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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Társadalmi szervezet neve: MAGYAR HAGYOMÁNYOS KEMPING KLUB.
Rövidített néven, Továbbiakban:(MHKK).
Az MHKK székhelye: Budapest. XI. Újhegyi u. 7. sz.
Levelezési címe: H-1144. Budapest..Szentmihályi u. 24/e fsz. 2.
E-mail címe: mhkk@mhkk.hu.
Web címe: www.mhkk.hu
Logója
(emblémája): Piros fehér és zöld színű ellipszis alakú keretben a MAGYAR
HAGYOMÁNYOS KEMPING KLUB felirat, az alsó íven felül középen M.H.K.K. rövidítéssel,
közepében napságra sugaras rajzolaton lakókocsi és sátor fekete színű ábra alatt 2007 évszám
látható.
Pecsétje: Ellipszis alakú kb. 4 cm átmérőjű rajta Magyar Hagyományos Kemping Klub 2007 a
köríven, középen sátort és ovális vonalú lakókocsit formáló rajzolat felett az MHKK felírat.
a. Tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi az Alkotmány keretei között.
b. Az MHKK önkéntes alapon szerveződő, önkormányzati elven működő, nyilvántartott
tagsággal rendelkező országos szervezet.
c. Az MHKK vállalja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve tőlük támogatást nem fogad el,
továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat, s ilyen tevékenységet a
jövőben sem kíván folytatni.
d. Az MHKK jogi személy, 2007-ben Bírósági nyilvántartásba vétellel jött létre.
e. Alapító személyek:
Balika István , 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 43.
Balika Istvánné szül. Varga Mária, 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 43.
Bodó Sándor, 2461 Tárnok, Árpád u. 37.
dr. Györgyi János, 2347 Bugyi, Marek J. u. 16.
Fazekas András, 2144 Kerepes, Mogyoródi u. 6/a.
Kenyeres István, 6000 Kecskemét, Mathiász János u. 4.
Kenyeres Istvánné szül. Fazekas Erzsébet, 6000 Kecskemét, Mathiász János u. 4.
Kereks Andrea, 1116 Budapest, Takaros u. 6.
Kovács Gyula, 1034 Budapest, Bécsi u. 92. IV. 67.
Kuklics Ferenc, 2097 Pilisborosjenő Temető u. 46.
Lázár Csaba, 2083 Solymár, Vasút u. 5.
Lázár Csabáné szül. Botos Julianna, 2083 Solymár Vasút u. 5.
Miszlai Istvánné szül. Kernya Erzsébet,1204 Budapest, Nagykároly u. 40.
Nagyné Sánta Julianna, 1193 Budapest, Szigligeti u. 36.
Pallós András, 1036 Budapest, Lajos u.119.
Pallósné Kersity Angéla, 1036. Budapest, Lajos u. 119.
Sándor Ibolya, 2461 Tárnok, Árpád u. 37.
Szalló Gábor, 2440 Százhalombatta, Olimpia u. 28.
Ujfalusi József, 2045 Törökbálint, Mecsek u. 61.
Ujfalusi Józsefné, 2045 Törökbálint, Volf Gy. u. 3.
f. Első vezető tisztségviselő –elnök- dr. Györgyi János, 2347 Bugyi, Marek J u. 16.
g. Az alapító tagok a mindenkori éves tagdíj befizetésével teljesítik az anyagi hozzájárulást.
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I. FEJEZET
AZ MHKK CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE.
AZ MHKK célja a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, a kempinges életforma népszerűsítése.
a. Programok szervezésével elősegíteni az emberi és baráti kapcsolatok kialakulását,
ápolását.
b. A rendezvények alkalmával a tagság és a rendezvényeken résztvevők számára olyan
kedvezményeket biztosít, melyet az egyénileg résztvevők nem tudnak elérni.
c. Kapcsolat kiépítése és ápolása az országon belül és kívül működő, hasonló profilú
(szabadidő hasznos eltöltése) civil szervezetekkel és klubokkal.
d. Szervezi és lebonyolítja a belföldön és külföldön saját rendezvényeit.
e. Szervezett túráin különös figyelmet fordít a környezetvédelemre, a környezettisztaságra
Programjaiban kapcsolódik a magyar népművészet és hagyományőrző értékek ismertetéséhez, továbbviteléhez.
f. Rendezvényei szervezése során széles körben végzi tagjainak a hazai, gyógyfürdők,
termálvizek gyógyító hatásainak megismertetését, és az egészséges életmód
népszerűsítését.
g. Programjain belül családi és gyermekvetélkedőket szervez, gyermekek számára
hagyományőrző kézműves foglalkozásokat tart.
h. céljai megvalósítása érdekében, másodlagos jelleggel, nem fő tevékenységként vállalkozási tevékenységet folytathat.

II. FEJEZET
A tagsági viszonnyal kapcsolatos rendelkezések
1. A tagsági jogviszony keletkezése:
a. Az MHKK tagja lehet minden olyan természetes személy aki az Alapszabály
rendelkezéseit, valamint az MHKK céljait elfogadja, azok megvalósítása érdekében
hajlandó tevékenykedni, a tagdíjat megfizeti és akit az MHKK Elnöke tagjai sorába
felvesz.
b. A tagsági viszony a belépési nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és a tagdíj
befizetésével kezdődik.
c. A tagokat az Elnök nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az
adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli őrzi.
d. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
e. Az MHKK tiszteletbeli tagja lehet akit az elnökség javaslatára a közgyűlés tiszteletbeli
taggá választ.

2. Tagdíj:
a. A tagdíj mértékét évente a Közgyűlés állapítja meg, melyet a tagok évente, a jogfolytonosság
megtartása mellett, kötelesek az MHKK részére megfizetni. A tagdíj befizetésének
igazolására tagsági igazolvány kerül kiállításra. Érvényesítése a tárgyévre, érvényesítő bélyeg
beragasztásával történik.
b. A tagsági jogok gyakorlásához, és a kedvezmények igénybevételéhez a tárgyévre érvényes
tagsággal kell rendelkezni.
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c. A tiszteletbeli tag tagdíj mentességet élvez, adományával támogathatja a klubot.
-
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3. Tagok jogai, jogállása:
a. Jogosult a klub tevékenységében részt venni. Az MHKK 18. életévét betöltött tagja választhat
és az MHKK tisztségeire választható, amennyiben más kempinges egyesületben, szervezetben
nem tölt be vezetőségi tisztséget.
b. Az MHKK tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve, a
tiszteletbeli tagot.
c. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem
örökölhetők.
d. Jogosult az MHKK céljai-és feladatkörébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, a
döntésekben szavazati joggal részt venni. Közgyűlésen minden tag azonos szavazati joggal
rendelkezik, melyet csak személyesen gyakorolhat.
e. Jogosult az MHKK rendezvényein, programjaiban, összejövetelein részt venni és igénybe
venni a kedvezményes szolgáltatásokat. Kiskorú családtagokra kedvezményeket kaphat.
f. Jogosult az MHKK működésével kapcsolatban, írásban vagy személyesen előzetes időpont
egyeztetéssel a keletkezett iratokba, jegyzőkönyvekbe, az adatvédelmi előírások
figyelembevételével betekinteni, felvilágosítást kérni.
g. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az klub tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
h. A tiszteletbeli tagok az MHKK szerveibe nem választhatók és a közgyűlésen csak
tanácskozási joggal vehetnek részt.

4. A tagok kötelezettségei:
Az MHKK tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.
Az éves tagdíjat befizetni.,
A tagsági jogviszony létrejöttével, az Alapszabályban foglaltakat elfogadni,
A szervezeti életben részt venni, tisztségbe való megválasztása estén azt a legjobb képességei
szerint ellátni, köteles segítőlegesen részt venni a szervezeti életben.
e. Az MHKK tagja nem veszélyeztetheti a klub céljainak megvalósítását, nem fejthet ki a
korlátozására irányuló, vagy a célok megavalósítását akadályozó tevékenységet.
f. A tiszteletbeli tagság visszavonható amennyiben a tag a fenti kötelezettségeket nem teljesíti,
vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít.
a.
b.
c.
d.

5. A tagsági jogviszony megszűnése
(1) A tagsági viszony megszűnik:
a.
b.
c.
d.

a tag kilépéséve;
a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
a tag kizárásával;
a tag halálával;

(2) A tag tagsági jogviszonyát az MHKK elnökéhez címzett nyilatkozattal, indoklás nélkül
bármikor megszüntetheti. A kilépett tag a már befizetett tagsági díját nem igényelheti
vissza
(3) A tagsági jogviszony egyesület általi felmondása:
A felmondás lehetőségével az egyesület nem kíván élni.
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(4) A tag kizárása:
a. Az egyesületből ki kell zárni; azt a tagot aki az alapszabályban foglalt kötelezettségét
szándékosan megszegi, olyan magatartást tanúsít, amellyel a szervezet célját,
működését súlyosan veszélyezteti, vagy akadályozza.
b. A tag kizárásáról az elnökség határozattal dönt.
c. A kizárással érintett tagot a kizárásához vezető okokról és a kizárásról az Elnök
írásban tájékoztatja.
d. a kizáró határozat ellen a kizárt tag fellebbezéssel élhet a közgyűlés felé. A
fellebbezést az elnökön keresztül kell benyújtani 15 napon belül. az elnök a
beérkezéstől számított 45 napon belül köteles közgyűlést összehívni a fellebbezés
tárgyában.
e. a határozatot az érintett tag az írásbeli közlés kézhezvételétől számított 15 napon
belül a bíróság előtt megtámadhatja.
A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban
indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
f. a kizárt tag a már befizetett tagsági díját nem igényelheti vissza.

III. FEJEZET
AZ MHKK szervezete:
A Közgyűlés, Elnökség, Elnök, Felügyelőbizottság
I. A Közgyűlés
(1)
a. Az MHKK legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés.
b. A Közgyűlést szükség szerint – illetve a tagok 30 % -nak az ok és a cél megjelölésével
történő írásbeli kívánságára, ha Bíróság rendeli el - de évenként legalább egyszer
össze kell hívni.
c. A Közgyűlést az MHKK elnöke hívja össze.
d. A tagokat a közgyűlésre, a napirend közlésével, a döntéshez szükséges információk,
megküldésével kell összehívni, a közgyűlés előtt 15 nappal írásban, vagy E-mailben,
vagy hírlevélben, vagy az MHKK weblapján közzétett meghívóval.
e. a tag jogosult a közgyűlésen részt venni, amennyiben tagdíját a tárgyévre befizette
szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket
feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
f. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. 50%+1fő.
g. A közgyűlést határozatképtelenség esetén, azonos napon, – 30 percen belül – azonos
napirenddel ismételten össze lehet hívni. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok
számarányától függetlenül határozatképes, amennyiben a távolmaradás
jogkövetkezményére a tagok figyelmét az eredeti meghívóban felhívták. Az
ismételten összehívott közgyűlésen csak az eredeti időpontra közölt napirendi pontok
tárgyalhatók.
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h.

A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon kívül a közgyűlés összehívására jogosult
egyesületi elnök által meghívottak és az alapszabály, vagy a közgyűlés határozata
alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
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(2) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a. az „Alapszabály” módosítása
b. az MHKK céljának módosítása
c. az Elnökség éves beszámolójának – ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének - elfogadása,
g. az Elnök, elnökhelyettesek, a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása
h. a tag kizárásáról való döntés
e. a tiszteletbeli tagok megválasztása és visszahívása
d. Tiszteletbeli Elnök Cím adományozása.
e. az MHKK más társadalmi szervezettel való egyesülésének, megszűnésének elhatározása.
(3) A napirend kiegészítése:
a. a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül a
tagok a közgyűlést összehívó elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a
kiegészítés indoklásával.
b. a napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó elnök jogosult dönteni.
Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a
közgyűlés a napirend elfogadása előtt külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában.
(4) Határozathozatal:
a. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Titkos
szavazás szükséges személyeket érintő kérdésben, ha a jelenlévő tagság úgy határoz.
b. Az MHKK alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
c. Az MHKK céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
d. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van.
e. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül melyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és
a levezető elnök javaslata alapján két – a közgyűlésen előzetesen megválasztott –
hitelesítő ír alá.

II. Az Elnökség.
Az Elnökség három tagból áll. Tagjai az elnök és kettő fő elnökhelyettes. Az elnökséget a
közgyűlés két évre választja meg. Az elnökség az MHKK ügyvezető szerve.

1. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a. Két közgyűlési időszak között az MHKK működésének irányítása.
b. Döntés minden olyan ügyben, ami nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
c. Az éves költségvetés és az évi átfogó programtervezet elkészítése és elfogadása, a számviteli
beszámoló elfogadása. Az elnökség éves beszámolójának elfogadása.
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d. A működés elősegítése érdekében, Túra bizottság létrehozása
e. Az elnökség köteles a közgyűlésen részt venni.

-7.2. Az elnökség ülésezése:
a. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tartja. Össze kell
hívni az Elnökségi ülést, ha az elnökség 2 tagja az ok és cél megjelölésével kezdeményezi.
Az Elnökség akkor határozatképes ha mindhárom fő jelen van.
b. Az Elnökségi ülést az Elnök hívja össze, a napirendi pontok közlésével 3 nappal az ülést
megelőzően levélben, e-mail-ben, vagy telefonon, bizonyítható módon.
c. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Távollétében az ülést az elnök által
megbízott elnökhelyettes vezeti.
d. Az ülésről jegyzőkönyvet, vagy feljegyzést kell készíteni, amit az elnök és egy elnökhelyettes
hitelesít.
e. Az elnökség ülései nyilvánosak úgy, hogy azon az elnökség tagjain kívül a felügyelő
bizottság tagjai és a meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt.

III. Az Elnök
(Az ügyvezetés ellátása)
Az MHKK ügyvezetését az elnök, mint az egyesület ügyvezetője, vezető tisztségviselője
látja el.
1. Az Elnök személyét az MHKK Közgyűlése nyílt szavazással választja meg. Megbízatása 2
évre szól. Az Elnök képviseli az MHKK-t és irányítja az Elnökség, munkáját. Az
Alapszabályban foglaltak szerint képviseli az MHKK-t általános hatáskörrel és aláírási
joggal.
2. Az elnök feladatai:
a. az MHKK napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala.
b. a beszámolók elkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c. az éves költségvetés elkészítése és annak az elnökség elé terjesztése;
d. az MHKK vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
e. az MHKK jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztásának előkészítése.
f. az MHKK rendezvényeihez a szerződések megkötése;
g. az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés
h. a tagság nyilvántartása;
i. az MHKK határozatainak, szervezeti okiratainak, okmányainak, vezetése,
irattározása, megőrzése;
j. részvétel a közgyűlésen és válaszadás a klubbal kapcsolatos kérdésekre;
k. az adminisztrációs feladatok ellátásában külső segítséget is igénybe vehet.
l.
3. Összehívja az Elnökség üléseit. Intézkedik, az MHKK éves költségvetésének és az éves
beszámolóinak elnökség által történő megvitatásáról, elfogadásáról..
4. A közgyűlés összehívása és a tagság értesítése:
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Kötelező a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a. az MHKK vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
b. előreláthatólag a klub nem lesz képes az esedékes tartozásokat teljesíteni; vagy
c. a klub céljainak elérése veszélybe került.
5.

az MHKK-t a hatóság és harmadik személy felé önálló aláírási joggal az elnök képviseli.
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6. az MHKK Elnöke a banki és számviteli szabályok szerint rendelkezik az MHKK
bankszámlája felett.

IV. Elnökhelyettesek
a. az MHKK közgyűlése által megválasztott két elnökhelyettes megbízatása két évre
szól.
b. az elnökhelyettesek kötelesek a közgyűlésen részt venni, az elnökség és az elnök
által meghatározott feladatokat teljesíteni.
c. Az Elnököt akadályoztatása esetén a kijelölt elnökhelyettes – az elnök írásbeli
megbízása alapján –helyettesítheti, de az elnök nevében aláírásra nem jogosult.
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V. A Felügyelőbizottság
a. a felügyelőbizottság feladata az elnökség és az elnök működésének. a jogszabályok,
az alapszabály és a közgyűlési határozatok végrehajtása betartásának ellenőrzése.
b. A felügyelőbizottság elnökből és két tagból áll. Az elnököt és a tagokat a közgyűlés
két évi időtartamra választja meg az MHKK tagjainak sorából. Testületként jár el,
tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak köteles beszámolni.
c. A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik és
jelentést tesz a közgyűlésnek az elnökség és az elnök működéséről.
d. A felügyelőbizottság üléseit annak elnöke hívja össze és ő tesz javaslatot a
napirendre. A felügyelőbizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza. Határozatképességéhez legalább két tag jelenléte szükséges. A
felügyelőbizottság az ügyrendjét egyebekben maga határozza meg.
e. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai az MHKK elnökségi üléseinek állandó
meghívottjai, akik az ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt.
f. A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, más munkatársaktól
tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az MHKK könyveibe és gazdasági irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja az
elnökséget.
VI. Az MHKK jogképessége és képviselete
a. Az MHKK törvényes képviseletét az elnök, mint vezető tisztségviselő látja el.
b. az elnök képviseleti jogát önállóan gyakorolja
c. az elnök köteles az MHKK jogszabályban előírt adatait a nyilvántartó bíróságnak
bejelenteni
d. A bankszámla feletti jogosultság a III. 6. pontja szerint.
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IV. FEJEZET
AZ MHKK gazdálkodása
a. Az MHKK vagyona a tagdíjakból, magán és jogi személyek rendszeres és időszakos
támogatásából, pályázati úton elnyert bevételekből tevődik össze.
b. Az MHKK tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, kiadásaik megtérítésére
azonban - hivatalos számla ellenében - igényt tarthatnak. Az elnök részére kifizethető
költségtérítést a Közgyűlés határozza meg Az elnökhelyettesek részére az elnök. az
elnökségi ülés határozata alapján.
c. A gazdálkodási feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársat lehet igénybe venni. E
kérdésben az Elnökség dönt.
11/9

d. Az MHKK éves költségvetés alapján gazdálkodik. Tartozásaiért saját vagyonával felel.
A tagok csak az esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig felelnek.
e. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az
MHKK vagyonát képezi. Az MHKK tagság bármilyen módon történő megszűnése
esetén a tagot az MHKK vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
f. Az MHKK működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti nyilvántartást kell
vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az éves gazdálkodásról az elnökség a
Közgyűlés számára beszámolót és vagyonkimutatást készít.
g. Az MHKK jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kielégítése
után fennmaradó vagyon a székhely szerinti önkormányzat tulajdonába kerül és azt
közérdekű célra kell fordítani.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
a. Az MHKK Bírósági nyilvántartásba vétellel jött létre. Az Alapszabály által nem
érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és
a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, továbbá a civil szervezetek
gazdálkodása, és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadóak.
b. Az Alapszabályt 2007. május 26-án fogadták el az alapító tagok HCFC alakuló ülésén
Velencén (Fejér megye).
c. Az újraalkotott Alapszabályt az MHKK alapító tagjai és tagjai 2007.július 7-én,
Budapesten tartott Közgyűlésen fogadták el.
d. A Fővárosi Bíróság az 1989. évi II. törvény 15.§-ának (1) bekezdése és a 6/1989. (VI.
8.) IM rendelete alapján a Magyar Hagyományos Kemping Klubot 12.629. sorszám
alatt, 2007. év július hó. 19. napján nyilvántartásba vette.
e. A klub Alapszabályát a P.C. 6641/2007/1-1 Fővárosi Főügyészség jelzése, és a
klubtevékenységét érintő szükséges változásokkal módosítottuk. A módosított
Alapszabályt a 2008. április 12-én Cserkeszőlőn megtartott közgyűlés elfogadta.
f. Az Alapszabály időközben szükségessé vált módosításait 2012.április 28-án Cegléd
Fürdő u. 27-29. sz. alatti Termálfürdő épületének első emeleti helyiségében
megtartott Közgyűlésen az MHKK jelenlévő tagsága elfogadta.
g. az Alapszabály - 2013. évi V. tv. hatálybalépését követően - szükségessé vált
módosításait a 2014. szeptember 6-án Cserkeszőlőn megtartott közgyűlésen a
jelenlevő tagság elfogadta.
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h. Az Alapszabály – a Fővárosi Törvényszék 16. pk.60532/2007/8 számú Végzésben
meghatározott - hiánypótlással kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt
módosításait a Kiskunmajsán 2015. február 21-én megtartott közgyűlésen a
jelenlevő tagság elfogadta.

A módosításokat dőlt félkövér betűvel jelöltem.
Igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat
módosítások alapján hatályos tartalmának.
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Mórocz Imre Ferenc
MHKK elnök

Okirati Tanúk:
1. Név: ………………………………………………..
Lakcím: …………………………………………….
Szig.sz.: …………………………………………….
Aláírás: …………………………………………….
2. Név: ………………………………………………..
Lakcím: ……………………………………………
Szig.sz.: ……………………………………………
Aláírás: …………………………………………….
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