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Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Csikós Emese elnök megnyitja a taggyűlést, bejelenti, hogy a taggyűlés az alapszabály
értelmében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, tekintettel arra, hogy ez
megismételt taggyűlés, az eredeti időpont 2013. június 3. 19:00 óra, jelen időpont pedig 19:30
óra.
A jelenlévők felkérik Csikós Emesét a taggyűlés levezetésére, aki a felkérést elfogadja,
javasolja a jegyzőkönyv vezetésére Tóth Mirjamot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Gacsári
Zoltánt és Mezei Pétert. A javaslatokat mind a felkértek, mind a jelenlévők egyhangúlag
elfogadják.
A taggyűlés napirendi pontjai a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

raktári szabályzat kérdéses pontjainak megbeszélése
új honlap kérdésköre
egyesületi fényképezőgép vásárlása
egyesületi felvarrók elkészülte
technikai I-es szintű tanfolyam, illetve az elmúlt negyedév túráinak kiértékelése
új alapszabállyal, egyesületi változásokkal, 2012-es év zárásával kapcsolatos
lépések ismertetése
7. 2013. nyári túraterv összeállítása
8. egyéb
A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.
1. raktári szabályzat kérdéses pontjainak megbeszélése
Az egybegyűltek egyhangúlag megegyeznek abban, hogy a kikölcsönzött felszerelés késett
visszaszolgáltatása miatti szankciót 200 Ft/napban állapítsa meg az egyesület. A késedelmi díj
a kölcsönzésekor vállalt visszavételi időponttól (illetve a meghosszabbított időponttól)
egészen a kikölcsönzött felszerelés tényleges visszavétele napjáig számítandó.
A jelenlévők szintén egyhangúlag egyeztek meg abban, hogy a felszerelések kölcsönzése előtt
maximum 3 hónappal előjegyzés nyújtható be, de kizárólag írásos formában, a raktáros
részére eljuttatva.
Csikós Emese javasolja indigós formanyomtatvány beszerzését, hogy a kölcsönzőnek és a
raktárnak is legyen példánya, illetve minden fontos információ rögzítésre kerüljön a
kölcsönzés kapcsán.

A megbeszéltek alapján a vezetőség hamarosan összeállítja, elfogadja és kihirdeti a
raktározási szabályzatot.
2. új honlap kérdésköre
Szabó Dénes alelnök beszámol az eddig elvégzett munkáról, a jelenlegi állapotról. A
munkában Szabó Dénes, Vág András és Tóth Magdolna vesznek részt. Szabó Dénes az
alapszerkezetet – menüpontok, alapadatok, tagok adatai –, míg Tóth Magdolna a képeket és a
túrabeszámolókat tölti fel. Az egész folyamatot Vág András fogja össze, illetve koordinálja.
3. egyesületi fényképezőgép vásárlása
A korábban szerencsétlen körülmények között elveszített egyesületi fényképezőgép
megállapított árát a felelős kölcsönzők megtérítették, amely pénzből Szabó Dénes alelnök
beszerezte a korábban kiválasztott új fényképezőgépet. A taggyűlés után az új eszközt a
raktáros számára átadja, aki azt nyilvántartásba veszi. Az új eszköz kölcsönözhető a raktárból.
4. egyesületi felvarrók elkészülte
Az egyesületi felvarrók elkészültek, jelenleg a raktárban találhatók. Az egyesület
népszerűsítéséhez rendezvényeken lehet belőle ajándékozni előzetes egyeztetés alapján.
5. technikai I-es szintű tanfolyam, illetve az elmúlt negyedév túráinak kiértékelése
Az elmúlt negyedévben a rossz időjárásnak köszönhetően sajnos több hétvégi barlangtúránk
is meghiúsult, helyette több esetben is felszíni túrák kerültek beiktatásra. A hét közbeni
edzőtúrák szervezése folyamatos. Áprilisban megkezdődött a technikai I-es szintű tanfolyam,
melyre 14 személy jelentkezett. A tanfolyam eddigi két alkalma során a tanulók a magasabb
szintű barlangjárási és kötéltechnikai ismereteket („B verziók”), a társmentés technikáját
sajátíthatták el, illetve a haladó csomók kötését ismerhették meg. A visszajelzés alapján több
gyakorlási lehetőségre lenne igényük a tanulóknak.
6. új alapszabállyal, egyesületi változásokkal, 2012-es év zárásával kapcsolatos
állapot ismertetése
A Fővárosi Törvényszék felé benyújtásra került az egyesület új alapszabálya, a
székhelymódosítás, illetve a vezető tisztséget ellátó személyek változásának papírjai, de
onnan még nem érkezett visszajelzés. Siposné Forgács Veronika a beszámolót és a
közhasznúsági jelentést a cégbíróság felé beadta, illetve a NAV felé a jelentést, hogy a 2011es adó 1% felajánlásokat mire használta az egyesület. Amint visszaérkezik a Fővárosi
Törvényszéktől az új alapszabály nyilvántartásba vétele, a változtatásokat a határozatot
mellékelve a NAV, illetve a KSH felé is meg kell majd küldeni.
7. 2013. nyári túraterv összeállítása
A túraterv a jelenlévők javaslatai és vállalásai alapján összeállításra került, melynek
megszerkesztésével és az egyesületi levelező listára történő megküldésével Csikós Emesét
bízta meg a tagság.

8. egyéb
Pilisi barlangok:
A Csévi-szirtek barlangjaira kutatási engedéllyel rendelkező csoport (Ariadne Karszt- és
Barlangkutató Egyesület), valamint a velük együtt kutató barlangászok tájékoztatása alapján
sajnálatos események történtek az általuk kutatott barlangokkal. Több barlang (Vacska-,
Rejtekút-, Leány-, Legény-, Ősi-, Indikációs-, Ajándék- és Ariadne-barlangok) zárját
megrongálták, ajtaját lecserélték, eltávolították. Ideiglenesen már sikerült megoldaniuk, hogy
a feltört barlangokat lezárják, azaz ne legyenek nyitott barlangbejáratok, az értékes
képződményekkel teli termek ne legyenek engedély nélkül megközelíthetőek. A kár nagy, a
lezárások rendbetétele költséges munka, ezért a kutató egyesület segítséget kért barlangász
társaitól. A taggyűlés felvetése 30 000 Ft támogatás, illetve fizikai segítség nyújtása a
helyreállításhoz.
01/2013.06.03. TGY. határozat:
A taggyűlés egyhangúlag elfogadja 30 000 Ft támogatás, illetve fizikai segítség nyújtását a
helyreállítási munkákhoz.
Szabó Attila (Bubba) és Erdei Anna emléktáblája:
A Szemlő-hegyi-barlang felett lévő parkban kihelyezett, két elveszített tagtársunknak emléket
állító üvegtábla nagyon rossz állapotban van (eltört), cserére szorul. A közgyűlés felvetése,
hogy az új táblára 30 000 Ft-os keretet biztosítson az egyesület. A közgyűlés Gergely-Farnos
Lillát kéri fel az ügyintézésre; cél, hogy időtálló emléktáblát tudjunk kihelyezni.
02/2013.06.03. TGY. határozat:
A taggyűlés egyhangúlag elfogadja a 30 000 Ft-os keretösszeget az emléktábla
elkészíttetésére, a felkért pedig az ügyintézést vállalja.
Csikós Emese elnök megköszöni a részvételt, majd a taggyűlést berekeszti.

Budapest, 2013. június 3.
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