
A tagdíj fizetése 
 

Tagdíj összege: 2009. december 02.-án a közgyűlés úgy döntött, hogy az egyesületben 

2010. január 01-től a minimális tagdíj 500.-Ft/év, az elvárt tagdíj 100.-Ft/hó (azaz 1.200.-

Ft/év), de ezen összeg, az egyesületi tag elhatározása alapján felülfizethető. 

 

A tagdíj befizetésének lehetőségei 
 

 1., Alapvetően a Közgyűlések előtt, alatt (április és október) a helyszínen, a tagdíj 

előre is fizethető (pl. az őszi közgyűlésen a következő évre). 

 

2., Az elnökségtől igényelt „sárga” csekken a 65100149-11324636 számlaszámra. 

Csekken csak egyévi tagdíj fizethető be, mivel a Takarékszövetkezeti belső utalás 

elfoglalja a közlemény rovatot, valamint a csekkről csak az összeg és a befizető adatát kapjuk 

meg! Ha mégis több évre fizet, kérjük ezt jelezze (levélben vagy e-mailben). Ennek 

hiányában, ha elmaradása van, akkor szétosztva könyveljük az összeget! Ha nincs elmaradása, 

akkor az adott évre a teljes összeget könyveljük el! 

 

 

 

 

 

Kérjük, nagyon ügyeljen a kitöltésre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük, olvashatóan 

adja meg a nevét és a 

lakcímét, a könnyebb 

azonosításhoz 
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3., Átutalással (netes bankolással is!) a 65100149-11324636 számlaszámra. 

   Fontos! a „Közlemény” rovatba beírni a befizető nevét és azt, hogy melyik évre 

fizeti (ha több évet fizet, megjelölni melyikre, mennyit fizet!). Ezen adatok hiányában nem 

azonosítható a befizető!). Pénzintézetenként változó a közleményként írható információ 

terjedelme. 

 

4., Gazdasági titkárral történő előzetes egyeztetés után, más rendezvényeken is 

befizethető. A gazdasági titkár e-mail címe: hiradokek@gmail.com 

 

 

 Tisztelt bajtársak! 

Tisztelettel felhívjuk a figyelmetek az Alapszabályunk néhány előírására! 

 

 III. fejezet B.) Tagok kötelezettségei: 

1. A rendes tag köteles: 

c) Az Elnökség által megállapított és a Közgyűlés által elfogadott tagdíj fizetésére. 

 

V. fejezet: 

3. A tagdíj és a tagdíjfizetés rendje: 

a) Az Egyesület rendes tagjai évente tagdíjat kötelesek fizetni, amelynek alapösszegét 

a Közgyűlés állapítja meg. A tagdíjat egy összegben, a tárgyév április 30-ig kell 

befizetni. 

- a tagdíj minimális összege 500.-Ft/fő/év 

- az ajánlott tagdíj összege 1.200.-Ft/fő/év 

- A tagok önkéntes vállalással az alapösszegnél nagyobb tagdíjat is fizethetnek. A 

tagdíjfizetési kötelezettség a tagsági viszony kezdő napjától, időarányosan 

esedékes. 

II. fejezet, D/1. pont második bekezdés: 

Fel kell mondani a tagsági viszonyát annak az egyesületi tagnak, aki a tagságidíj-

fizetés kötelezettségének, több mint egy naptári évig – előzetes felszólítást követően – nem 

tesz eleget. A felmondási határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül -

felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani az Elnökséghez, melyről a legközelebbi Közgyűlés 

dönt. 

Tisztelt Bajtársak! 

Reményeink szerint ezen anyaggal segítettünk a tagfizetésetekben! 

Ha kérdésetek lenne kérjük, keressetek bennünket: 

 - levélben a 1438 Budapest Pf. 371. címen, 

 - e-mail-ben: puskashirbaje@gmail.com fiókon, 

 - a 06-20-934-1544 (Tcom Mátrix) mobil számon. 

 

Az Egyesület Elnöksége 
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