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IV. FEJEZET
KAMARAI DÍJFAJTÁK ÉS BÍRSÁGOK8
4.1. A kamarák bevételei
(1)9A kamarai díjak és bírságok fajtáját, mértékének meghatározóját, jogosultját és befizetőjét az 1.
melléklet tartalmazza.
(2)10 Az 1. melléklet szerinti díjtáblázatot az Alapszabály 4.1.4. figyelembevételével a MÉK elnöksége
teszi közzé.
(3) A díjak nyilvántartására és elszámolására a köztestületek beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségéről szóló, továbbá az egyes díjfajtákat meghatározó jogszabály előírásait kell
alkalmazni.
4.2. A tagdíj
4.2.1. A tagdíjfizetési kötelezettség
(1)11 A tagdíjfizetési kötelezettség a tagsági jogviszonnyal kezdődik, és mindaddig fennáll, amíg a
tagsági jogviszony meg nem szűnik.
(2) Szünetel a tagdíjfizetési kötelezettség a tagsági jogviszony jogerős felfüggesztésének időtartama
alatt. Ebben az esetben a fizetési kötelezettség a tagsági jogviszony helyreállítására vonatkozó
határozat jogerőre emelkedésének napján éled fel.
(3) Az éves tagdíjat – ha a területi kamara alapszabálya másként nem rendelkezik – egy összegben
kell megfizetni az adott év március 31. napjáig.
(4)12 A tagságról való lemondás (kilépés) vagy a tagsági viszony díjtartozás miatti megszüntetését
követő ismételt tagfelvétel esetén a tag díjhátraléka megfizetésére kötelezett.
4.2.2. Az időarányos tagdíj13
(1) A kamarai tagok kizárólag a teljes tagdíjból időarányos tagdíj megfizetésére jogosultak, illetve
kötelezettek az alábbi esetekben:14
a.) a tagsági jogviszony keletkezése,
b.) tagsági jogviszony megszűnése,
c.) tagsági jogviszony helyreállítása,
d.) tagsági jogviszony felfüggesztése,
e.) tagsági jogviszony átjegyzése esetén,
f.) a 4.2.3. (3) bekezdésben meghatározott esetben
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az éves tagdíjat időarányosan kell megfizetni a
tagdíjfizetési kötelezettséggel érintett megkezdett hónapok figyelembevételével (ezer forintra
kerekítve).15
(3) Tagsági jogviszony átjegyzése esetén a tagnak a tárgyévi tagdíjnak az átjegyzés időpontjáig
esedékes megkezdett hónapok szerint számított összegét (ezer forintra kerekítve)16 az elbocsátó
területi kamara, míg a fennmaradó összeget az új lakóhely szerint illetékes területi kamara részére kell
megfizetnie.
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A fejezet címét módosította a MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlése
Módosította a MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlése
10 Módosította a MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlése
11 Módosította a MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlése
12
Módosította a MÉK 2017.05.19-i Küldöttgyűlése
13 Módosította a MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlése
14 Módosította a MÉK 2017.05.19-i Küldöttgyűlése
15 Módosította a MÉK 2017.11.10-i Küldöttgyűlése
16 Módosította a MÉK 2017.11.10-i Küldöttgyűlése
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4.2.3.17 Tagdíjmentesség, kedvezmények, méltányosság18
(1) (A bekezdés 2016. január 1-én hatályát vesztette.)
(1a) Tagdíjmentesség illeti meg a tagjelölteket. A tagjelölt regisztrációs díja a tagdíj 10%-a.
(1b)19 Tagdíjmentesség illeti meg a tiszteletbeli tagokat. Nyugdíjas kamarai tag – a területi
alapszabályzatban meghatározottak szerint – kérheti tiszteletbeli tagságát. A tiszteletbeli tagság joggal
és kötelezettséggel nem jár, a kérelem benyújtásával a tag minden szakmagyakorlási jogosultságáról
lemond.20
(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)21 Az a kamarai tag, aki a MÉK névjegyzékén érvényes jogosultsággal nem rendelkezik, vagy az
összes 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.
(3a)22 Az a kamarai tag, aki a MÉK névjegyzékén érvényes tervezői, ill. szakértői jogosultsággal nem
rendelkezik, vagy tervezői, ill. szakértői jogosultsága szünetel, de felelős műszaki vezetői, vagy építési
műszaki ellenőri, vagy energetikai tanúsítói jogosultsága aktív, akkor az éves nyilvántartási díj
mértékével megegyezően a tagdíj 50%-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként. A kedvezmény a
tervezői, ill. szakértői 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)23 A területi kamara elnöksége méltányossági jogkörével élve további kedvezményeket állapíthat
meg, de ez a MÉK tagdíj részesedését nem módosíthatja.
(6) A területi kamara elnöksége a (1) – (5) bekezdések esetében hivatalból ellenőrizheti a kérelmező
által előadott tények és okiratokban foglaltak valóságtartalmát, ennek igazolására a kérelmezőt
kötelezheti.
(7) A tagdíjfizetés szempontjából kamarai tagsághoz kötött tevékenységnek minősül a tervezői,
szakértői tevékenység, kamarai tagsághoz kötött tervpályázati és tervtanácsi részvétel.
(8) A (2), (3) és (4) bekezdés szerinti kedvezmények nem vonhatók össze.
4.2.4. A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei
4.2.4.1. A késedelmi díj
(1) A tagdíjfizetési fegyelem javítása érdekében a határidőre meg nem fizetett tagdíjak után a területi
kamara elnöksége késedelmi pótlék megfizetését rendelheti el.
(2) A késedelmi díj mértékét az éves tagdíj hányadában a területi kamara alapszabálya határozza
meg, azonban annak mértéke az éves tagdíj legfeljebb 30%-a lehet

17

Módosította a MÉK 2015.04.09-i Küldöttgyűlése
Módosította a MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlése
19
Módosította a MÉK 2016.05.27-i Küldöttgyűlése
20 Módosította a MÉK 2017.05.19-i Küldöttgyűlése
21 Módosította a MÉK 2018.11.30-i Küldöttgyűlése
22 Megállapította a MÉK 2018.11.30-i Küldöttgyűlése
23 Módosította a MÉK 2016.05.27-i Küldöttgyűlése
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(3) A késedelmi díj a területi kamara bevételét képezi, amely azt a fizetési késedelemmel kapcsolatos
adminisztrációs költségeinek megtérítésére használja fel.
4.2.4.2. Tagsági jogviszony megszüntetése24
(1) Amennyiben a tagnak tagsági viszonya alatt egy évi tagdíjat meghaladó hátraléka halmozódott fel,
a területi kamara elnöksége a tagsági viszonyt a kamarai törvényben meghatározottak szerint
határozatával megszünteti25.
Eljárási és nyilvántartási díjfajták
4.3. A tagsági eljárás díjai
4.3.1. Tagregisztrációs díj26
(1) A kamarába kamarai tagsághoz kötött jogosultság nélkül belépőknek tagregisztrációs díjat kell
fizetni.
(2) A tagregisztrációs díj és a fellebbezési díj a tagdíj 50%-a.27
4.3.2. A helyreállítási díj
(1)28 Azon személyeknek, akiknek tagsági jogviszonya kérelemre felfüggesztésre került, a tagsági
jogviszony helyreállítására irányuló tagsági eljárásban helyreállítási díjat kell megfizetniük. A hivatalból
történő felfüggesztés helyreállítása esetén, a díj megfizetéséről a területi kamara rendelkezhet.
(2)29 A helyreállítási díj és a fellebbezési díj a tagdíj 50%-a, egy éven belüli második tagsági
jogviszony egy éven belüli második helyreállítási díja és a fellebbezési díj a tagdíj 100 %-a.
4.4. A névjegyzéki eljárásban fizetendő díj: az igazgatási szolgáltatási díj
(1)30 A névjegyzékbevételre, eseti engedélyre, szolgáltatás bejelentésre, valamint a hatósági
bizonyítvány kiállítására irányuló elsőfokú eljárás díja az illetékes területi kamarát, a másodfokú
eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díj a Magyar Építész Kamarát illeti meg.
(2) Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét jogszabály állapítja meg. 31
4.5. Az eljárási díjak megfizetése
4.5.1. A díjfizetési kötelezettség
(1) A díjfizetési kötelezettség a kérelem benyújtásával válik esedékessé.
(2)32 E szabályzatban meghatározott eljárási díjakat az építész kamarák igazgatási szolgáltatási
díjáról szóló rendelet mellékletében megnevezett és felsorolt bankszámlákra kell befizetni. 33
(3)34 A kérelmező a díj megfizetését hitelt érdemlően a kérelem benyújtásakor igazolja.
24

Módosította a MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlése
Kamtv 29.§ (3) szerint
26
Módosította a MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlése
27
A módosítást a 2012. december 20.-i küldöttgyűlés fogadta el, a módosított rendelkezés 2013. január 1-től
hatályos.
28
Módosította a MÉK 2017.05.19-i Küldöttgyűlése
29 Módosította a MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlése
30 Módosította a MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlése
31
Étv. 58.§ (1) és (3) bekezdés.
32 Módosította a MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlése
33 32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelet a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével
kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével
kapcsolatos részletes szabályokra.
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4.5.2. A fizetés elmulasztásának jogkövetkezményei35
(1) A 4.3.1. és 4.3.2. pontok szerinti díj fizetésének, illetve a fizetés igazolásának elmulasztása esetén
az ügyfelet 8 napos határidővel hiánypótlásra kell felhívni. A felhívás eredménytelensége esetén az
eljárást meg kell szüntetni.
(2) A 4.3.1. és 4.3.2. pontok szerinti jogorvoslati eljárásban megfizetett fellebbezési díjat az ügyfélnek
vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben
jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati eljárásban hozott jogerős és
végrehajtható határozatban kell elrendelni, és a díjat 30 napon belül vissza kell téríteni.
4.6. Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj36
(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)37 Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj mértéke – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a
mindenkori tagdíj 50%-a (ezer Forintra kerekítve) személyenként, amelyet egy összegben kell
megfizetni az adott év március 31. napjáig.
(2a)38 A határon átnyúló szolgáltatásnyújtó az éves névjegyzéki nyilvántartási díjat a bejelentés
tudomásul vételét követő 30 napon belül köteles megfizetni. A díj a névjegyzéken tartás egy éves
időszakára vonatkozik.
(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)39 Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj megfizetésének elmaradása esetére a jogszabályban
meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni. Amennyiben a nyilvántartás lemondással vagy
díjtartozás miatti törléssel szűnik meg, úgy ismételt bejegyzés, illetve szolgáltatás bejelentés esetén a
hátralékos díjat a szakmagyakorló köteles megfizetni. 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.
4.7. A kamara szolgáltatási díjai
4.7.1. Az egyes szolgáltatások díjai
(1) A kamara szolgáltatásai körében felsorolt kiadványainak forgalmi értékét a Magyar Építész
Kamara Elnöksége állapítja meg.
(2)40 A kötelező és a szakmai továbbképzés keretében nyújtott szolgáltatásai, így különösen a
továbbképzési pályázatok bírálati díját a MÉK elnökség állapítja meg. A bírálati díjakat a
továbbképzési szakértői testület működési költségének fedezetére is kell fordítani.
34

Módosította a MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlése
Módosította a MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlése
36
Módosította a MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlése
37 Módosította a MÉK 2018.11.30-i Küldöttgyűlése
38 Megállapította a MÉK 2019.05.31-i Küldöttgyűlése
39 Módosította a MÉK 2017.11.10-i Küldöttgyűlése
40 Módosította a MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlése
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4.7.2. Az önkéntes éves szolgáltatási díj41
(1) Az éves szolgáltatási díj önkéntes megfizetését a kamarai tagsági jogviszonnyal nem rendelkező,
a területi kamara által vezetett névjegyzéken szereplő szakmagyakorlók, valamint nyilvántartásába
bejegyzett építészeti tevékenységet főtevékenységként folytató cégek választhatják. 42
(2) A díj a névjegyzékvezetésére illetékes területi kamara bevétele, amely abból a MÉK
Alapszabályból fakadó szolgáltatások végzésére, kapcsolódó kamarai feladatok ellátása,
szolgáltatások nyújtása céljából a Magyar Építész Kamara részére a szabályzat V. fejezete szerinti
részesedést fizet.
(3) Az önkéntes éves szolgáltatási díj mértéke a küldöttgyűlés által megállapított mindenkori tagdíj
50%-ával megegyezik.
(4) Az önkéntes éves szolgáltatási díjat egy összegben kell megfizetni az adott év március 31. napjáig.
(5) A névjegyzéki bejegyzés átjegyzése, törlése esetén a befizetett önkéntes éves szolgáltatási díjat
időarányosan kell elszámolni.
4.8. Egyéb bevételek
4.8.1. Etikai-fegyelmi bírság, az eljárás költségei
(1) Etikai-fegyelmi eljárásban az eljáró területi, illetve országos etikai-fegyelmi bizottság pénzbírságot
szabhat ki.
(2) A pénzbírság összegét a törvényi maximum keretein belül a jogerős és végrehajtható etikaifegyelmi határozat állapítja meg.
(3)43 Az első fokon eljárt etikai-fegyelmi bizottság fegyelmi tanácsa jogerős és végrehajtható etikaifegyelmi határozatában kiszabott pénzbírság, valamint eljárási költség annak a területi kamarának a
bevételét képezi, melynek etikai-fegyelmi bizottsága, az első fokú eljárást lefolytatta.
(4)44 Amennyiben az első fokú eljárás során hozott határozatban büntetésként kiszabott pénzbírság
összegét a fellebbezés miatt lefolytatott másodfokú eljárás során az eljáró másodfokú bizottság
határozatában változatlanul helyben hagyta, akkor a pénzbírság összege az első fokon eljáró területi
kamarát illeti meg. Amennyiben az első fokú eljárás során hozott határozatban büntetésként kiszabott
pénzbírság összegét a fellebbezés miatt lefolytatott másodfokú eljárás során, a másodfokon eljáró
bizottság határozatában úgy módosítja, hogy annak összege növekszik, akkor az eredeti pénzbírság
összege az első fokon eljáró területi kamarát, a növekmény összege a MÉK-et illeti meg.
(5) A másodfokú eljárás során kiszabott eljárási költség a Magyar Építész Kamara bevételét képezi.
(6) Az etikai-fegyelmi eljárásokban pénzbírság, ill. eljárási költség címén befolyt összegeket a
kamarák az etikai-fegyelmi ügyek törvényben meghatározott feladatai ellátására fordítják.
(7)45 Ha több eljárás alá vont személlyel szemben ugyanazon etikai-fegyelmi eljárásban jogerős és
végrehajtható fegyelmi büntetés kerül kiszabásra, úgy az első- és másodfokú eljárási költséget az
elmarasztalt eljárás alá vont személyek egymás között egyenlő arányban kötelesek viselni.
(8)46 Ha több panaszos ugyanazon etikai-fegyelmi eljárásban előterjesztett panasza alapján indult
etikai fegyelmi eljárás jogerős és végrehajtható határozattal megszüntetésre került, úgy az első- és
másod-fokú eljárási költséget a panaszosok egymás között egyenlő arányban kötelesek viselni.
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A MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlésének döntése alapján megtartásra került
A módosítást a 2012. december 20.-i küldöttgyűlés fogadta el, a módosított rendelkezés 2013. január 1-től
hatályos.
43 Módosította a MÉK 2015. november 27-i Küldöttgyűlése
44 Módosította a MÉK 2015. november 27-i Küldöttgyűlése
45 Megállapította a MÉK 2015. november 27-i Küldöttgyűlése
46 Megállapította a MÉK 2015. november 27-i Küldöttgyűlése
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(8a)47 Ha a fellebbezés elutasításra (első fokú határozat helybenhagyásra) kerül, akkor az összes
költséget a fellebbező fél viseli. Több, eredménytelenül fellebbező fél esetén, a másodfokú fegyelmi
eljárás költségét egymás között egyenlő arányban viselik.
(8b)48 Ha egy fegyelmi eljárásban több eljárás alá vont személlyel szemben hoz külön személyenként - fellebbezést elutasító, vagy az eljárás alá vont személy fegyelmi felelősségét
másodfokon megállapító határozatokat a másodfokú fegyelmi tanács, akkor a másodfokú fegyelmi
eljárás költségeit egymás között egyenlő arányban viselik az eredménytelenül fellebbező-, vagy
elmarasztalt eljárás alá vont személyek.
(8c)49 Ha a fellebbező panaszos fellebbezése elutasításra (első fokú határozat helyben-hagyásra)
kerül, de a fellebbezés elutasítása (első fokú határozat helybenhagyása) ellenére az eljárás alá vont
személy már az első fokú eljárásban elmarasztalásra került, akkor az első fokú eljárás költségét az
elmarasztalt eljárás alá vont személy, a másodfokú fegyelmi eljárás költségét az eredménytelenül
fellebbező panaszos viseli.
(8d)50 Ha a fellebbezést a fegyelmi tanács, tárgyaláson kívül hozott határozattal - érdemi tárgyalás
nélkül- elutasítja, az eljárási költséget a Magyar Építész Kamara viseli.
(9)51, 52 Ha a panaszt a területi, vagy az országos kamara, annak bármely tisztségviselője, titkára,
főtitkára vagy szerve, vagy a hatáskörében eljáró hatóság terjeszti elő, mentesül a panaszos az
eljárási költség megfizetése alól, ha a fegyelmi eljárás jogerős és végrehajtható határozattal
megszüntetésre került.
4.8.2. A díjfizetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei
Amennyiben az etikai-fegyelmi eljárásban elmarasztalt tag a bizottság által kiszabott bírság vagy
eljárási költség összegét a határozatban megállapított határidőig nem fizeti meg:
a.) a területi kamara elnöksége a tagsági jogviszonyát megszüntetheti, ha a fennálló
tartozásának összege az egy éves tagdíj mértékét meghaladja
b.) a MÉK Etikai-fegyelmi szabályzatában meghatározottak szerint etikai-fegyelmi büntetéssel
sújtható.
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Megállapította a MÉK 2018.11.30-i Küldöttgyűlése
Megállapította a MÉK 2018.11.30-i Küldöttgyűlése
49 Megállapította a MÉK 2018.11.30-i Küldöttgyűlése
50 Megállapította a MÉK 2018.11.30-i Küldöttgyűlése
51 Megállapította a MÉK 2015. november 27-i Küldöttgyűlése
52 Módosította a MÉK 2018.11.30-i Küldöttgyűlése
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