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TÁJÉKOZTATÓ A 2015. ÉVI ÉPÍTÉSZ KAMARAI DÍJAKRÓL
• Kamarai tagdíj:
2015. (01. 30.) sz. MÉK kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2015. évi költségvetés tervezetét 122 igen, 34 nem
szavazattal, 10 tartózkodás mellett elfogadja azzal, hogy ennek részeként az éves
tagdíjat 50.000,- Ft-ban állapítja meg.
Kivonat a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzatából:
-

A tagdíjfizetés szempontjából kamarai tagsághoz kötött tevékenységnek minősül
a tervezői, szakértői tevékenység, kamarai tagsághoz kötött tervpályázati és
tervtanácsi részvétel.

-

4.2.3. Tagdíjmentesség, kedvezmények, méltányosság:
(1) A 70. életévét – 2015. december 31. napjáig – betöltő kamarai tag számára a
tagdíjfizetés önkéntes.
(2) Az a nyugdíjas, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozatot tesz, hogy a tárgyévet
megelőző évben kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem végzett, az a
tagdíj 30%-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként.
(3) Az a kamarai tag, aki a MÉK névjegyzékén érvényes tervezői, ill. szakértői
jogosultsággal nem rendelkezik, vagy tervezői, ill. szakértői jogosultsága
szünetel, a tagdíj 30%-át (ezer forintra kerekítve)fizeti tagdíjként. A
kedvezmény a jogosultság szüneteltetésének időszakára vonatkozik, a további
időszakra a teljes tagdíj időarányos részét kell fizetni.
(4) Az a kamarai tag, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozik kettős kamarai
tagságáról, a tagdíj 70%-át fizeti.
(5) A területi kamara elnöksége méltányossági jogkörével élve dönthet a
kérelmező által fizetendő tagdíj:
a.) részletekben történő megfizetéséről,
b.) megfizetésének pótlékmentes halasztásáról, legfeljebb1/2 évre, valamint
c.) a tag halála esetén a már megfizetett tagdíj visszatérítéséről.

2015. évben a tagdíjkedvezményre jogosultak 2015. február 20-ig nyilatkozhatnak. A
területi kamarák a mértékadó taglétszámra vonatkozó adatokat 2015. február 27-ig küldik
meg a MÉK-nek.
Alapszabályunk értelmében a tagdíjat minden évben két részletben, május 20-ig, illetve
október 20-ig kell megfizetni.
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• Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj:
Kivonat a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzatából:
(1) Az éves névjegyzéki nyilvántartási díjfizetési kötelezettség a tagsági jogviszonnyal nem rendelkező
személy számára a névjegyzék bejegyzésére vonatkozó határozat, illetve a szolgáltatás bejelentése
tudomásulvételének jogerőre emelkedésével kezdődik a (3) bekezdés figyelembe vételével, és
mindaddig fennáll, amíg a névjegyzéki bejegyzés jogerősen meg nem szűnik.
(2) Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj mértéke – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a
mindenkori tagdíj 30%-a (ezer Forintra kerekítve) személyenként, amelyet egy összegben kell
megfizetni az adott év március 31. napjáig.
(3) Mentesül az éves névjegyzéki nyilvántartási díj megfizetése alól a névjegyzéki eljárásban
az Étv. 58. § (3) a) pontja szerinti igazgatási-szolgáltatási díjat először fizető személy a névjegyzéki
bejegyzése évében, továbbá a tárgyévben önkéntes szolgáltatási díjat fizető személy.
(4) Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj megfizetésének elmaradása esetére a jogszabályban
meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni, továbbá a meg nem fizetett nyilvántartási díj
után
a területi kamara alapszabályában meghatározott mértékű késedelmi díjat számíthat fel, amelynek
mértéke az éves nyilvántartási díj legfeljebb 50%-a lehet. A késedelmi díj a területi kamara bevételét
képezi, amely azt az azzal kapcsolatos adminisztrációs költségeinek fedezetére használhatja fel.
(5) Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj időarányos megállapítására kizárólag átjegyzés esetén
kerülhet sor a területi kamarák között.

Tehát 2015. évben az éves névjegyzéki nyilvántartási díj 15.000,- Ft, melyet egy összegben,
2015. március 31-ig kell megfizetni.
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