
Tisztelt Tagjaink! 
 
E hónapban is több vonatkozásban szeretnénk tájékoztatni tagjainkat! 
 

1. Sajnálatosan több tagunk írt e-mailt, hogy nem tudja a tagdíjat hogy kell fizetni, mert erre 
vonatkozóan nincs információja. Volt, aki azt írta, hogy megkérdezett több tagtársát, de ők 
sem tudták! Ezzel összefüggésben tájékoztatunk mindenkit, hogy a KNOÉ-nak 2011. év óta 
van honlapja. http://www.knoe.hu A honlapunkon minden információ, mely egyesületünkkel 
kapcsolatos megtalálható! A tagdíj fizetéssel összefüggő részletek, már a fő oldalon 
megtalálhatóak. 
 

2. A tájékozódás megkönnyítése érdekében honlapunk menüjében létrehoztunk egy „Aktuális 
információk” almenüpontot, ahol a legfrissebb, egyesületünkkel összefüggő információkat 
közöljük, és itt minden részlet elérhetőségét is jelezzük! Az utóbbi időben több olyan kérdés 
érkezett hozzánk, mellyel nem tudunk mit kezdeni. Tagunk e-mail üzenetét az alábbiakban, 
változtatás nélkül közöljük:  

 
„Tisztelt KNOE vezetőség! Olvastam az SZB oldalát és ott attól írtak, hogy a héten a vezetőjük 
Brüsszelbe utazik a tárgyalás előtti egyeztetésre a petíciós bizottsághoz, szeretném kérdezni 
hogy Kuti urat is meghívták vagy csak az SZB elnökét?” 
 
Tagunkat tájékoztattuk, hogy ilyen előzetes egyeztetés a petíciós bizottsággal nincs! Lobbyzni 
lehet, sőt célszerű, mi is ezt tesszük! Ennek volt a része, hogy az összes képviselőnek az EP 
hivatalos nyelvén angolul küldtünk tájékoztatást arról, hogy mi is történt velünk. Ennek része 
az is, hogy dr. Újhelyi István EP képviselő, delegáció vezető kabinetfőnökével elnökünk 
személyes megbeszélést folytatott, mely során támogatásukról biztosítottak bennünket. 
Sajnálatosan Ujhelyi úr személyesem nem, ért rá! Több EP képviselővel fogunk tárgyalni a 
siker érdekében! A spanyol civil szervezeti képviselők, elnökünk tájékoztatását döbbenten 
hallgatták a visszamenőleges kormányzati intézkedésről! 
 

3. A 2015. évi tagdíjbefizetés határidejét meghosszabbítottuk 2015. augusztus 1.-jéig. 
 

4. Néhány tagunk felvetette, hogy aki nem fizeti a tagdíjat az miért nem zárjuk ki? Miért 
fenyegetőzünk, hogy fizessenek? Erre kizárólag azt mondhatjuk, hogy az egyesületek 
működését, így a KNOÉ működését is  jogszabályok határozzák meg. A tagdíj nem fizetése 
önmagában nem kizárási ok! A KNOÉ nem kap állami támogatást működéséhez, sőt 
kedvezményeket sem, így mindenért fizetnünk kell, sőt még adózni is kell. Mi semmilyen 
költségtérítést, fizetést, bármilyen című kifizetést a vezetőségnek sem másnak nem fizetünk. 
A működésünkhöz szükséges eszközök működtetése, a rendezvények viszont rendszeres 
fizetési kötelezettséget jelentenek, melyet csak a tagdíjakból tudunk kifizetni! Ezért szólítjuk 
fel tagjainkat fizetésre! A jogi lépések kilátásba helyezése nem fenyegetés! 
 

5. A jövőben hírlevelet, kizárólag  a tagdíjat fizető tagjainknak küldünk! 
 

6. Az egyik tagunk részéről, erős kritikaként merült fel, hogy az Interaktív Közgyűlés nem 
alkalmas arra, hogy tagjaink véleményt alkothassanak, vagy javaslatokat tehessenek. Várjuk 
az ezzel összefüggő véleményeket. Mi úgy gondoljuk, hogy mindenkinek meghallgattuk a 
véleményét eddig is és ezután is ezt tesszük. Érkeznek is észrevételek, melyek jók és 
munkánk során figyelembe tudjuk venni őket. 
 

7. A chat oldalunkkal kapcsolatban, sajnálatosan negatív a tapasztalatunk! Olyan tagjaink, vagy 
olyan önmagukat tagjainknak nevező személyek kötekednek, sértő kifejezéseket írnak, mely 

http://www.knoe.hu/


nem a munkát segíti, hanem zavart kelt, ezért a chat oldalunk működését felfüggesztjük! 
Tagjaink véleményére továbbra is kíváncsiak vagyunk, melyet bármelyik rendezvényünkön 
személyesen vagy írásban névvel, tagnyilvántartási számmal lehet megfogalmazni!   
 

8. Plusz szolgáltatásként létrehoztuk a „Közéleti magazin” elnevezésű KNOÉ újságot, ahol 
tagjaink, valamint segítőink, támogatóink írásait tesszük közzé. 
 

 
Tisztelettel és üdvözlettel: 
 
 
a KNOÉ vezetősége 
 


