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Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület 
2013. december 15. 

elnökségi ülés jegyzőkönyv 
 

 
Helyszín: Budapest, XVII., Szürkebegy u. 73. 
 
Időpont: 2013. december 15. 10:20-17:10 
 
Tervezett napirendi pontok: meghívó szerint 
 
Jelenlévők: 
 
 elnökségi tagok: Ács-Kovács Milán (elnök), Chikán Gábor (titkár), Bauer Márton 

(elnökségi tag), Szabó Péter (elnökségi tag), Tarnai Tamás (elnökségi 
tag) 

 
 tagok: Tarnainé Sági Adrienn. 

 
Összeállította: Chikán Gábor (titkár) 
 
 
Ács-Kovács Milán elnök megnyitotta az elnökségi ülést, és megállapította, hogy az elnökségi ülés 
határozatképes. 
 
Megbeszélések, határozatok az elnökségi ülésen 
 

2013/12/15/01 határozat 

Barabás Judit, Dunai Péter, Mihályi Szabolcs felvételéről az elnökség korábban, 
levelezésben döntött; e korábbi döntését az elnökség most megerősíti. 
 
A határozatot támogatta: 5 fő, ellenezte: 0 fő, tartózkodott: 0 fő. 
 

2013/12/15/02 határozat 

A belépési nyilatkozatot megújítjuk kitölthető elektronikus dokumentummá. 
 
Felelős: Chikán Gábor 
Határidő: 2013. december 31. 
 
A határozatot támogatta: 5 fő, ellenezte: 0 fő, tartózkodott: 0 fő. 
 



 

 

2013/12/15/03 határozat 

Meg kell vizsgálni, hogy a tagsági kártya valós értelmet kaphat-e, mint pl. kedvezmények 
sportáruházakban. 
 
Felelős: Bauer Márton 
Határidő: a közgyűlést megelőző elnökségi ülés. 
 
A határozatot támogatta: 5 fő, ellenezte: 0 fő, tartózkodott: 0 fő. 
 

2013/12/15/04 határozat 

A belépési nyilatkozatot - két ajánlóval, aláírva - a belépő elektronikusan küldje el a 
titkárnak. 
A tagdíjbefizetésnek meg kell érkeznie az SzKBE számlájára, a megtörtént befizetésről az 
adminisztrációs személyzet tájékoztatja a titkárt. 
A soron következő elnökségi ülésre a fentiek alapján a titkár előkészíti a döntést, az 
elnökség dönt a felvételről. 
A titkár rögzíti a felvettet a honlapon lévő adattáblában, felveszi a levelezőlistára és 
kiértesíti a döntésről a döntést követő héten. 
A tagsági igazolvány elkészítése és postázása az adminisztrációs személyzet feladata. 
 
A határozatot támogatta: 5 fő, ellenezte: 0 fő, tartózkodott: 0 fő. 
 

2013/12/15/05 határozat 

Évfordulók idején a tagdíjhátralékosok felszólítást kapnak elektronikus levélben 30 nap 
határidő szabásával, melynek leteltekor – befizetés hiányában – a tagság megszűnik. 
Ebben figyelemfelhívás is lesz a 2014-es befizetésre is. 
Levélmintát küld: Bauer Márton. 
 
Felelős: Chikán Gábor 
Határidő: 2014. január 10. 
 
A határozatot támogatta: 5 fő, ellenezte: 0 fő, tartózkodott: 0 fő. 
 

2013/12/15/06 határozat 

Az elkészült dokumentációt a jelenlévők áttekintették, azt a Bíróságnak továbbításra 
alkalmasnak találták, beadható. 
 
Felelős: Bauer Márton 
Határidő: 2013. december 21. 
 
A határozatot támogatta: 5 fő, ellenezte: 0 fő, tartózkodott: 0 fő. 
 



 

 

2013/12/15/07 határozat 

A 2012. évi válságos helyzeten az Egyesület túljutott, de nagyon gyenge egyesületi élet 
alakult csak 2013-ban. Megvalósult programok, események: 

 az április közgyűlésre lenyugodott a válság személyi része; 
 kutatás márciusban és sikerrel nyáron volt; 
 júniusban vitorlázás; 
 nyári (mérsékelten sikerült) és decemberi Mikulástúra; 
 33 kívánság programban egy gyermek túrázott velünk; 
 Szabó Péter születésnap (mérsékelten sikerült); 
 novemberben disznóvágás; 
 jól sikerült szakmai napok Szegeden; 
 rendszeresen voltak Mátyás-hegyi túrák; immár Ferenc és Solymár túrákkal is 

kiegészítve; 
 Pécsen is heti rendszerességűek a találkozók, túrák. 

Az elnökség ritkán ült össze. 
 
A határozatot támogatta: 5 fő, ellenezte: 0 fő, tartózkodott: 0 fő. 
 

2013/12/15/08 határozat 

Erősítsük meg 2014-ben a tudományos kutatást, mint például: szakdolgozati témák kiírása; 
díj felajánlása a legjobb kutatómunkának; támogatás terepi kutatómunkára; szállás a 
Mecsek Házában, stb. Javaslatokat kell kidolgozni. 
 
Felelős: Bauer Márton 
Határidő: 2014. január 31. 
 
A határozatot támogatta: 5 fő, ellenezte: 0 fő, tartózkodott: 0 fő. 
 

2013/12/15/09 határozat 

Pécsen, Szegeden és Budapesten legyen rendszeres sportolási, túrázási, találkozási 
lehetősége a csapatnak. 

 Budapesten: Mátyás és Ferenc túrák 
 Pécsen: Keve (?) szervezésében folyamatban 
 Szeged: önszerveződően működik. 

Tervezett eseti programok (szervezők): 
 Orfűi falubál február 14-16. 
 Közgyűlés és kutatás március 29-30. (Ács-Kovács Milán), 30-án 9:00 közgyűlés 
 Tavaszi túra valahová május 1-4. Helyszíne közvéleménykutatás alapján, 

javaslatok: Bükk/Létrás, Bakony/Tés, Alsóhegy, külföldön valahol, mint 
Erdély/Szlovénia (közös buszos utazással). 

 Vitorlázás június 26-29. (Tarnai Tamás) 
 Nyári kutatótábor augusztus 1-24. (Tarnai Tamás) Két hét lesz, időpontja még a 

fenti intervallumban pontosodik. Mecseki élménytúrázásra alapozva, amelyet 
kiegészít a kutatás.  



 

 

 Őszi túra valahová október 23-26. Helyszíne közvéleménykutatás alapján. 
 Nagy Orfűi Szalonnafesztivál november 7-9. (Ács-Kovács Milán) 
 Aggteleki Mikulástúra december 5-7. (Chikán Gábor) Aggteleki rönkházakra 

tervezve. 
 Szilveszter Zakopanéban december 2x-31-4. 

 
A határozatot támogatta: 5 fő, ellenezte: 0 fő, tartózkodott: 0 fő. 
 

2013/12/15/10 határozat 

Tervezett elnökségi ülések és helyük: 
 február 22. 10:00 Tarnai Tamás 
 március 27. 18:00 Ács-Kovács Milán 
 május 24. 10:00 Szabó Péter 
 július 5. 10:00 Tarnai Tamás 
 szeptember 6. 10:00 Chikán Gábor 
 október 11. 10:00 Tarnai Tamás 
 november 22. 10:00 Chikán Gábor 
 december 31. 10:00 Zakopane  

 
A határozatot támogatta: 5 fő, ellenezte: 0 fő, tartózkodott: 0 fő. 
 

2013/12/15/11 határozat 

A szabályok változása miatt fél évre előre kérelmezzük a Mátyás-hegyi és Ferenc-hegyi 
barlangok látogatását. A kérelem helyben azonnal elkészült. 
 
A határozatot támogatta: 5 fő, ellenezte: 0 fő, tartózkodott: 0 fő. 
 

2013/12/15/12 határozat 

1998-2012-ig sikerült rendszeresen megjelentetni, évente 4-5 számot. Gyenge pont a 
szerzők léte, noszogatása. Évi legalább két számot újra előirányozunk: 

 közgyűlés előttig, és 
 szeptember végéig, valamint 
 lehetőség szerint további számok ezeken túlmenően.  

 
Felelős: Szabó Péter 
 
A határozatot támogatta: 5 fő, ellenezte: 0 fő, tartózkodott: 0 fő. 
 

2013/12/15/13 határozat 

Kovács Bálint szervezésében működik, a szolgáltatóval ő tartja a kapcsolatot. A technikai 
szerkesztést Chikán Gábor átveszi, nagyobb megújítás következik előbb az „intranet” 
háttérrel. 
 
Felelős: Chikán Gábor 
 
A határozatot támogatta: 5 fő, ellenezte: 0 fő, tartózkodott: 0 fő. 
 



 

 

2013/12/15/14 határozat 

Van rendszerben egy zöld kabát (sokaknak) és kék polár (3 fő). Legyen az összetartozást 
jól kifejező, hosszú távon is jó minőségű, vállalható kinézetű ruházat. Póló kb. 2000-2500 
Ft, kabát 12 000-15 000 Ft körüli áron érhető el, de további utánanézést igényel. 
 
Felelős: Tarna Tamás 
Határidő: 2014. január 31. 
 
A határozatot támogatta: 5 fő, ellenezte: 0 fő, tartózkodott: 0 fő. 
 

2013/12/15/15 határozat 

Kérdőívet készítünk a tagoknak, az alábbi főbb kérdésekkel: 
 levelezési cím megadása, pontosítása 
 alapfokú tanfolyamon való részvétel (hallgatóként, oktatóként) 
 tavaszi/őszi túrák helyszínére javaslatok 
 Hírmondóban szerzőként való részvétel; szívesen vállalt témák; kéri-e papíron 
 igényfelmérés, hogy milyen egyesületi ruhát vásárolna: a meglévő zöld kabát 

utánrendelés és/vagy póló, stb. 
 
Felelős: Ács-Kovács Milán 
Határidő: 2013. december 31. 
 
A határozatot támogatta: 5 fő, ellenezte: 0 fő, tartózkodott: 0 fő. 
 

Döntés nélkül 

Az elnökség megtárgyalta a következő kérdéseket, de döntést nem hozott: 

Alapfokú tanfolyam 

Egyelőre a szükséges személyi erőforrások nem láthatóak. A tagsági kérdőívben felmérjük a 
lehetőségeket. 

Nagyház üzemeltetési szerződésének áttekintése 

Az SzKBE számára 2013-tól nem jelent terhet a ház üzemeltetése; azt a Mecsek Háza 
Egyesület végzi. 2014-ben a tagdíjak+SzJA 1% összeg 10%-a marad az SzKBE támogatási 
kerete. 

Költségvetés 

Várható tagdíjbevétel: 300 eFt 
Várható adó 1% bevétel: 300 eFt 
Ebből az előzőek alapján 10%-kal, azaz 60 eFt-tal gazdálkodhat az Egyesület, amelyet az 
MHE további kb. 40 eFt-tal kiegészíthet. 
 



 

 

Felhasználása – várhatóan javaslat a közgyűlés elé: 
Kutatómunka díjazás: 60 eFt I-III. helyezésekre 30-20-10 eFt. 
Programok: 20 eFt egyesületi túrán közös étkezés finanszírozása, egy 

túrán maximum 10 eFt-ig (őszi-tavaszi túra) 
Tartalékkeret 20 eFt 

 
Barlangász-felszerelés finanszírozásának szükségességét, módját áttekintjük, későbbi 
döntésre. 

 
 
Kelt: vázlatosan 2013. december 15., véglegesítve: 2013. december 28. 
 
 
 
Készítő olvasható neve és aláírása: 
 
név: Chikán Gábor sk. 
 
 
Hitelesítők olvasható neve és aláírása: 
 
 
név: Bauer Márton sk. 
 
név: Ács-Kovács Milán sk. 
 


