III. A KLUB TAGSÁGA, A TAGOK JOGAI
ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4. §
(1) A Klubot tagok, pártoló tagok, tiszteletbeli tagok, valamint flotta tagok alkotják.
(2) A Klub tagja lehet minden természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a
továbbiakban együtt: jogi személy), aki/amely a belépési szándékát írásban kinyilvánítja, elfogadja a Klub
Alapszabályát és a részére megállapított tagdíjat megfizeti.
(3) A tagokról egységes nyilvántartást kell vezetni. A tagok adatairól csak az adatvédelmi jogszabályok szerint lehet
adatot szolgáltatni.
(4) A MAK minden tagjának, szervezetének, testületének, választott tisztségviselőjének és alkalmazottjának
kötelessége, hogy feladatkörében, illetőleg működésében tartsa tiszteletben az Alapszabályt, és jogszerűen, a
MAK érdekeinek megfelelően járjon el. Ennek megsértése esetén a fegyelmi szabályzatban megállapított
szankció alkalmazható.
A tag jogai
5. §
(1) A Klub tagja:
a) az e paragrafusban és a Választási Szabályzatban (1. sz. melléklet) rögzített szabályok szerint választhat
és megválasztható,
b) részt vehet a Klub tevékenységében és rendezvényein,
c) javaslatot, észrevételt, panaszt tehet, melynek alapján az arra jogosult szervezet vagy tisztségviselő
szükség szerint vizsgálatot végez, intézkedik és választ ad,
d) a törvénysértő határozatot bíróság előtt megtámadhatja,
e) igénybe veheti a Klub szolgáltatásait és kedvezményeit.
(2) A természetes személy tag személyesen, a jogi személy és flotta tag egy-egy képviselője útján 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 tanácskozási joggal vehet részt.
(3) A külföldön tartózkodó tag a postai úton nyújtott szolgáltatásokat belföldi kézbesítési megbízott útján veheti
igénybe.
(4) A Klub legfőbb regionális (14. §) döntéshozó szervezetébe küldöttnek csak olyan személy választható meg, aki
legalább 1 éve a MAK tagja.
(5) A MAK regionális szervezete elnökségének (15. §), és az Országos Elnökségének (21. §) a tagja, továbbá a
21-25 §-ban körülírt testületek elnöke és alelnöke legalább 3 évi MAK tagsággal kell, rendelkezzen.
(6) A Klubnak az Alapszabály 17-25. § szerinti országos szerveibe, illetőleg e szervek országos tisztségviselőjének
csak olyan személy jelölhető, aki legalább 2 év időtartamú, a Klubnál betöltött tisztségviselői gyakorlattal
rendelkezik.
(7) A (4)-(5)-(6) bekezdésekben foglalt időtartam számítása során a választási évet megelőző év december 31-én
fennálló tagsági állapotot kell figyelembe venni,
(8) A (4)-(5)-(6) bekezdések alkalmazása során tisztségviselő csak olyan személy lehet, illetve tisztségviselőnek
csak olyan személy jelölhető, aki a választás időpontjában is érvényes tagsággal rendelkezik.
(9) A tisztségviselők vonatkozásában a tagsági jogviszony fennállása a mandátum teljes időtartama alatt
követelmény.
(10) A szabályozás alól – kérelemre – a (8) és (9) bekezdésben foglaltak kivételével az Országos Elnökség eltérést
engedélyezhet.
A tag kötelezettségei
6. §
(1) A tag köteles az Alapszabályt, és a tagra vonatkozó és közzétett egyéb szabályzatok rendelkezéseit megtartani
és tagdíjat fizetni. A tag magatartása nem veszélyeztetheti a Klub céljainak megvalósítását.
(2) A tag a legjobb tudása szerint látja el a rábízott feladatokat.

A tagdíj
7. §
(1) A tagsági kategóriákhoz tartozóan meghatározott szolgáltatások körét és a tagdíj mértékét, továbbá a tagdíjból
adható kedvezmények rendjét az Országos Elnökség állapítja meg és teszi közzé.
A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése
8. §
(1) A tagság a belépési kérelem elfogadásával és a tagdíj megfizetésével jön létre. A tagsági jogviszony létrejöttéről
a Klub a tagsági kártya megküldésével értesíti a klubtagot.
(2) Megszűnik a tagság:
a) kilépéssel,
b) a természetes személy tag halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével,
c) kizárással.
(3) A tag kilépési szándékát dokumentáltan jelentheti be. A tagsági viszony e nyilatkozatnak a Klubhoz történő
megérkezése napjával szűnik meg. A kilépési szándék bejelentésének minősül, amennyiben a tag az éves
tagdíjat az esedékességet követő 30 napon belül, a Klub figyelemfelhívása ellenére nem fizeti meg.
A már befizetett tagdíj a tagsági jogviszony megszűnése esetén nem jár vissza.
A Klub törölteti a tagnyilvántartásból azt a tagot, aki kilép, illetve tagsága bármely okból megszűnik.
(4) Azt a tagot, aki a Klub tevékenységével összefüggő bármely szabályt (jogszabályt, Alapszabályt, közzétett
regionális küldöttgyűlési vagy országos küldöttgyűlési, országos elnökségi határozatot, illetve egyéb belső
szabályzatot) súlyosan vagy ismételten vétkesen megszeg vagy felróhatóan a Klubnak kárt okoz, valamint aki
a Klubbal szemben fennálló – a (3) bekezdés körén kívül eső – kötelezettségének felszólítás után sem tesz
eleget, az Országos Elnökség fegyelmi eljárás keretében határozattal kizárhatja, illetve vele szemben szankciót
alkalmazhat.
Joghátrány alkalmazása a taggal illetve tisztségviselővel szemben
8/A. §
(1) A tag illetve tisztségviselő kizárására, vele szemben joghátrány alkalmazására kizárólag fegyelmi eljárás
keretében kerülhet sor. Az Országos Küldöttgyűlés hatásköre a fegyelmi szabályzat kiadása. Fegyelmi eljárás
megindítására bármely tag javaslatot tehet az erre rendelt testületnek, ha a feltételezett fegyelmi vétség
tudomásra jutásától számított három hónap, illetőleg elkövetésétől számított egy év még nem telt el. A fegyelmi
eljárást a megindításától számítva kilencven napon belül be kell fejezni. Az eljárás alá vont személyt az illetékes
regionális elnökből, az Országos Elnök által felkért egy alelnökből és egy jogi végezettséggel rendelkező
szakemberből alakult bizottság meghallgatja, az eljárásban a védekezést lehetővé kell tenni. Az eljárás során
tett nyilatkozatokat és az eljárás eredményeit írásban kell rögzíteni. Joghátrány alkalmazásáról indokolással
ellátott, írásba foglalt határozatban, általános szabályként az Országos Elnökség rendelkezik azzal, hogy a
tisztségviseléstől megfosztás (visszahívás), a javadalmazásban részesülő választott tisztségviselő
tiszteletdíjának mérséklése vagy súlyosabb esetben a megvonása a tisztségviselőt megválasztó testület
hatáskörébe tartozik. Az indokolásnak tartalmaznia kell a joghátrány alkalmazásának alapjául szolgáló tényeket
és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot a taggal/tisztségviselővel
dokumentáltan közölni kell. Az érintett személy a döntés felülvizsgálatát a döntés kézhezvételét követő 30
napon belül az Etikai Bizottságtól igényelheti, ide nem értve az Országos Küldöttgyűlés által meghozott
határozatot, amelynek felülbírálatára az illetékes bíróság jogosult.
(2) Az Etikai Bizottság 30 napon belül dönt a felülvizsgálati kérelem elbírálásáról. Az Etikai Bizottság az iratok
alapján hozza meg határozatát, amelyben az elsőfokú határozatot megváltoztathatja vagy helybenhagyhatja,
illetve új eljárás lefolytatását rendelheti el. Az Etikai Bizottság elmarasztaló határozatával szemben, annak
kézhezvételétől számított 30 napon belül, bírósághoz lehet fordulni.
(3) Az Országos Elnökség fegyelmi eljárás keretében a választott tisztségviselővel szemben, annak felróható
kötelességszegése vagy mulasztása esetében, illetve, ha vélelmezhetően etikai vagy fegyelmi vétség, továbbá
felhívás ellenére sem megszüntetett összeférhetetlenség merül fel, a tisztségviselés alól történő, legfeljebb 6
hónapig terjedő felfüggesztést alkalmazhat vagy súlyosabb esetben tisztségviseléstől való megfosztást –
visszahívást –, kizárást indítványozhat az Alapszabályban megállapított, a tisztségviselőt megválasztó testület
irányába.
Pártoló tag
9. §

(1) A Klub pártoló tagja lehet, aki egyetért a Klub céljaival és azok megvalósítását vagyoni hozzájárulással
támogatja.
(2) A pártoló tag jogviszonya írásbeli nyilatkozata vagy azt pótló formanyomtatvány kitöltése és leadása útján,
illetőleg a pénzügyi vállalás teljesítésével (ráutaló magatartással) jön létre. A pártoló tagság intézményét az
Országos Elnökség szabályozhatja.
(3) A pártoló tag részt vehet a Klub nyilvános rendezvényein, tájékoztatást kérhet az általa nyújtott anyagi
támogatás felhasználásáról. A pártoló tag különleges jogállású tag, egyéb tagsági jogok nem illetik meg.
Tiszteletbeli tag
10. §
(1) Tiszteletbeli tag lehet az a természetes személy, aki tevékenységével jelentősen hozzájárult az automobilizmus
fejlődéséhez, a Klub céljainak megvalósításához.
(2) Az Országos Elnökség, illetve az Elnök és a Főtitkár átruházott hatáskörben az „Autóklub tiszteletbeli tagja”
elismerő címet adományozhatja annak, aki tekintélyével, tudásával a Klub tevékenységét vagy az
automobilizmus fejlődését előmozdította. Az adományozást megelőzően ki kell kérni az illetékes regionális
elnök véleményét.
(3) A tiszteletbeli tag különleges jogállású tag, a Klub tevékenységében és a Klub nyilvános rendezvényein
tanácskozási joggal részt vehet, azonban választójog nem illeti meg és tisztségviselővé nem választható.
Flotta tag
11. §
A Klubnak ún. flotta tagjai is lehetnek. E tagsági viszony kereteinek szabályozása az Országos Elnökség hatásköre.
A flottaszerződés megkötésére a Főtitkár jogosult.

