MAGYAR AUTÓKLUB
OLDTIMER TEAM TAGSÁGI KATEGÓRIA FELTÉTELEI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI
HATÁLYOS A 85/2015 ORSZÁGOS ELNÖKSÉGI HATÁROZAT ALAPJÁN 2016. JANUÁR 1-JÉTŐL.

I. Az Oldtimer Team tagsági jogviszony feltételei:
1) Az Oldtimer Team tag a Magyar Autóklub tagja, az Alapszabályban meghatározott tagsági jogokkal
és kötelezettségekkel.
2) Magyar Autóklub Oldtimer Team tagságot létesíthet, aki:
 dokumentáltan kinyilvánítja belépési szándékát, továbbá azt, hogy ismeri és elfogadja a
Magyar Autóklub Alapszabályát, továbbá a tagsági kategória szolgáltatási feltételeit és
 a tagsági kategóriára megállapított éves tagdíjat megfizeti.
A tagsági jogviszony belépési nyilatkozat aláírásával és a tagdíj megfizetésével jön létre.
3) Az Oldtimer Team tagság a tagsági oklevélen feltüntetett egyesületre, jogi személyre érvényes, a
tagsági jogokat a kijelölt, képviseletre jogosult személy gyakorolhatja.
Tagsági oklevél határozatlan időre kerül kibocsátásra, a jogviszony fennállását az elektronikus
nyilvántartás igazolja. Amennyiben a tagsági jogviszony fennállása vonatkozásában vita támad, a tag
a tagdíj befizetéséről szóló pénzügyi befizetési bizonylattal igazolhatja tagságának érvényességét.
4) A tagság nem ruházható át.
5) Az Oldtimer Team tagsághoz kapcsolódó, térítéses szolgáltatásról készült számla a tagsági
oklevélen feltüntetett – jogi személy – klubtag részére kerül kibocsátásra.
6) Az Oldtimer Team taggal a Magyar Autóklub a kapcsolattartást online valósítja meg. Az Oldtimer
Team tag részére a Magyar Autóklub valamennyi a tagsági jogviszonnyal összefüggésben álló
értesítést, tájékoztatást kizárólag az Oldtimer Team tag által megadott elektronikus címre küldi meg.
7) Amennyiben a tagsági oklevél megrongálódott, elveszett, vagy ellopták, ennek tényét a klubtagnak
a Magyar Autóklub OLdtimer Szekció Igazgató részére kell bejelentenie. A tagsági oklevél tagsági
évente egy alkalommal díjmentesen pótlásra kerül.
II. Az Oldtimer Team tag számára díjmentesen biztosított jogosultságok:
1) MAK kapcsolattartási és érdekérvényesítési tevékenységet végez az Oldtimer Team Tag
képviseletében:
 a jogalkotókkal, különösen az NFM, KIM;
 a jogalkalmazó hatóságokkal, különösen NKH, Közlekedési Felügyelőségek, KEKKH,
Központi Okmányiroda;
 az oldtimeres társadalom egyéb szereplőivel pl. a Műszaki és Közlekedési
Múzeummal, MAVAMSZ-szal, oldtimeres egyesületekkel és alapítványokkal.
2) Az Oldtimer Team Tag képviselője jogosult részt venni a MAK Oldtimer Szekció
tevékenységében az Oldtimer Szekció Működési Rendje szerint.
3) Javaslattételi lehetőség a MAK szakterületet érintő érdekképviseleti tevékenységéhez
 az oldtimereseket érintő közigazgatási ügyintézés terén;
 ismert oldtimeres jogokat befolyásoló jogszabályi változás esetén;
 az oldtimeres társadalmi kapcsolatok terén.
4) Kedvezményes belépési lehetőség az Oldtimer Team tag tagsága részére a MAK Oldtimer,
Oldtimer Prémium tagsági kategóriákba.
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5) Évente egy alkalommal részvétel az Oldtimer Team tagok részére megrendezett nyílt napon, a
muzeális minősítés szabályainak, folyamatának bemutatása érdekében.
6) Tájékoztatás és segítség biztosítása a nemzetközi szervezetek által kiadott minősítések (FIVA,
FIA stb.) Muzeális Minősítő Bizottság általi elismertetésben.
7) A MAK hírleveleiben, időszakos kiadványaiban tájékoztatás aktualitásokról.
8) Díjmentes részvétel a Show Your Card (SYC) programban, ami Európában és a világ más
földrészein idegenforgalmi és vendéglátó-ipari, illetve egyéb kedvezményekre jogosít.
Az Oldtimer Team tag jogosult bármely térítéses MAK szolgáltatás igénybe vételére, illetve a
klubtagok részére mindenkor meghatározott térítéses szolgáltatások tarifa kedvezményeire.
A tarifa kedvezmény érvényesítésének feltétele az Oldtimer Team tagsághoz kapcsolódó
klubtagsági adatok közlése a szolgáltatás megrendeléséhez.
9) Jogosult a részére megküldött hírleveleket, szakmai kiadványokat a társ szervezeteknek
továbbítani.
III. Az Oldtimer Team tag számára - külön megállapodás alapján - kedvezményes díjtétel mellett
biztosított szolgáltatások:
 elektronikus úton - formanyomtatványok (meghatalmazás, adásvételi megállapodás, stb.)
igénybevételének lehetősége,
 marketing és organizációs segítség, tanácsadás,
 külföldi rendezvényeken (ADAC, ÖAMTC, stb.) történő megjelenéshez segítségnyújtás,
 a felvonulásokon, „mozgó” rendezvényeken assistance szolgáltatás,
 kiadványaiban bemutatkozási és hirdetési lehetőség,
 hatósági/jogi tanácsadás, valamint egyesületi, szervezeti jogi tanácsadás,
 az Oldtimer Team tag részt vehet MAK által szervezett oldtimeres rendezvényeken, vállalva
az aktív közreműködést.
IV. Az Oldtimer Team tagsághoz kapcsolódó átváltások, hosszabbítások:
1. Belépés esetén a tagság határozatlan időre jön létre és a kiváltás napjától számított – tagdíjjal
fedezett – 365/366. napig érvényes, a szolgáltatások a tagsági díj beérkezését követően vehetőek
igénybe. Hosszabbítás esetén a lejáratot követő 365/366. napig érvényes a tagság.
2. A folyamatos klubtagság fennmarad, amennyiben a hosszabbítási tagdíj a tagság lejártát követő 30
napon belül befizetésre kerül.
5. Az Alapszabály 8. § (3) bekezdése szerint a tag kilépési szándékát dokumentáltan jelenti be. A
tagsági viszony e nyilatkozatnak a Klubhoz történő megérkezése napjával szűnik meg. A kilépési
szándék bejelentésének minősül, amennyiben a tag az éves tagsági díjat az esedékességet követő 30
napon belül, a Klub figyelemfelhívása ellenére nem fizeti meg.
V. Szolgáltatási jogosultságok, tarifakedvezmények:
1. A tagsághoz kapcsolódó tarifakedvezményre az Oldtimer Team tag jogosult.
VI. Vitarendezés
A tagsági jogviszony fennállásával kapcsolatos vitás ügyek rendezésével az Oldtimer Szekció
foglalkozik.
levelezési cím: Oldtimer Szekció, 1043 Budapest, Berda József u. 15.
telefon: 06-1/345-1675
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e-mail cím: oldtimer@autoklub.hu
VII. Egyéb rendelkezések
1) A tagsági kategória egységes tagsági díj mellett kerül kibocsátásra.
2) A MAK fenntartja a jogot, hogy akciók, internetes belépés keretében az egyszeri belépési tagdíjtól
teljes vagy részleges mértékben eltekintsen, illetve egyéb kedvezményt biztosítson.
3) Az Oldtimer Team tagság tagdíját és a szolgáltatási feltételeit az Országos Elnökség határozza meg,
amely legkésőbb a hatályba lépését megelőző 8. napon közzétételre kerül.
4) Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok és a Magyar Autóklub
Alapszabályának és szerződési feltételeinek rendelkezései, továbbá a Jármű Műszaki Szakág Vállalási
Szabályzata az irányadók.
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