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Komárom-Esztergom Megyei 

 MÉRNÖKI KAMARA 

Tisztelt Kollegina! 

Tisztelt Kollega!       Ikt.szám: KE_Á/10-1/2020. 

    KE_Á/11-1/2020. 

 

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése az alábbi táblázatban foglaltak alapján döntött a 

2020. évi tagdíjakról és nyilvántartási díjakról. 

A fizetési határidő: 2020. március 31. 
 

Tagdíjak 

Megnevezés 
Éves díj 

(Ft) 

Jogosultsággal (tervezői, szakértői, felelős műszaki vezetői, építési műszaki ellenőri 

vagy épületenergetikai tanúsítói, KA auditor) vagy tanúsítvánnyal rendelkező tag 

tagdíja 

40 000,– 

Jogosultsággal (tervezői, szakértői, felelős műszaki vezetői, építési műszaki ellenőri 

vagy épületenergetikai tanúsítói, KA auditor) vagy tanúsítvánnyal rendelkező 

tiszteletbeli, örökös, 70 év feletti vagy gyermekgondozási támogatásban részesülő 

tag tagdíja 

25 000,- 

Jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező tag tagdíja (ha nincs 

jogosultága, vagy minden jogosultsága szünetel) 
15 000,– 

Jogosultsággal nem rendelkező tiszteletbeli, örökös, 70 év feletti vagy 

gyermekgondozási támogatásban részesülő tagok tagdíja (ha nincs jogosultága, 

vagy minden jogosultsága szünetel) 
0,– 

Jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező 30 év alatti tag tagdíja 5 000,– 

Jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező tervező gyakornok tagdíja 5 000,– 

Jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező 30 év alatti tag tagdíja a 

tagfelvétel évében, továbbá az azt követő két naptári évben (legfeljebb a tag 30. 

életévének betöltéséig, vagy az első jogosultság vagy tanúsítvány megszerzéséig) 
0,– 

 

Nyilvántartási díj 

Megnevezés 
Éves díj 

(Ft) 

Tervező-szakértő technikusok nyilvántartási díja 25 000,– 

Kamarai tagsággal nem rendelkező nyilvántartottak díja (felelős műszaki 

vezetők, építési műszaki ellenőrök, energetikai tanúsítók, KA auditor) 
25 000,– 

Vállalkozások bejelentésének regisztrációs díja 0,– 

 

 A Mérnöki Kamarának befizetésre kerülő díjak a gazdasági társaság, illetve egyéni 

vállalkozó költségei között elszámolhatóak, amennyiben a gazdasági társaság, illetve 

egyéni vállalkozó tevékenységéhez szükséges a Mérnöki Kamara hatáskörébe tartozó 

jogosultság.  
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 Amennyiben a befizetést cég végzi (csekken vagy átutalással), számlát csak akkor tudunk 

a cég részére kiállítani, ha a befizető neve, címe rovatban a cég, a közlemény rovatban 

pedig a nyilvántartott neve és a cég adószáma szerepel.  

 Kérem, hogy a személyes adataiban történt esetleges változásokat – különösen a 

lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám – haladéktalanul szíveskedjék a 

titkárságunkra bejelenteni, mert ennek elmulasztása nemcsak a kapcsolattartást 

nehezíti, de a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 44. §. 1) a) pontja szerint 

„figyelmeztetés” szankcióval sújtandó. 

 KEM Mérnöki Kamara bankszámlaszáma: 10200452-36017320-00000000. 

 

Amennyiben kérdése van, készséggel állunk szíves rendelkezésére. 

 

Tatabánya, 2020. január 9. 

Üdvözlettel: 

         Takács Zsuzsanna 

         titkár 


