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Kedves Olvasó!
Nagy örömünkre szolgál bejelenteni, hogy befejeződtek a Békéscsaba-Vésztő kisvasút történetét bemutató könyvünk nyomdai munkálatai.
Hosszas gyűjtőmunka és további egy évnyi nyomdai
előkészítés után idén májusban nyerte el Felek Ferenc
tagtársunk könyve végső, első kiadásként megjelenő
végleges formáját. A könyv az Alföldi Első Gazdasági
Vasút északi szakaszával, pontosabban a BékéscsabaVésztő vonal történetével foglalkozik 80 oldalnyi terjedelemben.
A részletes járműállományi adatok mellett sok érdekességet lehet megtudni a vonal állomásairól, megállóiról,
valamint a MÁV korszakban bekövetkezett balesetekről.
A könyv elsősorban kutatási forrásként, segédletként
szolgál a vasút iránt érdeklődők számára, de igyekeztünk sok érdekes, és ezeddig nem publikált képpel illusztrálni a járműlistákat, állomási leírásokat és érdekesebb eseményeket.
A könyv végében számos képet gyűjtöttünk össze, melyek szervesen nem kapcsolódnak a könyv fejezeteihez, de úgy éreztük, hogy információtartalmuk miatt
beválogatásra kell, hogy kerüljenek.
A könyv megvásárolható Egyesületünknél, kapcsolatfelvétel a lent megadott elérhetőségeken.

Köszönjük a segítséget, és kérünk idén is +1% esélyt,
vagyis az Ön befizetett jövedelemadójának ezen részét, kisvasútmentő munkánk folytatásához!
Adószámunk : 18077847-1-43
Aki teheti, kérjük támogassa munkánkat tárgyi vagy pénzbeni adománnyal!
Számlaszámunk: 11712004-20206435
A támogatás a fennálló jogszabályok szerinti mértékben az adóalapból levonható!

KBK füzetek 2011. május 28.
11. évfolyam, 72. szám
Kiadja a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület a tagság és az érdeklődők tájékoztatására.
Megjelenik alkalmanként.
Az Egyesület címe: 1222 Budapest, József u. 7.
E-mail: info@kisvasut.hu, kbk@kisvasut.hu Honlap: www.kisvasut.hu
A szerkesztőség e-mail címe: szerkesztoseg@kisvasut.hu
Felelős kiadó: Bodrogközi Gábor
Felelős főszerkesztő: Karap Krisztián, +36-20-800-5600
Tördelő: Karap Krisztián, +36-20-800-5600
Korrektor: Bacsinszky Tibor
Borító: Nagy Lóránd Gábor – Gemenc, 2011. május 22.
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Ferenczy Sándor

Kemence - Pályafenntartás és árvizek 2010-ben
A 2010-es évben a pályafenntartási munkákra
fordított idő és energia nagy részét az árvíz által
sérült szakaszok helyreállítása és a telepátépítés
kapcsán szükségessé vált munkák elvégzése
tette ki.
Februárban, az enyhébb téli napok a PFT lerakat
átköltöztetésével teltek, helyet biztosítva a tervezett nyolcadik vágánynak, mely kiágazási váltója még 2009 késő ősz folyamán beépítésre
került. A hónap végén a hirtelen felmelegedés
hatására a korábban leesett nagy mennyiségű
hó olvadása okozott kisebb árvizet a hármas híd
feletti szakaszon, ahol félnapos árokkotrási és
áteresztisztítási munkával, továbbá a töltés két
helyen történő átvágásával sikerült elvezetni a
vizet a pályáról és közvetlen közeléből.

Ez egyúttal szépen kirajzolta a vízelvezetés
gyenge pontjait, ennek megfelelően később, a
nyár folyamán további három 40 cm átmérőjű
csőáteresz került beépítésre a problémás szakaszokon és egy meglévő, nagyobb átmérőjűre lett
cserélve.

Az árvíz következménye jelentős ágyazatkimosódás a „Bence útátjáró” feletti szakaszon több
mint 100 méter hosszon, az előző ősszel öt darab két köbméteres gabion-kosárral megerősített
„Kőrózsa gabion-támfal” leomlása és a Feketevölgy megállóhely alatt lévő gabionfal megcsúszása.
Az ezt követő (pünkösdi) hosszúhétvégén a
személyvonat-közlekedés szüneteltetése mellett, a kezdeti időket idéző összefogással, több
mint 30 fős létszámmal, teljes erővel már javában folyt a helyreállítás. Ezen a hétvégén sikerült
az ágyazatot visszapótolni, helyreállítani a feketevölgyi gabiont és a tavasszal egyébként is
esedékes űrszelvénytisztítást elvégezni, és
egyúttal a pályát és környezetét megtisztítani a
kidőlt fáktól és vízfolyások által ráhordott hordaléktól, továbbá az ezt követő hétvégén szintén
jelentős segítséggel újjáépíteni a „Kőrózsa támfalat”, így majd három hét után a vasárnapi utolsó személyvonat ismét a feketevölgyi végállomásig közlekedhetett.

A PFT szezon igazi kezdetét a március 15-i
hosszúhétvége jelentette, amikor is megtörtént
az 5. számú híd átépítése a hatóság kérésének
megfelelően, a hídfák előzetes cseréje után, a
híd mindkét oldalára gyalogjárda és korlát épült.
A tavasz több mező- és aljcserével, az erősen
igénybevett 50 ezrelékes szakasz javításával és
Kemence állomás nyolcadik vágányának építésével folytatódott.
A 2010-es évre vonatkozó munkaterveket az
első, május 15-16-i árvíz teljesen átírta, mely
nem sokkal maradt alatta az 1999. évi árvíznek.

Ez az állapot sajnos nem tarthatott sokáig,
ugyanis néhány napra rá újabb esőzés vette
kezdetét, mely során újra jelentős ágyazatkimosódás jelentkezett a Bence-átjáró feletti szaka-
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szon, továbbá a sokat megélt 3. sz. híd megadta
magát a patak több évtizedes ostromának és az
előző árvíz által meggyengített alsó hídfő belefordult a patakba, a megrogyott hidat csak a pálya tartotta. Így alakult ki a 2010-es év szükségmenetrendje, ami egészen a szezon végéig tartott: Kemence – Pityur-rétje alsó, azaz hármas
híd.
Június pályás táborral folytatódott, mely során
aljcserék és kisebb munkák elvégzése mellett
beépítésre került Kemence állomás kettes vágányának végére a fordítókorong, újra beüzemelésre került az egyes (fatelepi) váltó, és ismételten
visszapótlásra került az ágyazat a sérült szakaszon.

Összességében az árvizek okozta rongálások
kijavítása (zúzottkő, gabionkosarak és az abba
szükséges kő) közvetlenül 360 ezer forint többletkiadást okozott és további kiadásokat fog még
okozni, például az 1. sz. híd megerősítése. Érdekes továbbá, hogy míg a patak az egyes híd
környékén a medret tovább mélyítette és szélesítette, a kettes hidat szinte teljesen „betöltötte”.

A nyár folyamán több kisebb munka elvégzése
mellett elkészültek a fordítókorongból 45 fokonként kiágazó kiállítóvágányok, a „Kőrózsatámfal” további gabionkosarakkal történő megerősítése, a leszakadt hármas hídról és a csatlakozó szakaszok felépítményének elbontása és
telepre szállítása, és Kemence állomás átépíté-
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séhez kapcsolódó egyéb szükséges munkák
elvégzése.
Kora ősz folyamán az Ipoly Erdő Zrt. és a Börzsöny 2020 Kft. által kezdetét vette a hármas híd
újjáépítése, mely néhány hét alatt el is készült,
így október elején megtörténhetett a felépítmény
visszaépítése a hídra és a csatlakozó szakaszokra, így, hacsak üzemi menet is, de újra vonat közlekedhetett Feketevölgy végállomásig.
A hidat újjáépítő csapat vezetőjével kötött megállapodás alapján, a hídról a felépítmény elbontása, majd a híd elkészülte után annak visszaépítését saját kivitelezésben végeztük.
A késő ősz jó időt hozott, így november végéig
folytatódtak a PFT munkák. Teljes átépítésre
került a „nagyátjáró” (Csarnavölgyi út) felső végéhez kapcsolódó vágányrész 20 méter hoszszan, ahol esőzéskor már sár alatt voltak a sínek
és jelentős süppedés alakult ki.

Végleg megszüntetésre került – ez egyébként
Feketevölgyig történő közlekedés óta használaton kívüli – Pityur-rétje megállóhely, folytatódott
a telepet beborító, többször siklást okozó nagyvasúti zúzottkő felszedése, új vágánykapu épült,
megtörtént az állomás legrosszabb állapotban
lévő és leginkább igénybevett hármas számú
váltójának újjáépítése, továbbá a vasútvonal
mentén elhelyezésre kerültek a pályaengedély
hosszabbításhoz
kapcsolódóan
a
„GPSmérőkövek”, melyek szükségesek a vonalhálózat újra-felméréséhez. A kisvasút felújított
végállomásának vágányhálózatát a következő
oldalon mutatjuk be.
A Kemencei Erdei Múzeumvasút weboldala:
www.kisvasut.hu/kemence
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Szűcs Zoltán

A Műszaki Örökség program
Az országban 2009-ben 83 múzeumi működési engedéllyel rendelkező műszaki gyűjtemény volt,
és e mellett a MMKM munkatársai ismernek 70-et, amely nem engedélyes, de fontos (ebbe tartozik a KEMV is) gyűjteményi anyagot gondoznak.

Komoly probléma, hogy e 70 gyűjtemény, mivel
nincs múzeumi engedélye, kiesik a műszaki
múzeológia látóköréből, és részt venni sem tud,
a múzeumok számára kiírt pályázatokon, mivel
ezek úgy kezdődnek: "Múzeumi Működési Engedéllyel rendelkező". A jogszabályi feltételek szigorodása miatt vélhetően a 83 engedélyes száma is a töredékére esik vissza.
[2/2010. (I. 14.) OKM rendelet, a muzeális intézmények működési engedélyéről]
Ma egy modern múzeumtól nem csak azt várják
el, hogy tárgyat őrizzen, bemutasson, hanem azt
is, hogy innovatív és szolgáltató legyen. Élményt
tudjon adni a nem csak a 4-16 éves korosztálynak, de a 0-3 és a 16-100 éves korosztálynak is.
A diákokat aránylag egyszerű bevinni a múzeumba, de olyan interaktív programot, ami a kisbabákat a mamákat/papákat és a nagymamákat/nagypapákat is leköti kevés múzeum tud
adni (londoni műszaki és a müncheni műszaki
jött elő jó példaként)
A feladat tehát együttműködés+tudásközvetítés
ezzel hatás és ösztönzés adása, aminek eredménye a gyűjteményi anyag élményadó bemutatása (kommunikálása) lévén létrejövő haszon. A
haszon egyrészt a pénzbevétel másrészt a tudás
közvetítése.
Ezt az irányelvet a múzeumi szakma nyugaton 58 éve ismeri, nálunk a Soproni Bányamúzeum
"Élménybányájában", ahol a gyerekek pedagógus vezetésével kipróbálhatják a bányászeszközöket, alkalmazzák sikerrel.
(Na, itt jutott eszembe, mit is írtunk a KBK Füzetek I. számába, már 1994-ben! Mi a laikusok,
mivelhogy egyikünk sem szakmuzeológus, e
szerint majd egy évtizeddel előztük meg a nyugatot gondolkodásban!! 2000-től pedig meg is
valósítottuk, olyan élő bemutatónk van, ami egyformán leköt minden korosztályt!)
Az MÖP célja, hogy a Szakmúzeumok (értsd:
nagy állami, pl. MMKM) és a magán, ill. közösségi kis gyűjtemények összefogását létrehozza.

Így az önmagukban a múzeumi minősítést megszerezni képtelen gyűjtemények is indulhatnának
pályázatokon, akár EU, vagy határon átnyúló
programokon is. Példaként a Tájház Szövetséget
említette, amely a szentendrei faluskanzen, mint
hivatalos tervezet összefogásával igen jó eredményeket ért el.
Tervek a következő négy évre:
Országos hálózat, kiépítése, szakmai kapcsolat
a gyűjtemények között, szakmai adatbázis elkészítése a gyűjteményi anyagokról. Iskolák tájékoztatása a kis gyűjtemények helyéről és látogathatóságáról, társadalmi szervezetekkel kapcsolatok, külföldi kapcsolatok, EU projectekbe
bekapcsolódás.
(vesd össze: KBK füzetek 1994 és Alapszabályunk!!!)
2010 - Múzeumok Majálisa a Nemzeti Múzeum
kertjében Műszaki Gyűjtemények Információs
sátra, megjelenési lehetőség a kis gyűjteményeknek. Adatbázis felépítése. Alfa pályázat
(Szolnok, vasút - Esztergom, Duna - Tatbánya,
bányamúzeum) vándorkiállítás, Energiánk múltja
- Jövőnk Energiája Paks kamionos vándor,
máj.14-16 Budapesten a KM előtt és Tudományos ülés is.
2011-a MÖP jogi személy (alapítvány? egyesület?) megalakulása
2012 - MÖP a határon túl, bekapcsolódás a MUT
(Technikai Múzeumok Szövetsége - alakult
1996. Bécs) munkájába
2013 - Nemzetközi vendégszereplések, EU pályázatok elnyerésével
A MÖP tagjai (magán és kis gyűjtemények) negyedévente jönnének össze, a lehetséges pályázatokról, a szakmai hírekről a MMKM kijelölt
munkatársa tájékoztat levélben minden résztvevőt. A műszaki örökség honlapon lehetőség lesz
bemutatkozó szöveg, illetve akinek honlapja van,
link elhelyezésére.
A program weboldala:
www.muszakiorokseg.hu
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Marton Zsolt

Kisvasúti témájú cikkek az Indóházban I.
2005. január - február:


18. o.

Erdők között (Almamellék)

2005. március:


48. o.

Nagycenki Q kocsi Szombathely műhelyben



76-79. o. Nyúltetőtől Doboskerti deltáig (Csömödér)



80-82. o. Lillafüred, meredek pálya



83. o.



84-86. o. H0e terepasztal

Hírek: Almamellék, Wangaparaora

2005. április:


70-75. o. Kaszó, az elvarázsolt



76. o.

Gyermekvasút különmenet a hegyen



77. o.

Hírek: Almamellék, Mesztegnyő, Zsuzsi



84-87. o. Keskenynyomközű méretarányok

2005. május:


68-69. o. A Széchenyi hegyi Gyermekvasút Napja



70-71. o. Almamellék, Kismaros pályatisztítás, C50 mentés — Molnár Márk



Vasér-völgyi Kisvasútért Egyesület felhívása



72-75. o. Emlékképek a borsodnádasdi iparvasútról



82-83. o. Terepasztal fajták (HOe)

2005. június:


68-70. o. Jeles nap, Morgó, a gőzös (Királyrét)



71. o.



72-73. o. Siklás egy jobbos ívben (Mesztegnyő)



74. o.

Életre kel az utolsó B26-os



75. o.

Hírek: Breznó, LÁEV, Szilvásvárad, Hortobágy

Hírek: Felsőpetény, Nyíregyháza, Lenti

2005. július:


10-11. o. A gyomirtó (Nyíregyháza)



70-75. o. A KEMV



76-77. o. Kisvasúti nap Lillafüreden



78. o.

Hírek: Szarvaskő, Zsuzsi, Nagybörzsöny



79. o.

Kereszt Herminatanyán

2005. augusztus:


72-75. o. Haldokló kisvasút (Kovászna)



76-77. o. Hírek: Bugac, Felsőpetény, Zsuzsi



78-80. o. Kisvasút miniben (Pécsi gyors vasútmodellező klub)

2005. szeptember:


72-77. o. 100 éves a Nyírvidéki kisvasút



78-79. o. Hírek: Zsuzsi, Hortobágy, Tiszakécske, Gyermekvasút Bugac, LÁEV, Pálháza

2005. október:


65-71. o. A Kapuvári GV.



72-73. o. Hírek: Gyöngyös, Balatonfenyves, Hortobágy, Királyrét, Verespatak

8. oldal

2011. év 2. szám

2005. november:


37. o.



70-74. o. Tátrai villamos

Kalavrita fogaskerekű



75. o.



84-86. o. Vásárfia Lipcséből (terepasztal)

Hírek: Gemenc, Királyrét, LÁEV, Gyöngyös

2005. december - 2006. január:


86-89. o. Ipari kisvasutak Romániában



90-93. o. Feltépett sínek (BKGV)



94-95. o. Hírek: Szilvásvárad, Nagycenk, Tokodaltáró, LÁEV



115. o.

LGB

2006. február:


58-64. o. Dombóvári GV.



65. o.

Hírek: LÁEV, Sajóbábony, Szentes téglagyár

2006. március:


58-63. o. Dombóvári GV.



64-65. o. Hírek: Banszkó, Királyrét, Zsuzsi, Csömödér

2006. április:


60-63. o. A Reisseckbahn (Ausztria, sikló)



64-65. o. Hírek: Nagybörzsöny, Lillafüred, Zsuzsivasút



66-69. o. Modellezés: Szent Zsolt akna



78-81. o. Villányi György portréja

2006. május:


64-69. o. Zsuzsi erdei vasút



70-71. o. Hírek: Gyöngyös (Gyöngyi), Királyrét, Gemenc, Zsuzsivasút



91. o.

Könyvbemutató: Kelet-Európa kisvasútjai

2006. június:


11. o.

LÁEV



70-74. o. Sargani nyolcas



75-76. o. Hírek: Almamellék, Gemenc, LÁEV, Felek Feri vasútja

2006. július:


66-69. o. 2 m-es víz (Gemenc)



70-71. o. KEMV újdonságok



72-73. o. Hírek: LÁEV, Nyíregyháza.

2006. augusztus:


70-73. o. Halgazdasági kisvasutak



74-75. o. Hírek: Balatonfenyves, KEMV, LÁEV, Hortobágy

2006. szeptember:


60-66. o. Beregszásztól Borzsavölgyig



67. o.



68-70. o. A Bugaci Kispöfögő



71. o.



86-89. o. Egyszer volt egy Kemence

Hírek: Szilvásvárad, Pravy Brzeg
Hírek: Felsőpetény, Szob, Dombrád
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2006. október:


64-69. o. Szeghalmi GV.



70-71. o. Hírek: Balatonfenyves, Felsőpetény, Pécs, Gyermekvasút



72-74. o. Keskenynyomközű USA Kínából (modell)

2006. november:


64-65. o. Építsünk kisvasutat (Biatorbágy)



66-67. o. Hírek: Szob, Nagybörzsöny, Gemenc, Felsőtárkány, LÁEV



68-71. o. Kerti vasút (Graz)



77. o.

Sütő Gábor



81. o.

Terepasztalok

2006. december - 2007. január:


80-85. o. Arad-Hegyaljai Motorosított Vasút



86-87. o. Hírek: Mesztegnyő, LÁEV, Királyrét, Mügeln, Gernrode



96-98. o. Kerti vasút Grazban

Vonatozás Gemencen
2011. május 22-én különvonatozást szerveztünk Gemencre, melynek során beutaztuk a kisvasút
összes járható vonalát, összesen kb. 62 km-t. Következő számunkban bővebben is olvashatnak
az utazásról.(Nagy Lóránd Gábor felvétele)
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Marton Zsolt

Nagytóti GV
Viharsarok. Nagy iparvárosoktól távol eső térség, ahol az emberek főleg a mezőgazdaságban
dolgoztak. Egy éve a nagyvasút is megszűnt, a
Vésztő-Körösnagyharsány vonal. Okát ismerjük,
másik fejezet. Pedig valaha több kisvasút is működött itt, csatlakozva e vasút majd’ minden állomásához,
megálló-rakodóhelyéhez,
csak
Körösszakálban és Körösnagyharsányban nem
volt kisvasút.
A XX. század első felében a Sebes-Köröstől
délre eső, Zsadány és Biharugra falvak közti
területet a Csáky grófok birtokolták. E grófoktól
művelésre, egyéb hasznosításra a Fried család
bérelte a fenti területet. Fried Ignác az 1920-as
évek közepén kisvasutat épített Nagytótipuszta
MÁV megálló-rakodóhelytől Fancsikapusztáig, a
kitermelt mezőgazdasági javak elszállítása végett, kereskedelmi célból. Fancsikapusztán volt
a gazdasági terület központja, itt áll ma is a Fried
család kastélya, bár igencsak romos állapotban.
A pálya 7kg/fm rendszerű sínekből épült faaljakkal, 600 mm nyomtávval, 5 vkm hosszban. 6 db
kitérő épült, 2 db Nagytótipuszta MÁV megállórakodóhelyen, 1 db a 6-os szelvénynél
(Nagytótipsz. MÁV átrakó kezdőponttól 600mre), itt Fancsika felől jobbos kitérővel ágazott ki a
MÁV vonallal nagyjából párhuzamosan, attól
250-300 m-re 1,7 km hosszban északkelet felé
haladva, majd 400 m hosszban északi irányban
elérte a MÁV átjárót. Ez szekérútátjáróként volt
használatos, a nagyvasút túloldalán kezdődött

Nagytótipuszta település. A 43-as szelvénynél
balos kitérővel kiágazott egy vonal 200 m hosszban Fancsikapuszta lóistállójához, abba be is
futott teljes hosszában (kb. 80 m), trágyakihordási célt szolgálva. A pálya a 44-es szelvénynél
érte el a magtárat, amelynél nem volt kitérő, itt
nyíltvonali rakodást végeztek. Az 50-es szelvénynél ért a vasút a fancsikai malomhoz, amely
ma is áll, déli oldalán húzódik a Biharugrazsadányi út. A malom keleti oldalától a pálya
jobbra kanyarodott annak déli oldalához, ahol
betonoszlopokon álló rampához ágazott ki a
rakodóvágány, mindkét végén kitérővel bekötve.
A vonal az innen nyugatra 70 m-re levő marhaistállónál ért véget, az 51-es szelvénynél.
A vontatás lovakkal történt, amelyeket a fent írt
istállóban tartották. Egy ló 3 db kocsit húzott,
amelyek közül az első mindig fékállásos volt, itt
dolgozott a hajtó. A kocsik favázas lórék voltak,
de később beszereztek vasvázasakat is. Összesen kb. 30 db lóréból állt a járműállomány,
amelynek negyedrésze volt vasvázas.
1944-ben a Fried családot deportálták zsidó
származása miatt, így a termelés visszaesett. A
kisvasutat viszont nem érte háborús kár, a pálya
ép maradt, ezért az 1948-49.es állapotfelmérésben nem került felszámolásra. Az alakuló tsz.
fejlesztésére szállított munkagépek miatt és a
pálya leromlott állapota végett a kisvasutat
1955-ben megszüntették.

Forrás: MÁV Irattár és Hadtörténeti Intézet Térképtára anyagai, Marton Mihály, Pala Gyula és Tapaszi Józsefné helyi lakosok személyes közlései.
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Karap Krisztián

Jegyzőkönyv
amely felvétetett a Kisvasutak Baráti Köre Egyesületmegismételt közgyűlésén
2011. március 27. 10:30
10:30-kor Bodrogközi Gábor elnök a megismételt Közgyűlést megnyitja. Jelen van: 24 fő a mellékelt
jelenléti ív szerint.
Elnök felkéri Karap Krisztiánt, hogy segítsen levezetni a közgyűlést, majd ismerteti a napirendet.
A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőt választ. Jelölt: Barkó Richard.
Szavazás: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
A Közgyűlés 2 fő jegyzőkönyv-hitelesítőt választ. Jelöltek: Gondos Árpád, Kovalcsik Tamás.
Szavazás: 22 igen, 0 nem, 2 tartózkodás.
Napirendi pontok tárgyalása:

1. 2010. évi beszámolók
1.1. Elnökségi beszámoló az Egyesület tevékenységről
Karap Krisztián és Bodrogközi Gábor megtartja a beszámolót az 1 sz. mellékletben foglaltak szerint.
Gondos Árpád itt tartja meg a Csolnoki Bányamúzeummal együttműködve végzett tevékenységről
beszámolóját: a Ganz 9t mozdony megmentésre került, együttműködve a Csolnoki Bányászklubbal;
túláramvédelem, menetkapcsoló felújítása folyamatban. Az alábbi rendezvényeken vettek részt: Utazás 2010 kiállítás; Tájak Korok Múzeumok rendezvénye. Egy esztergomi régiségkereskedőtől megvásárlásra került egy bányász hagyatéka: szakkönyvek, emléktárgyak. A Csolnoki Bányamúzeumban
KBK-klubszoba lesz kialakítva.
Karap Krisztián: a tiszafüredi téglagyárból 3 kuli mozdony lett megmentve a pusztulástól.
A BM50-es bányamozdonyt az Ajkai Bányamúzeummal MD40-re kívánják cserélni.
Hozzászólások: Gondos Árpád kérdezi, hogy az UE 28-as adásvételi szerződéssel mi a helyzet?
Válasz: a KBK-ra nézve előnyös szerződést kötöttek.
1.2. Szakcsoportok beszámolói
1.2.1. Multimédia
Chikán Gábor szakcsoportvezető részletes beszámolót tart a szakcsoport munkájáról a mellékelt
dokumentum szerint.
Hozzászólások: Bodrogközi Gábor buzdít a KBK Intranet használatára, és a körlevelekre hívja fel a
figyelmet
1.2.2. M4 szakcsoport
Nem kaptunk beszámolót.
1.2.3. Debrecen
Nem kaptunk beszámolót. A nyertes pályázat útján megvalósuló projektről Bodrogközi Gábor számol
be: a projekt akadozik, a vasútüzem pénzügyi okból bizonytalan.
1.2.4. C50 szakcsoport
A szakcsoport a 2010. év folyamán megszűnt.
1.5. Pénzügyi beszámoló előterjesztése
Bodrogközi Gábor ismerteti a mellékelt dokumentum szerint. Hozzászólás nincs.
1.6. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
Bacsinszky Tibor ismerteti a bizottság beszámolóját a mellékelt dokumentum szerint. Hozzászólás
nincs.
1.7. Döntés a 2010. évi beszámolók elfogadásáról
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1.8. Döntés a szakmai beszámolóról
Szavazás: a Közgyűlés a tevékenységi beszámolókat 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
1.9. Döntés a pénzügyi beszámolóról
Szavazás: a Közgyűlés a pénzügyi beszámolót 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

2. 2011. évi tervek előterjesztése
2.3. Szakmai terv előterjesztése
Bodrogközi Gábor ismerteti a 2011. évi szakmai tervet
Hozzászólások: Gondos Árpád felhívja a figyelmet a két csolnoki rendezvényre, szeretettel várják a
KBK-sokat
Kardos József karbantartási kérdéseket vet fel (csapágyak)
Tófeji Mária a könyvek példányszámát kérdezi – Karap Krisztián: valószínűleg bevételt hoz, 500 pld.
2.4. szakcsoportok tervei
2.4.1. Multimédia (Chikán Gábor)
2.4.2. M4 (Nagyfejeő Tamás)
2.4.3. Debrecen (Molnár Mihály)
A fent felsorolt szakcsoportoktól jelen jegyzőkönyvben foglaltakon kívül szakmai tervet nem kaptunk.
2.5. Pénzügyi terv előterjesztése
Bodrogközi Gábor terjeszti elő, a melléklet szerint
Hozzászólások: Karap Krisztián jelzi, hogy valószínűleg idén lesz még pályázati bevétel média területen.
Kardos József: a nem várt eseményekre is készüljünk, a lehetőségekhez mérten kezeljük rugalmasan – Kemencén kívüli tevékenységek – Bodrogközi Gábor: van a költségvetésben tartalék, a fő tevékenységek fedezete biztosított, KEMV-en kívüli tevékenységek fejlesztése várható (pl. könyvkiadás)
Chikán Gábor kérdezi, az áthozat és a záró egyenleg közti különbséget, hogy ne legyen vagyonfelélés – Bodrogközi Gábor: a múlt évről áthozott projektek fedezete biztosított, némi vagyonfelélés
várható, előre láthatólag kevesebb a tartalék lesz, mint 2010-ben, de 2011 végén is pozitív egyenleggel zárunk
Módosító javaslat nincs.
Az Ellenőrző Bizottság állásfoglalását Bacsinszky Tibor terjeszti elő(mellékelve).Felhívja a figyelmet
a takarékosság szükségességére, a szoros költségvetésre; a pénzügyi tervet elfogadásra javasolja
Hozzászólás nincs.
2.6. Döntés a 2011. évi tervekről
2.7. Döntés a 2011. évi szakmai terv elfogadásáról
Szavazás: a Közgyűlés a 2011. évi szakmai tervet 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
2.8. Döntés a 2011. évi pénzügyi terv elfogadásáról
Szavazás: a közgyűlés a 2011. évi pénzügyi tervet 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A közgyűlés 12.25-től 12.40-ig szünetet tart.
12.40-kor jelen van 24 fő
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3. Működéssel, szervezettel kapcsolatos határozati javaslatok
Előterjeszti: Chikán Gábor (mellékelve)
3.3. Alapszabály-módosítás
3.3.1. A közgyűlés határoz az Alapszabály 17§7. pontjában foglaltak módosításáról, a közhasznúsági
jelentéssel kapcsolatban a csatolt melléklet szerint.
Szavazás: 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
3.3.2. A közgyűlés tárgyalja az Alapszabály 4. és 6. §-ban foglaltak módosítását a pártoló tagsággal
kapcsolatban, a csatolt melléklet szerint.
Hozzászólás: Dr. Kelemen Zsolt és Barkó Richard: a 3. pontot pontosítani kell.
Karap Krisztián javasolja, hogy Chikán Gábor határozati javaslatában a pártoló tagsággal kapcsolatban a „legalább az alaptagdíjat” szöveg kerüljön be.
Szavazás: a Közgyűlés az Alapszabály 4. és 6. §-ban foglaltak módosítását a pártoló tagsággal kapcsolatban, a csatolt melléklet szerint, Dr. Kelemen Zsolt és Karap Krisztián által előterjesztett módosítással 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
3.3.3. Chikán Gábor határozati javaslatot terjeszt elő a tagdíjfizetéssel kapcsolatban; az előterjesztő
szerint az általa elmondottakat külön elfogadni nem szükséges (pártoló. tagság magában foglalja)
3.3.4. A közgyűlés határoz Chikán Gábor előterjesztése alapján a szakcsoportokkal kapcsolatos határozati javaslatról a mellékelt dokumentum szerint.
Szavazás: a Közgyűlés Chikán Gábor határozati javaslatát a szakcsoportokkal kapcsolatban 24
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
3.3.5. A közgyűlés tárgyalja a Chikán Gábor által beterjesztett határozati javaslatot az egyesületi szolgáltatásokról.
Demeter Ferencné: hogyan igazolják a tagok aktív tagságukat – Chikán Gábor: a tagsági igazolvány
kérdését rendezni kell.
Szavazás: a Közgyűlés Chikán Gábor határozati javaslatát az egyesületi szolgáltatásokkal kapcsolatban 23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
3.3.6. A közgyűlés dönt Chikán Gábor határozati javaslata alapján a tagdíj mértékéről.
Szavazás: a Közgyűlés Chikán Gábor határozati javaslatát 22 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett
elfogadta.

4. Tisztújítás
Bodrogközi Gábor: Az Ellenőrző Bizottság két tagjának mandátuma lejárt. Mivel az Elnökség tagjainak és Tatai Andrásnak, az EB harmadik tagjának mandátuma 2011 őszén jár le, a tisztújítás miatt
rendkívüli közgyűlést kellene összehívni. Ennek elkerülése érdekében Tatai András és az Elnökség
minden tagja lemond mandátumáról a mellékelt írásos nyilatkozatok alapján. Így lehetővé válik jelen
közgyűlésen a tisztújítás.
4.3. Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Szavazatszámlálónak jelölve: Chikán Gábor, Kovalcsik Tamás, Ferenczi Sándor.
A Közgyűlés a szavazatszámláló bizottság tagjait
(szavazás) 23 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett elfogadta.
4.4. Tisztségviselők választása
4.4.1. Elnökségi tagok jelölése
Chikán Gábor: az vállalja, aki tudja is csinálni, illetve a legalkalmasabbakat válasszuk. Nem vasúti
vállalatot irányítanak a választottak, hanem egyesületet. Fontos, hogy az illetők jól elérhetők legyenek és jól tudjanak együttműködni.
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Gábor jelöli:
Bodrogközi Gábort – a jelölést elfogadja;
Fodor Illést – a jelölést nem fogadja el;
Karap Krisztiánt – a jelölést elfogadja;
Dr. Kelemen Zsoltot – a jelölést nem fogadja el;
Tatai Andrást – a jelölést elfogadja;

Bodrogközi Gábor jelöli:
• Szűcs Zoltánt – a jelölést nem fogadja el;
Gondos Árpád jelöli:
• Molnár Márkot– a jelölést nem fogadja el;
• Markója Szilárdot– a jelölést elfogadja;
• Tóth Gábort– a jelölést elfogadja;
Molnár Márk jelöli:
• Bodrogközi Gábort – korábban jelölve, elfogadta;
Szűcs Zoltán jelöli:
• Demeter Ferencnét – a jelölést elfogadja;
Kardos József jelöli:
• Kovalcsik Tamást – a jelölést nem fogadja el;
• Ferenczi Sándort– a jelölést nem fogadja el
Ágoston Károly jelöli:
• Kiss Sándort – a jelölést elfogadja;
Bodrogközi Gábor jelöli:
• Bacsinszky Tibort – a jelölést nem fogadja el;
Barkó Richárd jelöli:
• Marton Zsoltot – a jelölést elfogadja;
A jelölés lezárva: 13:48. Jelen van 24 fő.
Szavazás: 24 szavazólap kiosztva.
Szünet 13:50-től 14:00-ig, a Szavazatszámláló Bizottság visszavonul;
14:14 Eredményhirdetés
A Szavazatszámláló Bizottság megállapítja, hogy 24 szavazóból 24 érvényes, összesen 115 szavazatot adott le az alábbiak szerint.
• Kiss Sándor: 2
•

Marton Zsolt: 4

•

Markója Szilárd: 13

•

Demeter Ferencné: 15

•

Tatai András: 16

•

Tóth Gábor: 18

•

Bodrogközi Gábor: 23

•

Karap Krisztián: 24

A Szavazatszámláló Bizottság megállapítja, hogy az Elnökség tagjai:
• Karap Krisztián,
•

Bodrogközi Gábor,

•

Tóth Gábor,

•

Tatai András és

•

Demeter Ferencné.
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4.4.2. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak jelölése
Bodrogközi Gábor jelöli:
• Szűcs Zoltánt – a jelölést elfogadja;
• Bacsinszky Tibort – a jelölést elfogadja;
• Tófeji Máriát – a jelölést elfogadja;
Karap Krisztián jelöli:
• Varga Zsombort– a jelölést elfogadja;
Gondos Árpád jelöl:
• Dr. Kelemen Zsoltot – a jelölést nem fogadja el;
Tófeji Mária jelöil:
• Kovalcsik Tamást – a jelölést nem fogadja el;
Bodrogközi Gábor jelöli:
• Fekete Istvánt– a jelölést nem fogadja el;
• Markója Szilárdot – a jelölést elfogadja;
Gondos Árpád jelöli:
• Kardos Józsefet – a jelölést nem fogadja el;
• Ágoston Károlyt– a jelölést nem fogadja el;
14:21-kor a jelölés lezárva. Kiosztásra kerül a 24 szavazólap.
A szavazás és a szavazólapot begyűjtése után a Szavazatszámláló Bizottság visszavonul.
A szavazatok megszámlálása után a Szavazatszámláló Bizottság megállapítja, hogy 24 szavazóból
24 fő összesen 71 érvényes szavazatot adott le az alábbiak szerint:
• Bacsinszky Tibor: 24
•

Markója Szilárd: 9

•

Szűcs Zoltán: 19

•

Tófeji Mária: 17

•

Varga Zsombor: 2

A Szavazatszámláló Bizottság megállapítja, hogy az Ellenőrző Bizottság tagjai:
• Bacsinszky Tibor,
•

Szűcs Zoltán és

•

Tófeji Mária.

5. Egyebek (hozzászólások):
A vonatkozó jogszabályok szerint a megismételt közgyűlés kizárólag az előre meghirdetett napirendi
pontokban határozhat, további javaslatoknak helye nincs.
Kiss Sándor jegyzőkönyvbe mondja az alábbiakat: 2010. június hóban lejárt a KEMV pályaengedélye. Szűcs Zoltán felkérte Gerlang Ferencnét a dokumentáció elkészítésére, mely eddig nem készült
el. Felkérték Kiss Sándort, szervezzen engedélyezésiterv-készítő csapatot. Kiss Sándor elmondja,
hogy az elmúlt 10 évről nincs pályafelügyeleti dokumentáció. Elmondása szerint a pályafenntartás jó
színvonalú, de a dokumentálás hiányos, amit pótolni kell, a Hatósághoz nem lehet e nélkül engedélyezési eljárást benyújtani. A pályafelügyeleti dokumentációt Kiss Sándor csoportja nem kívánja pótolni. Hitelesített vágánymérő nincs; az Egyesület megkérdőjelezte Kiss Sándor csoportjának hozzáértését, levelet írt a Hatóságnak, kérdezve milyen adatok kellenek. Március 15-re Kiss Sándor csoportja a pályát felmérte; kérte az Egyesületet, hogy pályafelügyeleti dokumentációt az Egyesület prezentálja, ami nem történt meg. Március 31-én hatósági bejárás lesz, ahol kérni fogják a dokumentációt; a tervező nem tud e nélkül dolgozni, illetve felelősséget vállalni. A tervező május 31-re lesz
kész. A pályafelügyeleti dokumentációt 4-7 nap alatt el lehet készíteni, de a tervező ennek hiányában
nem ír alá, így nem lesz engedély.
15:40 Levezető elnök a közgyűlést bezárja.

Budapest, 2011. március 27.
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(Mellékletek a jegyzőkönyvhöz)
Szakmai beszámoló - 2010
Szakmai kirándulások:
A 2010-es esztendőben számos, érdekes szakmai kirándulást tettünk, részint bányákban, részint
megszűnő vagy megszűnt kisvasutak nyomvonalán.

Egyesületi élet
Az Egyesület tagjainak találkozói a Klubnapok, melyeket igyekeztünk minél változatosabb helyszíneken megrendezni, hogy minél szélesebb spektrumon fedhessük le tagjaink érdeklődési köreit. E
Klubnapok alkalmával szerveztünk többek közt látogatást két tagtársunkhoz, akik jelentős kisvasúti
emlékkel bírnak, valamint tettünk látogatást a Gyermekvasút fűtőházában ősszel.

Vasútüzemeltetés
2010-ben az eddig megszokott szintű menetrend szerinti közlekedés mellett (napi 6 vonatpár) felújításra került néhány személy- és teherkocsi, valamint együttműködő partnerünknek köszönhetően
megújult a kisvasút végállomása. Az év során sajnos jelentős utasszám visszaesés volt tapasztalható, mely a rossz időnek és a kedvezőtlen gazdasági helyzetnek tudható be.
A menetrendszerinti közlekedés mellett igyekeztünk néhány külön programmal is Kemencére csalogatni az utazni vágyókat, így például részt vettünk mind a tavaszi, mind az őszi Múzeumok Éjszakáján.

Vasút- és járműmentések
Az év elején sikerült jó néhány műszaki emléket képező 600 mm nyomtávú bányacsillét és
bányakocsit megmenteni és Kemencére szállítani egy Veszprém melletti külszíni bányából. Nyáron
újabb megmentendő járművet, egy bányamozdonyt szemeltünk ki, de ennek megmentésére a magas
szállítási költségei miatt csak a 2011. évben kerülhet sor.

Rendezvények
Az elmúlt évek kedvező tapasztalatai alapján 2010-ben is megrendeztük hagyományos kemencei
programjainkat: a Börzsönyi Zöld Túra természetismereti vetélkedőt, a község Önkormányzatával
együtt működve a Majálist, a Múzeumok Éjszakáját, a Kisvasúti Napot, a Mikulásvonatot és a szilveszteri különvonatot.
E kemencei programok mellett segítséget nyújtottunk a MKK Alapítványnak a Kárpát-medencei Kisvasutak találkozójának megszervezésében.

Ismeretterjesztés, népszerűsítés
A kisvasutak múltjának és jelenének, turisztikai és ipartörténeti fontosságának megismertetésére
kiadványaink mellett kiállításokon, rendezvényeken is népszerűsítettük tevékenységünket.
Csolnokon (Dorogi-szénmedence) a helyi Bányászklubbal együttműködve részt vettünk egy, a helyi
bányászatnak emléket állító kiállítóhely megszervezésében.
Tavaly elnyert pályázati pénzekből két könyv kiadását készítettük elő, melyek várhatóan 2011 első
negyedévében kerülnek kiadásra.
Nem hagyható ki az Egyesületünk által üzemeltetett www.kisvasut.hu internetes portál sem, melyet
magyar és idegen nyelveken is folyamatosan frissítettünk és bővítettünk képekkel, cikkekkel és más
szakmai anyagokkal. Ennek napi látogatottsága 7-800 főre gyarapodott a napi, heti szintű híreknek
köszönhetően.
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A Multimédia szakcsoport beszámolója a 2010. évről
A szakcsoporti tevékenység teljes egészében az Egyesület honlapjának fejlesztését tartalmazta.
A honlap két lényeges felületre különül el:
a bárki által elérhető, a kisvasutakról és Egyesületről szóló kisvasut.hu oldal
és a KBK tagok számára elérhető kisvasut.hu Intranet.
kisvasut.hu
2010-ben már sikerült biztosítani, hogy az oldalon néhány naponta, hetente legyenek újabb
hírek, a korábbinál több programról sikerült hírt adni. Ebben Karap Krisztián főszerkesztőként
rengeteget dolgozott.
A főoldal megjelenése, technikai háttere 2010-ben nem sokat változott, de stabilabb, üzembiztosabb lett, számos megjelenítési hibát sikerült kijavítani.
A legjelentősebb tartalmi változás – bár elsősorban szakemberek veszik hasznát – a kisvasutak hálózati adatbázisának fejlesztése volt, melyen már az 5000 km-t meghaladta a térképvázlattal is felvett keskenynyomközű vasúti vonalak hossza.
A programajánló össze lett kapcsolva a programnaptárral, ezzel már ki is van kényszerítve
köztük az összhang.
A látogatottság évszaktól is függ, csúcsidőben napi 1000 körüli. A nyári árvizeknél az index.hu címlapról linkelt bennünket, a siker akkora volt, hogy szervertúlterhelés is keletkezett:
néhány óra alatt a szokásos napi látogatás hatszorosa.
Intranet
Beérett, és már rendszeresen használt funkció lett a körlevél-kezelő. Ezzel már sajtóközlemények is mentek ki, illetve a jobb híradásra tekintettel megnőtt az elnökségi ülések látogatottsága is.
A KBK tagdíjadatbázis már teljes egészében az Intranetre került, továbbá minden taggal
egyeztetve lett a tagdíjtartozása (már akinek volt), a továbbiakban így a régi táblázatok már
nem szolgálnak hivatkozási alapot.
Új funkció a költségvetés tervező modul, e sorok írásakor még csak a legfőbb funkciók próbaváltozata készült el, de egyelőre nincs használatban.
Új funkció a szakcsoportok és tagjaik felsorolása.
Kísérleti szinten elkészült az Útvonalkönyv szerkesztő felület.
A menetlevelek feldolgozó felülete már vonatszámra képes megosztani az utasforgalmat, és
diagramok segítik a lekérdezések megjelenítését.
Számos funkció, adatállomány ki lett egészítve a változások naplózásával, pontosan tudható,
ki, mikor mit változtatott az adatbázisban.

Szakmai terv - 2011
Szakmai kirándulások
2011-ben szintén több szakmai kirándulást szervezünk, részint külföldre, de nagyobb részt hazánkban. E programok a 2010-es tapasztalatokat alapul véve igen nagy sikerrel bírnak, de e kirándulások
idejének és létszámának bizonytalanságára való tekintettel ezeddig nem igényeltünk pályázati forrást
ezekhez.
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Egyesületi élet
Egy egyesületi lapnak igen nagy kohéziós ereje van, bizonyítja ezt, hogy az internet és honlapunk
előretörése után is megkövetelik tagjaink a nyomtatott termékeket ezért 2011-ben is igen fontosnak
érezzük ezek elkészítését, sőt nyomdai úton való előállítását a magasabb minőség miatt. Korábban
kiadványaink támogatóinknál kerültek kinyomtatásra, de ez a módszer a tagság létszámának folyamatos emelkedésével és a megkövetelt színvonal növekedésével már elavulttá vált.. Szakmai kiadványunk és képeslapjaink éves költségeihez szeretnénk az év folyamán pályázati pénzeket is felhasználni.

Vasútüzemeltetés
A tavalyi, igen nehéz esztendő után reményeink szerint idén már ismét növekedni fog az utaslétszám, de mint Egyesületünk legnagyobb kiadásokkal bíró tevékenysége a vasútüzemeltetés. Korábbi
éveinkhez hasonlóan szeretnénk eme tevékenységünkhöz pályázati forrásokat is keresni.
Terveink szerint befejeződik egy korábban elkezdett mozdonyfelújítás befejezése, valamint szeretnénk egy négytengelyes személykocsit is felújítani.
Mint minden tevékenységünk, a vasútüzemeltetést is önkénteseink végzik, akiknek csak az egységes
munkaruhát tudjuk biztosítani, melyet minden évben nyáron adunk át anyagi lehetőségeink miatt.

Vasút- és járműmentések
Tavaly újabb megmentendő jármű, egy bányamozdony került látókörünkbe, melynek elszállítása és a
helyszín megközelítése is megoldott, egyedül pénzügyi akadálya van a mentésnek, melyet a pályázatból szeretnénk megszüntetni. E jármű egy csehszlovák gyártmányú bányamozdony, felújítása
után közlekedhetne a Kemencei Erdei Múzeumvasúton, mivel kis tengelynyomása ezt lehetővé teszi.

Rendezvények
Tervezünk 2011-ben is részt venni egyesületi szinten az Országos Erdészeti Egyesület éves találkozóin, hogy képviselhessük érdekeinket, valamint a többi erdei vasúttal közösen dolgozhassuk ki
munkatervünket.
Természetesen az év elejei pozitív tapasztalatokat alapul véve folytatjuk a Kárpát-medencei Kisvasutak találkozójának szervezését, mellyel nem titkolt célunk, hogy néhány éven belül Közép-Európa
legfontosabb kisvasutas találkozója legyen.

Ismeretterjesztés, népszerűsítés
Ebben az évben kiadásra kerülnek az előző évben útnak indított könyvek, melyekkel várhatóan utat
törünk majd a kisvasúti történeteket feldolgozó kiadványoknak.
Természetesen szeretnénk részt venni nem szakmai kiállításokon is, hogy újabb és újabb emberekkel ismertethessük meg hazánk ezen egyedülálló műszaki emlékeit.
Egyesületünk internetes arculata, a www.kisvasut.hu várhatóan újabb szolgáltatásokkal bővül, hogy
még több emberhez jussanak el a hazánk kisvasútjaink történetét bemutató képi és írott anyagok.

Tárgyi eszköz beszerzés
Emlékmentő tevékenységünk nagyban megkönnyebbülne, ha a fellelhető fotókat és diákat gyorsabban és közbenső lépések nélkül tudnánk elvégezni, melyhez egy fotószkennert szeretnénk beszerezni.
További tárgyi eszközöket kívánunk venni a Kemencei Erdei Múzeumvasúton végzett tevékenységünk elősegítéséhez, hogy gyorsabban és biztonságosabban haladhasson az értékmentő és értékteremtő munka.
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Az Alapszabály 17.§ 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
7. Az egyesület az alapszabály 3. §-ában meghatározott közhasznú és kiemelkedően közhasznú
tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az Indóház című lapban vagy annak
jogutódjában és az időszakosan megjelenő saját szakmai lapjában évenként - a tárgyévet követő
évben, legkésőbb június 30-áig - hozza nyilvánosságra, továbbá az éves beszámolót az egyesület
által működtetett www.kisvasut.hu internetes oldalon is közzéteszi.

Az Alapszabály 4.§-a az alábbiak szerint módosul (kiegészül):
1. Az egyesületnek tagja lehet mindaz a:
természetes személy
jogi személy,
akik (amelyek) elfogadják az egyesület célkitűzéseit.
2. Az egyesületi tagság önkéntes. Az egyesület tagja:
a rendes tag
tiszteletbeli tag,
pártoló tag.
3. Az egyesület rendes tagja az a magyar vagy külföldi állampolgár, illetve jogi személy, aki belépési
szándékát írásban bejelentette, belépési nyilatkozatát a KBK székhelycímére, vagy elnökségéhez
eljutatta, az elnökség ezt elfogadta, az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri
el, a tagsággal járó kötelezettségeinek folyamatosan és felelősen eleget tesz, illetve jogait felelősen
gyakorolja; az egyesület szaklapját, amennyiben tagdíjhátraléka nincs, a tagság jogán kapja.
3.1 A természetes személy tagok tagdíját a közgyűlés határozza meg.
3.2 A jogi személy tagdíját a vele kötött külön megállapodásban az elnökség határozza meg.
4. Az egyesület tiszteletbeli tagja az a személy, akit a közgyűlés érdemei elismeréséül, vagy az
egyesület céljainak megvalósításában kifejtett tevékenységéért tiszteletbeli taggá választ. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet, az egyesület szaklapját térítésmentesen kapja, a rendes tag valamennyi
joga megilleti.
5. Az Egyesület pártoló tagja az a magyar vagy külföldi természetes, illetve jogi személy, aki belépési
szándékát írásban bejelentette, belépési nyilatkozatát a KBK székhelycímére, vagy elnökségéhez
eljutatta, az elnökség ezt elfogadta. A pártoló tag a közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik,
egyesületi tisztségre nem választható, viszont az egyesületi tagokat megillető egyéb jogokkal rendelkezik.
5.1 A pártoló tag tagsági díján keresztül támogatja az Egyesület munkáját. A pártoló tag tagdíját a
pártoló tag határozza meg a mindenkori alaptagdíj arányában, de annak legalább kétszerese lehet.

Az Alapszabály 6.§-a az alábbiak szerint módosul
Az Egyesület minden tagjának kötelessége:
Az alapszabály betartása.
Az egyesület választott szervei által hozott határozatok megismerése, végrehajtása és az
egyesület nevében történő nyilvános szereplés esetén ezek szövegének és szellemiségének
képviselete.
Tiszteletben tartani az egyesület alapszabályában rögzített szervezeti kereteket.
A – tiszteletbeli tagokat kivéve a – tagsági díj előírás szerinti fizetése, kivéve azokat a tagokat, akiknek írásos kérelmükre az elnökség – legfeljebb egy év időtartamra – fizetési kedvezményt állapított meg.
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Az egyesület minden rendes tagjának kötelessége a fentieken túl:
5 Az egyesületi célok (lehetősége és képességei szerinti) megvalósítása, rendszeres egyesületi tevékenység kifejtése.
6. Alkotó és felelősségteljes munka végzése a vállalt tisztségekben.
7. Az egyesület társadalmi tekintélye feletti őrködés, az egyesület tagjához méltó magatartás,
a hivatástudat, és az összetartozás szellemének ápolása.
8. Az egyesület egységének megőrzéséért, szellemi és anyagi gyarapodásáért és a tagsági
kör bővítéséért tevékenykedni.

Az Alapszabály 15.§-a a következők szerint módosul
1. Az egyesület célja és tevékenysége valamely szakterülete iránt érdeklődő, legalább 3 (három)
egyesületi tag szakcsoportot alakíthat.
2. A szakcsoportot alakítani kívánók a szakcsoport szakmai működési körének, céljának, munkatervének bemutatásával, vezetőjének megnevezésével kérhetik az elnökségtől a szakcsoport működésének engedélyezését.
3. A szakcsoport elnökét, továbbá egyéb, a szakcsoport tagsága által meghatározott tisztségviselőjét
a szakcsoport tagjai választják meg.
4. A szakcsoportok beszámolnak munkájukról az évi rendes közgyűlésen, valamint a közgyűlés vagy
elnökség által meghatározott esetekben. Legalább az éves beszámolót az Egyesület szakmai lapjában és honlapján nyilvánosan közzé kell tenni.
5. A szakcsoportok vezetői az elnökség ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt.
6. A szakcsoport megszűnik, ha
taglétszáma 3 fő alá csökken,
megszűnését a szakcsoport kimondja,
az alapszabály vagy határozatok megsértése miatt az elnökség feloszlatja.

Közgyűlési határozatok
A szakcsoportokról
1. A szakcsoport szervezete
A szakcsoportot a vezetője képviseli, aki egyben a szakcsoport szabályos működéséért is felelős. A
szakcsoport tagjainak névsorát és tisztségviselőit (név, tisztség) a szakcsoport megalakulási kérelmében az elnökség elé kell terjeszteni, és minden változást az elnökségnek be kell jelenteni.
2. A szakcsoport gazdálkodása
A szakcsoport az Egyesület éves költségvetésén belül önálló gazdálkodási keretet kaphat. Költségvetésével – az elnökség által meghatározott mértékben és felügyelettel – maga gazdálkodik. A szakcsoportot megilleti tagjai befizetett tagdíjának 50%-a, ha a tagok ezt írásban kérik az Elnökségtől.
Erre azonban egy tag legfeljebb egy szakcsoportot jelölhet meg.
3. A szakcsoport beszámolója
A szakcsoport munkájáról való beszámoló esedékes
az éves rendes közgyűlésen,
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valamint ha az elnökség felhívja a szakcsoportot rendkívüli közgyűlés vagy elnökség előtti
beszámolásra.
A szakcsoporti beszámolót annak vezetője vagy megbízottja tartja meg élőszóban, de a beszámolót
írásban is át kell adni. Ha a szakcsoport a beszámolót elmulasztja, vagy azt a beszámolóval címzett
szerv nem fogadja el, a szerv pót-beszámolóra szólítja fel a szakcsoportot.
Az éves írásbeli beszámolót az Egyesület a szakmai lapjában és honlapján nyilvánosan közzéteszi.
Más beszámoló közzétételéről a beszámolót kérő szerv dönt, de erről előzetesen kell a szakcsoportot értesíteni.
4. A szakcsoport feloszlatása
Az elnökség a szakcsoportot feloszlatja, ha
a szakcsoport a beszámolót és a pót-beszámolót is elmulasztja, vagy a beszámolóval címzett
szerv a pót-beszámolót sem fogadja el,
a szakcsoport gazdálkodásával jogszabályt vagy az Egyesület gazdálkodási szabályait megsérti, de a feloszlatástól függetlenül a szakcsoport vezetőjének személyes felelőssége, esetleges kártérítési kötelezettsége fennmarad.

Az egyesület tagjainak biztosított szolgáltatások
szakmai lap,
vasúti személyszállítás,
szakkirándulások,
kiállítások,
internetes szolgáltatások.
1. Szakmai lap
A szakmai lap – szükség szerint külön szabályozás szerint – időszakosan készülő kiadvány. A tagok
a szakmai lapot – a tagságuk időszakában megjelent számokat – térítésmentesen, nyomtatott formában megkapják. A tagok azonban lemondhatnak a számukra biztosított papír változatról (környezetvédelem, költségkímélés, stb.).
2. Vasúti személyszállítás
A tagok térítésmentesen utazhatnak az Egyesület működtetésében lévő közforgalmú, helybiztosításhoz nem kötött vonatokon, az érintett vasúti személyszállítási üzletszabályzatában rögzítettek szerint.
3. Egyesületi szakkirándulások
Egyesületi szakkirándulás az, amelynek szervezése során az Egyesület nevében történik levelezés,
vagy egyesületi forrásból pénzügyi hozzájárulást kap. A tagok a szakkirándulásokon
kedvezményesen vehetnek részt,
létszámkorlát esetén a jelentkezésnél előnyt élveznek a szervező által meghatározott mértékben és időpontig.
A szakkirándulás szervezője létszámkorlátos rendezvény esetén köteles egy olyan – betartható –
előzetes jelentkezési határidőt megjelölni, ameddig csak tagok jelentkezhetnek. Ez idő alatt egy tag
legfeljebb egy közvetlen hozzátartozójával együtt is jelentkezhet. 20 főt meg nem haladó létszámkorlát esetén a szervező a hozzátartozó előzetes jelentkezését kizárhatja.
Szakcsoport által szervezett kirándulásokon hasonló elvek szerint további jelentkezési előny adható
a szakcsoport tagjainak.
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Több szervezet közösen szervezett kirándulása esetén az elnökség e szabályoktól – céljukat szem
előtt tartva – egyedi döntéssel eltérhet. Az eltéréseket és azok indokát a soron következő rendes
közgyűlésen az elnökségi beszámolóban ismertetni kell.
4. Kiállítások
A tagok térítésmentesen vagy kedvezményesen látogathatják az Egyesület által szervezett, vagy
társszervezett kiállításokat (múzeumokat). Az Egyesület társszervezőként olyan kiállításhoz csatlakozhat, ahol ez a feltétel biztosítható.
5. Internetes szolgáltatások
5.1 Belső fórum
Az Egyesület belső, zártkörű fórumot működtet, külön felhasználási szabályzat szerint. Tagdíjhátralékkal rendelkező tagok – annak rendezéséig – csak a technikai jellegű témákhoz férhetnek hozzá.
5.2 Intranet
A tagok hozzáférhetnek az egyesületi adatok kezelését végző felülethez, melyben saját adataikon
túlmenően a betöltött tisztségüktől, feladataiktól függő további adatokat érhetnek el.
5.3 kisvasut.hu email cím
A tagok @kisvasut.hu végződésű email címet igényelhetnek, külön szabályozás szerint.

A tagdíjakról
1. A tagdíj összege
Az éves tagdíj összegét (továbbiakban: alaptagdíj) a Közgyűlés külön határozata tartalmazza.
Az alaptagdíj arányában fizetnek tagdíjat:
rendes tagok az alaptagdíjat,
18 éven aluliak és nappali tagozatos diákok az alaptagdíj felét,
nyugdíjasok az alaptagdíj felét,
pártoló tagok legalább az alaptagdíjat,
tiszteletbeli tagok tagdíjmentesek,
jogi személy tagok a tagfelvételkor az elnökség határozza meg a mindenkori alaptagdíj arányában (a tagfelvételi határozatban)
A tagdíjfizetés nem váltható ki az Egyesület tevékenységeihez kapcsolódó munkával.
2. A tagdíj érvényessége
Az egyesületi tagdíj mindig naptári évre érvényes, január 1-től december 31-ig.
Új tagok belépésénél:
június 30-ig belépők a számukra megállapított tagdíjat fizetik,
október 31-ig belépők a számukra megállapított tagdíj felét fizetik,
a később belépők a belépés évére tagdíjmentességet élveznek, de őket tagdíjhátralékosnak
kell tekinteni addig, amíg a következő évi tagdíjat nem fizették meg.
3. Tagdíjfizetési kedvezmény
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Bármely tag méltányolható, írásbeli kérelmére az elnökség tagdíjfizetési kedvezményt vagy haladékot állapíthat meg. A kedvezmény vagy haladék legfeljebb egy naptári év tagdíját érintheti. Az erről
szóló határozatban a kérelmező neve nem hozható nyilvánosságra.
4. A tagdíj befizetése
A tagdíjat egy évre, egy összegben kell megfizetni a tárgyév kezdete előtt.
Tagdíjhátralékkal rendelkező tag esetén a megfizetett összeget elsőként a korábban keletkezett tagdíjhátralék kiegyenlítésére kell jóváírni. Túlfizetés esetén tisztázni kell, hogy azt támogatásként fizették-e be (ekkor azt nem szabad tagdíjként könyvelni), vagy a következő évi tagdíjra. Ha a nem támogatásként befizetett többlet az egy évi tagdíjat meghaladja, azt vissza kell fizetni.
5. Tagdíjhátralék
Az adott napon tagdíjhátralékkal rendelkezik az, aki az Egyesület tagja, de az adott nap évére a rá
megállapított tagdíjának teljes összegét még nem fizette meg. Nem kell tagdíjhátralékosnak tekinteni
az október 31. után belépőt, ha a következő évi tagdíját már megfizette. Tagdíjhátralékkal rendelkezők számára az egyesületi szolgáltatások, kedvezmények biztosítását szüneteltetni kell.
2 hónapot meghaladó tagdíjhátralék esetén a tagot
írásban fel kell szólítani a hátralék rendezésére 30 nap határidővel,
a határidő elmulasztása után a felszólítást meg kell ismételni, lehetőség szerint személyes
(telefonos) érdeklődéssel is, további 30 nap határidővel,
a második határidő elmulasztása esetén e határozat erejénél fogva tagsági viszonya a határidő leteltének napján megszűnik.
Akinek a tagsága megszűnésekor az Egyesület felé tagdíjtartozása van, csak akkor vehető fel tagnak, ha 3 éven belüli tagdíjhátralékát rendezi.
A tagdíj mértéke
Az Egyesület éves tagdíja (alaptagdíj) 2012-től 5000 Ft/év.
E határozattal hatályon kívül helyezzük az éves tagdíj mértékére vonatkozó korábbi határozatokat.
Egyesületünket már a Facebook-on is megtalálhatja! Oldalunkon folyamatosan értesülhet programjainkról, a kemencei eseményekről és fontosabb híreinkről.

Különbuszos kirándulás Kemencére a kisvasút napján!
Indulás: 2011. július 23., szombat, 7:00
Helyszín: Budapest, Zugló, Örs vezér tere vagy Stadionok környéke (még később tisztázódik)
Érkezés Kemencére: 8:30
Díjszabás egy irányban (oda-vissza ennek kétszerese):
• teljes árú: 1500 Ft
• kedvezményes (gyermek, tanuló, nyugdíjas): 1000 Ft
A busz napközben fotózható lesz a kisvasút szerelvényeivel a napsütésnek és a forgalmi szituációknak megfelelően.
Visszaindulás Budapestre: kb. 17:00
Jelentkezés, információ az Egyesület elérhetőségein.

