
MGYARORSZÁGI DZOGCSEN KÖZÖSSÉG EGYESÜLET

ÉVES TAGSÁG – 2015

Dzogcsen Közösségi tagdíjak

TAGSÁG DÍJ
Kedvezmény
(elvonulások,
tanfolyamok)

Egyéni
elvonulások Könyvek

Web-
cast

SSI alap
tagsági
kártya

Direct Journal
(évente 2x) Ajándék The Mirror

Rendes
tagság

70 €
23 000 Ft

20%* 20% igen igen online

Fenntartó
tagság

500 €
165 000 Ft

80%* 100% igen igen 50% mappa**
nyomtatott

és
online

Érdemteli
tagság

1500 €
495 000 Ft

100%* 100% 100%***
audio

és
video

igen ingyenes
különlege
s ajándék

nyomtatott
és

online

* Kivéve a Shang Shung Intézet által szervezett tanfolyamokat, a Szanti Mahá Szangha-vizsgákat és -tanfolyamokat,
valamint a jantra jóga- és vadzsratánc-oktatók tanfolyamait.
** Március 31-ét megelőző befizetés esetén.
*** Csak új kiadványok esetén.
**** A The Mirror Online változata csak igénylés alapján, a tag e-mail címének megküldésével lehetséges.

Támogatói státusz (Welcome Card) díja

TÁMOGATÓI
STÁTUSZ

DÍJ
Kedvezmény
(elvonulások,
tanfolyamok)

Egyéni
elvonulások

Könyvek
Web-
cast

SSI alap
tagsági
kártya

Direct Journal
(évente 2x)

Ajándék The Mirror

Támogatói
státusz

(Welcome
Card)

70 €
23 000 Ft

20%* 20% igen nem online

Megjegyzések:

• A tagdíjakat idén is csak forintban lehet fizetni és csak átutalással a 10404072-00001290-00000000 számú 
K&H banknál vezetett bankszámlaszámunkra.

• A tagdíjak emelkedése és a nagyon magas euro árfolyamok miatt, bevezetjük a havi tagdíj fizetési-
lehetőséget, azok számára, akik nem tudnák azt egy összegben fizetni. Ezt a Sárga Gakjilnál – Varga Zoltán - 
lehet igényelni (06/30 941 05 62).

• Mivel a zárt tanítások jelszóval védettek, a webcast-rendszerhez külön regisztráció szükséges.
• A tagság folytonosságának fennmaradása érdekében, bárki, aki valamikor a Dzogcsen Közösség tagja volt 

(2015. január előtt), újra az lehet; vagy úgy, hogy befizeti a kimaradt évek tagdíjait, hogy fenntarthassa a 
tagságát, vagy úgy, hogy Welcome Card birtokossá válik, hogy 3 év után újra tag lehessen.

• A 2015-ben kapott új Welcome Card-ok birtokosai 2018. januártól kérhetik tagságukat.



Egyesített tagság - a Shang Shung Intézetnek való felajánlással

TAGSÁG Dzogcsen
Közösség

+ SSI = Egyesített tagsági díj

Rendes tagság 70 €
23 000 Ft + 36 € = 106 €

35 000 Ft

Fenntartó tagság 500 €
165 000 Ft + 85 € = 585 €

193 000 Ft

Érdemteli tagság 1500 €
495 000 Ft + 180 € = 1 680 €

555 000 Ft

Csögyal Namkhai Norbu 2010. októberében Tenerifén engedélyezte a Shang Shung Intézet számára, hogy a Shang 
Shung Intézeti tagság egy - a Dzogcsen Közösségi tagságot magában foglaló - csomagban választható legyen.

Ezért 2011. januárjától először lett lehetőség az egyesített tagságra, ami azt jelenti, hogy az illető egyszerre lesz a 
Dzogcsen Közösség és a Shang Shung Intézet tagja. Ennek az egyesített tagságnak az a célja, hogy növelje az Intézet 
munkásságára vonatkozó tudatosságot, valamint növelje az alaptőkét a sok SSI által szervezett projekthez és 
kezdeményezéshez.

Egyébként az elmúlt években a Dzgocsen Közösség és a Shang Shung Intézet egyre szorosabban összefonódnak: a 
gyakorlóknak egymást segítve nyújtják a szolgáltatásokat (mint a webcast, tagság, kiadványok, tanfolyamszervezés, 
The Mirror, Archívum és még sok más).


