. 
 

VI.  Gazdálkodás: 
 

A jogi személyiségő tagozat nem önálló gazdálkodó. A mőködéséhez szükséges 
forrásokat az országos elnök biztosítja a tagozat által készített éves költségvetés 
alapján. 
 

VII.  Vegyes rendelkezések: 
 
Az Adótanácsadók Egyesülete nevében hivatalos állásfoglalásra, vélemény-
nyilvánításra a tagozat tisztségviselıi nem jogosultak. 
 
Az éves beszámolót a tagozati Elnökség készíti el és a tagozati Közgyőlés hagyja 
jóvá. 
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VIII.  Záró rendelkezések:  
 

Mindazon kérdésekben, amelyekrıl a jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat nem 
rendelkezik, arra az Adótanácsadók Egyesülete Alapszabályát kell alkalmazni.  
 
A tagozati Mőködési Szabályzat az Országos Elnökség jóváhagyásával lép életbe.  
 
 
 
Budapest, 2011.  

 
 
 
 
 

Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli 
Szolgáltatók Országos Egyesületének 

Nemzetközi Adótagozata 
 


