
 

Megérkeztek a 2015. évi tagsági bélyegek 

Az MCCC Elnökségének megrendelésére a Hivatalos Biztonsági Okmány-, és Jegynyomda 
Kft elkészítette az új tagsági bélyegeket. Így nincs akadálya annak, hogy a klubtagok a 2015. 
évi tagsági ügyeiket már most rendezzék.  
   
Változatlanul  érvényes  az  egyéni tagsági rendszer.  Eszerint  minden -  a tizennyolcadik 
életévét betöltött – személynek önállóan tagnak kell lennie, ha részt akar venni az MCCC 
rendezvényein és igénybe kívánja venni a Klub által nyújtott kedvezményeket.  
   
Minden érvényesítőnek és új belépőnek kötelező kitölteni a belépési nyilatkozatot. Nagyon 
fontos, hogy a nyomtatvány minden rovatát jól olvashatóan – lehetőleg nyomtatott betűkkel – 
töltsék ki, mert ezzel megkönnyítik a tagnyilvántartás pontos összeállítását.  
   
Az éves tagsági díj a 2015. évben változatlan, az aktív dolgozóknak 5000,-Ft, a 
nyugdíjasoknak 3000,-Ft.  
   
A tagsági ügyek minden szerdán 10 és 16 óra között személyesen rendezhetők a Klub 
Budapest, VIII. ker. Mária utca 32-34. II. emelet 4. alatti irodájában (van lift).  
   
Lehetőség van természetesen a belépési nyilatkozat levélben vagy Internet útján  történő 
megküldésére is, illetőleg a tagsági díjak bank útján való átutalására.  
   
Az MCCC-nek az OTP Zrt-nél vezetett számlájának száma: 11708001-20101172. A 
megbízási nyomtatványon, amennyiben több személyről van szó, a közleményrovatban 
jelezni kell az érintett személy nevét és az által fizetendő díj összegét. Ha új tagsági 
igazolványra is van szükség, akkor ezt is jelezni kell.  
   
A belépési nyilatkozat kézhezvételét és a tagsági díj beérkezését követően a Klub – két héten 
belül – postai úton megküldi a tagsági bélyeget, a tagsági igazolványt.  
   
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Alapszabály értelmében tagjainknak 2015. március 31-ig 
van lehetősége az éves tagságuk megújítására, hogy a tagsági viszonyuk folyamatos 
maradjon. Aki a megadott határidő után rendezi a tagságát, annak a folyamatos tagsága 
megszakad, az illetőt mint új belépőt kezeljük a nyilvántartásban, ami viszont nem jár 
semmiféle hátránnyal.  
   
A Klub nemzetközi szervezete, a FICC 2015. január 1-jétől megújítja a nemzetközi 
kempingigazolványt (C.C.I.-carnet). Az igazolvány formájáról, az igénylés rendjéről és 
díjáról később adunk tájékoztatást.  
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