XI. A KLUB GAZDÁLKODÁSA
29. §
(1) A Klub gazdálkodása maradéktalanul megvalósítja a jogszabályi, alapszabályi, továbbá a 17. § a)-b) pontjaiban
jelölt országos testületek által meghatározott követelményeket.
(2) Az egyesületi költségvetést a Főtitkárság a hatályos jogi szabályozás alapján, a jó gazda gondosságával készíti
el és az Országos Elnökség átruházott hatáskörben az Országos Küldöttgyűlés irányában fennálló beszámolási
kötelezettség mellett fogadja el. Felhatalmazást kap a Főtitkár arra, hogy az Országos Elnökség előtti, utólagos
beszámolási kötelezettség mellett a költségelőirányzat bevétel növekedésével arányos költségvetés módosítást
hajtson végre.
(3) A Klub a tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a tagdíj megfizetésén túl a szervezet tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.
(4) A Klub a 3. §-ban, illetve a 2. sz. mellékletben rögzített alapcél szerinti tevékenységet végez, és az alapcél
szerinti tevékenység megvalósítása érdekében, másodlagosan, azt nem veszélyeztetve gazdasági vállalkozási
tevékenységet is folytat, hitelt vehet igénybe, támogatást nyújthat és likviditásának figyelembevételével kölcsönt
adhat.
(5) A Klub hitelfelvétellel nem veszélyeztetheti az alapcél szerinti tevékenység ellátását és a működés fenntartását.
(6)

(7)

A Klub bevételei különösen:
a)

tagok által befizetett tagdíj,

b)

az alaptevékenység szolgáltatásából, értékesítésből származó bevétel,

c)

gazdasági-vállalkozási tevékenységből eredő bevétel,

d)

költségvetési támogatás,

e)

más személytől, illetve szervezettől kapott támogatás,

f)

egyéb bevétel.

A Klub költségei különösen:
a)

alapcél szerinti tevékenységhez kapcsolódó költségek,

b)

gazdasági-vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek,

c)

működési költségek,

d)

egyéb költségek.

(8)

A Klub bevételeit és kiadásait elkülönítetten a mindenkor hatályos jogszabályok és számviteli előírások szerint
tartja nyilván. A Klub számviteli nyilvántartásait úgy vezeti, hogy azok alapján az alapcél szerinti
tevékenységének és gazdasági-vállalkozási tevékenységének bevételei, költségei, ráfordításai és eredménye
(nyeresége, vesztesége) egymástól elkülönítve megállapíthatók legyenek.

(9)

A Klub a gazdasági-vállalkozási tevékenységével összefüggő immateriális javak és tárgyi eszközök
értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezések alapján veszi figyelembe.

(10) Ha a Klub gazdasági társaságot alapít, egyes vagyontárgyait a vonatkozó belső szabályozás szerint a
vállalkozás tulajdonába vagy vagyonkezelésébe adhatja. E társaságok a Ptk. vonatkozó szabályai szerint
működnek.
(11) A klubtag(ok) az Alapszabály 8. §-án alapuló kilépése, kizárása, illetve tagsági viszonyának bármilyen okból
történő egyéni vagy csoportos megszűnése a közös klubvagyont nem érintheti.
(12) Az Alapszabály 19. § (1) b) és e) pontjaiban foglalt megszüntetés (egyesülés, szétválás, megszűnés)
hatáskörét az Országos Küldöttgyűlés a következő együttes feltételek teljesítésével gyakorolja:
a) csak az említett megszüntetés javaslatát napirendre tűző rendkívüli ülésen hozható ilyen döntés,
b) a javaslatot az Országos Elnökség - ha az nem saját előterjesztése - legalább 90 nappal a rendkívüli,
döntéshozó ülés előtt véleményezi, továbbá legalább 60 nappal korábban az előterjesztést és az ahhoz
kapcsolt véleményét a klubvagyon sorsára tett javaslataival együtt eljuttatja az Országos Küldöttgyűlés
tagjainak,
c) e rendkívüli, döntéshozó ülés határozatképességére a 20. § (3) bekezdése szerinti másodízbeni, aznapi,
számarányoktól független határozatképesség és az ülés tartása nélküli szavazás szabályai nem
alkalmazhatóak,
d) a megszűnés esetében a klubvagyonról szóló rendelkezés is szolgálja a MAK alapvető céljait,
alaptevékenységeit, továbbá azokat a célokat és tevékenységeket, amelyeket a 3. § megállapít, az

előterjesztés, illetőleg az Országos Elnökség döntéstervezete megjelöli azokat a konkrét megoldásokat,
amelyek a Klub megszűnése ellenére a magyar automobilizmus érdekeit szolgálják,
e) abban az esetben, ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, működése ellehetetlenül, és ezzel
összefüggésben az egyesület megszűnésére vagy megszüntetésére kerül sor, az egyesület vagyonát egy
a Klub által alapított közhasznú szervezetbe kell bevinni a 3.§-ban rögzített célok továbbvitele érdekében.
A vagyon közhasznú szervezetbe történő bevitelére vonatkozó döntést – a hitelezők kielégítését követően
– a Klub Országos Küldöttgyűlése, ennek hiányában a Klub felszámolására, végelszámolására feljogosított
szervezet hozza meg.

