ALAPSZABÁLY
A Kisvasutak Baráti Köre Egyesület 2015. szeptember 20-i közgyűlésén elfogadott alapszabálya

1.§ Az egyesület neve, címe és jogi helyzete
1. Az egyesület neve: Kisvasutak Baráti Köre Egyesület a Keskenynyomközű 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:
jellemzően országos, mert a fővárosban és tizenhárom megyében van számos élő szakmai kapcsolata,
partnersége, tevékenysége de élő nemzetközi kapcsolatokkal.
4.1 Magyarország területén létező szakmai együttműködések, partnerek, tevékenységek:
Budapest
MÁV Zrt. Széchenyi hegyi Gyermekvasút, Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány
szakmai együttműködés, a Kárpát-Medencei Kisvasutak budapesti találkozóinak közös szervezése.
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Magyar Vasúttörténeti Park, Magyar Vasútmodellezők Országos
Egyesülete, Országos Erdészeti Egyesület,
vasúttörténeti kutatások, vasútmodell bemutatók közös szervezése.
Baranya megye
Mecseki Kisvasút (Pécs), Almamelléki Erdei Vasút,
szakmai együttműködés, vasúttörténeti kutatás, ismeretterjesztés.
Békés megye
AKGV Szakcsoport
vasúttörténeti bemutató, vasúttörténeti kutatás, ismeretterjesztés.
Borsod-Abaúj Zemplén megye
Lillafüredi Állami Erdei Vasút (Miskolc), Pálházai Állami Erdei Vasút,
szakmai együttműködés, vasúttörténeti kutatás, ismeretterjesztés.
Csongrád megye
Vasúttörténeti Alapítvány (Szeged), Szegvári Kendergyár, iparvasút (Szegvár)

szakmai együttműködés, vasúttörténeti kutatás, ismeretterjesztés.
Győr-Moson-Sopron megye
GySEV Zrt. Széchenyi Múzeumvasút Nagycenk

szakmai együttműködés, vasúttörténeti kutatás, ismeretterjesztés.
Hajdú-Bihar megye
Hortobágyi Halastavi Kisvasút (HNP), Zsuzsivasút (Debrecen) Vidámparki Kisvasút (Debrecen)

szakmai együttműködés, vasúttörténeti kutatás, ismeretterjesztés.
Heves megye
Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút, Mátravasút (Gyöngyös), Szilvásváradi Állami Erdei Vasút,

szakmai együttműködés, vasúttörténeti kutatás, ismeretterjesztés.
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Komárom-Esztergom megye
Csolnoki Bányász Hagyományőrző Egyesület

szakmai együttműködés, vasúttörténeti kutatás, ismeretterjesztés, a csolnoki állandó kiálltás számos értékes
darabja, BM50 és GANZ 9t bányamozdony az egyesületünk tulajdona.
Nógrád megye
Ipoly Erdő Zrt, Balassagyarmat
a Kemencei Erdei Múzeumvasút közös üzemeletetése, amelynek vasútszakmai részét az egyesület végzi
ebben: szakmai együttműködés, vasúttörténeti kutatás, ismeretterjesztés.

Pest megye
a Kemencei Erdei Múzeumvasút üzemeletetése (alapszabály 1§ 3, 3§ 3.4 és 3.5)
Börzsöny Kisvasút (Szob), Királyréti Erdei Vasút, Nagybözsönyi Erdei Vasút
szakmai együttműködés, vasúttörténeti kutatás, ismeretterjesztés.
Somogy megye
MÁV-Start Zrt. Balatonfenyvesi Kisvasút, Kaszópusztai Állami Erdei Vasút, Mesztegnyői Állami Erdei Vasút,
szakmai együttműködés, vasúttörténeti kutatás, ismeretterjesztés.
Tolna megye
Gemenci Állami Erdei Vasút (Pörböly)
szakmai együttműködés, vasúttörténeti kutatás, ismeretterjesztés.
Zala megye
Csömödér-Lenti Állami Erdei Vasút,
szakmai együttműködés, vasúttörténeti kutatás, ismeretterjesztés.
4.2 Nemzetközi területen létező szakmai együttműködések, partnerek, tevékenységek:
Románia
Kovászna-Kommandó Erdei Vasút,

szakmai együttműködés, vasúttörténeti kutatás, ismeretterjesztés.
Szlovákia
Feketegaram Völgyi Erdei Vasút (CHZ), Kassai Gyermek és Múzeumvasút (KDHZ)
szakmai együttműködés, vasúttörténeti kutatás, ismeretterjesztés.
Ukrajna
Beregszászi keskeny nyomtávú vasút (Ukrán Államvasút – Beregszász – Komlós)

szakmai együttműködés, vasúttörténeti kutatás, ismeretterjesztés.
5. Az egyesület pecsétje: körmezőben a KBK betűkből felépített, kisvasútjainkon általánosan elterjedt C-50 típusú
dízelmozdony oldalnézeti képe. A körgyűrűn belül, körben: „Kisvasutak Baráti Köre Egyesület a
Keskenynyomközű Vasutakért” felirattal.
6. Az egyesület emblémája: a bélyegzőben foglalt rajzolat önállóan.
7. Az egyesület önálló jogi személy. Az 1994-ben alapított KBK az egyesület célkitűzéseit elfogadó természetes és
jogi személyek közhasznú szakmai civil szervezete, amelyet a Fővárosi Bíróság a 9.Pk.61.144/1996/7. számú
határozatával 8081. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.
7.1 Az egyesület az 2011. évi CLXXV. törvény szerint közhasznú civil szervezetként működik, az Alapszabály
3.§-ban leírt tevékenységi körökben.
8. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el.
Nem végez: párt érdekében politikai tevékenységet, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítást, a
megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítást, az Európai Parlament tagjának történő
jelölést, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítást, valamint a polgármester jelölését.
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2.§ Az egyesület célja
1. A Kisvasutak Baráti Köre Egyesület célja: A keskenynyomközű vasutak, mint a kulturális örökség részét
képező és környezetkímélő közlekedési eszközök rohamos fogyásának megakadályozása, működésük segítése,
működtetésük elméleti és gyakorlati alapjainak gazdagítása, történetük kutatása, ipar- és kultúrtörténeti emlékként
is jelentős járműveik, berendezéseik megőrzésének elősegítése, a természeti és társadalmi értékek hosszú távú
fenntarthatósága alapelveinek figyelembevételével.
2. Tagjai és az érdeklődők számára lehetőséget teremt ismereteik, tapasztalataik bővítésére, 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 előmozdítsa.

3.§ Az egyesület tevékenysége
Az egyesület alaptevékenységeként az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el:
1. Természet- és Környezetvédelem, környezeti nevelés
[1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1) és 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól 13. § (1) 11.]
1.1 közreműködik természetvédelmi döntések szakmai előkészítésében; önálló javaslatokat dolgoz ki.
1.2 a szakterületén elősegíti a természet és környezetvédelmi ismeretterjesztést elősegíti;
1.3 hirdeti és terjeszti a környezetbarát kötöttpályás közlekedés előnyeit, bemutatja hasznosságát a természet- és
környezetvédelem területén;
2. Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem
[2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1) és 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól 13. § (1) 7.]
2.1 a keskenynyomközű vasutak történetének kutatása;
2.2 a kisvasutak közlekedéstörténeti múltjának megőrzése, ápolása;
2.3 tárgyi és személyi emlékek gyűjtése, gondozása, bemutatása, a kisvasúti építészeti örökség gondozása és
védelme;
2.4 a Központi Statisztikai Hivatal által a Szolgáltatások Jegyzékében 60.10.11 számon jelölt vasúti szállítási
tevékenység, amely módon a múzeumvasúti utazás mindenki számára elérhető;
2.5 a helyi közforgalmat is ellátó Kemencei Erdei Múzeumvasút működtetése, a vasúti pálya és tartozékai
működtetése;
2.6 a kulturális örökség helyi védelme, mint nevesített önkormányzati feladat
2.7 az egyesület a Kemencei Erdei Múzeumvasút működtetésével, üzemeltetésével és megóvásával látja el
elsősorban a helyi kulturális örökség védelmét jelentő közhasznú tevékenységét.
3. Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység
[1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)]
3.1 a kisvasúti szakmai képzés támogatása.
3.2 összehangolt egyesületi szellem kialakítása;
3.3 társadalmi kapcsolatok ápolásával és a tömegtájékoztatás eszközeinek felhasználásával küzd a
keskenynyomközű vasutak társadalmi megismerésért és megbecsüléséért;
3.4 feltárja a társadalom elvárásait, és közreműködik ezen elvárások teljesítésében;
3.5 fórumot teremt a kisvasutakat és a kapcsolódó szakterületeket érintő társadalmi párbeszéd kialakulásához és
fejlődéséhez, s ezen keresztül az együttműködés kiszélesítéséhez;
3.6 gondoskodik az egyesület szakmai fórumának, az 1994-től igény szerint elkészülő KBK füzeteknek a
megjelenéséről és a www.kisvasut.hu portál folyamatos frissítéséről. A honlap nyilvános, mindenki számára
elérhető, a füzeteket a tagtársak, kisvasútüzemek, partner szervezetek számára az egyesület közvetlenül postázza.

3

4. A fenti 1-5. pontokban felsorolt közhasznú tevékenységeinek elősegítése céljából:
előadásokat, konferenciákat, vitaüléseket továbbképzéseket és gyakorlati bemutatókat rendez.
5. Tevékenysége során együttműködik más, hasonló célú szervezetekkel, mind Magyarország területén, mind azon
kívül.
6. Az egyesület biztosítja, hogy tagjain kívül minden más érdeklődő is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból.
7. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez.
8. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak az alapító okiratban meghatározott közhasznú
tevékenységre fordítja.

4.§ Az egyesület tagjai
1. Az egyesületnek tagja lehet mindaz a:
• természetes személy
• jogi személy,
akik (amelyek) elfogadják az egyesület célkitűzéseit, ezt a belépési nyilatkozat személyes, vagy képviselőjük
útján (jogi személy) történő kitöltésével jelzik. Kiskorú tagok felvételéhez, törvényes képviselői hozzájárulás is
szükséges.
2. Az egyesületi tagság önkéntes. Az egyesület tagja:
• a rendes tag
• tiszteletbeli tag,
• pártoló tag.
3. Az egyesülettel tagsági viszonyba kerül, aki belépési szándékát írásban bejelentette, belépési nyilatkozatát a
KBK székhelycímére, vagy elnökségéhez eljuttatta, s az elnökség határozatával a tagfelvételi kérelmet elfogadta.
4. Az egyesület rendes tagja az a természetes, illetve jogi személy, 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.
4.1 A természetes személy tagok tagdíja: 5.000 ft/fő/év, kivéve az önálló jövedelemmel nem rendelkezőket (diák,
nyugdíjas, munkanélküli, stb.) akiknek a tagdíja 2.500 ft/fő/év.
A tagdíjat készpénzben az egyesület pénztárába, vagy átutalással a 11712004-20203465 bankszámlájára kell
megfizetni a tárgy év január 31-ig.
Az évközi belépők, ha belépési nyilatkozatuk kelte 06. hó 30-i, vagy az előtti, akkor a teljes évi, ha 07. hó 01-i,
vagy az utáni dátum akkor a rájuk érvényes összeg 50%-át kell megfizessék.
4.2 A jogi személy tagdíja 5.000 ft/fő/év.
A tagdíjat készpénzben az egyesület pénztárába, vagy átutalással a 11712004-20203465 bankszámlájára kell
megfizetni a tárgy év január 31-ig.
5. 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, a
közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik, egyesületi tisztségre nem választható, viszont az egyesületi tagokat
megillető egyéb jogokkal rendelkezik.
6. 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 eljuttatta, 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.
6.1 A pártoló tag tagsági díja 10.000 ft/fő/év.
A tagdíjat készpénzben az egyesület pénztárába, vagy átutalással a 11712004-20203465 bankszámlájára kell
megfizetni a tárgy év január 31-ig.
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5.§ Az egyesületi tagok jogai
1. Az egyesület közgyűlésén az egyesület tagjai személyesen, vagy meghatalmazott útján 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 előterjeszteni és kérni
javaslataik közgyűlés elé terjesztését,
2.2 tájékoztatást kérni és kapni az egyesület mindennemű tevékenységéről, működéséről, anyagi hátteréről,
2.3 az egyesület (saját, bérelt, vagy egyesületi megőrzésbe átvett) tárgyait, eszközeit az erre a célra külön
megállapított szabályok szerint igénybe venni és használni,
2.4 a tagsági jogok által járó minden kedvezményt az egyenlő jogok alapján igénybe venni,
2.5 kérni az egyesület támogatását szakmai munkájának, javaslatainak és eredményeinek ismertetéséhez,
2.6 egyesületi támogatást kérni szaktudományok folytatásához, továbbá szakmai előadáshoz és publikációhoz,
2.7 részt venni (az előzetes feltételek megléte esetén) az egyesület és a szakcsoportok rendezvényein.
3. A lejárt fizetési határidejű tagdíjtartozással nem rendelkező rendes természetes személy tag saját jogán vagy
meghatalmazottja útján, jogi személy tag megbízottja útján, egy szavazattal, képviseli magát az egyesület
döntéshozó szervében, a közgyűlésen, véleményt nyilváníthat és szavazhat.
3.1 Meghatalmazás a képviseletre csak rendes tagnak adható. Egy rendes tag csak egy rendes tagnak lehet
meghatalmazottja. A meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, ennek szabályai szerint
készítendő el.
4. A rendes tag az egyesület bármely tisztségére megválasztható. Kiskorú tag csak életkorának megfelelő olyan
tisztségre választható, amely képviseletre nem jogosítja Őt fel.
5. A tag az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül
bíróság előtt megtámadhatja.

6.§ Az egyesületi tagok kötelességei
Az Egyesület minden tagjának kötelessége:
1. Az alapszabály betartása.
2. Az egyesület választott szervei által hozott határozatok megismerése, végrehajtása és az egyesület nevében
történő nyilvános szereplés esetén ezek szövegének és szellemiségének képviselete.
3. Az egyesület alapszabályában rögzített szervezeti keretek tiszteletben tartása.
4. 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.
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.
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7.§ Az egyesületi tagság megszűnése
1. Az egyesületi tagság megszűnik
1.1 kilépéssel, a tag írásbeli kilépő nyilatkozatával,
1.2 tagsági viszony felmondásával,
1.3 elhalálozással (természetes személy tag esetén),
1.4 jogi személy megszűnésével.
2. Tagsági viszony felmondása:
Felmondható annak a tagnak a tagsági viszonya, aki a tagdíjat felszólítás ellenére a tárgyévet követő év végéig,
december 31-ig sem fizeti be. A felmondást az elnökség javaslata alapján a közgyűlés teszi meg.
2.1 A kizárást, mint szankciót, az Egyesület a tagokkal szemben nem kívánja alkalmazni.

3. Tiszteletbeli tag cím visszavonásáról elnökségi javaslat alapján a közgyűlés dönt.

8.§ Az egyesület szervei, működése
1. Az egyesület szervei:
1.1 közgyűlés (az egyesület döntéshozó szerve)
1.2 az elnökség
1.3 a felügyelő bizottság
1.4 a szakcsoportok
1.5 az ideiglenes bizottságok
2. Az egyesület
2.1 vezető tisztségviselői: az elnökség tagjai
2.2 tisztségviselői: a Felügyelő Bizottság tagjai.
3. Tisztségviselőkre és vezető tisztségviselőkre vonatkozó követelmények:
3.1 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták.
3.2 Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a
vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt
személyre is alkalmazni kell.
3.3 A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
3.4 Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
3.4 Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól
jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy
vezető tisztségviselője nem lehet.
3.5 Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a
vezető tisztségviselői tevékenységtől.
4 Nem lehet vezető tisztségviselő az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem
egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzlet lezárást helyettesítő
bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy
törölte.

5. A vezető tisztségviselő, a tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt,
köteles továbbá az egyesületet tájékoztatni arról, ha tisztsége betöltésével kapcsolatos kizáró ok áll fenn, vagy
következik be.
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9.§ A közgyűlés
1. Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés.
1.1 A közgyűlés legalább évente egyszer, az év elején (legkésőbb május végéig) ül össze. Rendes közgyűlést
összehívni, az elnökség döntése alapján, az elnök (akadályoztatása esetén az alelnök) köteles. A közgyűlésen a
tagok személyesen, a jogi személy tagok, megbízottjuk útján, szintén személyesen képviseltethetik magukat.
Minden természetes személy tagnak, és jogi személy képviselőnek egy szavazata van.
1.2 A meghívónak tartalmazni kell:
• az egyesület nevét és székhelyét
• a közgyűlés helyét, amit az elnökség állapít meg
• a közgyűlés kezdési időpontját
• a napirendi pontokat, olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak álláspontjukat kialakíthassák.
• új napirendi pont(ok) felvételét, a meghívó kézbesítése vagy közzététele utáni tizedik (10.) napig kérhetik a
tagok, vagy az egyesület szervei.
A napirend kiegészítésnek tárgyában, a közgyűlést összehívó személy vagy szerv jogosult dönteni. Ha a
közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem döntött (vagy elutasította azt), a közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
1.3 A meghívóban fel kell tüntetni, hogy határozatképtelenség esetén az eredeti napirendi pontok megtárgyalására
a megismétel közgyűlés mikor és hol kerül megtartásra.
1.4 A meghívót írásban, és e-mail hírlevélben, kell küldeni a közgyűlés időpontját megelőzően legalább 15 nappal.
1.5 A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadandó szavazatok leadására jogosult tagok 50%-a +1 fő
személyesen megjelent.
1.6 A közgyűlésen az egyesület elnöke elnököl, távollétében bármelyik elnökségi tag.
1.7 A közgyűlés első ténykedésében jegyzőkönyvvezetőt, és két jegyzőkönyv hitelesítőt választ. Amennyiben a
közgyűlésen tisztújításra is sor kerül: jelölőbizottságot és szavazatszedő bizottságot is választani kell. A közgyűlés
határozatképessége esetén a munka megkezdhető.
A határozatképes közgyűlés
1.8 Ha az összehívott közgyűlés nem határozatképes, úgy erre az esetre az elnök az eredeti közgyűlés
időpontjának, napirendjének és összehívásával egyidejűleg ugyanarra a helyszínre, ugyanarra a napra és
ugyanazzal a napirenddel, de 60 (hatvan) perccel későbbi időpontra jogosult összehívni az ismételt közgyűlést. A
meghívóban a rendes közgyűlés kitűzése és összehívása mellett szerepelnie kell a határozatképtelenség esetére
ismételt közgyűlés kitűzésének és összehívásának is.
A tagok figyelmét fel kell hívni arra, hogy ez az ismételt közgyűlés, a személyesen megjelent természetes személy
tagok és a jogi személyi képviselők számától függetlenül, határozatképesnek minősül.
1.9 A közgyűlés a napirendi pontok alapján kerül lefolytatásra, erről jegyzőkönyv készül e paragrafus 8.
bekezdése szerint.
1.10 A közgyűlés jelenléti ívét minden rendes tag saját kezűleg köteles kitölteni.
2. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha az egyesületi tagok egyötöde a közgyűlés összehívását az ok és a cél
megjelölésével az elnökségtől írásban kéri, illetve, ha ezt az egyesület elnöksége vagy felügyelő bizottsága az
egyesület érdekében szükségesnek látja.
3. A kérelem kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül az elnök (akadályoztatása esetén az alelnök)
köteles a rendkívüli közgyűlést összehívni.
Ugyancsak rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt az ügyész írásban indítványozza, vagy a bíróság
elrendeli.
4. A közgyűlés más egyesületi szervek hatáskörébe utalt kérdésekben a döntési jogot egyszerű szótöbbséggel saját
hatáskörébe vonhatja.
5. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
5.1 dönt az alapszabály megállapításáról, illetve módosításáról, amihez a jelenlévő tagok háromnegyedes (3/4-es)
szavazat-többséggel hozott határozata szükséges.
5.2 az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok háromegyedes (3/4-es) szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
5.3 beszámoltatja az elnökséget az egyesület tevékenységéről, és dönt a beszámoló elfogadásáról,
5.4 elfogadja az elnökség által beterjesztett számviteli beszámolót, amely tartalmazza:
• a közhasznúsági mellékletet
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• a költségvetési támogatás felhasználását
• a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
• a cél szerinti juttatások kimutatását
• a központi költségvetési szervtől
• az elkülönített állami pénzalapoktól
• a helyi önkormányzatoktól, kisebbségi települési önkormányzatoktól, a települési önkormányzatok társulásaitól,
az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét
• a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét
• a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
5.5 dönt az egyesületi szaklap alapításáról, vagy szaklap megszüntetéséről,
5.6 dönt az egyesület költségvetésének meghatározásáról,
5.7 megválasztja a 10. §-ban rögzítettek szerint az elnökség tagjait, valamint a 13. §-ban rögzítettek szerint a
felügyelő bizottság tagjait, illetve dönt ezen testületek tagjai visszahívásának ügyében,
5.8 szakcsoportok alapításának jóváhagyása,
5.9 befektetési szabályzat elfogadása,
5.10 egyesületi kitüntetések alapítása és adományozása,
5.11 természetes személy tagok tagdíjának megállapítása, s az alapszabályban ennek szükséges módosítása.
5.12 Az elnökség, illetve az felügyelő bizottság tagjainak visszahívását az elnökség akkor kezdeményezheti a
közgyűlés 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 felügyelő bizottság munkájában.
6. A közgyűlés az éves pénzügyi beszámolót és mellékleteit a jelenlevők egyszerű szótöbbségével, nyílt
szavazással fogadja el. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza a 6.1 és 6.2
pontban meghatározott eltérésekkel.
6.1 Személyi kérdésekben a közgyűlés titkos szavazással dönt.
6.2 A 9. § 5.1 pontjában felsorolt hatáskörében a közgyűlés a jelenlevők háromnegyedes szavazat-többségével,
nyílt szavazással dönt. 9. § 5.2 pontjában felsorolt hatáskörében a közgyűlés a szavazati joggal rendelkezők
háromnegyedes szavazat-többségével, nyílt szavazással dönt.
7. A közgyűlés (továbbá az elnökség; együtt vezető szervek) határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül
előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
8. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő ír alá.
8.1 A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyszínét és időpontját, a meghozott döntések tartalmát és hatályát, a
döntést támogatók / ellenzők / tartózkodók számát.
A jegyzőkönyv melléklete a jelenléti ív, és a képviselt tagok által a képviselőiknek adott meghatalmazásai.
8.2 A jegyzőkönyv betekintésre minden érdeklődő rendelkezésére áll a klubnapokon és az elnökségi ülések ideje
alatt, továbbá előzetes egyeztetés után az egyesület székhelyén.
9. Az egyesület közgyűlése nyilvános.
9.1 A közgyűlés levezető elnöke az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az egyesület alelnöke.
9.2 A közgyűlés jegyzőkönyvét az egyszerű szótöbbséggel megválasztott 1 (egy) fő jegyzőkönyvvezető vezeti, és
az egyszerű szótöbbséggel megválasztott 2 (kettő) jegyzőkönyv hitelesítő is aláírja.
9.3 A közgyűlés határozatképességét a jelenléti ív felvétele és a jegyzőkönyv megnyitása után kell megállapítani.
9.3.1. A közgyűlés a 9.§ 1.5 szerint határozatképes,
9.3.2 A megismételt közgyűlés a 9.§ 1.8 szerint határozatképes.
9.4 Tisztújító közgyűlés esetén egyszerű szótöbbséggel 3 (három) fős szavazatszedő és számláló bizottságot kell
választani.
9.5 A jegyzőkönyvvezetőt, és a jegyzőkönyv hitelesítőket a közgyűlés megnyitásakor egyszerű szótöbbséggel kell
megválasztani.
9.6 A szavazatszedő és számláló bizottság három tagját a tisztújítás napirendi ponthoz elérkezve, vagy ha bármely
ügyben a közgyűlés titkos szavazást határoz el kell megválasztani.
9.7 A jelölés nyilvános, a jelölt rendes tag tartozik nyilatkozni a közgyűlés előtt, hogy a jelölést elfogadja-e.
9.7.1 Lehetőség van távollévő rendes tag jelölésére és megválasztására is, ha a jelölt előzetesen írásbeli
nyilatkozatot tett, vagy személyesen (pl. élő telefonhívás során) nyilatkozik a jelölés elfogadásáról.
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9.8 A jelöltekről jelölő lista készül, ami a szavazás során a szavazók számára folyamatosan elérhető.
9.8.1 A Jelölőlista láthatósága biztosítható elektronikus úton, képernyőn vagy projektorral vetítve is.
9.9 A szavazásra a jelenlévő természetes személy tagok és a jogi személy tagokat képviselők jogosultak.
10. Az elnökség és az felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés határozott időre választja.
10.1 A tisztségviselőket és a vezető tisztségviselőket a közgyűlés nyílt jelöléssel és titkos szavazással választja
meg. Az elnökség 5 (öt) tagja, és a felügyelő bizottság 3 (három) tagja a jelölt személyek közül azok lesznek akik
a legtöbb szavazatot kapták.
10.2 Abban az esetben, ha ezen testületek tagjai közül bárkinek a tisztsége a mandátumi idő lejárta előtt bármilyen
okból megszűnik, úgy a soron következő közgyűlésen kötelezően pótválasztást kell tartani és a meghatározott
tisztségre, s a még hátralevő időszakra újból tisztségviselőt kell választani. A választásig az elnökség jogosult
tagjai közül ügyvivő tisztségviselőt kijelölni, ha ezt szükségesnek látja.

10.§ Az elnökség
1. Az egyesület közgyűlése 5 (öt) főből álló elnökséget választ
2. Az elnökség tagjai:
2.1 az elnökség elnöke, aki egyben az egyesület elnöke is
2.2 az alelnök
2.3 és 3 (három) fő elnökségi tag.
3. Az elnökség alakuló ülésén tagjai köréből kijelöli az elnökségi tisztségviselőket, és felosztja a feladatokat.
4. Az elnökség meghatározza saját ügyrendjét, amelyben meghatározza üléseinek, döntéshozatalának rendjét.
5. Két közgyűlés között az egyesület ügyeit intézi.
6. Az elnökség tagjait a közgyűlés határozott, 2 (kettő) évi időtartamra választja.
Amennyiben az éves beszámolót a közgyűlés nem fogadta el, új elnökségválasztást kell tartani.
7. Az elnökség, mint vezető szerv testületként működik, és annak minden tagja munkáját az egyesület
alapszabályában rögzített célok szem előtt tartásával, a közgyűlés határozatainak megfelelően végzi. Az elnökség
munkájáról köteles a közgyűlésnek évente beszámolni. Az elnökség a közgyűlésen keresztül tartozik a tagságnak
felelősséggel.
8. Az elnökség, lehetőleg havonta, de legritkábban negyedévente ülésezik, melyet az egyesület e-mail hírlevélben
kell a tagság felé meghirdetni. Az ülést az elnök készíti elő. 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 legalább 3 (három) nappal az ülés előtt hívja össze
írásban a javasolt napirendi pontok meghatározásával, e-mailban, visszaigazolás kérésével vagy személyes
telefonos egyeztetéssel.
9. Az elnökség határozathozatalában való részvételre vonatkozó összeférhetetlenséget az alapszabály 9. § 7. pontja
határozza meg.
10. Nem lehet az elnökség, továbbá a felügyelő bizottság tagja:
• Az elnök, az alelnök, vagy az felügyelő bizottság elnökének közeli hozzátartozója vagy élettársa,
• az a személy, aki nem tagja az egyesületnek,
• akit a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltottak, továbbá végrehajtható szabadságvesztés büntetésével
sújtottak, kivéve, ha a büntetés jogkövetkezményei alól mentesült,
• aki az elnökség, illetve a felügyelő bizottság tagjának közeli hozzátartozója vagy élettársa.
11. Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen az elnökség tagjaiból legalább 3 (három) fő jelen van.
Határozatait az elnökség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén amennyiben az elnök jelen van - az elnök dönt. Szavazategyenlőség esetén - amennyiben az elnök nincs jelen a
szavazáskor - a javaslat elvetésre kerül.
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12. Az elnökség dönt az alábbi kérdésekben:
• tagfelvételi kérelmek jóváhagyása,
• egyesületi szabályzatok megalkotása,
• ideiglenes bizottságok felállítása.
13. Az elnökség határozatait az egyesület honlapján (www.kisvasut.hu) nyilvánosságra kell hozni.

11.§ Az elnök
1. Az egyesület első számú vezető tisztségviselője az elnök, aki egy személyben képviseli az egyesületet a
különböző szerveknél és intézményeknél, bíróságok és más hatóságok előtt, és az egyesülettel kapcsolatba kerülő
magánszemélyek felé.
2. Az elnök aláírási joga önálló a hiteles aláírási címpéldány szerint.
3. Az elnök ellenőrzi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását, az elnökség ülésein elnököl, aláír;
az elnökség döntéseinek meghozatala során szavazategyenlőség esetén az ő szavazata dönt.
4. Az elnök gondoskodik a közgyűlés és az elnökségi ülés összehívásáról, és azok jogszerű lebonyolításáról.
5. Az elnök előzetes értesítés nélkül jogosult az egyesület bármely szerve (az felügyelő bizottság kivételével)
tevékenységét ellenőrizni, és az összes iratba betekinteni.
6. Az elnök felelős azért, hogy az egyesület alapszabályának, Magyarország törvényeinek megfelelően működjön,
kapcsolatai, megítélése kedvezően alakuljon, az egyesület tagjai élhessenek az alapszabály biztosította jogaikkal.
7. Köteles az egyesület helyzetéről, tevékenységéről a közgyűlésnek és az elnökségnek beszámolni.

12.§ Az alelnök
1. Az alelnök egyesületi tevékenységéért az elnöknek és a közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
2. Az alelnök feladata az elnök akadályoztatása esetén, az elnökség határozata alapján,
az elnöki teendők ellátása, amelyekről az elnökségnek tartozik beszámolni.

13.§ A felügyelő bizottság
1. A felügyelő bizottság a közhasznú tevékenységet ellátó egyesület belső felügyeleti szerve.
2. Az felügyelő bizottság ellenőrzi az egyesület működésének és gazdálkodásának teljességét, továbbá annak
szabályszerűségét és célszerűségét.
2.1 A felügyelő bizottság köteles az egyesület döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és
ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
3. Az felügyelő bizottság 3 (három) tagját a közgyűlés választja meg titkos szavazással, 2 (kettő) évnyi időre. Az
felügyelő bizottság alakuló ülésén jelöli ki elnökét. Az felügyelő bizottság működéséért kizárólag a közgyűlésnek
felelős, ügyrendjét maga állapítja meg.
4. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
4.1 a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó
szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
4.2 a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
4.3 a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban
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foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
4.4 az 4.1 és 4.3 pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
5. A felügyelő bizottság rendszeresen köteles ellenőrizni az egyesület gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, az
egyesület alapszabály szerinti működését, közhasznú tevékenységét, valamint az alapszabályban, és az egyesület
működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartását.
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az egyesület dolgozóitól, partnereitől tájékoztatást,
felvilágosítást kérhet, illetve betekinthet az egyesület irataiba és megvizsgálhatja azokat.
5.1 Ha az ellenőrzés során szabálytalanságot észlel, 8 (nyolc) napon belül köteles ellenőrzési jelentésben írásban
felhívni a szabálytalanság elkövetőjének, és az egyesület elnökének figyelmét.
5.2 Súlyosabb esetben a felügyelő bizottság elnöke, a bizottság tagjainak egyetértésével, jelenti a
szabálytalanságot az egyesület elnökének, aki a szükséges intézkedéseket 8 (nyolc) napon belül köteles kiadni, és
ezekről a felügyelő bizottságot értesíteni. Az felügyelő bizottság indítványozhatja közgyűlés, elnökségi ülés
összehívását.
6. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet (közgyűlés, elnökség) tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
6.1 az egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit súlyosan sértő esemény
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre
jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé.
6.2 a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
7. Ha az intézkedésre jogosult szerv összehívására, a felügyelő bizottság indítványa ellenére annak megtételétől
számított 30 (harminc) napon belül nem kerül sor, úgy a határidő letelte után a vezető szerv összehívására az
felügyelő bizottság is jogosult.
7.1 Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi
meg, az felügyelő bizottság az ügyészt köteles haladéktalanul értesíteni.
8. A felügyelő bizottság év közben szükség szerint tart ülést. Az évi rendes közgyűlés előtt azonban egy ülést
kötelezően kell tartani, amelyen az egyesület éves költségvetéséről, számviteli beszámolójáról, valamint a
közhasznúságról szóló, továbbá az felügyelő bizottság éves működéséről szóló jelentést megvitatják és elfogadják.
8.1 a felügyelő bizottság ülését legalább 3 (három) nappal az ülés tervezett időpontja előtt visszaigazolós e-mail,
vagy telefonhívás útján meg kell hirdetni.
9. A felügyelő bizottság üléseit annak elnöke hívja össze.
9.1Az ülés időpontját úgy kell meghatározni, hogy a felügyelő bizottság javaslata, jelentése, véleménye a
közgyűlés előtti elnökségi ülésre az elnökség elé eljuttatható legyen.
9.2 A felügyelő bizottság üléseinek határozatképességéhez az elnök és mindkét tag jelenléte szükséges. A
felügyelő bizottság határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
10. A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a bizottság elnöke és a
jegyzőkönyvvezető hitelesít.
11. A felügyelő bizottság elnöke az elnökségi üléseken tanácskozási joggal vesz részt. Az éves költségvetés,
számviteli beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadásának ügyében a közgyűlés csak a felügyelő bizottság
véleményének és javaslatainak ismeretében dönthet.

14.§ A szakcsoportokra vonatkozó általános szabályok
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 közgyűléstől a szakcsoport működésének engedélyezését.
3. A szakcsoport elnökét, továbbá egyéb, a szakcsoport tagsága által meghatározott tisztségviselőjét a szakcsoport
tagjai választják meg.
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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 közgyűlés feloszlatja.

15.§ Szakcsoportok
1. Multimédia szakcsoport,
az egyesület honlapjának, belső fórumának, és e-mail hírleveleinek karbantartása, a működés biztosítása.
2. Vasútszabályozási és stratégiai szakcsoport,
vasút szabályozási kérdésekben a kisvasutak specifikumainak képviselete, szakmai érdekvédelem.
3. Alföldi Kerti Gazdasági Vasút szakcsoport
jellemzően alföldi téglagyárak, gazdasági vasutak emlékeinek gyűjtése, történetük kutatása.
4. Hűvösvölgyi szakcsoport
együttműködés a MÁV GyV munkatársaival vasúttörténeti kutatásokban, ismeretterjesztésben és históriai értékű,
közöttük múzeumilag megőrzött járművek felújításában, működtetésben.

16.§ Ideiglenes bizottságok
1. Az egyesület egyes munkaterületein ideiglenes munkabizottságokat működtethet.
2. A bizottságok szükséges tisztségviselőit az elnökség választja, tagjait a bizottságok
elnökeinek javaslata alapján az elnökség hagyja jóvá.
3. A bizottságok maximális mandátuma 2 (kettő) év.

17.§ Az egyesület gazdálkodása
1. Az egyesület vagyona a tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból képződik. A felajánlások
elfogadásához az elnökség határozata szükséges. A vagyont őrizni, és a mindenkori lehetőségek szerint
gyarapítani kell.
2. Az egyesület a közhasznú civil szervezetekre érvényes szabályok szerint gazdálkodik.
3. Az egyesület kizárólag közhasznú céljaival közvetlenül összefüggő, azokat nem veszélyeztető 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 túlmenően az egyesület
tartozásaiért nem felelnek.

12

7. Az egyesület az alapszabály 3. §-ában meghatározott 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 – hozza nyilvánosságra.
Az éves beszámolót, alapszabályát, szolgálati és működési szabályzatát, az elnökségi ülések és a közgyűlés
meghívóit (az előírt értesítési időköz figyelembe-vételével), továbbá az elnökség és a közgyűlés által meghozott
döntéseket az egyesület által működtetett www.kisvasut.hu internetes oldalon közzéteszi.

18.§ Egyéb rendelkezések
1. A 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján az alapszabályban rögzíti az egyesület, hogy a
működésének, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, lehetőségéről és rendjéről az egyesület telephelyén
elhelyezett nyilvános hirdetőtáblán, valamint a www.kisvasut.hu internetes oldalon tájékoztatja a teljes
nyilvánosságot.
2. Az egyesület irataiba, a testületi ülések jegyzőkönyveibe, a határozatokba és a beszámolókba a tagok és a
szolgáltatások iránt érdeklődő kívülállók az egyesület székhelyén az egyesület elnökével történt előzetes
egyeztetés alapján betekinthetnek. A kiválasztott okiratokról a tag vagy a kívülálló saját költségére kérheti másolat
készítését.
3. Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a közgyűlés és az elnökség határozatairól olyan nyilvántartás
készüljön, és azt folyamatosan vezessék, amelyből a közgyűlés és az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, (ha lehetséges személye) megállapítható legyen.
4. A közgyűlés és az elnökség döntéseit az egyesület az érintettekkel írásban, igazolható módon közli.
5. Az egyesület megszűnik ha:
• más egyesülettel egyesül, vagy abba beolvad,
• elhatározza megszűnését, (pl. mert elérte célját, vagy a cél elérése ellehetetlenült, tagjai létszáma hat hónapon
keresztül nem éri el a tíz főt)
• az egyesületet az arra jogosult szerv feloszlatja, vagy megállapítja megszűnését.
6. Az egyesület tagságával az elsődleges kapcsolattartást a Multimédia szakcsoport által gondozott
www.kisvasut.hu honlapon, amely nyílt hozzáférésű; továbbá a tagság számára készülő e-mail hírlevélben, és a
belső internetes fórumon – amelyhez a hozzáférés minden tag számára biztosított – végzi a vezetőség.
7. Az egyesület megszűnése esetén a közgyűlés feladata az egyesület vagyonának további sorsáról rendelkezni;
meghatározni azt a közhasznú civil szervezetet, akinek a részére a vagyon átadásra kerül, és amennyiben
fizetésképtelenség nem áll fenn, a végelszámolót kijelölni.
8. Az egyesület működésének törvényességi ellenérzését az 2011. évi CLXXV. törvény alapján az ügyész látja el.
9. Az alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Magyarország Alaptörvénye, a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó rendelkezései, az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
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