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HUNGARIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY — SOCIÉTÉ HONGROISE DE SPÉLÉOLOGIE
BEHГEPCKOE OБШECTBO ПO ИCCЛEДOBAHИЮ KAPCTOBЫX ЯBЛEHИЙ И ПEЩEP

MEGHÍVÓ
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
2020. szeptember 4-én 14:30 órakor
a Budapest II. Szépvölgyi út 162. alatt (Pál-völgyi-kőfejtő rendezvénysátor) tartandó

2020. évi rendes (egyben tisztújító) közgyűlésére
Napirend:
1. Elnöki megnyitó, megemlékezések, köszöntések (Dr Leél-Őssy Szabolcs)
2. Szavazatszámláló bizottság és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
3. Döntés társulati kitüntetések odaítéléséről (Érembizottság)
4. MKBT beszámolók
a. 2019. évi főtitkári beszámoló és 2016-2020. évi összefoglaló (Kosztra Barbara)
b. 2019. évi közhasznúsági jelentés és éves pénzügyi beszámoló (Kosztra Barbara)
c. A Felügyelő Bizottság beszámolója (Dr Csepregi István)
d. Döntés beszámolók elfogadásáról
5. Karszt és Barlang Alapítvány beszámolója (Hegedűs Gyula)
6. 2020. évi munkaterv és költségvetési terv, határozathozatal az elfogadásról
Szünet
7. Jelölő Bizottság előterjesztése (Tényi Varga Gusztáv)
8. A Társulat új tisztségviselőinek megválasztása
9. A Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriumának megválasztása
10. Egyebek
11. Elnöki székfoglaló és zárszó

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirenddel 15:00 órakor kerül
megtartásra és a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlésen azon rendes tagok szavazhatnak, akik a 2020-as tagdíjat befizették, illetve
akik tagdíjelmaradásukat legkésőbb 2020. szeptember 2-ig rendezik. Az utoljára 2019 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 (http://www.barlang.hu/dokutar/mkbt/mkbt-kuldottkozgyulesek-kozgyulesekelnoksegi-ulesek-jegyzokonyvei/2020-evi-kozgyules-anyagai/1210-2020-evi-mkbt-kozgyulesmeghatalmazas-minta/file), legkésőbb 2020. szeptember 2-ig kérjük eljuttatni a Titkárságra

levélben vagy szkennelve, elektronikus úton. Egy személy legfeljebb öt másik tagot
képviselhet meghatalmazottként.
A tárgyalandó dokumentumok (beszámolók, munkaterv, javaslatok) a Társulat honlapján
(www.barlang.hu), illetve a Titkárságon lesznek elérhetők, legkésőbb a Közgyűlés előtt 15
nappal.
A társulati tisztségekre a jelöléseket a jelolobizottsag@barlang.hu címre vagy a Titkárságra
kérjük eljuttatni. A jelölési felhívást jelen meghívóhoz mellékeljük.
A társulati kitüntetésekre jelöléseket (indoklással) postai úton a Társulat címére vagy az
mkbtiroda@gmail.com címre várjuk 2020. augusztus 19-ig. A kitüntetéseket novemberben a
Barlangkutatók Szablyár Péter Szakmai Találkozóján adjuk át, a közgyűlésen csak
odaítélésükről döntünk.
A közgyűlésen elsősorban idősebb, veszélyeztetett tagtársaink védelme érdekében
maszk viselése kötelező.
Budapest, 2020. július 29.
Dr. Leél-Őssy Szabolcs sk.
elnök

