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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 
 

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 
TAGDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZATA 

  
I. 

 
1. A jelen tagdíjfizetési szabályzat a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) 

Alapszabályának elválaszthatatlan részét képezi. A PBKIK Tagdíjfizetési Szabályzata, a 
gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (továbbiakban kamarai törvény), és 
a PBKIK Alapszabálya szerint került kialakításra.  

2. Tagdíjat köteles fizetni minden gazdálkodó szervezet, amely a kamarai törvény, valamint 
a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabálya alapján a kamarában tagsági 
viszonyt létesít. 

 
II.  

 
A tagdíjfizetési kötelezettség alóli mentességek, kedvezmények, 

a kérelmek beadási rendje 
 
1. A felszámolás, végelszámolás, csődeljárás alatt álló vállalkozásnak az eljárás hivatalos 

kezdő napjától fogva a tagdíjfizetési kötelezettség szünetel. 
2. A tag kérelmére (a Tagdíj kérelem Űrlapon nyújtható be) az elnökség fizetési halasztást 

vagy tagdíjmérséklést (melynek legalacsonyabb összege a mindenkori kamarai 
hozzájárulás éves összegével egyezik meg) engedélyez, ha: 
a) gyermekápolási ellátások igénybevétele miatt vállalkozási tevékenységet nem 

folytathat, 
b) 90 napot meghaladóan táppénzes állományban van, illetve vállalkozási tevékenységét 

közeli hozzátartozójának ápolása címén szüneteltetni kényszerül, 
c) egyéb, méltányolást érdemlő és hitelesen igazolt körülmények miatt a tagdíjfizetés 

teljesítése a vállalkozás fennmaradását veszélyezteti. 
3. A V. 1. g-i) pontja alapján fizetendő tagdíj esetében a kamarai tagvállalkozás kérelmére az 

elnökség döntése alapján a kamara tagdíjmegállapodást köthet a kamarai taggal. A 
tagdíjmegállapodás alapján a kamarai tag éves tagdíja jelen szabályzat V. 1. pontjában 
meghatározott tagdíjmértéknél alacsonyabb lehet, azonban tagdíjmegállapodás esetében 
az éves tagdíj legalacsonyabb összege 250.000,- Ft. A megállapodás az elnökség döntését 
követő napon lép hatályba a döntésében foglalt időtartamra, legfeljebb azonban az 
elnökség mandátumának időtartamára. Az elnökség mandátumának lejártával a kamara és 
a kamarai tag között határozatlan időre kötött tagdíjmegállapodások hatályukat vesztik. 

4. Természetes személy pártoló tagok nyugdíjazásuk napjától automatikusan 
tagdíjmentességet kapnak. A tagdíjmentesség feltétele a nyugdíjhatározat egy másolati 
példányának a kamarába történő eljuttatása. 

5. Amennyiben az egyéni vállalkozó kamarai tag tevékenységét az egyéni vállalkozóról és az 
egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény rendelkezéseinek 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 
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szüneteltetésének időtartamával, mely alatt a kamarai tag mentesül a tagdíjfizetési 
kötelezettség alól. 

6. Amennyiben a kamarai tag a gazdasági kamarákról szóló törvényben foglalt kamarai 
hozzájárulás befizetési kötelezettségének eleget tesz, az ezt követően esedékes tárgyévi 
kamarai tagdíját a befizetett hozzájárulás összegével csökkenti a kamara. 

7. Amennyiben a kamarai tag 50.000 forint vagy annál magasabb összegű megyei 
gazdaságfejlesztési tagdíjat fizet be, a kamara 25.000 forint értékű szolgáltatási bónusz 
csomagot biztosít a kamarai tag számára, mellyel kamarai szolgáltatások ellenértékét 
egyenlítheti ki. A bónusz csomag a befizetés évére szól, a következő évre nem vihető át. 
A fenti jogosultág a kamarai tagsághoz szorosan kötődik, a tagság megszűnése esetén a 
volt kamarai tag a 25.000,- Ft-ból fennmaradó összeget nem veheti igénybe szolgáltatás 
ellenértékének megfizetésére.  

 
 

III.  
 

A tagdíjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése 
 
1. A tagdíjfizetési kötelezettség a tagi felvételi kérelem benyújtását követő elnökségi 

határozat időpontjában keletkezik, és megszűnik, ha a tagsági viszony megszűnik az 
alapszabály rendelkezései szerint. 

 
IV.  

 
A tagdíj alapja, és részei 

 
1. A kamarai tagdíj alapja az előző évi nettó árbevétel. 
2. A kamarai tagdíj két részből áll: 

a) nettó árbevétel alapján sávosan meghatározott kamara tagdíjból és 
b) a megyei gazdaságfejlesztési tagdíjból.  

 
V.  
 

A tagdíj mértéke 
 
1. A nettó árbevétel alapján sávosan meghatározott kamarai tagdíj mértéke a következő: 

 
 Árbevétel kategória (forint) Tagdíj összege (forint) 
a) 0-10.000.000 24.000 
b) 10.000.001-25.000.000 28.000 
c) 25.000.001-50.000.000 34.000 
d) 50.000.001-100.000.000 44.000 
e) 100.000.001-200.000.000 78.000 
f) 200.000.001-300.000.000 180.000 
g) 300.000.001-500.000.000 264.000 
h) 500.000.001-700.000.000 408.000 
i) 700.000.001-től 500.000 
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2. Egyéni vállalkozó kamarai tag a legalsó sávban meghatározott kamarai tagdíjat köteles 
megfizetni nettó árbevételétől függetlenül. 

3. A megyei gazdaságfejlesztési tagdíjként befizetésre kerülő összeget a kamarai 
tagvállalkozások önkéntesen teljesítik, a tagdíj összegét maguk határozzák meg azzal, 
hogy a legalacsonyabb befizethető összeg 10.000 forint. 

4. A megyei gazdaságfejlesztési tagdíjat befizető kamarai tag írásos javaslatot tehet a kamara 
felé arra vonatkozóan, hogy az általa befizetett megyei gazdaságfejlesztési tagdíjat a 
kamara mely gazdaságfejlesztési cél megvalósítására fordítsa. A gazdaságfejlesztési tagdíj 
fő céljait a kamarai tagok javaslata alapján az elnökség határozza meg.  

5. A gazdaságfejlesztési tagdíj felhasználásáról a kamara a közhasznúsági beszámolójában 
részletesen számot ad. 

6. A PBKIK tagja által fizetendő nettó árbevétel alapján sávosan meghatározott éves kamarai 
tagdíj minimuma 24.000 forint, maximuma 500.000 forint.  

7. A tag számára az elnökség részletfizetést engedélyezhet a kérelmek beadási rendje szerint. 
8. A pártoló tagsági díj megyei és városi önkormányzatok esetében 50.000 forint, kisebb 

települések önkormányzata és egyéb szervezetek esetében 25.000 forint, magánszemélyek 
esetében 10.000 forint. A pártoló tagok pártoló tagsági díj befizetése mellett megyei 
gazdaságfejlesztési tagdíjat is fizethetnek. 

9. A nem baranyai székhelyű vállalkozások esetében, amennyiben székhely szerint is 
kamarai tagságot létesítettek, nettó árbevételük után számítandó helyi tagdíjuk 20 %-át, de 
legalább 24.000 forint sávosan meghatározott éves kamarai tagdíjat fizetnek. Amennyiben 
a székhely szerinti kereskedelmi és iparkamarának nem tagjai, éves sávosan 
meghatározott tagdíja megegyezik a nettó árbevételük után számítandó helyi tagdíj 
összegével. A nem Baranya megyei székhelyű kamarai tag vállalkozások a sávosan 
fizetendő tagdíj mellett megyei gazdaságfejlesztési tagdíjat is fizethetnek. 

10. Azok a vállalkozások, amelyek törvény erejénél fogva tagjai a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának, éves sávosan meghatározott tagdíja a 
nettó árbevételük után számítandó sávosan meghatározott tagdíjuk 20 %-a, de legalább 
24.000 forint. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarában 
tagsággal rendelkező kamarai tag vállalkozások a sávosan fizetendő éves tagdíj mellett 
megyei gazdaságfejlesztési tagdíjat is fizethetnek. 

11. Évközi belépés esetén az új tag a hónapokra lebontott időarányos tagdíjat fizeti meg.  
 

VI.  
 

A tagdíj megállapításának és megfizetésének rendje 
 
1. Tárgyévben alapított új belépő, kezdő vállalkozás a legalsó sávban meghatározott kamarai 

tagdíjat a tagi felvételi kérelmét elfogadó elnökségi határozat időpontjától köteles 
megfizetni. 

2. A vállalkozások a tagdíjat évi két részletben kötelesek megfizetni: 
a) minden év január hó 31. napjáig az előző évben sávosan meghatározott éves tagdíj 50 

%-a esedékes, a tagdíj első részlete címen; 
b) minden év július 31. napjáig esedékes a január hó 31. napjáig befizetett első részlet és 

a tárgy évet megelőző év tényleges nettó árbevétele alapján korrigált második részlet;  
c) a megyei gazdaságfejlesztési tagdíj befizetésének nincs határideje. 

3. A kamarai tagság bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a megszűnés 
időpontjáig esedékes tagdíjat kell megfizetni.  
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4. A kamarai tagság szüneteltetése kezdő időpontjában esedékes kamarai tagdíjat a kamarai 
tagság szüneteltetését kérő tag köteles befizetni. A kamarai tagság szüneteltetése végének 
évében a kamarai tag a legalsó sávban meghatározott időarányos kamarai tagdíjat köteles 
megfizetni.  

 
VII.  

 
A tagdíjszabályzat megsértésének szankciórendszere 

 
1. A kamara felé tagdíját nem rendező kamarai tag képviselője választott kamarai tisztséget 

nem tölthet be, arra nem jelölhető, illetve visszahívását az elnökség automatikusan 
kezdeményezi, továbbá a kamara kedvezményes szolgáltatásait nem veheti igénybe. 

2. A tagdíjhátralékot a határidő lejárta után egy év elteltével sem rendező kamarai tag ellen a 
kamara titkára az elnökség felé a kamarai tag kizárására tesz kezdeményezést.  

 
VIII.  

 
Értelmező rendelkezések 

 
1. Nettó árbevétel: 

A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény értelmező rendelkezései 
szerinti nettó árbevétel. 

 
2. Kezdő vállalkozás: 

a) Egyéni vállalkozó esetében, akinek a vállalkozói igazolványát a tárgyévben adták ki. 
b) Társas vállalkozásoknál, akinek a cégbejegyzésének dátuma tárgyévi. Átalakulás, 

jogutódlás esetén a vállalkozás nem minősül kezdőnek. 
 
Az egyéb fogalmak tekintetében a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. törvény VII. 
fejezet értelmező rendelkezéseinek 31. és 41. pontjaiban foglaltakat kell alkalmazni. 
 




