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Jegyzőkönyv a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület 2011. 

március 12-i Tisztújító közgyűléséről 
 
 

Tarnai Tamás egyesületi elnök 10.00-kor megállapította, hogy a közgyűlés nem szavazóképes. A 64 aktív 
tagból 20 volt jelen. A közgyűlést az elnök, a meghívóban feltüntetett időpontra újra összehívta.  
 
Tarnai Tamás egyesületi elnök 10.30-kor megállapította, hogy a közgyűlés szavazóképes, és a megnyitotta az 
ülést. 
 

I. Éves beszámolók: 

Elnöki beszámoló 

 
• A 2010.év első felében hatékony volt a kutatási rendszer, de a kutatási programvezető 

lemondása után, a kutatás akadozott. Jelenleg sincs kutatási programvezető.  
• Az elnökségi ülések jó hangulatúak, hatékonyak, de ritkábbak voltak. 
• Nagy eredmény az új egyesületi honlap 
• A hétközi túrák rendszeresen, több csoportban zajlanak, de jobb lenne, ha közös programok 

lennének 
• Pályázati források elakadtak, az új pályázati rendszer nem optimális az egyesület számára, 

így a pártoló tagok és az Szja 1% szerepe még jelentősebb az egyesület finanszírozásában. 
Az egyesület gondnoka külföldre ment dolgozni, az Ő munkáját részben alkalmi munkaként 
ki lesz adva, illetve önkéntesek végzik.  Az egyesület új alkalmazottja Lilla.  
 

A közgyűlés az elnöki beszámolót egyhangúan elfogadta. 

Titkári beszámoló (Bauer Márton) 
  

Bauer Márton titkár röviden beszámolt a 2010. évben történt titkári munkáról. 2010-ben 5 elnökségi 
ülés történt, illetve több évre visszamenőleg megtörtént a tagsági státuszok pontosítása. 
 

A közgyűlés a titkári beszámolót egyhangúan elfogadta. 
 



 

 2

Elnökségi beszámolók  

 
• Szigetvári István: Minden rendben talált, szerinte az elnökség hatékonyan tudott működni a 

2010. évben 
 

• Ország János: A 2010 évi rendkívüli árvíz elárasztotta a barlangok végpontjait, melyek 
kutatása így gátolt volt, melynek következtében a 2011.évben rendszeres vízszint 
monitorozás fog történni. A 2010. évi T1-es tanfolyam igen sikeres volt, illetve ebben az 
évben jelentősen nőtt az egyesület Technikai II. vizsgával rendelkező tagjainak száma. 
 

• Szabó Péter: Az Elnökség működését hatékonynak látta, az elnökségi tagok közötti együtt 
működés megy. A jövőre való tekintettel nagyobb odafigyelést javasol az egyesület 
eszközparkjának karbantartására, javasolja egy „Hiba-könyv” bevezetését, melybe bármelyik 
egyesületi tag beleírhatja az eszközpark hibáit.  
 

• Rostás Attila: Szintén mindent hatékonynak talált az egyesület elnökségének működésében  
 
 

A közgyűlés az összes Elnökségi tag beszámolóját egyhangúan elfogadta. 
 

Ellenőrző bizottsági beszámoló (Turi Barna) 
  

Az ellenőrző bizottság beszámolóját Turi Barna az Ellenőrző bizottság elnöke tartotta meg. 
Kifogásolta, hogy a 2010. évi elnökségi jegyzőkönyvek közül mindösszesen csak 1 darab található meg az 
egyesületi honlapon. Illetve az ellenőrző bizottság véleményét közvetítve javasolja, hogy a jövőben a 
közhasznú programokra nagyobb hangsúlyt fektessen az egyesület.  
 

A közgyűlés az Ellenőrző bizottság beszámolóját egyhangúan elfogadta. 
 

Közhasznúsági beszámoló (Tarnai Tamás): 
  

Tarnai Tamás elnök először röviden vázolta az egyesület céljait (Feltáró barlangkutatás, elméleti 
háttérkutatás, Természet és Környezet nevelési program, oktatás), majd beszámolt a 2010.évben megvalósult 
ilyen irányú programokról.  
 

A közgyűlés a közhasznúsági jelentést egyhangúan elfogadta. 
 
 

Alapszabály módosítás 

 
A közgyűlés során az alapszabály módosítása nem történt meg, az ilyen irányú javaslatok visszavonásra 

került. 
 

Éves tagdíj meghatározása 
  
 A közgyűlés az elnökség javaslatát egyhangúan megszavazta, így 2012-től Az egyesület évi tagdíja 
6000 Ft-ra emelkedik. Az a személy, aki a tárgyév közgyűléséig befizeti 5000ft, kereset nélküli tag, 
nyugdíjas és diák 4000 Ft- tagdíjat kell fizessen, illetve családi kedvezmény lép életbe, mely szerint 1 fő 
rendes tag, a többi családtag pedig a rendes tagi díj 50%-át kell fizesse.  
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II. A Választási Bizottság megválasztása: 
 

A Közgyűlés megválasztotta Szőke Emíliát a választási Bizottság elnökének, Tóth Juditot és Keserű 
Bernadettet pedig választási bizottsági tagoknak. 

 

III. Az Egyesület Tisztségvisel őinek megválasztás: 
 
Elnökválasztás 

 
• Jelöltek: Nagy Géza  
• A közgyűlés Nagy Géza 18 szavazattal Elnöknek szavazta meg. 

 
Titkárválasztás 

 
• Jelöltek: Csurka Mária 

 
• A közgyűlés Csurka Máriát 18 szavazattal Titkárnak szavazta meg. 

 
Elnökségi tagok megválasztás 

 
• Jelöltek: Szigetvári István, Balogh Balázs, Rostás Attila, Ország János, Sági 

Adrienn, Gyenes Gábor, Szabó Péter 
 

• A közgyűlés Szigetvári Istvánt 18, Rostás Attilát 15, Szabó Pétert 15 és Ország 
Jánost 12 szavazattal elnökségi tagnak szavazta meg. 

 
Ellenőrző bizottság elnöke 

•  
Jelöltek: Turi Barna 

 
• A közgyűlés Turi Barnát az Ellenőrző bizottság elnökének szavazta meg 18 

szavazattal 
 

Ellenőrző bizottsági tagok 
  

• Jelöltek: Beregi Nagy Edit, Balogh Balázs, Gyenes Gábor 
 

• A közgyűlés Balogh Balázst 12 és Gyenes Gábort 15 szavazattal Ellenőrző 
bizottsági tagnak szavazta meg.  

 
 
 
 
  

 
Elnök        Választási bizottsági elnök 

 
 
Kelt: Orfű, 2011.03.12 


