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61/2016. (XII. 10.) Elnökségi határozat a tagdíjutalás rendjének változása előkészítésének
helyzetéről, a tagdíjutalás rendjének valamint a tagdíj felső határa módosításának félévvel
későbbi bevezetéséről.
1. A tagdíjutalás változását előkészítő munkabizottság beszámolt az Elnökségnek az
előkészület technikai és tartalmi előkészületeiről. A bizottság jelezte, hogy az előkészített
határozatot még nem tartja teljesnek, időre van szükség a pontosabb szabályozáshoz.
2. Az Elnökség megállapította, hogy a Magyar Államkincstár továbbra sem ad pontos
adatokat, problémák vannak még az utalással és az adatszolgáltatással. Pontos adatok nélkül a
tagdíjutalás rendszere csak igen kockázatosan változtatható meg, mert nem biztosítható az
alapszervezet által igényelt – visszautalható -– tagdíjbevétel.
3. Az is tény, hogy az alapszervezetek jelentős része még nem állította át a tagdíjutalását oly
módon, hogy annak teljes összege az MKKSZ központi számlájára kerüljön.
4. Az elmúlt időszakban az OTP-vel az alszámla rendszerről sikeres volt az előzetes
megállapodás, de az alszámla rendszer bevezetése még – az előkészítettség problémái miatt –
nem lehetséges.
5. Az előbbiek alapján az Elnökség úgy dönt, hogy időt hagy a munkabizottságnak a jobb
szabályozás előkészítésére, időt hagy az alapszervezeteknek a tagdíjutalás átállítására és
elhalasztja fél évvel, 2017. július 1-i időpontra az új tagdíjutalási rendszer bevezetését.
6. Ezzel összhangban – gondolva arra is, hogy a MÁK-kal történő egyeztetésre több idő
szükséges – a tagdíj felső határának 2400 Ft-ról 3000 Ft-ra történő módosítása szintén átkerül
2017. július 1.-i időpontra.
7. Megállapítható, hogy ez a feladat sok munkát igényel, ilyen jellegű munkát még nem
végeztünk és még nem sikerült a bevezetés belső és külső feltételeit megteremteni.
8. Az Elnökség megköszöni az munkabizottság munkáját, kéri a további egyeztetéseket a
munkabizottság tagjaival és a megyei titkárokkal.
9. Az Elnökség megbízta az elnököt, hogy a határozatról tájékoztassa az alapszervezeteket.
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