IV. A KLUB HELYI ÉS REGIONÁLIS SZERVEZETEI
A csoport
12. §
A csoport (a továbbiakban: csoport) legalább tíz taggal a regionális szervezet keretében működhet. A rá
vonatkozó előírásokat a Klub belső szabályzataival összhangban a regionális küldöttgyűlés állapítja meg.
Regionális szervezet
13. §
(1) A tagi kapcsolatok fenntartása és fejlesztése, egy térség társadalmi és más közéleti szervezeteivel való
együttműködés javítása, a Klub országos célkitűzéseinek megvalósítása, annak ellenőrzése és támogatása,
valamint a csoportok működésének összehangolása (a továbbiakban: regionális munka) érdekében - a Klub
egységén belül - regionális szervezetek működnek. A regionális szervezetek munkáját a Klub Országos
Elnöksége irányítja és felügyeli. A Klub országos szervezetei biztosítják a regionális munka feltételeit. A
regionális szervezetet annak elnöke, akadályoztatás esetén alelnöke képviseli. A regionális munka részletes
szabályait - a Klub belső szabályzataival összhangban - a regionális ügyrend tartalmazza.
(2) A regionális szervezet nevében a Magyar Autóklub elnevezés mellett csak a működési területre utaló név
szerepelhet. Külső megjelenésében a regionális szervezet nem térhet el a Klub egységes arculatától,
jelképeitől.
(3) Új regionális szervezet létrehozásáról, meglévőnek az átszervezéséről, megszüntetéséről a Klub Országos
Elnöksége dönt. E döntése előtt kikéri az érintett regionális szervezet(ek) írásos véleményét, mely közlésére 30
nap áll rendelkezésre.
(4) A regionális szervezet kötelezően létrehozandó szervei:
a) küldöttgyűlés,
b) elnökség,
c) számvizsgáló bizottság.
Regionális küldöttgyűlés
14. §
(1) A küldöttgyűlés a regionális szervezet legfőbb döntéshozó szerve, amelyen szavazati joggal a tagok által
közvetlenül, a Választási Szabályzatban meghatározott módon megválasztott küldöttek és az elnökség tagjai
rendelkeznek.
(2) A küldöttgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A küldöttgyűlést a
regionális szervezet elnöke hívja össze. 30 napon belül össze kell hívni a küldöttgyűlést, ha azt a tagok 10
százaléka az ok megjelölésével írásban kéri, valamint ha azt az Országos Elnökség elrendeli.
A küldöttgyűlést a kijelölt határnapot megelőzően legalább 8 nappal az ülés időpontját is tartalmazó meghívóban
megjelölt helyszínre kell összehívni, egyidejűleg a szavazati joggal rendelkezők részére írásban vagy
elektronikus úton megküldeni a tervezett napirendet és a megtárgyalásra benyújtott előterjesztéseket. Ha a
küldöttgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi
részvételre jogosult jelen van és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
A küldöttgyűlés dönt a tervezett napirend megerősítéséről. Ezt követően már csak kérdések, észrevételek és
bejelentések kerülhetnek a testület elé. A küldöttgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő
kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi szavazati joggal rendelkező jelen van és a napirenden
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
(3) Határozatképes a küldöttgyűlés, ha a küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkezők több mint fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén a regionális szervezet elnöke jogosult a küldöttgyűlést azonos napirenddel – az
eredeti meghívóban erre is utalva – még aznapra, a közzétett időpontot követő első órára, illetve megfelelő
időpontra ismételten összehívni. A másodízben összehívott küldöttgyűlés az eredeti napirend tekintetében a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
(4) A küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a 14.§ (6) d) pontot, mely
esetben a jelenlevő tagok 2/3-os többsége szükséges. Erre irányuló indítvány elfogadása alapján az elnök
elrendeli a titkos szavazást.
(5) A küldöttgyűlés ülését az elnök (alelnök), illetve a jelen lévő tagok egyszerű szótöbbségével megválasztott
levezető elnök vezeti. A küldöttgyűlésen az elfogadott napirendet, az elhangzottak lényegét és az elfogadott
határozatokat tartalmazó jegyzőkönyv-kivonatot kell vezetni, amelyet az elnök és a küldöttgyűlésen e feladatra
megválasztott két tag és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít. A határozatok kihirdetése érdekében a

jegyzőkönyv-kivonatot az ülésen szavazati joggal rendelkezők részére, az ülést követő 15 napon belül
elektronikus úton meg kell küldeni.
(6) A regionális küldöttgyűlés:
a) megválasztja és felmenti/visszahívja a regionális elnökség elnökét, alelnökét/alelnökeit, tagjait, a
számvizsgáló bizottság elnökét és tagjait, valamint az Országos Küldöttgyűlés küldötteit;
b) dönt a regionális elnökség és a számvizsgáló bizottság beszámolójának elfogadásáról;
c) megállapítja a csoport alakítására, megszűnésére és működésére vonatkozó szabályokat;
d) a választási ciklus alatt bármely okból megszűnt regionális küldött helyére új küldöttet választ.
(7) A regionális küldöttgyűlés, illetőleg a regionális elnökség az Országos Elnökség intézkedését érvényesíteni
köteles.

(8) Felhatalmazást kapnak a (6) bekezdés a) pontjában megállapított testületeket arra, hogy - az elnöki tisztség
kivételével - kétharmados többséggel a megüresedett tisztséget az adott testületek választással betöltsék. E
döntést a legközelebbi regionális küldöttgyűlés felülvizsgálhatja.
A regionális elnökség
15. §
(1) A regionális elnökség tisztségviselői: elnök, alelnök, tagok, továbbá amennyiben a régióban a taglétszám
meghaladja a 20.000 főt további egy alelnök. A regionális elnökség létszáma 5-11 fő között alakul, azzal, hogy
az elnökség tagjainak száma a küldöttekét nem haladhatja meg. A határozatképességet a ténylegesen betöltött,
szavazati joggal rendelkező mandátumok száma szabja meg, azzal, hogy a küszöbérték legalább három fő.
(2) A regionális elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. 30 napon belül össze kell
hívni ülését, ha azt a regionális elnökség tagjainak egyharmada az ok megjelölésével írásban kéri, vagy azt az
Országos Elnökség elrendeli.
(3) A regionális elnökség ülése az (1) bekezdésre is tekintettel határozatképes, ha az elnök vagy az alelnök és a
tagok több mint fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Erre irányuló
indítvány elfogadása esetén az elnök elrendeli a titkos szavazást.
(4) A regionális elnökség:
a) alapszabályszerű, gyakorlati munkával elősegíti a 13. § (1) bekezdésében jelölt regionális munka sikerét
és megvalósítja a Klub országos szervei által rábízott feladatokat,
b) tájékozódik a térségében működő klubszolgáltatásokról,
c) előterjesztést nyújthat be az Országos Elnökségnek olyan döntés meghozatalára, amely a regionális
szervezet alapvető érdekeit vagy működését érinti,
d) figyelemmel kíséri a MAK megjelenését a helyi médiában és szükség esetén további tájékoztatást kér
vagy ad, illetőleg intézkedést kezdeményez,
e) gondoskodik a Klub országos döntéseinek végrehajtásáról,
f) állandó vagy eseti szakbizottságo(ka)t hoz létre és működtet, megyei képviseleti vezetőket és területi
képviselőket kér fel a helyi klubélet és tagszervezés fellendítése érdekében, irányítja tevékenységüket.
A megye képviseleti vezetője jogosult az elnök (megyei) cím használatára,
g) célszerűen, felelősen használja fel azokat az eszközöket, amelyeket az Országos Elnökség a
rendelkezésére bocsát,
h) felkérésre közreműködik a Klub országos szerveinek tevékenységét értékelő, elemző munkában,
i) megállapítja saját ügyrendjét,
j) dönt a régió keretei között működő csoport megalakításáról, megszüntetéséről,
k) előkészíti a regionális szervezet beszámolóit és azokat a regionális küldöttgyűlés elé terjeszti,
l) elkészíti a regionális szervezet éves költségtervét,
m) tagjai részt vesznek a regionális küldöttgyűlésen, válaszolnak a regionális szervezettel kapcsolatos
kérdésekre, és beszámolnak a regionális szervezet tevékenységéről és gazdasági helyzetéről.
(2) A regionális elnökség ülései napirendjét, előterjesztéseit, javaslatait, az elhangzottak lényegét, a döntéseket és
állásfoglalásokat jegyzőkönyv-kivonat, valamint annak melléklete tartalmazza.
A számvizsgáló bizottság
16. §
(1) A regionális szervezet ellenőrző szerve a három tagból álló számvizsgáló bizottság (a továbbiakban: bizottság).
A bizottság maga határozza meg ügyrendjét a 3. számú melléklet figyelembevételével.

(2) A bizottság rendszeresen és esetenként vizsgálja a regionális szervezet költségtervének végrehajtását, továbbá
a Klub belső szabályzatai és a regionális szervezet ügyrendje előírásainak érvényesülését. Tevékenységéről
évente beszámol a regionális küldöttgyűlésnek.
(3) A bizottság ellenőrzése során jogosult a regionális szervezet valamennyi részénél (ide értve a helyi csoportokat
is) az ügyiratokba betekinteni. A regionális szervezet minden szervezeti egysége köteles a számvizsgáló
bizottság által kért adatokat rendelkezésre bocsátani.
(4) A bizottság határidő kitűzésével felhívja az intézkedésre jogosultakat az ellenőrzése során tapasztalt
hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére, a szabályszerű működés helyreállítására.
(5) Ha a bizottság az ellenőrzése során a regionális elnökség működésében súlyos szabálytalanságokat tár fel és
a kitűzött határidőn belül azokat nem szüntetik meg, a regionális küldöttgyűlés összehívásának elrendelését az
Országos Elnökségnél indítványozza.
(6) A bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz a regionális elnökség ülésén.

