
      HASZNOS TUDNIVALÓK A KÖTELEZŐ KAMARAI REGISZTRÁCIÓRÓL 
 
2011. november 21-én fogadta el az Országgyűlés az egyes adótörvények és az azzal 
összefüggő törvények módosításáról szóló javaslatot, amely módosította a gazdasági 
kamarákról szóló törvényt is a kötelező regisztráció és a kamarai hozzájárulás fizetési 
kötelezettség bevezetésével.  
 
A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz: 
 

2012. január elsejétől életbelépett új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek  
 

 kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. 
 a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a 

hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból), 
 a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat 

(tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti 
partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani. 

 
A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis azokat a vállalkozásokat, melyeknek fő 
tevékenysége a mezőgazdasági tevékenység. Így hatálya nem terjed ki a mezőgazdasági 
termelőkre, az agrárkamarákra. 
 
A kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba 
vételükkel nem válnak kamarai taggá. 
 
A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket 
követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 napon 
belül, legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és 
iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.  
 
A nyilvántartásba vétel módja 
 
Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver elkészültéig (2012. január vége) a vállalkozások 
a kamarai honlapokról kinyomtatható adatlap kitöltésével (www.vmkik.hu) és cégszerű 
aláírás után postai úton, a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához 
címezve, illetve személyesen, a székhely szerint illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban 
nyújthatják be regisztrációs kérelmüket. Az adatlap elektronikus, online verziója várhatóan 
2012. január végén lesz elérhető, amely lehetővé teszi a gyors, számítógéppel történő 
kitöltést.  
Az adatlap kitöltését szintén a honlapokon elérhető kitöltési útmutató segíti.  
 
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara valamint Celldömölk Város Polgármesteri 
Hivatala együttműködési megállapodásának köszönhetően a Celldömölkön, illetve a 
térségben működő gazdálkodó szervezetek, egyéni és társas vállalkozások 2012. január 16-tól  
hetente egyszer , helyben , a kamara területi képviseletén intézhetik a regisztrációval 
kapcsolatos ügyeiket. 
 
 Celldömölkön, a Polgármesteri Hivatal (Városháza tér 1.) földszint, 12. sz. szoba 
(Közigazgatási osztály tárgyalója)  szerdánként 09:00-12:00  óra között  lesz mód a 
regisztrációra. 



 
 

A jogszabály értelmében a regisztrált vállalkozások részéré térítésmentes alapszolgáltatásként 
biztosítja a kamara a gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelezési kérdésekben a tanácsadást, a 
pályázatfigyelést, az üzleti partnerkeresést. Ahogy a regisztrációs kötelezettség teljesítésére is 
lehetőséget biztosít a kamara a megye nagyobb városaiban, úgy ezen szolgáltatások igénybe 
vételét is lehetővé teszi később ezeken a helyszíneken. 

 
A gazdasági kamarák feladata a gazdaság fejlődésének és szerveződésének az előmozdítása. 
A most bevezetett regisztrációs rendszer a gazdálkodó szervezetek egységes, átláthatóbb s 
naprakész nyilvántartása révén biztosítja a gazdaság szervezéséhez szükséges adatokat, a 
hatékonyabb feladat ellátást, a gazdasági élet szereplőinek könnyebb egymásra találását. 
Ezért szükséges, hogy minden érintett fontosnak érezze és regisztráltassa magát! 
 
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ügyfélszolgálatának elérhetősége és nyitva 
tartása: 
 
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató Iroda 
9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 
Nyitva: hétfő-csütörtök 08.00-16.00 
   péntek: 08:00- 13:00 
 
 
 


