
M E G H Í V Ó   
A Magyar Camping és Caravanning Club  

Rendkívüli Taggyűlésére  
   
Kedves Klubtag!  
A Magyar Camping és Caravanning Club Alapszabálya IV. cím, A) fejezetének 1.) pontjában 
foglalt rendelkezés alapján – a Klub 2015. október 7-én megtartott elnökségi ülésén meghozott 
9/2015 számú határozatának megfelelően – összehívom a Klub rendkívüli Taggyűlésének 
ülését.  
A rendkívüli Taggyűlés helye:   1085 Budapest, Mária utca 32-34., II. emelet 4.  
A rendkívüli Taggyűlés időpontja:          2015. november 28, 10:00 órai kezdettel.  
A rendkívüli Taggyűlés napirendje:  

1.       Döntés az MCCC Karavaning Kft. végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetéséről 
– előadó: Elnök  

2.       Döntés az MCCC Karavaning Kft. végelszámolójának kijelöléséről – előadó: Elnök  
3.       Egyebek – előadó: Elnök  

A Taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Ha az eredeti időpontra 
összehívott Taggyűlés nem határozatképes, a határozatképtelensége esetére megismételt 
Taggyűlést hívok össze, amelynek adatai:  
   
A megismételt Taggyűlés helye:                             1085 Budapest, Mária utca 32-34., II. emelet 
4.  
A megismételt Taggyűlés időpontja:                    2015. november 28, 10:30 órai kezdettel.  
A megismételt Taggyűlés napirendje:                  azonos az eredeti időpontra összehívott 

Taggyűlés napirendjével  
   
Kérjük, hogy a Taggyűlésen a téma fontosságára tekintettel feltétlenül megjelenni szíveskedj!  
Tájékoztatás a tagoknak:  
A megismételt Taggyűlés a jelen meghívóban közölt napirend tekintetében a megjelent tagok 
számától függetlenül határozatképes!  



A jelen taggyűlési meghívó kézbesítésétől számított 8 napon belül a tagok 10%-a és a Klub 
szervei a rendkívüli Taggyűlést összehívó Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik írás-
ban, a kiegészítés indokolásával.  
A napirend kiegészítésének tárgyában a Taggyűlést összehívó Elnökség jogosult dönteni. Ha a 
napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a Taggyűlés 
a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 
kiegészítésének tárgyában.  
A jelen taggyűlési meghívót a Klub a honlapján is közzéteszi a meghívók kiküldésével 
egyidejűleg.  
A tagnyilvántartásban szereplő tagoknak postai úton, illetőleg azon tagoknak, akik a belépési 
nyilatkozaton, vagy más egyéb módon az Elnökségnek az elektronikus levelezési címüket 
megadták, elektronikus úton, automatikus kézbesítési jelentést vagy olvasási visszaigazolást 
kérve küldjük a meghívót.  
A Taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a közeli 
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:  
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,  
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt,  
c) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,  
d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,  
e) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Klubnak nem tagja vagy alapítója,  
f) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy  
g) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  
   

Nem minősül előnynek a Klub cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Klub tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatás.  

A rendkívüli Taggyűlés ülését az Elnök vezeti.  
Budapest, 2015. november 10.  
Klubtársi üdvözlettel!  
Kardos Sándor  
Elnök   


