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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2006. január 17-i küldöttközgyűlésén

elfogadott
tagdíjfizetési rendszer



	Az MKE egyéni és testületi tagjai éves tagdíjat fizetnek egyesületi tagságuk érvényesítése érdekében (MKE tagdíj).

Az egyéni tagoknak legalább egy MKE szervezetben regisztráltatniuk kell magukatMKE Alapszabály II. fejezet, 4. § (2) A tag tetszőleges számú területi és szakterületi szervezetben regisztráltathatja magát. Az egyéni tagnak legalább egy szervezetben regisztráltatnia kell magát.. Az éves MKE tagdíjon kívül minden egyéni és testületi tag évenkénti szervezeti regisztrációs díjat fizet az MKE azon szervezeténél, illetve szervezeteinél, ahol regisztráltatni kívánja magát, tehát ahol ténylegesen részt kíván venni az egyesületi életben.
	Az MKE szervezeteiben regisztrált egyéni és testületi tagok MKE tagdíját az időben elsőként regisztráló szervezet továbbítja az MKE titkárságára.
	Az MKE egyéni és testületi tagjai annyi szervezetnél fizetnek éves szervezeti regisztrációs díjat, ahány szervezetnél tagok kívánnak lenni, de az MKE tagdíjat évenként csak egyszer kell megfizetniük.
	A titkárság annak a szervezetnek juttatja el a tagnyilvántartó kártyát, valamint az MKE tagságot igazoló, évenkénti érvényesítő matricát, amelyik szervezettől megérkezik az MKE tagdíj a titkárságra. Az egyéni tagok és a testületi tagok képviselői ettől a szervezettől kapják meg a tagnyilvántartó kártyát, illetve a matricát.

	A szervezeti regisztrációs díj mértékét – a küldöttgyűlés által elfogadott minimális díj figyelembevételével – minden szervezet taggyűlése saját döntése alapján határozhatja megMKE Alapszabály VIII. fejezet, 15. §  (9) A taggyűlés hatáskörébe tartozik:

a) a szervezet működési szabályainak megállapítása és módosítása;. 
	A szervezeti regisztrációs díj megállapításának döntési folyamatát a szervezetek a szervezeti és működési szabályzatukban rögzítsék.
A határainkon túl élők és a Magyarországban élők MKE tagdíja és szervezeti regisztrációs díja azonos legyen.
	A tagdíjfizetés sávos rendszerű, az egyéni tagoknak 2 szintű.
	Az MKE tagdíjak befizetésének határideje minden évben március 31.

	A küldöttgyűlésen elfogadott tagdíjfizetési rendszer a 2006. évtől érvényes.

Az MKE tagdíj elfogadott összege és javaslat a szervezeti regisztrációs díj minimumára:


Kategória
MKE tagdíj
Szervezeti regisztrációs díj
Az éves MKE tagdíj és a minimális regisztrációs díj
Egyéni tagok



1. Nyugdíjból élők, tanulók, egyéb járulékosok
   500
   500
 1.000
2. Aktív dolgozók
1.000
 3.000
 4.000
Testületi tagok
2.000
18.000
20.000

A minimális éves MKE tagdíj és regisztrációs díj együttes táblázatban megadott összege abban az esetben érvényes, ha a tag csak egy szervezetben regisztráltatta magát, és a regisztráló szervezet a minimális regisztrációs díjat fogadja el. Ha például egy MKE tag két szervezetnél regisztráltatja magát, egyszer fizet MKE tagdíjat és kétszer regisztrációs díjat. Ennek minimális összege összesen:
nyugdíjas esetében: 		1.500 Ft,
aktív dolgozó esetében: 	7.000 Ft
Az egyes szervezetek szervezeti és működési szabályzatukban meghatározhatják, hogy milyen kedvezményekben részesítik azon tagjaikat, akik a kötelező – a küldöttgyűlés által elfogadott – szervezeti tagdíjon felüli támogatásban részesítik az adott szervezetet.

Mi várható a tagdíjreformtól?

	Várhatóan növekedni fog az egyesület taglétszáma.

Az egyesület szervezeti felépítéséhez igazodóan megszűnik az elsőként, illetve a másodikként regisztrált szervezeti tagság közötti különbség. 
	Az egységes tagdíj egyszerűsíti a tagdíjfizetés ellenőrzését, megszünteti a jövedelem önbevallásának kényszerét.
	A tagdíjfizetési fegyelem remélhetően megszilárdul.
	A központi nyilvántartás, a tagságról való tájékoztatás pontosabbá tehető.

Budapest, 2006. január 19.


Nagy Anikó főtitkár


