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A Magyar Autóklub Küldöttközgyűlése az Alapszabály 8/A.§ (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján az alábbi Fegyelmi Szabályzatot adja ki. 
 

 
Általános rendelkezések 

 
1.§ 

 
(1) A Magyar Autóklub Alapszabályának 4.§ (4) bekezdése értelmében a MAK 

minden tagjának, szervezetének, testületének, választott tisztségviselőjének 
és alkalmazottjának kötelessége, hogy feladatkörében, illetőleg működésében 
tartsa tiszteletben az Alapszabályt, és jogszerűen, a Magyar Autóklub 
érdekeinek megfelelően járjon el.  

(2) A Magyar Autóklub Fegyelmi Szabályzata tartalmazza a vétségekkel 
kapcsolatosan kiszabható fegyelmi büntetéseket, és a fegyelmi ügyek 
elbírálására vonatkozó eljárást, illetve az ehhez tartozó intézményrendszert. 

(3) Fegyelmi eljárásnak van helye a Magyar Autóklub tagja, valamint választott 
tisztségviselője és testületi tagja (együtt: választott tisztségviselő) ellen, ha az 
Alapszabályt, vagy a Klub tevékenységével összefüggő bármely szabályt 
(jogszabályt, közzétett regionális küldöttgyűlési vagy küldöttközgyűlési, 
országos elnökségi határozatot, illetve belső szabályzatot) súlyosan vagy 
ismételten vétkesen megszeg vagy felróhatóan a Klubnak kárt okoz, valamint 
aki a Klubbal szemben fennálló – az Alapszabály 8.§ (3) bekezdés körén kívül 
eső – kötelezettségének felszólítás után sem tesz eleget, ha a fegyelmi 
vétség elkövetésekor a Magyar Autóklub rendes, tiszteletbeli vagy pártoló 
tagja, illetve választott tisztségviselője. 
 

 
Fegyelmi büntetések 

 
2.§ 

 
(1) Fegyelmi büntetésként a taggal szemben: 

a) szóbeli figyelmeztetés 
b) írásbeli megrovás 
c) kizárás 
szabható ki. 

  
(2) Fegyelmi büntetésként a választott tisztségviselővel szemben 

a) szóbeli figyelmeztetés 
b) írásbeli megrovás 
c) tiszteletdíj mérséklése 
d) tiszteletdíj megvonása 
e) tisztségviselés alól történő felfüggesztése (legfeljebb 6 hónapra) 
f) tisztségviseléstől való megfosztás (visszahívás) 
g) kizárás 
szabható ki. 
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3.§ 
 

(1) Fegyelmi büntetés azzal a taggal szemben alkalmazható, aki tagként a Klub 
tevékenységével összefüggő bármely szabályt súlyosan vagy ismételten 
vétkesen megszeg, vagy felróhatóan a Klubnak kárt okoz, vagy olyan 
magatartást tanúsít tevékenységével, ami a Klub jó hírnevét, társadalmi 
megítélését sérti, a tag magatartása veszélyezteti a Klub céljainak 
megvalósítását, valamint – a tagdíjfizetés körén kívül eső – kötelezettségének 
felszólítás ellenére sem tesz eleget. 

(2) Fegyelmi büntetés a választott tisztségviselővel szemben felróható 
kötelességszegés vagy mulasztás esetén illetve vélelmezhető etikai vétség 
vagy felhívásra meg nem szüntetett összeférhetetlenség esetén alkalmazható. 

(3) A 2.§ (1) bek. c), valamint a 2.§ (2) bek. f) és g) pontjában meghatározott 
fegyelmi büntetések ismételt fegyelmi vétség elkövetése, vagy szándékos, 
különösen súlyos fegyelmi vétség elkövetése esetén szabható ki.  

 
Fegyelmi eljárás 

 
4.§ 

 
(1) A 2.§-ban meghatározott fegyelmi büntetések kiszabására ( a továbbiakban 

döntésre jogosult szerv) általános szabályként az Országos Elnökség jogosult 
azzal, hogy a tisztségviseléstől való megfosztás (visszahívás), a 
javadalmazásban részesülő választott tisztségviselő tiszteletdíjának 
mérséklése vagy súlyosabb esetben a megvonása a tisztségviselőt 
megválasztó testület hatáskörébe tartozik.  

 
5.§ 

 
(1) A fegyelmi eljárás megindítására bármely tag, tisztségviselő, illetve testület 

javaslatot tehet a 4.§-ban meghatározott szervnek. 
(2) Fegyelmi eljárás kezdeményezhető, ha a feltételezett fegyelmi vétség 

tudomásra jutásától számított 3 hónap, illetőleg az elkövetéstől számított egy 
év még nem telt el. 

(3) A fegyelmi eljárás lefolytatására az illetékes regionális elnökből, az Országos 
Elnök által felkért egy alelnökből és egy jogi végzettséggel rendelkező 
szakemberből alakult Fegyelmi Bizottság jogosult. A bizottság az elnökét 
egyszerű szótöbbséggel választja meg. 

(4) A fegyelmi eljárás megindításáról és az Fegyelmi Bizottság tagjairól a 
Fegyelmi Bizottság elnöke az eljárás alá vont személyt (panaszolt), valamint 
az eljárás kezdeményezőjét (panaszos) írásban – postai úton, vagy 
személyes átadással – 30 napon belül értesíti. 

(5) A fegyelmi eljárást a megindításától számított 90 napon belül be kell fejezni. 
(6) A fegyelmi eljárás során a Fegyelmi Bizottság beszerzi az elbíráláshoz 

szükséges összes adatot. Az eljárás alá vont személyt meg kell hallgatni, 
számára a védekezést lehetővé kell tenni. Ezek eredményét írásban rögzíteni 
kell. Szükség esetén tanúk meghallgatására is sor kerülhet. A fegyelmi eljárás 
során tartott meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a döntésre 
jogosult szervnek kell továbbítani. 
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(7) A Magyar Autóklub tagjai, választott tisztségviselői a fegyelmi eljárás során 
tartott meghallgatáson kötelesek megjelenni és a szükséges információkat 
megadni.  

(8) A (7) bekezdésben meghatározott kötelezettség megszegése, valamint a 
nyilvánvalóan indokolatlan, rosszhiszemű, vagy ismételt panasz a tagsági 
jogviszonnyal kapcsolatos fegyelmi vétségnek minősül. 

 
 

6.§ 
 

(1) A fegyelmi eljárás lefolytatását követően a Fegyelmi Bizottság által megküldött 
dokumentumok alapján a döntésre jogosult szerv az alábbiak szerint 
határozhat: 
a) megszünteti az eljárást, amennyiben az elkövetett cselekmény nem minősül 

fegyelmi vétségnek, illetve amennyiben az elkövetett fegyelmi vétség 
csekély súlya nem indokolja a legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabását 
sem. 

b) elmarasztaló határozatot hoz, és a 2.§ (1) vagy (2) bekezdésében 
meghatározottak szerint fegyelmi büntetést szab ki, ha az eljárás alá vont 
személy által elkövetett cselekmény fegyelmi vétségnek minősül, és 
indokolt a fegyelmi vétség kiszabása. 

(2) A döntésre jogosult szerv a döntését egyszerű szótöbbséggel hozza meg. 
Joghátrány alkalmazásáról indokolással ellátott, írásba foglalt határozatban 
kell rendelkezni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a joghátrány 
alkalmazásának alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a 
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot az eljárás alá vont 
személlyel, illetve az eljárást kezdeményezővel írásban – postai úton, vagy 
személyesen – dokumentáltan közölni kell. 

 
7.§ 

 
(1) A fegyelmi eljárásban összeférhetetlen, azaz nem járhat el: 

a) a panaszos, az eljárás alá vont személy és azok hozzátartozója (Ptk. 
8:1.§ (1) bek. 2. pont) 

b) a panaszossal, vagy az eljárás alá vont személlyel függelmi (alá-, 
fölérendeltségi) viszonyban van 

c) az ügy elfogulatlan megítélése tőle bármely okból nem várható el. 
(2) A döntésre jogosult szerv elnöke az eljárás megindításakor, illetve az eljárás 

során folyamatosan köteles vizsgálni, hogy az eljárást lefolytató bizottság 
bármely tagjával szemben fennáll-e összeférhetetlenség. 

(3) Az összeférhetetlenség vélelmezett fennállása  miatt a panaszos, a panaszolt, 
valamint a fegyelmi eljárás lefolytatására jogosult szerv tagja az eljárás 
megindításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül kifogást  
tehet.  
 

(4) A Fegyelmi Bizottság tagjai az eljárás megkezdésekor kötelesek nyilatkozni 
arra vonatkozóan, ha velük szemben összeférhetetlenségi ok fennáll. Ha vita 
merül fel az összeférhetetlenség kérdésében, ebben a döntésre jogosult szerv 
elnöke másodfokon az Etikai Bizottság dönt. 

 



 4 

 
Jogorvoslat 

 
8.§ 

 
(1) A döntésre jogosult szerv által meghozott fegyelmi határozattal szemben az 

érintett személy a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Magyar 
Autóklub Etikai Bizottságához fordulhat jogorvoslatért (másodfokú fegyelmi 
eljárás), ide nem értve a Küldöttközgyűlés által hozott határozatot, amelynek 
felülbírálatára az illetékes bíróság jogosult. 

(2) Az Etikai Bizottság 30 napon belül dönt a kérelem elbírálásáról. 
(3) Az Etikai Bizottság az iratok alapján hozza meg határozatát, amelyben az 

elsőfokú határozatot megváltoztathatja, vagy helybenhagyhatja, illetve új 
eljárás lefolytatását rendelheti el.  

(4) Az Etikai Bizottság az első fokon döntésre jogosult szerv határozatát hatályon 
kívül helyezi, és az elsőfokú szervet új eljárás lefolytatására utasítja,  

a) ha a Fegyelmi Bizottság, illetve az első fokon döntésre jogosult szerv 
nem volt szabályszerűen megalakítva, vagy a fegyelmi eljárásban olyan 
személy vett részt, akivel szemben a jelen szabályzat 7.§-a értelmében 
összeférhetetlenségi ok áll fenn;  

b) ha az elsőfokú eljárás lényeges szabályainak megsértése miatt 
szükséges az eljárás megismétlése, illetőleg kiegészítése; valamint  

c) ha a bizonyítási eljárásnak nagyterjedelmű vagy teljes megismétlése, 
illetőleg kiegészítése szükséges, anélkül azonban, hogy az a) és b) 
pontban foglalt feltételek fennállanának. 

(5) Az Etikai Bizottság elmarasztaló határozatával szemben, illetve a 
Küldöttközgyűlés által hozott elsőfokú határozattal szemben annak 
kézhezvételétől számított 30 napon belül bírósághoz lehet fordulni. 

 
 

Egyéb rendelkezések 
 

9.§ 
 

(1) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Alapszabály 
rendelkezései az irányadók. 

(2) Jelen fegyelmi szabályzat a 2015. december 18. napján lép hatályba, és az 
ezt követően indult fegyelmi eljárásokban alkalmazandó. 

 
 
 


