I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) Elnevezés: MAGYAR AUTÓKLUB (a továbbiakban: Klub, illetőleg MAK). Székhelye: 1043 Budapest, Berda
József u. 15.
(2) A Klub független, civil szervezetként elsődlegesen Magyarország területén tevékenykedik. Szolgáltatásai,
továbbá egyes társadalmi és gazdasági tevékenységei más országokra is kiterjedhetnek.
(3) A Klub emblémája: kör alakú, amely kormánykereket formáz, középen nemzeti színű körrel, a felső ívelt
mezőben a Magyar Autóklub felirat, az alsó ívelt mezőben az 1900-as alapítási évszám látható babérággal
övezve. Az embléma színvariációit az Arculati kézikönyv tartalmazza.
(4) A Klub bélyegzője kör alakú, melyen a Klub emblémája látható. A regionális szervezetek kör alakú bélyegzője
megegyezik a Klub bélyegzőjével és alsó részében a regionális szervezet elnevezése olvasható.
(5) A Klub lapja: az "AUTÓSÉLET".
(6) A Klub alapításának éve: 1900.
(7) A Klub tagja a Federation Internationale de I'Automobile (FIA) nevű nemzetközi szervezetnek.
2. §
(1) A Klub független országos egyesület, jogi személy, amely működésében tiszteletben tartja a következő
alapelveket:
a) A Klub a polgári értékek mentén, önkéntesen szerveződő civil szervezet, a felelősen közlekedő autós
polgárok közössége. Támogatja az öngondoskodásra, a környezettudatos életvitelre, az előrelátó,
felelős, a jövő tudatos tervezésére irányuló törekvéseket.
b) Tevékenységében összehangoltan jutnak érvényre a társadalmi és a gazdasági jellemzők. Az egyesületi
munka és a gazdálkodás kiegészíti egymást, de el is különül. Az egyesületi tevékenységre a testületi
demokrácia, a gazdálkodásra a piac törvényei irányadók. A választott testületek és tisztségviselők
felelősen elősegítik, illetőleg biztosítják a demokratikus döntéshozatalt, a hozott döntések végrehajtását
és annak ellenőrzését. A Klub keretében egységes vagyongazdálkodás és fejlesztés érvényesül.
c) A Klub tevékenységét az országos és a regionális szervezetek keretei között folytatja, biztosítja a
regionális szervek részvételét a demokratikus döntéshozatalban, elismerve azok összekötő szerepét a
tagok és a klubszervek között. A Klub országos szervezetei átfogó felelősséget viselnek a MAK
működéséért.
d) A Klub gazdálkodási tevékenységét saját szervezeti keretei között és/vagy gazdasági társaságok útján
végzi. Vállalkozási tevékenységet a MAK kizárólag alapvető céljaival összhangban, másodlagosan, az
alapvető céljait nem veszélyeztetve folytathat.
e) A Klub közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a pártoktól független és azoktól támogatást nem
kap, országgyűlési, helyi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt alapelvek meghatározzák a Klub szervezetét és működését, a belső szabályzatok
rendelkezéseit és előmozdítják mindezek egységes értelmezését és alkalmazását.

