2019. évi főtitkári beszámoló
2016-2020-as összefoglaló
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
2020. évi rendes és tisztújító közgyűlés
Budapest, 2020. szeptember 4.

Na de mit ad nekünk az MKBT?
Közösséget: Barlangnap, Szakmai Napok, tanulmányutak és szakmai
kirándulások, szerdai előadások, Fosszília Klub, UIS, FSE és MTSz tagság
Kapcsot múlt és jövő között: Karszt és Barlang folyóirat, könyvtár,
kapcsolattartás „öreg barlangászokkal”, gyerek tagság
Információcserét: Titkárság, MKBT Tájékoztató, honlap, Facebook-lap MKBT
Blog, kapcsolattartás csoportvezetőkkel
Szolgáltatásokat: Vásárlási kedvezmények, sziklamászó engedélyek, osztrák
biztosítás, nemzetközi kapcsolat, nyeremény más rendezvényekre (Hágó, Víz
Világnap, Lakatos, Mi Kutyánk Kölyke Díj) , kölcsönözhető szén-dioxid mérő
Szakosztályok szervezeti hátterét: Verocs, Oktatási Szakosztály, Törész,
Vulkánszpeleológia, Cave Kids
Barlangász érdekképviseletet: Jogszabály véleményezés, barlanglátogatási
kérelem segédlet, képviselet nemzeti parkok, minisztérium felé, etikai kódex
Társadalmi szemléletformálást: Külső rendezvény-megjelenések, cikkek, rádióinterjúk

Mindezt főként önkéntes munkával, egy (részmunkaidős) alkalmazottal!

Szervezet és működés I.
Tagság
• Taglétszám 2019-ben csökkent, de 21 új belépő/visszalépő és 5 új gyermek tag
• 2015: 357 fő, 2016: 367 fő, 2017: 418 fő, 2018: 381 fő, 2019: 326 fő
2016-2020: Növekedés után stagnálás, majd enyhe csökkenés (30 évesek), nagy a
fluktuáció is, sokan csak egy-egy szolgáltatásért lépnek be
Titkárság
• Köblös Gabi 2019 szeptemberben CSED-re ment, 6 hónapig Fleck Nóra
helyettesítette, amit ezúton is nagyon köszönünk!
2016-2020: Fleck Nóra 37 év után nyugdíjba ment (2018 márciusában), de
továbbviszi az osztrák biztosítás intézését és a tanulmányutak szervezését
• Az átállás viszonylag zökkenőmentes volt, de a részmunkaidős foglalkoztatás
láthatóan nem elegendő a Társulat napi ügyvitelén felüli, a fejlődéshez
szükséges tevékenységek (pályázás, rendezvények, külső megjelenések stb.)
ellátására
• Az elnökségi tagok, önkéntesek segítsége, szerepvállalása kulcsfontosságú

Szervezet és működés II.
Közgyűlés (2019)
• Beszámolók és munkatervek elfogadva, Faraday adományon nagy vita (10%
társulati működésre)
• Bíróság a beszámolóinkat elfogadta
• Barlangász bázis létrehozását támogatjuk(közös MKBT, OSz, BMSz)
• Következő évtől az érmeket a Szakmai Napokon adjuk át
2016-2020: Közgyűlések előkészítése és lebonyolítása sokat javult, sajnos nagyon
kevesen vesznek részt rajtuk (a meghatalmazások kicsit javítanak a helyzeten)
Elnökségi ülések
• Öt elnökségi ülés, javult az írásos előterjesztések aránya (FB javaslat!)
• FB-vel jó együttműködés, legalább két fővel minden ülésen részt vettek
• 19 határozat
2016-2020: Ülések nyilvánosak, meghívó csoportoknak is, részükről sporadikus
részvétel, de szinte mindegyiken vannak érdeklődők is. Határozatok könyve
vezetve (0 határozat), de a megvalósulás nyomon követésén van mit javítani.
Részletes jegyzőkönyvekre pár év után nem volt energia.

Szervezet és működés III.
Szabályzatok
• SzMSz továbbra se készült el, a bonyolult év (Gabi távolléte) felemésztette az
erőforrásokat
2016-2020: Egy átfogó (2016) és egy apró (2017) alapszabály módosítás,
felmerült az igény a teljes átdolgozásra, munkacsoport alakult rá, de a
pandémia miatt még nem kezdte meg működését.
Tagság más szervezetekben
• UIS, FSE, MTSz  évente több mint 150.000 Ft-ba kerül
• Jó páran léptek be azért, mert az UIS tagság alapján igazolást tudunk adni
külföldi expedíciókhoz, vagy az MTSz kedvezmények miatt
2016-2020: Hegedűs Gyula 2017-ben UIS Bureau titkár lett. 2018-ban az UIS
Oktatási Bizottság elnöki feladataival Hegedűs Andrást bízta meg az UIS
elnöksége. Az MKBT korlátozás nélkül jogosult az UIS logójának használatára.
Az MKBT Szakmai Napok bekerült az UIS program naptárába  Köszönjük
Gyula munkáját!

Szervezet és működés IV.
Pénzügyek átláthatósága
2016-2020:
• 2018 óta új könyvelő (Tax Band Kft.) nagyon jó együttműködés, elégedettek
vagyunk munkájukkal.
• Fejlesztések részünkről: Témaszámos rendszer következetes alkalmazása a
bizonylatokon (és javarészt a könyvelésben)  feladatok és saját
rendezvények pénzügyi mérlege átlátható. Leltár. Időbeli elhatárolások
következetes alkalmazása. Részletes bizonylat nyilvántartás felhőben
(ügyvezető titkár és főtitkár látja). Minden bizonylat beszkennelve. Évi >1000
bizonylat!
Szakosztályok
• Szakosztályok szervezeti hátterét adjuk: pénzügyi feladatok, könyvelés,
beszámolókészítés, jogi háttér, iroda, bankszámla, egedélykérelmek stb.
• Szakosztályi beszámolók évente begyűjtve, a honlapon olvashatók

Szakosztályok
Szakosztály

Vezető/kapcsolattartó

Taglétszám

(2019-ben MKBT tag)
MKBT Vulkánszpeleológiai
Eszterhás István
Kollektíva

†

MKBT Oktatási Szakosztály

29 (19)

Börcsök Péter / Hegedűs
András
MKBT VEROCS Mozgás- és Faragó Tamás / Keresztes
Élményterápiás Szakosztály Anikó, Köblös Gabriella

48 (25)

Cave Kids Országhatáron Gyuricza Endre Sámuel
Kívüli Geológiai Túrákat
Szervező Szakosztály

27(12)

Történeti
és
Régészeti Szeredi Anna / Nyírő Ádám
Szakosztály (TöRéSz)
Artúr

10 (8)

24 (8)

Szervezet és működés IV.
Oktatási Szakosztály jogilag is visszatér az MKBT-be
• Januárban az OSz visszaintegrálódott az MKBT-be (a 100.000 Ft-os tőkerészt
„visszakaptuk”)
• Működés, könyvelés, bizonylatolás, engedélykérelmek beadása stb. zavartalan
2016-2020: MKBT Oktatási Szakosztálya külön jogi személyként (MKBT Oktatás Nonprofit Kft.)
működött, melyet tíz tag alapított (fejenként 100.000 Ft törzstőkével), közülük egyik az
MKBT. A kiválásnak annak idején pénzügyi oka volt, így lehetett biztosítani a pénzügyileg
lekülönült működést. A hatályos jogszabályok (Ptk.) értelmében a Kft. törzstőkéjét 3 millió
forintra kellene emelni, ami tagonként plusz 200.000 Ft hozzájárulást kívánna, ami a
magánszemélyeknek nem (de az MKBT-nek sem) fér bele a büdzséjébe. Ezért a Kft. tagjai
annak megszüntetését kezdeményezték. Az MKBT Elnökség úgy határozott, hogy az
Oktatás Nonprofit Kft. végelszámolását követően a Kft.-ből maradó vagyont (pénz és tárgyi
eszköz) mint nonprofit szervezet átveszi, a hozzátartozó feladattal együtt.

Iroda / székhely
• Magas bérleti díj (nő!), rossz körülmények (pl. szellőzés hiánya), nem minden funkció
fér el (tárgyaló, raktár)
• Országos barlangos szervezetekkel (Bamesz, OSZ, KBA) összefogva keresünk közös
helyszínt, optimális esetben országos barlangász bázist
• Évi több mint 1 millió Ft-ot spórolhatnánk és fordíthatnánk a kutatás támogatására

Kommunikáció I.
Társulati tagság, barlangász-közösség felé

Honlap
Újabb Joomla verzióra átállás nem tökéletes még mindig, újabban
hekkertámagások is érik a honlapot, Máté sok munka árán orvosolja, de
teljes újratelepítésre van szükség, új motor, tartalom átnézése,
menürendszer és arculat átalakítása  Köszönjük Meiczinger Máté
munkáját!
Online kommunikáció
• Barlang.hu rendezvénynaptár működik
• Kommunikációs csatornák (honlap, tájékoztató, levlista, FB) összehangolása
sokat javult
2016-2020: Jelentősen javult és élénkült az online kommunikáció, de még
mindig távol áll attól, hogy mindenkit elérjük. Lehet, hogy új kommunikációs
csatornák kellenek, jobban pörgő, hírfolyam jellegű, állandó érdeklődést
fenntartó stílusban. Még mindig sokan nem tudják, „mit ad nekünk az
MKBT”.

Kommunikáció I.
Társulati tagság, barlangász-közösség felé
Tájékoztató
• Néhány szám késett, a feladatra segítőket keresünk
2016-2020: Több feltárási hír a kutatók kitartó nyüstölése árán.
Karszt- és Barlang
• Különszám: Hazslinszky Tamás 85 (sok magánadományból)
• 2015-2016 szám elkészült ( a vírushelyzet miatt sokan nem vették át, a postázás
viszont drága…)
• 2017-2018 számot Nóra és Tamás még megcsinálja, szerkesztés folyamatban,
megjelenés várhatóan ősszel, nagyon sok erőfeszítéssel sok feltárásról szóló
cikket gyűjtöttünk
• 2019-2020 számhoz új szerkesztőbizottság, anyaggyűjtés folyamatban, megújult
külső, nyomtatott példány terv szerint csak költségtérítés ellenében
2016-2020: Faraday adománynak köszönhetően pótolni tudjuk az elmaradásokat.
Nagyon sok erőfeszítést igényel a cikkek összegyűjtése, holott mindenkinek
érdeke, hogy a jövő kutatói megtalálják a mostani eredményeket.

Kommunikáció I.
Társulati tagság, barlangász-közösség felé
Díjfelajánlások rendezvényekre
• Mi kutyánk kölyke díj (CT mászógép): legjobb alapfokúsok : Varga Virág (Speleo
Myotis) és Ormándi Tamás (Speleo Myotislegjobb T1-es) Drexler Máté (FTSK)
• Víz Világnapi Fotóposzter Pályázat

2016-2020: minden évben
Mi Kutyánk Kölyke díj,
nyeremények
rendezvényekre
(Barlangnap, Hágó kupa,
Lakatos), MKBT-pörkölt
Hágón, Lakatoson

Kommunikáció II.
Társadalom felé
Arculati pályázat
• NEA támogatásból volt rá forrás
• A legjobbnak ítélt logótervek közül egyik se nyerte el a többség támogatását,
ezért a régi címer megtartása mellett, az újat arculati elemeken használjuk
(molino, névjegy, fejlécek stb.)
• Arculati kézikönyv

Kommunikáció II.
Társadalmi kapcsolatok, barlangokkal kapcsolatos szemléletformálás
Megjelenés külső rendezvényeken
2019: Vadonleső Hiúz Ábrándok , Lelkes Ásványbörze és GEO Napok, DINPI Föld
Napja – BMSz-sezel közös mászófal, DINPI-vel közös kötelezés, Kapolcsi
Művészetek Völgye, MTSz II. Természetjáró Fesztivál , Kutatók Éjszakája
2016-2020:
• Folyamatos jelenlét, évi 5-8 rendezvényen, összesen 25 alkalommal: Lelkes
Ásványbörze és GEO Napok, Föld Napja, Felfedezők Napja, Magyar
Természet Napja, Művészetek Völgye Zöld Udvar, MTSz Természetjáró
Fesztivál, Kutatók Éjszakája, Földtudományos Forgatag, Vadonleső
rendezvények.
• Évi több ezer ember közvetlen elérése.
• Rengeteg barlangász önkéntes, nagyon jó hangulat.
• Szemléletformáló, oktató játékok, mászófal, kötelezés, barlangászat
bemutatása, ajándékok.
• 2017-ben Herman Ottó emléklap a kollektívának 

Föld Napja – DINPI-MKBT kötelezés

MTSz II. Természetjáró Fesztivál
ismét az MKBT mászófala a fő attrakció 

Érdekképviselet
Biztosítás
• Osztrák biztosításban (a díj megtartása mellett) jelentősen szűkült a lefedett
tevékenységek köre. Most az „osztrák” és az ÖAV (Alpenverein) együtt fedezi, amit
korábban az osztrák magában.
• Egyelőre nem találtunk olyan magyar biztosítót, aki vállalná egy nekünk megfelelő
termék kidolgozását a várható kockázati közösség méretét figyelembe véve.
Érdekegyeztető fórum
2017-ben megkezdve, barlanglátogatási hozzájárulások ügyintézése témájában
folytatódik (Gyovai Tamás) , folyamatosa frissülő segédlet barlanglátogatási kérelem
benyújtásához a honlapra
Etikai kódex - "A barlangászat alapvető etikai, valamint szakmai szabályai„
• Tervezet nemzetközi példák és magyar előzmények alapján.
• Nyilvános viták (kutatásvezetők, tagság, levelezőlista, szakmai napok)
• Új elnökség feladata a véglegesítés
Egyebek
• Sziklamászó engedélyek 26 sziklafalra, MKBT tagnak, (2019-2026 közötti érvényesség)
• Vásárlási kedvezmények

Szakmai munka II. - rendezvények
63. Barlangnap 2019. június 21-23. Hollóstetői Hegyi Kemping
• 197 résztvevő, 235 barlangtúra (18 féle), rengeteg segítő
• kísérőprogram: koncert, Marcel Kupa, Kessler Kupa, régészeti
kirándulás, újraélesztés
• szponzori támogatások nyereményekre: Speleo Sport
• nyereséges rendezvény, 232.000 Ft MTSz rendezvénytámogatás

2016-2020: saját rendezés, jelentős bevétel, nagyérdeklődés, sok
túra, sok szponzor : SpeleoSport, Tengerszem, Explo.hu, MTSz,
Földgömb, National Geographic, Függőágybolt, népszerű pólók,
dizájn: Füredi Zoli, Lénárt Ibszi, BMSz ügyelet

Szakmai munka II. - rendezvények
25. Barlangkutatók „Szablyár Péter” Szakmai Találkozója
2019. november 15-17. Veszprém
• 127 résztvevő, 26 előadás 7 szekcióban
• etikai kódex vitadélután, társulati elismerések átadása
• geológiai kirándulás a Tihanyi-félszigeten Korbély Barnával
• nyereséges rendezvény az 400.000 Ft NKA támogatásnak hála
2016-2020: sok aktív kutató résztvevő, változatos előadások,
fegyelmezettebb lebonyolítás, előadások utólag a honlapon
elérhetők

Szakmai munka IV.
Szakmai munkák
2016-2020: ANPI Baradla térképezés (minden évben), barlangklimatológiaia vizsgálatok,
DINPI megbízások
Feltárások (beszámoló melléklet)
• Bakony, Hárskúti-cseppkőbarlang: 400 m új szakasz, -80 m
… továbbra is sok feltárásról úgy kell összevadászni a híreket
Külföldi expedíciók
2016-2020: Canin, Montenegro, Lamprechtshofen, Krubera-Voronja fotósexpedíció ,
Szlovák-karszt
Konferenciák
• Karsztfejlődés
• Postojna Karstological School
• Eurospeleo Forum
• UIS konferenciák

Gazdálkodás I.
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-től részmunkaidős alkalmazott, 2019 végén Nóra helyettesíti Gabit
• Olcsóbb bankszámlacsomag
Kiadás növekedés:
• iroda bérleti díját emelték
Eszközpark bővítés
• Informatikai és irodai eszközfejlesztés : notebook, projektor, apró ezsközök (NEA
egyedi), két nyomtató (kitelepüléshez és irodába), diktafon
• Egyéb eszközfejlesztés: rendezvénysátor, -asztal, molinók, játékok, 400 m kötél,
beülők mászófalazáshoz

Gazdálkodás – bevételek szerkezete

Gazdálkodás – kiadások szerkezete

Gazdálkodás II. – Munkaszámos eredménykimutatás
Név

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Saját rendezvények
Barlangnap
Szakmai Napok
NKA rendezvénytámogatás - Szakmai Napok
MTSZ céltámogatás - Barlangnap

Tanulmányutak
Kiadványok
Karszt és Barlang különszám
Naptár 2019
Naptár 2020
Cseh zsombolyatlasz

1 272 133
1 136 644
0
0
423 360

1 656 150
1 056 400
400 000
232 500
525 000

384 017
-80 244
400 000
232 500
101 640

936 273
101 640

213 780
0
483 892
701 334

183 200
62 100
649 000
274 675

-30 580
62 100
165 108
-426 659

-230 031

612 000
26 254
450 000
0

680 000
6 000
500 000
500 000

68 000
-20 254
50 000
500 000

597 746

1 521 999
542 518

0
0

-1 521 999
-542 518

-2 064 517

0
1 265 656
1 242 577

77 000
1 265 656
1 932 450

77 000
0
689 873

77 000
689 873

Megbízásos munkák
Baradla térképezés (ANPI)
Bizományos könyvértékesítés (GEOLITERA)
Védőövezet (DINPI)
Etikai kódex javaslat (DINPI)

Pályázatok
NEA egyedi
Cholnoky

VEROCS szakosztály
működési ktsg és támogatás
MOL pályázat

Oktatási szakosztály

Gazdálkodás III: működési költségek
"Működési" bevételek

Kiadás

tagdíj 2019
tagdíj 2019 (2018-ról elhatárolva)
Adventure Caving adomány
adomány, célzott támogatás magánszemély
SZJA 1% kiutalása

Működési kiadások
banki költségek

-

Kiadás

Bevétel
Egyenleg
1 213 200 1 213 200
521 000
521 000
240 000
240 000
316 666
316 666
318 719
Bevétel

318 719
Egyenleg

108 619

-

-108 619

bér
járulékok
munkába járás költségtérítés

1 299 041
1 014 047
28 860

-

-1 299 041
-1 014 047
-28 860

bérleti díj

1 168 494

-

-1 168 494

VODAFONE (telefon+internet)

153 931

-

-153 931

Tájékoztató nyomda és postaköltség

216 119

-

-216 119

egyéb posta

41 890

-

-41 890

könyvelői díj

170 000

-

-170 000

egyéb működési

395 580

-

-395 580

szervezeti tagdíjak

155 455

-

-155 455

4 800

-

-4 800

megjelenés külső rendezvényen

Működési bevételek és kiadások egyenlege

2 609 585

- 4 756 836

- 2 147 251

Gazdálkodás 2019: összefoglalás
2019. évi eredménykimutatás
12 726 000 Ft bevétel – 13 651 000Ft kiadás = -925 Ft eredmény
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 2018-ban, 57.482 Ft kiadás, 2019: 542 .518 kiadás

Ezek nélkül az eredmény 1.140.000 Ft, amivel 2018-hoz* képest 999.000 Ft
eredmény-növekedést érnénk el!
* 2018-as eredmény Faraday adomány nélkül: 141 000 Ft
2019. évi mérleg
Saját tőkét az induló tőke 10.5%-ról sikerült felemelni 20%-ra, amivel teljesítettünk
a FB 2019-es jelentésében megfogalmazott javaslatát.

Összefoglalás
Stabil gazdálkodás, de a működési költségeket éppen csak fedezik az állandó
bevételek  kiemelt feladat a következő elnökségnek!
Pályázati bevételek projektekre vannak, működésre gyakorlatilag nincs
Növekvő tagság, de sokakat nem érünk el
Tagság előnyeinek bővítése - mit ad nekem az MKBT?
MKBT léte értelmének jobb kommunikálása – miért jó, hogy van MKBT?

Rengeteg önkéntes munka – KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK!
…. de sok területen a továbblépéshez több hozzájárulás szükséges a tagok és
tisztségviselők részéről, mert „magától” semmi nem működik:

a Társulat annyi, amennyit a tagjai
összeadnak!

