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▪ A jelenlegi tagdíjrendszer az alapítás óta, 10 éve él

▪ Nem követi az inflációt

▪ A tagdíjsávok alapja a bejelentett alkalmazottak száma, mely nehezen 
követhető, a tagok nem jelzik a változásokat

▪ A 11-50 alkalmazotti létszámú sávban az 500.000 Ft-os tagdíj megterhelő a 
sáv alján elhelyezkedő vállalatoknak

MIÉRT? A VÁLTOZTATÁS OKAI



▪ Objektív, könnyen követhető tagdíjmegállapítási alap

▪ Évente objektíven megállapítható tagdíjak

▪ Az infláció és egyéb változások figyelembe vétele

▪ Igazságosabb tagdíjsávok

▪ Üzletági tagságok megszűntetése

A VÁLTOZTATÁS CÉLJAI



▪ A tagdíjmegállapítás alapja a vállalat belföldi értékesítésből származó
nettó éves árbevétele a legutolsó, beszámolóval lezárt üzleti év alapján

▪ Az eddigi 4 sáv helyett 8 tagdíjsáv - a szűkebb, méltányosabb sávok 
érdekében, megvizsgálva a tagság összetételét a nettó éves árbevétel 
alapján

▪ A következő évi tagdíjak minden év decemberében a legutolsó, 
beszámolóval lezárt üzleti év alapján kerülnek megállapításra, melyről a 
tagokat a Titkárság emailben kiértesíti. Az éves tagdíjszámla az adott év 
januárjában kerül kiállításra, 30 napos fizetési határidővel.

▪ A tagdíjstruktúra 3 évente kerül felülvizsgálatra (pl. infláció miatt), az 
elnökválasztással megegyező évben. Az elnökség javaslatot tesz a 
közgyűlésnek az esetleges módosításra.

AZ ÚJ STRUKTÚRA



VÁLLALATI TAGDÍJAK
Min. belföldi értékesítés 
nettó éves árbevétele (Ft)

Max. belföldi értékesítés nettó 
éves árbevétele (Ft)

Tagdíj mértéke (Ft)

1 20 millió 100.000

20 millió 1 100 millió 150.000

100 millió 1 500 millió 300.000

500 millió 1 1 milliárd 400.000

1 milliárd 1 2 milliárd 500 millió 500.000

2 milliárd 500 millió 1 5 milliárd 600.000

5 milliárd 1 10 milliárd 800.000

10 milliárd felett 1.000.000



Tagdíjak változatlanok

▪ Magánszemélyek: 36.000 Ft

▪ Diákok: 6.000 Ft

MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS DIÁKOK



Minden olyan vállalati tag, akinek Magyarországon, közhiteles forrásból 
megállapítható, értelmezhető árbevétele nincs VAGY az alábbi gazdasági 
főtevékenységeket végzi TEÁOR szám alapján, az a legmagasabb, 1 millió Ft 
éves tagdíjat fizeti.

ÉVES ÁRBEVÉTELLEL NEM RENDELKEZŐ 
TAGVÁLLALATOK

4110 Épületépítési projekt szervezése
4120 Lakó- és nem lakó épület építése
6420 Vagyonkezelés (holding)
6430 Befektetési alapok és hasonlók
6492 Egyéb hitelnyújtás
6499 Mns egyéb pénzügyi közvetítés
6491 Pénzügyi lízing
6419 Egyéb monetáris közvetítés
6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése




