
ALAPSZABÁLY

Erdei Vasútért Egyesület alapszabálya

1.§ Az egyesület neve, címe és jogi helyzete

1. Az egyesület neve: Erdei Vasútért Egyesület.
Az egyesület rövidített neve: EVE

2. Az egyesület székhelye:
H-1103 Budapest, Petrőczy utca 19. fsz. 4.

4. Az egyesület tevékenységi területe:
Magyarország

5. Az egyesület pecsétje: Az ue28 mozdony logója tőle jobbra  Erdei Vasútért Egyesület szöveggel.

6. Az egyesület emblémája: a bélyegzőben foglalt rajzolat önállóan.

7. Az egyesület önálló jogi személy. 2017-es alapítással.

8. Az egyesület  közvetlen politikai  tevékenységet  nem folytat,  szervezete pártoktól  független,  és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői,
önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

2.§ Az egyesület célja

1. Az Erdei Vasútért Egyesület célja: Erdei vasutak népszerűsítése, kapcsolódó eszközök, járművek
megmentése. Tárgyi emlékek és adatok gyűjtése.

2. Tagjai számára lehetőséget teremt ismereteik, tapasztalataik bővítésére, társadalmi munkában való
közreműködésére, az erdei vasutak történetének kutatására.

3.§ Az egyesület tevékenysége

3. Tudományos tevékenység
3.1 Erdei Vasutak történeti, adatainak gyűjtése, rendszerezése.
3.2 a vasúttal általában kapcsolatos ismeretek bővítése;

4. Kulturális örökség megóvása, bemutatása
4.1 tárgyi  és  személyi  emlékek  gyűjtése,  gondozása,  bemutatása,  a  kisvasúti  építészeti  örökség

gondozása és védelme;
4.2 szabadtéri jármű skanzen létrehozása és üzemeltetése.  Járművek, tárgyi  emlékek gyűjtése majd

ezek bemutatása.



4.§ Az egyesület tagjai

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:
- rendes tag
- tiszteletbeli tag.

3. Az  egyesület  rendes  tagja  az  a  magyar  vagy  külföldi  állampolgár,  illetve  jogi  személy,  aki
belépési  szándékát  írásban  bejelentette,  belépési  nyilatkozatát  a  EVE  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 „Keskeny  nyomon” 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 „Keskeny nyomon”  szaklapját  térítésmentesen
kapja.

5.§ Az egyesületi tagok jogai

1. Az egyesület  közgyűlésén  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

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,

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

4. A természetes személy tag az egyesület bármely tisztségére megválasztható.

5. A tag az egyesület 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  egyesületi  célok  (lehetősége  és  képességei  szerinti)  megvalósítása,  rendszeres  egyesületi
tevékenység kifejtése.



3. Alkotó és felelősségteljes munka végzése a vállalt tisztségekben.

4. Az egyesület választott szervei által hozott határozatok megismerése, végrehajtása és az egyesület
nevében történő nyilvános szereplés esetén ezek szövegének és szellemiségének képviselete.

5. Az  egyesület  társadalmi  tekintélye  feletti  őrködés,  az  egyesület  tagjához  méltó  magatartás,  a
hivatástudat, és az összetartozás szellemének ápolása.

6. Az  egyesület  egységének  megőrzéséért,  szellemi  és  anyagi  gyarapodásáért  és  a  tagsági  kör
bővítéséért tevékenykedni.

7. Tiszteletben tartani az egyesület alapszabályában rögzített szervezeti kereteket.

8. A tagsági  díj  előírás  szerinti  fizetése,  kivéve  azokat  a  tagokat,  akiknek írásos  kérelmükre  az
elnökség az adott évre tagdíjmentességet engedélyezett.

7.§ Az egyesületi tagság megszűnése

1. Az egyesületi tagság megszűnik
1.1 kilépéssel, a tag írásbeli kilépő nyilatkozatával,
1.2 kizárással,
1.3 elhalálozással (természetes személy tag esetén),
1.4 jogi személy megszűnésével.

2. Kizárható az a tag:
2.1 aki az alapszabály előírásait megsérti,
2.2 aki olyan magatartást tanúsít, amely sérti az egyesület érdekeit, hátráltatja tevékenységét, amely

méltatlanná teszi az egyesületi tagságra.

3. Tag kizárása ügyében az elnökség dönt. Az érintett tagot az eljárás megindításáról értesítenie kell
az  elnökségnek.  Az érintett  tagnak lehetőséget  kell  biztosítani  arra,  hogy a  kizárási  határozat
meghozatala  előtt  –  a  fellebbezési  eljárásban  is  –  a  védekezését  akár  írásban,  akár  szóban
előadhassa. A kizárási határozatnak a döntésen kívül tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló
tényeket és azok bizonyítékait, valamint jogorvoslatról történő tájékoztatást. A fellebbezés kezdő
időpontja  a  kizárási  határozat  kézhezvétele,  fellebbezési  határideje  a  fellebbezés  kezdő
időpontjától számított  15 nap.  A kizárási határozatot igazolható módon kell  az érintett  tagnak
megküldeni. A határozat a közgyűlés előtt fellebbezhető meg.

4. 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

2. Az egyesület vezető tisztségviselői:
Az elnökség valamennyi tagja

Vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizárási okok:
-   Nem  lehet  vezető  tisztségviselő  az,  akit  bűncselekmény  elkövetése  miatt  jogerősen
szabadságvesztés  büntetésre  ítéltek,  amíg  a  büntetett  előélethez  fűződő  hátrányos
következmények alól nem mentesült.
 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.



 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.
 Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

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

közgyűlés  összehívásáról  az  elnökség  döntése  alapján  az  elnök  (akadályoztatása  esetén  az
alelnök) köteles gondoskodni.

1.2 A meghívónak tartalmazni kell:
- a közgyűlés helyét
- a közgyűlés kezdési időpontját
- a napirendi pontokat
- egyesület neve és székhelye
- A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

1.3 A meghívóban fel  kell  tüntetni,  hogy határozatképtelenség esetén az eredeti  napirendi  pontok
megtárgyalására a ,megismételt közgyűlés mikor és hol kerül megtartásra.

1.4 A meghívót írásban, igazolható módon kell a tagokkal közölni a közgyűlés időpontját megelőzően
legalább 15 nappal.

1.5 A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott tagok 50%-a +1 fő megjelent.
1.6 Ha  az  összehívott  közgyűlés  nem határozatképes,  úgy  erre  az  esetre  az  elnökség  az  eredeti

közgyűlés  időpontjának,  napirendjének  és  összehívásával  egyidejűleg  ugyanarra  a  helyszínre,
ugyanarra  a napra és  ugyanazzal  a  napirenddel,  de 1 (egy)  órával  későbbi  időpontra jogosult
összehívni  az  ismételt  közgyűlést.  A meghívóban a  rendes  közgyűlés  kitűzése és  összehívása
mellett szerepelnie kell a határozatképtelenség esetére  a megismételt közgyűlés időpontjának is.
A tagok figyelmét fel kell hívni arra, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés felsorolt
napirendi pontjaiban a megjelent tagok számától függetlenül határozatképesnek minősül.

1.7 A közgyűlésen az egyesület elnöke elnököl, távollétében bármelyik elnökségi tag.

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 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 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, háromnegyedes szótöbbséggel. (Ptk.

3:76.§ (1) bek.), 
5.2 más egyesülettel való egyesülés kimondása, más szervezetbe történő ki- és belépés elhatározása,

kétharmados szavazat-többséggel,
5.3 az  egyesület  megszűnésének  kimondásához  és  céljának  módosításához  a  szavazati joggal

rendelkező tagok háromnegyedes  szótöbbséggel  hozott  határozata  szükséges  (Ptk.  3:76.  §  (2)
bek.)

5.4 beszámoltatja az elnökséget az egyesület tevékenységéről, és dönt a beszámoló elfogadásáról,
5.7 dönt az egyesület költségvetésének meghatározásáról,
5.8 megválasztja a 10. §-ban rögzítettek szerint az elnökség tagjait, illetve dönt ezen testületek tagjai

visszahívásának ügyében,
5.9 befektetési szabályzat elfogadása,
5.10 egyesületi kitüntetések alapítása és adományozása,



5.11 természetes személy tagok tagdíjának és az egyesület „Keskeny nyomon” szaklapjának 
előfizetési díjának megállapítása.

5.12 Az elnökség, 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 munkájában. 

6. A közgyűlés határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza a 6.1 és a
6.2 pontban meghatározott eltérésekkel.

6.1 Személyi kérdésekben a közgyűlés titkos szavazással dönt.
6.2 A 9. § 5.1,  pontra vonatkozóan a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges, a 9. §

5.3  pont  vonatkozásában  a  szavazati  joggal  rendelkező  tagok  háromnegyedes  szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.

7.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
-  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
-  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
-  akinek  olyan  hozzátartozója  érdekelt  a  döntésben,  aki  a  jogi  személynek  nem  tagja  vagy
alapítója;
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

8. A  közgyűlésről  jegyzőkönyvet  kell  készíteni,  amelyet  az  elnök,  a  jegyzőkönyvvezető  és  két
hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv betekintésre minden érdeklődő rendelkezésére áll a klubnapokon
és az elnökségi ülések ideje alatt, továbbá előzetes egyeztetés után az egyesület székhelyén . A
jegyzőkönyvben  rögzíteni  kell  a  napirendi  pontokat,  a  határozatképességet,  a  közgyűlési
tisztségviselők megválasztását és nevét, az elhangzottakat, a döntések tartalmát, idejét és hatályát,
a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

9. Az egyesület közgyűlése nyilvános, azon minden érdeklődő részt vehet. A közgyűlés határozatait
az  egyesület  „Keskeny nyomon”  című  szaklapjában  nyilvánosságra  kell  hozni.  A  közgyűlési
tisztségviselők:  levezető  elnök,  jegyzőkönyvvezető,  szavazatszámláló  megválasztásának
szabályai:  ezen  tisztségviselőket  határozatképesség  megállapítása  után  kell  megválasztania  a
közgyűlésnek  egyszerű  szótöbbséggel  a  jelen  lévő  tagok  közül.  Határozatok  meghozatalát
követően az elnök azonnal szóban kihirdeti a határozatokat a közgyűlés előtt.

10. Az elnökség tagjait a közgyűlés határozott időre választja. 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 3(három) főből álló elnökséget választ

2. Az elnökség tagjai:
2.1 az elnökség elnöke, aki egyben az egyesület elnöke és képviselője is.
2.2 az alelnök
2.3 és 1 (egy) 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, 4 (négy) 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 felelőséggel.

8. Az elnökség, negyedévente ülésezik, melyet az egyesület honlapján kell a tagság felé meghirdetni.
Az elnökségi ülések meghívóit igazolható módon kell közölni az elnökség tagjaival. 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 3 (három) nappal az ülés előtt 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, tagja:
- Az elnök, az alelnök,  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,  tagjainak közeli hozzátartozója vagy élettársa.
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült.
- 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.
- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet,  akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

11. Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen az elnökség tagjaiból legalább 2 (kettő) fő jelen
van. Határozatait az elnökség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Két elnökségi tag
jelenléte esetén kizárólag egyhangú határozat hozható.

12. Az elnökség dönt az alábbi kérdésekben:
- tagfelvételi és kilépési kérelmek jóváhagyása,
- szakcsoportok alapításának jóváhagyása,
- egyesületi szabályzatok megalkotása,
- ideiglenes bizottságok felállítása.

13. Az elnökség határozatait az egyesület honlapján 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;

4. Az  elnök  gondoskodik  a  közgyűlés  és  az  elnökségi  ülés  összehívásáról,  és  azok  jogszerű
lebonyolításáról.

6. Az elnök előzetes értesítés nélkül jogosult az egyesület bármely szerve tevékenységét ellenőrizni,
és az összes iratba betekinteni, jogosult továbbá az egyesületi szervek vezetőit tevékenységükről
beszámoltatni, szükség esetén feladatukba besegíteni, irányítani.

7. Az elnök felelős azért, hogy az egyesület alapszabályának,  és általában a Magyar Köztársaság
törvényeinek megfelelően működjön, kapcsolatai, megítélése kedvezően alakuljon, az egyesület
tagjai élhessenek az alapszabály biztosította jogaikkal.

8. 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 felelőséggel.

2. Az alelnök feladata az elnök akadályoztatása esetén, az elnökség határozata alapján, az elnöki
teendők ellátása, amelyekről az elnökségnek tartozik beszámolni.

13.§ 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 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
túlmenően az egyesület tartozásaiért nem felelnek.

14.§ Tagdíj fizetés.

1. Az egyesületi tagok éves tagdíja 10 ezer forint/fő melyet minden év február 1.–ig rendezni
kell a tagoknak. Lehetőség van fél éves részletfizetése 5-5 ezer forint. Melynek első részletét az
adott  év  június  havának  30.  napjáig  rendezni  kell.  Második  részletet  az  adott  év  december
havának 31 napjáig köteles rendezni az egyesület tagja. Ha valaki szeptember 1. után lép be az
egyesületbe akkor az évre csak fél évi részletet azaz 5 ezer forintot köteles tagdíjként fizetni.



15.§ Egyéb rendelkezések

1. Az alapszabályban  rögzíti  az  egyesület,  hogy a  működésének,  szolgáltatásai  igénybevételének
módjáról, lehetőségéről és rendjéről az egyesület  telephelyén elhelyezett nyilvános hirdetőtáblán,
valamint a www.godollokisvasut.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, vagy társadalmi szervezettel egyesül,
- elhatározza megszűnését,
- az egyesületet a bíróság feloszlatja, vagy megállapítja megszűnését.

6. Az egyesület  jogutód nélküli  megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó  vagyont  az  alapszabályban  meghatározott,  az  egyesület  céljával  megegyező  vagy
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság
jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont,  ha az alapszabály nem tartalmaz
rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú
szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

8. Az egyesület tevékenysége felett az ügyészség a törvényességi ellenőrzést gyakorol az Ectv. 11.
§-a alapján 

9. Az alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a 2013.
évi  V.  tv,  azaz  a  Polgári  Törvénykönyv  vonatkozó  rendelkezései,  az  egyesülési  jogról  szóló
törvény  valamint,  az  egyesületi  jogról,  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
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