
 
 

 

PEST MEGYEI ÉS ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROSI KERESKEDELMI ÉS 

IPARKAMARA 

ALAPSZABÁLYÁNAK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 

 

TAGDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 
a 2018. december 18. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 

 

 

SZÉKHELY: 1056 Budapest, Váci utca 40. IV. emelet 

ADÓSZÁM: 18068382-2-41 

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 01-03-0000001 

KÉPVISELI: dr. Vereczkey Zoltán elnök 

TOVÁBBIAKBAN:  PMKIK 

 

 

Jelen tagdíjfizetési szabályzat a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és 

Iparkamara (továbbiakban: PMKIK) Alapszabályának elválaszthatatlan részét képezi, amely a 

gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (továbbiakban: Gktv.) 16. § (1) bekezdés g) 

pontjának megfelelően kerül kialakításra, és amelyet a Kamara Küldöttgyűlése vonatkozó 

jogszabály 17. § (1) bekezdés pontja alapján az alábbiak szerint hagy jóvá. 

 

 

Kelt, Budapest, 2018. december 18. napján 

 

 

Elfogadta a PMKIK Küldöttgyűlése 2018. december 18. napján. 
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I. A TAGDÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

 

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

PMKIK Alapszabályának megfelelően tagsági viszonyt létesít. A tagdíjfizetési kötelezettség a 

tagsági viszonnyal azonos időpontban keletkezik és a Gktv. 8. § (4) bekezdésében 

meghatározott esetekben szűnik meg az alábbiak szerint: 

a) ha a gazdálkodó szervezet jogutód nélkül megszűnik, illetve az egyéni vállalkozási 

tevékenység megszűnik; 

b) a gazdálkodó szervezet a naptári év utolsó napjára szóló hatállyal a tagsági viszonyt 

kilépéssel megszünteti; 

c) a tagsággal együtt járó kötelezettségek ismételt vagy súlyos megsértése miatt a tagot 

a gazdasági kamara tagjai sorából kizárja. 

 

2. A tagsági viszony önkéntes kilépéssel csak és kizárólag a naptári év utolsó napjára szóló 

hatállyal, írásban szüntethető meg. 

 

3. A belépési nyilatkozatban (1. számú melléklet) a gazdálkodó szervezet vállalja az 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és az előző évi beszámoló vagy bevallás alapján 

a gazdálkodó szervezetre vonatkozó azoknak a pénzügyi adatoknak a közlését, amely a 

tagdíj összegének megállapításához szükséges. 

 

II. A TAGDÍJ ALAPJA ÉS MÉRTÉKE 

 

4. A tagdíj alapját a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39. § (1) 

bekezdésében meghatározottakkal egyezően, a helyi iparűzési adó alapját képező és a 

tárgyévet megelőző év nettó árbevétele adja csökkentve a Htv. 39. § (1) bekezdés a)-d) 

pontjaiban rögzített költségekkel. 

 

5. A tagdíj mértéke a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározottak alapján sávosan kerül 

megállapításra az alábbi táblázat szerint: 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ JÖVEDELEM 
MILLIÓ FORINT 

ÉVES TAGDÍJ 
MÉRTÉKE 

0-10           12 000 Ft  

10-15           24 000 Ft  

15-20           36 000 Ft  

20-30           48 000 Ft  

30-40           60 000 Ft  

40-50           84 000 Ft  

50-60         108 000 Ft 

60-70         132 000 Ft 

70-80         156 000 Ft 

80-100         180 000 Ft 

100-150         240 000 Ft  

150-200         300 000 Ft  

200-300         480 000 Ft  

300-500         720 000 Ft  

500-700         900 000 Ft  

700-     1 200 000 Ft  
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6. A tagdíjfizetési kötelezettség nulla árbevétel esetén is fennáll. A PMKIK regisztrált tagját 

terhelő tagdíjból a Gktv. 34/A. § (3) bekezdésének megfelelően a kamarai hozzájárulás 

összege levonható. 

 

7. A maximális tagdíj a PMKIK főtitkárával kötött írásbeli megállapodás alapján, önkéntesen 

felülfizethető. A felülfizetett összeg 50 %-át a tag által meghatározott célra kell fordítani. 

 

III. A TAGDÍJFIZETÉS MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE 

 

8. A tagdíj évente két részletben fizetendő.  

 

a. Első részlet megfizetése: Május 31. napjáig a PMKIK a tagdíj bevalláshoz 

szükséges nyomtatványokkal (8. számú melléklet) együtt díjbekérőt küld a 

tárgyévet megelőző évben fizetett tagdíj összege 50%-ára vonatkozóan. Az 

első részlet megfizetésének végső határideje a díjbekérő kézhezvételét 

követő 15. nap. A részlet megfizetését követően a PMKIK haladéktalanul 

intézkedik a tagdíjszámla kiállítása és kézbesítése iránt. Az éves esedékes 

tagdíj megállapításához szükséges, jelen Szabályzat 3. pontjában 

meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség (bevallás) teljesítésének 

határideje augusztus 31. napja. 

 

b. A második részlet megfizetése: Október 31. napjáig a PMKIK kiküldi a második 

részletre vonatkozó díjbekérőt a teljesített bevallási kötelezettség alapján 

kiszámított tagdíjkülönbözet tekintetében. A második részlet 

megfizetésének végső határideje a díjbekérő kézhezvételét követő 15. nap. 

A részlet megfizetését követően a PMKIK haladéktalanul intézkedik a 

tagdíjszámla kiállítása és kézbesítése iránt. 

 

9. A kamarai tagnyilvántartásba újonnan, de még július 1-je előtt bejegyzett gazdálkodó 

szervezet a tárgyévre esedékes teljes tagdíj, míg a július 1-je után bejegyzett gazdálkodó 

szervezet a tárgyévre esedékes tagdíj 50%-a megfizetésére köteles. 

 

10. A tárgyévre határidőben teljesített 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulás a második 

részlet összegéből kerül levonásra. A Gktv. 34/A § (3) bekezdése szerinti levonásra 

vonatkozó kedvezményt a PMKIK abban az esetben biztosítja, amennyiben a gazdálkodó 

szervezetnek nincs önkéntes tagdíjtartozása, illetve a kamarai hozzájárulás megfizetésében 

sem terheli mulasztás. 
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11. A PMKIK kedvezményes szolgáltatásainak igénybevételére csak az az önkéntes kamarai tag 

jogosult, akinek nincs önkéntes tagdíjtartozása, illetve a kamarai hozzájárulás 

megfizetésében sem terheli mulasztás. 

 

IV. TAGDÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓLI MENTESSÉG 

 

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

szervezetnek attól a naptól, amelytől gazdasági tevékenységének megszüntetését hitelt 

érdemlően igazolta. A mentesség időtartama alatt a kamarai szolgáltatásokat csak a nem 

tagokra vonatkozó feltételekkel vehetik igénybe. (2. számú melléklet) 

 

13. Amennyiben az egyéni vállalkozó kamarai tag tevékenységét az egyéni vállalkozóról és az 

egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Ev. tv.) rendelkezései alapján 

szünetelteti, kérheti a kamarai tagsága szüneteltetését is. A kamarai tagság 

szüneteltetésének időtartama megegyezik az egyéni vállalkozói tevékenység 

szüneteltetésének vállalkozói nyilvántartásba bejegyzett időtartamával, amely alatt a tag 

mentesül a tagdíjfizetési kötelezettség alól (3. számú melléklet). Az Ev. tv. 18. § (3) 

bekezdésének megfelelően azonban az egyéni vállalkozó a tevékenységének folytatása 

során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló tagdíjfizetési 

kötelezettségét a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.  

 

V. TAGDÍJFIZETÉSI KEDVEZMÉNY 

 

14. A tag méltányossági kérelme alapján a PMKIK elnöke, vagy főtitkára engedélyezheti a tagdíj 

mérséklését, illetve elengedését, amennyiben a tag hitelt érdemlően igazolt, méltánylást 

érdemlő körülményei ezt indokolttá teszik. Ilyen eset lehet különösen a gyermekápolási 

ellátás igénybevételének időtartama, a 90 nap, vagy azt meghaladó időszakra vonatkozó 

táppénzes állomány. Tagdíjmérséklés esetén a mérsékelt tagdíj legalacsonyabb összege 

75.000,- Ft. (6. számú melléklet) 

 

15. A tag kérelmére az esedékes tagdíj megfizetésére legfeljebb négy havi részletfizetési 

kedvezmény biztosítható, amennyiben a megfizetendő tagdíj összege eléri legalább a 

200.000,- Ft-ot. (7. számú melléklet) Amennyiben a kérelmező önkéntes tag akár egy részlet 

megfizetésével késedelembe esik, úgy a részletfizetés kedvezményét elveszíti és 

tagdíjtartozása a 7. pontban meghatározottak szerint esedékessé válik, viseli továbbá a VIII. 

fejezetben irányadó jogkövetkezményeket is. 

 

16. Azok, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a vállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. 

törvény (továbbiakban: Katv.) 3.§-ban meghatározott gazdálkodó szervezetek, amelyek az 

önkéntes kamarai tagsági viszony létesítése előtt a Katv. szerinti adózási rendet választották, 
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és a tárgyévet megelőző évben bevételük a Katv. 8.§ (6) bekezdésében meghatározott 

értékhatárt nem lépte túl, a 12.000,- Ft-os tagdíj minimum fizetésére kötelesek. Amennyiben 

ezen gazdálkodó szervezetek tárgyévet megelőző évi bevétele a Katv. 8.§ (6) bekezdése 

szerinti értékhatárt meghaladta, úgy a tagdíj összege jelen Szabályzat 3. pontjában 

meghatározott sávok szerint kerül megállapításra (4. számú melléklet). 

 

17. Kezdőnek minősülő gazdálkodó szervezet a kamarába történő belépésekor a minimum 

12.000,- Ft-os tagdíjat fizeti. Az új belépő kezdő vállalkozás az alaptagdíjat a tagsági viszonyt 

létesítő nyilatkozat beadásával egyidejűleg köteles megfizetni, azzal, hogy a jelen Szabályzat 

8. pontjában meghatározottak ebben az esetben nem alkalmazandók. Jelen Szabályzat 

értelmében kezdőnek minősül: 

 

a. gazdálkodó szervezet, ha a cégbejegyzésének éve megegyezik az önkéntes kamarai 

tagsági viszony létesítésének évével; 

b. egyéni vállalkozás esetében, ha az Ev. tv. 7. § (6) bekezdésének megfelelő vállalkozói 

nyilvántartásba vétel éve megegyezik az önkéntes kamarai tagsági viszony létesítésének 

évével; 

c. társas vállalkozásoknál pedig azok, akiknek cégbejegyezésének éve megegyezik az 

önkéntes kamarai tagsági viszony létesítésének évével. 

 

Az átalakulás vagy jogutódlás útján létrejött jogutód vállalkozás nem minősül kezdő 

vállalkozásnak. (4. számú melléklet) 

 

VI. PÁRTOLÓ TAGSÁGI DÍJ 

 

18. Azok a természetes személyek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetek, amelyek a PMKIK céljaival egyetértenek, külön megállapodás alapján a 

pártolói tagdíj megfizetésének vállalása mellett pártoló tagsági viszonyt létesíthetnek. (9. 

számú melléklet) 

 

19. A pártolói tagdíj mértéke egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra. 

 

VII. TAGDÍJBEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉG ELMULASZTÁSA 

 

20. Az esedékes tagdíj pontos összegének megállapításához szükséges adatszolgáltatási 

kötelezettség (bevallás) elmulasztása esetén a tárgyévi tagdíj az előző éves tagdíj 25%-kal 

növelt összegeként kerül meghatározásra. 
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VIII. A TAGDÍJBEFIZETÉS ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

 

21. Azokat az önkéntes kamarai tagokat, akiknek tagdíjtartozása a 60 napot meghaladja, a 

PMKIK felszólítja a teljesítésre. Amennyiben a tartozás a 90 napot meghaladja, a PMKIK 

ismételten felszólítást küld, amelyben egyúttal figyelmezteti a tagot kizárás lehetőségére, 

valamint a tagsági viszony alapján biztosított és igénybe vett kedvezményes 

szolgáltatások különbözeti összege visszafizetésének kötelezettségére.  

 

22. Az elnökség a PMKIK főtitkárának előterjesztése alapján – összhangban az Alapszabály 26-

32. pontjaiban foglaltakkal – döntést hoz a kamarai tag kizárásáról, és a tagdíjtartozás 

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

kötelezettségek súlyos megszegésének minősül. A határozatról tájékoztatni kell az 

érintett kamarai tagot. 

 

23. A PMKIK főtitkára negyedévente tájékoztatja az elnökséget a kamarai tagdíjtartozásokról. 

Az elnökség a kamarai tagdíjtartozások behajtásáról külön határozatban dönt. A döntés 

előtt a kamarai ellenőrző bizottság véleményét ki lehet kérni. 

 

24. A PMKIK 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 főtitkár előterjesztése alapján, nem jelölhetők ki a szakképzéssel, 

mesterképzéssel, vizsgáztatással kapcsolatos feladatokra. A korábbi megbízások díjai a 

tagdíj rendezéséig nem kerülhetnek kifizetésre. 

 

25. A PMKIK kedvezményes szolgáltatásait nem vehetik igénybe a tagdíjfizetési 

kötelezettségüket nem teljesítő önkéntes kamarai tagok, az esetlegesen igénybe vett 

kedvezmények visszafizetésére pedig kötelesek. 

 

IX. EGYÉB ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

 

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

formát változtató gazdálkodó szervezetek) a megelőző év teljes adatait adatlapon 

bocsájtják rendelkezésre a jogelőd és az új vállalkozási formára vonatkozóan. A tárgyévi 

tagdíj összege az így bevallott adatok alapján kerül megállapításra. 

 

27. A több gazdálkodó szervezet összeolvadásával átalakuló gazdálkodó szervezet esetében 

a megszűnő jogelőd tag esetleges tartozásait a jogutód tag fizeti meg. 
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28. A jogfolytonosan szétváló önkéntes kamarai tagok esetében a jogfolytonos gazdálkodó 

szervezet bocsátja rendelkezésre adatlapon a jogelőd tag megelőző teljes év adatait. A 

tárgyévi tagdíj ez alapján a bevallás alapján kerül megállapításra. Több jogutód esetén, - 

amennyiben valamennyi jogutód meg kívánja tartani önkéntes kamarai tagsági viszonyát 

– a tagdíj a tagok megállapodása szerint, arányosítva kerül meghatározásra. 

 

29. A Gktv. alapján kamarai hozzájárulás fizetésére nem köteles gazdálkodó szervezet éves 

önkéntes kamarai tagdíját a gazdálkodó szervezetnek – jelen Szabályzat 5. számú 

mellékletében foglalt és a PMKIK-nak minden év január 31. napjáig elektronikus úton 

eljuttatott – kérelmére a PMKIK 12.000,- Ft összegre mérsékli. 

 

30. 12.000,- Ft az önkéntes kamarai tagdíja az önkéntes tagként történő belépés évében 

annak a gazdálkodó szervezetnek, amely a Gktv. alapján nem a PMKIK részére köteles 

megfizetni a kamarai hozzájárulást.  

 

31. 12.000,- Ft az éves önkéntes kamarai tagdíja annak a gazdálkodó szervezetnek, amelynek 

főtevékenységi köre „Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység” (TEÁOR ’08: 

6920), és bevétele kizárólag e tevékenységi körből származik az adott évben.  

 

X. A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS 

 

32. A Gktv. 34/A. § (1) bekezdésének megfelelően a gazdálkodó szervezetek kötelesek 

kamarai hozzájárulást fizetni a kamarai közfeladatok ellátásának támogatása érdekében. 

 

33. A kamarai hozzájárulás összege a Gktv. 34/A. § (2) bekezdésének megfelelően évi 5.000,-

Ft. 

 

34. A kamarai hozzájárulást évente, tárgyév március 31-ig kell megfizetni. 

 

35. A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül. A kamarai hozzájárulás 

meg nem fizetése esetén az esedékes összeget az állami adóhatóság adók módjára hajtja 

be. 

36. A tárgyévi kamarai hozzájárulás megfizetésének kötelezettségét nem érinti, ha a 

gazdálkodó szervezet év közben megszűnik. Nem kell kamarai hozzájárulást fizetnie az 

egyéni vállalkozónak, ha vállalkozási tevékenységét a naptári év teljes időszakában 

szünetelteti és ezt a PMKIK-nak bejelenti. 

 

37. A kamarai hozzájárulás megfizetését a PMKIK e célra fenntartott alszámlájára átutalással, 

vagy az ügyfélszolgálati irodában készpénzbefizetéssel lehet teljesíteni. 
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XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

38. Jelen Tagdíjfizetési Szabályzatot a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi 

és Iparkamara Küldöttgyűlése a 2003. december 03-án, 2004. december 16-án, 2006. 

szeptember 15-én, 2008. március 14-én, 2009. november 09-én, 2012. február 27-én, 

2015. december 16-án, valamint a 2018. december 18-án történt módosításokkal 

egységes szerkezetben hagyta jóvá. 

 

39. A nyolc oldalból álló, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tagdíjfizetési 

Szabályzat a Küldöttgyűlés 7/2018. (XII.18.) KGY. számú határozata alapján 2018. 

december 18-án hatályba lépett. 

 

Budapest, 2018. december 18. 

dr. Vereczkey Zoltán 

elnök 

XII. ZÁRADÉK ÉS ELLENJEGYZÉS 

 

40. A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara jelen Adatkezelési 

és Adatvédelmi Szabályzatát szerkesztette és Budapesten, 2018. december 18. napján 

ellenjegyezte: 

 

dr. Laskai Ágota 

jogtanácsos 

 

Mellékletek: 

1. Belépési nyilatkozat 

2. Nyilatkozat tagdíjfizetési kötelezettség alóli mentességről 

3. Nyilatkozat tagdíjfizetési kötelezettség alóli mentességről (egyéni vállalkozóknak) 

4. Méltányossági kérelem a tagdíj mérséklésére 

5. Többes tagsági viszonnyal rendelkező tag méltányossági kérelme 

6. Méltányossági kérelem Tagdíjszabályzat 13. pontja szerint 

7. Részletfizetési kérelem 

8. Adatközlő és változás bejelentő lap 

9. Pártoló tagsági megállapodás 


