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KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
2013. DECEMBER 09.
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. december 9. 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 Kiss Borbálát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth
Magdolnát 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.

Szervezeti változások (alelnöki, raktárosi pozíció)
Pénzügyi helyzet
Szilveszteri program
Elmúlt időszak túráinak összefoglalása, elmaradó túrák - problémamegoldás
Új honlap kérdésköre
Pályázat
Alapfokú tanfolyam 2014
Túraterv összeállítása 2014 első negyedévére
Tagdíj megállapítása 2014 évre

A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.
1. Szervezeti változások (alelnöki pozíció, tagjelölés)
a. Csikós Emese elnök tájékoztatja az egybegyűlteket, hogy Szabó Dénes szervezési
alelnök megbízatása lemondással megszűnt, ezért az alapszabály szerint szavazással
kell megválasztani az új tisztségviselőt. Az elnök – a korábban összegyűjtött ajánlások
alapján – megválasztani javasolja Vág Andrást szervezési alelnöknek.
Vág András korábban elnökségi tag, raktáros volt, így tisztségéről lemond
megválasztása esetén lemond.
01/2013.12.09. TGY. határozat:
A taggyűlés Szabó Dénes lemondását elfogadja. Az Egyesület tagjai Vág Andrást
egyhangúlag megválasztják szervezési alelnöknek, raktárosi pozíciójáról történő
lemondását elfogadják.
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b. A jelenlévők korábbi egyeztetések alapján raktárosi pozícióra Kiss Borbálát
javasolják.
02/2013.12.09. TGY. határozat:
Az Egyesület tagjai Kiss Borbálát egyhangúlag megválasztják raktárosnak.
c. Új tag felvétele vetődött fel Szalay Vera személyében, Vág András alelnök egyeztet
vele, hogy elfogadja-e az egyesületi tagságot.
2. Pénzügyi helyzet
A NAV-tól megérkezett a tájékoztató levél, miszerint a 2012. adóévi SZJA 1%-os
felajánlásaiból 316 280 Ft összeget ajánlottak fel az Egyesület javára. Az összeg jóváírása
2013-11-12-én a bankszámlán megtörtént, így jelenleg az egyesület bankszámlán tárolt
vagyona 692 329 Ft.
3. Szilveszteri program
Az Egyesület családos szilveszteri program megszervezését vállalta (önköltségi alapon),
ahová mind egyesületen belülről, illetve kívülről is várja a résztvevőket. Egyelőre 20 felnőtt,
16 gyerek jelentkezett a szervezőknél, a szállás lefoglalása megtörtént (Bánkúti turistaház). A
szilveszteri programok között szerepel a környék denevérzárlattal nem sújtott barlangjainak
bejárása, kirándulás, megfelelő időjárás esetén síelés.
4. Elmúlt időszak túráinak összefoglalása, elmaradó túrák - problémamegoldás
Az Egyesület november hónap folyamán csapatépítő jelleggel (nem egyesületi finanszírozás
mellett) disznóvágási mulatságot tartott Pusztamaróton, a Gerecse hegységben. A rendezvény
magas részvétel mellett, sikeresen valósult meg. A disznóvágási munkálatok mellett
kirándulás, a Pisznice-barlang felkeresése, közös játékok színesítették a programot. A
rendezvény zárásaképp a társaság a tatabányai gyógyfürdőt is felkereste.
Az elmúlt negyedévben is rendszeresek voltak a hétköznapra szervezett barlangi túrák a
Mátyás-hegyi barlangban, ahová több alkalommal csatlakoztak a téma iránt érdeklődők
egyesületen kívülről.
Idén is az egyesület keretei között került megszervezésre a barlangászok Mikulás-napi játékos
versenye, mely sok érdeklődőt vonzott a programra, illetve nagy sikerrel zárult.
Két tagtárs, Zádor Zsófia és Tóth Helga részt vettek, illetve első helyen végeztek az Adrenalin
Barlangkutató Egyesület által szervezett Mikulás túrán, ezzel megnyerve a jövő évi szervezés
jogát.
Korábbi közgyűlésen is felvetődött, hogy 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
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túravezetők. A
megszervezésre.

következő

túravezetői

tanfolyam

előreláthatólag

2015-ben

kerül

Addig is: a problémára az a megoldási javaslat született, hogy megbeszélés alapján a
túravezetők vállaljanak évente legalább egy túrát, illetve melléjük segítőket (túravezetői
igazolvánnyal nem rendelkező tagokat) rendel az egyesület, akik a túrák teljes szervezését
bonyolítják, így levéve a terhet a túravezetők válláról.
5. Új honlap kérdésköre
Az új honlap teljes egészében elkészült, az élesbe állítás van már csak hátra (a váz és a design
kész, de az adatok még nem aktuálisak). Vág András szervezési alelnök vállalja, hogy
egyeztet Hoffer Andrással és Tóth Zoltánnal, ez szükséges a munkafolyamat utolsó lépéséhez.
Az egyeztetésről az Egyesületet tájékoztatja a belső levelezőlistán. Az egyeztetés határideje:
2013-12-12, csütörtök.
6. Pályázat
Vág András kezdeményezésére az Egyesület pályázatot készített, illetve adott be a Nemzeti
Együttműködési Alaphoz (Civil szervezetek működési célú támogatása 2014, pályázati
kategória kódja: NEA-14-M, meghirdetés dátuma: 2013. október 22.).
Az igényelt összeg 1 200 000 Ft (vissza nem térítendő támogatás), ehhez 10% önrész
szükséges. A pályázatban megjelölt, beszerzésre tervezett eszközök: projektor, GPS, kötelek,
karabinerek, lépőszárak, mellesek, gyerek méretű barlangi beülők, sisakok, klettersteigszettek.
A munkában Vág Andráson kívül részt vettek: Gergely-Farnos Lilla, Zádor Zsófia, Jani
Ildikó.
7. Alapfokú tanfolyam 2014
A 01/2013.09.30. TGY. határozat alapján előzetes felmérést céloztunk meg a 2014-re
tervezett alapfokú tanfolyammal kapcsolatban. A felmérés, illetve az egyesület tagjainak
véleménye alapján kétséges, hogy az egyesület jelenleg rendelkezik-e a megfelelő
infrastruktúrával, illetve oktatói kapacitással a tanfolyam megszervezéséhez. Csikós Emese
elnök a kérdést szavazásra bocsátja.
03/2013.12.09. TGY. határozat:
A jelenlévők 8 igen, illetve 1 tartózkodás mellett elfogadják, hogy ne szervezzünk alapfokú
tanfolyamot 2014-ben.
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8. 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, határidő 2013-12-23, hétfő. A túraterv összeállításához előzetes
szervezéssel az egyesület Kiss Borbálát és Tóth Helgát bízta meg. Erre, illetve a vezetőség
tájékoztatására a határidő 2013-12-20, péntek.
9. Tagdíj megállapítása 2014 évre
Az elnök javasolja, hogy a tagdíj mértéke maradjon változatlan, 3 600 Ft/év.
04/2013.12.09. TGY. határozat:
A taggyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a tagdíj mértéke maradjon változatlan, azaz 3 600
Ft/év.
Csikós Emese elnök megkérdezi van-e valakinek egyéb előadnivalója, egyéb nem lévén
megköszöni a részvételt, majd a taggyűlést berekeszti.

Budapest, 2013. december 9.

-------------------------------------------Csikós Emese
elnök

-------------------------------------------Kiss Borbála
jegyzőkönyvvezető

-------------------------------------------Tóth Magdolna
hitelesítő

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