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a Nemzetközi Barlangtani Unió tagja
UNGARISCHE GESELLSCHAFT FÜR KARST- UND HÖHLENFORSCHUNG
HUNGARIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY — SOCIÉTÉ HONGROISE DE SPÉLÉOLOGIE
BEHГEPCKOE OБШECTBO ПO ИCCЛEДOBAHИЮ KAPCTOBЫX ЯBЛEHИЙ И ПEЩEP

MEGHÍVÓ
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
2021. szeptember 27-én 17:30 órakor
a Társulat irodájában (Budapest Pusztaszeri út 35.) tartandó,
ennek határozatképtelensége esetén
2021. október 1-jén 14:30-kor
Budapest, II. Keleti Károly u. 13. alatti üzlethelyiségben
megismételendő

2021. évi rendes közgyűlésére
Napirend:
1. Elnöki megnyitó, megemlékezések, köszöntések (Hegedűs Gyula)
2. Szavazatszámláló bizottság és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
3. Társulati kitüntetések odaítélése (Érembizottság)
4. A 2020. és 2021. évi Társulati kitüntetések átadása (Érembizottság)
5. A Közgyűlés hatáskörében 2021. május 27-én hozott elnökségi határozatok megerősítése
(Kosztra Barbara)
6. A barlangászat alapvető etikai, valamint szakmai szabályai („etikai kódex”) elfogadása
(Hegedűs Gyula)
7. A Társulat Alapszabályának módosítása (Dr Csepregi István)
8. A Társulat Éremszabályzatának módosítása (Érembizottság)
9. A 2022. évre vonatkozó társulati tagdíjak megállapítása (Kosztra Barbara)
10. Az Elnökség egy tagjának megválasztása (Dr Csepregi István)
11. Egyebek
12. Elnöki zárszó
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés változatlan napirenddel kerül megtartásra
és a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlésen azon rendes tagok szavazhatnak, akik a 2021-as tagdíjat befizették, illetve akik
tagdíjelmaradásukat legkésőbb 2021. szeptember 25-ig rendezik. Az utoljára 2020 előtt fizető
tagoknak a tagdíjbefizetés mellé kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatot kell leadniuk.
A közgyűlésen szavazni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A kitöltött és aláírt
meghatalmazást (mellékelve), legkésőbb 2021. szeptember 25-ig kérjük eljuttatni a Titkárságra

levélben vagy szkennelve, elektronikus úton. Egy személy legfeljebb öt másik tagot képviselhet
meghatalmazottként.
A tárgyalandó dokumentumok (május 27-i elnökségi határozatok, etikai kódex, éremszabályzat
és alapszabály módosítási javaslatok) a Társulat honlapján (www.barlang.hu), illetve a
Titkárságon lesznek elérhetők, legkésőbb a Közgyűlés előtt 8 nappal.
A társulati kitüntetésekre jelöléseket (indoklással) postai úton a Társulat címére vagy az
info@barlang.hu címre várjuk 2021. szeptember 20-ig.
Elnökségi tagi jelölés(eke)t az elnokseg@barlang.hu címre várjuk lehetőség szerint szeptember
25-ig (jelölteket ugyanakkor a közgyűlésen is elő lehet terjeszteni).
A közgyűlés időpontja és helyszíne az aktuális járványügyi intézkedések függvényében
változhat, ezzel kapcsolatban a honlapunkon (www.barlang.hu) és egyéb megszokott
kommunikációs csatornáinkon nyújtunk tájékoztatást. A közgyűlésen az aktuális
járványügyi előírások betartása (pl. maszkviselés, távolságtartás) kötelező.
Budapest, 2021. szeptember 9.
Hegedűs Gyula sk.
elnök

