
 

 

Iktatási szám: 8/2016. 
 

Tárgy: Tájékoztató  
Ügyintéző: Sándor Elemérné 
Telefon: 32/423-253, 32/789-479 

Tisztelt Kamarai tag, Szakmagyakorló Kolléga! 

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2016. évi kamarai díjakról, cégregisztrációról, valamint az e-Mérnök 

rendszerbe történő belépésről. 

A 2016. évi kamarai tagdíjak és nyilvántartási díjak fizetési határideje: 2016. március 31. 

Az elmúlt évhez viszonyítva a számlát nem küldjük ki előre azt a befizetés után fogják megkapni. 

A befizetett összegről a számlát minden esetben a befizető nevére állítjuk ki. Amennyiben a tagdíjának 
költségét cége átvállalja, úgy a befizető adataihoz a cég nevét, székhelyét és adószámát kérjük feltüntetni. A 
beazonosításhoz szükséges adatokat a közlemény rovatban kérjük megjelölni, a név és a kamarai azonosító 
szám feltüntetésével. Abban az esetben, ha a kamarai díjat a cég több személy részére egy összegben utalja 
át, kérünk egy külön listát a név, az azonosító szám és a befizetett összeg feltüntetésével. 
 
A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara bankszámlaszáma: 10103726-50107234-00000002 
 
Postán történő befizetéshez csekket kérésre küldünk, vagy a kamara titkárságán átvehető. 

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a ,,Mérnök Igazolványt’’ a névre szóló plasztikkártyát a NMMK 
irodájában át lehet venni! (Salgótarján, Mártírok útja 1.) 

2016. évi díjrendszer 

TAGDÍJAK 
Éves díj 

(Ft) 

Kamarai tagsághoz kötött jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal rendelkező tag tagdíja 37 500,– 

Kamarai tagsághoz kötött jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal rendelkező tiszteletbeli, 
örökös, és 70 év feletti tagok tagdíja 

25 000,– 

Kamarai tagsághoz kötött jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal rendelkező tag tagdíja, 
GYES/GYED igénybevétele esetén 

22 000,– 

Kamarai tagsághoz nem kötött (MV, ME, TÉ) jogosultsággal rendelkező tag tagdíja  18 500,– 

Jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező tag tagdíja 12 500,– 

Jogosultsággal nem rendelkező tiszteletbeli, örökös, és 70 év feletti tagok tagdíja 0,– 

Gyakornokok tagdíja 5 000,– 

 
Az a kamarai tag, aki egyidejűleg az állandó lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki és a területi 
építész kamarának is aktív tagja, e kettős kamarai tagság esetén a módosított Kamarai törvény előírása 
szerint mindkét kamaránál kedvezményes tagdíjat fizet, amelynek mértéke a tagdíj 70%. 

Kettős kamarai tag a NMMK-hoz fizetendő tagdíja:            26.250,-Ft 
 

NYILVÁNTARTÁSI DÍJAK 
Éves díj 

(Ft) 

Tervező-szakértő technikusok nyilvántartási díja 18 500,– 

Kamarai tagsággal nem rendelkező nyilvántartottak díja (MV, ME, TÉ) 14 000,– 

Vállalkozások bejelentésének regisztrációs díja 0,– 
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Szolgáltatási és adminisztrációs díjak Díj (Ft) 

tanúsítvány kérelem díja 15 000,– 

meglévő vezető tervező szakmai cím 0,– 

új vezető tervező szakmai cím 30 000,– 

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,– 

műemlék területén különösen gyakorlott szakmai cím 30 000,– 

etikai-fegyelmi eljárás kezdeményezése 30 000,– 

etikai-fegyelmi eljárás fellebbezési díja 30 000,– 

Kérjük, hogy az elektronikus úton való kapcsolattartás és a fontos tájékoztatások közlése 
érdekében e-mail címét megadni vagy megerősíteni sziveskedjen! (ha még nem adta meg, vagy az 
változott)! 

CÉGREGISZTRÁCIÓ 
Kérjük, hogy amennyiben a Címzett egyéni vállalkozó, vagy olyan vállalkozás tulajdonosa illetve 
ügyvezetője, amely az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 3.§-a szerinti építészeti-műszaki tervezési, településrendezési 
tervezési vagy szakértői, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri illetve felelős műszaki 
vezetői tevékenységet folytat, úgy a Korm. rendelet 6.§-a szerinti vállalkozói regisztrációt a székhely 
szerinti területi mérnöki kamaránál tegye meg, amennyiben ezt még nem tette meg. A regisztrált 
vállalkozások szintén a kamarai nyilvántartásban fognak megjelenni. 
A Címzett a fenti nyilatkozatokat http://mmk.hu/e-mernok/cegregisztracio cím alatti elektronikus űrlap 
segítségével könnyedén megteheti, továbbá lehetősége van a területi kamaránál telefonon és személyesen 
is az adategyeztetésre és nyilatkozattételre. 

E-MÉRNÖK RENDSZER 
Az e-Mérnök rendszer segítségével a mérnöki kamarai tagok és a nyilvántartott szakmagyakorlók 
egyszerűen, felhasználóbarát módon tudják intézni a kamarai ügyeiket. A honlapon keresztül 
megtekinthetik és módosíthatják a kamarában nyilvántartott adataikat (pl: „Számlázási adatok beállítása 
(átvállalás)”), jelentkezhetnek továbbképzésre, illetve bizonyos esetekben ügyintézést is 
kezdeményezhetnek.. 
Fontos tudni, hogy a kötelező jogi továbbképzést is csak az e-Mérnök rendszeren keresztül lehet elvégezni, 
de továbbképzési naptárban szereplő szakmai továbbképzésekre történő jelentkezéshez is szükséges az e-
Mérnök rendszer használata.  

Az e-Mérnök rendszerbe is a https://magyarorszag.hu/ oldalon használt központi azonosítóval, tehát 
ugyanazon jelszóval tudnak majd belépni, mellyel többek között az ÉTDR-t vagy az energetikai 
tanúsítványok elektronikus nyilvántartását is használják. 
A belépés menete: 
Ahhoz, hogy be tudjon lépni a kamara oldalára, rögzítjük a kamara nyilvántartásában az Ön ügyfélkapun 
használt „VISELT NEVÉT", illetve az ügyfélkapu regisztrálásakor megadott E-MAIL CÍMÉT. Tehát mielőtt 
megpróbál belépni a kamara honlapjára, kérjük, küldje meg kamaránk titkárságára ezt a két adatot. 
FIGYELEM! A VISELT NÉV nem azonos a FELHASZNÁLÓ NÉVVEL!  

Amennyiben NEM rendelkezik Ügyfélkapu hozzáféréssel, díjmentesen kérheti azt bármely települési 
okmányirodában vagy Kormányablakban. Ennek időigénye kb. 15 perc. 
Arra kérjük a Kollégákat, hogy kezdeményezzék az Ügyfélkapus hozzáférés megszerzését. 

Erre az évre is eredményes szakmagyakorlási tevékenységet kívánunk és munkatársainkkal állunk szíves 
rendelkezésükre. 

Salgótarján 2016. január 26. 
Üdvözlettel: 

 
 Spiegel Józsefné s.k. 
 titkár 
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