
 

   

 

Tisztelt Tagunk! 

Kérjük, amennyiben úgy gondolja, hogy 2023. évtől az aktív kamarai tagság helyett a 

tiszteletbeli tag státuszt választaná, mert már nem kíván semmilyen kamarai tagsághoz 

kötött szakmagyakorlási tevékenységet (tervezés, szakértés, tervpályázati és tervtanácsi 

zsűrizés) folytatni az alábbi kérelem kitöltésével és visszaküldésével lehetőleg 2023. január 

15 –ig jelezze nekünk.  

 
Amennyiben nem kíván élni ezen lehetőséggel, úgy - amennyiben jogosult rá - választhatja a 

nyugdíjas nyilatkozat visszaküldését is.  

A nyilatkozat visszaküldésének lehetséges módjai: 
- online űrlap kitöltése (https://www.bek.hu/bek.nsf/eugyek.xsp) /amennyiben nem 

ismeri belépési jelszavát, keresse a Titkárságot/ 
- e-mail -ben az alábbi nyilatkozat csatolása aláírásképpel (bek@bek.hu) 
- postán az alábbi nyilatkozat visszaküldése eredeti aláírással 
 
Tájékoztatom, hogy 
- a tiszteletbeli tag kamarai tisztségre nem választható, szavazati joggal nem rendelkezik, 

jogosultsága megszűnik. Amennyiben a későbbiekben mégis szükség lenne a 
jogosultságra, akkor az csak a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint, bejegyzéssel 
kérvényezhető újra. 

- tiszteletbeli tagság csak kérelemre adható, 
- tiszteletbeli tag státusz a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat 4.2.3. (1b) 

bekezdése1, valamint a BÉK Alapszabály 13. § 3. m. pontja2 alapján adományozható, 
- a kérelem elfogadásáról és ezzel együtt a tiszteletbeli tag státusz adományozásáról 

(valamint a tagság és jogosultságok törléséről) külön levélben értesítjük. 
 
Amennyiben jelen vagy egyéb kedvezményre jogosító kérelemmel/nyilatkozattal nem él, úgy 
kérjük a teljes tagdíj (83.000.- Ft) befizetését, amelynek határideje 2023. március 31. A 
teljesítéshez február végéig elektronikus számlát küldünk. 
 
Kívánunk Önnek az Elnökség minden tagja és a Titkárság minden munkatársa nevében Békés 
Karácsonyt, sikeres, egészséges új esztendőt! 

  
 
 Budapest, 2022. december 15.  

 

 

 
1 Tagdíjmentesség illeti meg a tiszteletbeli tagokat. Nyugdíjas kamarai tag – a területi alapszabályban meghatározottak szerint – kérheti 
tiszteletbeli tagságát. A tiszteletbeli tagság joggal és kötelezettséggel nem jár, a kérelem benyújtásával a tag minden szakmagyakorlási 
jogosultságáról lemond. 

2 A nyugdíjas tag kérelmére az Elnökség - mérlegelési jogkörben - ’tiszteletbeli tag’ címet adományozhat annak a tagnak, aki egyrészt 
nyilatkozik, hogy szakmagyakorlási tevékenységet nem kíván folytatni, ezért kéri minden jogosultságának megszüntetését, másrészt a 
kérelme benyújtásának napjáig tagdíjtartozása nincs. 

https://www.bek.hu/bek.nsf/eugyek.xsp
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KÉRELEM  
TISZTELETBELI  TAGSÁG  

 
Visszaküldési határidő: lehetőleg 2023. január 15. 

 

 

Alulírott ……………………………………………………….. (tagszám: …………..……. ) nyugdíjas kamarai tag nyilatkozom, hogy 

lemondok aktív kamarai tagságomról és minden szakmagyakorlási jogosultságomról. Egyben kérem a Tiszteletbeli 

tag státuszt a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat 4.2.3. (1b) bekezdése, valamint a BÉK Alapszabály 13. § 3. 

m. pontja alapján. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelem elfogadása esetén a kamarai tagsággal járó jogok megszűnnek, 

kötelezettségek nem terhelnek. 

 

Nyilatkozom, hogy tagdíjtartozásom nincs! 

 

 

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


