BÁCS-KISKUN MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA
6000. Kecskemét, Klapka u. 9-11. I/124.

e-mail: bkmek@mail.opticon.hu

Telefon: (76) 505-793

Iktatószám: 15-1/2019.
Tisztelt Kolléga!
Ezúton szeretném tájékoztatni a tagdíjfizetés 2019. évi rendjéről és a díjfizetési
besorolásokról.
Tagdíj fajtája
Teljes tagdíj
Kedvezményes tagdíj
Kedvezményes tagdíj

mértéke
100 %
70 %
50 %

összege
60.000 Ft
42.000 Ft
30.000 Ft

Kedvezményes tagdíj

30 %

18.000 Ft

Tiszteletbeli tag

0%

0 Ft

Kire vonatkozik?
Aktív tag (70 év feletti is)
Aktív kettős kamarai tag (Mérnöki Kamara)
Csak tagsághoz nem kötött aktív
jogosultsággal
(műszaki
vezetés,
ellenőrzés,
energetikai
tanúsítás)
rendelkező aktív tag.
- Nyilatkozó nyugdíjas tag,
- Aktív jogosultsággal nem rendelkező
aktív tag.
Aktív tagsággal és jogosultsággal nem
rendelkezik.

Kérem, hogy a mellékelt minták segítségével szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy
tagdíjkedvezményt igénybe kíván-e venni.
A nyilatkozat benyújtásának határideje:

2019. JANUÁR 15.

Felhívom szíves figyelmét, hogy aki a fenti határidőig nem küld vissza kedvezményre
vonatkozó nyilatkozatot, azt teljes tagdíjat fizetőként kell rögzítenem a
nyilvántartásban.
A tagdíjfizetés a szokásos módon két részletben történik majd, de külön kérésre lehetőség van
az egyösszegű fizetésre is.
I. részlet:
II. részlet:

2019. május 20.
2019. október 20.
SZÁMLÁZÁS

A számlát előzetesen küldjük majd ki a korábban 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.
A postázási költség csökkentése érdekében idén szeretnénk áttérni arra, hogy a számlákat
elektronikusan küldjük. Kérem, a csatolt nyilatkozat visszaküldésével szíveskedjen megadni,
hogy milyen email címen szeretné azt fogadni. Aki nem ad meg email címet, annak továbbra
is postán küldjük.

CSEKK
Készpénzátutalási megbízást (sárga csekket) csak külön kérésre postázunk a számla mellé.
A csekkes befizetésekről 3-4 héttel a befizetés után értesülünk, ami sok félreértésre ad okot,
ezért kérem, hogy csak az kérjen csekket, aki valóban nem tudja megoldani az utalásos
fizetést.
A tagdíj összegéről a Küldöttgyűlés 11/2018. (11.30.) sz. MÉK Kgy. határozatával döntött.
A kedvezményeket a Magyar Építész Kamara Pénzügyi Szabályzata határozza meg.
Kérem fentiek szíves tudomásulvételét!

Kecskemét, 2019. január 3.
Tisztelettel:

Szabó Viktória
titkár

