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Tisztelt Kolléga! 

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2019. évi kamarai díjakról:  

 

Tagdíjak 
Éves díj  

(Ft)  

jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal rendelkező tag tagdíja  40 000,–  

jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező tag tagdíja  15 000,–  

jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező 30 év alatti tag tagdíja, 

valamint a jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező tervező 

gyakornok tagdíja  

5 000,–  

Nyilvántartási díjak  
Éves díj  

(Ft)  

kamarai tagsággal nem rendelkező nyilvántartottak, valamint a tervező-

szakértő technikusok nyilvántartási díja  
25 000,–  

vállalkozások bejelentésének regisztrációs díja  0,–  

Szolgáltatási és adminisztrációs díjak  
Díj  

(Ft)  

tanúsítvány kérelem díja  15 000,–  

meglévő vezető tervező szakmai cím  0,–  

új vezető tervező szakmai cím  50 000,–  

tervező gyakornok szakmai cím  0,–  

tervező műszaki ellenőr szakmai cím  20 000,–  

tervező műszaki ellenőr szakmai cím további címenként  10 000,–  

beruházási tanácsadó szakmai cím  20 000,–  

különösen gyakorlott szakmai cím  50 000,–  

különösen gyakorlott szakmai cím további címenként  30 000,–  

Igazolás szolgáltatási díja kamarai tagságról, jogosultságokról   5 000,– 

Hatósági bizonyítvány szoláltatási díja (engedélyek meghosszabbítás után) 20 000,- 

 

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.  
 

Tájékoztatjuk Önt, hogy kamaránk távszámlázást használ, ezért a kapcsolattartás érdekében amennyiben 

megváltozott e-mail, vagy számlázási címe, szíveskedjék közölni a számla helyes kiállítása érdekében. Ha az 

Ön cége (több) dolgozójának kívánja rendezni kamarai díját, proforma számla kiállítására van lehetőség,  

vagy ha a számlát postai úton kéri megküldeni, kérjük előzetesen jelezze a titkarsag@bamernok.hu címen, a 

későbbi számlareklamáció elkerülése végett, mert ennek hiányában az elkészített távszámla a kamara 

nyilvántartásában szereplő tag e-mail címére fog megérkezni.  
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Felhívjuk figyelmét még az alábbiakra: 

 

Jelen levelünket e-mail útján küldjük meg minden T. Kolléga számára. Kérjük, szíveskedjen a 

befizetési határidő betartása mellett 2019. január 2.-től 2019. március 31-ig tagdíját, illetve 

nyilvántartási díját átutalni a Baranya Megyei Mérnöki Kamara K&H Banknál vezetett 

10402427-24215545-00000000 számlájára, a közlemény rovatban hivatkozva nevére és kamarai 

számára. 

 

Amennyiben Ön postai úton kívánja rendezni 2019 évi kamarai díját, kérjük a befizetési 

határidő előtt szíveskedjék ez irányú igényét jelezni a 72-211-026 telefonszámon, vagy a 

titkarsag@bamernok.hu  e-mail címen, mert csak ebben az esetben küldünk csekket az Ön 

által megadott levelezési címére, illetve személyesen átveheti irodánkban.  

 

Kötelező továbbképzésekről: 

Kérjük, szíveskedjen a még érvényes (tervezői/szakértői/felelős műszaki vezetői/műszaki ellenőri) 

engedélyeinek lejárati idejét ellenőrizni, mert ha a tárgy évben fog lejárni, úgy a meghosszabbításhoz az                 

5 évenkénti kötelező jogi továbbképzési kötelezettségét (www.mmk.hu – Képzések – 3. Online képzések) 

online kell teljesíteni. Ehhez a belépési kódot kamaránk titkárságán kérheti, amennyiben még nem kért. 

Felhívjuk a figyelmet a jogosultsággal rendelkező kollégáknak, hogy évente egy alkalommal kötelező 

(szakmaspecifikus) továbbképzésen kell részt venniük. A kamaránk által szervezett továbbképzésekről 

a tagjainkat e-mail útján értesítjük, valamint a www.bamernok.hu honlapunkon a Továbbképzések fül alatt 

teszünk közzé. 

 

A 2019. évre is sikeres tevékenységeket kívánunk, és munkatársainkkal együtt állunk szíves rendelkezésére. 

 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Kukai Tibor 

BMMK elnök 
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