VII. ORSZÁGOS ELNÖKSÉG
21. §
(1) Az Országos Elnökség a PTK rendelkezésének megfelelően az ügyvezetés feladatkörében tevékenykedő egyesületi
szerv, tagjai vezető tisztségviselők. A Klub eredményes kormányzása érdekében gyakorolja az Országos
Küldöttgyűlésnek kizárólagosan fenn nem tartott hatásköröket. Az Országos Elnökség különösen: megállapítja az
összeférhetetlenség eseteit, differenciált tagdíj-, illetőleg szolgáltatási rendet határoz meg, felülvizsgál regionális szintű
döntéseket, összehangolja a regionális szervezetek tevékenységét és gondoskodik az Alapszabály 2. §-ában foglalt
alapelvek érvényesítéséről.
(2) Az Országos Elnökség tagjai:
a) az Elnök, 3 alelnök és 7 tag, továbbá
b) a regionális szervezetek elnökei, megbízatásuk időtartama alatt.
(3) Az Országos Elnökség tagjai testületi ülésen csak személyesen járhatnak el, ugyanakkor a regionális elnök
akadályoztatása esetén az alelnök a testület ülésein szavazati joggal vehet részt.
(4) Az Országos Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente tart ülést. Üléseit az Elnök hívja össze.
Össze kell hívni az Országos Elnökségi ülést, ha azt tagjai egyharmada vagy a Felügyelő Bizottság az ok
megjelölésével, írásban az Elnöknél indítványozza.
Az Országos Elnökség egyes döntéseket levélbeli vagy elektronikus szavazás útján is meghozhat. Azok az
ügyek tartozhatnak ebbe a körbe, melyek eldöntése igennel, nemmel vagy tartózkodással lehetséges, az ügy
döntésre elő van készítve, előzetes vitát, kiegészítést vagy döntési javaslat módosítást nem igényel és így az
Országos Elnökség összehívása mindehhez képest felesleges költségtöbbletet vagy időveszteséget jelentene.
Az ilyen üggyé nyilvánítás annak a hatásköre, aki a testület összehívására jogosult. Ha a levélbeli vagy
elektronikus szavazás során bármely tagja az ülés megtartását kívánja, az Országos Elnökség ülését az
Elnöknek össze kell hívnia.
A levélbeli vagy elektronikus szavazás részletes szabályait a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Országos Elnökség határozatképes, ha az ülésén az Elnök (alelnök) és a tagok több mint fele jelen van. Ha
az Alapszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz, egy-egy szavazattal rendelkezik az Elnök, az alelnökök és
az Elnökség minden további tagja. Eltérések:
a) A regionális szervezetek elnökei szavazatának száma - kivételesen - az e § (7) bekezdésének b), c), d), e), g), h),
j), k) alpontjai esetében megegyezik az Országos Elnökség ülését megelőző Országos Küldöttgyűlésre a képviselt
regionális szervezetben megválasztott országos küldöttek számával.
b) Az Országos Elnökség azon döntéseinél, melyeket az (5) bekezdés a) pontja szerint hoz meg, az Elnök öt, az
alelnökök három - három egységnyi szavazattal rendelkeznek.
(6) Az Országos Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Országos Elnökség erre irányuló indítvány elfogadása esetén - elrendeli a titkos vagy a név szerinti szavazást.
(7) Az Országos Elnökség kizárólagos hatásköre:
a) beszámol az Országos Küldöttgyűlésnek tevékenységéről, gazdálkodásáról ezen belül a Klub vagyoni
helyzetéről,
b) átruházott hatáskörben dönt a Klub költségvetéséről és a gazdálkodás, a vagyonkezelés, a vállalkozási
tevékenység stratégiai jelentőségű kérdéseiben, határoz egyes beszámolók elfogadásáról, valamint
biztosítja az egyesületi működéshez szükséges feltételeket,
c) határoz a tagdíj kategóriákról, a kapcsolódó szolgáltatásokról, a tagdíj mértékéről, és a kedvezmények
rendjéről,
d) javaslatot tesz az Alapszabály módosítására,
e) dönt regionális szervezetek létrehozásáról, meglévőnek az átszervezéséről vagy megszűntetéséről,
f) megállapítja a saját ügyrendjét, jóváhagyja a Főtitkárság Szervezeti és Működési Szabályzatát,
g) normatív döntéseket hoz a Klub gazdasági, vállalkozási, tulajdonhasznosítási, vagyongazdálkodási
rendszeréről, megszabja ezek garanciális elemeit, biztosítja a működéshez szükséges forrásokat,
előmozdítja és ellenőrzi az e körben folyó tevékenységet. A Klub elnöke és főtitkára, a főtitkár gazdasági
ügyekért felelős helyettese, továbbá az Országos Elnökség két választott tagja közreműködésével
Gazdasági Bizottságot hoz létre, amely gyakorolja a klubvagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat. Az
Országos Elnökség gazdasági társaságo(ka)t alapíthat, továbbá meghatározza azt a mértéket, amely
keretében a Főtitkár gazdasági társaság alapítására, elidegenítésére, illetőleg a klubvagyont érintő
vállalkozói döntésre jogosult,
h) szükség esetén legfeljebb 90 napra egyesületi biztost rendel ki az érintett regionális szervezethez,
meghatározva annak hatáskörét, beszámolásának követelményeit és időhatárát,
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a Klub tevékenységével összefüggő szabály súlyos és ismételt megszegése esetén felfüggeszti a
regionális elnökség működését, elrendelve a regionális elnökség vagy a regionális küldöttgyűlés
összehívását,
átruházott hatáskörben kinevezi, illetve felmenti a Főtitkárt,
állandó vagy eseti szakbizottságot hoz létre és működtet,
felkéri a Klubtanács tagjait,
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 – illetve kizárást
indítványozhat a tisztségviselőt megválasztó testület irányába,
a fegyelmi eljárás keretében dönt a tagok és a választott tisztségviselők esetében joghátrány
alkalmazásáról, ha vélelmezhetően etikai vagy fegyelmi vétség, továbbá felhívás ellenére sem
megszüntetett összeférhetetlenség merül fel, ide nem értve a 8/A. § szerint a tisztségviselőt megválasztó
testület hatáskörébe tartozó ügyeket,
meghatározza a tiszteletbeli cím adományozásának rendjét, illetve tiszteletbeli tag címet adományoz,
megállapítja az Alapszabály függelékében rögzített regionális szervezetek felsorolását, és a Klub
tevékenységeinek jegyzékét,
jelen Alapszabály és Választás Szabályzat (1. sz. melléklet) keretei között megállapítja a tisztújítás
választási ütemtervét, a névjegyzék összeállításának eljárási rendjét (Választási Rend), annak adattartalmát, az arra történő felvétel módjait, eljárását és biztosítékait,
dönt a jelen Alapszabályban más hatáskörébe nem utalt jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a
választott tisztségviselők és a regionális és országos szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről,
átruházott hatáskörben megválasztja a könyvvizsgálót, dönt a visszahívásáról és díjazásának
megállapításáról,
ajánlást bocsáthat ki a regionális elnökség működéséhez.

(8) Az Országos Elnökség hatásköre:
a) folyamatosan fenntartja a Klub működőképességét, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a
hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedéseket meghozza,
b) átruházott hatáskörben jóváhagyja az olyan szerződések megkötését, amelyet a Klub választott
tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,
c) tájékoztatást kérhet a Felügyelő Bizottságtól a Klub tevékenységének ellenőrzéséről,
d) dönt a Klub nemzetközi kapcsolatait érintő kérdésekben.
(9) A Klub Országos Elnökségének (8) bekezdésben rögzített hatásköreit halaszthatatlan esetben a Klub Elnöke
és Főtitkára együttes döntéssel gyakorolhatja. E döntésükről az Országos Elnökség legközelebbi ülésén
tájékoztatást adnak. Az Országos Elnökség e döntést - nem visszamenőleges hatállyal - felülvizsgálhatja.
(10) Az Országos Elnökség a 19. § (2) bekezdésben rögzített általános felhatalmazás alapján eljárhat mindazon
ügyekben, amelyet a 19. § (1) bekezdés nem utal az Országos Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
Az Elnök
22. §
(1) Az Elnök képviseli a Klubot, e körben önállóan jogosult képviseletre és aláírásra.
(2) Összehívja és vezeti az Országos Küldöttgyűlés és az Országos Elnökség üléseit.
(3) Részt vesz a hazai és a nemzetközi szervezetek illetékes testületeinek munkájában, ezen tevékenységében a
társelnöki cím használatára jogosult alelnök támogatja.
(4) Figyelemmel kíséri és gondozza a két- és többoldalú klubközi kapcsolatokat.
(5) Javaslatot tesz állandó vagy eseti bizottság létrehozására, továbbá a 8/A. § (1) bekezdésében rögzített fegyelmi
bizottság alakítása esetén felkéri annak tagjait.
(6) Javaslatot tesz az irányítás és ellenőrzés rendszerére, valamint a gazdálkodást ellenőrző szervezetek
működtetésére és tagjaira.
(7) Gyakorolja a Főtitkár felett az Országos Elnökség hatáskörébe nem utalt munkáltatói jogokat.
(8) Az elnöki feladatok ellátásába - állandó vagy eseti munkamegosztás szerint - bevonja az alelnököket. Tartós
akadályoztatása esetén kijelöli a teljes jogkörben eljáró alelnököt.
(9) Az Elnök tartós akadályoztatása esetén eljáró alelnököt is megilleti a helyettesítés időtartamára az Elnök részére
megállapított tiszteletdíj és költségtérítés.

(10)A Magyar Autóklub örökös tiszteletbeli elnöke tisztség viselésére az az Országos Elnök jogosult
mandátumának megszűnését követően, aki ezt a tisztséget az 1989. évi II. törvény hatályba lépését (1989. 01.
24.) követően legalább 15 éven át folyamatosan betöltötte. Az örökös tiszteletbeli elnökre vonatkozó részletes
szabályokat, az őt megillető jogosultságok körét az Országos Küldöttgyűlés határozza meg.

