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A Társulat éves küldöttközgyűlését 2002. április 
20-án tartotta a Szemlő-hegyi-barlang foga
dóépületének vetítőtermében. A küldöttközgyűlésen 
megjelent küldöttek száma 20, a szavazattal nem 
rendelkező résztvevők száma 11 fő volt.

Korpás László elnök köszöntötte a megjelen
teket, majd tolmácsolta dr. Dudich Endre üdvözlő 
szavait. Továbbiakban — grafikonokkal illusztrálva — 
rövid tájékoztatást adott a Társulat működéséről, 
gazdasági helyzetéről, majd felkérte az Erembi- 
zottság jelenlévő képviselőjét a kitüntetések 
átadására. Ezt követően tiszteletbeli tag választására 
került sor, majd nevezetes évfordulót ünneplő 
tagtársak köszöntése következett. Neppel Ferenc és 
dr. Rádai Ödön 75, Kocsis Antal, Magyari Gábor és 
Rónaki László 70, Fónyad Béla, Gönczöl Imre, dr.

Kosa Attila, Körösi Gyula, dr. Laczkovits Gabriella 
és dr. Tóth Géza 60. születésnapja alkalmából 
vehetett át emléklapot.

A küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat 
hozta:

- a Társulat tiszteletbeli tagjává választotta dr. 
Dudich Endrét,
- elfogadta a 2001. évről szóló főtitkári beszá
molót,
- elfogadta a Felügyelő Bizottságnak a Társulat 
2001. évi gazdálkodásáról szóló jelentését,
- elfogadta a Társulat 2002. 1. negyedévi * 
munkatervét,
- elfogadta a Társulat 2002. I. negyedévi költ
ségvetését.

2003. április 12.

A Társulat tisztújító küldöttkögyűlését 2003. 
április 12-én tartott a Szemlő-hegyi-barlang fo
gadóépületének vetítőtermében. A küldöttköz
gyűlésen megjelent küldöttek száma 44 fő, a 
szavazati joggal nem rendelkező résztvevők száma 
9 fő volt.

Korpás László elnök köszöntötte a megjelen
teket, majd tájékoztatást adott az elmúlt négy év 
eredményeiről, az elért gazdasági stabilitásról. 
Kiemelte az elmúlt időszakban bekövetkezett jelen
tősebb eseményeket, elsősorban a Szemlő-hegyi- 
barlang épületébe történt költözést, majd szólt a 
megbízásos munkákról, pályázatokról, melynek 
következtében az informatikai háttér jelentősen 
fejlődött.

Megköszönte a bizalmat és támogatást a 
leköszönő elnökségi tagoknak és a harmonikus 
együttműködést a Felügyelő Bizottságnak.

A továbbiakban sor került a Mandátumvizsgáló 
Bizottság megválasztására, majd dr. Fodor István az

Érembizottság képviseletében kitüntetéseket adott 
át. Ezt követően nevezetes évfordulót ünneplő 
tagtársak köszöntése következett. Venkovits István 
90, Molnár István és Szilvássy Gyula 85, dr. Dénes 
György és Vass Béla 80, Barczikai Dénes és dr. 
Markó László 75, Preisinger Ferenc 70, dr. Korpás 
László és Maucha Lászlóné 60. születésnapja alkal
mából vehetett át emléklapot. Végül, de nem utolsó
sorban dr. Nyerges Miklós 100 000 Ft-ot jutalmat 
vehetett át a Társulat honlapjának létrehozásáért és 
működtetéséért.

A továbbiakban Börcsök Péter főtitkár ismertette 
az elmúlt négy évről szóló főtitkári beszámolót, 
melyben három fontos célkitűzés megvalósítását 
emelte ki: ezek az anyagi és gazdasági konszolidá
ció megteremtése, az oktatás felkarolása és 
újraindítása, valamint a környezetvédelmi hatósá
gokkal, társszervezetekkel való együttműködés 
kiépítése.

A főtitkári beszámolót követően ugyancsak
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