MÉK díjtáblázat 2020
megállapította a MÉK 39/2019. (12.11.) sz. MÉK Elnökségi határozata (hatályos: 2020. január 1-től),
módosította a 20/2020. (05.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat, a módosított, aláhúzással szereplő díjak 2020. május 10-től érvényesek
és a már befizetett díj esetén nem alkalmazhatók
Díjak,
bírságok
tagdíj

Díjfajta

Összege
2020. évben
75.000 Ft

Jogosultja

Befizetője

területi kamara

a tag

tagdíjmentes

-

-

PGSZ 4.2.3. (2)

22.000 Ft

területi kamara

kedvezményes tagdíj – teljes
(érvényes jogosultság nélküli
vagy szüneteltetett
jogosultságok esetében)

PGSZ 4.2.3. (3)

22.000 Ft

területi kamara

kedvezményes tagdíj –
részleges (szüneteltetett
tervezői/szakértői jogosultság
és/vagy aktív ME, MV, TÉ)

PGSZ 4.2.3. (3a)

37.000 Ft

területi kamara

kettős kamarai tag
kedvezményes tagdíja

PGSZ 4.2.3. (4)
Kamtv. 25. § (7)

52.500 Ft

területi kamara

késedelmi pótlék

területi alapszabály

területi kamara

a tag
(a nyilatkozat leadásának
határideje tárgyév
január 15.)
a tag
(a kedvezmény nem
vonatkozik a
szakmagyakorlási
tevékenységtől való
eltiltottakra)
a tag
(a kedvezmény nem
vonatkozik a
szakmagyakorlási
tevékenységtől való
eltiltottakra)
a tag
(a nyilatkozat leadásának
határideje tárgyév
január 15.)
a tag

tagdíjrészesedés

PGSZ 5.2. (1)

MÉK

a területi kamara

tagdíj
tiszteletbeli tag
(nyugdíjas tag,
kérelemre)
nyilatkozó nyugdíjas
kedvezményes tagdíja

tagsági
eljárásban
fizetendő
díjak

Mértékének
meghatározója
14/2020. (12.02.) sz.
MÉK Kgy. határozat
PGSZ 4.2.3. (1b)

tagregisztrációs díj – első fok

PGSZ 4.3.1. (2)

az illetékes
területi építész
kamara
alapszabálya
szerinti összeg
a mértékadó
taglétszám
függvényében
fizetendő
37.500 Ft

tagregisztrációs díj –
másodfok

PGSZ 4.3.1. (2)

37.500 Ft

helyreállítási díj – első fok
helyreállítási díj – másodfok

PGSZ 4.3.2. (2)
PGSZ 4.3.2. (2)

bankszámla szám:
10200892-3141604700000000

területi kamara

a tagfelvételt kérő

MÉK
bankszámla szám:
10200892-3141604700000000

37.500 Ft
37.500 Ft

területi kamara
MÉK

a tag

bankszámla szám:
10200892-3141604700000000

névjegyzéki
eljárásban
fizetendő
díjak

helyreállítási díj – első fok egy
éven belüli második tagsági
jogviszony helyreállítása
esetén
helyreállítási díj – másodfok
egy éven belüli második
tagsági jogviszony
helyreállítása esetén
tagjelölt regisztrációs díja
igazgatási szolgáltatási díj –
első fok
egy jogosultság kérelmezése
esetén
igazgatási szolgáltatási díj –
első fok
több jogosultság egyidejű
kérelmezése esetén
hatósági bizonyítvány

PGSZ 4.3.2. (2)

75.000 Ft

területi kamara

PGSZ 4.3.2. (2)

75.000 Ft

MÉK

PGSZ 4.2.3. (1a)
Étv. 58. § (3) a)

7.500 Ft
30.000 Ft

területi kamara
területi kamara

a kérelmező
a kérelmező

Étv. 58. § (3) c)

40.000 Ft

területi kamara

a kérelmező

Étv. 58. § (3) ba)

20.000 Ft

területi kamara

a kérelmező

eseti engedély

Étv. 58. § (3) bb)

20.000 Ft

területi kamara

a kérelmező

bankszámla szám:
10200892-3141604700000000

névjegyzéki
nyilvántartás
ért fizetendő
díjak

szolgáltatási
díjak

igazgatási szolgáltatási díj –
másodfok
(minden esetben)

Étv. 58. § (3)

hatósági igazolvány
energetikai tanúsítói
tevékenység bejelentése
éves névjegyzéki
nyilvántartási díj
névjegyzéki késedelmi díj

Étv. 58. § (3) da)
Étv. 58. § (3) dd)

5.000 Ft
5.000 Ft

területi kamara
területi kamara

a kérelmező
a bejelentő

PGSZ 4.6. (2)

37.000 Ft

területi kamara

területi alapszabály

területi kamara

éves névjegyzéki
nyilvántartási díjrészesedés

PGSZ 5.1. (4)

az illetékes
területi építész
kamara
alapszabálya
szerinti összeg
11.000 Ft

a kamarai tagsággal nem
rendelkező, névjegyzéken
szereplő szakmagyakorló

MÉK

területi kamara

önkéntes éves szolgáltatási
díj

PGSZ 4.7.2. (3)

37.500 Ft

egyes szolgáltatások,
kiadványok értéke

MÉK elnökség vagy
területi kamara

álláshirdetés, eredeti tervezői
felhívás, közlemény kamarai
tagoknak
álláshirdetés, eredeti tervezői
felhívás, közlemény nem
kamarai tagoknak

MÉK elnökség

változó, a MÉK MÉK vagy területi
elnöksége vagy kamara
területi kamara
elnöksége által
meghatározott
ingyenes
-

-

30.000 Ft +
ÁFA

MÉK

a szolgáltatást igénybe
vevő

75.000 Ft +
ÁFA
50.000 Ft +ÁFA
10.000 Ft +
ÁFA
részletesen
lásd az 1.
melléklet
34.000 Ft

MÉK

továbbképzési bírálati díj

etikaifegyelmi
eljárási
költségek

MÉK

a fellebbező

bankszámla szám:
10200892-3141604700000000

bankszámla szám:
10200892-3141604700000000

MÉK elnökség

MÉK elnökségi
határozat

beszámoló és jogosultsági
vizsga díja (általános és
különös rész)

Korm. rendelet
38. § (4)

beszámoló vagy jogosultsági
vizsga első javítóvizsga díja
(általános és különös rész)
beszámoló vagy jogosultsági
vizsga időpontjának
módosítsával, lemondásával
kapcsolatos adminisztrációs
díj
vezető tervezői címbírálati
díja

Korm. rendelet
38. § (4)

egyéb szakmai címbírálati
díja
szakmai címek fellebbezési
díja
elsőfokú etikai-fegyelmi
eljárási költség
másodfokú etikai-fegyelmi
eljárási költség

30.000 Ft

ügyrend

(általános rész
17.000 Ft
különös rész
17.000 Ft)
ingyenes

3000 Ft

területi kamara

bankszámla szám:
10200892-3141604700000000
bankszámla szám:
10405004-4953565653501050

MÉK

a kamarai tagsággal nem
rendelkező, névjegyzéken
szereplő szakmagyakorló;
nyilvántartásba felvett
építészeti tevékenységet
fő tevékenységként
folytató cég
a szolgáltatást igénybe
vevő

a továbbképzést
lebonyolító

a jelentkező

bankszámla szám:
10405004-4953565653501029

–

a jelentkező

MÉK

a jelentkező

bankszámla szám:
10405004-4953565653501029

Jogosultsági
szabályzat 3.3.8.

30.000 Ft

Jogosultsági
szabályzat 3.3.8.
Jogosultsági
szabályzat 3.4.5.
MÉK elnökségi
határozat

30.000 Ft
30.000 Ft
50.000 Ft
100.000 Ft
Csak
lefolytatott
teljes eljárás
esetén

területi kamara és
MÉK
vagy
területi kamara
területi kamara

a szakmai címet
kérelmező

a szakmai címet
kérelmező
területi kamara és a szakmai címet
MÉK
kérelmező
területi kamara
a panaszos(ok), az
elmarasztalt tag(ok), vagy
a fellebbező(k)
MÉK
bankszámla szám:
az EfSz „8. Eljárási
10200892-31416047- költségek” előírásai
00000000
szerint

etikaifegyelmi
bírságok

első fokon kiszabott etikai
pénzbírság

határozat

másodfokon kiszabott etikai
pénzbírság

a határozatban
foglaltak szerint
(a törvényi
maximum
erejéig)
a határozatban
foglaltak szerint
(a törvényi
maximum
erejéig)

területi kamara

az elmarasztalt tag

területi kamara
vagy
területi kamara és
MÉK

PGSZ = a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata
EfSz = a MÉK Etikai-fegyelmi szabályzata
Étv. = az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
Kamtv. = a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
Korm. rendelet = az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet

1. melléklet
A továbbképzési pályázat elbírálási díja
Elbírálási díj:
75.000 Ft +ÁFA szolgáltatási díjat kell fizetni a pályázónak:
- a szakmai továbbképzési témakörökben tartott tanfolyam, (vagy más olyan rendezvény, ami meghaladja a 18 órás, a
továbbképzés szempontjából érdemi időtartamot,) valamint
- az előadássorozat bírálatáért (ami több alkalommal, egymással összefüggő, egymásra épülő témában szervezett olyan
rendezvény, amely előreláthatóan egy pályázati adatlapon bírálható el).
50.000 Ft +ÁFA szolgáltatási díjat kell fizetni a pályázónak:
- a szakmai továbbképzési témakörökben tartott legfeljebb 18 óra időtartamú továbbképzési rendezvény bírálatáért.
10.000 Ft +ÁFA szolgáltatási díjat kell fizetni a kérelmezőnek:
- az egyéni (magánszemély) önképzési teljesítés bírálati kérelméért olyan, a MÉK szakmagyakorlói számára szervezett* belföldi
konferencia vagy szakmai előadás, előadássorozatra vonatkozóan, amelyre a szervező nem nyújtott be továbbképzési pályázatot,
és az nem része a MÉK országos szakmai továbbképzési rendszerének.

* melyben a MÉK szakmagyakorlási jogosultságaihoz kötődő tematika a program időtartamának 50%-át meghaladja
Sikertelen pályázat esetén az elbírálási díj vissza nem téríthető.
Az elbírálási díj megfizetése vagy a mentességi kérelem, ill. annak igazolása nélkül benyújtott pályázatot a Továbbképzési
szakértői testület kizárja.

Mentességek:
Az itt felsorolt szolgáltatásait a MÉK térítésmentesen biztosítja a következők részére:
- a területi és országos építész kamarák, valamint az általuk alapított szervezetek,
- a területi kamarák tagjai és nyilvántartottai (amennyiben nincs tagdíj- vagy egyéb kamarai díjhátralékuk)
- a MÉSZ,
- a MUT,
- a Magyar Mérnöki Kamara, területi kamarái és általuk alapított szervezetek,
- a Magyar Tudományos Akadémia,
- a Magyar Művészeti Akadémia,
- oktatási intézmények (amennyiben a továbbképzési rendezvény díjmentes a résztvevők számára),
- egyesületek, alapítványok, és szakmai kollégiumok részére (amennyiben a továbbképzési rendezvény díjmentes a résztvevők
számára), ha a bírálatra vonatkozó pályázatukat önállóan nyújtják be,
- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv,
- Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ,
- az ÉMI (amennyiben a továbbképzési rendezvény díjmentes a résztvevők számára és külső szponzoráció nem jelenik meg).

A fent nem említett más személyekkel és szervezetekkel közös szervezés, vagy együttműködés esetén a bírálati díjat a kívül álló félnek
meg kell fizetnie. A továbbképzési elbírálási díj alóli egyedi mentességet a MÉK Elnökségénél indoklással egyedileg lehet kérelmezni.

Az elbírálási díj a MÉK elkülönített számlájára fizetendő meg:
Számlatulajdonos:
MÉK
Bank:
K&H Bank
Számlaszám:
10405004 – 49535656 – 53501050
Közleményként kérjük az alábbi adatokat minden esetben feltüntetni:
- „TK elbírálási díj”,
- a továbbképzés elbírálási törzsszáma (bírálati törzsszám), valamint
- számlázási név, cím és adószám.

