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Tisztelt Magyar Atlanti Tanacs Tag!

tint minden civil szervezet, fgy a Magyar Atlanti Tanacs (a MAT, ami egy egyesUlet) is a mukodeset a tagjainak
befizeteseibol (tagdij, tamogatas), vagy a kulsos tamogat6k adomanyaib6l tudja finanszirozni. Az emlftettek mellett
lehetoseg van meg palyazatokon is penzt szerezni, amit a MAT is foJyamatosan megpr6bal, szerencsere tObbszor
sikerrel. Ennek ellenere a MAT mukodesehez elengedhetetJen a tagdij-bevetel is, ami sajnalatos m6don tagjaink
tObbsegenek nemfizetese (sokan meg a tavalyi tagdfjukat sem fizettek be) miatt csak kifejezetten csekely osszeg.
A MAT tagjainak Alapszabalyb61 (6. pont (2) bek.) fakad6 egyik alapveto k6telezettsege a tagdfj megfizetese .
Tekintett el arra, hogy ez ne jeJentsen nagy terhet a tagjainknak, ezert a MAT Elnoksege az eves tagdij merteket 5000
Ft-ban, nyugdijas es a fiatal , nappali tagozatos tagjaink eseteben pedig 3000 Ft-ban allapitotta meg. igy a tagdij havi
bontasban (hiszen havonta is van lehetoseg tagdijat fi zetni) 416 ,66 , vagyis kb. 420 Ft, illetve 250 Ft. E csekely osszeg
ellenere is sajnos sokan nem tettek eleget a tagdijfizetesi kotelezettsegUknek, amire pedig a 2018 . marcius I-j en kelt
leveltinkben is felhivtuk tagjaink figyeJmet.

Tisztelt MAT Tag!
Amennyiben 6n az AlapszabaJynak megfeleloen teljesitette tagdfjfizetesi k6telezettseget, akkor tisztelettel kerem, hogy
e level oJvasasar fejezze is be, ugyanis a level tovabbi resze nem bnre vonatkozik, egyben a tagdijbefizeteset koszonjUk
is!

Tisztelt MAT Tag!
Amennyiben 6n eddig meg nem tett eleget a tagdijfizetesi kotelezettsegenek, akkor kenytelen vagyunk a fi gyelmet a
kovetkezokre felhivni.
M int ahogy jelezttik, a MAT tag egyik alapvet6 kotelezettsege a tagdij megfizetese, ami egyben a tagsagi viszon y
fenntartasanak is az egyik feltetele. Eppen ezert, ha egy tag nem teljesfti ezt a kotelezettseget, akkor a MAT a tagjanak
tagsagi viszonyar 30 napos hataridovel irasban felmondhatja , vagyis a tagsagi viszonyt megszUntetheti (AlapszabGly 8.
ponl (I) bek. b) alponlja es a (2) bek).
A fentiekr61 csak azert tajekoztatom, mert ezzel a kenyszeru lehetoseggel nem szivesen szeretnenk elni, es biztosak is
vagyunk abban , hogy nem is kell majd elnUnk, mert a tagjaink a tagdfjfizetesi kotelezettsegUket teljesiteni fogjak.

A !el1tiek a/apjlill tisZlelettel kirem, ]lOgy a lagdijJizetesi kotezettsegenek (esetleg meg a 2018.. ivre visszamel1{ileg is,
ametl11yibell akkor is elmaradt a ragdijJizetis) 20J 9.morcills 3J-ig a MAT bflllksz{imllijara - 10200940-2152/092
00000000 (K&H Bank) -torteno titlltakisstll (bejizetissel) tegyen eleget.
Budapest, 2019. marcius 07.
Koszonettel es Udvozlettel:
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Prof. r. Vizi E. Szilv eszter
a Magyar Atlanti Tana cs eln oke

