Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Alapszabályának 1. számú melléklete
Tagdíj szabályzat
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: Kamara) Küldöttgyűlése az Alapszabály
mellékleteként, annak szerves részeként a kamarai tagsági viszony alapján fizetendő tagdíj mértékének és
megfizetésének módjáról a következő szabályzatot (a továbbiakban: Tagdíj Szabályzat) alkotta:
I. fejezet
Tagdíj alapja és mértéke
1.

A kamarai tag tagdíjának alapját
(a)

a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó és a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény (az „Sztv.”) hatálya alá tartozó (bármilyen adózási módot alkalmazó) gazdálkodó
szervezet esetében a nettó árbevételnek az anyagköltséggel, az eladott áruk beszerzési értékével, a
közvetített szolgáltatások és az alvállalkozói teljesítések értékével valamint az alapkutatás,
alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével csökkentett
összege;

(b) a bevételi nyilvántartást vezető gazdálkodó szervezet (ide tartozik különösen: az egyszerűsített
vállalkozói adónak és a kisadózó vállalkozások tételes adójának az Sztv. hatálya alá nem tartozó
alanya valamint az átalányadózó egyéni vállalkozó) esetében a bevételi nyilvántartás szerinti bevétel
összegének 80 százaléka
képezi.
A tagdíjalap összegének megállapításához az (a) pont esetében a nettó árbevétel és az azt csökkentő
tételek összegét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény vonatkozó értelmező rendelkezései szerinti
tartalommal kell meghatározni.
2.

Az éves tagdíj mértéke az 1. pontban meghatározott tagdíjalap 0,6 ezreléke azzal, hogy a legkisebb
fizetendő tagdíj összege 15.000,- Ft, a legnagyobb fizetendő tagdíj összege 1.100.000,- Ft lehet. Bármely
tag jogosult arra, hogy kiegészítő tagdíjat fizessen egyedi megállapodás alapján.

3.

A Kamara tagja a kamarai hozzájárulás összegét a kamarai tagdíjból levonhatja. A tagokat terhelő
tagdíjfizetési kötelezettség mértéke 2010. január 1-jétől az építőipari kivitelezők kötelező regisztrációs
díjával csökken.

4.

Azok a kamarai tagok, akik más gazdasági kamarában, jogszabályban előírt kötelezettség alapján tagok,
az éves kamarai tagdíjuk 50%-át kötelesek megfizetni.

5.

Pártoló tag a minimum kamarai tagdíj 50%-át köteles megfizetni pártoló tagdíjként a Kamarának.

6.

A tagdíjon, illetve pártoló tag által fizetendő tagdíjon felül a Kamara részéről nyújtott többletszolgáltatást is rögzítő egyedi megállapodás alapján a tagok (pártoló tagok) felső korlát nélküli kiegészítő
tagdíjat is fizethetnek. A kiegészítő tagdíj felhasználására vonatkozó szabályokat, a kamarai
többletszolgáltatás módját megállapodásban kell rögzíteni.
II. fejezet
A tagdíjfizetés határideje és módja
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7.

Az éves tagdíj összegének megállapítása céljából a Kamara az utolsó rendelkezésre álló tagdíjalapközlését veszi figyelembe. Az éves tagdíjat egy összegben kell megfizetni számla ellenében, legkésőbb az
esedékesség évének október hó 31. napjáig. A tagdíj összegének megállapítása céljából a kamarai tag
június 15-ig köteles tagdíjalap-közlési kötelezettségének eleget tenni.
A tag a belépési nyilatkozatával együtt adatlapon közli a tagdíjalap megállapításához az 1. pont szerint
szükséges előző évi adatait is, és ennek alapján köteles kamarai tagdíjat fizetni. Amennyiben a tag június
30. napját követően lép be a Kamarába, úgy csak az éves kamarai tagdíj - esetleges kedvezményekkel
csökkentett összegének - 50%-át köteles megfizetni. A fentiek szerint számított kamarai tagdíj első 50%os mértékű részét – ha az a minimum tagdíjat meghaladja – 15 napon belül számla ellenében köteles a
Kamara részére megfizetni. A minimum tagdíjat a belépéssel egyidejűleg kell megfizetni.

8.

A nyilvántartott adatok frissítéséhez és a tag azonosításához a kamara rendkívüli adatszolgáltatást kérhet.
Az önkéntes kamarai tagsági jogviszony a felek együttműködésén alapszik, ezért a Kamara működéséhez
szükséges költségek pénzügyi fedezetére szolgáló tagdíj megfizetésének kötelezettsége akkor is
bekövetkezik, ha a tag – bármely ok miatt – a tagdíjszámlát postai úton nem kapta meg. Ilyen esetben a
tag köteles a Kamaránál jelentkezni.
Amennyiben a postán megküldött tagdíjszámlát a tag nem vette át, illetve a “Nem kereste” kézbesítési
jelzéssel érkezik vissza, a tagdíjfizetési kötelezettség a tagdíjfizetésre vonatkozó fizetési kötelezettség
lejáratát követő 16. napon átvétel hiányában is bekövetkezik.

III. fejezet
Tagdíjkedvezmények és méltányosság
9.

A Kamarába belépő tag kérelmére a Kamara főtitkára kizárólag az első naptári év tekintetében, legfeljebb
50%-os tagdíj kedvezményt nyújthat. Ennél nagyobb mértékű vagy hosszabb időtartamú kedvezményről
kizárólag a Kamara elnöksége dönthet.

10.

A tag – figyelemmel vállalkozásának kedvezőtlen gazdasági helyzetére – méltányosság alapján kérheti a
következőket:
(a)
(b)
(c)

legfeljebb hat havi részletfizetési kedvezményt,
legfeljebb hat havi fizetési haladékot,
a tagdíj legfeljebb 50%-os csökkentését.

A méltányossági okot a kérelmezőnek kell igazolnia. A méltányosság megadásáról a Kamara főtitkára
diszkrecionális jogkörében dönt.
A fenti méltányosság nem alkalmazható azzal a taggal szemben, aki korábban már részesült
méltányosságban, de az erre vonatkozó megállapodásban foglalt kötelezettségeit (pl.: részletfizetési
határidő, adatközlés, okiratok bemutatása, stb.) nem teljesítette.
IV. fejezet
A tagdíjfizetés elmulasztásának következményei
11.

Tagdíjfizetési kötelezettség, illetve a tagdíj megállapításához szükséges adatközlés elmulasztása esetén a
kamara határidő tűzésével szólíthatja fel a tagot a teljesítésre. Az adatközlés elmulasztása az
Alapszabályban meghatározott jogkövetkezményeket (tagsági jogviszony szüneteltetése, végső esetben
felmondás) vonja maga után.

12.

A meg nem fizetett tagdíj azonban a nem teljesítő taggal szemben polgári jogi úton érvényesíthető
követelésnek minősül. A tagdíjhátralék után késedelmi kamat és a költségek érvényesíthetők.
Tagdíjtartozás a Ptk. szabályai szerint évül el.

13.

Kizárás vagy a tag kilépése, illetve a tagsági jogviszony szüneteltetése esetén (akár a teljes évre)
megfizetett tagdíjat az érintett tag a Kamarától nem követelheti vissza. Ugyancsak nem követelhető vissza
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a már megfizetet tagdíj, ha időközben a tag felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás hatálya alá
került.
V. fejezet
Záró rendelkezések
Jelen Tagdíj Szabályzat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának 1. sz. melléklete, az
Alapszabály elválaszthatatlan része. A Tagdíj Szabályzatra, annak elfogadására és módosítására, az Alapszabály
elfogadására és módosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Budapest, 2019. május 28.

___________________
Nagy Elek
elnök
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Melléklet!
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Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

2018. évi árbevétel közlő adatlap
Levélcím: 1535 Bp., Pf. 903.

TAG S ÁGI AD ATKÖZLŐ L AP
A vállalkozás/
vállalkozó neve
irányítószám

helység

irányítószám

helység

út, utca, tér

házszám / em. / ajtó

út, utca, tér

házszám / em. / ajtó

A vállalkozás
székhelye
postafiók

A vállalkozás
levelezési címe
A vállalkozás
Adószáma
Főtevékenység
TEÁOR kódja

Kamarai azonosító
Cégjegyzékszám vagy
a vállalkozói igazolvány száma

Vállalkozás
számlaszáma

A kamarai tag által fizetendő tagdíj alapját a könyvvezetés (nyilvántartás) módjától függően
(a) a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó és a számviteli törvény hatálya
alá tartozó (bármilyen adózási módot alkalmazó) gazdálkodó szervezet esetében a tagdíjfizetési évet
megelőző év
nettó árbevételnek
 az anyagköltséggel,
 az eladott áruk beszerzési értékével,
 a közvetített szolgáltatások értékével,
 az alvállalkozói teljesítések értékével,
 az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével
csökkentett összege képezi,
a nettó árbevétel és az azt csökkentő tételek összegét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény vonatkozó
értelmező rendelkezései szerinti tartalommal kell meghatározni;
ettől eltérően
(b) a bevételi nyilvántartást vezető gazdálkodó szervezet esetében a bevételi nyilvántartás szerinti bevétel
tagdíjfizetési évet megelőző évi összegének 80 százaléka képezi.
Ide tartozik különösen: az egyszerűsített vállalkozói adónak (eva), a kisadózó vállalkozások tételes adójának
(kata) a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó alanya valamint az átalányadózó egyéni vállalkozó.
Kérjük a megfelelő kódkockában jelölje X-szel, hogy a gazdálkodó szervezet 2018-ban az alábbiak közül melyik
meghatározásnak felelt meg:
1. vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó
2. a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet
3. átalányadózó egyéni vállalkozó
4. eva- vagy kata-alany egyéni vállalkozó
5. bevételi nyilvántartást vezető eva- vagy kata-alany gazdasági társaság, egyéni cég







A gazdasági adatokat
az (A) jelű táblázatban kell közölni az 1. vagy a 2. kódkocka bejelölése esetén,
a (B) jelű táblázatban kell közölni a 3-5. kódkocka bejelölése esetén

(A)
(A)
(B)
(B)
(B)
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2018 évi gazdasági adatok
(A)
A tagdíjalapot az (a) pont szerint megállapító tag esetén
1. Nettó árbevétel:

ezer Ft

2. anyagköltség

ezer Ft

3. eladott áruk beszerzési értéke

ezer Ft

4. közvetített szolgáltatások értéke

ezer Ft

5. alvállalkozói teljesítések értéke

ezer Ft

6. alapkutatás, alkalmazott kutatás,
kísérleti fejlesztés közvetlen költsége

ezer Ft

7. A nettó árbevételt csökkentő
tételek összesen (2+3+4+5+6):

ezer Ft

8. A tagdíj alapja (1 – 7):

ezer Ft

(B)
A tagdíjalapot a (b) pont szerint megállapító tag esetén
Bevételi nyilvántartás szerinti bevétel:

ezer Ft

Ph.

Kelt: ................................................., 2019. .................................................

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

aláírás
Kérjük, hogy az adatlapot kitöltve 2019. június 15-ig a fenti levelezési címre visszaküldeni szíveskedjen!
Az adatok a jogszabályban előírt adatvédelmi rendelkezések hatálya alá tartoznak!
Szolgáltatásainkról információt talál: www.bkik.hu

