
Kiegészítő javaslat a HuGBC tagdíjreformhoz 

Javaslat a Közgyűlésnek 

 

Minden tag egyenlő mértékben vegyen részt a teherviselésben, így az anyagi 

hozzájárulásban is. Ez összhangban van a Ptk1 vonatkozó rendelkezéseivel is. 

Figyelembe kell venni ezen felül a legfőbb szociális szempontokat illetve cégek 

esetén a jegyzett tőkét is. 

Magánszemélyeknél a tagdíj alapja a KSH által évente közölt bruttó átlagkereset. 

Ezt egy minden rendes tagra vonatkozó egyenlően alkalmazott állandóval2  

megszorozva kapjuk meg az évente fizetendő tagdíj mértékét, a tagdíj így évente 

változik (növekszik). A tagdíj összegét a gyermekek száma, a nyugdíjas illetve 

diák állapot jelentős mértékben befolyásolja (csökkenti). 

Cégeknél a tagdíj alapja a nyilvános adatbázisokban fellelhető éves 

árbevétel/létszám szorozva a minden rendes tagra vonatkozó egyenlően 

alkalmazott szorzóval3 vagy a törzstőke szorozva e szorzó tizedével4 (amelyik a 

nagyobb). 

Cégeknél a legkisebb tagdíj 100.000 Ft. A legnagyobb éves céges tagdíj 3 millió 

Ft. Nyilvános magyar adatbázisban nem fellelhető cégek törlésre kerülnek. 

A javaslat előnyei:  

 A tagdíjak rugalmasan követik az inflációt és egyéb változásokat 

 Nem kell a tagnak felesleges adminisztrációt, adatszolgáltatást végeznie. 

 Elkerülhető a diszkriminatív TEÁOR számok alkalmazása5. 

 Az aktuális tagdíjak egy egyszerű képlet alapján kiszámíthatók. 

 Nem létező/megszűnt cégek kiszűrhetők. 

 A várható tagdíjat az esedékesség előtt fél évvel már lehet kalkulálni, így a tag 

időben eldöntheti, hogy vállalja-e a módosuló tagdíjat.  

 A tagnyilvántartás átláthatóbb. 

 A tagdíjak a jelenleginél méltányosabbak. 

 A magánszemélyek és a cégek teherviselési mértéke összemérhető. 

 Az egyesület egyszerűen alakíthatja tagdíjbevételeit a szorzó módosításával.   

Magánszemély rendes tagok: 

 Magánszemélyek egyenlő tagdíjat fizetnek, de a hozzájárulás tükrözi a 

legfontosabb magánszemélyt érintő tényezőket, a gyermekek számát, illetve a 

nyugdíjas/diák állapotot. 

                                                           
1 Ptk. 3:65. § (2) „Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik” 
2 0,005 = fél ezrelék 
3 0,005 
4 0,0005 
5 nem fér össze a fent hivatkozott jogszabállyal 



 A KSH által közölt bruttó átlagkereset6 az alap, ezt kell megszorozni az 

elfogadott alapszorzóval7.   

 Egy gyereknél még nincs kedvezmény, kettőnél 20% kedvezmény, háromnál 

40%, négynél 60%, ötnél 80%, hat gyerek fölött tagdíjmenteség jár. 

 Nyugdíjas tagok csökkentett tagdíjat fizetnek, a KSH minden évben publikált 

átlagnyugdíj8 alapján9. 

 Magánszemély tagdíj javaslat, kerekítéssel:  

o Magánszemély tag, 0-1 gyerek: 25.000 Ft/év 

o Magánszemély tag, 2 gyerek: 20.000 Ft/év 

o Magánszemély tag, 3 gyerek: 15.000 Ft/év 

o Magánszemély tag, 4 gyerek: 10.000 Ft/év 

o Magánszemély tag, 5 gyerek: 5.000 Ft/év 

o Magánszemély tag, 6+ gyerek: 0 Ft/év 

o Nyugdíjas magánszemély: 8.500 Ft/év 

o Diákok: 6000 Ft/év 

 

Céges rendes tagok: 

 Minden céges tag egyedi tagdíjat fizet, mely hűen tükrözi anyagi helyzetét. 

 Évente frissülő alapadatokon alapul a tagdíj, a hiteles céginformációkban 

elérhető nyilvános éves nettó bevétel, teljes cég létszám vagy a törzstőke az 

alap, a nagyobb érték veendő figyelembe.  

 Kisebb forgalmú/törzstőkéjű cégek ill. e.v. esetében, a bevétel/létszám adattól 

függetlenül a minimum éves tagdíj 100.000 Ft, céges felső limit 3 millió Ft.   

 Az alapszorzó mértékét a közgyűlés állapítja meg, javaslat 0,50 % azaz 0,005 

– azaz fél ezrelék, a törzstőkére vonatkozó szorzó ennek a tizede, azaz 0,0005. 

 A tagdíjat az utolsó lezárt év adatai alapján a mérleg leadását követő évben kell 

figyelembe venni. 2021-ben tehát a 2019-es adatokat. 

 Amelyik cég nem rendelkezik érvényes mérlegadatokkal vagy 

céginformációval, céges tagságát felül kell vizsgálni/meg kell szüntetni. 

 

2020. 03. 04. 

 

Dr. Szekér László 

HuGBC Alapító Tag 

                                                           
6 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1911.html  jelenleg ez 415.000/hó =  4,980.000 Ft/év 
7 0,005  
8 jelenleg 122.614 Ft/hó  = 1,471.368 Ft/év 
9 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/orsz/nyugdij/nyugdij19.pdf 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1911.html
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