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Tisztelt HOA tag! 
 
Tájékoztatjuk, hogy a 2021.szeptember 8.-ai Közgyűlésen hozott döntés értelmében változik a számlázási metódus, 
amelyről korábban részletes tájékoztató levelet küldtünk. 
Amennyiben a tagsága fennáll 2021. január 1-jén,  úgy 2022-re arányosítottan (a belépés hónapjának első napjától 
2022 december 31-ig) és 2023-ra pedig január 1-dec. 31. közötti időszakra fogjuk kiállítani a számlákat. 
A tagdíj kategória meghatározásának alapját a legutolsó, a tagok által frissített adatbekérő dokumentum képezi.  
A kategóriákat a lenti melléklet tartalmazza. 
 
Dear HOA Member, 
 
Based on the decision of the General Assembly held on 8 September 2021, we would like to inform you, that the 
membership fee invoicing method  - about which we have previously sent a detailed information letter - will change as 
follows: 
The membership fee for 2022 will be prorated based on the previously invoiced amounts (from the first day of the entry 
month to 31 December 2022) and for 2023 (from 1 January to 31 December) you have to pay the membership fee in 
advance. 
The membership fee category is based on the latest data request document updated by the members.  
The categories are set out in the Annex below. 

 

HOA tagsági díj / HOA membership fees 

    

1. Membership fee category / tagdíj 
kategória (Fee: / Tagdíj: 30 000 Ft) 

Individual membership fee (1 person) / Egyéni tagsági 
díj 

2. Membership fee category / tagdíj 
kategória (Fee: / Tagdíj: 135 000 Ft) 

Companies with less than 25 employees and annual 
income of less than HUF 100 million / Az 25 fő alatti 
létszámmal és 100 millió Ft alatti éves árbevétellel 
rendelkező vállalatok 

3. Membership fee category / tagdíj 
kategória (Fee: / Tagdíj: 270 000 Ft) 

Companies with a number of 26 to 100 employees or 
an annual income of over HUF 100 million / Az 26 fő és 
100 fő közötti létszámmal, vagy 100 millió Ft feletti 
éves árbevétellel rendelkező vállalatok 

4. Membership fee category / tagdíj 
kategória (Fee: / Tagdíj: 425 000 Ft) 

Companies with between 101 and 250 employees / A 
101 fő és 250 fő közötti létszámmal rendelkező 
vállalatok 

5. Membership fee category / tagdíj 
kategória (Fee: / Tagdíj: 590 000 Ft) 

Companies with more than 250 employees / A 250 fő 
feletti létszámmal rendelkező vállalatok 

 
 

 
Sincerely, 
 
 
Monika Slomska 
President 
 
Budapest, 18 October 2021 


