2. sz. melléklet
A Klub alapcél szerinti tevékenységeinek TEÁOR szám szerinti meghatározása

4520

Gépjárműjavítás, - karbantartás

4532

Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem

4719

Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4761

Könyv-kiskereskedelem

4762

Újság-, papíráru-kiskereskedelem

4778

Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme

4791

Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

4941

Közúti áruszállítás

5520

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5221

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5814

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

6622

Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

7120

Műszaki vizsgálat, elemzés

7711

Személygépjármű kölcsönzése

7911

Utazásközvetítés

7912

Utazásszervezés

7990

Egyéb foglalás

8532

Szakmai középfokú oktatás

8551

Sport, szabadidős képzés

8553

Járművezető-oktatás

9329

Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499

Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az alapcél szerinti tevékenység tartalmát nem érintve a hatályos adójogszabályok indokolják a célszerinti
tevékenység TEAOR besorolásán túlmenő, az egyes tevékenységek nevesített kibontását.
A Klub alapcél szerinti nevesített tevékenységei különösen:
-

Érdekvédelem, érdekképviselet, érdekérvényesítés, jogi, műszaki és egyéb tanácsadás, jogi képviselet,
közérdekű, polgári peres, hatósági és egyéb eljárások folytatása a közcél megvalósítása érdekében. A
tevékenységeket a klubtagok részére ingyenesen biztosítja a Klub, munkavállalói, továbbá ügyvédekkel,
ügyvédi irodákkal és szakértőkkel kötött szerződések keretében, melynek díjazása rögzítésre kerül a
szerződésben.

-

Képviselet, részvétel és együttműködés a hazai és a nemzetközi szervezetekben (pl. FIA, ARC, FIVA), a
társklubokkal egyéb autós és nemzetközi szervezetekkel kapcsolattartás, együttműködés. A nemzetközi
rendezvényeken, konferenciákon résztvevők – tisztségviselők, operatív apparátus - napidíját, utazási,
szállás, egyéb dologi – pl. internethasználat, taxi, stb. - kiadásokat költségei között elszámolja a Klub. A
külföldi kiutazásokat az operatív apparátus nemzetközi csoportja készíti elő.

-

Az autósok teljes körű kiszolgálása érdekében a gépjárművek üzemeltetésével, használatával összefüggő
szolgáltatások szervezése és végzése, elsődlegesen a műszaki- és hatósági tevékenység,
eredetiségvizsgálat, környezetvédelmi mérés, gépjárműjavítás-karbantartás, autóvillamosság, szerviz
tevékenység, a szerviz tevékenységek során beépített alkatrész értékesítés, muzeális minősítés, helyszíni
műszaki segélyszolgálat, (akkumulátor, alkatrész, kenőanyag, karbantartási és rezsianyag, stb. beépítése
és értékesítése) menetkészség helyreállítás, gépjárműszállítás. A tevékenység folyamatos működéséhez
biztosítja az infrastruktúra költségein túl a hatósági felülvizsgálatokkal, időszakos ellenőrzésekkel, munkaés tűzvédelemmel, munkavállalók képzésével kapcsolatos – tanfolyam részvételi, előadói díjak, utazás,
szállás, tananyag, stb. - költségeket. Országos informatikai hálózatot üzemeltet, fedezi a felügyeleti és
karbantartási költségeket.

-

Call Center működtetése a belföldi és nemzetközi segítségnyújtás, továbbá assistance szolgáltatás
szervezése és végzése érdekében belföldi klubtagok, illetve a nemzetközi társklubok tagjai, valamint a
szolgáltatást igénybevevő nem klubtag autósok részére. Az assistance szolgáltatás keretében –
különösen - segítségnyújtás, szállítás, bérautó, csereautó, taxi, szállás, hazautazás, gépjármű javítás
szervezése és végzése, gépkocsi tárolás, alkatrész utánküldés biztosítása. Mindezeket nemzetközi
elszámolási keretében (Európai Snake, Európai SMARC, Garanciavállalás) végzi. Közlekedésbiztonsági
szolgáltatások szervezése és végzése, járművezetés oktatás, vizsgaszervezés és vizsgáztatás,
közlekedésbiztonsági felnőtt oktatás, vezetéstechnikai tréning rendezvényszervezéssel és
vendéglátással. A Call Center működésével és az assistance szolgáltatások folyamatos biztosításával
kapcsolatos költségeket – pl. informatikai hálózat, programok fejlesztése, „zöld számok” díjai, humán
erőforrás képzése, oktatók biztosítása, stb. - viseli.

-

Bel- és külföldi közlekedési információk biztosítása és tanácsadás végzése pl. klubinform, honlap
üzemeltetés, magazin (hírlevél) kiadás stb. Az ifjúság közlekedésbiztonságra nevelésének támogatása és
végzése, diák közlekedésbiztonsági oktatás végzése, bel- és külföldi vetélkedők szervezése, bonyolítása,
különböző összejövetelek tartása, országjáró közlekedésbiztonsági program működtetése, amelyekhez
költségek merülnek fel, pl. oktatók, előadók díja, terembérlet, utazás, szállás, vetélkedők díjai,
versenyeken résztvevő gyermekek felügyeletének és azok költségeinek biztosítása stb.

-

Az automobilizmushoz kapcsolódó turisztikai és sporttevékenység végzése, be- és kiutazó
idegenforgalom bonyolítása, utazásszervezés, utazás közvetítés és az ezekhez kapcsolódó
szolgáltatások, termékek értékesítése. Biztosítások - utazással kapcsolatos úti cikkek – pl. térképek,
útikönyvek, múzeumi belépők, városkártyák, vonatjegyek, repülőjegyek, stb. - értékesítése, amit központi
referatúra és országos ügyfélszolgálati irodai hálózat keretében lát el és biztosítja a működéshez
szükséges költségeket.

-

Az automobilizmus fejlődésének elősegítése minden rendelkezésre álló eszközzel.

-

Tagdíj ellenében térítésmentes és kedvezményes szolgáltatások nyújtása klubtagok és az autósok
részére pl. országúti segélyszolgálat, Autósélet újság, assistance biztosítás juttatása. Továbbá szolgáltatói
kedvezmények szervezése és biztosítása pl. SYC és egyedi kedvezmények. Finanszírozza a tagnak
nyújtott szolgáltatásokat az országos segélyszolgálati hálózat fenntartásával, folyamatos működtetésével,
a munkavállalók képzésének biztosításával, stb.

-

A fent részletezett alapcélok megvalósítása érdekében társadalmi testületek, (Országos Küldöttgyűlés,
regionális küldöttgyűlés, elnökségek, bizottságok) és az operatív szervezet (Főtitkárság) működtetése,
amely ellátja a Klub alapcél szerinti tevékenységéhez szükséges vagyon működtetését is alkalmanként az alapcél szerinti tevékenység teljes körű megvalósítása érdekében - közreműködők bevonásával,
igénybevételével.
A társadalmi testületek tisztségviselőinek megbízatásuk ellátásával kapcsolatban felmerült dologi
költségei között elszámolja a tiszteletdíjat, útiköltséget, magán gépkocsi használatot, szállást és a testületi
ülések, összejövetelek alkalmával felmerült dologi kiadásokat: terembérlet, frissítő italok, stb.

-

A Klub tevékenységét munkavállalók alkalmazásával, szerződött partnerek és beszállítók
foglalkoztatásával végzi, biztosítja a működéshez szükséges tárgyi és technikai feltételeket, viseli azok
költségeit.

-

A Klub a fent részletezett alapcél szerinti tevékenységeihez bevételt szerez. Szolgáltatásait a tagdíj
ellenében térítésmentesen, önköltségi áron, vagy a piaci árszinthez viszonyítva kedvezményes díjazás
ellenében biztosítja:


a Magyar Autóklub tagjai részére,



az autóklubok világszövetségében tag társklubok és azok tagjai részére,



a szerződött partnerek részére,



az automobilizmus (és a közlekedés) valamennyi résztvevője és közreműködője
részére.

