
  

 

 
                            
                     
 

                         FEJÉR MEGYEI  
   KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA  
 
 
„Közösséghez tartozni biztonságot jelent. Több lehetőséget az együttműködésre, jogot a hiteles információra, elvárást a tisztább 

üzleti környezetre. A kamarai nyilvántartásba vétel ezt jelenti a vállalkozásoknak.  A közösségnek és az államnak nagyobb rálátást és 

tervezhetőséget biztosít. A regisztráció kéznyújtás és bemutatkozás egyben, mely joggal számíthat viszonzásul a gazdasági élet többi 

szereplőjétől ugyanerre. A kamarai regisztráció által létrejöhet végre az a mindenki számára elérhető nyilvános adatbázis, melyet az 

elmúlt években gazdasági tevékenységünk kapcsán sokszor és hangosan hiányoltunk. A vállalkozók többsége megérette a 

törvényhozó szándékát, hogy ez a folyamat a gazdasági környezet tisztulásához vezet, a növekedéshez szükséges hiteles információk 

gyorsabb elérését eredményezi és erősíti a kamarai közösséget, a gazdaság önkormányzatát, a Kamarát.” 
  

Székesfehérvár, 2012. február 1.                                                                

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                            Radetzky Jenő 

                                                                                                                                                                      FMKIK elnök 
 

     

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 
Az Országgyűlés 2011. november 21-én módosította a gazdasági kamarákról szóló törvényt, mely kimondja: valamennyi 

gazdálkodó szervezetnek (egyéni és társas vállalkozás is) kérvényeznie kell kamarai nyilvántartásba vételét a székhelye 

szerinti, területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál. Ebbe a körbe az agrárium nem tartozik bele. A Fejér megyei 

székhelyű gazdálkodó szervezeteknek a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál kell nyilvántartásba vételüket 

kezdeményezniük, kivéve, ha székhelyük Dunaújvárosban van.  

 
Az újonnan alakult, cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezeteknek bejegyzésüket, az egyéni vállalkozóknak pedig 

a nyilvántartásba vételüket követő 5 munkanapon belül kezdeményezniük kell az illetékes területi gazdasági kamaránál a 

kamarai nyilvántartásba vételt. 

 

REGISZTRÁLNIUK KELL: 

gazdasági társaságoknak (nonprofit esetben is) 

egyéni cégeknek 

egyesüléseknek 

egyes jogi személyek vállalatának 

leányvállalatoknak 

külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepének 

szövetkezeteknek a lakásszövetkezetek kivételével 

egyéni vállalkozóknak 

vállalkozási tevékenységet is folytató vízgazdálkodási társulatoknak 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
A REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGRŐL 



  

HOGYAN TUD REGISZTRÁLNI? 
A regisztráció két lépésből áll: 
 

ü az adatlap kitöltése, cégszerű aláírása és beküldése 

ü az 5000 forintos kamarai hozzájárulás befizetése 
 

A regisztráció folyamata elektronikusan: 

 

 

A regisztráció folyamata személyesen:  

 
Fontos információ! 
 

Adatváltozás esetében 5 munkanapon belül bejelentést kell tenni a nyilvántartást vezető területi kereskedelmi és 

iparkamaránál. Az adatokban történő változásnál kezdeményezni kell az adatmódosítás átvezetését, megszűnés 

esetében a nyilvántartásból való törlést. A változás bejelentése és törlés esetén díjat nem kell fizetni. 



 

 

HOGYAN FIZETHETI BE A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁST? 
 

 
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az önkéntes tagjainak az éves tagdíjából levonja az 5000 forintos kamarai 
hozzájárulás összegét. 
 
 

 

MIÉRT HASZNOS MINDEZ ÖNNEK? 
 
 
 

› A nyilvántartási adatbázis az Ön számára is segítséget jelent: 
 

ü az adatbázisban az aktívan működő cégek szerepelnek, így valódi partnerkapcsolatokat létesíthet 

ü a releváns tevékenységi körök kerülnek rögzítésre, így Ön igény szerint tud válogatni a cégek közül 

ü az adatbázis javítja az üzleti forgalom biztonságát 
 
› Három alapszolgáltatást kínál a kamara az adatbázisban szereplőknek: 

ü Csoportos tanácsadás: gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben 

Szakértők közreműködésével tartott tanácsadásokon a résztvevők ismereteket szerezhetnek a hazai és 
nemzetközi gazdaságról, piaci viszonyokról, különböző vállalkozási forrásokról, hiteltermékekről, adózási 
kérdésekről és pénzügyi lehetőségekről. Tájékoztatjuk a hozzánk forduló gazdálkodókat arról, hogy 
tervezett fejlesztéseikhez és a vállalkozás lehetőségeihez mely hiteltermékek illeszthetők.  

 
ü Üzleti partnerkeresés 

Hazai és nemzetközi viszonylatban értékesítési tevékenységet folytató, illetve folytatni kívánó 
gazdálkodók számára kamaránk olyan információkat biztosít, melyek segítséget nyújtanak üzleti 
kapcsolataik kialakításában, bővítésében és támogatják az üzleti partnerkeresést. 
 

ü Pályázatfigyelés 

A kamara weboldalán - www.fmkik.hu - közzétesszük a gazdálkodókat érintő pályázati felhívásokat és a 
kiíró szervezetek honlapjainak elérhetőségét. 

 
További információ: 

 Gazdaság Háza - 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.  

ugyfelszolgalat@fmkik.hu 

www.fmkik.hu  


