
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának 2. számú 

melléklete 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Tagdíjfizetési Szabályzata 

 

I. Általános rész 

 

1. A jelen Tagdíjfizetési Szabályzat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara (JNSZMKIK) Alapszabályának elválaszthatatlan részét (mellékletét) képezi. A 

JNSZMKIK Tagdíjfizetési szabályzata a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. 

Törvény (kamarai törvény) szerint került kialakításra. 

 

II. A tagdíjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése 

 

2. A tagdíjfizetési kötelezettség a kamarai törvény és a JNSZMKIK Alapszabálya alapján a 

tagsági viszonnyal azonos időpontban keletkezik, és a kamarai törvény, valamint az 

Alapszabály által szabályozott módon szűnik meg 

 

3. A kezdőnek minősülő vállalkozás belépéskor a várható évi korrigált nettó árbevétel 

időarányos részének megfelelő tagdíjat fizet, ami nem lehet kevesebb a minimum tagdíj 

összegénél. 

 

4. A kamarában nem új vállalkozásként belépő tag a belépéskor 6.000,- Ft tagdíj első részletet 

fizet, majd előző évi korrigált nettó árbevételéről tett adatszolgáltatás alapján kerül a tagdíja 

megállapításra a mindenkor érvényes tagdíjszabályzat szerint.  

 

5. Az évközben kilépő vállalkozás tagdíjának összege az éves tagdíj időarányos része.  

 

6. Teljes hónapnak számít minden megkezdett hónap.  

 

III. A tagdíjfizetési kötelezettség alóli mentességek, kedvezmények 

 

7. Amennyiben a kamarai tag gazdálkodó szervezet – a bíróság vagy más hatóság intézkedése 

folytán – az alakulás időpontjára visszamenő hatállyal megszűnik, a befizetett tagdíj előleget a 

kamara visszafizeti.  

 

8. A felszámolás, végelszámolás, csődeljárás alatt álló vállalkozás az eljárás hivatalos kezdő 

napjától fogva tagdíj fizetésére nem kötelezett. A vállalkozásnak a gazdasági tevékenység 

megszűnését hitelt érdemlően kell igazolnia. Tagdíjat azonban visszamenőleg is meg kell 

fizetnie abban az esetben, ha a felszámolás, végelszámolás, csődeljárás nem emelkedik 

jogerőre, a vállalkozás nem szűnik meg.  

 

9. „Jogfolytonosan” átalakuló cégeknek a jogelődnél keletkezett tárgyévi korrigált nettó 

árbevétel figyelembevételével szükséges megállapítani és megfizetni a tagdíjat.  

 

10. Amennyiben a kamara tag sorkatonai szolgálata, gyermekápolási ellátás igénybevétele, 

vagy legalább 6 hónapi keresőképtelenség miatt vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezen 

időszak alatt mentesül a tagdíjfizetés alól.  
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IV. A tagdíj alapja 

 

11. A kamarai tagdíj alapja a tárgyévet megelőző évi az értékesített termék, illetőleg végzett 

szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a vásárolt, 

közvetített szolgáltatások értékéből a számviteli törvény szerinti alvállalkozói 

teljesítményértékkel, valamint az anyagköltséggel (korrigált nettó árbevétel).  

 

V. A tagdíj mértéke 

 

12. A minimum tagdíj összege: 12.000,- Ft 

 

13. A fizetendő tagdíj: 

 

Korrigált nettó árbevétel 

(millió/Ft) 

Évi alaptagdíj 

(Ft) 

Kiegészítő tagdíj mértéke 

0 - 10 

10 – 1000 

1000 – 5000 

5000 felett 

12.000 

12.000 

600.000 

800.000 

 

--- 

0,5 ezrelék 

--- 

--- 

 

14. Jász-Nagykun-Szolnok megyében fiókteleppel (más megyében székhellyel) rendelkező 

vállalkozás tagsági viszonyának létesítése után az éves tagdíj összegére egyedi megállapodást 

a kamara elnöke köthet. Ugyanígy eljárhat megyei székhelyű vállalkozások tagdíjának 

megállapításában.  

 

VI. A tagdíj megállapításának és megfizetésének rendje 

  

15. A tagdíjat a kamara a tag előző évi korrigált nettó árbevételéről szóló adatszolgáltatása 

alapján állapítja meg, a tárgyévet megelőző évi kezdő vállalkozásnál éves korrigált nettó 

árbevételre számítva.  

 

16. A kamarai tag a tagdíjat az alábbi részletekben fizeti:  

Minden vállalkozásnál 

- április 15-én (kivéve a minimum tagdíjat fizetők) a megelőző évi tényleges tagdíj 50 %-a 

kerül előlegként számlázásra,  

- szeptember 15-én a tényleges adatszolgáltatásnak megfelelő tagdíjkülönbözet kerül 

számlázásra.  

 

17. Tevékenységét a tárgyévet megelőző évben kezdő vállalkozás tagdíj első részleteként a 

minimális tagdíjjal megegyező összeget fizeti meg.  

 

18. Folyamatos kamarai tagság esetén adatszolgáltatás határideje: minden év május 31., míg 

az évközben belépő tagoknál a belépési nyilatkozat beadása után 30 nap.  

 

VII. A tagdíj bevallás és befizetés elmulasztása esetén követendő eljárás 

 

19. A kamarai tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesítő kamarai tag, vagy képviselője 

kamarai tisztséget nem tölthet be, arra nem jelölhető, valamint a választott tisztségből történő 

visszahívását az elnökség kezdeményezi a titkár előterjesztése alapján.  
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20. A tagdíj megállapítás alapjául szolgáló adatszolgáltatási és tagdíjfizetési kötelezettségének 

többszörös felszólítás után tárgyév december 31-ig nem teljesítő tagot a kamara tagjai sorából 

kizárhatja. A kizárásról az Ellenőrző Bizottság javaslatára az Elnökség dönt.  

 

VIII. Pártoló tagság 

 

21. Pártoló tagság létesítése az Alapszabály 23. Pontja alapján jöhet létre. A pártoló tagság 

tagdíjának mértéke egyedi megállapodásban kerül rögzítésre, összege nem lehet kevesebb a 

minimum tagdíj összegénél. Az egyedi megállapodást az Ügyvezető Elnökség hagyja jóvá.  

 

 


