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Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Michaletzky-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. november 18. 19:00 óra, jelen
időpont pedig 19:30 óra.
A jelenlévők felkérik Michaletzky-Csikós Emesét a taggyűlés levezetésére, aki a felkérést
elfogadja, javasolja a jegyzőkönyv vezetésére Fodor Ádámot, 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.
5.
6.
7.
8.
9.

Alapfokú tanfolyam 2015
Túraterv
Szilveszteri összejövetel
Raktárbiztosítás
Pénzügyek
Eszközvásárlás
Pályázat, beszámoló
Az egyesület jövőjére vonatkozó kérdések
Egyéb

A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.
1. Alapfokú tanfolyam 2015
A szervezést kevesen tudják vállalni, megfelelő számú szervező – túravezető
hiányában nem tűnik vállalhatónak a tanfolyam lebonyolítása a 2015-ös évben. Az
elnök szavazásra bocsátja a tanfolyam bonyolításának kérdését.
01/2014.11.18. TGY. határozat:
A taggyűlés egyhangúlag elveti a 2015-ös alapfokú tanfolyam szervezését.
2. Túraterv összeállítása
Fodor Klára és Nagy Zsófia ötlete nyomán 2015-ben egy tematikus évet tervezünk: az
ország karsztterületeinek bejárása (felszíni túrák, kéktúra), illetve barlangjainak
megismerése a cél, gyerek-barát túrák keretei között. Természetesen külföldi túrák
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szervezésére is van lehetőség, de a 2015-ös évben a hangsúlyt arra fektetjük, hogy a
családosok, gyerekesek igényeit is kielégítő túrák kerüljenek megszervezésre.
Régen egy-egy ember vette nyakába a túraszervezés terhét, most viszont arra
gondoltunk, hogy ebben a közös feladatban mindenki, vagy legalább többen vegyenek
részt. Ezért kis szervezői csoportokat alakítunk, havi egy, egész hétvégés túrákra, így
levéve egy kis terhet a túravezetőink válláról, és kicsit közelebb hozva a kósza tagokat
is egymáshoz. A szervező csapatokat Fodor Ádám állítja össze a tagokkal
egyetértésben. A kéktúra lehetőségeknek Siposné Forgács Veronika néz utána.
Előzetes tervek; kijelölt, de még nem véglegesített szervezők az első félév tematikus
túráira (a szervező csoportok kialakításáért és véglegesítéséért Fodor Ádám a felelős):
-

Január - Mecsek (Beremendi kristálybarlang) – Mezei Péter, Nagy Zsófia, Holló
Zoltán, Ughy Barna, Siposné Forgách Veronika, Sipos Ferenc, Tóth Mirjam.
Február - Zemplén (aranybányák) – Fodor Ádám, Gacsári Zoltán, Porst Réka.
Március – Bükk – Tóth Helga, Szurkos Emőke, Tisza Levente, Orosz Imre, Botta
István, Hoffer András.
Április – Bakony – Kiss Tímea, Szabó Dénes, Tóth Magdolna, Dárdai Balázs,
Kiss Borbála.
Május – Alsó-hegy (vagy Trieszt) – Gergely-Farnos Lilla, Fodor Klára, Nagy
Imre, Varga András, Kertész Ákos.
Május vége – Június eleje – Happening – Vág András, Michaletzky-Csikós
Emese, Szalai Veronika, Zádor Zsófia.

Egyéb túraötletek, lehetőségek:
- Vág András ausztriai sítúrát tervez/szervez februárban.
- Kérjük azokat, akik bontani, kutatni járnak, hogy egyesületi szinten tegyék
nyilvánossá az információt, hogy mások is csatlakozni tudjanak az egyes
alkalmakhoz.
- Gacsári Zoltán és Tisza Levente utánajárnak egy magyarországi saját
barlangkutatási helyszínnek (pl. Hármaskúti-barlang), ahol lehetőség nyílna
egyesületi bontás szervezésére (családi és gyerekes happening tábor, pl. június
utolsó hete).
02/2014.11.18. TGY. határozat:
A taggyűlés a túratervvel kapcsolatosakat egyhangúlag elfogadja.
3. Szilveszter
Jassó Gabriella és Mezei Péter szívesen vállalják a program szervezését. A terv a
tavalyihoz hasonló, gyerekbarát szilveszteri összejövetel a Balaton-felvidéken,
lehetőség szerint barlangászattal, kirándulással.
03/2014.11.18. TGY. határozat:
A közgyűlés a szilveszterrel kapcsolatos terveket egyhangúlag elfogadja.
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4. Raktárbiztosítás
Felmerült a raktárban tárolt ingóságok (sporteszközök) biztosításának kérdése.
Michaletzky-Csikós Emese 2 – 2,5 millió forintra kér árajánlatot, majd az ajánlatok
alapján a későbbiekben tárgyaljuk tovább a témát.
04/2014.11.18. TGY. határozat:
A taggyűlés a raktárbiztosítással kapcsolatosakat egyhangúlag elfogadja.
5. Pénzügyek
Tagdíjfizetéssel sokan hátralékban vannak, a kintlévőség behajtásával Kertész Ákos
foglalkozik. Siposné Forgács Veronika szkennelve elküldi Kertész Ákosnak az idei
bankkivonatokat.
A 2013 évi SZJA 1% felajánlása jóváírásra került az egyesületi bankszámlán: 262 223
Ft. Az egyesület számláján 671 978 Ft-ot tartunk nyilván. Jelenleg kb. 150 000 Ft a
pozitív eredmény, ennyit kellene elkölteni még idén.
05/2014.11.18. TGY. határozat:
A taggyűlés a pénzügyekkel kapcsolatosakat egyhangúlag elfogadja.
6. Eszközvásárlás
Vág András (és Tóth Helga) felvetése, hogy az elköltendő pénzből lavinaszetteket
(lapát, szonda, pieps) vegyünk. Másik felvetés Gacsári Zoltántól, hogy lámpákat
szerezzünk be. Mezei Péter egy központi sátor beszerzését javasolja. A témát felvetők
november 28-ig utánanéznek a beszerzendő eszközöknek, december 10-ig pedig
írásban szavaznak a tagok, amely alapján megvásárlásra kerülhetnek a felszerelések.
06/2014.11.18. TGY. határozat:
A taggyűlés az eszközvásárlással kapcsolatosakat egyhangúlag elfogadja.
7. Pályázat, beszámoló
Szakmai és pénzügyi beszámolóra van szükség a megnyert összeghez, ezt Vág András
szervezési alelnök intézi. Siposné Forgács Veronika gazdasági alelnöktől számlák
hiteles másolatára lesz szüksége, amelyeket számlaösszesítővel együtt be kell küldenie
a támogatáskezelőnek. Az ígérete szerint ez 1-2 héten belül készen lesz. Megrendelők,
szerződések kellenek a beszerzésekhez.
07/2014.11.18. TGY. határozat:
A taggyűlés a pályázattal és a beszámolóval kapcsolatosakat egyhangúlag elfogadja.
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8. Az egyesület jövőjére vonatkozó kérdések
Az egyesületi élet fellendítését, illetve a csapat összetartásának növelését célzó
klubnapok/klubestek szervezését tartja fontosnak a taggyűlés havonta egyszeri
alkalommal (keddi vagy csütörtöki napokon). Helyszín keresésében részt vesznek:
Zádor Zsófia (FTSK), Michaletzky-Csikós Emese (Papp Ferenc Egyesület
klubhelysége), Fodor Ádám (egyéb kocsma, ahol nem hárulnak ránk a takarítási
feladatok az este végeztével).
08/2014.11.18. TGY. határozat:
A taggyűlés a klubestekkel kapcsolatosakat egyhangúlag elfogadja.
9. Egyéb
Az egyesületi projektort Fodor Klára szeretné használni egy élménypedagógiai
előadás megtartásához (A barlangászat hatása a kompetencia- és szociális fejlődésre
sérült gyermekek esetében).
09/2014.11.18. TGY. határozat:
A taggyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy Fodor Klára kikölcsönözze a projektort a
fent megnevezett célra.

Michaletzky-Csikós Emese elnök megkérdezi van-e valakinek egyéb előadnivalója, egyéb
nem lévén megköszöni a részvételt, majd a taggyűlést berekeszti.

Budapest, 2014. november 18.

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

-------------------------------------------Fodor Ádám
jegyzőkönyvvezető

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

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