Tájékoztató a Magyar Kukorica Klub Egyesület Tagsága és
kiemelt partneri köre számára
A nagy termés nyomában...

Tárgy:
Tagdíj fizetési értesítő
Kedves NÉV tagtársunk!
E-MAIL CÍM

Ha időközben befizetted már 2019. évi tagdíjadat és esetleges, korábbi
évről/évekről maradt tagdíj elmaradásodat, kérjük, tekintsd a jelen Tagdíj
bekérő levelet egy általános tájékoztatónak!
Eddig 2019 évre a 123 tagság egy ötöde, 24 fő teljesítette kötelezettségét. Biztosak
vagyunk abban, hogy mindenki komolyan veszi tagságát, s nem szándékosn, csupán
figyelmetlenségből nem teljesített még! Mi abban reménykedünk, hogy nem lesz
szükség több, ugyanezzel a témával foglalkozó körlevélre!
Tagdíjfizetéseddel kapcsolatos nyilvántartásunkrólITT tájékozódhatsz!
Ha tagdíjadat nem az eredetileg megadott számlázási címről fizetted be, előfordulhat,
hogy nem tudtuk azt azonosítani. Kérünk, erről is tájékoztass! Internetes adatlapodon
ennek megfelelően töltsd fel/módosítsd a számlázási címre vonatkozó adatokat!
Ha úgy látod, tévedtünk, vagy hibát sejtesz nyilvántartásunkban, kérünk,erről is
értesíts, hogy a továbbiakban feleslegesen ne zaklassunk!

tagdíjfizetéseddel kapcsolatos pillanatnyi állapotról, s annak megfelelően határidőre
intézheted a kapcsolatos tennivalókat.
A tagdíj megfizetése alól az új jogszabályok szerint nincs kivétel, ehhez az új
Alapszabálynak is alkalmazkodni kellett. Kérünk minden eddig mentességet élvező
tagtársunkat, fogadja megértéssel ezt a változást! (Korábban azt javasoltuk, hogy a
szavazati jog megtartás érdekében a tiszteletbeli tagok kérjék átsorolásukat rendes
tagi minősítésűvé.)
Az új Alapszabály rendelkezése szerint a tagdíj megfizetés elmulasztása nem jár a
tagviszony automatikus megszűnésével, de az elnökség a tagsági viszonyt a
tagdíjfizetés elmulasztására való hivatkozással felmondhatja. A Közgyűlés ugyanezzel
az indokkal kizáró döntést hozhat. Hagsúlyozzuk, hogy ez az eljárási mód nem
illeszkedik Egyesületünk szellemiségéhez, ezért kérünk mindenkit, hogy teljesítse
kötelezettségét, vagy, ha ez nem áll módjában/szándékában, a belépéshez hasonlóan a
kilépési szándékot is önként jelezze. A szádék jelzésére szintén, a fentebb már
hivatkozottt, a saját adatok kezelésére szolgáló felületen
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lehetőséget hoztunk létre. A kilépési szándék bejelentésével egyidejűleg a még meg
nem fizetett tagdíj rendezése esedékessé válik!
A kilépési szándék bejelentését követően az elnökség tudomásul veszi döntésedet,
kivezet a Tagnévsorból, s a változásról a következő Közgyűlésen beszámol.

A kilépési szándék bejelentése személyes döntés, indokoni nem kell!
Egyrészt felszabadít a kényszer, a nekünk is terhes zaklatás, és a tartozás
kellemetlen érzése alól. Másrészt az üggyel foglalkozni kényszerülőket is
felszabadítod egy nagyon időrabló, felesleges és lelkileg is nyomasztó
tehertől!

Ettől még ugyanúgy tarthatod a kapcsolatot, megkapod a hírleveleket, tagsághoz
kötött rendezvényeken kívüli meghívókat, hiszen egy nyílt, a mezőgazdaság ügyeiért
tevékenykedő szervezet maradunk továbbra is. Együtt a tagdíj okozta
kellemetlenségeket levetkőzve is gondolkodhatunk, dolgozhatunk!
Ami a barátságot illeti - még szorosabb is lehet, hiszen nem terheli tovább ez a
kellemetlenség sem!
Talán megnyugtat: ha többet vártál volna a tagdíjért, nem értelmezted helyesen annak
tartalmát! A tagdíj nem szolgáltatási ellenérték, hanem a működéshez való
hozzájárulás. Hozzájárulás, mert szervezetünk működési kiadásai az esedékes tagdíj (1
500 000 Ft) legalább háromszorosa! Bizonyára észrevetted, hogy számos
tevékenységet (Kukorica Termésverseny, Top20 fajtakísérletek, kórtani kutatások,
tanulmányutak, konferenciák, hírlevelek, kiadványok, s még sorolhatnánk) folytatunk,
amelyek pénzt igényelnek és legalább annyit termelnek, hogy fennmaradhassunk - a
tagdíjak egy részének rendszeres elmaradása ellenére.
A Klub létét azonban nem szeretnénk azzal veszélyeztetni, mint ahogy bizonyára Te
sem, hogy a tényleges civil szándékú működést igazoló tagdíjak nem folynak be! Nem
vagyunk jogosultak a tagdíjak beszedésére, mert azoknak nem a beszedédse, hanem a
befizetée kötelező arra nézve, aki vállalta a tagságot! Nekünk, az Egyesület választott
tisztésgviselőire viszont kötelező a törvényes működés biztosítása, bármíly kellemetlen
is a megtiszteltetésnek ez a része!.
Persze végtelenül sajnálnánk, ha úgy döntenél, mégis várjuk értesítésedet, és a lenti
határidőre a 2019. évi tagdíj rendezését!

Az Alapszabályban megállapított éves tagdíj 2019-re is érvényes összege rendes és
tiszteletbeli tagoknak 10 000 Ft, a támogató tagok éves hozzájárulása 50 000 Ft.

A tagdíjfizetés határideje tárgyév március 31.
Kérünk, hogy az egyesület folyamatos működése
érdekében szíveskedj a részedre nyilvántartott összeget
mielőbb, de legkésőbb 2019. október 31-ig banki
átutalással teljesíteni!
Bankszámla számunk: 10102952-57437000-01000001
Az Elnökség október 31-ét követő ülésén áttekinti a tagdíjfizetéseket, s döntést hoz az
aktuális tagdíjfizetési helyzet szükség szerinti megoldásáról.
Ezért:
Kérünk, minden Tagtársunkat, tekintse a tagdíjfizetési kötelezettséget a Törvény
által előírt alapvető teljesítendő vállalásnak!
Az Elnökségnek nincs joga mérlegelni, s az Alapszabálytól nem térhet el!
A tagdíj önként vállalt kötelezettség, amely pénzügyi művelet ugyan, de nem
kötődik számlaadáshoz, tehát nem szükséges a számla a befizetéshez!
Ha bármely tagnak ez mégis valamilyen okból szükséges, a tagdíj összegének
beérkezése után a jelzett igények szerint kiállítunk számlát, s azt postai úton meg
küldjük .
Egyúttal ismételten kérjük, hogy az Adataim felületen mindenki ellenőrizze
bejegyzéseit, azok helyességét és aktualitását!

Kőszárhegy, 2019. október 11.
A Magyar Kukorica Klub Egyesület Elnöksége nevében:
dr. Szieberth Dénes
Elnök s.k.

Ez a Hírlevél a Magyar Kukorica Klub tagságának szóló tájékoztatásokat tartalmaz, s
legfontosabb célja a kapcsolattartás. A leiratkozás ellenkezik az Alapszabállyal, amely a
kapcsolattartás eszközéül elsősorban az internetet jelöli meg!
Szerkeszti: dr. Szieberth Dénes
A hírrel kapcsolatos véleményét, hozzászólását a +36209442361 mobil telefonon, illetve a
magyarkukoricaklub@me.com email címen közölheti.

