
5. napirendi pont: Tagdíjcsökkentés 

Határozati javaslat a tagdíjcsökkentésről (előterjesztő: Szöllősi György) 

Tekintettel arra, hogy az MSÚSZ alapszabálya a közgyűlés hatáskörébe rendeli a mindenkori tagdíj 

megállapítását, s egyik ígéretem volt elnökké választásom előtt, hogy a felére csökkentjük az MSÚSZ 

tagdíjait, a következő határozati javaslatot teszem: 

„A tagdíjat a mostani 10.000 forint/2 évről 2016. január 1-jétől csökkentsük 5000 forint/2évre, a 

nyugdíjas és nappali tagozaton tanuló tagjaink részére pedig a mostani 2000 forint/2 évről 1000 

forint/2 évre. A pártoló tagok tagdíja az alapszabály értelmében a rendes tagokénak a kétszerese, 

vagyis 10.000 forint/2 év.” 

A javaslat elfogadásához egyszerű többség, a jelenlévő tagok 50 százalékának plusz egy tagnak az 

„igen” szavazata szükséges. 

6. napirendi pont: Alapszabály-módosítás 

Javaslat az MSÚSZ alapszabályának módosítására az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) változásai, az 

elnökválasztási kampányban elhangzott ígéretek miatt, és az egyszerűbb, hatékonyabb működés, 

szervezeti felépítés érdekében. A módosított Alapszabály-tervezet (a módosítások kiemelésével) 

külön mellékletben található. (Előterjesztő: Szöllősi György) 

Az új Alapszabály elfogadásához kétharmados többség, vagyis legalább a jelenlévő tagok 

kétharmadának és még egy tagnak az „igen” szavazata szükséges. 

7. Napirendi pont: Egyebek 

Határozati javaslat az „Egyebek” napirendi pontban a tagdíjtartozások teljes eltörléséről és a 

tagdíjtartozás miatt törölt tagsági jogviszony helyreállításáról minden, újra a tagdíj fizetésére kész 

korábbi tagtársunk esetében, továbbá a tagnyilvántartás teljes felülvizsgálatáról. (Előterjesztő: 

Szöllősi György) 

„A közgyűlés adjon felmentést az elmúlt években tagdíjtartozást felhalmozó tagtársainknak az 

adósság befizetésének kötelezettsége alól, 2016. január 1-jén, a csökkentett mértékű tagdíjak 

érvénybe lépésével egy időben induljon mindenki tiszta lappal, egyszersmind a közgyűlés semmisítse 

meg az elnökség korábbi kizáró határozatait azokban az ügyekben, ahol tagdíjtartozás miatt zárt ki 

az elnökség valakit az MSÚSZ tagjai közül. 2015 hátralévő részében az elnökség állítson fel egy ad-

hoc bizottságot, amelynek feladata a tagnyilvántartás teljes felülvizsgálata, a megváltozott adatok 

átvezetése, a korábban elmaradt, kizárt tagok ismételt felkeresése, számukra a tagsági jogviszony 

újbóli felajánlása.” 

A javaslat elfogadásához egyszerű többség, a jelenlévő tagok 50 százalékának plusz egy tagnak az 

„igen” szavazata szükséges. 

 


