
28

Amit az MTT tagsági formáiról tudni érdemes
Írta: Mikesy Anna (Éogil)

MTT-Kisokos

1. Szervezeti tagság: „Tag szeretnék lenni teljes erőbedobással!”

Jogai: A szervezeti tagoknak az MTT rendezvé-
nyein 20% kedvezmény jár a részvételi díjból, joguk 
van a közgyűlésen szavazni, kaphatnak megbízást  
rendezvényszervezésre, és betölthetik az MTT bármely 
tisztségviselői pozícióját.

Kötelezettségei: Tagdíjfizetés, rendezvényeken való 
közreműködés és a közgyűléseken való részvétel. A tagdíj összege 
negyedévente 2500 Ft. (Aki az első negyedévben egy összegben 
befizeti az egész éves tagdíját, az 2000 Ft kedvezményt kaphat 
belőle.) A szervezeti tag köteles legalább kétévente önkéntesen 
segíteni az MTT munkáját. Ez a segítség lehet szervezői pozíció  
valamelyik rendezvényen, de a legkisebb helyszíni segítség  
(pl. tünde hajfonás a Tolkien Napon) is ugyanúgy megfelel.

Belépés feltételei: Összesen három előfeltételt kell teljesíteni. 
Részt kell venni legalább egy közgyűlésen, legalább egy alkalom-
mal segíteni kell valamely rendezvényen, és két szervezeti tagnak 
kell aláírásával ajánlania a belépni szándékozót.

2. Közreműködő tagság: „Segítek a rendezvényeken, csak 
közgyűlésre ne kelljen járnom!”

Jogai: A közreműködő tagok az MTT rendezvényein 5% kedvez-
ményt kapnak, és vállalhatnak vezetőszervezői pozíciót bármely 
rendezvényen.

Kötelezettségei: Legalább kétévente önkéntesen segíteniük kell a 
Társaság munkáját (szervezőként vagy helyszíni segítőként).

Belépés feltételei: Bárki beléphet, aki már legalább egyszer 
közreműködött bármelyik rendezvényen.

3. Támogató tagság: „Egyetértek az MTT céljaival, de nem tudok 
most semmit vállalni…”

Jogai: A támogató tagoknak az MTT rendezvényein 5% kedvez-
mény jár a részvételi díjból.

Kötelezettségei:  nincsenek (az Alapszabály betartásán túl – ez 
persze bármilyen tagsághoz kell)

Belépés feltételei: nincsenek

Tiszteletbeli tagság
A tiszteletbeli tagságot a Közgyűlés ajánlhatja fel olyan  
személyeknek, akiket erre méltónak tart.

Támogatnám az MTT-t, de nem szeretnék szervezeti tag lenni!

Ha szeretnéd anyagilag is támogatni az egyesületet, természetesen 
van rá lehetőséged – bármely tagsági formában, vagy akár tagság 
nélkül is. A lényeg, hogy ezt a támogatást mindig egyértelműen 
„adománynak” kell nevezni.

Ha közreműködő vagy támogató tag vagy, és az adott naptári 
évben adott adományod eléri a 10 000 Ft-ot, akkor az év végéig  
20% kedvezményre leszel jogosult az MTT rendezvényein.

Már régóta tag vagyok, de elvesztettem a fonalat…
Az elmúlt években háromszor is változott a tagsági formák 
elnevezése és tartalma.  Ez azért alakult így, mert csak harmadik 
próbálkozásra sikerült a megváltozott Polgári Törvénykönyv 
elvárásainak megfelelően megfogalmazni az MTT speciális tagsági 
elképzeléseit: például, hogy van, aki aktívan szervez, és szívesen 
támogatja az egyesületet, de semmi kedve közgyűlésre járni és 
 szabályokról dönteni.

2015 decemberéig három választható tagsági formánk volt:
•	 rendes tag  (teljes tagdíj, 20% kedvezmény, közgyűlés)
•	 támogató tag (teljes tagdíj, 20% kedvezmény)
•	 pártoló tag (1000 Ft tagdíj, 5% kedvezmény) 

2015 decemberében és 2016 májusában ez így változott:
•	 rendes tag → szervezeti tag 
•	 támogató tag → kiemelt pártoló tag 
•	 pártoló tag → pártoló tag

Ugyanekkor új tagsági formák is létrejöttek:
•	 kiemelt közreműködő tag 
•	 közreműködő tag   

2017  februárjától ezek az érvényes tagsági formák:
•	 a szervezeti tagság nem változott
•	 kiemelt pártoló tag → támogató tag
•	 pártoló tag → támogató tag
•	 kiemelt közreműködő tag → közreműködő tag
•	 közreműködő tag → közreműködő tag

Hogyan léphetek be? Hogyan válthatok tagsági formát?
A Tolkien.hu portálon a Dokumentumtárból letölthetőek a for-
manyomtatványok, amelyeket szabályosan kitöltve és aláírva 
kell az MTT valamely tisztségviselőjének átadni vagy az MTT  
postacímére elküldeni. Ezt követően az Elnökség szavaz a belé-
pési kérelmedről, az elfogadás után pedig e-mailben tájékoztatnak 
róla, hogy mostantól az MTT tagjának vallhatod magad. A tagsági 
forma megváltoztatása pont ugyanígy működik, csak az űrlap más.

Az MTT tagsági formái az elmúlt években többféle változáson mentek át, mostanra azonban kialakult a végleges struktúra.  
E szerint lehetsz szervezeti, közreműködő vagy támogató tag (esetleg tiszteletbeli, de az már nem rajtad áll). 






