
A régiós rendszerre épülő orszá-
gos egyesület több lépcsőben, 
alulról építkezve választja meg a 
regionális szervezetek küldötteit, 
tisztségviselőit, elnökét, alelnö-
két, majd a régiók országos kül-
dötteinek részvételével kerül sor 
a Klub Elnökének, alelnökeinek, 
az Országos Elnökség választott 
tagjainak (a regionális elnökök 
automatikus bekerülnek a testü-
letbe), a Felügyelő Bizottságnak 
és az Etikai Bizottságnak a meg-
választására.
Az új Polgári Törvénykönyvre 
épülő Alapszabály 5.§-a szerint:
„(1) A Klub tagja: a) az e pa-
ragrafusban és a Választási Sza-
bályzatban (1. számú melléklet) 
rögzített szabályok szerint vá-
laszthat és megválasztható, […] 
(2) A természetes személy tag 
személyesen, a jogi személy és 
flotta tag egy-egy képviselője út-
ján gyakorolhatja szavazati jogát. 
A pártoló tag és tiszteletbeli tag 
(együttesen különleges jogállású 
tag) az egyesület szerveibe nem 
választhat és nem választható, 
valamint az egyesületi szervek 
döntéshozatalában csak tanács-
kozási joggal vehet részt.”

RÉGIÓS ALAPOKON
A Magyar Autóklub szervezeté-
ben a választás kiindulópontja 
a régió. A tagok választójogukat 

a lakóhelyük (a MAK Tagnyil-
vántartásnál bejelentett lakcím) 
szerinti régióban gyakorolhat-
ják. A hét regionális szervezet 
taglétszáma erősen differen-
ciált, a választásban aktívan 
részt vevő klubtagok aránya is 
változó.
A névjegyzék összeállítása és 
a mandátumvizsgálat alapján, 
a küldöttválasztó gyűlésen 
ténylegesen megjelenő tagsági 
létszámnak megfelelően kerül 
kijelölésre a küldöttválasztó 
gyűlés helyszíne. Mindezekre 
figyelemmel a MAK Országos 
Elnöksége elfogadta a válasz-
tói névjegyzékbe vételi eljárást, 
Magyar Autóklub Választási 
Rendjét, amely rugalmas és 
kontrollált rendszert biztosít a 
tisztújításban való részvételre. 
Aki élni kíván aktív és passzív 
választójogával, annak a kül-
döttválasztó gyűlés időpontját 
megelőzően választói névjegy-
zékbe kell vetetnie magát. Erre 
sor kerülhet személyesen, elekt-
ronikus úton, levélben vagy a 
honlapon keresztül. A részletek, 
az eljárás rendje a jogorvos-
latot is tartalmazó Választási 
Rendben ismerhetőek meg. A 
névjegyzékbe vételhez a jelen 
szabályzathoz csatolt vagy azzal 
azonos tartalmú kérelem kitölté-
se és benyújtása szükséges!

Tisztújítás - 2019

Idén a Magyar Autóklub teljes hálózatában országos tisztújításra  
kerül sor. Jelentkezzen Ön is, ha szeretne hozzájárulni szervezetünk  

hatékony működéséhez és fejlődéséhez!

MAGYAR
AUTÓKLUB
Választási Rend
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A MAGYAR AUTÓKLUB 
VÁLASZTÁSI RENDJE A 
VÁLASZTÓI NÉVJEGY-
ZÉKBEVÉTEL ELJÁRÁSI 
SZABÁLYAIRÓL 2019

Dél-Dunántúli  
Regionális Szervezet 
2019. június 20.   

Pécs 

Dél-Alföldi 
Regionális Szervezet  
2019. augusztus 26. 

Szeged 

Nyugat-Dunántúli 
Regionális Szervezet  
2019. október 11.  

Zalaegerszeg 

Közép-Dunántúli 
Regionális Szervezet  
2019. október 15.  

Tatabánya 

Közép-Magyarországi 
Regionális Szervezet  
2019. november 7. 

Budapest 

Észak-Magyarországi 
Regionális Szervezet  
2019. november 13. 

Eger

Észak-Alföldi 
Regionális Szervezet  
2019. november 20. 

Debrecen

A választói névjegyzékbe minden klubtag kez-

deményezheti felvételét, kivéve a vonatkozó 

szabályozás szerint különleges jogállású tag-

nak minősülő klubtagok. Különleges jogállású 

tag a tiszteletbeli és a pártoló tag. A névjegy-

zékbevétel a 2019. évi tisztújításra, továbbá az 

ezt követő választási ciklus alatt szükségessé 

váló időközi választásra eredményez jogosult-

ságot, a tag ezzel nyeri el aktív és passzív vá-

lasztójogát (választhat és választható).

A regionális szervezet küldöttválasztó gyűlé-

sének időpontját a regionális szervezet javas-

lata alapján az Országos Elnökség határozta 

meg. A regionális küldöttválasztó gyűlés 

időpontját és tervezett helyszínét a regionális 

elnök a regionális választás napját megelő-

zően minimum 45 nappal közzéteszi azzal a 

felhívással, hogy minden klubtagnak, aki élni 

kíván választójogával, kezdeményeznie kell a 

választói névjegyzékbe történő felvételét az itt 

található kérelem felhasználásával vagy annak 

adattartalmával.

Kérjük, kísérje figyelemmel a híradásokat 
a www.autoklub.hu honlapon, az Autóséletben 

és a klubpontokon.

A MAK ORSZÁGOS ELNÖKSÉGE 
A REGIONÁLIS SZERVEZETEK JAVASLATA ALAPJÁN MEGHATÁROZTA 

A REGIONÁLIS KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK IDŐPONTJAIT

Az Alapszabály rendelkezései 
szerint: Választási Szabályzat 1.§

„(5) 
Minden választásra jogosult tag a 
lakóhelye szerint illetékes regionális 
szervezetnél gyakorolhatja szavazati 
jogát a Választási Szabályzat 2.§-ban 
foglaltak szerint. 

(6) 
Az aktív és passzív választási jog gya-
korlásához a meghirdetett küldöttvá-
lasztó gyűlés időpontját megelőzően 
legalább 15 nappal – hirdetményben 
közzétett módon történő – névjegy-
zékbe vétel szükséges. A névjegy-
zékbe való felvétel tagi kezdeménye-
zésére 30 nap áll rendelkezésre. A 
névjegyzék összeállításának rendjét, 
annak adat-tartalmát, az arra történő 
felvétel módjait, eljárását és biztosíté-
kait az Országos Elnökség szabályoz-
za a Választási Rend keretei között.”



JELENTKEZNI LEHET
 
A felhívást közzé kell tenni az 
Autóséletben, a honlapon és a 
helyben szokásos módon. A vá-
lasztói névjegyzékbevétel kez-
deményezésének a lehetőségét 
biztosítani kell:

• személyesen bármely 
klub-pon ton • levélben  
• faxon • e-mailben, az 
aláírt, szkennelt (vagy fotózott) 
nyilatkozat megküldésével • a 
www.autoklub.hu oldalon  
keresztül – a klubtag regisztrálá-
sát követően – küldött üzenettel. 

A választói névjegyzékbe tör-
ténő felvételi igényt a Klub 
Tagnyilvántartási Csoportja 
ellenőrzi abból a szempontból, 
hogy a jelentkező megfelel-e az 
Alapszabályban rögzített felté-
teleknek. Nemleges vélemény 
esetén a javaslatot – rövid úton 

– az illetékes regionális mandá-
tumvizsgáló bizottság elé ter-
jeszti döntéshozatalra.
A regionális mandátumvizsgá-
ló bizottság az ügyrendjét úgy 
határozza meg, hogy a gyors, 
elektronikus kapcsolattartás 
és az írásban, e-mailben, illetve 
rögzített konferenciabeszélge-
tés keretében történő határo-
zathozatal biztosított legyen.
Amennyiben a regionális man-
dátumvizsgáló bizottság eluta-
sító határozatot hoz, ezt a tényt 
a klubtaggal a felvételi igény 
beérkezését követő 3 munkana-
pon belül – a Tagnyilvántartási 
Csoport útján – dokumentáltan 
közölni kell. Az érintett klubtag 
jogosult a minősítéssel szemben 
megfogalmazott kifogását továb-
bi 3 munkanapon belül benyúj-
tani a tisztujitas@autoklub.hu 
e-mai címen, vagy személyesen 

a regionális szervezet telephe-
lyein, illetve az 1043 Budapest, 
Berda József u. 15. szám alatti 
székhelycímen. A kifogást az 
Országos Mandátumvizsgáló 
Bizottság bírálja el, és annak 
eredményéről további 3 munka-
napon belül – szintén a Tagnyil-
vántartási Csoport útján – érte-
síti a klubtagot.

VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A regionális mandátumvizs-
gáló bizottság a választói név-
jegyzékbe vételt a választást 
megelőző 15. napon lezárja. 
Beérkezettnek minősül a sze-
mélyesen átvett, a postai úton 
beérkezett és az elektronikusan 
a honlapra, illetve a megadott 
e-mail címre, ezen időpont 
éjfélig beérkezett jelentkezés. 
A választói névjegyzékbe vett 
tagokat rövid úton, lehetőleg 

e-mail címre küldött, sorszá-
mozott meghívóval, SMS-ben 
vagy levélben stb. értesíti a 
Klub, a tisztújító küldöttválasz-
tó gyűlés végleges helyszínéről 
és időpontjáról. Amennyiben a 
klubtag bármely okból nem kap 
visszajelzést vagy meghívót, a 
tisztujitas@autoklub.hu címen 
vagy a +36-1-345-1846-os tele-
fonszámon érdeklődhet a kitű-
zött időpont előtt legalább egy 
nappal.
A választás színhelyén a jogo-
sultságot a regionális mandá-
tumvizsgáló bizottság a sze-
mélyazonosításra alkalmas, 
fényképes, hivatalos okmány 
és az elfogadott választói név-
jegyzékkel való összevetéssel 
ellenőrzi. Esetleges vélemény-
különbség esetén a sorszámo-
zott meghívó felmutatása és a 
személyazonosítás szükséges.
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aláírás*

A választói névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelemnek a Magyar Autóklub megadott elérhetőségére történő megkül-
désével a kérelmező klubtag hozzájárulását adja a kérelemben foglalt személyes adatainak a választási 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a tisztújítás során és a választási ciklus időtartama alatt. 
A Magyar Autóklub adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségéről, valamint a kérelmezőt megillető jogokról a Magyar 
Autóklub Adatkezelési Szabályzata rendelkezik. Az Adatkezelési Szabályzat megtalálható a Magyar Autóklub valamennyi 
ügyfélszolgálati pontján, illetve a www.autoklub.hu honlapon.

A www.autoklub.hu honlapon keresztül regisztrált tagok a bejelentkezést követően az adatok részletes megadása nélkül is 
jelentkezhetnek a választói névjegyzékbe.

A jelentkezéseket az 1043 Budapest, Berda József u. 15. címre, „Tisztújítás” feliratú borítékban várjuk, illetve 
aláírva, szkennelve és fotózva is megfelel, ha elküldi a tisztujitas@autoklub.hu e-mail címre vagy a +36-1-345-1665-ös  
faxszámra, esetleg személyesen leadja valamelyik klubponton! A névjegyzékbe vételt meghívóval igazoljuk vissza, de ha 
bármely okból nem kap meghívót, kérjük, érdeklődjön a fenti elérhetőségeken vagy a +36-1-345-1846-os telefonszámon.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező.

KÉRELEM A MAK-NÉVJEGYZÉKBE VÉTELI ELJÁRÁSHOZ
Alulírott a MAGYAR AUTÓKLUB 2019. ÉVI TISZTÚJÍTÁSÁN a lakóhelyem szerinti 
REGIONÁLIS SZERVEZET küldöttválasztó gyűlésén rész kívánok venni, ezért kérem a választói névjegyzékbe vételemet.

 

Név*: 

Lakcím*: 

Értesítés cím (lehetőleg e-mail cím)*: 

SMS-/telefonos elérhetőség:  +36  

Klubtagsági szám*:       Születési idő*: 

                                            , 2019.                   hó                   nap


