
Az alábbi szolgáltatási és termékpálya díjakra vonatkozó javaslatot az IB a 12/2018. sz. (03. 02) MTTSZ 

IB. határozatban 11 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadta. 
 

Javaslat a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének díjfizetési rendszerére 
 

Pártoló vagyoni hozzájárulás: árbevétel alapján történik a díjmeghatározás: a díjat IM elektronikus 

beszámoló felületén fellelhető utolsó elérhető beszámoló adatainak nettó árbevétel sora alapján határozzuk 

meg. Amennyiben a pártoló tag elérhető utolsó éves nettó árbevétele 100 M Ft alatt van, akkor 30 e Ft, ha a 

nettó árbevétel 100 M Ft, vagy afelett van, akkor 100 e Ft a pártoló tagsági díj (nem változik a 11/2015 KGY. 

határozat) 

 

Javaslat szolgáltatási és termékpálya díjakra: 

A bejelentkezett tagok a megjelölt főtevékenység kategória alapján fizetnek (nincs halmozott fizetés). 

Tevékenység megnevezése Befizetési mérték 

Nagyszülőpár tartó: 
árbevétel 0,3 ezreléke 1 

Szülőpár tartó: 

Keltető: 
dupla fizetés lenne, nincs olyan tag, aki csak 

keltetne (ha lenne: árbevétel 0,3 ezreléke) 1
 

Jércenevelő: állománynagyság alapján2
 

Tojástermelő: állománynagyság alapján2
 

Továbbfeldolgozó: (tojáslé üzem, porító) árbevétel 0,3 ezreléke 
1  

Feldolgozó: (vágóhíd kategória) árbevétel 0,3 ezreléke1
 

Belkereskedő: 
árbevétel 0,3 ezreléke1

 
Külkereskedő: 

Egyéb: pártoló taggá válik 2018-tól 

Jérceforgalmazó:* főtevékenység függő: kereskedő vagy sz.pár nevelő 

*: ilyen megfogalmazás a regisztrációban nincs, fizethetik ezt vagy a fő tevékenységük szerint besorolás 

alapján: ami vagy szülőpár tartó, vagy kereskedő.  

1: Az árbevétel alapján történő díjmeghatározás esetén: a díjat IM elektronikus beszámoló felületén 

fellelhető utolsó elérhető beszámoló adatainak nettó árbevétel sora alapján határozzuk meg. Azon 

esetekben, ahol a honlapon nincs adat, a könyvelés adatai alapján. Azon cégek esetében, melyek nem csak 

tojáságazati tevékenységgel foglalkoznak (marha, sertés, stb.), szintén könyvelési adatok alapján 

határozható meg az elkülönített nettó árbevétel. 2: Az állománynagyság alapján történő díjmeghatározás 

(tojástermelők és jércenevelők): előző évben a BTT-hez beérkezett termelési jelentések alapján számolt 

éves átlagos állománynagyság a díjmeghatározás alapja. 

 

Tojástermelők és jércenevelők éves díjai  - negyedéves befizetésekre bontva 

5 000 tyúk alatt 

3 Ft/db a megelőző év átlagos tyúklétszáma alapján 

5 001 és 20 000 tyúk 

20 001 és 50 000 tyúk 

50 001 és 150 000 tyúk 

150 001 és 250 000 tyúk 

250 000 tyúk felett 

A csak jérceneveléssel foglalkozók szintén ezeket a díjakat fizetik az előző évi átlag állomány-nagyság 

alapján. 

A befizetést maximalizálni szükséges évi 1 millió Ft/tag-ban díjkategóriánként (termékpálya díj ill. 

szolgáltatási díj külön-külön).  

Termékpálya díj: áfa-mentes, levélben kerül kiküldésre; szolgáltatási díj: áfa-s, számlát küldünk.  

 

Régi tag egész évre fizet az adott év belépési idejétől függetlenül, új tag arra a negyedévre fizet először, amikor 

belépett. 


