
Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya 

Egységes szerkezetbe  foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú 
végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került rendelkezések 

dőlt betűvel kerülnek feltüntetésre.

I.
 

AZ EGYESÜLET ADATAI

1. Az Egyesület neve: Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete

2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Fári u. 28. 

3. Az Egyesület célja:

- Könnyűszerkezetes házépítéssel foglalkozó egyéni vállalkozók, jogi személyek, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek számára a 
széles körű tájékoztatás biztosítása a tevékenységgel összefüggő valamennyi felmerült 
kérdésben.

- A tagok érdekeit országos, regionális és helyi szinten is egyezteti, képviseli különböző 
fórumokon és/vagy hatóságok előtt egységes és összehangolt fellépést biztosítva jogi, 
gazdasági és szakmai területen. 

- Kapcsolatot teremt más hasonló céllal működő egyesületekkel, szövetségekkel a tagok 
érdekeinek  hatékonyabb  és  összehangoltabb  képviselete  érdekében,  beleértve 
Magyarországon vagy az Európai Unióban működő érdekképviseleti szerveket is.

- Nyilvántartást  vezet  a  tagokról  és  általuk  végzett  tevékenységhez  kapcsolódó 
adatokról, hasznos információkról, amelyet elérhetővé tesz a tagság számára.

- A hatékony információáramlás érdekében az Egyesület honlapot üzemeltet.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a tagok tevékenységével összefüggő jogi hátteret és 

segítséget  nyújt  annak  megfelelő,  valamennyi  hatóság,  egyéb  szerv  által  történő 
egységes értelmezésében, alkalmazásában.

- Folyamatosan  figyelemmel  kíséri  a  magyarországi  és  Európai  Uniós  pályázati 
kiírásokat, amelyről tájékoztatja az Egyesület tagjait.

4.  Az  Egyesület  működési  területe:  Az  Egyesület  szakmai,  gazdasági  érdekképviseleti  
tevékenységet lát el, a könnyűszerkezetes házépítéssel foglalkozó tagjai érdekében, az ország  
egész területére kiterjedő hatállyal.

II.
 

AZ EGYESÜLETI TAGSÁG

1. Az egyesület tagsága:

a) Az  Egyesület  tagja  lehet  minden  természetes  személy,  egyéni  vállalkozó,  gazdasági 
társaság, szövetkezet, vagy más jogi személy, aki vagy amely magyarországi lakcímmel, 
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illetve  székhellyel  rendelkezik,  az  Egyesület  Alapszabályát  magára nézve kötelezőnek 
tekinti, és a tagdíjat megfizeti. 

b) Az  egyesületi  tagsági  viszony  az  Egyesületbe  történő  belépéssel  jön  létre,  amelynek 
kezdeményezéséhez  az  Egyesület  Belépési  Nyilatkozatának  kitöltése  és  aláírása 
szükséges. A kérelmező tényleges taggá válásához az Elnök Belépési Nyilatkozaton tett 
ajánlására  van  szükség,  amelyről  az  Elnökség a  Belépési  Nyilatkozat  kézhezvételét 
követő  15  napon  belül  dönt.  Mind  a  taggá  válásról,  mind  annak  elutasításáról  az  
Elnökség köteles írásban tájékoztatni a belépni szándékozó személyt. A tagsági kérelem  
elutasítása esetén a belépni  szándékozó személy  az elutasítás  kézhezvételét  követő 30  
napon belül a Taggyűléshez, annak elutasító döntése esetén pedig újabb 30 napon belül  
bírósághoz  fordulhat az elutasítással szemben.

c) Az Egyesület választott tisztségviselőinek az Egyesület tagjainak köréből kell kikerülnie.
d) Az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet.
e) Az Egyesület tagjai:

-  részt vesznek az Egyesület tevékenységében, rendezvényein,
-  részt  vesznek  az  Egyesület  önkormányzatának  munkájában  és  vezető  testületeinek 
megválasztásában.
- szavazati joggal rendelkeznek, választhatnak és tisztségre választhatóak

f) A  tag  az  Egyesületből  az  Elnökségnek  címzett írásbeli  nyilatkozattal  (bejelentéssel) 
bármikor kiléphet azzal,  hogy köteles az Egyesülettel  elszámolni, elmaradt kötelezettségeit 
teljesíteni.

2. Az Egyesület vagyona

a) A tagok tagdíj fizetésére kötelesek, amelynek mértékét a Taggyűlés határozza meg 
azzal, hogy azt a Taggyűlés éves ülésén jogosult felülbírálni és módosítani.

b) Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel.  
c) A  tagdíjfizetési  kötelezettség  elmulasztása,  vagy  az  előírtnál  kisebb  mértékű 

tagdíjfizetés  esetén  –  amennyiben  előzetes  írásbeli  felhívás  ellenére  a  
megállapított  tagdíj  megfizetésére nem kerül sor – a tagot  törölni kell  a tagok 
sorából azzal, hogy az Elnökség törlést elrendelő határozata ellen 30 napon belül  
a törölt tag a Taggyűléshez fordulhat jogorvoslattal.

d) Az  Egyesület  az  Elnökség  útján  pénzeszközeinek  felhasználására  éves 
költségvetést készít.

3. A tag kizárása

A tagkizárásáról az Egyesület Elnöksége dönt.  Az Elnökség kizáró határozatával szemben a  
kizárt tag a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Taggyűléshez fordulhat. 

4. A tagsági viszony megszűnése:

- a tag kilépésével,
- a tag kizárásával,
- a tag halálával,
- az egyesület jogutód nélküli megszűnésével,
- a 2. c) pontban foglalt esetben.
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III. 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

1. Az Egyesület Taggyűlése

a) Az Egyesület legfelsőbb szerve a Taggyűlés, amely valamennyi tagból áll.
b) A Taggyűlés évente ülésezik, az üléseket az Elnök hívja össze, ülései nyilvánosak.
c) A Taggyűlés  akkor  határozatképes,  ha  azon a  tagok 50%-a + 1  fő  jelen  van.  Minden 

jelenlévő tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell  
tekinteni. 

- A Taggyűlés hatáskörébe tartozik:
- az Alapszabály megállapítása és módosítása,
- az éves költségvetés meghatározása,
- az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,
- a társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása,
- feloszlásának kimondása,
- Elnökség tagjainak, Elnök megválasztása, visszahívása,
- döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály kizárólagos hatáskörébe 
utal.

- Egyhangú határozat szükséges: 
- az Alapszabály megállapításához, módosításához, 
- az Elnökség tagjainak, Elnök megválasztásához, visszahívásához. 
- a tagok által fizetendő tagdíj megállapítása, tagdíjrendszer elfogadása.

Egyebekben  a  Taggyűlés  határozatait  a  jelenlévő  tagok  szavazatainak  egyszerű 
szavazattöbbségével hozza.

- Az Elnökség tagjai visszahívásának szabályai: 
Az Elnökség tagjai az alábbi esetekben visszahívhatóak:

- az Egyesület Alapszabályának súlyos megsértése, 
- az Egyesület céljaival ellentétes magatartás tanúsítása,
- az Egyesület gazdálkodásának súlyos megsértése,
- az Egyesület sérelmére elkövetett szándékos károkozás,
- az Egyesület működésének veszélyeztetése esetén, illetve
- ha jogerősen szabadság vesztés büntetésre ítélik, 
- ha jogerős bírói ítélettel a vezetői tisztség gyakorlásától eltiltják, 
- ha jogerős bírói ítélettel a közügyektől eltiltják. 

A visszahívásról a Taggyűlés dönt a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, amely során  
köteles  bizonyítási  eljárást  lefolytatni,  ennek  keretében  az  érintett  Elnökségi  tagot 
meghallgatni azzal, hogy a visszahívásról szóló határozattal szemben a visszahívott Elnökségi  
tag 30 napon belül bírósághoz fordulhat jogorvoslat érdekében.

- A Taggyűlés összehívásának rendje:
A Taggyűlés  összehívásáról  az Elnök gondoskodik.  A meghívónak tartalmaznia  kell  a 
taggyűlés  megtartásának  helyét,  idejét,  valamint  a  napirendi  pontokat.  A  megismételt 
Taggyűlés  helyéről,  idejéről  – és  a legkisebb létszámról  –  a tagokat  a  meghívóban is 
tájékoztatni kell. Az Egyesület Taggyűlésére a meghívót 8 nappal korábban kell kiküldeni. 
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A Taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagok 1/4 része a cél megjelölésével, az 
Egyesület Elnökénél kezdeményezik. 

A  Taggyűlés,  Elnökség  üléseiről  minden  estben  jegyzőkönyv  és  nyilvántartás  készül, 
amelyből  megállapítható  döntéseinek  tartalma,  időpontja  és  hatálya,  illetve  a  döntést 
támogatók  és  ellenzők  számaránya  (ha  lehetséges  személye).  A  jegyzőkönyvet  és  a 
nyilvántartást,  mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot,  lefűzve és sorszámozva 
kell az Egyesület iratai között megőrizni. 

A  Taggyűlés,  Elnökség  döntéseit,  a  döntés  időpontját  követő  két  héten  belül  írásban  – 
igazolható módon – közli az érintettekkel.
Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az 
Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját 
költségére másolatot készíthet. 

Az  Egyesület  honlapján  keresztül  nyilvánosságra  hozza  az  Egyesület  szolgáltatásainak 
igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működési módját, illetve azok mértékét és 
feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által 
nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

2. Az Egyesület tisztségviselői: 

2.1. Az Egyesület ügyintéző és döntéshozó szerve a három tagú Elnökség, melyet a Taggyűlés 
saját soraiból nyílt szavazással, hat évre választ meg. 

Az Egyesület Elnöke: Hársasi Tibor 6800 Hódmezővásárhely, Fári u. 28. szám alatti lakos.

Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli. Az Elnököt az a Taggyűlés az Elnökség tagjai 
közül nyílt szavazással hat évre választja meg.

Az Elnökségi Ülések között az Elnök szervezi és irányítja az Egyesület tevékenységét. Az 
Elnök  feladat  és  jogköre  megegyezik  az  Elnökség  feladat  és  jogkörével  azzal,  hogy  a 
Taggyűlés összehívására csak és kizárólag az Elnök jogosult a III. fejezet 1.c. pontja szerint.

Az Elnökségi Ülések összehívásának rendje:
- Az  Elnökség  összehívásáról  az  Elnök  gondoskodik.  A  meghívót  az  Elnökségi ülést  

megelőzően  15  nappal  kell  kézbesíteni  az  Elnökség  tagjai  részére.  A  meghívónak 
tartalmaznia  kell  az  Elnökségi  Ülés megtartásának helyét,  idejét,  valamint  a  napirendi 
pontokat.

- Az Elnökség évente legalább kétszer ülésezik, ülései nyilvánosak.
- Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon a tagok mindegyike jelen van. Határozatait a 

tagok szavazatainak egyszerű szavazattöbbségével hozza. Minden tagnak egy szavazata 
van. 

Az Elnökség feladat és jogköre:
- Az Elnökségnek beszámolási kötelezettsége van a Taggyűlés felé.

 Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
                  a)   az éves költségvetés előkészítése és Taggyűlés elé tárása,

b)   az Elnökség éves beszámolójának előkészítése és Taggyűlés elé tárása,
c)   a közgyűlésnek az elnök útján történő összehívása és döntéseinek 

előkészítése,
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d)   a számviteli törvény szerinti beszámolóra vonatkozó javaslat összeállítása 
és annak a közgyűlés elé terjesztése,

e)   az Egyesület költségvetésének folyamatos figyelemmel kísérése értékelése,
f)   döntés minden olyan ügyben, amelyet a törvény és jelen alapszabály az 

Elnökség hatáskörébe utal, illetve nem utal a közgyűlés, kizárólagos 
hatáskörébe,

g)  a közgyűlési határozatok végrehajtásának megszervezése.

- Az  Elnökség  feladata  minél  több  személy  megismertetése  az  Egyesülettel,  annak 
céljaival. 

- Kapcsolat kialakítása és fenntartása minél több intézménnyel, hatósággal, szervezettel 
az egyesületi tagok hatékony képviselete érdekében..

- A tudomására jutott, egyesület céljait szolgáló információk haladéktalan eljuttatása az 
Egyesület tagjai részére.

Az elnökségi  tagok határozathozatalában  nem vehet  részt  az  a  személy,  aki  vagy akinek 
közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 
határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

A választott vezetőség tagjai öt évre szóló megbízatásukat jelen okirat aláírásával elfogadják. 

2.2.  Az Elnök  önállóan  képviseli  az  Egyesületet,  két  Elnökségi  Ülés  között  az  Elnökség 
határozatainak  megfelelően  végzi  az  Egyesület  tevékenységét,  gondoskodik  az  Elnökségi 
Határozatok  végrehajtásának  megszervezéséről,  közreműködik  annak  hatékony 
kidolgozásában.
- Az Elnök feladata  a tagdíjrendszer kidolgozása, javaslattétel  a tagok által fizetendő tagdíj 
mértékére, a tagdíjrendszer folyamatos korszerűsítése,
-  döntés az Egyesület szokásos, a tevékenységi körébe tartozó pénzügyi, gazdasági, szakmai, 
szervezeti, ügyviteli, marketing, és egyéb kérdésekben.
-  Az  Elnök  dönt  mindazokban  a  kérdésekben  is,  amelyek  nem  tartoznak  az  Elnökség 
hatáskörébe, vagy amellyel az Elnökség megbízza az Elnököt.
- Az Egyesület munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja. 
- Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az önállóan az Elnök gyakorolja.

IV.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

- Az  Egyesület  gazdasági-vállalkozási  tevékenységet  elsődlegesen  nem  végez,  azonban 
amennyiben ilyen  tevékenység végzésére kerül sor,  azt  csak és kizárólag az Egyesület 
céljának megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezheti.

- Az  Egyesület  gazdálkodása  során  elért  eredményét  nem  osztja  fel,  azt  az  Egyesület 
céljaként megfogalmazott tevékenységére fordítja.

- Az  Egyesület  közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  pártoktól 
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

- Az  Egyesület  anyagi  támogatást,  felajánlást,  hozzájárulást  elfogadhat,  de  azt  csak  és 
kizárólag céljának megvalósítására fordíthatja. 

5



- Az  Egyesület  Elnöksége  pénzeszközeinek  felhasználásáról  éves  költségvetést  készít, 
amelyet a Taggyűlés fogad el. 

- Az  Egyesület  megszűnését  kimondó  Taggyűlés  rendelkezik  az  Egyesület  vagyonának 
felosztásáról azzal, hogy a megmaradó vagyon a tagok között nem osztható fel.  

V.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Egyesület megszűnése: 
Az Egyesület megszűnik, ha: 

a) feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a Taggyűlés kimondja, 
b) ha arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

Azokban  a  kérdésekben,  amelyekről  jelen  Alapszabály  nem  rendelkezik,  a  Ptk.  61-64. 
paragrafusában  meghatározott,  egyesületre  vonatkozó  szabályait,  illetve  a  társadalmi 
szervezetekre vonatkozó 1989. évi II. törvény megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ezen  Alapszabályt  az  Egyesület  2008.  augusztus  06.  napján  megtartott  Taggyűlése 
egyhangúan fogadta el.

Hódmezővásárhely, 2008. szeptember 15.

…………………
Hársasi Tibor 

elnök
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