A MAGYAR KERÉKPÁROSKLUB 2006.12.16-I KÖZGYŰLÉSÉNEK
HATÁROZATAI

A MK 2006.12.16-án tartott Közgyűlése az Elnökség javaslatai alapján alábbi határozatokat
hozta:
1. 2007. évi egyesületi tagsági díj mértéke
Határozat: A MK 2007. évi éves alap (egyéni felnőtt) tagsági díja 5.000 Ft.
Indoklás: A MK kiemelt célja a Szervezet mielőbbi professzionális érdekvédelmi
szervezetté alakítása, ezen belül a tagság számára egyre magasabb színvonalú
szolgáltatások nyújtása. Ennek egyik legfontosabb eleme a 2007-től minden 12 év fölötti
MK tagra automatikusan kiterjedő és a tagdíjban bennfoglalt kerékpáros baleset- és
felelősségbiztosítás bevezetése. A biztosítás költségeinek fedezete, valamint a MK további
2007. évre tervezett szolgáltatásai indokolttá teszik az éves alap tagsági díj 5.000 Ft-ra
történő emelését. A MK Közgyűlése a tagdíjemeléssel párhuzamosan elfogadta az
Elnökség javaslatát új tagdíjcsomagok bevezetésére (ld. 2. határozat).
2. Életkor szerint differenciált tagdíjak és családi tagdíjcsomagok bevezetése
Határozat: 2007. január 1-től életkor szerint differenciált egyéni tagdíjak, illetve az egyéni
tagság mellett kedvezményes családi tagdíjcsomagok kerülnek bevezetésre.
A 2007. évre vonatkozó egyéni tagdíjak az alábbiak:
Csomag
Feltétel
Egyéni
felnőtt
18 év fölött
Egyéni
12-18 év
ifjúsági
között
Egyéni
gyermek

12 év alatt

Éves tagdíj
(Ft)

Megjegyzés

5 000
4 000

2 000

A tagsági díj
biztosítást nem
tartalmaz

A családi tagdíjcsomag választásának és működésének szabályai az alábbiak:






a családi tagdíjcsomag választásának feltétele az egy csomagba tartozók azonos
lakcíme
a családi tagdíjcsomagba tartozó tagok egyike a főtag, a többiek a családtagok – a
főtag személyét a jelentkezési lapon kell megjelölni
az egy tagdíjcsomagba tartozók közül főtagot a csoporton belüli legmagasabb
életkori kategóriába tartozók közül kell választani (azaz, ha van felnőtt, akkor
főtagként felnőttet kell választani, stb.)
a főtag éves tagsági díja megegyezik saját kategóriájának alap (egyéni) tagsági
díjával; egyes – a későbbiekben meghatározandó – szolgáltatások (pl. értesítések,
hírlevél, stb.) igénybevételére csak a főtag jogosult
a főtagon kívüli családtagok mindegyike saját kategóriájának alap (egyéni) tagsági
díjához képest 10% kedvezményben részesül; a családtagok egyes
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szolgáltatásokon (pl. értesítések, hírlevél, stb.) kívül minden tagsági viszonyhoz
kapcsolódó szolgáltatás igénybevételére jogosultak
a 12 éven aluliakra vonatkozó tagdíj kerékpáros felelősségbiztosítást nem foglal
magában
családi tagdíjcsomag választása, illetve módosítása csak az éves tagsági viszony
fordulónapján lehetséges

Indoklás: A Közgyűlés a 2007. évi éves alap tagsági díj emelésének részben történő
ellensúlyozásaként indokoltnak tartja differenciált díjcsomagok bevezetését, ami a
szolgáltatások díjcsomagonként történő racionalizálása révén költségmegtakarítást is
eredményezhet.
3. A tagsági viszony időtartamának és a tagságidíj-fizetés rendszerének módosítása
Határozat: 2007. január 1-től a jelenleg érvényben lévő naptári éves alapú tagsági viszony
és tagságidíj-fizetési rendszer helyett 12 hónapra szóló havi alapú, az év során bármilyen
időpontban megkezdhető tagsági viszony és tagságidíj-fizetési rendszer kerül bevezetésre.
Az új rendszer szerint a tagsági viszony a tagsági díj befizetését követő hónap első
napjától 12 hónapon át érvényes.
Indoklás: A jelenleg érvényben lévő rendszer hátrányosan érinti – vagy esetleg belépési
szándékuktól eltéríti – azokat a jelentkezőket, akik év közben szeretnének csatlakozni a
MK-hoz. Az új rendszer bevezetését továbbá szükségessé teszi a kerékpáros baleset- és
felelősségbiztosítás és egyéb tervezett szolgáltatások bevezetése.
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