
Kedves Grafológus Kolléga! Kedves Tagtársunk! 

 
 

         Reméljük, megkaptad októberi levelünket, amelyben értesítettünk arról, hogy a 2005. évi 

Alapszabály módosításának szellemében lehetőséget szeretnénk nyújtani a MÍT tagság megújítására 

azoknak a kollégáknak is, akiknek hosszabb idő eltelte után tagdíjhátralékuk van. 

Tagdíjnyilvántartásunk számítógépes feldolgozása során megállapítottuk, hogy a 2006. évi tagdíj 

befizetési kötelezettségednek nem tettél eleget. 

A befizetés elmaradásának okát nem ismerjük, ezért a hosszú évek óta fennálló MÍT 

tagságodat nem szüntetjük meg addig, amíg az álláspontodat ezzel kapcsoltban nem ismerjük. 

 

Kérjük közöld, ha MÍT tagságod megszüntetését kéred. Segítő szándékú megkeresésünk 

válasz nélkül maradása esetén a következő évben már törölünk kell nevedet a MÍT aktív tagjainak  

nyilvántartásából. Amennyiben 2007. januárjától újra aktív tagja szeretnél lenni a Magyar 

Írástanulmányi Társaságnak, mindössze annyit kell tenned, hogy a mellékelten küldött csekken a 

2007. évi tagdíjadat  2007. március 31-ig befizeted, ugyanis  az év eleji tagdíj rendezésére minden év 

márciusának végéig adtunk lehetőséget a tagság számára. 

Az évi tagsági díj 4.000, - Ft, nyugdíjasok, kismamák részére 3.000,- Ft. 

            A tagsági díj fejében kedvezményes részvételi lehetőséget nyújtunk a Grafo-Klubok és a 

Pszicho-Klubok rendezvényein, illetve a tavaszi Pszicho-Pilis és a nyárvégi Grafo-Gárdony 

Konferenciáinkon. Kedvezményesen előfizethetsz az Interaktív Grafológusképző- és Grafomédia 

Intézet negyedévenként megjelenő Grafomédia Magazinjára, amelyet  negyedévente postázunk.  

A Grafomédia Magazin ára 600,- Ft, MÍT tagoknak kedvezménnyel 500,- Ft, azaz egy évre 2.000,- Ft, 

amelynek postaköltségét az Interaktív Grafológusképző- és Grafomédia Intézet vállalja.  

Mivel a Grafomédia Magazin grafológiai újságjaink legfiatalabb terméke, tavaly nyár elején került 

először a megrendelő MÍT tagok kezébe, így ennek az előfizetése 2007. tavaszától következő év 

tavaszáig fedezi majd a 4 db lapszám előfizetését. 

A Grafológia újság ára 552,- Ft, postaköltséggel együtt 760,- Ft, egy évre a hat db. 4..560,- Ft. 

Ha valamelyik újságra, vagy mindkettőre igényt tartasz, a mellékelten küldött csekken a tagdíjjal 

együtt előfizethetsz, csak írd be a közlemény részhez a megrendelt lap  nevét.    

Személyesen is rendezheted tagdíjad és az újságok előfizetését csütörtök délutánonként a MÍT 

irodájában. Programjainkról, híreinkről honlapunkon részletesen tájékozódhatsz. www.mit1930.hu 

Címük:   1011 Budapest, Bem rakpart 15. mfsz. 2/a. Telefon/fax: 06-1-212-88-01 

 

        Várjuk jelentkezésedet, remélve, hogy 2007-ben újból a Magyar Írástanulmányi Társaság aktív 

tagjai között köszönthetünk!  

         Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt kívánunk minden 

 régi - új tagunknak  

                                                              a  MÍT vezetősége  nevében; 

Budapest, 2006. december 13.                                                                                              
                       Makai Éva  
                                                                                                    titkár  
           


