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1.§ 

Általános rendelkezések 

 

1. Szövetség neve: Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség /továbbiakban: 

MKKSZ/. 

2. Szövetség országos nyílt szervezet 

3. Szövetség jogi személy 

4. Szövetség székhelye: 5091 Tószeg, Parkoló tér 1. 

5. Szövetség jellege: A Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség a kerékpáros 

szakma magyarországi érdekképviseleti szervezete – jogi személyként működő 

demokratikus szervezet. 

 

 

2.§ 

A szövetség meghatározása, célja, és feladatai 

 

1. A Magyarországon bejegyzett, vagy képviselettel rendelkező kerékpárgyártással, 

kerékpárépítéssel, kerékpár összeszereléssel, a kerékpárok exportjával és importjával és a 

kerékpárok nagykereskedelmével foglalkozó érdekképviseleti szervezete. 

 

2. Az MKKSZ célja: 

A magyar kerékpáros szakma különböző érdekeinek egyeztetése, összehangolása és 

képviselete. 

A magyar kerékpáros szakmával összefüggő ipari- és kereskedelmi tevékenységek etikus 

és magas szintű megvalósulásának elősegítése. 

 

3. A szövetség alapvető feladatai: 

- Megszervezze és érvényesítse a fogyasztók, a gyártók és a kereskedők 

érdekképviseletét a kormányzati, a társadalmi szervezetek előtt. 

- A szövetség céljait és tevékenységét érintő jogszabályok kidolgozásában, 

módosításában való közreműködés. 

- Etikai normák megállapítása. 

- Segítséget nyújtson tagjainak egyedi, de a szövetségen kívüli érdekvédelmi és 

érdekképviseleti – a szövetség céljait érintő – ügyekben. 

- Fejlessze, terjessze, biztosítsa a kerékpárok kulturált forgalmazását, megvalósítsa 

az etikus piaci magatartást és elősegítse minden piaci résztvevő számára a nyílt, 

tisztességes piaci versenyt. 

- Olyan minőség ellenőrző követelmény kidolgozása, amely révén megvalósítható 

az a követelmény, hogy csak megbízható kerékpár, kerékpáralkatrész kerüljön a 

hazai forgalomba. 

- A termékfelelősségi törvény végrehajtásának elősegítése tagjainak védelme 

érdekében, minden forgalomba kerülő kerékpárra megköveteltesse a felelősségi 

biztosítás megkötését /meglétét/. 

- A javító, szolgáltató tevékenység és a forgalmazás jó – gazdasági 

összehangolása. 

- Közreműködni és elősegíteni a kerékpár, mint közlekedési- és sporteszköz 

nagyobb térnyerését a köztudatban és a tömegkommunikációban. 

- A szövetség céljainak megvalósítása érdekében, azokkal összhangban 

vállalkozhat. 

- Segítsen megvalósítani a kerékpározás és a kerékpársport népszerűsítését és 

feltételeinek javítását.  

- A nemzetközi kamarákkal, szövetségekkel, érdekképviseleti szervekkel 

együttműködést alakítson ki. 

 



Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség 

Alapszabálya 

3 / 9 

 
 

 

3.§ 

A szövetség tagsága 

 

1. A szövetség tagja lehet minden vállalkozás, amely a következő feltételeket teljesíti: 

- A vállalkozás Magyarországon bejegyzett. 

- A vállalkozás magyarországi székhellyel rendelkezik. 

- Magára nézve az alapszabályt kötelezőnek ismeri el. 

- Tagdíjfizetési kötelezettségének rendszeresen, határidőre eleget tesz. 

- Kerékpár nagykereskedelemmel és / vagy kerékpárgyártással foglalkozik. 

- Tevékenységét a magyar törvényeknek megfelelően végzi. 

- A vállalkozás működése etikailag nem kifogásolható. 

- Legalább 3 éve a magyar piacon működik. 

- A közgyűlés a jelen alapszabályban meghatározott módon és többséggel 

meghozott határozatával a szövetség tagjai közé történő felvételét jóváhagyja.  

 

2. A szövetség különleges tagsági viszonyt is elismer. 

a) Tiszteletbeli tag: Tiszteletbeli tag lehet, akit érdemei elismeréséül a szövetség 

tagjává fogadja, és tagdíjat nem fizet. 

b) Pártoló tag: Pártoló tag lehet bárki, szakmai tevékenységétől függetlenül, aki az 

alapszabályt elfogadja és legalább az előírt mértékű tagdíjat fizeti. 

 

3. A szövetségbe rendes tagként való belépés a szövetség elnökségéhez intézett írásbeli 

nyilatkozattal történik, amelyben a belépni szándékozó bejelenti, hogy az alapszabályt 

magára nézve kötelezőnek ismeri el. A felvételről a közgyűlés dönt nyílt szavazással. A 

felvételhez valamennyi tag legalább felének és még egy tagnak az igenlő szavazatára van 

szükség  

 

4.§ 

A tagdíj 
 

1. Az éves tagdíj mértékét az Elnökség határozza meg. 

 

2. A tagdíj minden tárgyév első negyedében esedékes, legkésőbb a negyedév utolsó 

munkanapján. 

 

3. A tárgyév első felében belépő tag a teljes évi tagdíjat, a tárgyév második felében belépő 

tag a tagdíj 50%-át köteles fizetni a tagdíjszámla kézhezvételétől számított 15 napon 

belül. 

Tagsági jogait csak a tagdíj befizetése időpontjától gyakorolhatja. 

 

4. A különleges tagsági viszonnyal rendelkező tag – a tiszteletbeli tag kivételével – is rendes 

tagdíjat köteles fizetni. 

 

 

5.§ 

A tagok jogai és kötelezettségei 

 

1. A szövetség tagjának joga: 

a) Az MKKSZ tagja címet és logóját viselni. 

b) A szövetség tevékenységében, közgyűlésen és minden más rendezvényen részt 

venni. 

c) A szövetség szolgáltatásait igénybe venni. 

d) Javaslattal fordulni a szövetség bármely szervéhez. 
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e) Döntések, határozatok, ajánlások meghozatalában szavazati joggal részt venni 

/egy tagot csak egy szavazati jog illeti meg/. 

f) A tag állandó képviselője bármely szövetségi tisztségre megválasztható. 

 

2. Különleges tagsági viszonnyal rendelkezők lehetnek: 

a) Tiszteletbeli tagok 

b) Pártoló tagok 

A különleges tagsági viszonnyal rendelkezőket mindazok a jogok megilletik - kivéve a 

szavazati jogot és a tisztségre megválaszthatóság jogát –, mint a szövetség rendes tagjait. 

 

3. A szövetség tagja köteles 

a) 2.§./1/ pont szerinti tevékenységét a szövetség alapszabályában foglaltakkal 

összhangban és a szövetség etikai kódexének betartásával összhangban végezni. 

b) A szövetség határozatait végrehajtani, az etikai bizottság döntését elfogadni. 

c) A szövetség munkájához szükséges – üzleti titkot nem sértő – információt 

rendelkezésre bocsátani. 

d) Tagdíjat fizetni. 

 

 

6.§ 

A tagsági viszony megszűnése 

 

1. A szövetségi tagság megszűnik 

a) Kilépéssel. 

b) Törléssel. 

c) Kizárással. 

d) A tag jogutód nélküli megszűnése esetén. 

 

2. A tag az elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal jogosult az év utolsó napjával 

esedékes kilépési szándékát bejelenteni, legkésőbb a naptári év utolsó napját megelőző 90 

napig. 

A tagság a határidőben történt bejelentést követően a naptári év utolsó napjával szűnik 

meg. 

 

3. Az elnökség felfüggesztheti tagsági viszonyát annak a tagnak, amelyik tevékenységével 

súlyosan sérti a szövetség érdekeit, így különösen – írásbeli felhívás ellenére – nem 

teljesíti az alapszabályban vállalt kötelezettségeit, vagy az alapszabályt más módon több 

ízben megszegi, illetve működésével megakadályozza a szövetség, vagy valamely tag 

tevékenységét, ide nem értve a gazdasági verseny esetét. 

Az elnökség felfüggesztés tárgyában nyílt szavazással határoz, az elnökségi tagok 

létszámához viszonyított kétharmados szavazattöbbséggel. 

A felfüggesztésről szóló határozatot írásba kell foglalni. 

A felfüggesztett tag tagsági jogait nem gyakorolhatja. 

Kizárást csak a közgyűlés kezdeményezhet. 

 

4. Megszűnik a tagság akkor, ha a tag bármely okból jogutód nélkül megszűnik, illetve ha a 

természetes személy meghal. Ebben az esetben a tagsági viszony megszűnésének 

időpontja azonos a tag megszűnésének, halálának időpontjával. 

 

5. A tagsági díjat nem fizető tag törlésre kerül, és 1 évig nem lehet újra tag. 

 

6. A kizárt tag a befizetett tagsági díjat nem igényelheti vissza. 
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7.§ 

A szövetség szervei 

 

1. A szövetség szervei: 

a. Közgyűlés 

b. Elnökség. 

c. A szövetség felügyelő bizottsága. 

d. Szakmai tagozatok /ezek csak akkor alakíthatók meg, ha erre közgyűlési határozat 

születik/. 

 

2. Közgyűlés 

a. A szövetség legfőbb szerve a tagok képviselőinek összességéből álló közgyűlés. 

b. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

ba) A szövetség alapszabályának és etikai kódexének elfogadása és módosítása. 

bb) Az elnökség és a felügyelő bizottság beszámolóinak elfogadása, beleértve a 

költségvetés végrehajtásának elfogadását. 

bc) Az elnökség által beterjesztett éves munkaterv és költségvetési terv 

elfogadása. 

bd) Állásfoglalás azokban a kérdésekben, amelyekről a munkatervben a 

közgyűlés így határozott. 

be) Minden olyan ügy megtárgyalása, amelyet az elnökség a közgyűlés elé utal. 

bf) A szövetség elnökének, az elnökségi tagoknak, valamint a felügyelő 

bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és tisztségükből való 

visszahívása. 

bg) A soron következő közgyűlésen megerősíteni tisztségében az elnökségbe, a 

felügyelő bizottságba a két tisztújító közgyűlés közötti időszakban kooptált 

személyeket. 

bh) Más társadalmi szervezettel való egyesülésnek és kiválásnak kimondása. 

bi) Hatáskörébe tartozik az etikai bizottság tagjainak megválasztása. 

bj) Tag kizárása. 

bk) Új tag felvételének elfogadása. 

bl) Feloszlásnak a kimondása. 

bm) A szakmai tagozatok megalakításáról történő határozathozatal.  

bn) A jelölő bizottság megalakításának jóváhagyása, ha a jelen alapszabály 

másképpen nem rendelkezik.  

c. A közgyűlés jogosult bármely ügyet közvetlenül megvizsgálni és döntés 

/állásfoglalás/ céljából magához vonni. 

d. A közgyűlés összehívása és határozatképessége: 

da) A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni. 

db) A tisztújító közgyűlést minden második évben kell tartani, kivételt képez az, 

hogy a szövetség megalakulását követően az első tisztújító közgyűlést 10 

hónapon belül össze kell hívni. 

dc) A közgyűlést írásban kell összehívni. 

A közgyűlésre szóló meghívót, a napirendet és az ehhez tartozó írásbeli 

előkészítő anyagokat a tagok részére a közgyűlést megelőző 15 nappal 

postázni kell. 

Érvényes határozatokat csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a 

közgyűlés napirendjén szerepelnek. 

A közgyűlést és a rendkívüli közgyűlést az elnök, vagy két elnökségi tag, 

vagy a felügyelőbizottság elnöke hívhatja össze. 

A közgyűlést össze kell hívni, ha a tagságnak legalább a 10%-a azt írásban 

kéri. 

dd) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 

fele és legalább még egy tag jelen van, ha határozatképtelenség miatt a 
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közgyűlést el kell halasztani, akkor a következő közgyűlést 30 napon belülre 

újra össze kell hívni. 

 

A másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett 

kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

Ezt a tényt a kiküldött meghívóban fel kell tüntetni. 

de) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell a jelenlévők névsorát, az elfogadott napirendet, a 

javaslatok, beszámolók, felszólalások lényegét, valamint az elfogadott 

határozatok és ajánlások szó szerinti szövegét. A közgyűlés elé terjesztett 

írásbeli anyagokat a jegyzőkönyvhöz csatolni kell. A jegyzőkönyvet két 

tagnak hitelesítenie kell. 

df) A közgyűlés határozatait – jelen alapszabály eltérő rendelkezése hiányában -  

nyílt szavazással és a jelenlévő tagok száma szerint számított egyszerű 

szótöbbséggel hozza. 

dg) Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés levezető elnökének a szavazata a 

döntő. 

dh) Közgyűlésen tagot tag, vagy meghatalmazott helyettesíthet.   

Egy tag, vagy meghatalmazott csak egy tagot helyettesíthet. A helyettesítés 

csak írásbeli meghatalmazással történhet. 

di) Titkos szavazást kell tartani tisztségviselők megválasztásakor, valamint 

akkor is, ha a közgyűlés valamely kérdés eldöntéséhez azt a szavazási formát 

határozza meg. 

 

3. Elnökség 

a. Az elnökség hatásköre: 

aa) Irányítja a szövetség tevékenységét és két közgyűlés között annak jogait 

gyakorolja, a közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett, kivéve a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket. 

ab) Jóváhagyja a szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

ac) Dönt a felfüggesztés ügyében. 

ad) Irányítja a szövetség gazdálkodását. 

ae) Megvitatja és a közgyűlés elé terjeszti: 

- a szövetség alapszabályát és annak módosításait. 

- beszámolóját az előző közgyűlés óta végzett munkájáról és az előtte álló 

időszakra tervezett feladatokról, a szövetség pénzügyi és gazdálkodó 

tevékenységéről, vagyoni helyzetéről szóló beszámolót. 

- a két közgyűlés közötti időszakban az elnökségbe, illetőleg a 

felügyelőbizottságba kooptált személyek megerősítését tartalmazó 

javaslatot. 

af) Dönt két közgyűlés közötti időszakban – elnökségi tagok kiválása esetén – 

az elnökség kooptálással történő kiegészítéséről és tiszteletbeli tagok 

megválasztásáról. 

ag) Dönt a titkár megbízásáról, illetve megbízásának visszavonásáról és 

gyakorolja a vele kapcsolatos munkáltatói jogokat. 

ah) Megállapítja a következő évi tagdíjat a tárgyév augusztus 31-ig. 

b. Az Elnökség a közgyűlés által megválasztott legalább 3 főből álló – páratlan 

létszámú – testület. Ugyanaz a személy az elnökségbe korlátozás nélkül akárhányszor 

megválasztható. 

c. Az elnökség üléseinek egyes napirendi pontjai megvitatásához tanácskozási joggal 

meghívhatja a tagok, az illetékes főhatóságok, továbbá más szervezetek képviselőit 

is. 

d. Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként egy alkalommal tart ülést. 
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e. Az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele és még egy tag jelen 

van. 

f. Az elnökség határozatait – jelen alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - nyílt 

szavazással és a jelenlévő tagok száma szerint számított egyszerű szótöbbséggel 

hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

g. A jelenlévő tagok száma szerint számított kétharmados szavazattöbbség szükséges a 

7.§ /3/ bekezdés ab./, ae./, ag./ és ah./ pontjában megfogalmazott döntések 

meghozatalához. 

h. Az elnökségi tagok létszámához viszonyított kétharmados szavazattöbbség szükséges 

a 6.§, 3/ bekezdésben szereplő döntés meghozatalához. 

i. Ha a megjelent elnökségi tagok legalább 30%-a titkos szavazást igényel, akkor azt el 

kell rendelni. 

j. Minden elnökségi ülés a Tagság részére nyilvános. 

 

4. Felügyelő bizottság 

a. A felügyelő bizottság hatásköre; különösen: 

aa) Ellenőrzi, hogy a szövetség munkáját a fennálló jogszabályokkal, 

alapszabállyal, a közgyűlés és az elnökség határozataival, a mindenkori 

elfogadott költségvetés keretei között, azoknak megfelelően folytatja-e. 

ab) Éves beszámolót készíteni saját tevékenységéről, részletesen a végzett 

vizsgálatokról, különös tekintettel a szövetség költségvetésének teljesítésére. 

ac) Rendkívüli közgyűlést összehívni, amennyiben jogellenes, vagy alapszabály 

ellenes működést tapasztalnak és az elnökség felhívások alapján nem 

intézkedik a működés tevékenységének helyreállítása céljából. 

b. A felügyelő bizottság a szövetség vagyonkezelését bármikor megvizsgálhatja, a 

gazdasági és végén pedig a pénzkezelésre vonatkozó valamennyi szerződést, iratot és 

bizonylatot, a zárszámadást részletesen felülvizsgálni köteles. 

c. A szövetség közgyűlése 3 tagú felügyelő bizottságot választ, egy elnököt és két tagot. 

E három tisztségviselő korlátozás nélkül újraválasztható. 

Ha a felügyelő bizottság elnöke, vagy a tagja tisztségétől bármely ok miatt megválik, 

helyébe a közgyűlés jogosult új tagot kooptálni.  

d. A felügyelő bizottság az elnökség ülésein teljes számában, vagy képviselője 

/meghatalmazottja/ útján tanácskozási joggal részt vehet. 

e. A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer tart ülést. 

f. A felügyelő bizottság döntéseit a tagjai létszáma szerint számított egyszerű 

szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a felügyelő bizottság elnökének a 

szavazata a döntő. 

 

5. Szakmai tagozatok és bizottságok. 

a. A szövetség tagjai jogosultak szakmai alapon tagozatokat létrehozni /közgyűlési 

határozat alapján/. A tagozat nem jogi személy. 

A tagozatok saját működési szabályzatot készítenek, amelyek nem lehetnek 

ellentétesek a jelen alapszabállyal. 

A működési szabályzat átadásával jelentik be az elnökségnek a működés 

megkezdését. 

A tagozatok választott vezetői – kooptálás útján – az elnökség tagjává válnak. 

b. A közgyűlés jogosult eseti, vagy állandó, az elnökség eseti bizottságot létrehozni. A 

bizottságok munkáját mindig a létrehozó felügyeli. A bizottság nyílt szavazással 

vezetőt választ magának. 

c. A jelölő bizottság. 

ca) a jelölő bizottság tagjait az elnökség kéri fel. 

cb) a jelölő bizottságot a közgyűlés fogadja el /a megalakulást követő első jelölő 

bizottságot az elnökség fogadja el/. 
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cc) a jelölő bizottság feladata, hogy javaslatot tegyen az elnökségre, a szövetség 

elnökére, felügyelő bizottságra, felügyelő bizottság elnökére. 

 

 

8.§ 

A szövetség vagyona, jövedelme, gazdálkodása 
 

1. A szövetség vagyonát képezheti minden olyan ingó vagy ingatlan dolog, vagy jog, amely 

vagyoni értékkel bír. 

 

2. A szövetség a rendelkezésére álló vagyoni eszközökkel a közgyűlés által jóváhagyott 

költségvetés szerint gazdálkodik. 

 

3. A szövetség jövedelme, bevételei: 

a. Tagdíj 

b. Támogatások 

c. Adományok 

d. Rendezvények bevételei 

e. Szolgáltatási tevékenységének ellenértéke 

f. A szövetség működését szolgáló vállalkozási tevékenység bevétele 

 

4. A szövetség főbb kiadásai: 

A működéssel összefüggő anyagok, kiadványok, propaganda anyagok készítési, 

terjesztési költségei, a szövetségi ügyintézés és ügyvitel személyi és dologi kiadásai. 

 

5. Tartozások 

a. A szövetség tartozásaiért a saját vagyonával felel. 

b. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem 

felelnek. 

 

 

9.§ 

A szövetség képviselete, ügyintézése 

 

1. A szövetséget harmadik személyek előtt a szövetség elnöke önállóan képviseli. 

Képviseletre jogosult továbbá a szövetség elnöke által kijelölt bármely két másik 

elnökségi tag együttesen.  

 

Önálló képviseletre jogosult a fentieken kívül a szövetséggel munkaviszonyban álló 

titkár, feltéve, hogy jogszabály a szövetség nevében tenni kívánt nyilatkozatot nem köti 

írásbeli alakhoz. Amennyiben jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez írásbeli alakot 

kíván, a nyilatkozat érvényességéhez a titkár és egy, az alábbiak szerint képviseleti joggal 

felruházott elnökségi tag, vagy az elnök aláírása is szükséges.  

 

Ha a szövetséget a fentiek alapján nem az elnök képviseli, a helyettesítő személyek az 

elnöknek utólagos beszámolási kötelezettséggel tartoznak. 

 

2. A szövetség bankszámlája felett a szövetség elnöke önállóan, vagy a két, az elnök által 

erre kijelölt (meghatalmazott) elnökségi tag együttesen, vagy a szövetség egy, elnök által 

kijelölt elnökségi tagja a szövetséggel munkaviszonyban álló titkárral együttesen 

rendelkezhet. 

 

3. A szövetség feladatai ellátása érdekében ügyintézői szervezettel /iroda/ rendelkezhet, 

amelynek vezetését a titkár végzi. 
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4. Titkár 

a. Felel a szövetség gazdálkodásáért, irányítja adminisztrációját és pénzügyeit. 

b. Vezeti a tagnyilvántartást. 

c. Végrehajtja a közgyűlés és az elnökség határozatait, illetve a végrehajtást irányítja, 

szervezi és ellenőrzi. 

d. Elkészíti az iroda működési rendjét is tartalmazó szövetségi, szervezeti és működési 

szabályzatot. 

e. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a szövetség alkalmazottaival kapcsolatban. 

f. Jelentést készít a szövetség éves tevékenységéről. 

g. Állandó meghatalmazással képviseli a szövetséget harmadik személy/ek/ előtt, a 

szövetség elnökének történő utólagos beszámolási kötelezettséggel. 

 

 

 

10.§ 

A szövetség megszűnése 
 

1. A szövetség megszűnik a törvényben meghatározott esetekben. 

2. A szövetség megszűnése esetén a tartozásai kiegyenlítése után maradó vagyonáról a 

közgyűlés határoz. 

 

 

 

11.§ 

Vegyes- és záró rendelkezések 

 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1998. évi II. törvény és a PTK vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen Alapszabály a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség 1993 december 22-ei 

alapításkori alapszabályának a módosításokkal egybeszerkesztett, a Közgyűlés által elfogadott 

változata. 

 

  

  

Budapest, 2011.04.27. 

  

 

 

 

 

 


