X. FŐTITKÁRSÁG, FŐTITKÁR
26. §
(1) A Főtitkárság – élén a Főtitkárral - az Országos Elnökség országos hatáskörű döntés-előkészítő és végrehajtó,
továbbá szervezési, igazgatási és ügyviteli szervezete. Felelős a Klub munkájának adminisztratív rendjéért.
Részt vesz annak összehangolásában, szabályszerűségének és eredményességének biztosításában. Irányítja
a Klub tulajdoni részesedésével működő gazdasági tevékenységet. A Főtitkár jelez a Klub országos vagy
regionális szervezetének, továbbá választott tisztségviselőnek, ha belső szabályzat, jogszabály vagy a Klub
érdekeinek megsértését tapasztalja vagy ilyen sérelem bekövetkezése valószínűsíthető.
(2) A Főtitkár a hatóságok és más külső szervezetek előtt védi és képviseli a Klub tagságának az érdekeit,
vélemény-nyilvánításával, országos érdekvédelmi szerepével közreműködik az automobilizmussal kapcsolatos
döntéshozatalban.
27. §
(1) A Főtitkár határozatlan időre kinevezett vezető állású munkavállaló. A Főtitkárt munkájában főtitkárhelyettes(ek) segítik.
(2) A Főtitkárság gondoskodik az Országos Küldöttgyűlés és az Országos Elnökség, valamint az egyéb országos
hatáskörű szervezetek előterjesztéseinek megalapozásáról, jogi, közgazdasági, szakmai és hatékonyságbeli
megfelelőségéről, és a hozott határozatok szervezett és eredményes végrehajtásáról, s az ezzel kapcsolatos
számadásról.
(3) A Főtitkár gyakorolja azokat a hatásköröket, amelyek biztosítják a klubvagyon hatékony működtetését és a Klub
által nyújtott szolgáltatások szervezését. Az egyesületi működés körében a Főtitkárnak utasítást csak az
Országos Elnökség illetve a Klub Elnöke adhat, míg a Főtitkárt a Klubbal munkaviszonyban állók felett
utasításadási jog illeti meg. A Főtitkár az e § körébe tartozó tevékenységekről szükség szerint, de legalább
évente tájékoztatja az Országos Elnökséget. A Főtitkár együttműködik a Felügyelő Bizottsággal és más
testületekkel a tevékenység hatékony ellenőrzésében.
(4) A Főtitkár gondoskodik arról, hogy a Klub gazdasági, vállalkozási, tulajdon-hasznosítási, szolgáltatási
tevékenysége, ezek fejlesztése és a vagyonkezelés rendszere megfelelő legyen, és a klubvagyon fedezetet
nyújtson a Klub működésének a finanszírozására. A Főtitkár biztosítja a Klub fizetőképességét és likviditását,
melyek veszélybe kerülése esetén soron kívül értesíti az Országos Elnök útján az Országos Elnökséget.
(5) A Magyar Autóklub örökös tiszteletbeli főtitkára tisztség viselésére az a Főtitkár jogosult a beosztás
megszűnését követően, aki ezt a beosztást az 1989. évi II. törvény hatályba lépését követően (1989. 01. 24.)
legalább 15 éven át folyamatosan betöltötte. Az örökös tiszteletbeli főtitkárra vonatkozó részletes szabályokat,
az őt megillető jogosultságok körét az Országos Küldöttgyűlés határozza meg.
28. §
A Főtitkár feladatai különösen:
a) a Főtitkár képviseli a Klubot, e körben önállóan jogosult képviseletre és aláírásra,
b) munkáltatói jogokat gyakorol a Klub alkalmazottai felett,
c) tanácskozási joggal részt vesz az Országos Küldöttgyűlés és az Országos Elnökség munkájában,
d) szavazati joggal részt vesz a Gazdasági Bizottság munkájában,
e) jóváhagyásra az Országos Elnökség elé terjeszti a javaslatokat, különösen a Főtitkárság Szervezeti és
Működési Szabályzatát, a gazdálkodás stratégiai rendjére és szervezetére, továbbá a
vagyongazdálkodás rendjére vonatkozó javaslatot,
f) javaslatot tesz a Klub költségvetésére, folyamatosan biztosítja a Klub működőképességét, és fenyegető
fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedéseket
kezdeményezi,
g) javaslatot tesz a különböző tagdíj-kategóriákhoz tartozó szolgáltatások körére és a tagdíj mértékére,
azokkal összefüggő kedvezmények rendjére,
h) a Főtitkárság Szervezeti és Működési Szabályzatának keretei között meghatározza az irányítása alá
tartozó operatív szervezeti egységek és funkciók működési rendjét,
i) szakmai, pénzügyi, hatékonysági, jogi és igazgatási célú ellenőrzést végez, melyet összehangol az
ellenőrzést végző más szervezetekkel, testületekkel,
j) ellátja a klub-vagyonnal gazdálkodó szervezet és a szolgáltatásokat szervező egységek működésének
operatív irányítását,
k) a Klub zavartalan működése érdekében kialakítja az üzletfolytonossági rendszereket, biztosítja az
adatvédelmet,
l) biztosítja az Autósélet kiadását.

