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Tájékoztatás a tagdíjfizetés 2017. évi rendjéről 

 

          

Tisztelt Kolléga! 

 

 

Ezúton szeretném tájékoztatni a tagdíjfizetés 2017. évi rendjéről és a díjfizetési 

besorolásokról: 

 

 

TISZTELETBELI TAGSÁG 

 

1.)  A tiszteletbeli tag tagdíjmentességet élvez. 

  

A 70. életévét betöltő kamarai tag tiszteletbeli tagságot kérhet. A tiszteletbeli tagság 

joggal és kötelezettséggel nem jár. Tiszteletbeli tag az lehet, aki azt írásban kéri és 

nyilatkozik arról, hogy kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem kíván folytatni. ezért 

kéri tagságának és jogosultságainak megszüntetését, valamint tagdíjtartozása nem áll 

fent. 

Ha tiszteltbeli tag újra rendes tagságot kér, akkor az új felvételre vonatkozó előírásoknak 

kell megfelelnie (a Kamarához tartozó szakterületen szerzett főiskolai vagy egyetemi 

diploma, erkölcsi bizonyítvány, eljárási díj, stb.).  

 

 

 

KEDVEZMÉNYEK 

 

2.) A tagdíj 30 %-át (2017. évre 15.000 Ft) fizeti az a nyugdíjas tag, aki nyilatkozik arról, 

hogy 2016. évben kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem végzett.  

3.) A tagdíj 30 %-át (2017. évre 15.000 Ft) fizeti az az aktív tag, akinek nincs aktív, 

tagsághoz kötött jogosultsága.  

4.) A tagdíj 70 %-át (2017. évre 35.000 Ft) fizeti az a tag, aki nyilatkozik arról, hogy 

egyidejűleg a Magyar Mérnöki Kamaránál is aktív tagsággal rendelkezik. 

 

 

TELJES TAGDÍJ 

 

5.) A fenti 4 pontban leírt mentességre és kedvezményre nem jogosult aktív tagok, beleértve 

a 70 év feletti tagokat is, teljes tagdíjat (2017. évre 50.000 Ft) kötelesek fizetni. 

 

Kérem, hogy a mellékelt minták segítségével szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy 

tagdíjkedvezményt igénybe kíván-e venni.  

 

A nyilatkozat benyújtásának határideje:    2017. JANUÁR 15. 

 



Felhívom szíves figyelmét, hogy aki a fenti határidőig nem küld vissza kedvezményre 

vonatkozó nyilatkozatot, azt teljes tagdíjat fizetőként kell rögzítenem a 

nyilvántartásban. 

 

 

BEFIZETÉS IDŐPONTJA 

 

A tagdíjfizetés a szokásos módon két részletben történik majd, de külön kérésre lehetőség van 

az egyösszegű fizetésre is. 

 

I. részlet:  2017. május 20. 

II. részlet:  2017. október 20. 

 

 

SZÁMLÁZÁS 

 

A számlát előzetesen küldjük majd ki a tavalyi évben rögzített számlázási adatokkal. 

Kérem, amennyiben a számlázási adatokban változás történt, úgy szíveskedjen azt jelezni 

felénk. Pl. magánszemély helyett cég fizeti a tagdíjat, vagy a befizető cég címe változott, stb. 

 

 

CSEKK 

 

 

Készpénzátutalási megbízást (sárga csekket) csak külön kérésre postázunk a számla mellé. 

 

 

 

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét! 

 

 

 

 

Kecskemét, 2017. január 2.    

 

 

Tisztelettel: 

 

           Szabó Viktória  

                                titkár 


