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Tájékoztató 

a területi gazdasági kamaráknál vezetett nyilvántartásba történő bejegyzésről 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 2012. január 1-jén hatályba lépett módosítása 
bevezette a gazdálkodó szervezetek kötelező kamarai regisztrációját Az új rendelkezések alapján a 
gazdálkodó szervezetek kötelesek: 

• a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni; 
• a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni. 

A Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, 
pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen 
nyújtani. 

Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások 
nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá. 
A kamarai hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonásra kerül a tagdíjbóL 

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 bejelentés módja 

A vállalkozások számára a legegyszerűbb lehetőség a regisztrációs adatlap online kitöltése, majd a 
kinyomtatott és cégszerűen aláírt adatlap megküldése a kamara részére. A továbbítás történhet postai úton 
(1535 Bp. Pf. 903.), telefax készüléken a +36 1 212 4844 számra, továbbá lapolvasás után e-mail 
mellékletként a kamreg@bkik.hu címre, vagy személyesen a BKIK ügyfélszolgálati irodáiban, ahol a 
szolgáltatások is igénybe vehetők. 

Az online adatlap elérhetősége: https://www.kamreg.hu/ 

A BKIK honlapján elérhető a regisztrációs adatlap letölthető (nyomtatható) verziója is, amit kézzel lehet 
kitölteni, majd a cégszerűen aláírt adatlapot (telephely pótlapot) a fent részletezett módok egyikén eljuttatni a 
kamara részére. 
A letölthető (nyomtatható) adatlap elérhetősége: http ://www. bkik.hulhir/3135-T ajekoztato-a-kotelezo-kamarai
regisztraciorol 

Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok 
közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel. 



A kamarai hozzájárulás megfizetése: 

• Banki átutalással a Budapest Bank Nyrt. által vezetett 10102086-02614500-02003005 szamu 
számlaszámra. (a közlernény rovatban feltétlenül fel kell tüntetni a kérelmező adószámát és a 
"kamarai hozzájárulás" szöveget.) 

• Készpénzes befizetéssel bármelyik Budapest Bank Nyrt. bankfiókban a 10102086-02614500-02003005 
számú számlaszámra. (a közlernény rovatban feltétlenül fel kell tüntetni a kérelmező adószámát és 
a "kamarai hozzájárulás" szöveget.) 

• Készpénzesbefizetéssel a BKIK Központi Ügyfélszolgálatán (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.). 

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulásnak a BKIK erre a célra 
elkülönített 10102086-02614500-02003005 számú bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetök. 

A kérelmező a nyilvántartásba vételről az adatok feidolgozását követően, e-mail cím birtokában a terüieti 
kereskedelmi és iparkamarától elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai 
regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. 

A kamarai hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve betizetési pénztárbizonylat 
alapján elszámolható. 

A vállalkozások kamarai nyilvántartása legkésöbb 2012. június 1-töl nyilvános, az interneten, az MKIK és a 
területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról szabadon elérhető. 

A BKIK Központi Ügyfélszolgálat elérhetősége és nyitvatartási ideje: 

Hétfő: 09.00- 15.00 
Kedd: 09.00- 13.00 
Szerda: 09.00- 15.00 
Csütörtök: 09.00 - 13.00 
Péntek: 09.00- 12.00 

Cím:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Postacím: 1535 Bp. Pf. 903. 

Központi telefonszám: +36-1-488-2000 

e-mail: ugyfelszolgalat@bkik.hu, 

kamarai regisztrációs adatlap beküldése: kamreg@bkik.hu 
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A BKIK Kerületi Szaigáitató lrodáinak elérhetősége és nyitvatartási ideje: 

A kamarai hozzájárulás készpénzben történő megfizetésére a kerületi irodákban nincs lehetőség! 

Cím: 1136 Budapest, Radnóti Miklós u. 40. fszt. 1. 
Telefon: 0630 377-0152 
E-mail: 13ker@bkik.hu 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 10.00-18.00 
Kedd: 10.00-18.00 
Szerda: 10.00-18.00 
Csütörtök: 10.00-18.00 
Péntek: 10.00-16.00 

Cím: 1165 Budapest, Jókai u. 6.11/201. 
Telefon: 061 407-5453 
Fax: 402-1082 
E-mail: 16ker@bkik.hu 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 08.00-17.00 
Kedd: 08.00 -17.00 
Szerda: 08.00 - 17.00 
Csütörtök: 08.00- 17.00 
Péntek: 08.00 - 12.00 

Cím: 1185 Budapest, Üllői út 592. 
Telefon: 061 290-2350 
E-mail: 18ker@bkik.hu 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 12.00 - 18.00 
Kedd: 10.00-15.00 
Szerda: 10.00-14.00 
Csütörtök: 10.00-15.00 
Péntek: 10.00-12.00 

Cím: 1201 Budapest, Baross u. 72. 
Telefon: 061 289-0601 
E-mail: 20ker@bkik.hu 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 08.00- 12.00 
Kedd: 08.00 - 12.00 
Szerda: 08.00-12.00 
Csütörtök: 14.00-18.00 
Péntek: 08.00-12.00 
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Cím: 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 25-29. 
(Promontor Üzletház) XXII. kerületi Okmányiroda 
Telefon: 0630 377-0145 
E-mail: 22ker@bkik.hu 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfö: 08.00-12.00 és 12.30-18.00 
Kedd:-
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 

08.00-12.00 és 12.30-18.00 
08.00-12.00 és 12.30-16.00 
08.00 - 12.00 


