
 ALAPSZABÁLY  
 
 
I.§ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:  
 
1. A szervezet megnevezése:  
 
a./ magyar: Magyar Szalmaépítők Egyesülete  
 
b./ nemzetközi: Hungarian Strawbuilders Association  
 
2. A szervezet alapítási éve: 2009.  
 
3. A szervezet székhelye: 5650 Mezőberény, Jókai u. 14.  
 
4. A szervezet hatóköre: országos  
 
5. A szervezet jogállása: önálló jogi személy  
 
6. A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  
 
 
II.§ AZ EGYESÜLET CÉLJA:  
 
1. A Magyar Szalmaépítők Egyesülete országos szervezet, melynek célja elsősorban a 
természetes építőanyagok segítségével fenntartható épületmegoldásokat kínálni az 
embereknek. A környezetbarát építészet segítségével egyszerre kívánunk megoldást 
adni környezetvédelmi és bizonyos szociális problémákra. Célunk kutatni, megismerni, 
országszerte megismertetni és elérhetővé tenni az ehhez kapcsolódó technológiákat.  
 
 
III.§ AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGEI:  
 
1. kutatási tevékenység  
 
2. oktatás, nevelés, szemléletformálás, környezetbarát építőanyagok népszerűsítése, 
ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés kiadványokon, rendezvényeken, konferenciák 
szervezésén keresztül,  
 
3. környezetvédelmi tevékenység, az épített környezetünk ökologikusabbá tétele az 
Egyesület valamennyi tevékenységén keresztül,  
 
4. kulturális tevékenység, hagyományos szalmás-vályogos építési hagyományaink 
őrzése, ápolása, és továbbvitele a gyakorlatban.  
 
5. nemzetközi tevékenység, nemzetközi baráti és cserekapcsolatok ápolása hasonló 
tevékenységet végző külföldi szervezetekkel,  
 



6. szabadidős és hobbitevékenység, programok, találkozók, kaláka-oktatótáborok és 
gyerektáborok szervezése. 
 
 
IV.§ AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE:  
 
A Taggyűlés  
 
1. A Taggyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve és döntéshozó 
fóruma.  
 
2. A Taggyűlés döntést hozhat az Egyesületet érintő bármely ügyben, egyes 
kérdésekben pedig kizárólag a Taggyűlés dönthet.  
 
3. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:  
 
a./ az alapszabály megállapítása, módosítása,  
 
b./ az elnökség, az elnök, megválasztása és visszahívása,  
 
c./ az egyesület két Taggyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása, 
valamint az erről szóló beszámoló elfogadása,  
 
d./ éves költségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak 
meghatározása, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása,  
 
e./ A társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, vagy 
feloszlásának kimondása.  
 
f./ tagdíjak összegének, rendszerességének meghatározása, módosítása  
 
g./ új tag felvételi kérelmének elbírálása  
 
4. A szavazás minden kérdésben nyílt szavazással történik.  
 
5. A Taggyűlés döntései közül 2/3-os többség szükséges: a./ az alapszabály 
módosításához  
 
b./ A társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének vagy 
feloszlásának kimondásához  
 
c./ Tag kizárásához  
 
6. Az 5. pontban megnevezett kivételekkel a Taggyűlés döntéseit egyszerű 
szótöbbséggel hozza, a megjelentek 50 %-a + 1fő jóváhagyása szükséges a döntéshez.  
 
7. A Taggyűlést legalább évente, valamint szükség szerint kell összehívni. Összehívását 
az elnök rendeli el, végrehajtásáról gondoskodik. A tagok 1/3-ának indoklással 
előterjesztett javaslatára, vagy a törvényességi felügyeletet ellátó szerv írásbeli 
kezdeményezésére a Taggyűlést össze kell hívni.  
 



8. A Taggyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az egyesület tagjainak 
50 %-a és még 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén 1 hónapon belül azonos 
napirenddel megismételt Taggyűlést kell összehívni, mely a megjelentek számára való 
tekintet nélkül határozatképes, ha erre a jogkövetkezményre a tagokat a Taggyűlés, 
illetve a megismételt Taggyűlés meghívójában figyelmeztették. Ez esetben azonban az 
Alapszabályt módosítani, valamint az Egyesületet feloszlatni, vagy más társadalmi 
szervezettel való egyesülését kimondani nem lehet a megismételt Taggyűlésen.  
 
Az Elnökség  
 
9. Az Egyesület operatív és koordináló testülete. Az Elnökség a tagok közül, a tagok által 
demokratikusan választott tisztségviselőkből áll.  
 
10. Az tisztségviselők tevékenységüket az egyesület céljaival összhangban, azokat nem 
veszélyeztetve, társadalmi munkában, díjazás nélkül végzik.  
 
11. Az Elnökség 4 fős:  
 
a./ 1 Elnök  
 
b./ 3 Elnökségi tag  
 
12. Az Elnökség feladatai:  
 
a./ gondoskodik az Egyesület ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről  
 
b./ végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot, 
belső munkamegosztás alapján  
 
c./ gondoskodik a Taggyűlés által jóváhagyott projektek lehetőség szerinti 
végrehajtásáról  
 
d./ beszámol a Taggyűlés előtt a Taggyűlések között végzett tevékenységéről  
 
e./ dönt két Taggyűlés között az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, 
amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal  
 
13. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább fél évente tartja.  
 
14. Az Elnökség határozatképes, ha legalább 3 fő jelen van.  
 
15. Az Elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, a megjelent elnökségi tagok 
50%-a + 1 fő jóváhagyása szükséges a döntéshez.  
 
16. Az Elnököt és az Elnökséget a Tagok 1/3-ának javaslatával összehívott Taggyűlés 
visszahívhatja, új Elnök és Elnökség megválasztásával. Az Elnökség tagjainak 
visszahívása csak indokkal történhet. Indokolt a visszahívás, ha az Elnökség tagja  
 
a./ az alapszabályt vagy az egyesület bármilyen belső szabályát megsértette.  
 
b./ jogszabálysértést követett el. Az Elnök  



17. Az Elnök az Egyesület képviselője, a képviseletet önállóan látja el. Feladatait 
társadalmi munkában végzi. 
 
18. Az egyesület elnöke az egyesület ügyintéző és képviseleti tisztségviselője, aki nincs 
eltiltva a közügyek gyakorlásától és nem áll cselekvőképességét korlátozó gondnokság 
alatt.  
 
19. Vezeti az elnökség és a Taggyűlés üléseit.  
 
20. Távolléte esetén valamelyik elnökségi tag helyettesítheti.  
 
21. Az Elnök az elnökség egy tagjával együtt gyakorolja az Egyesület bankszámlája 
feletti aláírási jogot.  
 
 
V.§ AZ EGYESÜLET TAGSÁGA  
 
1. Az egyesületnek rendes tagjai és tiszteletbeli tagjai lehetnek.  
 
2. Az egyesület tagja lehet bármely természetes, és jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet.  
 
3. Szervezetek tagsági jogaikat, kötelességeiket meghatalmazott képviselőjük útján 
gyakorolják.  
 
4. Az egyesület Tiszteletbeli tagja csak természetes személy lehet.  
 
Rendes Tagok:  
 
5. Rendes Tagok jogai  
 
a./ Az Egyesület rendes tagja (szervezet esetében a tag képviselője, aki természetes 
személy) az Egyesület bármely tisztségére megválasztható  
 
b./ Részt vehet az Egyesület Taggyűlésén  
 
c./ Javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.  
 
d./ Taggyűlésen szavazati joga van  
 
e./ Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető 
kedvezményekkel.  
 
6. Rendes Tagok kötelezettségei:  
 
a./ Aktívan működjék közre az Egyesület céljainak megvalósításában.  
 
b./ Tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit.  
 
c./ Rendszeresen tegyen eleget tagdíjfizetési kötelezettségeinek.  
 



7. Rendes Tag belépése:Rendes Tagságba való felvételi szándékát a jelentkező az 
Elnökség felé kérelemmel jelzi. Az Elnökség jóváhagyását követően a tagsági viszony a 
belépési nyilatkozat kitöltésével jön létre.  
 
Tiszteletbeli Tagok: 
 
8. Tiszteletbeli Tag belépése A Tiszteletbeli Tagságot az elnökség adományozhatja, az 
adományozott a tagságot belépési nyilatkozattal elfogadhatja, a tagsági viszony a 
belépési nyilatkozat aláírásával jön létre  
 
9. Tiszteletbeli Tagok jogai  
 
a./ Részt vehet az Egyesület Taggyűlésén (de tisztségre nem választható)  
 
b./ Javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet (szavazati joga 
azonban nincsen)  
 
c./ Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető 
kedvezményekkel.  
 
10. Tiszteletbeli Tagok kötelezettségei:  
 
a./ Az Egyesület céljaival értsen egyet, lehetőségeihez mérten segítse azok 
megvalósulását.  
 
b./ Tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit.  
 
 
VI.§. AZ EGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI, GAZDÁLKODÁSA  
 
1. Az egyesület bevételei:  
 
a./ tagságdíjak  
 
b./ a tagok adományai, támogatásai, juttatásai,  
 
c./ külső személyek támogatásai, juttatásai, adományai,  
 
d./ reklámszerződésekből, szponzorálásból befolyt összegek,  
 
e./ rendezvényekből, kiadványokból befolyt összegek,  
 
f./ pályázatokból befolyt összegek,  
 
g./ az Egyesület által létrehozott vállalkozások bevételei,  
 
h./ pénzügyi befektetésekből kapott pénzösszegek,  
 
i./ az alaptőke kamatai.  
 
2. Az Egyesület éves költségvetés alapján dolgozik.  
 



3. Az Egyesület tartozásait saját vagyonával fedezi, az Egyesület tartozásaiért a tagok 
saját vagyonukkal nem felelnek.  
 
4. Az Egyesület, az Alapszabályban rögzített tevékenységi köröknek, feladatoknak, 
céloknak megfelelően vállalkozási tevékenységet folytathat, valamint non-profit 
vállalkozásokat hozhat létre. Ezen vállalkozási tevékenységeket az egyesület céljainak 
megvalósulása érdekében, azt nem veszélyeztetve végzi. 
 
 
VII.§ A TAGDÍJ  
 
1./ A tagdíj mértékét, rendszerességét a Taggyűlés állapítja meg.  
 
2./ A tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.  
 
 
VIII.§ A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE  
 
1. A tagság megszűnik  
 
a./ kilépés,  
 
b./ törlés,  
 
c./ kizárás  
 
d./ elhalálozás vagy  
 
e./ jogi személy megszűnése estén.  
 
2. A rendes tag és a tiszteletbeli tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor 
kiléphet.  
 
3. Tag kizárása a Taggyűlés hatáskörébe tartozik. A Taggyűlés rendes tagot, illetve 
tiszteletbeli tagot csak nyomós indokkal zárhat ki. Tag kizárásának indoka lehet, ha a 
tag:  
 
a./ az Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteteti, vagy azzal 
ellentétes magatartást tanúsít.  
 
b./ az alapszabály rendelkezéseit nem tartja be,  
 
c./ az Egyesület működését veszélyezteti.  
 
4. Az Elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagra vonatkozó 
alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg, vagy a tagsági díjjal írásbeli felszólítás 
ellenére, három hónapnál tovább hátralékban van. A törlést kimondó határozat ellen 15 
napon belül az Egyesület Taggyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a soron 
következő Taggyűlésen el kell bírálni.  
 



5. Az Elnökség dönthet úgy, hogy törli a tagok sorából azt a tagot is, aki 2 éven át nem 
jelent meg Taggyűlésen. Az ilyen tagot előzetesen írásban figyelmeztetni kell 
mulasztásának következményeire.  
 
 
IX.§ VEGYES RENDELKEZÉSEK  
 
1. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Taggyűlés rendelkezik. A 
megszűnéssel kapcsolatosan az Elnök jár el. Vagyonát csak az Egyesület céljaival 
összhangban lehet felhasználni.  
 
2. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. 
évi II. törvény, valamint egyéb jogszabályok és a később meghozandó taggyűlési 
határozatok az irányadók. 
 
Budapest 2012. november 26. 


