HOA TAGDÍJAK 2019-TŐL
Kedves jelenlegi és jövőbeli Tagtársaink!
A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2019. évi programalkotó elnökségi ülésén kiemelt
témaként szerepelt a szövetség további kiszámítható és hatékony működésének biztosítása. A HOA
elnöksége alapos megfontolást és költségszámítást követően egyetértett abban, hogy a megváltozott
pénzügyi helyzetre és a kibővített éves programtervre tekintettel, változatlan tagdíjból a szövetség
mostani működését nem lehet fenntartani.
Az elnökség tagdíjjal kapcsolatos döntését a HOA Alapszabályának „Éves tagdíjról”szóló 5. fejezet 4. pontja
alapján hozta meg:
„A tagdíj meghatározása az Elnökség feladata. A díjak nagyságáról az év első elnökségi ülésén kell dönteni
oly módon, hogy a várható tagdíjbevétel a tervezett működési költségeket a várható taglétszámra
tekintettel fedezni tudja. Az éves tagdíjat egy összegben, a tagdíj nagyságáról döntő elnökségi ülést
követően kibocsátott számla alapján kell befizetni.”
A HOA elnöksége az elmúlt évek tapasztalataira alapozva a korábbinál egyértelműbb, „igazságosabb”
kategóriarendszer kialakítására és a tagok által is kezelhető díjak meghatározására törekedett. Az új
tagdíjkategóriákat és a díjak mértékét a tagok munkavállalói létszámát és éves árbevételét, valamint a
szövetség kiegyensúlyozott gazdálkodását figyelembe véve dolgozta ki, különös tekintettel arra, hogy a
várható tagdíjbevétel a tervezett működési költségeket a várható taglétszámra tekintettel fedezni tudja.
Az 1/2019. (01. 23.) számú elnökségi határozat értelmében a HOA 2019. évi tagsági díjai a
következőképpen alakulnak (a javaslatot a HOA elnöksége egyhangúlag szavazta meg):
Az új tagdíjrendszerben a vállalatok 4 tagdíj kategóriába kerülnek besorolásra
1. tagdíj kategória
A 25 fő alatti létszámmal és 100 millió Ft alatti éves árbevétellel rendelkező vállalatok
Tagdíj: 135 000 Ft
2. tagdíj kategória
A 26 fő és 100 fő közötti létszámmal, vagy 26 főnél kisebb létszámmal, de 100 millió Ft feletti éves
árbevétellel rendelkező vállalatok
Tagdíj: 270 000 Ft
3. tagdíj kategória
A 101 fő és 250 fő közötti létszámmal rendelkező vállalatok
Tagdíj: 425 000 Ft
4. tagdíj kategória
A 250 fő feletti létszámmal rendelkező vállalatok
Tagdíj: 590 000 Ft
A tagdíjalap a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálata által üzemeltett
adatbázisban szereplő, a tagokra vonatkozó utolsó lezárt üzleti év beszámolójának eredmény-kimutatása
(jelen esetben a 2018. évi éves beszámoló, illetve naptári évtől eltérő üzleti év esetén az

utolsó, lezárt időszakra elérhető éves beszámoló) alapján kerül meghatározásra. A tagdíjakról szóló
számlákat 1 hét múlva postázzuk a tagvállalatok részére.

A kialakított új tagdíjrendszer a tervek szerint lehetővé teszi, hogy a Szövetség a már megszokott
szolgáltatásokat a továbbiakban is nyújtani tudja, és azokat a Közgyűlés elé terjesztendő munkatervben
foglaltak szerint bővítse.
Reméljük, még hosszú ideig tudunk közösen együtt dolgozni!
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