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Hagyományainknak megfelelően már októbertől kérjük tagjainkat, hogy a következő
évre, tehát 2016-ra is rendezzék tagdíjukat.
A tapasztalatok szerint a tagdíjak rendezése
több hónapon át elhúzódó folyamat, ezért
kérjük, hogy aki teheti, minél előbb intézze
tagdíjfizetését. Mindez megkönnyíti a tagnyilvántartással kapcsolatos munkánkat és
2016-ra szóló Évkönyvünk gördülékeny postázását. Mindenkit arra kérünk – jelenlegi és
leendő tagjainkat is –, hogy a jól ismert sárga
csekk helyett lehetőleg átutalással egyenlítsék ki tagdíjukat. A banki átutalás nemcsak
korszerűbb, hanem gyorsabb is, mint a sárga
csekkes befizetés. Banki átutalás esetén kérjük, hogy a megjegyzés rovatban minden
esetben adják meg teljes lakcímüket és tagsorszámukat is!
Természetesen aki számára kényelmesebb,
továbbra is használhatja a kiküldött sárga
csekket, kérjük, hogy olvashatóan, lehetőleg
nyomtatott betűkkel tüntessék fel nevüket és
teljes címüket. (Fontos tudnivaló azonban,
hogy a sárga csekkek után jelentős összeget
von le tőlünk a bank.)
Az MCSE bankszámla-száma:
62900177-16700448
A rendes tagdíj összege 2016-ra változatlan, 7300 Ft (második éve nem emelkedett a tagdíj). Rendes tagjaink illetménye a Meteor 2016-os évfolyama és a
Meteor csillagászati évkönyv 2016 c. kötet.
Szlovákiában, Romániában és Szerbiában
élő tagtársaink számára a 2016-os tagdíj
összege megegyezik a magyarországival,
vagyis 7300 Ft (ezekbe az országokba meg
tudjuk szervezni a Meteor és az Évkönyv
alternatív kijuttatását). Más országokban
élő amatőrtársaink számára az MCSE-tagdíj összege 2016-ra 17 500 Ft (a külföldre
történő feladás rendkívül magas postaköltségei miatt).
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Még mindig viszonylag újdonságnak számít a 2013 áprilisában bevezetett kedvezményes ifjúsági és családi tagság.
Az ifjúsági tagság díja igen kedvezményes,
a rendes tagdíj 50%-a, 3650 Ft. Ezt a kategóriát azok a fiatalok választhatják, akik 26.
életévüket még nem töltötték be, és közoktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulnak.
A családi tagság az egy háztartásban élő,
legfeljebb két felnőttre és két, 14. életévét
még be nem töltött gyermekre vonatkozhat. A család valamennyi tagja részesülhet a tagokat megillető kedvezményekben,
azzal a megkötéssel, hogy a család számára 1 példány Csillagászati évkönyvet és 1
évfolyam Meteort juttatunk illetményként.
A családi tagsággal a gyermekeket nevelő
„csillagász családokat” kívánjuk támogatni.
A családi tagdíj összege a rendes tagsági
díj 150%-a, 2016-ra változatlan, 10 950 Ft
(ennél nagyobb összeg is befizethető családi
tagdíjként).
Nem tagok számára a Meteor 2016-os évfolyamának előfizetési díja 7200 Ft, a Meteor
csillagászati évkönyv 2016. évi kötete pedig
3000 Ft. Mindazok tehát, akik a rendes
MCSE-tagságot választják, 2900 Ft-ot takarítanak meg.
A Meteor csillagászati évkönyv 2016. évi
kötetét várhatóan december elejétől kezdjük
el postázni mindazoknak, akik a jövő évre is
megújítják tagságukat.
Budapestiek és Budapest környékiek személyesen is rendezhetik tagdíjukat a Polaris
Csillagvizsgáló esti ügyeletein (az őszi-téli
időszakban kedden, csütörtökön és szombaton 18:00–22:30 óra között), illetve – telefonos
egyeztetés alapján – más időpontokban is. A
csillagvizsgálóban természetesen mindenkor
szeretettel látjuk a Budapestre látogató vidéki és külföldi tagtársainkat is.
Magyar Csillagászati Egyesület

