Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Alapszabályának 1. számú melléklete
Tagdíjszabályzat
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: BKIK) 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
1. Tagdíjat minden kamarai tag köteles fizetni, aki a Gktv., illetve a BKIK Alapszabálya alapján tagsági vagy
pártoló tagsági jogviszonyt létesít.
II. fejezet
Tagdíj alapja és mértéke
1. A kamarai tag tagdíjának alapja a tárgyévet megelőző gazdasági év nettó árbevétele. A BKIK az éves tagdíj
alapját a közhiteles nyilvántartás adatai alapján állapítja meg.
A nettó árbevétel alapján sávosan meghatározott tagdíj mértéke:
Társas vállalkozás, sávosan megállapított
éves nettó árbevétel (HUF)

Éves tagdíj összege (HUF)

5 milliárd HUF felett

1.200. 000,-

3 milliárd HUF és 5 milliárd HUF között

600.000,-

1 milliárd HUF és 3 milliárd HUF között

150 000

500 milllió HUF és 1 milliárd HUF között

75.000,-

200 millió HUF és 500 millió HUF között

50.000,-

50 millió HUF és 200 millió HUF között

30.000,-

50 millió HUF alatt

15.000,-

Egyéni vállalkozások és kisadózó társas vállalkozások a legkisebb fizetendő tagdíj összegét kötelesek
megfizetni.
Egyéni vállalkozók, kisadózó társas
vállalkozások
egységesen megállapított

Éves tagdíj összege (HUF)
15.000,-

2. Az éves tagdíj mértéke az 1. pontban meghatározottak azzal, hogy a legkisebb fizetendő tagdíj összege
15.000,- Ft, a legnagyobb fizetendő tagdíj összege 1.200.000,- Ft lehet.
3. A Kamara tagja a kamarai hozzájárulás összegét a kamarai tagdíjból levonhatja.
4. A tárgyévben alakult, a BKIK-ba tagként bejegyzett gazdálkodó szervezetek 15.000,- Ft összegű éves tagdíjat
fizetnek a tagság első évében.
5.A tárgyévben tagsági jogviszonyt kezdeményező társas vállalkozások, amennyiben nem rendelkeznek
pénzügyi beszámolóval az előző gazdasági év vonatkozásában, úgy részükre az azt megelőző gazdasági év nettó
árbevétele képezi a tagdíj számításának alapját. A gazdálkodó szervezet pénzügyi beszámolójának elfogadását
követően a kamarai tagság első évében a tagdíj mértéke módosításra nem kerül.
6. Azok a BKIK-ban tagként bejegyzett társas vállalkozások, akik a tárgyévet megelőző gazdasági év
vonatkozásában nem rendelkeznek pénzügyi beszámolóval, részükre az azt megelőző gazdasági év nettó
árbevétele képezi a tagdíj számításának alapját. Amennyiben azt megelőző évben sem rendelkeznek, akkor a
legutolsó, közölt árbevétel képezi a tagdíjszámítás alapját. Ha hiteltérdemlő módon igazolni tudja, hogy a
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számla kiállítását követően helyesbítette a vállalkozás pénzügyi beszámolóját, a valós pénzügyi mérleg
alapján korrigálásra kerül a tagdíjszámla.
7. Azok a kamarai tagok, akik más gazdasági kamarában, jogszabályban előírt kötelezettség alapján tagok, az
éves kamarai tagdíjuk 50%-át kötelesek megfizetni.
8. Pártoló tag. éves tagdíja 10.000,- Ft. A meg nem fizetett pártoló tagi tagdíj a nem teljesítő taggal szemben
polgári jogi úton érvényesíthető követelésnek minősül. A tagdíjhátralék után késedelmi kamat és az igazolt
költségek érvényesíthetők. Tagdíjtartozás a Ptk. szabályai szerint évül el. Amennyiben az írásbeli felszólítást
követően sem történik teljesítés, a pártoló tagi tagsági jogviszonyt a BKIK egyoldalúan felmondhatja az
Alapszabály 11.2.1. pontja szerint.
9. A tagdíjon, illetve pártoló tag által fizetendő tagdíjon felül a Kamara részéről nyújtott többlet-szolgáltatást 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.
III. fejezet
A tagdíjfizetés határideje és módja
1. Az éves tagdíjat egy összegben kell megfizetni számla ellenében, legkésőbb az esedékesség évének
szeptember 30. napjáig.
2. A tag a belépési nyilatkozatában közli a tagdíj megállapításához szükséges, a vállalkozása szerinti adózási
formát, melynek alapján – figyelemmel a 4. pontban foglaltakra – köteles kamarai tagdíjat fizetni. Tagsági
jogviszony akkor jön létre, ha a tag a belépéshez szükséges dokumentumokat beterjesztette és a közölt adatok
alapján megállapított tagdíjat megfizette. A tag a vállalkozásához tartozó adózási forma változását köteles a
BKIK-nak bejelenteni a változás időpontjában. A tagdíjra vonatkozó számla kiállítását követően nincs lehetőség
annak módosítására ebben az esetben.
3. 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 BKIK-nál
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.

IV. fejezet
Tagdíjkedvezmények és méltányosság
1. A bíróság által elrendelt felszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás alatt álló vállalkozás az eljárás
megkezdésétől az eljárás befejezéséig tagdíjfizetésre nem kötelezett, és ez idő alatt a kamarai szolgáltatásokat
csak a nem tagokra vonatkozó térítési díjjal veheti igénybe. Az adott eljárás kezdő időpontját a tag hitelt érdemlő
módon köteles igazolni.
2. Amennyiben az egyéni vállalkozó kamarai tag tevékenységét az egyéni vállalkozóról és az egyéni
cégről
szóló 2009. évi CXV. törvény rendelkezései alapján szünetelteti, kérheti a kamarai tagság
szüneteltetését
is. A kamarai tagság szüneteltetésére abban az esetben kerülhet sor, ha a kérelmező
kamarai tag korábbi
tagdíjtartozását rendezte. A kamarai tagság szüneteltetésének időtartama megegyezik az egyéni vállalkozói
tevékenység szüneteltetésének időtartamával, mely alatt a kamarai tag a tárgyévet érintően mentesül a
tagdíjfizetési kötelezettség alól. Ezen idő alatt a kamarai szolgáltatásokat csak a nem tagokra vonatkozó térítési
díjjal veheti igénybe, tagsági jogviszonya az Alapszabály 11.4.1. pontja szerint szünetel.
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3. 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 kamarai tag (a) és (c), illetve (b) és (c) pontokban foglaltakat együttesen is kérheti. 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.
V. fejezet
A tagdíjfizetés elmulasztásának következményei
1. Tagdíjfizetési kötelezettség, elmulasztása esetén a kamara határidő tűzésével írásban szólíthatja fel a tagot a
teljesítésre
2. A meg nem fizetett tagdíj a nem teljesítő taggal szemben polgári jogi úton érvényesíthető követelésnek
minősül. A tagdíjhátralék után késedelmi kamat és az igazolt költségek érvényesíthetők. Tagdíjtartozás a Ptk.
szabályai szerint évül el.
3. Kizárás vagy a tag kilépése, illetve a tagsági jogviszony szüneteltetése esetén megfizetett tagdíjat az érintett
tag a Kamarától nem követelheti vissza. Ugyancsak nem követelhető vissza a már megfizetet tagdíj, ha
időközben a tag felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás hatálya alá került.
VI. fejezet
Záró rendelkezések
Jelen Tagdíjszabályzat elfogadására és módosítására, az Alapszabály elfogadására és módosítására vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
Budapest, 2022. május „26„
Nagy Elek sk.
elnök

