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TAGDÍJFIZETÉSI FELHÍVÁS

Tisztelt Tagtársunk!
Új esztendőbe és a Magyar Néprajzi Társaság fennállásának 126. évébe lépve, ezúton
kérjük, legyen szíves mielőbb rendezni a 2015. évre szóló tagdíját, esetleges tagdíj
hátralékát, hiszen a tagdíj megfizetése alapszabályban rögzített, és a belépéskor írásban
elfogadott kötelezettsége a Társaság tagjainak.
Az Alapszabály 10. paragrafusa a következőképpen szabályozza a társasági tagságot:
"A tagdíjfizetés esedékességét követő két év elteltét követően ki kell zárni azokat a tagokat, akik
ismételt (kétszeri) felszólítás ellenére sem tesznek eleget tagdíjfizetési kötelezettségüknek."
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk anyagi nehézségei továbbra is fennállnak. A pályázati
források sajnálatos apadása miatt súlyos pénzügyi problémákkal küzdünk, melyek
fennmaradásunkat veszélyeztetik. Ezért kérjük, tagdíját lehetőség szerint március
hónap végéig fizesse be a Társaság számára. S amennyiben teheti, anyagi helyzetéhez
mérten a tagdíjon felül, támogatással is járuljon hozzá Társaságunk működéséhez.
Köszönjük, hogy hozzájárul Társaságunk megerősödéséhez.
Budapest, 2015. február 24.

Dr. Bodó Sándor

Dr. Kemecsi Lajos

elnök sk.

főtitkár sk.
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TAGDÍJFIZETÉSI MELLÉKLET
Tisztelt Tagtársunk!
A Magyar Néprajzi Társaság Alapszabályának 9. § (4) értelmében: „A tagok kötelesek a
Társaság érdekeit előmozdítani, az egyesületi célok megvalósítása érdekében tevékenyen együttműködni, az
Alapszabályt, a társasági szervek határozatait betartani. A rendes és pártoló tagok kötelesek évenként a
Közgyűlés által megállapított tagsági díjat megfizetni.”
A Magyar Néprajzi Társaság éves tagdíja:
-

aktív korúaknak: 2500 Ft

-

diákoknak, nyugdíjasoknak: 1200 Ft

(A megjelölt összegek a tagdíj minimumát jelentik, tehát felülfizetés lehetséges.)
Tagdíját befizetheti:
1. Személyesen a Magyar Néprajzi Társaság irodájában munkaidőben (H-Cs 8:30-17:00,
P 8:30-14:00)
2. Ún. „sárga csekken”, melyet a Társaság irodájában, vagy a Társaságtól, bármilyen
megkeresés után (személyes, telefon, posta, e-mail), a postaköltség vállalásával, postai
úton igényelhet.
3. Banki átutalással. Ebben az esetben kérjük a közleményben tüntesse fel nevét, és hogy
melyik évre fizeti be tagdíját. (pl.: XY 2014 tagdíj)
Számlaszámunk: 58600551-12000320-00000000 Duna Takarék Bank Zrt.
Nemzetközi számlaszámunk: HU81 5860 0551 1200 0320 0000 0000
BIC kód: TAKBHUHBXXX
Kérem, forduljon hozzám bizalommal, ha bármiben segítségére lehetek!
Budapest, 2015. február 24.
Köszönettel és üdvözlettel:
Kalina Veronika
irodavezető

