
Az AME 2020. november 5-i Közgyűlése által elfogadott tagdíjfizetési szabályzat 

 

1. Az adott évi tagdíj a tagsági viszonnyal érintett intézmény (akár az intézmény a tag, akár a fenntartó)                 

előző éves teljes költségvetési bevételi összegének 1 ezreléke.  

2. Kötött felhasználású pályázatokból származó forrásokat nem kell számításba venni a tagdíj alapjául            

szolgáló teljes összeg meghatározásánál.  

3. A maximum tagdíj 900.000 forint.  

4. A minimum tagdíj 30.000 forint.  

5. Akinek az 1 ezrelék alapján számított éves tagdíja magasabb lenne, mint 900.000 forint, azt az AME kéri,                 

hogy fontolja meg, hogy az 1 ezrelék alapján adódó tagdíj 900.000 forint feletti részéből mennyit fizet                

be, vagy a 900.000 forint feletti rész alapján mennyi, az AME számára szükséges/hasznos szolgáltatást              

nyújt az AME számára. 

6. Akinek az 1 ezrelék alapján számított éves tagdíja alacsonyabb lenne, mint 30.000 forint, annak is meg                

kell fizetnie a minimum tagdíjat, 30.000 forintot. 

7. Az előző évi teljes bevételi összegről a tag évente nyilatkozatot küld az Elnökségnek. A nyilatkozat               

tartalmáért, valódiságáért tagsági jogviszonyával felel a nyilatkozó. A nyilatkozatban az intézményhez           

tartozó bevételek valamennyi elemét számításba kell venni (államtól származó bevételek: normatíva és            

esetleges kiegészítő normatíva, szülői befizetéseket kezelő valamennyi alapítványi számla, egyéb          

alapítványi befizetéseket gyűjtő számla stb.). Az AME a benyújtott nyilatkozatnál többet nem kér,             

semmilyen hivatalos iratot nem kell benyújtani. Az AME nem ellenőrzést lebonyolító szerv. Az             

önbevallás a hivatalos adatokon kell, hogy alapuljon. A bizalom elve a meghatározó.  

8. Az 1 ezrelék befizetése alól könnyítést/felmentést méltányossági alapon, az Elnökséghez benyújtott           

kérelemmel lehet kapni, az Elnökség döntése alapján. A könnyítés/felmentés nem automatizmus, az            

Elnökség a kérelemben leírtakat mérlegelve hozza meg döntését. Amennyiben a kérelemben érintett            

tag képviselője az Elnökség tagja, ő a határozathozatalban nem vehet részt. Az Elnökség a határozatát               

titkos szavazással hozza meg. A döntés az elnökségi ülésről készült emlékeztető útján kerül             

nyilvánosságra, a tag által benyújtott indoklással együtt. 

9. Amennyiben a tag olyan szolgáltatás(oka)t biztosít az Egyesület számára, amelyek az Egyesület éves             

költségvetésében szereplő kiadások között megtalálhatók, a nyújtott szolgáltatás mértékével         

csökkentheti a tagdíjat. A szolgáltatás beszámításának javaslatát szintén az Elnökséghez kell benyújtani.            

A beszámítás nem automatizmus, az Elnökség a javaslatban leírtakat mérlegelve hozza meg döntését.             

Amennyiben a javaslatban érintett tag képviselője az Elnökség tagja, ő a határozathozatalban nem vehet              

részt. Az Elnökség a határozatát titkos szavazással hozza meg. A döntés az elnökségi ülésről készült               

emlékeztető útján kerül nyilvánosságra, a tag által benyújtott javaslattal együtt. 

10. A tagdíjfizetési szabályzatot az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés 2 évente áttekinti, szükség             

esetén módosítja. 


