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Jegyzőkönyv
1.A szerv neve:
a. közgyűlés

b. elnökség

c. kuratórium

d. egyéb: -

2.Az ülés időpontja: 2020. szeptember 4. 15:00
3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: jelenléti ív csatolva (I. melléklet)
4. Dr. Leél-Őssy Szabolcs, a Társulat elnöke a meghívóban meghirdetett időpontban, 14:30-kor
megvizsgálja a határozatképességet. A Társulat tagjainak száma 298 fő, ennek az 50%-a 149 fő, a
határozatképesség minimuma 150 fő. Az Elnök a megjelentek számára tekintettel – 29 fő személyesen,
28 fő meghatalmazott útján, összesen 57 fő - megállapítja, hogy a közgyűlés
a. határozatképes
b. nem határozatképes
A 15:00-kor megismételt Közgyűlés
a. határozatképes
b. nem határozatképes.
1. Elnöki megnyitó, megemlékezések, köszöntések (Dr. Leél-Őssy Szabolcs)
Az elnök köszönti a jelenlévőket. Megemlíti, hogy 16. alkalommal nyitja meg a Közgyűlést, méltatja
az elődöket, különösen Láng Sándor (Láng Sutyi bácsi, aki elnökként hunyt el), Barátos József,
Zámbó László, Hevesi Attila, Korpás László (szintén elnöksége alatt hunyt el) személyét. Bejelenti,
hogy tisztségét nem kívánja meghosszabbítani, nem jelölteti magát az elnöki posztra. Indokolja a
koronavírus miatti rendhagyó időpontot és helyszínt. Megemlékezik a születésnaposokról, közösen
búcsúzunk az elhunytaktól, majd feleleveníti az elmúlt év jelentős pillanatait.
5. Az ülésen jelen lévők megválasztják a Közgyűlés tisztségviselőit
2. Közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők
és szavazatszámláló bizottság) megválasztása
Dr. Leél-Őssy Szabolcs, Társulat elnöke ismerteti a szavazás menetét és felhívja a figyelmet arra,
hogy a Ptk. szerint a döntésben érintett személyek a döntésben nem vehetnek részt, ezért személyük a
döntésben résztvevők létszámába nem számít bele.
Levezető elnök személyére tett javaslat: Dr. Leél-Őssy Szabolcs
Nyílt szavazás: levezető elnök személye egyhangúlag elfogadva (56 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslat: Köblös Gabriella
Nyílt szavazás: Jegyzőkönyvvezető személye egyhangúlag elfogadva (56 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslat:
Gyovai Tamás:
Nyílt szavazás: Jegyzőkönyv hitelesítő személye egyhangúlag elfogadva (56 igen, 0 nem, 0
tartózkodás)
Lenkei Péter
Nyílt szavazás: Jegyzőkönyv hitelesítő személye egyhangúlag elfogadva (56 igen, 0 nem, 0
tartózkodás)
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak személyére tett javaslat:
Grosz Imre:
Nyílt szavazás: szavazatszámláló személye egyhangúlag elfogadva (56 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Tényi-Varga Gusztáv:
Nyílt szavazás: szavazatszámláló személye egyhangúlag elfogadva (56 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Kraus Sándor:
Nyílt szavazás: szavazatszámláló személye egyhangúlag elfogadva (56 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1/2020. (IX.04.) Kgy. határozat: A 2020. évi rendes egyben tisztújító közgyűlés tisztségviselői: Dr.
Leél-Őssy Szabolcs levezető elnök; Köblös Gabriella jegyzőkönyvvezető, Gyovai Tamás és Lenkei
Péter jegyzőkönyv hitelesítők; Grosz Imre, Tényi-Varga Gusztáv és Kraus Sándor szavazatszámlálók.
3. Döntés társulati kitüntetések odaítéléséről (az Érembizottság nevében Takácsné Bolner
Katalin)
Takácsné Bolner Katalin, az Érembizottság elnöke elöljáróban köszöni a tagsági jelöléseket, egyúttal
felhívja a figyelmet, hogy nemcsak az egyes kategóriák (érmek, emléklapok) odaítélhetőségi
kritériumai igen szigorúak, de évente csak 1-1 adható ki mindegyikből. Jelzi, hogy a kitüntetések és
oklevelek ünnepélyes átadására a novemberi Szakmai Napokon kerül sor, most csak a kihirdetés
zajlik.
2020-ban az alábbi elismerések odaítéléséről döntött az Érembizottság:
Herman Ottó-érem – dr. Csepregi István részére a Társulat jogszerű működését több évtizede
hathatósan segítő munkájáért és a barlangokkal kapcsolatos jogszabályalkotás terén kifejtett
tevékenységéért.
Kadić Ottokár-érem – dr. Virág Magdolna részére
a rózsadombi barlangok fejlődéstörténetének kutatásában elért eredményeiért és azok széleskörű hazai
és nemzetközi publikálásáért.
Herman Ottó-emléklap – a Karszt és Barlang leköszönő szerkesztői: Hazslinszky Tamás és Fleck
Nóra részére
a Társulat szakmai folyóiratának színvonalas megjelenése érdekében másfél évtizeden át végzett,
lelkiismeretes munkájukért.
Vass Imre-emléklap – a Szabó Zoltán és Krkos Márk által vezetett kürtőmászó kollektíva részére
a Baradla Aggteleki szakaszán nyíló kürtők felderítése és dokumentálása céljából ötödik éve,
innovatív módszerrel végzett tevékenységükért.
Érembizottság javaslatot tesz az alábbi, a karszt- és barlangkutatás terén kimagasló eredményeket
elérő, vagy a Társulat munkáját hosszú időn át jelentősen elősegítő személyek tiszteleti taggá, illetve
tiszteletbeli taggá választására: Dr. Frojimovics Gábor és Madarasné Benedek Anikó. A
megválasztásról a közgyűlés nyílt szavazással dönt.
Nyílt szavazás: Dr. Frojimovics Gábor tiszteleti taggá választása egyhangúlag elfogadva (57 igen, 0

nem, 0 tartózkodás)
Nyílt szavazás: Madarasné Benedek Anikó tiszteletbeli taggá választása egyhangúlag elfogadva (57
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
2/2020. (IX.04.) Kgy. határozat: Dr. Frojimovics Gábor a Társulat tiszteleti tagja, Madarasné
Benedek Anikó a Társulat tiszteletbeli tagja.
4. MKBT beszámolók
4/a
2019. évi főtitkári beszámoló és 2016-2020. évi összefoglaló (Kosztra Barbara)
Kosztra Barbara főtitkár ismerteti a 2019. évi főtitkári beszámolót, valamint összefoglalja az elmúlt 4
év eredményeit. A 2019. évi beszámoló teljes szövege a II. mellékletben található, lentebb csak a főbb
pontokat soroljuk fel.
Felsorolja azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a Társulat nyújt tagjainak, a nem tag barlangászoknak
és a társadalomnak. Elmondja, hogy az aktív kommunikáció ellenére még mindig sokan nincsenek
tisztában azzal, hogy e szolgáltatásokat az MKBT létének, egy részmunkaidős alkalmazott és sok
önkéntes munkájának köszönhetjük.
Szervezet és működés: A tagság létszáma 2019-ben nagy fluktuáció mellett enyhén csökkent (326 fő,
8 gyermek tag). Az ügyvezető titkár részmunkaidős foglalkoztatása nem elegendő a napi ügyvitelen
túli teendők ellátására, az elnökségi tagok és más önkéntesek szerepvállalása kulcsfontosságú.
Ismerteti a 2019-es közgyűlés döntéseit. 5 elnökségi ülés volt (nyilvánosak), ezeken 19 határozat
született (2016 óta 80 határozat). Az SzMSz elkészítése nagy horderejű feladat, több időt kell
ráfordítani. Fenntartottuk tagságunkat hazai és külföldi szervezetekben, ami sokba kerül, de értékes
kapcsolatokat, vonzerőt jelent. A pénzügyek átláthatósága érdekében bevezetett munkaszámos
kimutatást következetesen használjuk, a vezető tisztségviselők számára elérhető részletes bizonylatnyilvántartást vezetünk, az évi >1000 db bizonylat be van szkennelve. Az 5 szakosztály működik, éves
beszámolóik a tagság számára is hozzáférhetőek. A DINPI-től bérelt iroda és székhely igen sokba
kerül, más megoldást kell keresnünk a közeljövőben.
Kommunikáció: A honlapunk a frissítés után ugyan ellátja funkcióját, de közel sem tökéletes,
hekkertámadások érik, ezért teljes újratelepítésre van szükség. Az online kommunikáció egyre
fontosabb, erre sok energiát fektetünk, de még nem érünk el minden barlangászt. A kéthavonta
megjelenő tájékoztató összeállításához önkéntes segítőket keresünk, hogy ne forduljanak elő késések a
megjelenésben. A Karszt és Barlang folyóirat egy különszáma (Hazslinszky Tamás címzetes elnök 85.
születésnapja tiszteletére), valamint a 2015-2016-os szám elkészült, a 2017-2018-as szám megjelenése
őszre várható, a 2019-2020-as szám (új szerkesztőbizottsággal) előkészületben. Nagyon sok
erőfeszítést igényel a cikkek összegyűjtése, holott mindenkinek érdeke, hogy a jövő kutatói
olvashassák a mostani eredményeket. Továbbra is rendszeresen ajánlunk fel díjakat rendezvényekre.
Arculati pályázat keretében elkészült az arculati kézikönyvünk, a régi címer megtartása mellett az új
logót arculati elemeken használjuk. Megjelenés külső rendezvényeken 2019-ben: Vadonleső Hiúz
Ábrándok, Lelkes Ásványbörze és GEO Napok, DINPI Föld Napja – BMSz-szel közös mászófal,
DINPI-vel közös kötelezés, Kapolcsi Művészetek Völgye, MTSz II. Természetjáró Fesztivál, Kutatók
Éjszakája. 2016-2020 között a barlangkutatás, barlangvédelem megismertetése összesen 25 külsős
rendezvényen, évi több ezer ember közvetlen elérése.
Szakmai munka: Érdekképviseleti ügyek: osztrák barlangász-biztosítás ügyintézése, biztosítók
megkeresése hazai biztosítás kidolgozására (egy biztosító sem vállalta). Érdekegyeztető fórum
hatóságok és barlangászok között, barlang látogatási kérelem engedélyezési segédlet kidolgozása.
Etikai kódex kidolgozása ("A barlangászat alapvető etikai, valamint szakmai szabályai„). Sziklamászó
engedélyek MKBT tagoknak. Sikeres saját rendezvények: 63. Barlangnap Hollóstetőn 197
résztvevővel, 235 leszállás 18 barlangba. 25. Barlangkutatók „Szablyár Péter” Szakmai Találkozója
Veszprémben, 127 résztvevővel, 26 előadás 7 szekcióban. Mindkét rendezvény nyereségességét
pályázati bevétel is javította. Szerdai előadások és Fosszília Klub folytatódik. Cholnoky Jenő Karszt-

és Barlangkutatási Pályázat 2019-ben forrás hiányában elmaradt. Szakmai munkák: Baradla
térképezés, DINPI megbízások. Külföldi expedíciók 2016-2020: Canin, Montenegro,
Lamprechtshofen, Krubera-Voronja fotósexpedíció, Szlovák-karszt. Konferenciák: Karsztfejlődés,
Postojna Karstological School, Eurospeleo Forum, UIS konferenciák.
Gazdálkodás: Bevételek növelése: Saját szervezésű Barlangnap - MTSz pályázati támogatás, Szakmai
Napokra NKA pályázati támogatás, szakmai munkák, pályázatok (MOL Új Európa, Cholnoky, NEA
egyedi, NKA, MTSz), 1% kampány – nőtt a felajánlás. Bevételek csökkenése: nincsenek / nem
elérhetők működési célú támogatások. Kiadások csökkentése: 2018-tól részmunkaidős alkalmazott,
2019-től olcsóbb bankszámlacsomag. Kiadás növekedés: iroda bérleti díját emelték. Informatikai és
irodai eszközfejlesztés: notebook, projektor, kis értékű eszközök, két nyomtató (kitelepüléshez és
irodába), diktafon. Egyéb eszközfejlesztés: rendezvénysátor, -asztal, molinók, játékok, 400 m kötél,
beülők mászófalazáshoz. Munkaszámos eredménykimutatás: rendezvények nyereségesek, kiadványok
részben veszteségesek. A működési bevételek nem fedezik a működési kiadásokat. Időbeli
elhatárolások miatt a 2019-es eredmény negatív.
4/b
2019. évi közhasznúsági jelentés és éves pénzügyi beszámoló (Kosztra Barbara)
Főtitkár ismerteti a 2019. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolót, amelyet előzetesen a honlapon is
közzétettünk. A Társulat 2019. évi mérlege -925 ezer Ft. Mínuszos eredmény oka: 2018-ban
beérkezett és 2018-ra könyvelt támogatásokat részben 2019-ben költöttünk el (NEA 2018: 1.800.000
Ft bevétel, 278.000 Ft kiadás, 2019: 1.521.999 Ft kiadás. Cholnoky 2018: 600.000 Ft bevétel 2018ban, 57.482 Ft kiadás, 2019: 542.518 kiadás). Ezek nélkül az eredmény 1.140.000 Ft. A mérleg
alapján a saját tőkét az induló tőke 10,5%-áról sikerült felemelni >20%-ra, amivel teljesítettünk a FB
2018-as jelentésében megfogalmazott javaslatát. A beszámoló megtalálható a III. mellékletben.
Felteszi a kérdést, hogy a jelenlévők részéről van-e kérdés a beszámolókhoz. A nemleges válasz után
kéri Közgyűlést a beszámolók elfogadására.
4/c
A Felügyelőbizottság 2019. évi beszámolója (Dr. Csepregi István és Tényi-Varga
Gusztáv)
Felügyelőbizottság beszámolójában a tisztújítás miatt az elmúlt 4 évet is értékeli. A beszámoló teljes
terjedelemben aIV. mellékletben olvasható.
Általános helyzet: A Társulat, mint speciális közfeladatokat, köztük szakmai érdekképviseletet is
ellátó szervezet az utóbbi években nincs könnyű helyzetben. A taglétszám hektikusan alakul, de nem
stabil. Az adatok és a kedvezőtlen tendencia okainak elemzése a következő Elnökség egyik
meghatározó feladata kell, hogy legyen. A Társulat elfogadottsága (társadalmi, illetve közigazgatási)
jónak mondható.
A Társulat szervezeti helyzete: A Társulat szervezeti helyzete (alapdokumentumok megléte, testületek
működése) kielégítő, de komoly javításra szorul. Az elmúlt négy évben két alkalommal történt
Alapszabály módosítás, 2016-ban átfogó, 2017-ben kis mértékű (a gyermek tagság bevezetése), ami
azt mutatja, hogy az Alapszabály stabil, és a működés kereteit megfelelően tudja biztosítani.
Sajnálatos módon a Társulat Szervezeti és Működési Szabályzatának a megalkotására az elmúlt négy
évben sem került sor, amit a Felügyelő Bizottság aggályosnak tart. Az Elnökség működése
folyamatosnak mondható, 21 alkalommal került sor testületi ülésre. A 21 ülésen hozott határozatok
száma megfelelő, de nem mindig tükröz túlzott hatékonyságot. Az Elnökség munkáját értékelve
összességében megállapítható, hogy a lehetőségekhez mérten megfelelő színvonalon látták el
feladatukat, minden esetben a barlangász társadalom és a Társulat szakmai érdekeinek szem előtt
tartásával. A jövő szempontjából nem fenntartható, hogy az Elnökség munkájában a jelenlegi
aránytalanságok konzerválódjanak, elismerve a főtitkár munkáját, a Társulatnak nem egyszemélyi,
hanem testületi vezetése van. A Társulat Felügyelőbizottsága az elmúlt 4 év alatt (kilépések,
lemondások miatt) komoly személyi változásokon ment át. A tisztségviselők pótlása megtörtént.
A Társulat gazdálkodása:
a.

A társulat pénzügyi helyzete, stabilitása:

i.
A Társulat összbevétele kb. 1.900 eFt csökkent. A ráfordítások. 3.870 eFt növekedést
mutatnak. Ez az el nem határolt, de következő években felhasználni célzott bevételek „torzító” hatása.
Ezek a tárgyévben a saját tőkét növelik (torzítóan).
ii.

Ezért a tárgyévi (2020 évi) eredményben, -925 eFt veszteség van.

Ha elvégezzük a szükséges korrekciókat, nyereségessé válik az eredmény. Ha ennek forrását
vizsgáljuk, akkor ez az Oktatási Szakosztály nyereségének (ami elkülönített eredmény), ill. az etikai
kódex támogatási bevételéhez köthető. Ez így nem stabil eredmény.
b.

A Társulat vagyoni helyzete, stabilitása

i.
A Társulat csőd felé vezető útját sikerült megállítani. Az előző évben a saját tőke a jegyzettnek
a 10,5 %-a volt. Ez a tárgyévben kb. 26 %-ra emelkedett. A korrigált saját tőke így meghaladta a
2019-retervezett 20 %-ot. Cél az 50 %.
ii.

A 2020 év történései erősen befolyásolni fogják az eredeti terveket.

Összességében újra elmondható, hogy a Társulat gazdálkodása jó irányba halad, de a pénzügyi
eredményeken még jelentős javítani való van.
Feltétlen szükséges szabályozni (írásban) a belső pénzügyi elszámolásokat, kötelezettségeket
(szakosztályok, megbízásos munkák, …), vagy pótolni a Szervezeti és Működési Szabályzatot.
A Társulat 2019. évi szervezeti működésének értékelése: Alapvetően elmondható, hogy 2019. évben a
Társulat Elnökségének, illetve tisztségviselőinek munkája összességében a jogszabályi és alapszabályi
minimál-követelményeket teljesítette, a működés a tagság kollektív, illetve egyéni érdekeit
megfelelően szolgálta. A Társulat 2019. évi működése során olyan tény, körülmény, adat, információ
nem jutott a Felügyelőbizottság tudomására, amely az Alapszabály szerinti eljárást megalapozta volna
(testületek összehívása, vagy felelősség megállapítása, annak kezdeményezése).
A korábbi évek felügyelő bizottsági javaslatai kapcsán az Elnökség jelentős előrelépéseket tett, a
testületi munka kedvező tendenciákat mutat, annak ellenére, hogy az Elnökség tagjainak a
leterheltsége és munkavállalása nem tekinthető egyenszilárdságúnak. A Felügyelőbizottság továbbra is
fenntartja a múlt év során kifejtett azon álláspontját, hogy a szervezeti és működési szabályzat
véglegesítése, illetve az MKBT hosszútávú stabilitását biztosító gazdasági stratégia elfogadása
kulcsfontosságú eleme a működés és gazdálkodás biztonságának, kiszámíthatóságának,
átláthatóságának.
A Társulat jövőbeli működésére vonatkozóan a Felügyelőbizottság a Társulat tevékenységével
kapcsolatban stratégiai döntés meghozatalát javasolja, melyet az ehhez igazodó szervezeti,
gazdálkodási intézkedéseknek kell követnie. Kiemelt hangsúlyt kell helyezni az írásbeli döntéselőkészítésre és a határozatok végrehajtásának ellenőrzésére, számonkérésére. Kezdeményezi az
Elnökségnél, hogy vizsgálja felül az Alapszabályt, áttekinthetőségi, illetve a változó jogszabályi
környezethez való igazodás jegyében.
4/d
Döntés beszámolók elfogadásáról
Nyílt szavazás: A 2019. évi főtitkári beszámoló elfogadásáról (56 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
3/2020. (IX.04.) Kgy. határozat: A Közgyűlés a 2019. évi főtitkári beszámolót elfogadja.
Nyílt szavazás: A 2019. évi közhasznúsági jelentés elfogadásáról (56 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
4/2020. (IX.04.) Kgy. határozat: A Közgyűlés a 2019. évi közhasznúsági jelentést elfogadja.
Nyílt szavazás: a felügyelőbizottsági beszámoló határozathozatal nélküli tudomásulvételéről (55 igen,
0 nem, 2 tartózkodás)
5. A Karszt és Barlang Alapítvány beszámolója (Hegedűs Gyula)
Hegedűs Gyula, az Alapítvány kuratóriumának elnökekiemeli a lényeget a beszámolóból, mely teljes
terjedelemben az V. és VI.. mellékletben elérhető. Az Alapítvány kuratóriumának kinevezése is lejárt,
ezért új kuratórium megválasztása szükséges.

A Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul veszi.
6. 2020. évi munkaterv és költségvetési terv, határozathozatal az elfogadásról (Kosztra
Barbara)
Kosztra Barbara főtitkár bemutatja a 2020. évi munkatervet, melyet a tavalyi tervezethez képest a
járvány miatt módosítani kellett. A költségvetés részeként ismerteti a Faraday adomány fennmaradó
részének felhasználására vonatkozó javaslatot. A munkaterv és költségvetés VII. mellékletben
található.
Nyílt szavazás: A 2020. évi munkaterv elfogadásáról (56 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Nyílt szavazás: A 2020. évi költségvetés elfogadásáról (56 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
5/2020. (IX.04.) Kgy. határozat: A Közgyűlés a 2020. évi munkatervet és költségvetést elfogadja.
SZÜNET
Levezető elnök felkéri Dr. Csepregi Istvánt, a Felügyelőbizottság elnökét a tisztújítás levezetésére. Dr.
Csepregi István felkéri a Jelölőbizottság elnökét, Tényi-Varga Gusztávot, hogy ismertesse a
jelölőbizottság új tisztségviselők személyére vonatkozó javaslatát.
7. Jelölőbizottság előterjesztése (Tényi-Varga Gusztáv)
Tényi-Varga Gusztáv a Jelölőbizottság nevében ismerteti a jelölés menetét, a jelölés kritériumait,
valamint a bizottság munkáját, a levonható tanulságokat. Felsorolja a jelölteket, akiknek a neve
egyidejűleg kivetítésre kerül. A jelöltek előzetesen elvállalták a tisztségeket megválasztásuk esetén. A
jelölteket néhány szavas bemutatkozásra, szakmai céljaik ismertetésére kéri fel.
MKBT Elnökség
Elnök: Hegedűs Gyula. Ismerteti elnöki programját, kiemeli a társadalmi ismertség és elismertség,
elfogadottság, valamint a nemzetközi jelenlét, a Társulat nemzetközi barlangász életben betöltött
szerepe növelésének fontosságát, melyekre nagy hangsúlyt kíván fektetni.
Főtitkár: Kosztra Barbara. Az eddigi szellemben és aktivitással, a tanulságokat levonva kívánja
folytatni főtitkári munkáját. Ebből három területet emel ki: gazdálkodási stratégia, ehhez kapcsolódóan
a székhely kérdésének átgondolása; a honlap rendbetétele; valamint a taglétszám növelése (csoportos
tagság).
Elnökségi tagok:
Marton Ádám: A honlap technikai rendbetételét, és bővebb tartalommal megtöltését tűzi ki célul pl.
nemzetközi anyagok megjelenjenek nálunk, illetve, hogy átláthatóbb legyen, hogy mik az egyes
döntések hátterei.
Füredi Zoltán: „Elszánt és tevékeny csapat maradéka vagyunk, akik folytatnánk a működést a
következő négy évben is.” Tevékenységi területei: projekttervezés, szervezeti kérdések,
kommunikáció, az „ördög ügyvédje” szerep további vállalása.
Novotnik Gergő: 2006-ban végzett túravezető, a BMSZ tagja. Főbb területei: érdekképviselet,
kapcsolattartás társszervezetekkel, nemzeti parkokkal. Programozó, angolul is kommunikál.
Lenkei Péter: 1987-ben kezdett barlangászni, azóta aktív. Kiváló a német nyelvtudása, környezeti
tanácsadó irodák, városi biciklizés, Levegő Munkacsoport elnökségi tagja (természetvédelmi mérnök),
munkahelye lehetővé teszi, hogy szabadidejében civil szervezetekben tevékenykedjen.
Lénárt Ibolya (távollétében Kosztra Barbara mutatja be): Szintén régi tag, vizuális nevelő, tanárként
dolgozik, többek között grafikai munkákban számíthatunk rá. Feladatai ellátásában nagyon
megbízható.

Csépe-Muladi Beáta (távollétében Kosztra Barbara mutatja be): Elnökségünk vitathatatlanul
leghatékonyabb és legelismertebb tagja, az „elnökség igáslova”, főtitkári munkát is rá lehetne bízni.
Tapasztalata van kiadványszerkesztésben is.
Sári Attila: Elnökségi tag volt eddig is, barlangi búvár, nagyon régóta barlangászik, kutatócsoport
aktív tagja, praktikusan megoldandó feladatokra elsőként jelentkezik. Ő az „univerzálisan bevethető
megoldó ember”.
Dr. Csepregi István felteszi a kérdést a Közgyűlésnek, hogy van-e további javaslat elnök, főtitkár vagy
elnökségi tag személyére.
Kosztra Barbara elnökségi tagjelöltnek javasolja Krkos Márkot. Indoklás: eddig is rengeteg feladatot
ellátott a Társulatban. Gyerekkora óta barlangászik, egyesület vezetésben és működtetésben is
gyakorlott (Gerecse BTE), foglalkozott környezeti neveléssel, „univerzálisan bevethető műszaki
megoldóember”, megbízható, higgadt, megoldás-orientált. Vállalja a jelöltséget.
Krkos Márk: elnökségi tagjelöltnek javasolja Csépe Zoltánt. Indoklás: eddig is sokban segítette a
Társulat munkáját konstruktív megoldásokkal, tudományos háttere van, középvezetőként dolgozik.
Vállalja a jelöltséget.
Felügyelőbizottság
Elnök: Dr. Csepregi István; Tagok: Fleck Nóra és Lenkei Péter.
Dr. Csepregi István felteszi a kérdést a Közgyűlésnek, hogy van-e további javaslat FB elnök vagy tag
személyére.
Füredi Zoltán felügyelő bizottsági tagnak jelöli Göröcs Dorottyát. Dorka civil szervezetnél dolgozik,
projektek menedzselésében, pénzügyi tervezésében stb. tölti el mindennapjait, korábban elnökségi tag
volt. Vállalja a jelöltséget.
Érembizottság
Elnök: Takácsné Bolner Katalin. Tagok: Kunisch Péter, Dr. Lénárt László, Dr. Szunyogh Gábor, Zihné
Perényi Katalin
Az érembizottság tagjai közé Takácsné Bolner Katalin javasolja a korábbi bizottsági tag Hegedűs
András helyett Kunisch Pétert, a többiek továbbra is vállalják a tisztséget.
Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriuma
Elnök: Dr. Leél-Őssy Szabolcs; Kuratóriumi tagok: Borzsák Sarolta, Dr. Hajnal Ágnes, Házi Zoltán
(titkár), Zentai Péter.
Hegedűs Gyula bemutatja Házi Zoltánt a jelenlévőknek, a kuratórium jelenlegi tagjai továbbra is
vállalják a tisztséget.
Dr. Csepregi István felteszi a kérdést a Közgyűlésnek, hogy van-e további javaslat Érembizottsági
vagy Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriumi tisztségviselő személyére.
Nem érkezik újabb javaslat.
8. A Társulat új tisztségviselőinek megválasztása
Dr. Csepregi István elmondja, hogy a tisztségviselők választása egyszerű szótöbbséggel történik, nyílt
szavazással. Titkos szavazásra akkor van lehetőség, ha arról a Közgyűlés külön dönt. Javasolja, hogy
azokban az esetekben, ahol egy jelölt van adott posztra, a Közgyűlés nyílt szavazással döntsön, ahol
több jelölt van, ott döntsön titkos szavazással.
Nyílt szavazás: Az Elnök, Főtitkár, Felügyelőbizottság elnöke, Érembizottság elnöke és tagjai, KBA
elnöke és tagjai személyéről külön-külön nyílt szavazással, az elnökségi tagok és felügyelőbizottsági
tagok személyéről titkos szavazással döntsön a Közgyűlés.
56 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

6/2020. (IX.04.) Kgy. határozat: A Közgyűlés az Elnök, Főtitkár, Felügyelőbizottság elnöke,
Érembizottság elnöke és tagjai, KBA elnöke és tagjai személyéről külön-külön nyílt szavazással, az
elnökségi tagok és felügyelőbizottsági tagok személyéről titkos szavazással dönt.
Nyílt szavazás: A Társulat elnökének személyéről Jelölt: Hegedűs Gyula.
56 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
7/2020. (IX.04.) Kgy. határozat: A Közgyűlés Hegedűs Gyulát megválasztotta a Társulat elnökének.
Nyílt szavazás: A Társulat főtitkárának személyéről Jelölt: Kosztra Barbara
56 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
8/2020. (IX.04.) Kgy. határozat: A Közgyűlés Kosztra Barbarát megválasztotta a Társulat
főtitkárának.
Nyílt szavazás: A Társulat Felügyelőbizottsága elnökének személyéről Jelölt: Dr. Csepregi István
56 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
9/2020. (IX.04.) Kgy. határozat: A Közgyűlés Dr. Csepregi Istvánt megválasztotta a
Felügyelőbizottság elnökének.
Nyílt szavazás: A Társulat Érembizottsága elnökének személyéről Jelölt: Takácsné Bolner Katalin
56 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
10/2020. (IX.04.) Kgy. határozat: A Közgyűlés Takácsné Bolner Katalint megválasztotta az
Érembizottság elnökének.
Nyílt szavazás: A Társulat négy érembizottsági tagjának személyéről. Jelöltek: Kunisch Péter, Dr.
Lénárt László, Dr. Szunyogh Gábor, Zihné Perényi Katalin.
56 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
11/2020. (IX.04.) Kgy. határozat: A Közgyűlés Kunisch Pétert, Dr. Lénárt Lászlót, Dr. Szunyogh
Gábort, Zihné Perényi Katalint megválasztotta az Érembizottság tagjának.
A továbbiakban a Közgyűlés titkos szavazással választja meg az Elnökség és a Felügyelőbizottság
tagjait. Minden jelenlévő annyi szavazószelvényt kap a sajátján kívül, ahány főtől meghatalmazást
kapott. A jelöltek saját nevükben nem szavazhatnak. 7 fő elnökségi tagot kell választani 9 jelölt közül,
akiknek a nevét kivetítik. A jelöltek közül a 7 legtöbb szavazatot kapó jelölt kap elnökségi tagi
megbízatást.
Titkos szavazás: A Társulat 7 Elnökségi tagjának személyéről. Jelöltek: Dr. Csépe Zoltán, Dr. CsépeMuladi Beáta, Füredi Zoltán, Krkos Márk, Lenkei Péter, Lénárt Ibolya, Marton Ádám, Novotnik
Gergely, Sári Attila
Dr. Csepregi István ismerteti a szavazatszámláló bizottság által összesített eredményt:
Dr. Csépe-Muladi Beáta 53,
Marton Ádám 53,
Füredi Zoltán 51,
Lénárt Ibolya 50,
Krkos Márk 44,
Novotnik Gergő 43,
Dr.Csépe Zoltán 39,
Sári Attila, Lenkei Péter ennél kevesebb szavazatot kapott.
12/2020. (IX.04.) Kgy. határozat: A Közgyűlés Dr. Csépe Zoltánt, Dr. Csépe-Muladi Beátát, Füredi
Zoltánt, Krkos Márkot, Lénárt Ibolyát, Marton Ádámot és Novotnik Gergelyt megválasztotta a
Társulat elnökségi tagjának.

Dr. Csepregi István megkérdezi Lenkei Pétert és Sári Attilát, kívánják-e jelöltetni magukat a
felügyelőbizottsági tagságra. Mindketten igennel felelnek.
Titkos szavazás: A Társulat két felügyelőbizottsági tagjának és egy póttagjának személyéről. Jelöltek:
Fleck Nóra, Göröcs Dorottya, Lenkei Péter, Sári Attila
A jelöltek közül a két legtöbb szavazatot kapó lesz a rendes tag, a harmadik a póttag.
Dr. Csepregi István ismerteti a szavazatszámláló bizottság által összesített eredményt:
Fleck Nóra 56,
Göröcs Dorottya 50,
Sári Attila 42,
Lenkei Péter ennél kevesebb szavazatot kapott.
13/2020. (IX.04.) Kgy. határozat: A Közgyűlés megválasztotta Fleck Nórát és Göröcs Dorottyát a
Felügyelőbizottság tagjának, Sári Attilát a Felügyelőbizottság póttagjának.
9. A Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriumának megválasztása
Nyílt szavazás: A Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriuma elnökének személyéről. Jelölt: Dr. LeélŐssy Szabolcs
56 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
14/2020. (IX.04.) Kgy. határozat: A Közgyűlés Dr. Leél-Őssy Szabolcsot megválasztotta a Karszt és
Barlang Alapítvány kuratóriuma elnökének.
Nyílt szavazás: A Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriuma négy tagjának személyéről. Jelöltek:
Borzsák Sarolta, dr. Hajnal Ágnes, Házi Zoltán (titkár), Zentai Zoltán.
55 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
15/2020. (IX.04.) Kgy. határozat: A Közgyűlés Borzsák Saroltát, dr. Hajnal Ágnest, Házi Zoltánt és
Zentai Zoltántmegválasztotta a Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriumi tagjának, közülük a titkári
pozíciót Házi Zoltán tölti be.
10. Egyebek
A napirendi ponthoz javaslat nem érkezik.

