FIAT 850 KLUB MAGYARORSZÁG
ALAPSZABÁLY

Előzmények:
A G.G.Arche Kft. (a továbbiakban: Vállalkozás) támogatja a magyarországi veteránjárművek, ezek
között is különösen a „FIAT 850” autótípus fellelhető képviselőinek megóvását. Támogatói
tevékenységét közösség szervezésén és e közösségnek nyújtott szolgáltatásain keresztül gyakorolja.
Fenti Vállalkozás képviselője és egyben 100% tulajdonosa (továbbiakban: Klubvezető) 2005. május
14.-én, a II. Nemzetközi Hármashatár menti Veteránjármű Találkozón megjelent FIAT 850
márkatársakkal, azok egyetértése mellett márkaklubot alakított, melynek
a) neve:

FIAT 850 Klub Magyarország
(továbbiakban: Klub)

b) rövidítése:
c) elnevezése angolul:
d) postacíme:

FIAT 850 Klub
FIAT 850 Club Hungary
1398 Budapest, Pf.: 555.

e) jelvénye (logó):

színes nyomatként

egy színű nyomatként

f) e-mail címe:
g) internet-elérhetősége(i):

fiat@850.hu
www.FIAT850.hu
www.fiat850klub.hu
www.fiat850club.hu

h) Klubvezető:

Frischfeld Viktor, telefonos elérhetősége:
+36 (20) 320 2579
Horváth Zoltán, telefonos elérhetősége:
+36 (20) 355 5955

i) Klubvezető-helyettes:
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1)

A Klub céljai:
a) A Klub a “FIAT 850” típusú és veterán korú, egyéb veterán gépjárművek
fenntartásával, gyűjtésével, üzemeltetésével és kiállításával foglalkozó, vagy azt
aktívan támogató magán- és jogi személyek tagságba tömörítése és köztük
kommunikációs lehetőség biztosítása.
b) A “FIAT 850” típus technikatörténeti jelentőségének megismertetése. Felkelteni az
érdeklődést e típus és általában a veterán járművek iránt.
c) A Klub hirdetése és a taglétszám bővítése.
d) Tagjai tájékoztatására “FIAT 850” –tárgyú szakirodalom beszerzése, fotó- és
technikai dokumentum-gyűjtemények összeállítása, karbantartása (közzététele).
e) Sportra, barátkozásra, szakmai tapasztalatcserére, illetve művelődésre alkalmat
adó programok, -rendezvények szervezésével és támogatásával. elősegíteni a
szabadidő kellemes és hasznos eltöltését.
f) Autós-motoros túrák szervezésével gazdagítani a technika, a természet, a kultúra,
Magyarország és más népek, országok megismerésének lehetőségeit.
g) Kapcsolatokat kialakítani, fenntartani és fejleszteni mind a helyi, mind pedig az
országos szintű intézményekkel, társadalmi szervezetekkel. Nemzetközi
kapcsolatok kiépítése. Kapcsolatfelvétel a sajtóval és más médiákkal.
h) Egymás segítése kölcsönösségi alapon és ellenszolgáltatási igény nélkül.

2)

A Vállalkozás támogatói tevékenysége:
a) Nyilvántartást vezet a Klub tagjairól.
b) Hirdetések és PR útján, valamint a Klub online felületein keresztül igyekszik a
Klub taglétszámát bővíteni. Minden lehetséges módon igyekszik öregbíteni a
“FIAT 850” autómárka és a Klub hírnevét, növelni elismertségét.
c) Megállapodásokat köt és kapcsolatokat ápol olyan jogi- és természetes
személyekkel, akik (amelyek) termékeire és az ezekkel kapcsolatos
kedvezményekre a Klub tagjainak jelentős hányada igényt tart, valamint saját
termékeivel és –szolgáltatásaival kapcsolatban kedvezményeket ad. A Klub tagjai
számára biztosítja a fentiek alapján megállapított kedvezményekhez való
hozzáférést.
d) Kezeli a Klub működéséhez szükséges pénzügyi hátteret. Az ehhez szükséges
alapot részben a regisztrációs- és éves klubtagsági díj beszedéséből, támogatói
felajánlásokból, saját termékek előállításából és forgalmazásából, ill. Szükség
esetén saját forrásokból teremti elő.
e) A Klub működéséhez szükséges pénzügyi háttér kezelésére pénzforgalmi számlát
tart fent, melynek számlaszáma:
10700378-24237105-52500006 (számlatulajdonos: G.G.Arche Kft.)

f)

A postai küldemények kezelésére postafiókot tart fent, melynek címe
(elérhetősége): “FIAT 850 Klub” 1398 Budapest, Pf.: 555
g) A Klub tagjai számára lehetőséget biztosít az eszmecserére.
h) Fenntartja és üzemelteti a Klub online jelenlétéhez szükséges infrastruktúrát.
i) Tartalmilag karbantartja és a Klub nevében kommunikál a Klub online felületein.
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3)

A tagság:

A Klub tagja lehet természetes - vagy jogi személy, Magyar vagy külföldi állampolgár
a) tagként – amennyiben “FIAT 850” típusú, vagy 25 évnél idősebb, egyéb FIAT gyártmányú, vagy – FIAT licensz alapján gyártott gépkocsival, vagy 25 évnél
idősebb egyéb gépjárművel rendelkezik, ezen Alapszabályban meghatározott
célkitűzésekkel egyetért, megvalósításukat aktívan és tevőlegesen támogatja,
valamint teljesíti a klubtagsággal járó kötelezettségeit,
vagy
b) pártoló tagként – amennyiben nem rendelkezik fent körülírtaknak megfelelő
gépjárművel, de egyetért jelen Alapszabályban foglaltakkal és vállalja a pártoló
tagra vonatkozó kötelezettségeket. A Klub pártoló tagja lehet az a természetes
vagy jogi személy, aki/amely belépéskor együttműködési kötelezettséget vállal a
Klub erkölcsi, anyagi és tevőleges támogatására.
A tag és pártoló tag jogai:
a)
b)
c)

a tagság gyűlésein tanácskozási-, javaslattételi és szavazati joggal rendelkezik,
tisztséget vállalhat, illetve tisztségre választható.
részt vehet a Klub tevékenységében és rendezvényein, igénybe veheti a Klub
által és/vagy harmadik fél által a klubtagoknak nyújtott kedvezményeket.
A tag jogosult a Klub jelzéseit használni, jogosult a Klub tagjait megillető
mindenkori kedvezményeket igénybe venni.

A tag és pártoló tag kötelességei:
a) Az Alapszabály, a Klubvezető, a Klubvezető helyettes valamint az egyéb vezető
tisztségviselők rendelkezéseinek betartása, illetve betartatása
b) A Klub fenntartását és fejlődését az éves klubtagsági díj formájában elősegíteni
c) A Klub szervezeti életében, továbbá a közös értékek védelmében és annak
gyarapításában szükség és lehetőség szerint részt venni
d) A Klub célkitűzéseinek megvalósításában, az Alapszabályban foglalt előírásoknak
megfelelően közreműködni
e) A jogi személyiséggel rendelkező, illetve nem rendelkező szervezetek, mint tagok,
magukra és saját tagjaikra nézve vállalják a tagsági jogokat és kötelezettségeket,
a szolgáltatások körét, továbbá az adományozás és támogatás formáit.
A tagságra vonatkozó vegyes rendelkezések
a) A tagok felvétele a Klubvezető döntése alapján történik.
b) A Klubba való be-és kilépés önkéntes.
c) A tagsági viszony annak a hónapnak az első napjával kezdődik, amelyben a
felvételi kérelmet elfogadták.
d) A Klub tagságába való felvételhez egyszeri, 850 Ft regisztrációs díjat kell
fizetni, mely tartalmazza az adminisztráció költségeit, saját email címet és –
levelezési tárhelyet, a tag nevére szóló, plasztik klubtagsági kártyát, valamint 1db,
a klubtagságot jelző matricát.
e) A Klub tagja lehet jogalanyisággal rendelkező, ill. nem rendelkező szervezet is.
f) A klubtagság fenntartásának feltétele tagok és pártoló tagok számára
4.000 Ft /naptári év klubtagsági díj befizetése. A klubtagsági díjat egy
összegben, minden év szeptember 1. és november 15. között, előre kell befizetni
a 2/f. pontban meghatározott bankszámlaszámra. Azok a tagok és pártoló tagok,
akik a klubtagsági díjat határidőre nem fizetik be, egyszeri felszólításban és
további 7 naptári nap türelmi időben részesülnek. Amennyiben a klubtagsági díj a
türelmi időn belül nem érkezik meg a Klub folyószámlájára, a klubtag, vagy pártoló
tag a klubtagságból törlésre kerül. Mind a tagok, mind a pártoló tagok a Klubot a
klubtagsági díjon felül anyagilag tetszőleges mértékben, bármikor támogathatják.
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A tagság megszűnik:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

kilépéssel (a tag a Klubból írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet),
éves klubtagsági díj nemfizetéssel,
törléssel,
elhalálozással,
pártoló jogi személy megszűnésével,
a Klub megszűnésével (feloszlásával)

Azt a tagot, aki kötelességei valamelyikét súlyosan megsértette, illetve aki szervezett találkozón a
többség által megítélten megbotránkoztató magatartást tanúsít, vagy viselkedésével méltatlan az
összetartó, segítő, baráti, FIAT 850-es hagyományokhoz, a Klubvezető törölheti a tagi
nyilvántartásból. A tagi nyilvántartásból törölt személy újra felvételére legkorábban a törléstől számított
6. hónap leteltével van mód.
A Klub vezetője a Klub tagságának kedvezményeket nyújtó szervezeteket és
Biztosítótársaságokat a tag törléséről legkésőbb minden folyó év december 1.-én értesíti!

4)

Záró rendelkezés

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. tv.)
(Ptk.), valamint más hatályos jogszabályok az irányadók.

Hatályos: 2008. augusztus 01. –től!

Budapest, 2008. július 13.

Klubvezető
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