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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagdíjfizetési szabályzata 

 

 

A tagdíjfizetési szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

(továbbiakban: kamara) Alapszabályának elválaszthatatlan része, melyet a gazdasági kamarákról 

szóló 1999. évi CXXI. törvény 8.§ (3) bek. a) valamint 34.§(1) a.) alapján a területi kamara 

Küldöttgyűlése az alábbiak szerint hagy jóvá. 

 

I. 

 

A tagdíjfizetési szabályzat területi és személyi hatálya 

 

Tagdíjat köteles fizetni minden olyan gazdálkodó szervezet1 (kamarai tv. 2.§ a.)), amely a 

kamara önkéntes tagokról vezetett nyilvántartásába (tagjegyzékébe) felvételét kéri. 

II. 

 

A tagdíjfizetési kötelezettségek alóli mentességek, kedvezmények 

 

1. Nem kell tagdíjat fizetniük a tárgyévben alakuló gazdálkodó szervezeteknek, a kamarai 

tagjegyzékben történő regisztrálásuk térítésmentes. 

 

2. Nem kell tagdíjat fizetnie a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a felszámolás 

hivatalos kezdő napja után attól a naptól, amelytől a gazdasági tevékenységének 

megszüntetését hitelt érdemlően igazolja. 

 

3. Az elnökség és az elnökség által meghatalmazott személy, a kamara főtitkára egyedi 

kérelemre fizetési halasztást, részletfizetést vagy az éves tagdíj elengedését 

engedélyezheti, ha 

 

a) a kamarai tag gyermekápolási ellátások igénybevétele miatt vállalkozási 

tevékenységet nem folytathat, vagy 

 

b) 90 napot meghaladó táppénzes állományban van, illetve vállalkozását közeli 

hozzátartozója ápolásának címén szüneteltetni kényszerül, vagy 

 

c) természeti katasztrófa bekövetkezése miatt a vállalkozási tevékenység feltételei 

jelentősen megromlottak. 

                                                           
1 (gazdálkodó szervezet:  

-a gazdasági társaság, az egyéni cég, az egyesülés, az egyes jogi személyek vállalata, a 

leányvállalat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, a lakásszövetkezet 

kivételével a szövetkezet, az egyéni vállalkozó, amely nem minősül a Magyar Agrár-, 

Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 2.§ c) 

pontja alapján az agrárkamara tagjának-az élelmiszerlánc- felügyeleti információs rendszerben 

nyilvántartott és az agrárgazdasági tevékenységet nem főtevékenységként folytató gazdálkodó 

szervezet is, az egyéni vállalkozót is beleértve 
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III. 

 

A tagdíj alapja 

 

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

szervezeteknél az előző év korrigált nettó árbevétele. 

 

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

tagjegyzékbe, az előző évi korrigált nettó árbevételük alapján időarányos tagdíjat fizetnek. 

 

A korrigált nettó árbevétel az értékesített termék illetve végzett szolgáltatás nettó 

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

értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, 

alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével  a helyi 

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

 

Az értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni a szerződés szerinti teljesítés időszakában 

az üzleti évben értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, valamint a teljesített 

szolgáltatások támogatással és felárral növelt, engedményekkel csökkentett –általános 

forgalmi adót nem tartalmazó– ellenértékét a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 72. §-

ának (1)-(4) bek.,  valamint a 73.§-ának (1)-(4) bek. alapján, a következő eltérések 

figyelembevételével: 

 

Nettó árbevétel (A tárasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ (4) 

b-e .bek. alapján) : 

 

a.) Hitelintézetnél valamint pénzügyi vállalkozásnak a kapott kamat és 

kamatjellegű bevétel, csökkentve a fizetett kamattal és kamat jellegű 

ráfordítással, növelve az egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeivel és a nem 

pénzügyi befektetési szolgáltatás nettó árbevételével. 

 

b.) Biztosítónál a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó működési 

költségekkel, a befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordításokkal 

(csak életbiztosítási ágnál) és egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal , a 

befektetések nettó árbevételével és a nem biztosítási tevékenység bevételeivel: 

csökkentve a kapott osztalékkal és részesedéssel, a saját tulajdonú, saját 

használatú ingatlanok bevétel korrekciójával és a kamatozó értékpapírok 

vételárában érvényesített kamat ráfordításként elszámolt összegével, valamint a 

Kártalanítási Számlával szemben ráfordításként elszámolt összeggel. 

 

c.) Befektetési vállalkozásnál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 

növelve a nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a 

kapott kamatokkal és a kamat jellegű bevételekkel, csökkentve a kamatozó 

értékpapírok vételárában érvényesített kamat ráfordításként elszámolt 

összegével. 
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d.) A kockázatitőke-társaságnál és a kockázatitőke-alapnál a számviteli törvény 

szerinti nettó árbevétel, valamint a befektetett pénzügyi eszköznek minősülő 

részvények, részesedések- kockázati tőke befektetések- eladási árának és könyv 

szerinti értékének különbözetében keletkezett árfolyamnyereség, továbbá az 

ilyen befektetések után kapott osztalék és részesedés együttes összege. 

 

e.) Költségvetési szerveknél- a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos 

pénzforgalmi bevétel. 

 

 

IV. 

 

A tagdíj mértéke 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál az egy gazdálkodó szervezet 

által fizetendő tagdíj legkisebb összege évi 8.000,-Ft és legmagasabb összege 500.000,-Ft lehet. 

A tagdíj éves összegét csökkenti a kamarai közfeladatok ellátásához történő kamarai 

hozzájárulás jogcímén megfizetett évi 5.000,-Ft összegű hozzájárulás.  

 

A tagdíj éves összege 8.000,- Ft-nál kisebb lehet a II. pontban megfogalmazott esetekben, az 

évközben tagsági jogviszonyt létesítő időarányos tagdíjat fizető gazdálkodó szervezetek 

esetében, valamint azon önkéntes kamarai tagoknak, akiknek az éves tagdíjuk a minimum tagdíj. 

 

 

A tagdíj alapja       A tagdíj mértéke 

 

Korrigált nettó árbevétel 0-5.000.000,- Ft esetén   8.000,-Ft 

Korrigált nettó árbevétel 5.000.001- 10.000.000,-Ft 

esetén 

14.000,-Ft 

Korrigált nettó árbevétel 10.000.001- 25.000.000,-Ft 

esetén 

18.000,-Ft 

Korrigált nettó árbevétel 25.000.001-50.000.000,-Ft 

esetén 

27.000,-Ft 

Korrigált nettó árbevétel 50.000.001-75.000.000,-Ft 

esetén 

40.000,-Ft 

Korrigált nettó árbevétel 75.000.001-100.000.000,-Ft 

esetén 

55.000,-Ft 

Korrigált nettó árbevétel 100.000.000,-Ft felett 55.000,-Ft +a korrigált nettó 

árbevétel100.000.000,-Ft 

feletti részének 0,28 ezreléke, 

max. 500.000,-Ft 

 

Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó a tagdíj alapját az 

egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 50 %-ában is megállapíthatja. 
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V. 

 

A tagdíj megállapításának és megfizetésének rendje 

 

1. A tagdíj megállapítása önbevallás vagy becslés alapján történik. 

 

2. A bevallás benyújtásának határideje: 

 

a.) folyamatos kamarai tagság esetén a tárgyév május 31. 

 

b.) évközben belépő gazdálkodó szervezetek esetén a bevallás benyújtásának határideje: 

- ha május 31 után lép be, a belépéstől számított 30 napon belül, 

- ha május 31. előtt lép be, tárgyév május 31. 

 

3. Az önkéntes kamarai tagok a tagdíjat évi két részletben fizetik meg: 

 

a.) az éves tagdíj első részleteként az előző évi bevallásban szereplő korrigált nettó 

árbevétel alapján a IV. fejezetben szereplő sávok szerint meghatározott éves 

tagdíj 50%-át március 15. napjáig, melyből jóváírásra kerül a tagok részére az 

5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulás összege. 

 

b.) A bevallás szerinti éves tagdíj fennmaradó összegét a bevallás benyújtását 

követően a tagdíjkülönbözeti számlán megjelölt fizetési határidőig. 

 

4. Amennyiben a kamarai tag bevallását az előírt határidőre benyújtani elmulasztotta, 

úgy a kamara a rendelkezésére álló gazdálkodási adatok alapján becsléssel állapítja 

meg a tagdíj összegét. Amennyiben legkésőbb augusztus 31-ig a kamarai tagdíj 

bevallási ívet az önkéntes kamarai tag nem juttatja vissza, abban az esetben nincs 

lehetőség számlamódosításra. 

 

5. Az év közben bejelentkező tagok, amennyiben március 15-ig lépnek be, akkor kapnak 

első félévi és második félévi számlát is. Ha az első félévi számlázás után lép be, akkor 

tagdíjat a második félévi számlázáskor fizet időarányosan. Ha a második félévi 

számlázás után lép be a gazdálkodó szervezet, akkor az időarányos tagdíjat a bevallás 

benyújtása után egyedileg elkészített számlán kapja meg, ha az adott évre keletkezik 

fizetési kötelezettsége. 

 

6. Tevékenységüket évközben megszüntető önkéntes kamarai tagok (vállalkozói 

igazolvány visszaadása, végelszámolás, csődeljárás befejezése) időarányos tagdíjat 

fizetnek. Ez a rendelkezés csak az 1 hónapnál hosszabb időtartamok esetére 

vonatkozik. Az időarányos tagdíj meghatározásánál minden megkezdett hónap egész 

hónapnak minősül. 

 

7. Ha az önkéntes tagság kezdeti és befejező időpontja ugyanarra az évre esik, akkor az 

ún. időarányos tagdíj kerül megállapításra a fentiekben leírtak szerint. 
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VI. 

 

Többes tagság 

 

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fiókteleppel és más megyében székhellyel 

rendelkező gazdálkodó szervezetek, amennyiben önkéntes tagságot létesítenek a 

fióktelep szerint illetékes kamaránál, úgy éves tagdíjuk egyedi megállapodás szerint 

kerül megállapításra, melyet az elnökség felhatalmazása alapján a kamara nevében a 

kamara főtitkára hagy jóvá. 

 

2. Azoknak a gazdálkodó szervezeteknek a tagdíja, amelyek szakmai vagy más 

gazdasági kamarai tagságuk mellett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamaránál önkéntes tagságot kívánnak fenntartani, egyedi megállapodás alapján 

kerül meghatározásra az elnökség felhatalmazása alapján a kamarai főtitkár 

jóváhagyásával. 

 

 

VII. 

 

Pártolói tagdíj 

 

Azok a természetes személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező és jogi személyiségű 

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

pártoló tag által felajánlott mértékig pártolói tagdíjat fizetnek, melynek legkisebb mértéke a 

mindenkori minimum tagdíjjal egyezik meg.  

 

VIII. 

 

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 kamarák felé bevallásukat és tagdíjfizetési kötelezettségüket nem teljesítő önkéntes 

kamarai tagok választott kamarai tisztséget nem tölthetnek be, arra nem jelölhetőek, 

illetve visszahívásukat az elnökség automatikusan kezdeményezi a főtitkár 

előterjesztése alapján, továbbá a kamara kedvezményes szolgáltatásait nem vehetik 

igénybe. 

 

3. A több gazdálkodó szervezet összeolvadásával átalakuló gazdálkodó szervezet 

esetében a megszűnő jogelőd tag esetleges tartozásait a jogutód tag fizeti meg. 

 

4. A jogfolytonosan szétváló önkéntes kamarai tagok esetében a jogfolytonos gazdálkodó 

szervezet bocsátja rendelkezésre adatlapon a jogelőd tag megelőző teljes évi adatait, és 

aszerint fizeti meg a tagdíjat. Több jogutód esetén a tagok megállapodása szerint 

arányosított tagdíjfizetést kell teljesíteni. 
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5. A más kamarából átjelentkező önkéntes kamarai tag tagdíja az átjelentkezés 

időpontjától számítottan időarányosan kerül meghatározásra. 

 

6. A kamara térítéses szolgáltatásait (Széchenyi Kártya ügyintézés, mesterképzés és 

vizsgáztatás, okmányhitelesítés) tárgyévben kedvezményesen igénybevevő kamarai 

tagok önkéntes tagságukat csak a tárgyévet követő év december 31-ével szüntethetik 

meg. 

 

 

A 2016. január 01-én hatályba lépett tagdíjfizetési szabályzatot a Kamara 2016. május 20 

napján megtartott küldöttgyűlése a 8/2016 sz. határozatával módosította. 

 

 

 Nyíregyháza, 2016. május 20. 

 

 

 

         Küldöttgyűlés 

       

 

 

 

 

 

  


