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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.
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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.
II. A KLUB CÉLJAI ÉS ALAPCÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGE
3. §
(1) A Klub alapcél szerinti tevékenysége:
 védi és képviseli az autózással kapcsolatos érdekeket, ezen belül
különösen az autós, mint sajátos fogyasztó érdekeit; közreműködik a területet érintő jogi szabályozás kialakításában, az érdekvédelem keretében polgári peres, hatósági és egyéb eljárásokat
kezdeményez és folytat,
 képviseletet lát el az autóklubok nemzetközi szervezeteiben, gondozza és fejleszti a társklubokkal fennálló és egyéb nemzetközi
kapcsolatokat,
 a gépjárművek üzemeltetésével (használatával) összefüggő oktatásokat és szolgáltatásokat szervez, illetve végez,
 bel- és külföldön a közúti közlekedéssel összefüggő információkat ad és tanácsadást végez, támogatja az ifjúság és a felnőtt
közlekedők közlekedésbiztonságra nevelését,
 az automobilizmushoz kapcsolódó turisztikai és sport-tevékenységet szervez, illetve végez,
 közreműködik a motorizáció, a közlekedésbiztonság, a természet- és környezetvédelem, a közlekedési kultúra javításában, káros következményeinek elhárításában, mérséklésében,
 elősegíti a magyarországi automobilizmus fejlődését,
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az itt rögzített célok érdekében működteti az Alapszabályban
meghatározott klub testületeket és szervezeteket,
terjeszti a közlekedéssel kapcsolatos információkat és a tudás
bővítése érdekében autós magazint és honlapot működtet,
a jármű kulturális örökség védelme érdekében közreműködik a
muzeális és muzeális jellegű gépjárművek kiállításának, kapcsolódó egyéb rendezvényeknek a szervezésében; szervezi, koordinálja a gépjárművek muzeális minősítését.
a hazai és a nemzetközi rendezvényeken, konferenciákon képviseli a hazai autósok érdekeit és tanulmányutakon bővíti az információs tudásbázist.

(2) A Klub – az érdekvédelem körében - együttműködik azokkal az állami,
önkormányzati, civil, köztestületi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek
részt vesznek a gépjármű-közlekedést érintő döntések (pl. jogszabályok)
előkészítésében, meghozatalában és végrehajtásában.
(3) A Klub alapcél szerinti tevékenységeit az Alapszabály 2. számú melléklete, valamennyi tevékenységét pedig az Alapszabály 2. sz. függeléke
rögzíti.

III. A KLUB TAGSÁGA, A TAGOK JOGAI
ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4. §
(1) A Klubot tagok, pártoló tagok, tiszteletbeli tagok, valamint flotta tagok alkotják.
(2) A Klub tagja lehet minden természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együtt: jogi személy), aki/amely a belépési szándékát írásban kinyilvánítja, elfogadja a
Klub Alapszabályát és a részére megállapított tagdíjat megfizeti.
(3) A tagokról egységes nyilvántartást kell vezetni. A tagok adatairól csak az
adatvédelmi jogszabályok szerint lehet adatot szolgáltatni.
(4) A MAK minden tagjának, szervezetének, testületének, választott tisztségviselőjének és alkalmazottjának kötelessége, hogy feladatkörében,
illetőleg működésében tartsa tiszteletben az Alapszabályt, és jogszerűen, a MAK érdekeinek megfelelően járjon el. Ennek megsértése esetén
a fegyelmi szabályzatban megállapított szankció alkalmazható.
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A tag jogai
5. §
(1) A Klub tagja:
a) az e paragrafusban és a Választási Szabályzatban (1. sz. melléklet) rögzített szabályok szerint választhat és megválasztható,
b) részt vehet a Klub tevékenységében és rendezvényein,
c) javaslatot, észrevételt, panaszt tehet, melynek alapján az arra jogosult szervezet vagy tisztségviselő szükség szerint vizsgálatot
végez, intézkedik és választ ad,
d) a törvénysértő határozatot bíróság előtt megtámadhatja,
e) igénybe veheti a Klub szolgáltatásait és kedvezményeit.
(2) A természetes személy tag személyesen, a jogi személy és flotta tag
egy-egy képviselője útján gyakorolhatja szavazati jogát.
A pártoló tag és tiszteletbeli tag (együttesen különleges jogállású tag) az
egyesület szerveibe nem választhat és nem választható, valamint az
egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet
részt.
(3) A külföldön tartózkodó tag a postai úton nyújtott szolgáltatásokat belföldi
kézbesítési megbízott útján veheti igénybe.
(4) A Klub legfőbb regionális (14. §) döntéshozó szervezetébe küldöttnek
csak olyan személy választható meg, aki legalább 1 éve a MAK tagja.
(5) A MAK regionális szervezete elnökségének (15. §), és az Országos Elnökségének (21. §) a tagja, továbbá a 21-25 §-ban körülírt testületek elnöke és alelnöke legalább 3 évi MAK tagsággal kell, rendelkezzen.
(6) A Klubnak az Alapszabály 17-25. § szerinti országos szerveibe, illetőleg
e szervek országos tisztségviselőjének csak olyan személy jelölhető, aki
legalább 2 év időtartamú, a Klubnál betöltött tisztségviselői gyakorlattal
rendelkezik.
(7) A (4)-(5)-(6) bekezdésekben foglalt időtartam számítása során a választási évet megelőző év december 31-én fennálló tagsági állapotot kell figyelembe venni,
(8) A (4)-(5)-(6) bekezdések alkalmazása során tisztségviselő csak olyan
személy lehet, illetve tisztségviselőnek csak olyan személy jelölhető, aki
a választás időpontjában is érvényes tagsággal rendelkezik.
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(9) A tisztségviselők vonatkozásában a tagsági jogviszony fennállása a
mandátum teljes időtartama alatt követelmény.
(10) A szabályozás alól – kérelemre – a (8) és (9) bekezdésben foglaltak kivételével az Országos Elnökség eltérést engedélyezhet.
A tag kötelezettségei
6. §
(1) A tag köteles az Alapszabályt, és a tagra vonatkozó és közzétett egyéb
szabályzatok rendelkezéseit megtartani és tagdíjat fizetni. A tag magatartása nem veszélyeztetheti a Klub céljainak megvalósítását.
(2) A tag a legjobb tudása szerint látja el a rábízott feladatokat.
A tagdíj
7. §
(1) A tagsági kategóriákhoz tartozóan meghatározott szolgáltatások körét és
a tagdíj mértékét, továbbá a tagdíjból adható kedvezmények rendjét az
Országos Elnökség állapítja meg és teszi közzé.
A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése
8. §
(1) A tagság a belépési kérelem elfogadásával és a tagdíj megfizetésével
jön létre. A tagsági jogviszony létrejöttéről a Klub a tagsági kártya megküldésével értesíti a klubtagot.
(2) Megszűnik a tagság:
a) kilépéssel,
b) a természetes személy tag halálával, a jogi személy tag jogutód
nélküli megszűnésével,
c) kizárással.
(3) A tag kilépési szándékát dokumentáltan jelentheti be. A tagsági viszony
e nyilatkozatnak a Klubhoz történő megérkezése napjával szűnik meg. A
kilépési szándék bejelentésének minősül, amennyiben a tag az éves tagdíjat az esedékességet követő 30 napon belül, a Klub figyelemfelhívása
ellenére nem fizeti meg.
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A már befizetett tagdíj a tagsági jogviszony megszűnése esetén nem jár
vissza.
A Klub törölteti a tagnyilvántartásból azt a tagot, aki kilép, illetve tagsága
bármely okból megszűnik.
(4) Azt a tagot, aki a Klub tevékenységével összefüggő bármely szabályt
(jogszabályt, Alapszabályt, közzétett regionális küldöttgyűlési vagy országos küldöttgyűlési, országos elnökségi határozatot, illetve egyéb
belső szabályzatot) súlyosan vagy ismételten vétkesen megszeg vagy
felróhatóan a Klubnak kárt okoz, valamint aki a Klubbal szemben fennálló
– a (3) bekezdés körén kívül eső – kötelezettségének felszólítás után
sem tesz eleget, az Országos Elnökség fegyelmi eljárás keretében határozattal kizárhatja, illetve vele szemben szankciót alkalmazhat.
Joghátrány alkalmazása a taggal illetve tisztségviselővel szemben
8/A. §
(1) A tag illetve tisztségviselő kizárására, vele szemben joghátrány alkalmazására kizárólag fegyelmi eljárás keretében kerülhet sor. Az Országos
Küldöttgyűlés hatásköre a fegyelmi szabályzat kiadása. Fegyelmi eljárás
megindítására bármely tag javaslatot tehet az erre rendelt testületnek,
ha a feltételezett fegyelmi vétség tudomásra jutásától számított három
hónap, illetőleg elkövetésétől számított egy év még nem telt el. A fegyelmi eljárást a megindításától számítva kilencven napon belül be kell
fejezni. Az eljárás alá vont személyt az illetékes regionális elnökből, az
Országos Elnök által felkért egy alelnökből és egy jogi végezettséggel
rendelkező szakemberből alakult bizottság meghallgatja, az eljárásban
a védekezést lehetővé kell tenni. Az eljárás során tett nyilatkozatokat és
az eljárás eredményeit írásban kell rögzíteni. Joghátrány alkalmazásáról
indokolással ellátott, írásba foglalt határozatban, általános szabályként
az Országos Elnökség rendelkezik azzal, hogy a tisztségviseléstől megfosztás (visszahívás), a javadalmazásban részesülő választott tisztségviselő tiszteletdíjának mérséklése vagy súlyosabb esetben a megvonása
a tisztségviselőt megválasztó testület hatáskörébe tartozik. Az indokolásnak tartalmaznia kell a joghátrány alkalmazásának alapjául szolgáló
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot a taggal/tisztségviselővel dokumentáltan közölni kell. Az érintett személy a döntés felülvizsgálatát a döntés kézhezvételét követő 30 napon belül az Etikai Bizottságtól igényelheti, ide nem
értve az Országos Küldöttgyűlés által meghozott határozatot, amelynek
felülbírálatára az illetékes bíróság jogosult.
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(2) Az Etikai Bizottság 30 napon belül dönt a felülvizsgálati kérelem elbírálásáról. Az Etikai Bizottság az iratok alapján hozza meg határozatát,
amelyben az elsőfokú határozatot megváltoztathatja vagy helybenhagyhatja, illetve új eljárás lefolytatását rendelheti el. Az Etikai Bizottság elmarasztaló határozatával szemben, annak kézhezvételétől számított 30
napon belül, bírósághoz lehet fordulni.
(3) Az Országos Elnökség fegyelmi eljárás keretében a 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 –, kizárást indítványozhat az Alapszabályban
megállapított, a tisztségviselőt megválasztó testület irányába.
Pártoló tag
9. §
(1) A Klub pártoló tagja lehet, aki egyetért a Klub céljaival és azok megvalósítását vagyoni hozzájárulással támogatja.
(2) A pártoló tag jogviszonya írásbeli nyilatkozata vagy azt pótló formanyomtatvány kitöltése és leadása útján, illetőleg a pénzügyi vállalás teljesítésével (ráutaló magatartással) jön létre. A pártoló tagság intézményét az
Országos Elnökség szabályozhatja.
(3) A pártoló tag részt vehet a Klub nyilvános rendezvényein, tájékoztatást
kérhet az általa nyújtott anyagi támogatás felhasználásáról. A pártoló tag
különleges jogállású tag, egyéb tagsági jogok nem illetik meg.
Tiszteletbeli tag
10. §
(1) Tiszteletbeli tag lehet az a természetes személy, aki tevékenységével
jelentősen hozzájárult az automobilizmus fejlődéséhez, a Klub céljainak
megvalósításához.
(2) Az Országos Elnökség, illetve az Elnök és a Főtitkár átruházott hatáskörben az „Autóklub tiszteletbeli tagja” elismerő címet adományozhatja an-
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nak, aki tekintélyével, tudásával a Klub tevékenységét vagy az automobilizmus fejlődését előmozdította. Az adományozást megelőzően ki kell
kérni az illetékes regionális elnök véleményét.
(3) A tiszteletbeli tag különleges jogállású tag, a Klub tevékenységében és a
Klub nyilvános rendezvényein tanácskozási joggal részt vehet, azonban
választójog nem illeti meg és tisztségviselővé nem választható.
Flotta tag
11. §
A Klubnak ún. flotta tagjai is lehetnek. E tagsági viszony kereteinek szabályozása az Országos Elnökség hatásköre. A flottaszerződés megkötésére a
Főtitkár jogosult.

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.
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(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 öszsze. 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 öszszehívni, 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
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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 2/3os 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.
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(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,
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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.
(4) A regionális elnökség ülései napirendjét, előterjesztéseit, javaslatait, az
elhangzottak lényegét, a döntéseket és állásfoglalásokat jegyzőkönyvkivonat, 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.
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(6) A bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz a regionális elnökség
ülésén.
V. A KLUB ORSZÁGOS SZERVEI
17. §
A Klub országos szervei:
a) Országos Küldöttgyűlés,
b) Országos Elnökség,
c) Felügyelő Bizottság,
d) Etikai Bizottság,
e) Klubtanács,
f) Főtitkárság.

VI. ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS
18. §
Az Országos Küldöttgyűlés a Klub legfelsőbb döntéshozó szerve. Az Országos Küldöttgyűlésen szavazati joggal a regionális küldöttgyűlésen megválasztott országos küldöttek és az Országos Elnökség tagjai rendelkeznek.
19. §
(1) Az Országos Küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
b) a Klub megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
c) az Országos Elnökség éves beszámolójának – ezen belül a Klub vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása,
d) a végelszámoló kijelölése,
e) megszűnés esetén rendelkezés a Klub vagyonáról,
f) a Klub Elnökének, három alelnökének, az Országos Elnökség hét tagjának, a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság elnökeinek és tagjainak
(a továbbiakban: országos tisztségviselők) megválasztása
g) a társelnöki cím használatára jogosult alelnök felkérése,
h) döntés az Országos Küldöttgyűlés által választott tisztségviselők esetleges tisztségétől történő megfosztásáról (visszahívásáról), valamint a javadalmazásban részesülő választott tisztségviselők tiszteletdíjának mérsékléséről vagy megvonásáról,

13

a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság jelentésének az elfogadása,
az f) pontban foglalt tisztségviselők, továbbá a regionális szervezet elnöke és alelnöke részére adható tiszteletdíj mértékének és a juttatások
rendjének megállapítása,
k) a Fegyelmi Szabályzat elfogadása,
l) meghatározza az örökös tiszteletbeli elnök és örökös tiszteletbeli főtitkári címre vonatkozó részletes szabályokat és az ezen cím birtokosait
megillető jogosultságokat.
i)
j)

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő hatáskörök gyakorlására az Országos Elnökség – beszámolási kötelezettség mellett - általános felhatalmazást kap.
Külön felhatalmazást ad az Országos Elnökségnek, illetőleg a Főtitkárnak
hirdetési, reklám, illetve közvetítési jogokkal kapcsolatosan egy évnél hoszszabb időre szóló szerződés megkötésére, illetve az ilyen szerződés évenkénti felülvizsgálatára, amely szerződés megkötéséről, illetve felülvizsgálatával kapcsolatos döntésekről a felhatalmazottak a soron következő Országos Küldöttgyűlésnek beszámolásra kötelesek.
20. §
(1) Az Országos Küldöttgyűlést évente legalább egy alkalommal, továbbá
szükség szerint kell összehívni. 60 napon belül akkor is össze kell hívni,
ha azt a tagok 10 százaléka vagy a Felügyelő Bizottság az ok megjelölésével írásban kéri, illetőleg ha a bíróság elrendeli.
(2) Az Országos Küldöttgyűlést az Elnök hívja össze, a kijelölt határnapot
megelőzően legalább 8 nappal a Klub székhelyére vagy az ülés időpontját is tartalmazó meghívóban megjelölt helyszínre. Egyidejűleg a szavazati joggal rendelkezők részére írásban vagy elektronikus úton megküldi
a tervezett napirendet és a megtárgyalásra benyújtott előterjesztéseket.
Az Országos Küldöttgyűlésen részt vesznek a küldöttek, az Országos
Elnökség tagjai és a meghívottak. Ha az Országos Küldöttgyűlést nem
szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van és egyhangúlag hozzájárul
az ülés megtartásához.
Az Országos Küldöttgyűlés dönt a tervezett napirend megerősítéséről.
Ezt követően már csak kérdések, észrevételek és bejelentések kerülhetnek a testület elé. Az Országos 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.
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(3) Az Országos Küldöttgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezők ötven százaléka plusz egy fő jelen van, feltéve, hogy a megjelent küldöttek száma meghaladja az Országos Elnökség jelenlévő tagjainak számát. Az összehívott Országos Küldöttgyűlés határozatképtelensége esetére, az Elnök jogosult – az eredeti meghívóban erre is utalva –
az Országos Küldöttgyűlést változatlan napirenddel, még aznapra, a
közzétett időpontot követő első órára, illetve megfelelő időpontra ismételten összehívni. A másodízben összehívott Országos Küldöttgyűlés a
megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirend tekintetében határozatképes, feltéve, hogy a megjelent küldöttek száma meghaladja az
Országos Elnökség jelenlévő tagjainak számát.
Az Országos Küldöttgyűlés egyes döntéseket ülés tartása nélkül, 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 Küldöttgyűlés összehívása mindehhez képest felesleges költségtöbbletet vagy időveszteséget jelentene. Az ilyen üggyé nyilvánítás
annak a testületnek a hatásköre, amelyik jogosult az Országos Küldöttgyűlés elé döntési javaslat előterjesztésére. Ha levélbeli vagy elektronikus szavazás során bármely szavazati joggal rendelkező az ülés megtartását kívánja, az Országos Küldöttgyűlést az Elnöknek össze kell hívnia.
A levélbeli vagy elektronikus szavazás részletes szabályait a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az Országos Küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Erre irányuló indítvány elfogadása esetén az Elnök
elrendeli a titkos szavazást. A jelenlévő szavazati joggal rendelkezők kétharmadának szavazata szükséges a Klub más egyesülettel való egyesülése, megszűnése és megszűnés esetén a vagyonnal való rendelkezés kimondásakor, valamint az Alapszabály és az Alapszabály 2. §-ában
foglalt alapelvek megállapításához.
(5) Az Országos Küldöttgyűlés ülését az Elnök (alelnök), illetve a jelen lévő
tagok egyszerű szótöbbségével megválasztott levezető elnök vezeti. Az
Országos Küldöttgyűlésen elfogadott napirendet, az elhangzottak lényegét és az elfogadott határozatokat tartalmazó jegyzőkönyv-kivonatot kell
vezetni, amelyet az Elnök és az Országos Küldöttgyűlésen e feladatra
megválasztott két tag és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít. A ha-
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tározatok kihirdetése érdekében a jegyzőkönyv-kivonatot az ülésen szavazati joggal rendelkezők részére, az ülést követő 15 napon belül elektronikus úton meg kell küldeni.
(6) Felhatalmazást kap az Alapszabály 17. § b), c), d) alpontjában meghatározott testület arra, hogy – az adott testület elnöki, továbbá az Országos Elnökségben képviselettel rendelkező regionális szervezeti elnök
tisztét kivéve – kétharmados többségű választás útján a megüresedett
tisztséget betöltse. Az erről hozott döntést a legközelebbi Országos Küldöttgyűlés felülvizsgálhatja.
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
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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,
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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,
i) a Klub tevékenységével összefüggő szabály súlyos és ismételt
megszegése esetén felfüggeszti a regionális elnökség működését, elrendelve a regionális elnökség vagy a regionális küldöttgyűlés összehívását,
j) átruházott hatáskörben kinevezi, illetve felmenti a Főtitkárt,
k) állandó vagy eseti szakbizottságot hoz létre és működtet,
l) felkéri a Klubtanács tagjait,
m) 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,
n) 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,
o) meghatározza a tiszteletbeli cím adományozásának rendjét, illetve tiszteletbeli tag címet adományoz,
p) megállapítja az Alapszabály függelékében rögzített regionális
szervezetek felsorolását, és a Klub tevékenységeinek jegyzékét,
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q) jelen Alapszabály és Választás Szabályzat (1. sz. melléklet) keretei között megállapítja a tisztújítás választási ütemtervét, a névjegyzék összeállításának eljárási rendjét (Választási Rend), annak adat-tartalmát, az arra történő felvétel módjait, eljárását és
biztosítékait,
r) 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,
s) átruházott hatáskörben megválasztja a könyvvizsgálót, dönt a
visszahívásáról és díjazásának megállapításáról,
u) 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.
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(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.
VIII. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
23. §
(1) Az Országos Küldöttgyűlés három tagból álló Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság maga határozza meg ügyrendjét a 3. sz.
mellékletre figyelemmel.
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(2) A Felügyelő Bizottság a Klub legfőbb ellenőrző szerve. Rendszeresen,
továbbá időszakonként ellenőrzi, elemezi és értékeli a hatályos jogi szabályozás, továbbá a Klub belső szabályzatainak a költségvetési és a
pénzügyi tevékenységekre vonatkozó előírásai érvényesülését. Az ellenőrzések során kért iratokat és adatokat mindenki köteles a Felügyelő Bizottság rendelkezésére bocsátani.
(3) A Felügyelő Bizottság kérésre tájékoztatja az Országos Elnökséget a
Klub szerveinél végzett ellenőrzések tapasztalatairól, a megtett intézkedéseiről. A Felügyelő Bizottság véleményezi a Klub költségvetésének
tervezetét és az annak végrehajtásáról szóló beszámolót. Állásfoglalását
írásban az Országos Elnökség elé terjeszti.
(4) A Felügyelő Bizottság ellenőrzései során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére - határidő kitűzésével - felhívja az intézkedésre jogosult
személyeket, testületeket. Az Országos Elnökség működésében feltárt
súlyos hiányosságok esetén indítványozhatja mind az Országos Elnökség, mind az Országos Küldöttgyűlés összehívását.
(5) A Felügyelő Bizottság az Országos Küldöttgyűlésnek - annak minden
ülésén - jelentést tesz az előző ülés óta eltelt időszakban végzett vizsgálatokról és a megtett intézkedésekről.
(6) A Felügyelő Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz az Országos
Elnökség ülésén.
IX. ETIKAI BIZOTTSÁG ÉS KLUBTANÁCS
Etikai Bizottság
24. §
(1) Az Országos Küldöttgyűlés három tagból álló Etikai Bizottságot választ.
Az Etikai Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét a 3. sz. mellékletre
figyelemmel.
(2) Az Etikai Bizottság kivizsgálja és elbírálja azokat a fellebbezéseket, amelyeket a tagok és a választott tisztségviselők ügyeiben az Országos Elnökség vagy a tisztségviselőt megválasztó testület hozott, továbbá bármely szinten etikai, fegyelmi elmarasztalásként, avagy az összeférhetetlenség megállapítása körében hoztak.
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Az Etikai Bizottság hatásköre nem terjed ki az Országos Küldöttgyűlés
által választott tisztségviselők esetleges tisztségétől történő megfosztásának (visszahívásának), valamint a javadalmazásban részesülő választott tisztségviselők tiszteletdíjának mérséklésének vagy megvonásának
a felülvizsgálatára.
(3) Az Etikai Bizottság az Országos Küldöttgyűlésnek - annak minden ülésén - jelentést tesz az előző ülés óta eltelt időszakban végzett tevékenységéről.
A Klubtanács
25. §
(1) A Klubtanács az Országos Elnökség állandó tanácsadó testülete, mely
ajánlásait felkérésre, állásfoglalásként fogalmazza meg.
(2) A Klubtanács tagjai közül elnököt választ és meghatározza ügyrendjét a
3. sz. mellékletre figyelemmel.
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 főtitkár-helyettes(ek) segítik.
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(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
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f)

g)

h)

i)

j)
k)
l)

gazdálkodás stratégiai rendjére és szervezetére, továbbá a vagyongazdálkodás rendjére vonatkozó javaslatot,
javaslatot tesz a Klub költségvetésére, folyamatosan biztosítja a
Klub működőképességét, és fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedéseket kezdeményezi,
javaslatot tesz a különböző tagdíj-kategóriákhoz tartozó szolgáltatások körére és a tagdíj mértékére, azokkal összefüggő kedvezmények rendjére,
a Főtitkárság Szervezeti és Működési Szabályzatának keretei között meghatározza az irányítása alá tartozó operatív szervezeti
egységek és funkciók működési rendjét,
szakmai, pénzügyi, hatékonysági, jogi és igazgatási célú ellenőrzést végez, melyet összehangol az ellenőrzést végző más szervezetekkel, testületekkel,
ellátja a klub-vagyonnal gazdálkodó szervezet és a szolgáltatásokat szervező egységek működésének operatív irányítását,
a Klub zavartalan működése érdekében kialakítja az üzletfolytonossági rendszereket, biztosítja az adatvédelmet,
biztosítja az Autósélet kiadását.
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
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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.
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(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.
XII. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
30. §
(1) Az Országos Elnök, az Országos Elnökség tagjai, a Felügyelő Bizottság,
az Etikai Bizottság, továbbá a számvizsgáló bizottságok elnökei és tagjai
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e megbízatásuk időtartama alatt a Klubban legfeljebb még egy másik választott tisztséget tölthetnek be, ha azt az említett tisztségek tartalma
egyébként nem zárja ki. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a 21. § (7) g)
és k) pontban rögzített testületek tisztségviselőire és tagjaira.
(2) A gazdasági összeférhetetlenség szabályozására és megállapítására az
Országos Elnökség jogosult.
(3) Az Országos Elnökség a jelölőbizottság javaslata alapján a gazdasági
összeférhetetlenség fennállása alól arra tekintettel is adhat felmentést,
hogy az érintett személy választott tisztség betöltésének jelölését elfogadja.
(4) Összeférhetetlen az országos elnökségi tagsággal bármely olyan szervezetnél viselt vezető tisztség is, amelynek célja vagy alaptevékenysége
a MAK-éval egyezik.
(5) A Klub alkalmazottja e jogviszonyának fennállása idején választott tisztséget nem viselhet.
(6) A Klub bármelyik tisztségviselője a MAK-tól legfeljebb két jogcímen kaphat tiszteletdíjat.

XIII. VEGYES, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
31. §
(1) A Klubot a Fővárosi Törvényszék 01-02-0000433 lajstromszám alatt
tartja nyilván.
(2) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek gazdálkodó
tevékenységéről szóló hatályos rendelkezések előírásait kell alkalmazni.
32. §
(1) Az Alapszabály-módosítás az elfogadásának napján lép hatályba, mely
egyben a Klub honlapján történő közzététel napja is. Ezáltal jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály hatálybalépésének időpontja 2015.
december 17-e.
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(2) A Választási Szabályzat 1. § (2)-ben foglalt szabályozás a 2019. évi tisztújítás időpontjával lép hatályba, annak rendelkezéseit a soron következő
tisztújítás alkalmával kell első ízben alkalmazni.
(2) A mellékletek (1-4.) az Alapszabály elválaszthatatlan részét képezik, a
függelékek tartalmának megállapítása és megváltoztatása az Országos
Elnökség hatásköre.

Hegedűs Oszkár
a Magyar Autóklub elnöke

Az Alapszabályt egységes szerkezetbe foglalva elfogadta a MAK 15/2015.
(2015.XII.17.) sz. Küldöttközgyűlési határozata.
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1. sz. melléklet

A KLUB VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA
1. §
(1) A Klub regionális és országos önkormányzati testületeinek tagjait, tisztségviselőit az Alapszabály és a jelen Választási Szabályzat előírásai
szerint kell választani.
(2) A választás 5 évre eredményez mandátumot azzal, hogy a mandátum a
lejárat hónapjában megtartott sikeres tisztújításig tart.
A választás ütemtervét az Országos Elnökség állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt testületek tagjai, tisztségviselői választását
megejtő ülések jegyzőkönyveinek - az Alapszabályban meghatározott
előírásokon túl - tartalmaznia kell:
a) a jelöltek nevét és a jelöléssel kapcsolatos szavazások eredményét,
b) a megválasztott testületi tagok, tisztségviselők nevét és a szavazás(ok) számszerű adatait.
(4) Az érvényesen megválasztott testületi tagokról, tisztségviselőkről az e
célra rendszeresített adatlapot kell kitölteni.
(5) Minden választásra jogosult tag a lakóhelye szerint illetékes regionális
szervezetnél gyakorolhatja szavazati jogát a Választási Szabályzat 2.§ ban foglaltak szerint.
(6) Az aktív és passzív választási jog gyakorlásához a meghirdetett küldöttválasztó gyűlés időpontját megelőzően legalább 15 nappal – hirdetményben közzétett módon történő- névjegyzékbevétel szükséges. A névjegyzékbe való felvétel tagi kezdeményezésére 30 nap áll rendelkezésre. A
névjegyzék összeállításának rendjét, annak adat-tartalmát, az arra történő felvétel módjait, eljárását és biztosítékait az Országos Elnökség
szabályozza a Választási Rend keretei között.
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REGIONÁLIS-KÜLDÖTTVÁLASZTÁS
2. §
(1) A regionális szervezet küldöttválasztó gyűlésén minden megkezdett
1000 fő után választanak egy küldöttet a regionális küldöttgyűlésbe.
(2) A küldöttválasztó gyűlést az Autóséletben és a honlapon, továbbá helyben szokásos módon közzétett közleménnyel a regionális elnök hívja
össze.
(3) A küldött(ek) személyére valamennyi tag javaslatot tehet. Ha a jelöltek
száma meghaladja a választható tisztségviselők (küldöttek) számát, úgy
valamennyi jelöltnek a szavazólapra való felkerülését szavazásra kell bocsátani. Jelöltnek kell tekinteni és a szavazólapra fel kell venni azt a személyt, akinek jelölését a jelenlevő tagok legalább 10 százaléka támogatta. Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a legtöbb szavazatot
kapta.
(4) A küldöttválasztó gyűlést a regionális elnök vagy az erre a tisztre megválasztott személy vezeti.
(5) A levezető elnök - erre irányuló indítvány esetén - a szavazás módját
(titkos vagy nyílt) szavazásra bocsátja. A szavazásnak azt a módját kell
alkalmazni, amely a legtöbb szavazatot kapta. Indítvány hiányában nyílt
szavazással dönt a küldöttválasztó gyűlés.

REGIONÁLIS SZERVEZET
3. §
(1) A regionális elnökség a regionális küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó választások lebonyolítása érdekében - a regionális elnök javaslatára – a
választás napját legalább 45 nappal megelőzően jelölő, továbbá szavazatszedő és számláló bizottságot választ. A bizottságok összetételét (létszámát, elnökét) a regionális elnökség határozza meg.
(2) A jelölőbizottság feladatai:
a) összegyűjti a küldöttgyűlés által megválasztható testületek tagjaira (tisztségviselőire) vonatkozó javaslatokat,
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b) valamennyi jelöltnél vizsgálja a jelöltséghez, illetve a megválasztáshoz szükséges feltételek meglétét,
c) a feltételeknek megfelelő jelöltek listáját a választást megejtő ülésen előterjeszti.
(3) A szavazatszedő - számláló bizottság feladata:
a) a küldöttgyűlésen ismerteti a szavazás módját, a szavazólapon
szereplők listáját,
b) a leadott szavazatokat összeszámlálja és a szavazás eredményét vagy annak eredménytelenségét ismerteti.
(4) A regionális szervezet küldöttgyűlését a regionális elnök hívja össze.
(5) A jelölőbizottság által javasolt személyeken kívül az érintett testületben
egyébként szavazati joggal rendelkező tagok további javaslatokat tehetnek. Ha a jelölőbizottság előterjesztése, valamint a további jelölések öszszességében több személyt tartalmaznak, mint a megválasztható testületi tagok (tisztségviselők) száma, úgy valamennyi jelöltet a szavazólapra
való felkerülés előtt szavazásra kell bocsátani. Jelöltnek az tekinthető,
akit a jelenlévő szavazati joggal rendelkezők 10 százaléka szavazatával
támogat.
(6) A szavazólapra felkerült jelöltek közül megválasztottnak az tekinthető,
aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének szavazatát megkapta. Azoknál a testületi tagoknál (tisztségviselőknél), akiknél ez a szavazati arány nincs meg, új választási fordulót kell tartani. A második fordulóban új jelöltet csak az első fordulóban meg nem választott jelöltek
visszalépése esetén lehet állítani. A második fordulóban megválasztottnak azt a jelöltet kell tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén újabb választási fordulót kell tartani.
(7) A regionális szervezet küldöttgyűlése – az itt meghatározott keretek között – szervezetenként öt évre küldötteket választ az Országos Küldöttgyűlésbe az alábbiak szerint:
-

-

1-től 5000 főig terjedő taglétszám esetén 5 küldött,
5001-től 10000 főig terjedő taglétszám esetén 5 küldött és az 5000
– 10000fő közötti taglétszám után minden megkezdett 1000 tagonként egy – egy további küldött,
10001-től 30000 főig terjedő taglétszám esetén 10 küldött és a
10000 és 30000 közötti taglétszám után minden megkezdett 5000
tagonként egy – egy további küldött,
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-

-

30001-től 60000 főig terjedő taglétszám esetén 14 küldött és a
30000 és 60000 közötti taglétszám után minden megkezdett 10000
tagonként egy – egy további küldött,
60000 fő taglétszám felett 17 küldött és a 60000 fő feletti taglétszám
után minden megkezdett 20000 tagonként egy – egy további küldött.

Taglétszám
Küldött
-----------------------------------------------------1-5000
5
5001-6000
6
6001-7000
7
7001-8000
8
8001-9000
9
9001-10000
10
10001-15000
11
15001-20000
12
20001-25000
13
25001-30000
14
30001-40000
15
40001-50000
16
50001-60000
17
60001-80000
18
80001-100000
19
10000120
(8) Az egyes regionális szervezetek által megválasztható országos küldöttek
számát a választást megelőző év december 31-én fennálló tagsági állapot alapján az Országos Elnökség állapítja meg.
(9) A regionális szervezet elnöksége a jelölő- és a szavazatszedő bizottságot egy alkalomra vagy öt évre választja.
ORSZÁGOS SZERVEZET
4. §
(1) Az Országos Elnökség az Országos Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó
választások lebonyolításának érdekében – a Klub elnökének javaslatára,
a választás napját legalább 45 nappal megelőzően – jelölő, továbbá szavazatszámláló és mandátumvizsgáló bizottságot választ. A bizottságok
összetételét és létszámát az Országos Elnökség állapítja meg. A bizottságok tagjaik közül elnököt választanak.

32

(2) A jelölő- és szavazatszámláló bizottság feladatára a regionális szerveknél említett jelölő- és szavazatszámláló bizottságokra vonatkozó szabályok az irányadók.
(3) A mandátumvizsgáló bizottság feladata a küldöttek megbízólevelének átvétele és érvényességének vizsgálata, továbbá annak biztosítása, hogy
az Országos Küldöttgyűlésen szavazásban csak az arra jogosultak vegyenek részt.
(4) Az Országos Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó testületi tagok, tisztségviselők személyére a jelölőbizottságon kívül az Országos Küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkezők is javaslatot tehetnek. Szavazólapra az
a jelölt vehető fel, akit a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább 10 százaléka szavazatával támogat.
(5) Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki az érvényes szavazatok több
mint felét megkapta. Második választási fordulót kell tartani, ha az első
forduló eredményeként valamelyik testületi tagsági, tisztségviselői státusz nem tölthető be. A második fordulóban új jelölt akkor állítható, ha az
első fordulóban meg nem választott jelöltek valamelyike visszalépett. A
második szavazást követően megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki
a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén újabb választási fordulót kell tartani.
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2. sz. melléklet
A Klub alapcél szerinti tevékenységeinek TEÁOR szám szerinti meghatározása

4520

Gépjárműjavítás, - karbantartás

4532

Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem

4719

Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4761

Könyv-kiskereskedelem

4762

Újság-, papíráru-kiskereskedelem

4778

Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme

4791

Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

4941

Közúti áruszállítás

5520

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5221

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5814

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

6622

Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

7120

Műszaki vizsgálat, elemzés

7711

Személygépjármű kölcsönzése

7911

Utazásközvetítés

7912

Utazásszervezés

7990

Egyéb foglalás

8532

Szakmai középfokú oktatás

8551

Sport, szabadidős képzés

8553

Járművezető-oktatás

9329

Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499

Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
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Az alapcél szerinti tevékenység tartalmát nem érintve a hatályos adójogszabályok indokolják a célszerinti tevékenység TEAOR besorolásán túlmenő,
az egyes tevékenységek nevesített kibontását.
A Klub alapcél szerinti nevesített tevékenységei különösen:
-

Érdekvédelem, érdekképviselet, érdekérvényesítés, jogi, műszaki
és egyéb tanácsadás, jogi képviselet, közérdekű, polgári peres, hatósági és egyéb eljárások folytatása a közcél megvalósítása érdekében. A tevékenységeket a klubtagok részére ingyenesen biztosítja a Klub, munkavállalói, továbbá ügyvédekkel, ügyvédi irodákkal
és szakértőkkel kötött szerződések keretében, melynek díjazása
rögzítésre kerül a szerződésben.

-

Képviselet, részvétel és együttműködés a hazai és a nemzetközi
szervezetekben (pl. FIA, ARC, FIVA), a társklubokkal egyéb autós
és nemzetközi szervezetekkel kapcsolattartás, együttműködés. A
nemzetközi rendezvényeken, konferenciákon résztvevők – tisztségviselők, operatív apparátus - napidíját, utazási, szállás, egyéb
dologi – pl. internethasználat, taxi, stb. - kiadásokat költségei között
elszámolja a Klub. A külföldi kiutazásokat az operatív apparátus
nemzetközi csoportja készíti elő.

-

Az autósok teljes körű kiszolgálása érdekében a gépjárművek üzemeltetésével, használatával összefüggő szolgáltatások szervezése
és végzése, elsődlegesen a műszaki- és hatósági tevékenység,
eredetiségvizsgálat, környezetvédelmi mérés, gépjárműjavításkarbantartás, autóvillamosság, szerviz tevékenység, a szerviz tevékenységek során beépített alkatrész értékesítés, muzeális minősítés, helyszíni műszaki segélyszolgálat, (akkumulátor, alkatrész,
kenőanyag, karbantartási és rezsianyag, stb. beépítése és értékesítése) menetkészség helyreállítás, gépjárműszállítás. A tevékenység folyamatos működéséhez biztosítja az infrastruktúra költségein
túl a hatósági felülvizsgálatokkal, időszakos ellenőrzésekkel,
munka- és tűzvédelemmel, munkavállalók képzésével kapcsolatos
– tanfolyam részvételi, előadói díjak, utazás, szállás, tananyag, stb.
- költségeket. Országos informatikai hálózatot üzemeltet, fedezi a
felügyeleti és karbantartási költségeket.

-

Call Center működtetése a belföldi és nemzetközi segítségnyújtás,
továbbá assistance szolgáltatás szervezése és végzése érdekében
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belföldi klubtagok, illetve a nemzetközi társklubok tagjai, valamint a
szolgáltatást igénybevevő nem klubtag autósok részére. Az assistance szolgáltatás keretében – különösen - segítségnyújtás, szállítás, bérautó, csereautó, taxi, szállás, hazautazás, gépjármű javítás
szervezése és végzése, gépkocsi tárolás, alkatrész utánküldés biztosítása. Mindezeket nemzetközi elszámolási keretében (Európai
Snake, Európai SMARC, Garanciavállalás) végzi. Közlekedésbiztonsági szolgáltatások szervezése és végzése, járművezetés oktatás, vizsgaszervezés és vizsgáztatás, közlekedésbiztonsági felnőtt
oktatás, vezetéstechnikai tréning rendezvényszervezéssel és vendéglátással. A Call Center működésével és az assistance szolgáltatások folyamatos biztosításával kapcsolatos költségeket – pl. informatikai hálózat, programok fejlesztése, „zöld számok” díjai, humán erőforrás képzése, oktatók biztosítása, stb. - viseli.
-

Bel- és külföldi közlekedési információk biztosítása és tanácsadás
végzése pl. klubinform, honlap üzemeltetés, magazin (hírlevél) kiadás stb. Az ifjúság közlekedésbiztonságra nevelésének támogatása és végzése, diák közlekedésbiztonsági oktatás végzése, belés külföldi vetélkedők szervezése, bonyolítása, különböző összejövetelek tartása, országjáró közlekedésbiztonsági program működtetése, amelyekhez költségek merülnek fel, pl. oktatók, előadók
díja, terembérlet, utazás, szállás, vetélkedők díjai, versenyeken
résztvevő gyermekek felügyeletének és azok költségeinek biztosítása stb.

-

Az automobilizmushoz kapcsolódó turisztikai és sporttevékenység
végzése, be- és kiutazó idegenforgalom bonyolítása, utazásszervezés, utazás közvetítés és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások,
termékek értékesítése. Biztosítások - utazással kapcsolatos úti cikkek – pl. térképek, útikönyvek, múzeumi belépők, városkártyák, vonatjegyek, repülőjegyek, stb. - értékesítése, amit központi referatúra és országos ügyfélszolgálati irodai hálózat keretében lát el és
biztosítja a működéshez szükséges költségeket.

-

Az automobilizmus fejlődésének elősegítése minden rendelkezésre álló eszközzel.

-

Tagdíj ellenében térítésmentes és kedvezményes szolgáltatások
nyújtása klubtagok és az autósok részére pl. országúti segélyszolgálat, Autósélet újság, assistance biztosítás juttatása. Továbbá
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szolgáltatói kedvezmények szervezése és biztosítása pl. SYC és
egyedi kedvezmények. Finanszírozza a tagnak nyújtott szolgáltatásokat az országos segélyszolgálati hálózat fenntartásával, folyamatos működtetésével, a munkavállalók képzésének biztosításával, stb.
-

A fent részletezett alapcélok megvalósítása érdekében társadalmi
testületek, (Országos Küldöttgyűlés, regionális küldöttgyűlés, elnökségek, bizottságok) és az operatív szervezet (Főtitkárság) működtetése, amely ellátja a Klub alapcél szerinti tevékenységéhez
szükséges vagyon működtetését is alkalmanként - az alapcél szerinti tevékenység teljes körű megvalósítása érdekében - közreműködők bevonásával, igénybevételével.
A társadalmi testületek tisztségviselőinek megbízatásuk ellátásával
kapcsolatban felmerült dologi költségei között elszámolja a tiszteletdíjat, útiköltséget, magán gépkocsi használatot, szállást és a testületi ülések, összejövetelek alkalmával felmerült dologi kiadásokat:
terembérlet, frissítő italok, stb.

-

A Klub tevékenységét munkavállalók alkalmazásával, szerződött
partnerek és beszállítók foglalkoztatásával végzi, biztosítja a működéshez szükséges tárgyi és technikai feltételeket, viseli azok
költségeit.

-

A Klub a fent részletezett alapcél szerinti tevékenységeihez bevételt szerez. Szolgáltatásait a tagdíj ellenében térítésmentesen, önköltségi áron, vagy a piaci árszinthez viszonyítva kedvezményes
díjazás ellenében biztosítja:


a Magyar Autóklub tagjai részére,



az autóklubok világszövetségében tag társklubok
és azok tagjai részére,



a szerződött partnerek részére,



az automobilizmus (és a közlekedés) valamennyi
résztvevője és közreműködője részére.
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2/A. sz. melléklet

A Klub gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő egyéb tevékenységei:



a pénzeszköz betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő elhelyezése,
az ingatlan megszerzése, használatának átengedése és átruházása
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3. sz. melléklet:

Az Alapszabály 16. §, 23-25. §-ában szabályozott bizottságok alapvető eljárási szabályai:

A bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, a bizottságot az elnök hívja össze. Az ülés határozatképes, ha azon a tagok 50 %a jelen van. A bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Jelen alapvető eljárási szabályokat kell alkalmazni a hivatkozott testületek ügyrendjének meghatározásakor.
A döntésekről jegyzőkönyv-kivonatot kell készíteni és azt archiválni oly módon, hogy az érintettek számára hozzáférhető legyen.
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4. sz. melléklet
A levélbeli és az elektronikus szavazás részletes szabályai
Levélbeli és elektronikus szavazást az Elnök kezdeményezi a határozat tervezetének a szavazati joggal rendelkezők részére történő megküldésével,
akik annak kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos (Országos Küldöttgyűlés), illetve legalább háromnapos (Országos Elnökség, és egyéb testületek) határidőn belül küldhetik meg szavazataikat a Főtitkárság részére.
Levélbeli és elektronikus szavazás esetén a határozatképesség szabályait
úgy kell alkalmazni, hogy eredményes a levélbeli és elektronikus szavazás,
ha legalább annyi arra jogosult szavazott, amennyi szavazati jogot képviselő
tag jelenléte szükséges lenne ülés tartása esetén.
A szavazatszámlálást 3 fős, az Elnök által eseti jelleggel felkért bizottság
végzi. A szavazatszámlálásról jegyzőkönyv kerül felvételre, a szavazólapokat ki kell nyomtatni és a szavazást követően egy évig meg kell őrizni.
A szavazás során biztosítani kell a szavazásra jogosultak beazonosítását. A
szavazatot levélbeli szavazás esetén a szavazatot leadó aláírása hitelesíti,
elektronikus szavazás esetén pedig az elektronikusan továbbított aláírt szavazólap vagy az előzetesen rögzített jelszó.
Elektronikus úton titkos szavazás nem bonyolítható.
Levélbeli szavazás esetén nyílt szavazás egyszerű egy borítékos, titkos szavazás kétborítékos módon bonyolítható (a második borítékban van a titkos
szavazat). Nyílt levélbeli szavazás – amennyiben ennek a biztosítékai megvannak - telefaxon vagy közvetlen számítógépes kapcsolat útján is lebonyolítható. A szavazás során minden szavazásra jogosult annyi szavazattal rendelkezik, mint a testületi ülés keretében lebonyolított szavazás során. Érvénytelen a levélbeli szavazás a nyílt szavazás érvénytelenségeinek eseteiben, továbbá akkor is, ha nem állapítható meg a szavazatot leadó személye,
szavazati jogosultsága, vagy ha a leadott szavazat bármely okból a megadott határidő után érkezik be. A levélbeli szavazás rendjével kapcsolatos
vitát a szavazatszámláló bizottság véleményezi, majd az Országos Elnökség dönt.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül
– ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó
szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – a szavazatszámlálást végző bizottság megállapítja a szavazás eredményét, és azt
a Főtitkárság további három napon belül közli a szavazati joggal rendelkezőkkel. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
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Ha bármely szavazásra jogosult tag az ülés megtartását kívánja, a testület
ülését az Elnöknek össze kell hívnia.
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1. sz. függelék
A Magyar Autóklub regionális szervezetei
1. MAK Közép- Magyarországi Regionális Szervezet
rövidítve: MAK KMRSZ)
1043 Budapest, Berda József u. 15.
2. MAK Dél-Dunántúli Regionális Szervezet
(rövidítve: MAK DDRSZ)
7624 Pécs, Mária u. 20.
3. MAK Dél-Alföldi Regionális Szervezet
(rövidítve: MAK DARSZ)
6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 114.
4. MAK Észak-Alföldi Regionális Szervezet
(rövidítve: MAK ÉARSZ)
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 155.
5. MAK Észak-Magyarországi Regionális Szervezet
(rövidítve: MAK ÉMRSZ)
3300 Eger, Kistályai út 6.
6. MAK Közép-Dunántúli Regionális Szervezet
(rövidítve: MAK KDRSZ)
2800 Tatabánya Komáromi út 68.
7. MAK Nyugat-Dunántúli Regionális Szervezet
(rövidítve: MAK NYDRSZ)
8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3/a
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2. sz. függelék
A Magyar Autóklub tevékenységeinek jegyzéke
4520

Gépjárműjavítás, -karbantartás

4532

Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem

4719

Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4761

Könyv-kiskereskedelem

4762

Újság-, papíráru-kiskereskedelem

4765

Játék-kiskereskedelem

4778

Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme

4791

Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

4941

Közúti áruszállítás

5520

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely, szolgáltatás

5221

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5814

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

6622

Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

6820

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7120

Műszaki vizsgálat, elemzés

7311

Reklámügynöki tevékenység

7711

Személygépjármű kölcsönzése

7911

Utazásközvetítés

7912

Utazásszervezés

7990

Egyéb foglalás

8532

Szakmai középfokú oktatás

8551

Sport, szabadidős képzés

8553

Járművezető-oktatás
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9329

Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499

Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
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