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Kedves Kollégák! 

 

2016-tól megváltozott a Pest megyei Népművelők Egyesülete tagdíja, illetve annak 

fizetési módja. 

A változtatás szükségességét több szempont indokolta: 

- sokan szerettek volna számlát kérni a tagdíról, ami egyéni tagság esetén 

csak a tag nevére szólhat (magyarul: nem lehet elszámolni az intézményi 

költségvetésben; 

- az őszi tanácskozás alkalmával többször adtunk ki számlát regisztrációs 

költségről (tagdíj fejében), de ez nem volt tiszta eljárás és a tagok 

regisztrálását is nehezítette; 

- célszerűnek láttuk az intézményi tagság bevezetését. Ez esetben a tagdíjról 

kapott számla elszámolható az intézményi költségvetésben. 

 

2017-re vonatkozóan a módosított alapszabályban az alábbiak szerint döntött a 

közgyűlés: 

 
3. § 

Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése 

 

3.1. Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy és intézmény, aki az alapszabály 

rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, a belépési nyilatkozatot aláírja és 

kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre 

és a tagdíj megfizetésére. A tagsági belépési kérelmet az egyesület elnöksége bírálja el, 

annak elnöke kézjegyével ellátja. 

 

3.2. A tagdíj mértéke 

 egyéni tagság esetén 1.000 Ft, melyből 500 Ft-ot a Magyar Népművelők 
Egyesületének utal át a megyei szervezet. Ezzel biztosítja, hogy a tagok az országos 
szervezet tagjai is legyenek egyúttal, 

 intézményi tagság esetén 5.000, 10.000, 15.000 vagy 20.000 Ft. Minden intézmény 
eldöntheti, hogy melyik kategóriát választja. A kategóriák szerint 1, 2, 3, vagy 4 
fővel képviselheti magát a szervezetben az intézmény. A tagok száma szerint 
ebben az esetben is 500-500 Ft-ot utalunk át a MNE-nek, ezért minden évben, a 
tagdíj befizetésekor meg kell nevezni a tagokat. 

 egyéni és intézményi tagság együttesen is létrehozható. 
 

Fentiek alapján a 2017. évi őszi tanácskozáson alkalmatotok lesz még a 2017. évi 

intézményi vagy egyéni tagdíjak megfizetésére. Ehhez a kitöltött belépési 

nyilatkozat szükséges. Az intézményi tagság előnyét a tanácskozásra küldött levél 

tartalmazza.  
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2018. évtől újabb változás következik: a Magyar Népművelők Egyesülete az éves 

tagdíjat 1.500 Ft/főre módosította.  

Így az egyéni tagdíj összegét a megyei szervezetnek is módosítani kell. 

 

2018-tól a módosított alapszabályban az alábbiak szerint kívánunk dönteni: 

 
3. § 

Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése 

 

3.3. Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy és intézmény, aki az alapszabály 

rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, a belépési nyilatkozatot aláírja és 

kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre 

és a tagdíj megfizetésére. A tagsági belépési kérelmet az egyesület elnöksége bírálja el, 

annak elnöke kézjegyével ellátja. 

 

3.4. A tagdíj mértéke 

 egyéni tagság esetén 2.500 Ft, melyből 1.500 Ft-ot a Magyar Népművelők 
Egyesületének utal át a megyei szervezet. Ezzel biztosítja, hogy a tagok az országos 
szervezet tagjai is legyenek egyúttal; 

 aki egyéni tagként csak a Pest Megyei Népművelők Egyesületének kíván tagja 
lenni, és nem akar az országos szervezethez csatlakozni, annak a tagdíj mértéke 
változatlanul 1.000 Ft marad, de nem veheti igénybe az országos egyesület 
kedvezményeit; 

 intézményi tagság esetén 5.000, 10.000, 15.000 vagy 20.000 Ft. Minden intézmény 
eldöntheti, hogy melyik kategóriát választja. A kategóriák szerint 1, 2, 3, vagy 4 
fővel képviselheti magát a szervezetben az intézmény. A tagok száma szerint 
ebben az esetben 1.500-1.500 Ft-ot utalunk át a MNE-nek, ezért minden évben, a 
tagdíj befizetésekor meg kell nevezni a tagokat. 

 egyéni és intézményi tagság együttesen is létrehozható. 
 

Fentiek alapján a 2017. évi őszi tanácskozáson alkalmatotok lesz vagy a 2017. évi, 

vagy a 2018. évi intézményi vagy egyéni tagdíjak megfizetésére. Ehhez a kitöltött 

belépési nyilatkozat szükséges. Az intézményi tagság előnyét a tanácskozásra 

küldött levél tartalmazza.  

 

Dabas, 2017. szeptember 12. 

 

 

Tapodi Katalin 

elnök 


