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H Í R L E V É L
Téma:
• Építésügyi irányelvek véleményezése.
• Tájékoztató 2019. évre vonatkozó kamarai díjakról.
Az ÉMI szakmai, társadalmi véleményezésre közzétette honlapján 37 építésügyi irányelv
tervezetét. Fontos, hogy a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara tagjai,
szakcsoportjai szakmailag ellenőrizzék az anyagokat és észrevételeiket tegyék meg a
honlapon megadott módon.
A véleményezés határideje 2019. január 31.
Az irányelvek itt érhetők el:
http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/KNISWW.html
Az MMK Küldöttgyűlése megállapította a 2019. évre vonatkozó kamarai díjakat is a 10/2018.
(V.12.) MMK Küldöttgyűlési határozatával. A díjtáblázat a korábbi évekhez képest érdemi, a
táblázat struktúráját és az egyes díjkategóriákat is érintő változtatásokat tartalmaz.
Kamarai díjtáblázat 2019
Tagdíjak

Éves díj
(Ft)
40 000,–
15 000,–

jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal rendelkező tag tagdíja
jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező tag tagdíja
jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező 30 év alatti tag tagdíja,
valamint a jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező tervező 5 000,–
gyakornok tagdíja

Kedvezmények:
o A tiszteletbeli, az örökös, a gyermekgondozási támogatásban részesülő, továbbá a 70 év
feletti tagok a fizetendő tagdíjukból 15.000 Ft kedvezményben részesülnek.
o A Kamtv. 25. § (7) bekezdése értelmében a kettős mérnöki, illetve építész kamarai tagok a
kedvezményes tagdíjat fizetnek, amelynek mértéke a tagdíj 70%-a.
o A 30 év alatti tagok a tagfelvétel évében, továbbá az azt követő két naptári évben
mentesülnek a tagdíjfizetési kötelezettség alól. A kedvezmény a tagokat legfeljebb a 30.
életévük betöltéséig, vagy az első jogosultság vagy tanúsítvány megszerzéséig illeti meg.
Éves díj
(Ft)
kamarai tagsággal nem rendelkező nyilvántartottak, valamint a tervező- 25 000,–
szakértő technikusok nyilvántartási díja
vállalkozások bejelentésének regisztrációs díja
0,–
Nyilvántartási díjak

Szolgáltatási és adminisztrációs díjak
tanúsítvány kérelem díja
meglévő vezető tervező szakmai cím
új vezető tervező szakmai cím
tervező gyakornok szakmai cím
tervező műszaki ellenőr szakmai cím
tervező műszaki ellenőr szakmai cím további címenként
beruházási tanácsadó szakmai cím
különösen gyakorlott szakmai cím
különösen gyakorlott szakmai cím további címenként
műemlék területén különösen gyakorlott szakmai cím
etikai-fegyelmi eljárás kezdeményezése
etikai-fegyelmi eljárás fellebbezési díja

Nyíregyháza, 2019. január 14.
Üdvözlettel:
a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara Titkársága
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Díj
(Ft)
15 000,–
0,–
50 000,–
0,–
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30 000,–
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