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Nagy Géza egyesületi elnök 10.
00

-kor megállapította, hogy a közgyűlés nem szavazóképes. A 61 aktív tagból 

20 volt jelen. A közgyűlést az elnök, a meghívóban feltüntetett időpontra újra összehívta.  

 

Nagy Géza egyesületi elnök 10.
30

-kor megállapította, hogy az újra összehívott közgyűlés, a megjelentek 

számától függetlenül szavazóképes és a megnyitotta az ülést. 

 

 

I. Éves beszámolók: 
 

Elnöki beszámoló 

 

 A 2011.évben a kutatás üteme egy kicsit lelassult. 

 Az elnökségi ülések jó hangulatúak, hatékonyak voltak. 

 A hétközi túrák rendszeresen, esetenként több csoportban is zajlanak, a közös programok a 

tagság aktív részvételével történnek. 

 A 2012-es évben újabb lehetőségek nyílhatnak meg a Vízfő forrás építési-építészeti 

múltjának bemutatására. 

 

 

A közgyűlés az elnöki beszámolót egyhangú szavazással elfogadta. 

 

Titkári beszámoló (Csurka Mária) 

  

Csurka Mária titkár röviden beszámolt a 2011. évben történt titkári munkáról. 2011-ben 4 elnökségi 

ülés történt, illetve több évre visszamenőleg megtörtént a tagsági státuszok pontosítása. 

 

A közgyűlés a titkári beszámolót egyhangú szavazással elfogadta. 

 

http://www.geo.u-szeged.hu/BCS/SZKBE/
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Elnökségi tagok beszámolói  

 

 Szigetvári István: Nem tudott jelen lenni a Közgyűlésen. 

 Ország János: Az egyesület elnökségi munkájában a körszavazás jelentőségét méltatta, mint 

hatékony eszközt akkor, amikor az elnökség nem tud összeülni.  

 Szabó Péter: Az Elnökség működését hatékonynak látta, az elnökségi tagok közötti együtt 

működés megy. Az eszközpark karbantartása továbbra sem működik olyan odafigyeléssel, 

mint kellene, a nyilvántartásba vétel az elmúlt évben nem történt meg teljes körűen. 

 Rostás Attila: Szintén mindent hatékonynak talált az egyesület elnökségének működésében  

 

A közgyűlés az összes elnökségi tag beszámolóját egyhangú szavazással elfogadta. 

 

Ellenőrző bizottsági beszámoló (Balogh Balázs) 

  

Az ellenőrző bizottság beszámolóját Balogh Balázs tartotta meg. Részletesen elemezte az évet és 

ismertette, hogy az ellenőrző bizottság az egyesület 2011. évi működését törvényesnek és rendben valónak 

találta. Az ellenőrző bizottság a közgyűlés előtt a közhasznúsági beszámolót is ellenőrizte és javasolja 

elfogadásra a közgyűlésnek. 

 

A közgyűlés az Ellenőrző bizottság beszámolóját egyhangú szavazással elfogadta. 

 

Közhasznúsági beszámoló (Nagy Géza): 

  

Nagy Géza elnök először röviden vázolta az egyesület céljait (feltáró barlangkutatás, 

természettudományos kutatás, Természet- és Környezetvédelmi Nevelési Program, oktatás, képzés, részvétel 

a helyi barlangi mentő munkában), majd beszámolt a 2011. évben megvalósult ilyen irányú programokról. 

Ezt követően felolvasta a közhasznú beszámolót, részletesen ismertetve a szöveges részeket és a pénzügyi 

beszámolókat.   

 

A közgyűlés a közhasznúsági beszámolót egyhangú szavazással elfogadta. 

 

Alapszabály módosítás 

 

Az elnökség a közgyűlésnek az alábbi alapszabály módosítást javasolta: 

  

 

Az 5. § (2) pontját az alábbiakkal javasolja kiegészíteni: 

„h) szálláshelyi szolgáltatást nyújt, 

i) éttermi és mozgó vendéglátást nyújt, 

j) utazásszervezést és múzeumi tevékenységet végez, 

k) vidámparki, szórakoztatóparki tevékenységet végez, 

l) máshova be nem sorolt egyéb szórakoztatási és szabadidős, fizikai közérzetet javító és testedzési 

szolgáltatást nyújt.” 

 

A közgyűlés az alapszabály módosítást egyhangú szavazással elfogadta. 

 

Tagfelvétel 

 

A tagfelvételről normál esetben az elnökség dönt, most azonban az elnökség egyszerű technikai 

megfontolásból a közgyűlés elé terjesztette az új tagok felvételét. Az alábbi tagok felvétele került 

előterjesztésre: 
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Baranyi Róbert; Dimény Áron, Herman Bence; Karap Ágnes; Kopasz Imre (újból kérte felvételét); Soltész 

Mátyás; Szántó Gergely és Tóth Barnabás. 

 

A közgyűlés az előterjesztett tagok felvételét egyhangú szavazással elfogadta. 

 

II. A Választási Bizottság megválasztása: 
 

A Közgyűlés megválasztotta Csépe Zoltán a választási Bizottság elnökének, Soltész Mátyást pedig 

választási bizottsági tagnak. 
 

III. Az Egyesület Tisztségviselőinek megválasztás: 
 

Elnökválasztás 

 

 Jelöltek: Nagy Géza 

 A közgyűlés Nagy Gézát 22 szavazattal  Elnöknek szavazta meg. 

 

Titkárválasztás 

 

 Jelöltek: Csurka Mária 

 

 A közgyűlés Csurka Máriát 22 szavazattal Titkárnak szavazta meg. 

 

Elnökségi tagok megválasztása 

 

 Jelöltek: Szigetvári István, Rostás Attila, Ország János, Sági Adrienn, Szabó Péter, 

Mészáros József, Bauer Márton. 

 A közgyűlés Mészáros Józsefet 14, Szabó Pétert 13, Ország Jánost 20, Bauer 

Mártont 12 szavazattal elnökségi tagnak szavazta meg. 

 

Ellenőrző bizottság elnöke 

  

Jelöltek: Turi Barna, Szigetvári István. 

 

 A közgyűlés Szigetvári Istvánt az Ellenőrző bizottság elnökének szavazta meg 11 

szavazattal. 

 

Ellenőrző bizottsági tagok 

  

 Jelöltek: Balogh Balázs, Turi Barna, Bujdosó Éva, Muladi Beáta. 

 

 A közgyűlés Balogh Balázst 11 és Bujdosó Éva 11 szavazattal Ellenőrző bizottsági 

tagnak szavazta meg.  

 

 

 

  

 

Elnök        Választási bizottsági elnök 

 

 

Kelt: Orfű, 2012.03.17 


