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A 2013 és 2014 évi könyvviteli beszámoló szöveges része
Készült a 2016. február 13-n megtartandó Közgyűlésre.
A 2013-as év fő tevékenysége A Tayos-barlang kutatásának dokumentált története c. 2
kötetes könyv fordítása és kiadása volt. A könyvet az eredeti mű 600 oldalas terjedelme miatt
lehetetlen volt kizárólag önkéntesek segítségével lefordítani, így a konferencián is szerepet kapó
tolmácsok – főleg Frank Dóra, Bota Zoltán – díjazásért vállalták. Az első nyomás alacsonyabb
példányszáma miatt még drágább, majd később kedvezőbb árú volt a nyomdaköltség. Ezek mellett
alacsony példányszámban történt a konferencia DVD eladása, főleg az előadások alkalmával.
Sajtómegjelenés az Explorer Magazin decemberi számában történt.
Az Egyesület pénzügyi mérlege pozitív, 176 ezer Ft. volt a 2013. év végén.
A 2014-es évben január hónapban lett nyomtatva a Tayos könyvekből az idáig utolsó sorozat.
Mivel személyesen Ecuador államelnöke, Rafael Correa úr is kért egy dedikált példányt a könyvből,
majd tolmácsolta Manuel Palacios barátunk, hogy az elnök úr lehetőséget lát a közös ecuadorimagyar együttműködésben, így körvonalazódott egy expedíció lehetősége. Ecuadorban a magyar
kezdeményezés hírére ugyanis elkezdték a Tayos-rendszer kutatásának megújítását! Hamarosan a
hírre Farkas József jelezte, hogy lehetséges szponzorként jelentkezett …. (a pénzügyi világban
ismert személyiség, az ügy kimenetele miatt nem nevesítem a jegyzőkönyvben). 8 esetben volt
személyes találkozóm vele, még az utolsó esetben is biztosított a támogatásáról – egy héttel az
indulásom előtt is, de semmi nem lett belőle. Nézzük sorjában a folyamatot:
A kezdetektől fogva egy csapatot szerettem volna kijuttatni, emiatt vásároltunk 6 barlangász
felszerelést és elkezdtük a személyi kiképzéseket a budai Mátyáshegyi barlang járataiban. Ez úgy
történt, hogy munkaidő után autóba szálltunk, felutaztunk, először kötéltechnikai gyakorlat folyt
(csomózások, elmélet), majd este 8 óra körül lementünk a barlangba, gyakran éjfél után jöttünk ki,
majd irány haza – többnyire a fáradtságtól alig látva. Hétvégenként fizikai alapozás történt (túrák
nehezített, kővel megrakott hátizsákkal, futás…). Egy alkalommal a Baradla-rendszerben is
túráztunk egy hétvégét, hogy szokjuk a vizes ágak nehézségeit. Az alapozás során már
megmutatkoztak a sajnálatos együttműködési nehézségek bizonyos személyek között, melyeket nem
igazán lehetett feloldani. A támogatás elmaradása miatt az egyesület anyagi tartalékait felélte a
felkészülés és a felszerelések vásárlása – a folyamatos ígéretek és F.J. azon állítása, miszerint a
támogató nem az a fajta ember, aki nem tartja a szavát – így személyes jövedelmemből voltam
kénytelen támogatni az egyesületet. A végén egymagam utaztam ki, saját költségből. Az út során
megerősítést nyert Móricz János állítása a föld alatti leleteket illetően, így örömmel jelentem ki,
hogy nem délibábos álmokat kergetünk, érdemes folytatni a munkánkat. Azonban a folytatást
illetően kétségeim vannak. Egyrészt támogatások hiányában ezt a munkát nem lehet folytatni,
másrészt az Alapszabályunk alapján csak és kizárólag hazai környezetben lehet költségeket
elszámolni, ez ellehetetleníti az ecuadori munkavégzést. A kinti tevékenységünk finanszírozására
egy nemzetközi, vagy ecuadori alapítvány létrehozása szükséges, a jelenlegi formánk pedig
megmaradna az információk és kiadványok hazai terjesztésének szervezeteként.

Az őszi expedíció után országszerte telt házas előadásokat tartottam. Itt jelentős bevételre
tehettünk volna szert, ha lett volna még könyvünk… Manuel Palacios Eltitkolt Amerika c.
könyvének a fordítása befejeződött, de a kiadásra egyelőre nem adta az áldását – mondván, hogy írja
a könyv folytatását és majd egyben lenne jobb kiadni.
Az Egyesület pénzügyi mérlege negatív, -713 ezer Ft. volt a 2014. év végén.
Bevételek hiányában tagi kölcsönök folyósításával tartottam „életben” az Egyesületet – ez a
kaktuszgyűjteményem egy részének értékesítéséből vált lehetővé.
A PK-142 számú „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete” c. 6 oldalas formanyomtatványon szerepelnek a számok (a könyvelőnk,
Kovács Éva Katalin készítette), ezeket tételesen meg kell tekintenetek, majd ha azt elfogadjátok, azt
szavazással érvényesíteni kell. Ennek eredményét a Közgyűlés jegyzőkönyvében fogjuk rögzíteni.
Tata; 2016. február 13.
……………………………………
Varga Zoltán (elnök)

