GUANÓ BARLANGJÁRÓ CSOPORT - GUBACS
1037 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 77. I/4.
WWW.GUBACS.HU
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
2013. SZEPTEMBER 30.
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 30. 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 Fodor Ádámnét, 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.
7.
8.
9.

Beszámoló barlangi mentő instruktori képzésről, technikai újdonságokról
Új honlap kérdésköre
Elmúlt időszak túráinak rövid értékelése
Alapszabállyal, hivatalos ügyekkel kapcsolatos beszámoló
Felszerelések, beszerzés
Alapfokú tanfolyam 2014
Tagfelvétel
Túraterv összeállítása a negyedik negyedévre
Egyéb

A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.
1. Beszámoló barlangi mentő instruktori képzésről, technikai újdonságokról
Szabó Dénes alelnök 9 napos barlangi mentő instruktori képzésen vett részt nemrégiben
Horvátországban, ahol francia mentőszolgálatos barlangászok adták át tudásukat. A
tanfolyam keretei között számos technikai újdonság került alkalmazásra, melyet egy félnapos
gyakorlati előadás alkalmával a technikai tanfolyamot végzett tagok is megismerhetnek –
időpont a túratervben lesz pontosítva. A képzés másrészről kapcsolatépítés szempontjából is
sikeres volt, több ország barlangászaitól kaptunk meghívást saját karsztterületük
megismerésére.
2. Új honlap kérdésköre
Egyelőre párhuzamosan él egy „álhonlap”, illetve egy „új sablon” is, a kettő összedolgozása
lenne a feladat. Vág András a két mintát körbeküldi a levelezőlistára a tagoknak
véleményezés céljából, illetve egyezkedik Hoffer Andrással az adatok áthelyezéséről. Az
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aktuálisan működő honlapokon az egyesület hivatalos adatait (székhely, elnök) a jogerős
végzésnek megfelelően frissíteni kell. Ezekre a határidő 2013-10-03, csütörtök.
3. Elmúlt időszak túráinak rövid értékelése
Az elmúlt negyedévben több sikeres egyesületi túra, kirándulás került megrendezésre.
Kisebb-nagyobb csoportok jártak a szlovák karszton, magyar, illetve osztrák klettersteig
utakon, részt vettek az évente megrendezésre kerülő barlangnapokon, másztak hegyet több
európai országban, illetve dunai evezős kirándulást is szerveztek. Mindemellett rendszeresen
edzettek a Mátyás-hegyi barlangban is. A „fiatalabb” generációnak rendszeresebben lenne
igénye szervezett túrákra, aminek gátat az szab, hogy nincsen még közöttük túravezető. Az
„idősebb” generáció biztosítja a túravezetőket, de ők családi elfoglaltságuk miatt nem tudják
az elvárt mennyiségű túraszervezést vállalni. Cél az, hogy az új generációból fejlődjenek ki új
túravezetők.
4. Alapszabállyal, hivatalos ügyekkel kapcsolatos beszámoló
Az alapszabály, székhely, illetve képviselő módosításának nyilvántartásba vételéről szóló
jogerős végzés 2013-09-30-án érkezett meg a Fővárosi Törvényszéktől postai úton. A NAVtól pedig megjött az SZJA egy százalékos felajánlásokkal kapcsolatos levél is, mely szerint a
felajánlott összeg várható nagysága 316 280 Ft lesz. Időközben egyeztettünk a hatósággal,
szükségük van a jogerős végzésünkre, illetve az új alapszabályunkra is. Ezeket Csikós Emese
fogja eljuttatni hozzájuk, erre a határidő 2013-10-03, csütörtök.
5. Felszerelések, beszerzés
A raktárosok átnézik a tárolt felszerelések állapotát (elsősorban slószok, stop csigák), ahol
szükséges, ott új eszközökre való igényt jelzik a vezetőség felé. Határidő 2013-10-15. Az
elhasználódott, már leselejtezett köteleket felajánljuk a kutató táboroknak, expedícióknak (pl.
kapaszkodó kötelek beépítése céljából). Az egyik sátor rudazata sérült, javíttatását Vág
András raktáros intézi, határidő 2013-11-15. Pakoláshoz, sátor alá erősebb orkánanyag,
tetőfólia beszerzése indokolt lenne, a tagok utánajárnak a megfelelő anyagbeszerzésnek.
Klettersteig szettekben a dinamikus kötelek cserére szorulnak.
6. Alapfokú tanfolyam 2014
Egyelőre kérdéses, hogy az alapfokú tanfolyam feltételei adottak-e, kevés az aktív túravezető.
A kérdés mindezek ellenére szavazásra lett bocsátva.
01/2013.09.30. TGY. határozat:
A jelenlévők 10 igen, 0 nem szavazat, illetve 7 tartózkodás mellett elfogadták, hogy –
amennyiben sikerül megfelelő számú túravezetőt beszervezni – szervezzünk alapfokú
tanfolyamot 2014-ben.
A közgyűlés Szabó Dénes alelnököt kérte fel arra, hogy mérje fel a helyzetet túravezetői
ellátottság kérdésében, illetve hogy erről beszámoljon a tagság előtt, határidő 2013-11-30.
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7. Tagfelvétel
Kiss Tímea tagfelvételét ajánlotta több tag, Kiss Tímea a felkérést örömmel elfogadta,
belépési nyilatkozatát Csikós Emese elnök intézi.
8. Túraterv összeállítása a negyedik negyedévre
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, határidő 2013-10-04, péntek.
9. Egyéb
Szabó Attila (Bubba) és Erdei Anna emléktáblája:
A Szemlő-hegyi-barlang felett lévő parkban kihelyezett, két elveszített tagtársunknak emléket
állító üvegtábla eltört, korábbi taggyűlési határozat alapján Gergely-Farnos Lilla új táblát
készíttetett. Az emléktábla hamarosan – egy megemlékezés, összejövetel keretében –
kihelyezésre kerül az emlékparkban.
Csikós Emese elnök megkérdezi van-e valakinek egyéb előadnivalója, egyéb nem lévén
megköszöni a részvételt, majd a taggyűlést berekeszti.
Budapest, 2013. szeptember 30.
-------------------------------------------Csikós Emese
elnök

-------------------------------------------Fodor Ádámné
jegyzőkönyvvezető

-------------------------------------------Gacsári Zoltán
hitelesítő

-------------------------------------------Mezei Péter
hitelesítő
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