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A KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola tagsága 2017. március 7-én 18 órakor kezdődő taggyűlésén a 

Budapest XVI., Rákosi út 71. szám alatti Rákosszentmihályi Civil Házban egyhangú szavazással 

elfogadta az alábbi tagdíjszabályzatot. 

 

1. A tagdíj mértéke a KALOT-központtal összhangban évente 1.200 Ft (azaz ezerkettőszáz forint, 

havonta száz forint) 

2. A KALOT küldöttgyűlésén 2017. február 4-én elfogadott határozat szerint a KALOT 

„Jövőnkért” Népfőiskolának befizetett minden 1.200 Ft/év tagdíjból Népfőiskolánk a KALOT-

központnak évente átutal 100 Ft/(tag, év) összeget. A KALOT-központnak évente befizetendő 

összeg számítása: taglétszám x 100 Ft. 

3. A KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola saját működési költségére (irodai és postaköltségre, 

sokszorosításra stb.) évente felhasználhat minden 1.200 Ft tagdíjból maximum 200 Ft-ot. A 

KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola egyéves maximális működési költségének számítása: 

taglétszám x 200 Ft. 

4. A 2. és 3. pontban részletezett összegek kifizetése után minden befizetett 1.200 Ft tagdíjból 

marad 900 Ft. Ennek az összegnek az elköltéséről taggyűlésünk nyílt szavazással dönt. Ez az 

összeg a Népfőiskola házi pénztárába kerül, melyet a Népfőiskola pénztárosa kezel. Ez az 

évenkénti összeg éveken keresztül össze is gyűjthető, és a szakmai tanfolyamainkat kiegészítő 

célokra, közös tanulmányi kirándulások, gyógynövény-egészségmegőrzők, növényi 

permetlevek készítéséhez szükséges eszközök, magok, palánták, valamint egyéb 

betegségmegelőző táplálékkiegészítők és további fogyóeszközök, fogyóanyagok vásárlására 

felhasználható. Ezek a fogyóeszközök, illetve fogyóanyagok a KALOT „Jövőnkért” 

Népfőiskola tagjainak tulajdonába mennek át, és ezeket csak a tagdíjat rendszeresen fizető 

tagok vehetik át írásos elismervény ellenében. Ez azt jelenti, hogy a tagok által befizetett tagdíj 

egy része tanfolyami céljaink segítése közben úgy kerül vissza a tagokhoz, hogy az 

nagymértékben növeli a tanfolyamainkon szerzett ismereteiket. 

 

A KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola taggyűlése jogosult arra is, hogy a rendelkezésére álló 

összegyűjtött összegből állóeszköz (például mini írásvetítő) vásárlását megszavazza. Ebben az 

esetben az állóeszközt a szabályoknak megfelelő módon a KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola leltárába 

kell vennünk. 

A KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola taggyűlésének határozatai alapján a helyi csoport működését 

segítő célokra elkölthető összeg számítása: taglétszám x 900 Ft. A KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola 

elnöke minden év végén beszámol a KALOT-központnak arról, hogyan segítette csoportunk a helyi 

KALOT céljainak elérését a tagdíjaink egy részének helyi felhasználása, és mellékeli taggyűlésünk 

tagdíjfelhasználási jegyzőkönyveinek másolatát. 
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