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ALAPSZABÁLY
A Kisvasutak Baráti Köre Egyesület alapszabálya
egységes szerkezetben a 2012. március 25-i, évi rendes
közgyőlésén elfogadott módosítással

1.§

Az egyesület neve, címe és jogi helyzete

1.

Az egyesület neve: Kisvasutak Baráti Köre Egyesület a Keskenynyomköző
Vasutakért
Az egyesület rövidített neve: KBK

2.

Az egyesület székhelye:
H-1222 Budapest, József u. 7.

3.

Az egyesület telephelye:
H-2638 Kemence, Csarnavölgyi út 45.

4.

Az egyesület tevékenységi területe:
Magyarország

5.

Az egyesület pecsétje: körmezıben a KBK betőkbıl felépített, kisvasútjainkon
általánosan elterjedt C-50 típusú kismozdony oldalnézeti képe. A körgyőrőn belül,
körben: „Kisvasutak Baráti Köre Egyesület a Keskenynyomköző Vasutakért” felirattal.

6.

Az egyesület emblémája: a bélyegzıben foglalt rajzolat önállóan.

7.

Az egyesület önálló jogi személy. Az 1994-ben alapított KBK az egyesület
célkitőzéseit elfogadó természetes és jogi személyek kiemelkedıen közhasznú
szakmai társadalmi szervezete, amelyet a Fıvárosi Bíróság a 9.Pk.61.144/1996/7.
számú határozatával 8081. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába
vette.
7.1

Az egyesület az 1989. évi II. törvény szerint mőködı társadalmi szervezet,
amely az 1997. évi CLVI. törvény szerint kiemelkedıen közhasznú
szervezetként mőködik. Tevékenységével a vasútról szóló 1993. évi XCV.
törvény 5. § (1) bekezdés d) és e) pontjai, valamint az épített környezet
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdés
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b) pontja szerint olyan közfeladatot lát el, melyrıl a helyi önkormányzatnak
kell gondoskodnia.
Az 1993. évi XCV. törvény 5. § (1) bekezdés d) és e) pontjai szerint:
5. § (1) Önkormányzati feladatok:
[…]
d) helyi közforgalmú vasút alapítása és mőködtetése;
e) vasúti pálya és tartozékai mőködtetése;

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint:
6. § (1) A települési (fıvárosban a kerületi) önkormányzat, valamint szerveik építésügyi feladata
különösen:
[…]
b) az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítása, valamint a helyi építészeti
örökség védelme.

8.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad
el, országgyőlési képviselıi, önkormányzati választáson képviselıjelöltet nem állít és
nem támogat.

2.§

Az egyesület célja

1.

A Kisvasutak Baráti Köre Egyesület célja: A keskenynyomköző vasutak, mint a
kulturális örökség részét képezı és környezetkímélı közlekedési eszközök rohamos
fogyásának megakadályozása, mőködésük segítése, mőködtetésük elméleti és
gyakorlati alapjainak gazdagítása, történetük kutatása, mőszaki emlékként is jelentıs
jármőveik berendezéseik megırzésének elısegítése, a társadalom hosszú távú
érdekeinek és a fenntartható fejlıdés szakmai alapelveinek képviselete.

2.

Tagjai számára lehetıséget teremt ismereteik, tapasztalataik bıvítésére, élményeik
kicserélésére és ismertetésére. Célja továbbá, hogy fórumot teremtsen az ezen
fejezetben felsorolt célokkal azonosulni kívánók számára, és tagjai között a szakmai
és baráti összetartást építse és fejlessze, az egyesület szakmai egységét
elımozdítsa.

3.§

Az egyesület tevékenysége

Az egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a c) pontjának 4. 6. 7. 8. és 9. pontjában
foglalt közhasznú tevékenységeket látja el:
1.

Természetvédelem
1.1

2.

közremőködik természetvédelmi döntések szakmai elıkészítésében; önálló
javaslatokat dolgoz ki.

Környezetvédelem
2.1

közremőködik a környezetvédelmi, táj- és környezetfejlesztési valamint a
területfejlesztési döntések szakmai elıkészítésében, önálló javaslatokat
dolgoz ki.
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3.

Tudományos tevékenység, kutatás
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.

4.3
4.4
4.5

a kisvasutak közlekedéstörténeti múltjának megırzése, ápolása;
tárgyi és személyi emlékek győjtése, gondozása, bemutatása, a kisvasúti
építészeti örökség gondozása és védelme;
a Központi Statisztikai Hivatal által a Szolgáltatások Jegyzékében 60.10.11
számon jelölt vasúti szállítási tevékenység;
a helyi közforgalmat is ellátó Kemencei Erdei Múzeumvasút mőködtetése, a
vasúti pálya és tartozékai mőködtetése;
az egyesület a Kemencei Erdei Múzeumvasút mőködtetésével,
üzemeltetésével és megóvásával látja el elsısorban a mőemlékvédelem
közhasznú tevékenységét.

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

6.

a keskenynyomköző vasutak történetének kutatása;
a vasúttal általában kapcsolatos ismeretek bıvítése;
a szakmai munka színvonalának emelése;
a kutatások eredményeinek gyakorlati alkalmazása;
a kisvasúti szakmai képzés támogatása.

Kulturális örökség megóvása, mőemlékvédelem
4.1
4.2

5.

Alapszabály

összehangolt egyesületi szellem kialakítása;
a szakterületén a természet és környezetvédelmi ismeretterjesztést elısegíti;
társadalmi kapcsolatok ápolásával és a tömegtájékoztatás eszközeinek
felhasználásával küzd a keskenynyomköző vasutak társadalmi megismerésért
és megbecsüléséért;
hirdeti és terjeszti a környezetbarát kötöttpályás közlekedés elınyeit,
bemutatja hasznosságát a természet- és környezetvédelem területén;
feltárja a társadalom elvárásait, és közremőködik ezen elvárások
teljesítésében;
fórumot teremt a kisvasutakat és a kapcsolódó szakterületeket érintı
társadalmi párbeszéd kialakulásához és fejlıdéséhez, s ezen keresztül az
együttmőködés kiszélesítéséhez;
gondoskodik az egyesület szakmai fórumának, az 1994-tıl igény szerint
elkészülı KBK füzeteknek a megjelenésérıl (a füzeteket a tagtársak,
kisvasútüzemek, partner szervezetek számára az egyesület közvetlenül
postázza).

A fenti 1-5. pontokban felsorolt közhasznú tevékenységeinek elısegítése céljából:
6.1

elıadásokat, konferenciákat, vitaüléseket továbbképzéseket és gyakorlati
bemutatókat rendez.

7.

Tevékenysége során együttmőködik más, hasonló célú szervezetekkel.

8.

Az egyesület biztosítja, hogy tagjain kívül minden más érdeklıdı is részesülhessen a
közhasznú szolgáltatásaiból.

9.

Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
Ennek keretében az egyesület a fenti célok megvalósítása érdekében különösen
ismeretterjesztı anyagok, szakkönyvek, szakfolyóiratok, vasúti témájú képeslapok és
egyéb vasúttal kapcsolatos emlék- és ajándéktárgyak árusítását végezheti, illetve
elárusítóhelyet üzemeltethet.
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10.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak az alapító okiratban
meghatározott tevékenységre fordítja.

4.§

Az egyesület tagjai

1.

Az egyesületnek tagja lehet mindaz a:
•
•

természetes személy
jogi személy,

akik (amelyek) elfogadják az egyesület célkitőzéseit.
2.

Az egyesületi tagság önkéntes. Az egyesület tagja:
•
•
•

3.

a rendes tag
tiszteletbeli tag,
pártoló tag.

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 kötelezınek ismeri el, a tagsággal járó
kötelezettségeinek folyamatosan és felelısen eleget tesz, illetve jogait felelısen
gyakorolja; az egyesület szaklapját, amennyiben tagdíjhátraléka nincs, a tagság
jogán kapja.
3.1
3.2

A természetes személy tagok tagdíját a közgyőlés határozza meg.
A jogi személy tagdíját a vele kötött külön megállapodásban az elnökség
határozza meg.

4.

Az egyesület tiszteletbeli tagja az a személy, akit a közgyőlés 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 közgyőlésen szavazati joggal nem rendelkezik, egyesületi tisztségre nem
választható, viszont az egyesületi tagokat megilletı 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.

5.§

Az egyesületi tagok jogai

1.

Az egyesület közgyőlésén az egyesület tagjai személyesen gyakorolják jogaikat,
szavaznak a döntésre bocsátott kérdésekben és véleményt nyilvánítanak.

2.

Az egyesület tagjai jogosultak:
2.1

az egyesület céljainak elérése érdekében az egyesület bármelyik szerve elé
javaslatot elıterjeszteni és kérni javaslataik közgyőlés elé terjesztését,
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tájékoztatást kérni és kapni az egyesület mindennemő tevékenységérıl,
mőködésérıl, anyagi hátterérıl,
az egyesület (saját, bérelt, vagy egyesületi megırzésbe átvett) tárgyait,
eszközeit az erre a célra külön megállapított szabályok szerint igénybe venni
és használni,
a tagsági jogok által járó minden kedvezményt az egyenlı jogok alapján
igénybe venni,
kérni az egyesület támogatását szakmai munkájának, javaslatainak és
eredményeinek ismertetéséhez,
egyesületi támogatást kérni szaktudományok folytatásához, továbbá szakmai
elıadáshoz és publikációhoz,
részt venni (az elızetes feltételek megléte esetén) az egyesület és a
szakcsoportok rendezvényein.

3.

A rendes természetes személy tag saját jogán, jogi személy tag megbízottja útján,
egy szavazattal, képviseli magát az egyesület legfıbb szervében, a közgyőlésen,
véleményt nyilváníthat és szavazhat.

4.

A természetes személy tag az 1989. évi II. törvényben foglalt szabályok szerint az
egyesület bármely tisztségére megválasztható.

5.

A tag az egyesület szervének törvénysértı határozatát a tudomására jutástól
számított 30 napon belül bíróság elıtt megtámadhatja.

6.§

Az egyesületi tagok kötelességei

Az Egyesület minden tagjának kötelessége:
1.
2.
3.
4.

Az alapszabály betartása.
Az egyesület választott szervei által hozott határozatok megismerése,
végrehajtása és az egyesület nevében történı nyilvános szereplés esetén
ezek szövegének és szellemiségének képviselete.
Tiszteletben tartani az egyesület alapszabályában rögzített szervezeti
kereteket.
A – tiszteletbeli tagokat kivéve a – tagsági díj elıírás szerinti fizetése, kivéve
azokat a tagokat, akiknek írásos kérelmükre az elnökség – legfeljebb egy év
idıtartamra – fizetési kedvezményt állapított meg.

Az egyesület minden rendes tagjának kötelessége a fentieken túl:
5.
6.
7.
8.

Az egyesületi célok (lehetısége és képességei szerinti) megvalósítása,
rendszeres egyesületi tevékenység kifejtése.
Alkotó és felelısségteljes munka végzése a vállalt tisztségekben.
Az egyesület társadalmi tekintélye feletti ırködés, az egyesület tagjához méltó
magatartás, a hivatástudat, és az összetartozás szellemének ápolása.
Az egyesület egységének megırzéséért, szellemi és anyagi gyarapodásáért
és a tagsági kör bıvítéséért tevékenykedni.

7.§

Az egyesületi tagság megszőnése

1.

Az egyesületi tagság megszőnik
1.1

kilépéssel, a tag írásbeli kilépı nyilatkozatával,
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kizárással,
elhalálozással (természetes személy tag esetén),
jogi személy megszőnésével.

Kizárható az a tag:
2.1
2.2

aki az alapszabály elıírásait megsérti,
aki olyan magatartást tanúsít, amely sérti az egyesület érdekeit, hátráltatja
tevékenységét, amely méltatlanná teszi az egyesületi tagságra.

3.

Tag kizárása ügyében az elnökség dönt. A határozat a közgyőlés elıtt fellebbezhetı
meg.

4.

Tiszteletbeli tag cím visszavonásáról elnökségi javaslat alapján a közgyőlés dönt.

8.§

Az egyesület szervei, mőködése

1.

Az egyesület szervei:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.

közgyőlés (az egyesület legfelsıbb szerve)
az elnökség
az ellenırzı bizottság
a szakcsoportok
az ideiglenes bizottságok

Az egyesület vezetı tisztségviselıi:
•
•

az egyesület elnöke és alelnöke
az ellenırzı bizottság elnöke

Az egyesület tisztségviselıi az elnökség, illetve az ellenırzı bizottság további
megválasztott tagjai.
Nem lehet sem vezetı tisztségviselı, sem tisztségviselı az:
•

•

akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztésre ítéltek, amíg
a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogi következmények alól nem mentesült,
és akit a közügyek gyakorlásától eltiltottak.
aki olyan szervezetnél tölt be - a szervezet megszőntét megelızı két évben
legalább egy évig - vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek
jelölt személy köteles az egyesületet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen
tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt. Egyúttal nyilatkozni kell arra,
hogy nem töltött be a megelızı két évben vezetı tisztséget olyan megszőnt
közhasznú szervezetnél, amely köztartozását nem egyenlítette ki.

3.

A vezetı tisztségviselı, a tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles
valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen
tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt, köteles továbbá az
egyesületet tájékoztatni arról, ha tisztsége betöltésével kapcsolatos kizáró ok áll fenn,
vagy következik be.

9.§

A közgyőlés

1.

Az egyesület legfelsıbb szerve a közgyőlés.
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A közgyőlés legalább évente egyszer, az év elején (legkésıbb május végéig)
ül össze. Rendes közgyőlés összehívásáról az elnökség döntése alapján az
elnök (akadályoztatása esetén az alelnök) köteles gondoskodni.
A meghívónak tartalmazni kell:
• a közgyőlés helyét
• a közgyőlés kezdési idıpontját
• a napirendi pontokat.
A meghívóban fel kell tüntetni, hogy határozatképtelenség esetén az eredeti
napirendi pontok megtárgyalására a pótközgyőlés mikor és hol kerül
megtartásra.
A meghívót írásban kell küldeni a közgyőlés idıpontját megelızıen legalább
15 nappal.
A közgyőlés akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott tagok 50%-a +1 fı
megjelent.
Ha az összehívott közgyőlés nem határozatképes, úgy erre az esetre az
elnökség az eredeti közgyőlés idıpontjának, napirendjének és összehívásával
egyidejőleg ugyanarra a helyszínre, ugyanarra a napra és ugyanazzal a
napirenddel, de 1 (egy) órával késıbbi idıpontra jogosult összehívni az
ismételt közgyőlést. A meghívóban a rendes közgyőlés kitőzése és
összehívása mellett szerepelnie kell a határozatképtelenség esetére ismételt
közgyőlés összehívásának is. A tagok figyelmét fel kell hívni arra, hogy ez az
ismételt közgyőlés az eredeti közgyőlés felsorolt napirendi pontjaiban a
megjelent tagok számától függetlenül határozatképesnek minısül.
A közgyőlésen az egyesület elnöke elnököl, távollétében bármelyik elnökségi
tag.

2.

Rendkívüli közgyőlést kell tartani, ha az egyesületi tagok egyötöde a közgyőlés
összehívását az ok és a cél megjelölésével az elnökségtıl írásban kéri, illetve, ha ezt
az egyesület elnöksége vagy ellenırzı bizottsága az egyesület érdekében
szükségesnek látja.

3.

A kérelem kézhezvételtıl számított 30 (harminc) napon belül az elnök
(akadályoztatása esetén az alelnök) köteles a rendkívüli közgyőlést összehívni.
Ugyancsak rendkívüli közgyőlést kell összehívni, ha azt az egyesület felügyelı
szerve írásban indítványozza, vagy a bíróság elrendeli.

4.

A közgyőlés más egyesületi szervek hatáskörébe utalt kérdésekben a döntési jogot
egyszerő szótöbbséggel saját hatáskörébe vonhatja.

5.

A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

dönt az alapszabály megállapításáról, illetve módosításáról, kétharmados
szavazat-többséggel,
más egyesülettel való egyesülés kimondása, más szervezetbe történı ki- és
belépés elhatározása, kétharmados szavazat-többséggel,
az egyesület feloszlásának kimondása, kétharmados szavazat-többséggel,
beszámoltatja az elnökséget az egyesület tevékenységérıl, és dönt a
beszámoló elfogadásáról,
elfogadja az elnökség által beterjesztett közhasznúsági jelentést, amely
tartalmazza a:
• számviteli beszámolót
• a költségvetési támogatás felhasználását
• a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
• a cél szerinti juttatások kimutatását
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Alapszabály

a központi költségvetési szervtıl
az elkülönített állami pénzalapoktól
a helyi önkormányzatoktól, kisebbségi települési önkormányzatoktól, a
települési
önkormányzatok
társulásaitól,
az
egészségbiztosítási
önkormányzattól, és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét
• a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások
értékét, illetve összegét
• a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót.
dönt az egyesületi szaklap alapításáról, vagy szaklap megszüntetésérıl,
dönt az egyesület költségvetésének meghatározásáról,
megválasztja a 10. §-ban rögzítettek szerint az elnökség tagjait, valamint a 13.
§-ban rögzítettek szerint az ellenırzı bizottság tagjait, illetve dönt ezen
testületek tagjai visszahívásának ügyében,
befektetési szabályzat elfogadása,
egyesületi kitüntetések alapítása és adományozása,
természetes személy tagok tagdíjának és az egyesület szaklapjának
elıfizetési díjának megállapítása.
Az elnökség, illetve az ellenırzı bizottság tagjainak visszahívását az elnökség
akkor kezdeményezheti a közgyőlés felé, ha a testületi tag a 7. § 2. pontja
szerint kizárható vagy folyamatosan nem tesz eleget a testületi tagsági
kötelezettségeinek, például nem vesz részt az elnökség vagy az ellenırzı
bizottság munkájában.
•
•
•

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

6.

A közgyőlés határozatait a jelenlévık egyszerő szótöbbségével, nyílt szavazással
hozza a 6.1 és a 6.2 pontban meghatározott eltérésekkel.
6.1
6.2

7.

Személyi kérdésekben a közgyőlés titkos szavazással dönt.
A 9. § 5.1, 5.2 és 5.3 pontjaiban felsorolt hatáskörében a közgyőlés a
jelenlevık kétharmados szavazat-többségével, nyílt szavazással dönt.

A közgyőlés (továbbá az elnökség; együtt vezetı szervek) 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 felelısség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás.

8.

A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök, a jegyzıkönyvvezetı
és két hitelesítı ír alá. A jegyzıkönyv betekintésre minden érdeklıdı rendelkezésére
áll a klubnapokon és az elnökségi ülések ideje alatt, továbbá elızetes egyeztetés
után az egyesület székhelyén.

9.

Az egyesület közgyőlése nyilvános, azon minden érdeklıdı részt vehet. A közgyőlés
határozatait az egyesület szaklapjában nyilvánosságra kell hozni.

10.

Az elnökség és az ellenırzı bizottság tagjait a közgyőlés határozott idıre választja.
Abban az esetben, ha ezen testületek tagjai közül bárkinek a tisztsége a mandátumi
idı lejárta elıtt bármilyen okból megszőnik, úgy a soron következı közgyőlésen
kötelezıen pótválasztást kell tartani és a meghatározott tisztségre, s a még hátralevı
idıszakra újból tisztségviselıt kell választani. A választásig az elnökség jogosult
tagjai közül ügyvivı tisztségviselıt kijelölni, ha ezt szükségesnek látja.
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Alapszabály

10.§ Az elnökség
1.

Az egyesület közgyőlése 5 (öt) fıbıl álló elnökséget választ

2.

Az elnökség tagjai:
2.1
2.2
2.3

az elnökség elnöke, aki egyben az egyesület elnöke is
az alelnök
és 3 (három) fı elnökségi tag.

3.

Az elnökség alakuló ülésén tagjai körébıl kijelöli az elnökségi tisztségviselıket, és
felosztja a feladatokat.

4.

Az elnökség meghatározza saját ügyrendjét, amelyben meghatározza üléseinek,
döntéshozatalának rendjét.

5.

Két közgyőlés között az egyesület ügyeit intézi.

6.

Az elnökség tagjait a közgyőlés határozott, 2 (kettı) évi idıtartamra választja.
Amennyiben az éves beszámolót a közgyőlés nem fogadta el, új elnökségválasztást
kell tartani.

7.

Az elnökség, mint vezetı szerv testületként mőködik, és annak minden tagja
munkáját az egyesület alapszabályában rögzített célok szem elıtt tartásával, a
közgyőlés határozatainak megfelelıen végzi. Az elnökség munkájáról köteles a
közgyőlésnek évente beszámolni. Az elnökség a közgyőlésen keresztül tartozik a
tagságnak felelıséggel.

8.

Az elnökség, lehetıleg havonta, de legritkábban negyedévente ülésezik, melyet az
egyesület szakmai lapjában kell a tagság felé meghirdetni. Az ülést az elnök készíti
elı. Az elnökség ülései nyilvánosak, de ezt egyedi határozattal az elnökség
személyes adatok, vagy a személyiségi jogok védelme, avagy jogszabályi
rendelkezés alapján korlátozhatja. Az elnökség ülését az egyesület elnöke 3 (három)
nappal az ülés elıtt hívja össze írásban a javasolt napirendi pontok
meghatározásával.

9.

Az elnökség határozathozatalában való részvételre vonatkozó összeférhetetlenséget
az alapszabály 9. § 7. pontja határozza meg.

10.

Nem lehet az elnökség, továbbá az ellenırzı bizottság tagja:
•
•
•

•
11.

Az elnök, az alelnök, vagy az ellenırzı bizottság elnökének közeli hozzátartozója
vagy élettársa,
az a személy, aki nem tagja az egyesületnek,
akit a közügyek gyakorlásától jogerısen eltiltottak, továbbá végrehajtható
szabadságvesztés
büntetésével
sújtottak,
kivéve,
ha
a
büntetés
jogkövetkezményei alól mentesült,
aki az elnökség, illetve az ellenırzı bizottság tagjainak közeli hozzátartozója vagy
élettársa.

Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen az elnökség tagjaiból legalább 3
(három) fı jelen van. Határozatait az elnökség egyszerő szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza. Szavazategyenlıség esetén - amennyiben az elnök jelen van az elnök dönt. Szavazategyenlıség esetén - amennyiben az elnök nincs jelen a
szavazáskor - a javaslat elvetésre kerül.
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12.

Az elnökség dönt az alábbi kérdésekben:
•
•
•
•

13.

Alapszabály

tagfelvételi és kilépési kérelmek jóváhagyása,
szakcsoportok alapításának jóváhagyása,
egyesületi szabályzatok megalkotása,
ideiglenes bizottságok felállítása.

Az elnökség határozatait az egyesület szakmai lapjában nyilvánosságra kell hozni.

11.§ Az elnök
1.

Az egyesület elsı számú vezetı tisztségviselıje az elnök, aki egy személyben
képviseli az egyesületet a különbözı szerveknél és intézményeknél, bíróságok és
más hatóságok elıtt, és az egyesülettel kapcsolatba kerülı magánszemélyek felé.

2.

Az elnök aláírási joga önálló a hiteles aláírási címpéldány szerint.

3.

Az elnök ellenırzi a közgyőlés és az elnökség határozatainak végrehajtását, az
elnökség ülésein elnököl, aláír; az elnökség döntéseinek meghozatala során
szavazategyenlıség esetén az ı szavazata dönt.

4.

Az elnök gondoskodik a közgyőlés és az elnökségi ülés összehívásáról, és azok
jogszerő lebonyolításáról.

5.

Az elnök elızetes értesítés nélkül jogosult az egyesület bármely szerve (az ellenırzı
bizottság kivételével) tevékenységét ellenırizni, és az összes iratba betekinteni. Az
ellenırzı bizottság elnökének kivételével jogosult továbbá az egyesületi szervek
vezetıit tevékenységükrıl beszámoltatni, szükség esetén feladatukba besegíteni,
irányítani.

6.

Az elnök felelıs azért, hogy az egyesület alapszabályának, az 1997. CLVI.
törvénynek, és általában a Magyar Köztársaság törvényeinek megfelelıen mőködjön,
kapcsolatai, megítélése kedvezıen alakuljon, az egyesület tagjai élhessenek az
alapszabály biztosította jogaikkal.

7.

Köteles az egyesület helyzetérıl, tevékenységérıl a közgyőlésnek és az elnökségnek
beszámolni.

12.§ Az alelnök
1.

Az alelnök egyesületi tevékenységéért az elnöknek és a közgyőlésnek tartozik
felelıséggel.

2.

Az alelnök feladata az elnök akadályoztatása esetén, az elnökség határozata alapján,
az elnöki teendık ellátása, amelyekrıl az elnökségnek tartozik beszámolni.

10

Kisvasutak Baráti Köre Egyesület a Keskenynyomköző Vasutakért

Alapszabály

13.§ Az ellenırzı bizottság
1.

Az ellenırzı bizottság a közhasznú tevékenységet ellátó egyesület belsı felügyeleti
szerve.

2.

Az ellenırzı bizottság ellenırzi az egyesület szabályszerő mőködését, különösen az
anyagi alapok szabályszerő felhasználását.

3.

Az ellenırzı bizottság 3 (három) tagját a közgyőlés választja meg titkos szavazással,
2 (kettı) évnyi idıre. Az ellenırzı bizottság alakuló ülésén jelöli ki elnökét. Az
ellenırzı bizottság mőködéséért kizárólag a közgyőlésnek felelıs, ügyrendjét maga
állapítja meg.

4.

Nem lehet az ellenırzı bizottság tagja, tehát elnöke sem az a személy:
4.1

4.2

a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
4.3

4.4
5.

5.2

Ha az ellenırzés során szabálytalanságot észlel, 8 (nyolc) napon belül köteles
ellenırzési jelentésben írásban felhívni a szabálytalanság elkövetıjének, és
az egyesület elnökének figyelmét.
Súlyosabb esetben az ellenırzı bizottság elnöke, a bizottság tagjainak
egyetértésével, jelenti a szabálytalanságot az egyesület elnökének, aki a
szükséges intézkedéseket 8 (nyolc) napon belül köteles kiadni, és ezekrıl az
ellenırzı bizottságot értesíteni. Az ellenırzı bizottság indítványozhatja
közgyőlés, elnökségi ülés összehívását.

Az ellenırzı bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet (közgyőlés, elnökség)
tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
6.1

6.2
7.

a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást -, illetve
aki a 4.1 - 4.3 pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

Az ellenırzı bizottság rendszeresen köteles ellenırizni az egyesület gazdálkodását,
pénzügyi helyzetét, az egyesület alapszabály szerinti mőködését, közhasznú
tevékenységét, valamint az alapszabályban, és az egyesület mőködésére vonatkozó
jogszabályokban foglaltak betartását. Ennek során a vezetı tisztségviselıktıl
jelentést, az egyesület dolgozóitól, partnereitıl tájékoztatást, felvilágosítást kérhet
illetve betekinthet az egyesület irataiba és megvizsgálhatja azokat.
5.1

6.

aki az egyesület elnökségének a tagja,

az egyesület mőködése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet
érdekeit súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt amelynek
megszőntetése vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az
intézkedésre jogosult vezetı szerv döntését teszi szükségessé.
a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel.

Ha az intézkedésre jogosult szerv összehívására, az ellenırzı bizottság indítványa
ellenére annak megtételétıl számított 30 (harminc) napon belül nem kerül sor, úgy a
határidı letelte után a vezetı szerv összehívására az ellenırzı bizottság is jogosult.
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7.1

8.

Az ülés idıpontját úgy kell meghatározni, hogy az ellenırzı bizottság
javaslata, jelentése, véleménye a közgyőlés elıtti elnökségi ülésre az
elnökség elé eljuttatható legyen.

Az ellenırzı bizottság üléseit annak elnöke hívja össze.
9.1

10.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes mőködés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az ellenırzı bizottság a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet köteles haladéktalanul értesíteni.

Az ellenırzı bizottság év közben szükség szerint tart ülést. Az évi rendes közgyőlés
elıtt azonban egy ülést kötelezıen kell tartani, amelyen az egyesület éves
költségvetésérıl, számviteli beszámolójáról, valamint a közhasznúságról szóló,
továbbá az ellenırzı bizottság éves mőködésérıl szóló jelentést megvitatják és
elfogadják.
8.1

9.

Alapszabály

Az ellenırzı bizottság üléseinek határozatképességéhez az elnök és mindkét
tag jelenléte szükséges. Az ellenırzı bizottság határozatait egyszerő
szavazattöbbséggel hozza.

Az ellenırzı bizottság üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyet a bizottság
elnöke és a jegyzıkönyvvezetı hitelesít.
11.

Az ellenırzı bizottság elnöke az elnökségi üléseken tanácskozási joggal vesz
részt. Az éves költségvetés, számviteli beszámoló, közhasznúsági jelentés
elfogadásának ügyében a közgyőlés csak az ellenırzı bizottság
véleményének és javaslatainak ismeretében dönthet.

14.§ Az egyesület szakmai lapjának fıszerkesztıje
1.

Az egyesület szakmai lapjának fıszerkesztıjét az elnökség jelöli ki.
2.

3.

A fıszerkesztı köteles tevékenysége során az egyesület célkitőzéseit az
egyesület alapszabályát, a szakmai igényességet és az etikai szempontokat
szem elıtt tartani.

A fıszerkesztı feladata, az újságok elkészítésének, kiküldésének megszervezése,
ellenırzése.

15.§ A szakcsoportok
1.

Az egyesület célja és tevékenysége valamely szakterülete iránt érdeklıdı, legalább 3
(három) egyesületi tag szakcsoportot alakíthat.

2.

A szakcsoportot alakítani kívánók a szakcsoport szakmai mőködési körének,
céljának, munkatervének bemutatásával, vezetıjének megnevezésével kérhetik az
elnökségtıl a szakcsoport mőködésének engedélyezését.

3.

A szakcsoport elnökét, továbbá egyéb, a szakcsoport tagsága által meghatározott
tisztségviselıjét a szakcsoport tagjai választják meg.

4.

A szakcsoportok beszámolnak munkájukról az évi rendes közgyőlésen, valamint a
közgyőlés vagy elnökség által meghatározott esetekben. Legalább az éves
beszámolót az Egyesület szakmai lapjában és honlapján nyilvánosan közzé kell
tenni.
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Alapszabály

5.

A szakcsoportok vezetıi az elnökség ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt.

6.

A szakcsoport megszőnik, ha
•
•
•

taglétszáma 3 fı alá csökken,
megszőnését a szakcsoport kimondja,
az alapszabály vagy határozatok megsértése miatt az elnökség feloszlatja.

16.§ Ideiglenes bizottságok
1.

Az egyesület egyes munkaterületein ideiglenes munkabizottságokat mőködtethet.

2.

A bizottságok szükséges tisztségviselıit az elnökség választja, tagjait a bizottságok
elnökeinek javaslata alapján az elnökség hagyja jóvá.

3.

A bizottságok maximális mandátuma 2 (kettı) év.

17.§ Az egyesület gazdálkodása
1.

Az egyesület vagyona a tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból
képzıdik. A felajánlások elfogadásához az elnökség határozata szükséges. A
vagyont ırizni, és a mindenkori lehetıségek szerint gyarapítani kell.

2.

Az egyesület a társadalmi szervezetekre, valamint a közhasznú szervezetekre
érvényes szabályok szerint gazdálkodik. Az egyesület befektetési tevékenységet nem
folytat.

3.

Az egyesület kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet is folytathat.

4.

Az egyesület éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, összhangban a hatályos
jogszabályokkal.

5.

A gazdálkodás során elért eredményeit nem oszthatja fel, azt az alapszabály 2. §ában meghatározott célok elérésére és a 3. §-ban meghatározott közhasznú
tevékenységre kell fordítani.

6.

Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai a tagdíj
fizetésen túlmenıen az egyesület tartozásaiért nem felelnek.

7.

Az egyesület az alapszabály 3. §-ában meghatározott közhasznú és kiemelkedıen
közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az Indóház
címő lapban vagy annak jogutódjában és az idıszakosan megjelenı saját szakmai
lapjában évenként - a tárgyévet követı évben, legkésıbb június 30-áig - hozza
nyilvánosságra, továbbá az éves beszámolót az egyesület által mőködtetett
www.kisvasut.hu internetes oldalon is közzéteszi.
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18.§ Egyéb rendelkezések
1.

Az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján az alapszabályban rögzíti az
egyesület, hogy a mőködésének, szolgáltatásai igénybevételének módjáról,
lehetıségérıl és rendjérıl az egyesület telephelyén elhelyezett nyilvános
hirdetıtáblán, valamint a www.kisvasut.hu internetes oldalon tájékoztatja a teljes
nyilvánosságot.

2.

Az egyesület irataiba, a testületi ülések jegyzıkönyveibe, a határozatokba és a
beszámolókba a tagok és a szolgáltatások iránt érdeklıdı kívülállók az egyesület
székhelyén az egyesület elnökével történt elızetes egyeztetés alapján
betekinthetnek. A kiválasztott okiratokról a tag vagy a kívülálló saját költségére
kérheti másolat készítését.

3.

Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a közgyőlés és az elnökség határozatairól
olyan nyilvántartás készüljön, és azt folyamatosan vezessék, amelybıl a közgyőlés
és az elnökség döntéseinek tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzık számaránya, (ha lehetséges személye) megállapítható
legyen.

4.

A közgyőlés és az elnökség döntéseit az egyesület az érintettekkel írásban,
igazolható módon közli.

5.

Az egyesület megszőnik ha:
•
•
•

6.

más egyesülettel, vagy társadalmi szervezettel egyesül,
elhatározza megszőnését,
az egyesületet a bíróság feloszlatja, vagy megállapítja megszőnését.

Az egyesület megszőnése esetén a közgyőlés feladata az egyesület vagyonának
további sorsáról rendelkezni.
6.1

Az egyesület megszőnése esetén a felszámoló teendıket az elnök látja el.

7.

Az alapszabály kiemelkedıen közhasznú jogállásra vonatkozó rendelkezései az
1997. évi CLVI. törvény II. fejezet 3. §-a értelmében a Fıvárosi Bíróság általi
közhasznúsági nyilvántartásba vétellel lépnek hatályba.

8.

Az egyesület tevékenysége felett a törvényességi felügyeletet az 1989. évi II. törvény
alapján az ügyészség gyakorolja.

9.

Az alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság
Alkotmánya, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, az egyesülési jogról
szóló 1989. évi II. törvény valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI.
törvény rendelkezései az irányadók.
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