
Belépés a Magyar Néprajzi Társaságba 

1. Aki támogatni szeretné a M. Néprajzi Társaság ügyét és a Gyűjtő Szakosztály 
Tradíció Pályázatának céljait, az kérjük, írásban nyújtson be tagfelvételi 
kérelmet (Belépési Nyilatkozat kitöltésével). Aki pályázóként szeretné biztosítani, 
hogy a Társaság megjelentesse gyűjtését valamely kiadványában, ill. díjra jelölhesse 
Önt, annak is javasoljuk, hogy lépjen be a Társaságba. 
 
2. A díjátadón az új belépők átadhatják a jelentkezési lapot és befizethetik a 
megfelelő díjat. Postán az lenti címre küldhetik a dokumentumot. Az átutaláshoz 
szükséges adatok szintén ott szerepelnek.  
 
3. A Gyűjtő Szakosztály elnöksége ajánlással látja el a belépési nyilatkozatot. 
 
3. A fölvételi döntést meghozó testület, a Társaság választmánya 2-3 havonta 
ülésezik. Ekkor emelkedik jogerőre a tényleges tagság. 

 

Adatok a belépéshez és kapcsolattartáshoz 

Cím: 1055 Budapest, Kossuth tér 12. 

Telefon: (36-1)269-12-72 

E-mail: neprajzitarsasag@gmail.com 

Éves tagdíj: aktív korúaknak 2.500 Ft 

diákoknak, nyugdíjasoknak 1.200 Ft 

Számlaszám: 5860055112000320 Duna Takarékszövetkezet 

Nemzetközi számlaszámunk: HU81 5860 0551 1200 0320 0000 0000 

                             BIC kód: TAKBHUHBXXX 
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MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 
Hungarian Ethnographical Society 
Ungarische Ethnographische Gesellschaft 
Société d’Ethnographie Hongroise 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. 
Tel.: 36–1–269-12-72 
E-mail: neprajzitarsasag@gmail.com   Világháló: www.neprajzitarsasag.hu 

  

 BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

 
Tisztelettel kérem felvételemet a Magyar Néprajzi Társaság tagjai sorába: 
Vezetéknév, keresztnév: ....................................................................................................……………. 
Szül. hely: ............................................. Szül. idő (év, hónap, nap): ..................................…………… 
Lakhely: 

Ország……………………………………………………………………………………… 
Helység: .................................. Irányítószám: ........................... 
Utca, házszám: .....................................................…………….. 
Telefonszám/fax:...................................................……………. 
Mobiltelefon:………………………………………………….. 
E-mail: ……………………………………………………………. 

Iskolai végzettség, szakma: .............................................................................................................  
Foglalkozás: .................................................…….. Beosztás: ................................................…… 
Munkahely neve: ................................................................................................................………. 
 Helység: .................................... Irányítószám: .........................…………………………. 

Utca, házszám, postafiók: .....................................……………………………………….. 
 Telefonszám/fax: ........................................................…………………………………… 
 Mobiltelefon: ..................................………………………………………………………. 

 E-mail: ...................................................................................................................................  

Tudományos fokozat: ........................................................................................................... 
Kitüntetések: ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
Húzza alá, hogy mely szakosztály(ok) munkája érdekli: 

Anyagi kultúra, Ethnographica Pannonica Munkabizottság, Etnológia, Film és Fényképészet, 
Folklór, Nemzetiségi, Népzene-néptánc, Társadalomnéprajz, Önkéntes gyűjtők, Városnéprajzi 
Szakosztály 
Érdeklődési kör (itt sorolja föl milyen tárgy- illetve témakörök, területek érdeklik elsősorban): 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
Tevékenységi kör (itt olyan területeket soroljon föl, amelyeket aktívan is művel, pl. fafaragás, 
néptánc, hímzés stb.): .........................................................................................................………... 
............................................................................................................................................. 
Kérjük, jelölje csillaggal azt az elérhetőségét, melyen értesítéseinket fogadni szeretné (e-mail, 
postacím). Kérjük, hogy ha módjában áll, válassza az elektronikus kapcsolattartást. 
Belépésemmel vállalom az éves tagdíj rendszeres megfizetését. 
 
.....................................    ................................................ 
            dátum           aláírás 
Felvételemet az alábbi társasági tagok ajánlják: 
...................................................................... 
 
...................................................................... 
 
Éves tagdíj 2500 Ft az aktívkorúaknak,  nyugdíjasoknak és diákoknak 1200 Ft. 
Kérjük, hogy esetleges adatváltozásait az MNT titkárságán jelezze.  
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