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TAGSÁG FELFÜGGESZTÉS  
JOGOSULTSÁG SZÜNETELTETÉS  
 
Kérem a Budapesti Építész Kamaránál nyilvántartott kamarai tagságom1 felfüggesztését, illetve az egységes 
elektronikus hatósági névjegyzéki nyilvántartásban szereplő szakmagyakorlási jogosultságom2 szüneteltetését. 
 

Név: 
 

………………………………………………… 

Tagság felfüggesztése*: 
aláhúzással jelezze! 

 

igen / nem 

kezdete: 
 

-egyéb későbbi időpont: ………………………..................... 

 -a kérelem beadását követő első Elnökségi ülés napja 

Jogosultság szüneteltetése 
a megfelelőt töltse ki! 
 

 

Tervezői:  
 

………………………………………………… 

Szakértői:  
 

………………………………………………… 

Felelős műszaki vezetői:  
 

………………………………………………… 

Műszaki ellenőri:  
 

………………………………………………… 

kezdete: 
 

………………………………………………… 

 
Kijelentem, hogy 

- a kérelemben foglaltak teljesítése esetén ellenérdekű ügyfél hiányában, a fellebbezési jogomról 
lemondok3, 

- tagdíjtartozásom/nyilvántartási díj tartozásom nincs. 
 
Tudomásul veszem, hogy 

- a Kamara, személyes adataim tekintetében adatkezelőnek minősül4, így azokat - feladata ellátásának 
érdekében - feldolgozhatja, kezelheti, más adatfeldolgozónak, harmadik félnek továbbíthatja, 

- a Kamara, személyes adataimat statisztikai célokra felhasználhatja. 
 

Hozzájárulok,  hogy a Kamara részemre elektronikus Hírlevelet küldjön  igen  /  nem 

 
 
Kelt.…………………………………………………………  ………………………………………………………….…….... 
  aláírás

 
1 A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. tv. 30. § (1) a) pontja alapján 
2 Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 33.§ alapján 
3 2016. évi CL törvény 82.§ (3) a) pontja alapján 
4:„A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és az ügyfajtát 

szabályozó törvényben meghatározott személyes adatokat, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - az eljárás eredményes 
lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatokat kezeli.” ( Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény 27§ 1) ) 

* Kitöltése kötelező 
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Tájékoztató  
 
Tagság felfüggesztése és jogosultság egyidejű szüneteltetése: 

- kérelem befogadásának feltétele az időarányos tagdíj befizetésének igazolása5, 
- visszamenőleges felfüggesztésre nincs lehetőség, 
- felfüggesztés ideje alatt tagdíjfizetési kötelezettség nincs, azonban a tagság és/vagy tervezői/szakértői 

jogosultság szüneteltetése mellett aktívan maradt, külön névjegyzéken nyilvántartott jogosultság (MV, ME, TÉ, 
TR) után, éves névjegyzéken tartási díjat kell fizetni, amelynek összege 2023. évben 41.500 Ft, 

- kamarai tagság felfüggesztése esetén a tervezői/szakértői jogosultságok is automatikusan szüneteltetésre 
kerülnek, 

- felfüggesztés nem adható, ha a tagsághoz kötött szüneteltetni kívánt jogosultsághoz tartozó továbbképzési 
időszak lejárt vagy bármilyen díjtartozás áll fenn, 

- kamarai tagság felfüggesztésének tényéről (ha a kérelmező a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarának is tagja) 
az igazságügyi szakértők névjegyzékének vezetője értesítést kap, 

- a kamarai tagság max. 5 évig függeszthető fel6. A felfüggesztés helyreállítása kérelmező feladata. A kérelem 
beadásának elmulasztása esetén - külön értesítés nélkül - a kamarai tagság megszűnik, és a kapcsolódó 
jogosultság(ok) törlésre kerül, 

- a tagi státusz felfüggesztésének helyreállítási díja az aktuális tagdíj 50 %-a, 
- felfüggesztett tagsággal együtt szüneteltetett jogosultság esetén, a továbbképzési kötelezettség folyamatos, 

annak teljesítését helyreállításkor igazolni szükséges. 
 
Jogosultság szüneteltetése: 

- kérelem befogadásának feltétele az időarányos tagdíj befizetésének igazolása, 
- aktív kamarai tagság mellett a szakmagyakorlási jogosultságok külön is szüneteltethetők, 
- visszamenőleges szüneteltetésre nincs lehetőség, 
- szüneteltetés nem adható, ha a szüneteltetni kívánt jogosultsághoz tartozó továbbképzési időszak lejárt vagy 

bármilyen díjtartozás áll fenn, 
- kamarai tagsághoz kötött jogosultságok (tervezői, szakértői) szüneteltetése esetén, a szüneteltetés időpontjától 

kedvezményes tagdíjfizetési kötelezettség kerül megállapításra.  
A kedvezményes tagdíj összege 2023. évben 24.900.-Ft, amennyiben tagsága aktív, ahhoz kötött jogosultságai 
szünetelnek és külön névjegyzéken nyilvántartott egyéb (MV, ME, TÉ, TR) aktív jogosultsága nincs7. 
2023. évben 41.500,- Ft a kedvezményes tagdíj mértéke abban az esetben, ha tagsága aktív, ahhoz kötött 
jogosultságai szünetelnek, de külön névjegyzéken nyilvántartott jogosultsága (MV, ME, TÉ, TR) aktív8. 
A kedvezmény a jogosultság (tervezői, szakértői) szüneteltetésének időszakára vonatkozik, helyreállítás esetén 
további, az éves tagdíjból számított időarányos tagdíjat kell fizetni. 

- szüneteltetett jogosultság helyreállításakor, a továbbképzés kötelező része elvégzéséről szóló érvényes 
igazolással kell rendelkezni. Amennyiben a jogosultsághoz tartozó továbbképzési időszak a szüneteltetés 
időtartama alatt lejár, úgy a teljes továbbképzés (szakmai 20 pont és kötelező) elvégzését igazolni szükséges. 

 
Külön névjegyzéken nyilvántartott jogosultság (kamarai tagság nélkül: MV, ME, TÉ, TR) szüneteltetése:  

- külön névjegyzéken nyilvántartott jogosultságok szüneteltetésének feltétele, az éves nyilvántartási díj (2023. 
évben 41.500.-Ft) időarányos részének befizetése, amennyiben a szüneteltetési kérelem a tárgyév megkezdését 
követően érkezik, 

- a teljes naptári évre vonatkozó szüneteltetés esetén, éves nyilvántartási díjfizetési kötelezettség nincs,  
- szüneteltetés nem adható, ha a szüneteltetni kívánt jogosultsághoz tartozó továbbképzési időszak lejárt vagy 

bármilyen díjtartozás áll fenn, 
- visszamenőleges szüneteltetésre nincs lehetőség, 
- szüneteltetett jogosultság helyreállításakor, a továbbképzés kötelező része elvégzéséről szóló érvényes 

igazolással kell rendelkezni. Amennyiben a jogosultsághoz tartozó továbbképzési időszak a szüneteltetés 
időtartama alatt lejár, úgy a teljes továbbképzés (szakmai és kötelező) elvégzését igazolni szükséges. 

 
5 Magyar Építész Kamara (MÉK) Pénzügyi és gazdálkodási Szabályzat 4.2.2. (2) bekezdés 
6 1996. évi LVIII. törvény 31. § a) pont 
7 MÉK Pénzügyi és gazdálkodási Szabályzat 4.2.3. (3) bekezdés 
8 MÉK Pénzügyi és gazdálkodási Szabályzat 4.2.3. (3a) bekezdés 


