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II. SZ. MELLÉKLET 

 

A TOLNA MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TAGDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

A tagdíjfizetési szabályzat a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: Kamara) 

Alapszabályának elválaszthatatlan része, melyet a gazdasági kamarákról szóló 1999. CXXI. törvény 

8.§-a alapján a területi kamara Küldöttgyűlése az alábbiak szerint hagy jóvá. 

 

I. 

A tagdíj és kamarai hozzájárulás fizetési szabályzat területi és személyi hatálya 

 

1. Tagdíjat köteles fizetni minden olyan gazdálkodó szervezet , amely a kamarai törvény, valamint a 

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabálya alapján a kamarával tagsági viszont létesít.   

 

2. A gazdálkodó szervezet tagsága kérelemre, a tagnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. A 

kamarába belépni szándékozó gazdálkodó szervezet írásban, belépési nyilatkozat kitöltésével nyújthatja 

be tagfelvételi kérelmét. Ebben nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a kamarai tagságot kizáró ok 

nem áll fenn. A kérelem benyújtását követően a tag azonnal regisztrálásra kerül. Tagdíjat a tagdíj 

szabályzat szerint kell fizetnie. 

 

(Gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, a közhasznú társaság, az egyesülés, az egyes jogi 

személyek vállalata, a leányvállalat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, a lakás- 

garázs és üdülőszövetkezet kivételével a szövetkezet, az egyéni vállalkozó) 

 

II. 

A tagdíj alapja* 

 

1. A tagdíj alapja a működő, valamint a tárgyévet megelőző évben alakult gazdálkodó szervezeteknél 

az előző év korrigált nettó árbevétele. 

 

2. Azok a működő gazdálkodó szervezetek, akik év közben kérik felvételüket a kamarai tagjegyzékbe, 

a belépés évében 25.000 Ft minimum tagdíjat fizetnek.  

 

3. A korrigált nettó árbevétel az értékesített termék illetve végzett szolgáltatás nettó árbevétele, 

csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az 

anyagköltséggel a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. §-a alapján.  

 

4. Az értékesítés korrigált nettó árbevételét a számviteli törvényben foglaltak szerint kell kimutatni. 

 

III. 

A tagdíj mértéke* 

 

1. A Kamaránál a gazdálkodó szervezet által fizetendő tagdíj legkisebb összege évi 25.000,- forint és 

legmagasabb összege 1.500.000,- forint lehet.  

 

2. Az alaptagdíj kiszámítása a nettó árbevétel alapján, az alábbiak szerint történik:  

Korrigált nettó árbevétel 

(millió Ft) 

Alaptagdíj 

(Ft) 

Adóalap arányos tagdíj 

(Ft) 

0  -  10,00 25.000.- - 

10,01 -  25.000.- +1,1 ‰ 

 

3. A 10 millió forintos korrigált nettó árbevételt meghaladó gazdálkodó szervezetek az alaptagdíjon felül 

egységesen 1,1 ezrelék arányos tagdíjat is fizetnek. 



 

 

Pártolói tagdíj 

 

1. Azok a természetes személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező és jogi személyiségű szervezetek, 

gazdálkodó szervezetek, amelyek a kamara céljaival egyetértenek és a pártoló tagok sorába lépnek, 

egyedi megállapodás alapján pártolói tagdíjat fizetnek, melynek legkisebb mértéke: 

                         egy évre:          25.000.-Ft 

 

IV. 

Tagdíjfizetési mentesség 

 

1. Nem kell tagdíjat fizetnie a felszámolás, illetve végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek 

attól a naptól, amelytől a gazdasági tevékenységének megszüntetését - hitelt érdemlően - igazolja.  

 

2. Nem kell tagdíjat fizetnie a vállalkozási tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak arra az 

időszakra, amelyre vonatkozóan hitelt érdemlően igazolja egyéni vállalkozói tevékenysége 

szüneteltetését.  

 

V. 

Tagdíjfizetési kedvezmények 

 

1. Jelen tagdíjszabályzat III./2. pontja alapján fizetendő tagdíj esetében a kamarai tagvállalkozás 

kérelmére az elnökség döntése alapján a kamara tagdíjmegállapodást köthet a kamarai taggal. A 

tagdíjmegállapodás alapján a kamarai tag éves tagdíja jelen szabályzat III./2. pontjában meghatározott 

tagdíjmértéknél alacsonyabb lehet, azonban a tagdíjmegállapodás esetében az éves tagdíj 

legalacsonyabb összege 250.000.- Forint. A megállapodás az elnökség döntését követő napon lép 

hatályba a döntésben foglalt időtartamra, legfeljebb azonban az elnökség mandátumának időtartamára. 

 

 

VI. 

A tagdíj megállapításának és megfizetésének rendje 

 

1. A tagdíj megállapítása önbevallás alapján történik.  

 

2. A bevallás benyújtásának határideje: tárgyév május 31. napja. 

 

3. Az önkéntes kamarai tagok a tagdíjat a kamara által kiállított számla alapján kötelesek megfizetni A 

számlán, a tagdíjból levonásra kerül a tárgyév március 31-ig megfizetett kötelező kamarai hozzájárulás 

5.000.- forintos összege.  A fizetendő összeg ennek megfelelően a már megfizetett kamarai hozzájárulás 

összegével csökkentett tagdíjat tartalmazza.  

 

 

4. Amennyiben az önkéntes kamarai tag a tagsági viszonyát a tárgyév folyamán benyújtott kilépési 

kérelemmel megszünteti, tagsági jogviszonya, ezzel együtt a tagdíjfizetési kötelezettsége, és az ezzel 

járó kedvezményei az adott év december 31-éig fennálnak. Amennyiben a gazdálkodó szervezet 

megszűnik, a tagság megszűnésének évében az időarányos tagdíjat fizeti meg.  
 

VII. 

A tagdíjbevallás elmulasztása esetén követendő eljárás 

 

1. Amennyiben a kamarai tag a bevallását az előírt határidőre elmulasztotta benyújtani, úgy a kamara a 

gazdálkodó szervezet előző tagdíjbevallása alapján számított tagdíjat számlázza ki. E számla az utólag 

beadott bevallás, illetve a cégbíróságtól vagy egyéb módon beszerzett adatok alapján módosítható. 



2. Amennyiben nem áll rendelkezésre előző évi bevallás, a cégbíróságtól vagy egyéb módon beszerzett 

adatok alapján kerül kiszámlázásra az éves tagdíj, e számla az utólag beadott bevallási adatok alapján 

módosítható. 

 

VIII. 

A tagdíjbefizetés elmulasztása esetén követendő eljárás 

 

1. Azokat a kamarai tagokat, akiknek a tagdíjtartozása a 30 napot meghaladja, a kamara felszólítja a 

teljesítésre. Azon kamarai tagok, akik a tagsággal járó tagdíjfizetési kötelezettségüknek a fizetési 

felszólítást követően sem tesznek eleget, és a tartozásuk a 60 napot meghaladja, ismételten felszólítjuk 

a tartozás megfizetésére. Amennyiben a tartozás a 90 napot meghaladja, felszólító levelet küld a kamara, 

amelyben figyelmezteti a kamarai tagot a kizárás lehetőségére. Amennyiben a tartozás az egy évet 

meghaladja, a kamara titkára kezdeményezheti az elnökség felé a kamarai tag kizárását. 

 

2. Az elnökség a titkár előterjesztésére döntést hoz a kamarai tag kizárásáról, és a tagdíjtartozás 

rendezésének módjáról. A kizárás indoka, hogy a tagdíj nem fizetése egyben a tagi kötelezettségek 

súlyos megszegésének minősül. A határozatról tájékoztatni kell az érintett kamarai tagot. 

 

IX. 

A nem fizető kamarai taggal szemben alkalmazott szankciók 

 

1. A kamara felé bevallásukat és tagdíjfizetési kötelezettségüket nem teljesítő önkéntes kamarai tagok 

képviseletében eljáró személyek választott kamarai tisztséget nem tölthetnek be, arra nem jelölhetők, 

illetve visszahívásukat az elnökség automatikusan kezdeményezi a titkár előterjesztése alapján, továbbá 

a kamara kedvezményes szolgáltatásait nem vehetik igénybe, nem jelölhetők ki a szakképzéssel, 

mesterképzéssel, vizsgáztatással kapcsolatos feladatokra. A korábbi megbízások díjai a tagdíj 

rendezéséig nem kerülhetnek kifizetésre. 

 

 

X. 

Egyéb eljárási szabályok 

 

1. A jogfolytonosan átalakuló önkéntes kamarai tagok (vállalkozási formát vagy társasági formát 

változtató gazdálkodó szervezetek) a megelőző év teljes adatait adatlapon bocsátják rendelkezésre a 

jogelőd és az új vállalkozási formára vonatkozóan, és annak megfelelően fizetnek tagdíjat.  

 

2. A több gazdálkodó szervezet összeolvadásával átalakuló gazdálkodó szervezet esetében a megszűnő 

jogelőd tag esetleges tartozásait a jogutód tag fizeti meg.  

 

3. A jogfolytonosan szétváló önkéntes kamarai tagok esetében a jogfolytonos gazdálkodó szervezet 

bocsátja rendelkezésre adatlapon a jogelőd tag megelőző teljes évi adatait, és eszerint fizeti meg a 

tagdíjat. Több jogutód esetén a tagok megállapodása szerint arányosított tagdíjfizetést kell teljesíteni.  

 

4. A más kamarából átjelentkező önkéntes kamarai tag tagdíja az átjelentkezés időpontjától számított 

időarányosan kerül meghatározásra.  

 

* Záradék 

A II. A tagdíj alapja, illetve a III. A tagdíj mértéke pontok 2023. január 1-én lépnek életbe, a 2023. 

január 1-ét megelőző időszakban a tagdíjszámítás a 2017. május 10-étől hatályos tagdíjszabályzat 

alapján történik. 

 

 




