Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Tagdíjfizetési Szabályzata
Hatályos: 2012. január 1-jétől
(egységes szerkezetben)
I. A jelen Tagdíjfizetési Szabályzat a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(HKIK) Alapszabályának elválaszthatatlan részét (mellékletét) képezi. A HKIK
Tagdíjfizetési Szabályzata, a gazdasági kamarákról szóló, a 2011. évi CLVI.
törvény (az Egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról,) valamint a 2003. évi CXXXI. törvénnyel módosított 1999. évi
CXXI. törvény (kamarai törvény – Gktv.) szerint került kialakításra. Hatálya
kiterjed
a tagdíjakra,
kamarai hozzájárulásra
a kamara szolgáltatásaiért fizetett díjakra
a.) A gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartása
A cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való
bejegyzését, az egyéni vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott bejelentés
alapján történő nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon belül - a 19/B.
pontban meghatározott kivétellel – köteles a székhelye szerint illetékes területi
kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni. (Gktv. 8/A. § (1)
bekezdés alapján)
A 2012. január 1-jén már működő gazdálkodó szervezetek ez időponttól számított
60 napon belül kötelesek e fejezet rendelkezéseinek megfelelően kamarai
nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. (Gktv. 45.§)
A gazdálkodó szervezetnek a megyeszékhelyen kívüli megyei jogú városi
kamaránál kell a nyilvántartásba való bejegyzését kérni, amennyiben székhelye a
megyeszékhelyen kívüli megyei jogú város közigazgatási határán belül van.
Amennyiben a kamarai tag gazdálkodó szervezet nem a székhelye szerinti kamara
tagja,
nyilvántartásba vételét a székhelye szerint illetékes kamaránál kell kérnie. A 15/C.
pontban írt kamarai szolgáltatások igénybevételére a székhelye szerint, a 15/B. d)g) pontok szerinti szolgáltatások igénybevételére pedig a tagsága szerint illetékes
területi kamaránál jogosult.
A Gktv. 2.§ d) pont szerinti gazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató
gazdálkodó szervezet és mezőgazdasági termelő az előző pont szerinti bejegyzés
kérésére nem köteles, az egyéb gazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató
gazdálkodó szervezet a területi kereskedelmi és iparkamaránál köteles kérni a
kamarai nyilvántartásba való bejegyzését. (Gktv. 8/A.§ (2) bekezdés)
Nem köteles kamarai nyilvántartásba vételét kezdeményezni az egyéni vállalkozó,
ha 2012. január 1-jén egyéni vállalkozói tevékenységet, annak szüneteltetése miatt
nem folytat. Amennyiben az egyéni vállalkozó tevékenységét ismét folytatja, a
19/A. pont első bekezdésében foglaltak szerint kell eljárnia.
A kamarai közfeladatok ellátásához történő hozzájárulásként a gazdálkodó
szervezet köteles kamarai hozzájárulást fizetni.
A kamarai hozzájárulás összege évi 5 000 forint. A kamarai hozzájárulást a tárgyév
március 31-ig kell megfizetni a kamarai nyilvántartást vezető területi kamara
részére. A kamarai hozzájárulást a területi kamara e célra fenntartott alszámlájára
átutalással, vagy az ügyfélszolgálati irodájában, készpénzben kell megfizetni.

Amennyiben a területi kamara tagja az 5 000 Ft kamarai hozzájárulást megfizette, a
területi kamara az önkéntes kamarai tag esetében a tagdíjszámlán a jelen szabályzat
szerint fizetendő számított tagdíj összegéből a befizetett összeget levonja.
A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás. A kamarai hozzájárulás meg
nem fizetése esetén azt az állami adóhatóság adók módjára hajtja be, a kamara az
kötelezően nyújtandó térítésmentes kamarai alapszolgáltatásokat felfüggeszti.
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 nyilvántartását vezető területi kamarának bejelenti.
A gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásáról 2012. március 31-ét követő időszakra
vonatkozó Eljárási rendet az 1. sz melléklet tartalmazza (Nem publikus)
b.) Tagdíjat fizet (II. pont szerint) minden gazdálkodó szervezet, amely a
kamarában önkéntes tagsági viszonyt létesít. A tagdíjon felül a tagvállalkozás és nem
tag egyéb intézmény, vállalkozás magánszemély pártoló tagdíjat és a kamarai törvény
által meghatározott esetekben és szabályok szerint adományt fizethet a kamara javára
egyedi megállapodás alapján.
c.) A kamara által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő szolgáltatási díjat köteles
fizetni, amennyiben jogszabály vagy jelen szabályzat alapján a díjfizetési kötelezettség
alól az igénybevevőt a kamara nem mentesíti.
II. A tagdíjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése
A tagdíjfizetési kötelezettség a kamarai törvény és a HKIK Alapszabálya alapján az önkéntes
tagsági viszonnyal azonos időpontban keletkezik és a tagsági viszony megszűnésének törvény
által szabályozott formájában a bejelentés évének utolsó napján szűnik meg.
A kezdőnek minősülő vállalkozás első félévben történő belépésekor a minimum számított
tagdíj 100%-át (azaz: 12.000.-Ft-ot) fizeti, második félévben történő belépéskor a minimum
tagdíj 50%-át (azaz: 6.000.-Ft-ot) fizeti.
A kamarába nem újként alakult vállalkozásként belépő tag tagdíja az előző évi korrigált nettó
árbevételéről tett nyilatkozata alapján, a mindenkor érvényes tagdíjszabályzat szerint,
időarányosan kerül megállapításra úgy, hogy a tárgyévre minimálisan fizetendő tagdíj
mértéke 12 000 Ft. Amennyiben az előző évi korrigált nettó árbevételéről tett nyilatkozata
alapján a számított tagdíj mértéke éves szinten a 12 000 Ft összeget meghaladja, úgy a 12 000
Ft összegen felüli rész a belépés napjától december 31-ig időarányosan kerül megállapításra.
A naptári év utolsó napjára szóló hatállyal a tagsági viszonyt kilépéssel megszüntető
gazdálkodó szervezet a naptári évre szóló tagdíjat köteles megfizetni.
Az év közben jogutód nélkül megszűnő gazdálkodó szervezet tagdíjának összege az éves
tagdíj időarányos része, de legalább 12 000 Ft.
III. A számított tagdíj alapja
A számított kamarai tagdíj alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó
árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a vásárolt, közvetített
szolgáltatások értékéből a mindenkor érvényes számviteli törvény szerinti alvállalkozói
teljesítményértékkel, valamint az anyagköltséggel (korrigált nettó árbevétel). A tagdíj
mértékének meghatározásánál a mindenkori hatályos helyi adókról szóló törvény tartalmi

előírásait kell alkalmazni. A számított kamarai tagdíj mértéke magában foglalja megfizetett
kamarai hozzájárulást összegét.
IV. A számított tagdíj mértéke
Az arányos tagdíj mértéke az előző évi korrigált nettó árbevétel után: 2 ezrelék.
A tagdíj minimuma: 12.000.-Ft (azaz: tizenkétezer forint) /év.
A tagdíj maximuma: 1.500.000,- Ft (azaz: egymillió-kétszázezer forint) /év, illetve a
gazdálkodó szervezet által e felett az összeg felett önként felajánlott összeg.
V. A tagdíj megállapításának és megfizetésének rendje:
1. A kamarai tag az éves tagdíjat két részletben fizeti.
2. A tagdíj első részletének összege:
a). a tárgyévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő
vállalkozásnál a megelőző év tagdíja 50%-ának megfelelő összeg, de legalább
12.000.- Ft
b). a tevékenységét a tárgyév közben kezdő vállalkozásnál a II. pontban
szabályozott mérték az irányadó.
c.) Az V/2. a) és b) pontban írt (számított) tagdíj mértéket a kamara csökkenti a
számla kiállítási napjáig megfizetett, HKIK-t megillető I/a pont szerinti kamarai
hozzájárulás összegével
d).A kamara a tagdíj első részletéről (az V/2. a) és b) pont szerinti számított és a
c) pont szerint csökkentett összegről ) számlát bocsát ki minden év március 31ig, mely esedékes a számlán feltüntetett fizetési határidőben.
3. A tényleges éves tagdíj megállapítása bevallás után minden év szeptember 30-ig
történik meg, A kamara a tagdíj második részletéről ( első részlet szerinti és a tárgy
évi bevallás szerinti éves számított tagdíj különbözetének összege ) számlát bocsát ki ,
mely esedékes a számlán feltüntetett fizetési határidőben. Amennyiben az éves
tagdíjkülönbözet kiszámlázásának napjáig megfizetésre kerül a kamarai hozzájárulás
összege és az első részlet számításánál csökkentő tételként az nem lett figyelembe
véve, úgy az éves számla kiállításakor a kamara azt figyelembe veszi.
a 2.) és 3. pont szerinti 2012.évi számviteli , pénzügyi folyamatot a 2. sz. melléklet
tartalmazza.(Nem publikus)
4. A kezdőnek nem minősülő kamarai tagok tagdíjbevallásának beadási határideje:
minden év május 31. A kezdő vállalkozásoknak vagy tagságot tárgyévben létesítő
vállalkozásnak a kezdés évében (tagsági viszony létesítésének időpontjában) van
bevallás-beadási kötelezettségük.
5. Az adatszolgáltatást elmulasztó tag esetében az előző évi korrigált tagdíj kerül
kiszámlázásra, amely nem lehet magasabb az előző évi, inflációs rátával növelt
korrigált nettó árbevétel utáni tagdíj plusz 20% mértéknél, de minimum
20.000.-Ft. Ezen összeg a tárgyévi bevallás benyújtását követően vagy a kamara
birtokába jutott egyéb hiteles információ (mérlegbeszámoló, adóbevallás) alapján
kerülhet módosításra. Az automatikusan kiszámlázott összeg megfizetése nem
mentesít az adatlap benyújtása alól. Az automatikusan kiszámlázott összeg meg nem
fizetése esetén a kamara a behajtási szabályok szerint járhat el, a tagot tagsági
köréből kizárhatja.
6. A határidőben meg nem fizetett kamarai tagdíjat a fizetési határidő lejárta után
késedelmi kamat terheli. A késedelmi kamat mértéke: az évi költségvetési

törvényben meghatározott mértékű kamat /Ptk. 301.§ (1) bek./. A kamarai tag által
bármilyen címen történő túlfizetés miatt - a kamarai tag igénylésétől számított 30
napon belüli visszafizetés esetén - a kamara a visszaigénylő kamarai tag részére
kamatot nem fizet, határidőn túli visszafizetés esetén a tagot PTK szerinti kamat illeti
meg. A kamara bárminemű kamarai tagsággal, tevékenységgel stb. kapcsolatos
igazolás kiadását, kedvezményes, térítésmentes szolgáltatás nyújtását megelőzően a
számlázási időszaknak megfelelő időarányos mértékben vizsgálja a tagdíjfizetési
kötelezettség teljesítését. Fizetési hátralék fennállása esetén a kamara jogosult az
igazolás és/vagy szolgáltatás teljesítését megtagadni illetve felfüggeszteni a tartozás
megfizetésének időpontjáig vagy a teljesítést díjkötelessé tenni. A szolgáltatás
igénybevételét követően késedelmesen megfizetett tagdíj ténye nem mentesít a
szolgáltatási díj megfizetése alól, illetve a megfizetett szolgáltatási díj a fizetendő
tagdíj összegéből nem levonható.
7. A kamara elnöksége (főtitkári előterjesztés alapján) saját hatáskörben eseti 100 000.Ft összeg fölötti kérés esetén, illetve a főtitkár saját hatáskörben esetenként 100 000.Ft összeget meg nem haladó egyedi kérelemre fizetési halasztást vagy
tagdíjmérséklést illetve felmentést engedélyezhet mérlegelési jogkörben eljárva
8. A kamara a mindenkor érvényes Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezéseknek,
és a mindenkor érvényes egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi a
kamarával szemben fennálló tagdíjtartozások beszedését, az Elnökség által
meghatározott elvek szerint. A tartozását nem rendező magánszemély kamarai tag,
illetve társas vállalkozás esetén annak kamarai képviselője (és a vállalkozás), illetve
a magánszemély vagy vállalkozás által a tartozás hátrahagyásával alapított új
vállalkozás (és képviselője)
választott kamarai tisztséget nem tölthet be
a kamara kedvezményes díjú vagy térítésmentes rendezvényein nem vehet
részt
kamarai támogatásban nem részesülhet
a kamara kedvezményes szolgáltatásainak igénybevételére nem jogosult
30 napon túli rendezetlen tartozás esetén felszólítás követő 30 nap múlva a
kamarai tagkörből kizárható
9. Több megyei kamara illetékességi területén fiókteleppel rendelkezők, kiterjedt
hálózatszerűen működő szervezetek tagdíjának megállapítása legalább a fióktelepi
árbevétel alapulvételével számított módon, a tag kérésére egyedi megállapodás útján
is történhet.
VI. Pártoló tagság
A pártoló tagság tagdíjának mértéke a pártoló tag által felajánlott összeg, de minimum
20.000.-Ft/év.
VIII. A kamara által nyújtott szolgáltatások térítési díjai
Jelen szabályzat 4.sz. mellékletét képezi.

Értelmező rendelkezések
.
IX. Záró és értelmező rendelkezések
1. Nettó árbevétel: A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény
értelmező rendelkezései szerinti nettó árbevétel.
2. A helyi iparűzési adóalap: A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C.
törvény 39 § (1) szerinti helyi iparűzési adóalap.
3. Kezdő vállalkozás: Egyéni vállalkozó esetében, akinek a vállalkozói igazolványát a
tárgyévben adták ki. Társas vállalkozásoknál, akinek a cégbejegyzésének dátuma
tárgyévi. Átalakulás, jogutódlás esetén a vállalkozás nem minősül kezdőnek.
4. A szabályzat rendelkezéseit a 2012. évi tagdíjak megállapítására és befizetésére kell
először alkalmazni.
Az egyéb fogalmak tekintetében a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. törvény
VII. fejezet értelmező rendelkezéseiben foglaltakat kell alkalmazni
A HKIK Küldöttgyűlése a jelen Tagdíjfizetési Szabályzatot a 2012. április 17-i ülésén a
VIII./2012. (IV. 17.) számú határozatával elfogadta.

Eger, 2012.01.01.

Dr Bánhidy Péter
elnök

1. sz. melléklet
Eljárási rend
a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásáról
a 2012. március 31-ét követő időszakban
1. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (Gktv.) 45.§ (1) bekezdése
alapján a törvény hatálybalépésekor már működő gazdálkodó szervezetek 2012. január
1-jétől számított 60 napon belül (vagyis március 1-ig) kötelesek a 8/A.§ (1)-(3)
bekezdés rendelkezéseinek megfelelően nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.
A Gktv. 34/A.§ (3) bekezdése szerint az 5000 Ft kamarai hozzájárulást a tárgyév
március 31-ig kell megfizetni a kamarai nyilvántartást vezető területi kamara részére.
2. A gazdálkodó szervezet kamarai nyilvántartásba vételéről és a kamarai hozzájárulás
megfizetéséről a területi kamara igazolást állít ki a gazdálkodó szervezet részére.
(Igazolásminta 1. számú melléklet)
(Az igazolás iratmintáját a NAV részére megküldtük és kértük szakértői véleményüket
arról, hogy az megfelel-e a számviteli bizonylat alaki és tartalmi követelményeinek,
illetve kértünk véleményt arról is, hogy a kamarát számlaadási kötelezettség terheli-e).
3. A területi kamara március 31-ét követően az MKIK által rendelkezésére bocsájtott, a
kamara illetékességi körébe tartozó egyéni és társas vállalkozások adatbázisából
megállapítja, hogy melyek azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek törvényi
kötelezettségüknek (regisztráció, kamarai hozzájárulás megfizetése) nem tettek eleget.
4. A Gktv. 8/A.§ (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy amennyiben a területi kamara azt
állapítja meg, hogy a gazdálkodó szervezet a Gktv. szerinti kamarai nyilvántartásban
nem szerepel, felszólítja, hogy e kötelezettségének öt munkanapon belül tegyen eleget.
A felszólítás eredménytelensége esetén a gazdálkodó szervezetet az illetékes területi
kamara a kamarai nyilvántartásba bejegyzi és intézkedik a kamarai hozzájárulás
behajtása iránt. (Felszólításminta 2. számú melléklet)
5. A felszólítás eredménytelensége esetén a területi kamara a nyilvántartásba vételre
kötelezett gazdálkodó szervezetet az adatbázisból ismert adatai feltüntetésével a
kamarai nyilvántartásba „nyilvántartásba vétel rendezetlen”, vagy „nyilvántartásba
vétel folyamatban” megjelöléssel jegyzi be.
6. Amennyiben a felszólításra érkezett válaszból megállapítható, hogy az érintett a
kamarai nyilvántartásba vételre nem kötelezett, úgy az előző pont szerint
nyilvántartott gazdálkodó szervezetet a nyilvántartásból törölni kell.
7. A gazdálkodó szervezet részére megküldött felszólítást úgy kell megtenni, hogy annak
átvétele utólag bizonyítható legyen (tértivevényes levél, vagy a megérkezést igazoló
elektronikus irat).
(Az adók módjára történő behajthatóságnak egyik előfeltétele a felszólítás átvétele. Az
Art. 161.§ (2) bekezdése szerint: „Ha a behajtást kérőt törvény valamely végrehajtási
cselekmény foganatosítására kötelezi, annak megtörténtét a megkeresésben igazolni
kell.”)

8. A Gktv. 34/A (5) bekezdése alapján a meg nem fizetett kamarai hozzájárulás
köztartozás. A kamarai hozzájárulás meg nem fizetése esetén azt az állami adóhatóság
adók módjára hajtja be.
Az adók módjára, a behajtást kérő megkeresése nyomán történő behajtás szabályait az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 161.§ tartalmazza.
9. Az Art. hivatkozott §-ának (1) bekezdése szerint, mely 2012. január 1-től hatályos, a
köztartozás jogosultja az adóhatóságot behajtás végett akkor keresheti meg, ha a
köztartozás összege a 10.000 Ft-ot meghaladja (a korábbi összeghatár 5.000 Ft volt).
Mivel a kamarai hozzájárulás meg nem fizetéséhez a törvény késedelmi pótlékot,
bírságot, vagy egyéb anyagilag értékelhető jogkövetkezményt nem rendel, a behajtás
legkorábban három év elteltével kezdeményezhető.
(E tárgyban levélváltás történt a NAV Jogi Főosztályával, majd személyes egyeztetést
folytattunk a NAV elnökhelyettesével is. Javaslatuk az, hogy a probléma csak
törvénymódosítással orvosolható, amit a behajtandó összeg nagyságrendjének
ismeretében, ez év májusában lenne célszerű kezdeményezni. A törvény (Art.)
módosításán kívül a kamarai nyilvántartásba vétel, illetve a kamarai hozzájárulás
megfizetése egyéb jogszabályok módosításával is ösztönözhető: köztartozás
mentességet előíró jogszabályok, közbeszerzési törvény, EU-s, illetve költségvetési
forrásokhoz jutást szabályozó, továbbá engedélyhez, bejelentéshez kötött
tevékenységeket előíró jogszabályok, stb.)
10. A kamarai nyilvántartásba már bejegyzett gazdálkodó szervezetnek a kamarai
hozzájárulás összegét a bejegyzését követően évente, a tárgyév március 31-ig kell a
nyilvántartást vezető területi kamara részére megfizetni. A kamarai hozzájárulás
bejegyzést követő meg nem fizetése esetén jelenleg csak az 5.-7. pontokban leírtak
szerint tudunk eljárni.
11. Az egyéni, illetve a társas vállalkozások nyilvántartását vezető szervekkel létrejövő
online kapcsolat útján (várhatóan ez év őszétől) a területi kamarák közvetlenül kapnak
információt az egyéni és társas vállalkozások náluk vezetett és a kamarai
nyilvántartásban is szereplő adatainak változásáról, illetve a megszűnésről és az új
egyéni vagy társas vállalkozás bejegyzéséről.
12. A gazdálkodó szervezetek országos adatbázisa az egyes területi kamarák honlapjáról
várhatóan ez év májusától lesz elérhető.

1. számú minta
Gazdálkodó szervezet megnevezése:
Címe:
Tárgy: igazolás kamarai nyilvántartásba vételről
Ügyszám:
Tisztelt <vállalkozás neve>!
Értesítem és egyben igazolom, hogy kérelme és az abban megjelölt adatok alapján a
gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (Gktv.) 8/A. § szerinti kamarai
nyilvántartásba bejegyeztem.
Igazolom továbbá azt is, hogy a Gktv. 34/A. § (2) bekezdésében megállapított 5000 Ft, azaz
ötezer forint kamarai hozzájárulást megfizette.
Kamarai nyilvántartási száma:
Tájékoztatom, hogy a Gktv. 8.§ (2a) bekezdése alapján jogosult az alábbi kamarai
alapszolgáltatások igénybevételére:
tanácsadás gazdasági, pénzügyi,adózási, hitelhez jutási kérdésekben;
üzleti partnerkeresés;
pályázatfigyelés.
A fenti szolgáltatások igénybevételének módjáról a <kamara telefonszáma> telefonszámon,
vagy a <kamara honlapcíme> honlapon elérhető információk alapján tájékozódhat.
Felhívom figyelmét, hogy a Gktv. 8/A. § (2) bekezdése alapján a kamarai hozzájárulás
összegét évente a tárgyév március 31-ig kell külön felhívás nélkül a kamara <kamara
bankszámlaszáma> számú bankszámlájára megfizetni.
A kamara tagja a kamarai hozzájárulás összegét az önkéntes kamarai tagdíjból levonhatja.
Amennyiben a területi kamara tagja az 5000 Ft kamarai hozzájárulást megfizette, a területi
kamara az ezt követően kiállított tagdíjszámlán feltüntetett tagdíj összegéből a befizetett
összeget levonja.
A Gktv.8/A. § (6) bekezdése alapján a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt
változás esetén köteles adatmódosítást kezdeményezni.
A változás-bejelentés történhet
online kitöltéssel a kamara honlapján, a regisztrációs szoftver elindítása és azt
adószámának beírása után
a kamara honlapjáról letöltött adatlap teljes kitöltésével, amit cégszerűen aláírva be
kell küldenie a kamarába akár postán, akár elektronikus úton
Az adatmódosításért díjat nem kell fizetni.
Egyéb információk: <szabad szöveg> (ha nincs ilyen kamaránként megadott szöveg, akkor az
„Egyéb információk:” is le marad!)
Dátum
aláírás

2. számú minta
Gazdálkodó szervezet megnevezése:
Címe:
Tárgy: igazolás kamarai nyilvántartásba vételről
Ügyszám:
Tisztelt <vállalkozás neve>!
A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a gazdasági kamarákról szóló
1999. évi CXXI. törvény (Gktv.) 8/A. §-ában előírt kötelezettsége ellenére kamarai
nyilvántartásba való bejegyzését nem kezdeményezte és/vagy a Gktv. 34/A.§ (2), (3)
bekezdésében előírt 5000 Ft kamarai hozzájárulást a törvényben előírt határidőig (tárgyév
március 31.) nem fizette meg.
Felszólítom, hogy a feni kötelezettségének öt munkanapon belül tegyen eleget.
Tájékoztatom, hogy a jelen felszólítás eredménytelensége esetén a nyilvántartásomban
szereplő adatai alapján a kamarai nyilvántartásba „nyilvántartása rendezetlen” megjelöléssel
jegyzem be és intézkedek a kamarai hozzájárulás behajtása iránt.
A Gktv. 34/A.§ (5) bekezdése szerint a meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás. A
kamarai hozzájárulás meg nem fizetése esetén azt az állami adóhatóság adók módjára hajtja
be.
Kérem, hogy amennyiben a gazdálkodó szervezet nem tartozik a Gktv. idézett
rendelkezéseinek hatálya alá és így kamarai nyilvántartásba vételre nem kötelezett, vagy
időközben kötelezettségének eleget tett, az ezt igazoló dokumentumok másolatával
kamaránkat erről személyesen, levélben, vagy elektronikus úton tájékoztassa, illetve szükség
esetén adategyeztetést kezdeményezhet.
A kamarai nyilvántartással kapcsolatos bővebb információkat, az ügyfélszolgálati irodák
elérhetőségeit, megtalálja a székhelye szerint illetékes területi kamara honlapján (<honlap
elérhetősége>).
Egyéb információk: <szabad szöveg> (ha nincs ilyen kamaránként megadott szöveg, akkor az
„Egyéb információk:” is le marad!)
Dátum
aláírás

2sz melléklet
Számviteli, pénzügyi folyamat
A.) székhely szerint H.megyében tag+H.megyében regisztrált
1. eset
Tagdíj első részlet megfizetése önkéntes kamarai tag részéről számla alapján, kamarai
hozzájárulást nem fizetett. Mértéke tárgyévet megelőző teljes évben változatlan
szervezeti formában működő vállalkozásnál a megelőző év tagdíja 50%-ának
megfelelő összeg, de legalább 12.000.- Ft
1.1 A tagdíj első részlete pénzügyileg teljesült
 5000 Ft kamarai hozzájárulás jóváírása belső bizonylattal (főszámláról
alszámlára utalás
 első számlához kapcsolódóan 5000 Ft értékű jóváíró számla kibocsátása
 Tagdíj második részlet megfizetése önkéntes kamarai tag részéről
számla alapján, kamarai hozzájárulást fizetett. Mértéke az első részlet+
5000 Ft és a tárgy évi bevallás szerinti éves tagdíj különbözetének
összege. Alaptagdíjas esetben nincs második számla, jóváírásra kerül
tagdíj folyószámlán belső bizonylattal.
1.2 .A tagdíj első részlete pénzügyileg nem teljesült a második számlázásig
 Tagdíj második részlet megfizetése önkéntes kamarai tag részéről
számla alapján, kamarai hozzájárulást nem fizetett. Mértéke az első
részlet és a tárgy évi bevallás szerinti éves tagdíj különbözetének
összege. Alaptagdíjas esetben nincs második számla.
1.3 A tagdíj első részlete pénzügyileg teljesült a második számlázást követően
 5000 Ft kamarai hozzájárulás jóváírása belső bizonylattal (főszámláról
alszámlára utalás
 első számlához kapcsolódóan 5000 Ft értékű jóváíró számla kibocsátása
 az 5000 Ft jóváíró számla beteljesítése a 2. tagdíjszámlába, vagy
alaptagdíjas esetben jóváírásra kerül tagdíj folyószámlán belső
bizonylattal:
2. eset
5000 Ft kamarai hozzájárulás megfizetése bankban
5000 Ft kamarai hozzájárulás megfizetése pénztárban
Tagdíj első részlet megfizetése önkéntes kamarai tag részéről számla alapján, kamarai
hozzájárulást már fizetet. Mértéke tárgyévet megelőző teljes évben változatlan
szervezeti formában működő vállalkozásnál a megelőző év tagdíja 50%-ának
megfelelő összeg, de legalább 12.000.- Ft csökkentve 5.000 Ft megfizetett összeggel.
5000 Ft kamarai hozzájárulás megfizetése bankban
5000 Ft kamarai hozzájárulás megfizetése pénztárban
Tagdíj második részlet megfizetése önkéntes kamarai tag részéről számla alapján,
kamarai hozzájárulást nem fizetett. Mértéke az első részlet+5000 Ft és a tárgy évi
bevallás szerinti éves tagdíj különbözetének összege. Alaptagdíjas esetben nincs
második számla.
3. eset
Tagdíj első részlet megfizetése önkéntes kamarai tag részéről számla alapján, kamarai
hozzájárulást nem fizetet. Mértéke tárgyévet megelőző teljes évben változatlan

szervezeti formában működő vállalkozásnál a megelőző év tagdíja 50%-ának
megfelelő összeg, de legalább 12.000.- Ft
Az első számla kibocsátása után megfizeti a kamarai hozzájárulást
5000 Ft kamarai hozzájárulás megfizetése bankban
5000 Ft kamarai hozzájárulás megfizetése pénztárban
Tagdíj második részlet megfizetése önkéntes kamarai tag részéről számla alapján,
kamarai hozzájárulást fizetett. Mértéke az első részlet+5000 Ft és a tárgy évi bevallás
szerinti éves tagdíj különbözetének összege . Alaptagdíjas esetben nincs második
számla, a megfizetett kamarai hozzájárulás jóváírásra kerül tagdíj folyószámláján
belső bizonylattal:
4. eset
4.1
A kezdőnek minősülő vállalkozás első félévben történő belépésekor a
minimum bruttó tagdíj 100%-át (azaz: 12.000.-5000-Ft-ot) fizeti, második
félévben történő belépéskor a minimum tagdíj 50%-át (azaz: 6.000-5000.-Ftot) fizeti.
Egyidejűleg fizeti a kamarai hozzájárulást
5000 Ft kamarai hozzájárulás megfizetése bankban
5000 Ft kamarai hozzájárulás megfizetése pénztárban
4.2
A kamarába nem új vállalkozásként belépő tag tagdíja az előző évi korrigált
nettó árbevételéről tett nyilatkozata alapján, a mindenkor érvényes
tagdíjszabályzat szerint, időarányosan kerül megállapításra. a fizetendő tagdíj
mértéke megegyezik a számított tagdíj értéke – 5000 Ft, de legalább 7000 Ft
Egyidejűleg fizeti a kamarai hozzájárulást
5000 Ft kamarai hozzájárulás megfizetése bankban
5000 Ft kamarai hozzájárulás megfizetése pénztárban
vagy egyidejűleg igazolja a kamarai hozzájárulás korábbi megfizetését
Amennyiben az 4.2. szerinti belépő célja „pusztán csak” kamarai igazolás kérése, úgy a
kamarai hozzájárulás mellett teljes évi tagdíj megfizetését követően adható ki az igazolás.
Több éves kamarai tagdíjhátralék esetén a belépés feltétele a korábbi9 időszak tartozásainak
rendezése.
5. eset
5.1 Regisztrációra nem köteles önkéntes kamarai tag esetében a sz7ámított és
fizetendő tagdíj mértéke megegyezik, a fizetés a Tagdíjszabályzat szerint.
A kezdőnek minősülő vállalkozás első félévben történő belépésekor a minimum bruttó

B.) Székhely szerint H.megyében tag+ más megyében regisztrált
Székhely szerinti kamara igazolása rendelkezésre áll a kamarai hozzájárulás
megfizetéséről Tagdíj első részlet megfizetése önkéntes kamarai tag részéről számla
alapján, kamarai hozzájárulást már fizetet. Mértéke tárgyévet megelőző teljes évben
változatlan szervezeti formában működő vállalkozásnál a megelőző év tagdíja 50%-

ának megfelelő összeg, de legalább 12.000.- Ft csökkentve 5.000 Ft megfizetett
összeggel.. Tagdíj második részlet megfizetése önkéntes kamarai tag részéről számla
alapján, kamarai hozzájárulást nem fizetett. Mértéke az első részlet+5000 Ft és a tárgy
évi bevallás szerinti éves tagdíj különbözetének összege
Székhely szerinti kamara igazolása nem áll rendelkezésre a kamarai hozzájárulás
megfizetéséről Tagdíj első részlet megfizetése önkéntes kamarai tag részéről számla
alapján, kamarai hozzájárulást nem fizetet. Mértéke tárgyévet megelőző teljes évben
változatlan szervezeti formában működő vállalkozásnál a megelőző év tagdíja 50%ának megfelelő összeg, de legalább 12.000.- Ft. Tagdíj második részlet megfizetése
önkéntes kamarai tag részéről számla alapján, kamarai hozzájárulást nem fizetett.
Mértéke az első részlet és a tárgy évi bevallás szerinti éves tagdíj különbözetének
összege
Székhely szerinti kamara igazolása nem áll rendelkezésre a kamarai hozzájárulás
megfizetéséről az első tagdíj részlet kiszámlázásáig. Tagdíj első részlet megfizetése
önkéntes kamarai tag részéről számla alapján, kamarai hozzájárulást nem fizetet.
Mértéke tárgyévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő
vállalkozásnál a megelőző év tagdíja 50%-ának megfelelő összeg, de legalább
12.000.- Ft. Az első számlát követően becsatolja a kamarai hozzájárulás
megfizetéséről szóló igazolást. Tagdíj második részlet megfizetése önkéntes kamarai
tag részéről számla alapján, kamarai hozzájárulást már fizetett. Mértéke az első részlet
+5000 Ft és a tárgy évi bevallás szerinti éves tagdíj különbözetének összege
Alaptagdíjas esetben nincs második számla, a megfizetett kamarai hozzájárulás
jóváírásra kerül tagdíj folyószámláján belső bizonylattal.

3.sz melléklet
További értelmező rendelkezések
nettó árbevétel:
a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres
könyvvitelt vezető vállalkozó esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem
pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), csökkentve a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó,
árbevételként elszámolt ellenértékkel, a jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó
esetében az adóhatósággal elszámolt - az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb
ráfordítások között kimutatott - jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások
között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével,
feltéve ha az így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés nettó
árbevételét növelte, valamint a külön jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként
elszámolt összegével, a b)-g) alpontokban foglalt eltérésekkel,
b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok és kamatjellegű
bevételek csökkentve a fizetett kamatokkal és kamatjellegű ráfordításokkal, növelve az
egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel és a
nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételével. Fedezeti ügyletek esetén az
alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet
veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A
számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok
eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű,
c) biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó működési költségekkel,
a befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordításokkal (csak életbiztosítási ágnál),
az egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a kapott kamatokkal és kamatjellegű
bevételekkel, a biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételeivel, a
befektetések értékesítésének árfolyamnyereségével és az egyéb befektetési bevételekkel
(nem életbiztosítási ágnál), az életbiztosításból allokált befektetési bevétellel, valamint a
nem biztosítási tevékenység bevételeivel, valamint csökkentve a Kártalanítási Számlával
és a Kártalanítási Alappal szemben ráfordításként elszámolt összeggel, a tűzvédelmi
hozzájárulásként elszámolt összeggel és a biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési
eredménnyel.
Fedezeti
ügyletek
esetén
az
alapügylet
(fedezett
tétel)
nyereségének/veszteségének
és
az
ahhoz
tartozó
fedezeti
ügylet
veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A
számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok
eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű,
d) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei
növelve a nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a kapott
kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett
tétel) nyereségének/veszteségének és
az
ahhoz
tartozó fedezeti
ügylet
veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A
számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok
eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű,
e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél, valamint a külföldi
székhelyű európai részvénytársaság és európai szövetkezet magyarországi telephelyénél,
továbbá egyéb más külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi telephelyénél: a
fióktelep (telephely) számviteli beszámolója (ha a telephelynek számviteli beszámolókészítési kötelezettsége nincs, akkor nyilvántartásai, bizonylatai) alapján kimutatott,
az a) pont - illetve, ha a külföldi székhelyű vállalkozás a b), c) és d) alpontok
valamelyikében említett szervezet, akkor az ott meghatározottak - szerinti nettó árbevétel,

f) lakásszövetkezet, társasház, (köz)alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület,
egyesület, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, iskolaszövetkezet, a büntetésvégrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak kötelező
foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetek, a kizárólag a fogvatartottak
foglalkoztatása céljából közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság,
a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. a KHVT Közlekedési, Hírközlési, Vízügyi
Tartalékgazdálkodási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. esetében a vállalkozási
tevékenységből származó, a) pont szerinti nettó árbevétel. Nem minősül vállalkozási
tevékenységből származó nettó árbevételnek a társasház és a lakásszövetkezet belső
szolgáltatásból származó árbevétele,
g) a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó, a 26.
pont a) és b) alpontja szerinti vállalkozónál: a tevékenységvégzéssel (termékértékesítés,
szolgáltatásnyújtás) közvetlen összefüggésben kapott - általános forgalmi adó nélküli ellenérték, növelve a kompenzációs felárral és csökkentve az adóhatósággal elszámolt
regisztrációs adó összegével, feltéve, hogy azt bevételként elszámolta, továbbá azon
bevétellel, amelyet a számvitelről szóló törvény alapján egyéb bevételként kellene
elszámolni;
alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége: a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao
tv.) 4. § 32. pontja szerinti saját tevékenységi körben megvalósított K+F tevékenység
közvetlen költsége, figyelemmel a Tao tv. 31. §-a (2) bekezdésének c) pontjában
foglaltakra;
vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés
céljából, üzletszerűen végző
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni
vállalkozó,
b a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott
mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó
bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt
áll,
d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy
végelszámolás alatt állnak;
telephely:
a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használat jogcímétől -,
ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely
kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát,
a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot,
a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az
ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát,
b)150 azon távközlési tevékenységet végző vállalkozó esetén, amelynek
ba) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevétele legalább 75%-ban vezeték
nélküli távközlési tevékenységből [TEÁOR’08 61.2] származik (vezeték nélküli
távközlési tevékenységet végző vállalkozó), azon önkormányzat illetékességi területe,
ahol az adóév első napján utólag fizetett díjú vezeték nélküli távközlési szolgáltatást
igénybe vevő előfizetőjének (vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő
előfizető) számlázási címe található,
bb) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevételének kevesebb, mint 75%-a
származik vezeték nélküli távközlési tevékenységből [TEÁOR’08 61.2] (vezetékes
távközlési tevékenységet végző vállalkozó), azon önkormányzat illetékességi területe,

ahol az adóév első napján előfizetőjének távközlési szolgáltatást nyújt (vezetékes
távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizető), valamint - ha a vállalkozó vezeték
nélküli távközlési tevékenységet is végez - azon önkormányzat illetékességi területe,
ahol a vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének adóév első
napján a számlázási címe található,
c)151 a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató,
villamosenergia-kereskedő és villamos energia elosztó hálózati engedélyes, továbbá a
földgázellátásról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő és
földgázelosztói engedélyes esetén azon önkormányzat illetékességi területe, ahol
villamos energia vagy földgáz értékesítése, illetve a villamos energia vagy földgáz
elosztása a végső fogyasztó, a végső felhasználó (a továbbiakban együttesen: a végső
fogyasztó) részére történik, feltéve, hogy a villamosenergia-kereskedő, a
földgázkereskedő, a villamos energia egyetemes szolgáltató, a földgáz egyetemes
szolgáltató, illetve a villamos energia elosztó hálózati engedélyes, a földgázelosztói
engedélyes adóévet megelőző adóévi számviteli törvény szerinti nettó árbevételének
legalább 75%-a közvetlenül a végső fogyasztónak történő értékesítésből, illetve a végső
fogyasztó számára történő elosztásból származik;
alvállalkozói teljesítések értéke: az adóalany által továbbadott (számlázott) olyan
alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind
megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti írásban kötött - vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. Ide értendő annak a közvetített szolgáltatásnak nem minősülő - szolgáltatásnak az ellenértéke is, amelyet az
adóalany az általa értékesített új (a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését
megelőzően vagy azt követően első ízben értékesített) lakás előállításához a Ptk. szerinti,
írásban megkötött vállalkozási szerződés alapján vesz igénybe. Az e pont szerinti
értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal a jogdíjként, eladott
áruk beszerzési értékeként, anyagköltségként vagy közvetített szolgáltatások értékeként
nettó árbevételét nem csökkentette;
eladott áruk beszerzési értéke: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a
vásárolt és változatlan formában eladott anyagoknak, áruknak - a számvitelről szóló
törvény szerint az eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt - bekerülési (beszerzési)
értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény
hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a tárgyévi
árubeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a kifizetett árukészlet leltár szerinti záró
értékével, növelve a kifizetett árukészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az
eladott áruk beszerzési értékét az az érték, amellyel az adóalany anyagköltségként,
alvállalkozói teljesítés értékeként, közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét
csökkentette;
anyagköltség: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a vásárolt anyagoknak
- a számvitelről szóló törvény szerint - anyagköltségként elszámolt bekerülési
(beszerzési) értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi jövedelemadóról
szóló törvény hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók
esetében a tárgyévi anyagbeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a kifizetett
anyagkészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti
nyitó értékével. Csökkenti az anyagköltséget a saját vállalkozásban végzett
beruházáshoz felhasznált anyagok bekerülési (beszerzési) értéke, továbbá az az érték,
amellyel az adóalany az eladott áruk beszerzési értékeként, alvállalkozói teljesítés
értékeként, közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette;
anyag, áru: a számvitelről szóló törvény szerinti vásárolt készletekből az anyagok, az
áruk;

az egyszerűsített vállalkozói adónak a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó alanya
esetében nettó árbevétel: a nettó árbevétel, eladott áruk beszerzési értéke és
anyagköltség: pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozókra meghatározott eladott
áruk beszerzési értéke és anyagköltség;
közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik
személlyel (a megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített
módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített
(továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és
nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben
közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a
számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az
általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül
változatlan áron, egyértelműen megállapítható. Az e pont szerinti értékkel az adóalany
akkor csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal a jogdíjként, eladott áruk beszerzési
értékeként, anyagköltségként vagy alvállalkozói teljesítések értékeként nettó árbevételét
nem csökkentette;
székhely: belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában), a
cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében az egyéni
vállalkozók nyilvántartásában ekként feltüntetett hely, a magánszemélyek esetében az
állandó lakóhely. A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe
vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt
helyet kell érteni;

Határozati javaslat:
A HKIK XXVI. Küldöttgyűlése a HKIK Tagdíjfizetési Szabályzatát valamint
mellékleteinek módosításait megtárgyalta, és jóváhagyja.
Felelős: Fülöp Gábor, főtitkár
Határidő: értelem szerint

Eger, 2012. április 03.

Dr. Bánhidy Péter
HKIK elnöke

