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KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
2014. MÁJUS 19.
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 2014. május 19. 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 Nagy Zsófiát
és Mezei Pétert. A javaslatokat mind a felkértek, mind a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.
A taggyűlés napirendi pontjai a következők:
1.
2.
3.
4.

Felszerelés-vásárlás
Túraterv összeállítása 2014 harmadik negyedévére
Hágó Kupa 2014
Egyéb

A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.
1. Felszerelés-vásárlás:
Az egyesületi raktárban az éves rendes leltár megtörtént, köszönjük a raktárosoknak.
- A Gortani Expedíció során eltűnt felszerelések pótlása a résztvevők által
megtörtént (3 OK, 1 sárga slószos bag), a felszerelések a raktárba bekerültek.
- A raktárosok összefoglalója a slószokat illetően:
o 1 db hiánypótló és 3 db tartalék melles beszerzése javasolt (csomagkötöző
hevederből)
o 1 db lépőszár beszerzése szükséges (fontos, hogy állítható legyen), egy
másik lépőszár javítását Nagy Zsófia vállalta
o bajonettzáras OK a stopcsigákhoz megfontolandó
o acél fékező karabinerek vásárlása célszerű lehet, ugyanis mind a jelenlegi
fékezők, mind a kiskantár karabinerek narancsszínűek, hosszútávon
összekeverhetőek lehetnek, de ez a rövidkantárok okosításával kivédhető –
Mezei Péter az okosításokat elvégezte, köszönjük
o még működőképesek a maillonok, de meghibásodás esetén mindenképpen
rozsdamentes acélt kellene venni
o 2 stopcsiga műanyag nyelve kicsit el van törve, amitől könnyen
beragadhat, Kiss Borbála raktáros utánajár, hogy javítható-e ez a
meghibásodás.
- A raktárosok összefoglalója a sátrakat illetően:
o 2 db Rock Empire 3-4 személyes sátrunk van, az egyiknek a tokja varrásra
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szorul, illetve a cipzárt is javítani kell, ezt Kiss Borbála raktáros intézi
o 1 db Vaude 2-3 személyes magashegyi hószoknyás sátorral rendelkezünk,
az állapota megfelelő, de csak magashegyi vagy havas túrához
kölcsönözhető
o 1 db Vaude 2-3 személyes sátor található még a raktárban, de ennek az
alján van néhány pici lyuk, illetve impregnálásra is szorul, ennek a
javíttatását Tóth Magdolna intézi
o 1 db új Hannah jó állapotban lévő 3 személyes sátor is kölcsönözhető a
raktárból, ennek az állapota egyelőre tökéletes
o 1 db Quechua egyperces 2 személyes, korongra csukható, használható
állapotban lévő sátor is található a raktárban
o 1 db Tesco sátor, rég nem volt használva, nincsen jó állapotban.
A raktárban őrzünk néhány régi beülőt és fejluxot is, amiket nagyon ritkán, illetve
soha nem használunk. Felmerült ezen felszerelések felajánlása ingyenesen azok
részére, akik még esetleg tudják használni. Megbeszélés után az álláspont az, hogy
a fejluxokat megtartjuk, a régi beülőket pedig felajánljuk.

01/2014.05.19. TGY. határozat:
A taggyűlés a fejluxok megtartását, a régi beülők leselejtezését és felajánlását 1 nem,
11 igen szavazat mellett elfogadja.
A 2014. március 31-i közgyűlés döntése alapján az alábbi felszerelések
megvásárlására került sor (vegyesen pályázati illetve egyesületi pénzből):
Vásárolt felszerelés
20 db OK
2 db hágóvas
9 mm-es kötél
MH680 projector
Garmin eTrex 30 GPS
2 db Singing Rock Alpin Top jégcsákány
Összesen

Összeg
48 006 Ft
48 001 Ft
56 198 Ft
210 820 Ft
60 889 Ft
37 180 Ft
461 093 Ft

Az egyesület bankszámláján jelenleg 578 516 Ft áll rendelkezésre, melyből további
legalább 105 000 Ft-ot terveztünk felszerelés vásárlására/javításra költeni:
Felszerelés vásárlás/javítás
4 db melles (csomagkötöző)
1 db lépőszár
stopcsigák javítása
60 m kanyonos kötél
4 db mászó beülő
Összesen

Felelős
Csikós Emese
Csikós Emese
Kiss Borbála
Varga Andris
Csikós Emese

Összeg
4 000 Ft
5 000 Ft
10 000 Ft
45 000 Ft
70 000 Ft
134 000 Ft
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Kiss Borbála (Fodor Klára és Gacsári Zoltán segítségével) utánajár a
gyerekbeülő/gyerekslósz lehetőségeknek. Olyan megoldást keresünk, amivel a
gyerekek már nem csak passzívan, hanem aktívan is tudnak mozogni a kötélen.
02/2014.05.19. TGY. határozat:
A taggyűlés a beszerzésre illetve javításra kerülő eszközök listáját egyhangúlag
elfogadja.
2. Túraterv összeállítása
A túraterv a jelenlévők javaslatai és vállalásai alapján összeállításra került, a naptár az
egyesületi honlapon frissült. A nyári időszakra maradtak üres helyek a naptárban,
egyelőre fix időpont nélkül tervezünk hegymászást (via ferrata), kanyon-túrát, evezős
kirándulást, valamint augusztusra egy kutató expedíciót a romániai Humpleubarlangba (Gergely-Farnos Lilla szervezésében). Ezen barlang bejárásához, illetve az
engedély megszerzéséhez szükséges az, hogy a helyi kutató csoport munkáját
valamilyen formában segítsük.
Csikós Emese kérése, hogy amint bármelyik program időpontja pontosításra kerül,
úgy azt mielőbb tudassák vele (e-mail-en), hogy a honlapon a túraterv frissítésre
kerülhessen.
03/2014.05.19. TGY. határozat:
A taggyűlés a túratervet egyhangúlag elfogadja.
3. Hágó Kupa 2014
Az évenként megrendezésre kerülő tavaszi barlangász verseny, a Hágó Kupa
szervezésében idén az Egyesületünk is részt vállal, hiszen egyik tagtársunk, Szalai
Veronika tavaly a nyertes csapatban versenyzett, a szervezési jog pedig így rájuk
szállt.
Az eseményre előre láthatólag az egyesületi felszerelésekből a következőkre lesz
szükség:
- kb. 300 m kötél
- 50 OK
- kötélvédők
- kötélháló
- hágcsó
- csigák
- punga
A Gubacson kívül az oktatási szakosztály és az mentőszolgálat is ad be felszerelést
arányosan.
04/2014.05.19. TGY. határozat:
A taggyűlés a fentieket egyhangúlag elfogadja.
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4. Egyéb
Raktárkészlettel kapcsolatban – online nyilvántartást javasol Szabó Dénes, hogy
mindig mindenki számára ismert legyen, hogy a keresett eszköz a raktárban található-e
aktuálisan. – Egyelőre nem kivitelezhető a dolog, nem találtunk kivitelezhető
megoldást, a jövőben próbálunk lépéseket tenni, hogy beindítsuk a rendszert.
Csikós Emese elnök megkérdezi van-e valakinek egyéb előadnivalója, egyéb nem lévén
megköszöni a részvételt, majd a taggyűlést berekeszti.

Budapest, 2014. május 19.

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

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

-------------------------------------------Nagy Zsófia
hitelesítő

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