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JEGYZŐKÖNYV 
 

a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 
2010. május 13-án tartott közgyűléséről 

 
 
Helye: Dobogókő, báró Eötvös Loránd turistaház. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Kolcsár Imre elnök 18 órakor köszönti a megjelenteket, megállapítja a jelenléti ív alapján a létszámot (6 fő). 
Az alapszabály 6. § (4) bekezdése szerint a Közgyűlés nem határozatképes, ezért 18:02-kor az ülést 
berekeszti, és 2010. május 13. 18:15-re megismételt Közgyűlést hív össze. 
 
Kolcsár Imre elnök 18:15 órakor köszönti a megjelenteket, javasolja a Közgyűlésnek a levezető elnök, a 
jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint két szavazatszámláló bizottsági tag 
megválasztását. A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés megválasztja az alábbi közreműködőket: 
 
Levezető elnök: Kolcsár Imre (5 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűs András (5 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
Ekkor megérkezik Ádám Sándor tag, így megállapításra került a Közgyűlés határozatképessége (az 
egyesület taglétszáma 13 fő). 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítő: dr. Sárhidai Attila (6 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Béldi Miklós (6 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
Szavazatszámláló bizottsági tag: Béldi Anna (6 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
Szavazatszámláló bizottsági tag: Ádám Sándor (6 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2010/1/1. 
 
 
A levezető elnök ismerteti a közgyűlés lebonyolításának menetét: az alapszabály előírásai szerint a 
közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt a pártoló tagok, a rendes tagok szavazati joggal. A 
hozzászólásra jogosultak egy adott napirendi ponthoz kapcsolódó hozzászólásait 5 percben javasolja 
szabályozni. 
 
A közgyűlés lebonyolításának menetét a Közgyűlés elfogadja 7 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, 
tartózkodás: 0 fő. 
 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2010/1/2. 
 
 
Ezt követően a levezető elnök ismerteti a napirendet. 
 
A meghívóban szereplő napirendi pontok:
 
1. elnöki beszámoló 
2. közhasznúsági jelentés elfogadása 
3. költségvetés elfogadása 
4. elnökség visszahívása 
5. alapszabály módosítása 
6. elnökség megválasztása 
7. elnök megválasztása 
8. 2006/5-ös közgyűlési döntés visszavonása 
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9. 2006/6-os közgyűlési döntés módosítása 
10. döntés honlapfejlesztésről, rendszerfelügyeletről 
11. zárszó 
 
Kumin Ferenc javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban: 
 
Jelen Közgyűlésen a meghirdetett 4, 6, és 7 napirendi pontokat vegye le a napirendjéről, most ne hozzon 
személyi döntéseket, viszont egyúttal határozatban döntsön 2010. június 30-ig egy rendkívüli tisztújító 
közgyűlés összehívásáról, annak kitűzésével, hogy ezen a közgyűlésen az rendelkezhet szavazati joggal, 
aki legkésőbb 8 nappal előtte benyújtotta a felvételi kérelmét, és ennek elfogadása esetén a bankszámlán a 
közgyűlés előtti utolsó banki napon megjelenik a tagdíj befizetése. 
 
Hegedűs András napirend pont javaslata: 
 
Az alapszabály módosítás után az alábbi napirendi pont felvétele: tagfelvétel stratégiája 
 
Javaslat: Mivel az utóbbi időben jelentősen megnövekedett a honlapon regisztrált felhasználók száma, és 
közülük több olyan is van, akik jelezték az egyesület felé, hogy szívesen részt vennének az egyesület 
életében - valamint az egyesületen belül ellátandó feladatok jelentősen megnövekedtek - a taglétszám 
bővítésére törekedjék az egyesület. Ennek megvalósítása - annak érdekében, hogy az egyesület eddigi 
munkájában, ügyvitelében, hagyományaiban a folytonosság fenntartható legyen - több lépcsőben történjék. 
 
A meghívóban szereplő napirendi pontokat a Közgyűlés elfogadja 7 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, 
tartózkodás: 0 fő. 
 
Kumin Ferenc javaslatát a Közgyűlés elutasítja el 0 igen szavazattal, 7 nem szavazattal, tartózkodás: 0 fő. 
 
Hegedűs András javaslatát a Közgyűlés elfogadja 7 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, tartózkodás: 0 fő. 
 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2010/1/3. 
 
 
1. elnöki beszámoló
 
Kolcsár Imre szóban ismerteti az elnöki beszámolót. 
 
Egy tanácskozási joggal rendelkező pártoló tag kérdést tesz fel azzal kapcsolatban, hogy az ismertetettek 
között hol szerepelnek a versenyek nevezési díjai. Válaszol Kolcsár Imre, miszerint a tagdíjbevételek között, 
és közli, hogy az idei évtől külön lesz a beszámolóban közzétéve. Válaszát a kérdező elfogadja. 
 
Határozati javaslat: az elnöki beszámoló elfogadása. 
 
A javaslatot a Közgyűlés elfogadja 7 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, tartózkodás: 0 fő. 
 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2010/1/4. 
 
 
2. közhasznúsági jelentés
 
Kolcsár Imre szóban ismerteti a közhasznúsági jelentést. 
 
Határozati javaslat: a közhasznúsági jelentés elfogadása. 
 
A javaslatot a Közgyűlés elfogadja 7 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, tartózkodás: 0 fő. 
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Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2010/1/5. 
 
 
3. költségvetés elfogadása
 
Kolcsár Imre szóban ismerteti a költségvetést. 
 
Egy tanácskozási joggal rendelkező pártoló tag kérdést tesz fel, hogy mikor kerül sor felügyelő bizottság 
létrehozására. Válaszol Kolcsár Imre, miszerint ha a jogszabályi előírások szerint kötelező lesz (5 millió 
forintot meghaladja a tényleges bevétel). Másik kérdés, hogy miért van 1,6 millió forint betervezve a 
pályázatokból befolyó összegnek, mikor a gyakorlat azt mutatja, hogy a megpályázott összegeknek csak egy 
részét ítélik meg. Válasz: mert így tervezhető a költségvetés, amennyiben a tervezett bevétel ebből 
kevesebb lesz, akkor az e bevételhez tervezett kiadási tételeket csökkenteni szükséges. 
 
Határozati javaslat: a költségvetési tervezet elfogadása. 
 
A javaslatot a Közgyűlés elfogadja 7 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, tartózkodás: 0 fő. 
 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2010/1/6. 
 
 
4. elnökség visszahívása
 
Indoklás: az elnökség nem funkcionál megfelelő módon, lelassult a döntéshozatal, az elnökség tagjai 
egymással ellentétes módon képzelik el az egyesület jövőjét. 
 
A levezető elnök ismerteti, hogy az elnökség visszahívásához a 6. § (5) bekezdése szerint a jelenlévő, 
szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább három-negyedének) igenlő szavazata 
szükséges, tehát a jelenlévő 7 tag közül 6 igenlő szavazat esetén tekinthető elfogadottnak a határozati 
javaslat, valamint az alapszabály 6. § (8) bekezdése szerint személyi kérdésekben titkos szavazással kell 
határozni. 
 
Ezt követően levezető elnök a Közgyűlést titkos szavazásra kéri fel. Határozati javaslat: a közgyűlés 
visszahívja az elnökséget. 
 
Levezető elnök a szavazás után a szavazatszámláló bizottságot a szavazatok összeszámolására kéri fel. A 
szavazatok összeszámolása után levezető elnök ismerteti a szavazás eredményét: 
 
A javaslatot a Közgyűlés elfogadja 7 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, tartózkodás: 0 fő. 
 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2010/1/7. 
 
 
5. alapszabály módosítása
 
A levezető elnök ismerteti, hogy az alapszabály módosításához a 6. § (5) bekezdése szerint a jelenlévő, 
szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább három-negyedének) igenlő szavazata 
szükséges, tehát a jelenlévő 7 tag közül 6 igenlő szavazat esetén tekinthető elfogadottnak a határozati 
javaslat. Az előterjesztések ismertetését, megvitatását követően levezető elnök az alapszabály módosítás 
határozati részét javaslatonként szavazásra teszi fel. 
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a) Indoklás: az elnökség működésének hatékonyabbá tétele. 
 
Határozati javaslat: 7§ (1) módosul „Az Egyesület vezető szerve az öttagú Elnökség szövegrész” az 
Egyesület vezető szerve a háromtagú Elnökség” szövegrészre változik. 
 
A javaslatot a Közgyűlés elfogadja 7 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, tartózkodás: 0 fő. 
 
 
b) Kumin Ferenc 3. § (2) következő szövegre módosítását javasolja: 
 
Határozati javaslat: Az egyesület minden tagfelvételi kérelemre pozitív döntést hoz annak esetében, aki 
azonosítható módon legalább három éve regisztrált a honlapon, és az utolsó egy évben 50-et meghaladó 
megtalálása van, valamint szintén az utolsó évben nem volt letiltva a fórumhasználata a fórummoderálási 
alapelvek előírásai szerint. A tagfelvételt egy, az elnökség által megbízott egyesületi tag adminisztrálja. A 
felvételét kérő ehhez az egyesületi taghoz juttatja el kérelmét, aki ellenőrzi a feltételek teljesülését - ezek: 
felhasználónév és személy azonossága, regisztráció időpontja, megtalálások és szabályos fórumhasználat 
az elmúlt egy évben -, ekkor visszajelez a kérelmezőnek, hogy kérelmét az egyesület elfogadta, de taggá 
akkor válik, ha átutalta az egyéves mindenkori rendes tagdíjat. 
 
A javaslatot a Közgyűlés elutasítja 0 igen szavazattal, 7 nem szavazattal, tartózkodás: 0 fő. 
 
 
c) Indoklás: a tagfelvétel hatékonyabbá tétele. 
 
Határozati javaslat 3§ (2) módosul: Az "egyhangú határozattal dönt" szövegrész az "egyszerű szótöbbséggel 
dönt" szövegrészre változik. 
 
A javaslatot a Közgyűlés elfogadja 6 igen szavazattal, ellenszavazat: 1 fő, tartózkodás: 0 fő. 
 
 
d) Indoklás: akár 2 fő részvételével történő megismételt közgyűlésen ne lehessen határozatot hozni 
minősített többséghez kötött kérdésekben. 
 
Határozati javaslat 6§ (4) kiegészül: A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 
%-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített 
napirendi pontok tekintetében - a 3/4-es minősített többséghez kötött kérdések kivételével - a jelenlévők 
számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok 
figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. 
 
A javaslatot a Közgyűlés elfogadja 7 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, tartózkodás: 0 fő. 
 
 
e) Indoklás: az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása minősített 
többséget igénylő kérdés legyen. 
 
Határozati javaslat 6§ (5) módosul: A "kivéve az a), e) és g) pontot" szövegrész az "kivéve az a), d), e) és g) 
pontot" szövegrészre változik. 
 
A javaslatot a Közgyűlés elfogadja 7 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, tartózkodás: 0 fő. 
 
 
f) Indoklás: az elnökségi döntéshozatal hatékonyságának növelése. 
 
Határozati javaslat 7§ (3) kiegészül: A „Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.” mondattal. 
 
A javaslatot a Közgyűlés elfogadja 6 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, tartózkodás: 1 fő. 
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g) Indoklás: az alapszabály változásainak követhetősége. 
 
Határozati javaslat 13§ kiegészül egy új ponttal: (5) A Közgyűlés 2010. május 13-án tartott ülésén az 
alapszabályt módosította. Az Egyesület módosított Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a 
nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. 
 
A javaslatot a Közgyűlés elfogadja 7 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, tartózkodás: 0 fő. 
 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2010/1/8. 
 
 
6. tagfelvétel stratégiája 
 
Levezető elnök ismerteti a határozati javaslatot: Mivel az utóbbi időben jelentősen megnövekedett a 
honlapon regisztrált felhasználók száma, és közülük több olyan is van, akik jelezték az egyesület felé, hogy 
szívesen részt vennének az egyesület életében - valamint az egyesületen belül ellátandó feladatok 
jelentősen megnövekedtek - a taglétszám bővítésére törekedjék az egyesület. Ennek megvalósítása - annak 
érdekében, hogy az egyesület eddigi munkájában, ügyvitelében, hagyományaiban a folytonosság 
fenntartható legyen - több lépcsőben történjék. 
 
A javaslatot a Közgyűlés elfogadja 7 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, tartózkodás: 0 fő. 
 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2010/1/9. 
 
 
7. elnökség megválasztása
 
Levezető elnök megállapítja, hogy az Elnökség és az Elnök megválasztása az alapszabály 6. § (5) és (8) 
bekezdései szerint a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével, titkos 
szavazással történik. A jelenlévő 7 tag közül 4 igenlő szavazat esetén tekinthető megválasztottnak az 
Elnökség és az Elnök. Ezt követően a Közgyűlést az elnökség megválasztására kéri fel. 
 
Levezető elnök a szavazás után a szavazatszámláló bizottságot a szavazatok összeszámolására kéri fel. A 
szavazatok összeszámolása után levezető elnök ismerteti a szavazás eredményét: 
 
Szavazatok az elnökségi tagságra: 
 
Kolcsár Imre 7 szavazat 
Dr. Sárhidai Attila 5 szavazat 
Bocskov Tamás 4 szavazat 
Beták Róbert 2 szavazat 
Béldi Miklós 1 szavazat 
 
A Közgyűlés megválasztotta a háromtagú Elnökséget, melynek tagjai: Kolcsár Imre, Dr. Sárhidai Attila, 
Bocskov Tamás. 
 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2010/1/10. 
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8. elnök megválasztása
 
Levezető elnök a Közgyűlést az elnök megválasztására kéri fel. 
 
Levezető elnök a szavazás után a szavazatszámláló bizottságot a szavazatok összeszámolására kéri fel. A 
szavazatok összeszámolása után levezető elnök ismerteti a szavazás eredményét: 
 
Szavazatok az elnöki tisztségre: 
 
Kolcsár Imre 7 fő 
 
A Közgyűlés megválasztotta az Egyesület Elnökének: Kolcsár Imrét 
 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2010/1/11. 
 
 
9. 2006/5-ös közgyűlési döntés visszavonása
 
Indoklás: a döntés óta eltelt időszak tapasztalatai szerint a szankcionálás fenntartására nincs szükség. 
 
Határozati javaslat: A 2006/5-ös számú közgyűlési határozatot „szankcionáljuk azokat, akik a .com-ra előbb 
jelentik be a ládát: az ilyen ne kerüljön ki a geocaching.hu-ra” visszavonjuk. 
 
A javaslatot a Közgyűlés elfogadja 6 szavazattal, ellenszavazat: 1 fő, tartózkodás: 0 fő. 
 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2010/1/12. 
 
 
10. 2006/6-os közgyűlési döntés módosítása
 
Indoklás: a döntés óta eltelt időszak tapasztalatai szerint ez a döntéshozatali módszer az ellehetetlenülés 
szélére sodorja a fórummoderátorok munkáját, ezért vált szükségessé a módosítása. 
 
Határozati javaslat: A 2006/6-os számú közgyűlési határozat „A közgyűlés egyhangúlag támogatja, hogy a 
rendelkezésre álló technikai eszközökkel korlátozzuk azon felhasználók hozzáférését a geocaching.hu-hoz 
akik rendszeresen megsértik a Szabályzatot és/vagy a fórumot nem rendeltetésszerűen használják (trágár 
írások, uszítás, flood, kereskedelmi reklám, stb). A korlátozáshoz az elnök és egy elnökségi tag 
hozzájárulása szükséges.” az utolsó mondat törlésre kerül: „A korlátozáshoz az elnök és egy elnökségi tag 
hozzájárulása szükséges.” 
 
A javaslatot a Közgyűlés elfogadja 5 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, tartózkodás: 2 fő. 
 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2010/1/13. 
 
 
11. döntés honlapfejlesztésről, rendszerfelügyeletről 
 
Indoklás: az eddigi fejlesztő visszavonulása, valamint a geocaching.hu honlap fejlesztésével, a rendszer 
felügyeletével kapcsolatos munkaterhek nagyságrendje és összetettsége miatt ezen feladatok ellátását új 
alapokra kell helyezni. 
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Határozati javaslat: A geocaching.hu honlap fejlesztési, rendszerfelügyeleti, rendszergazdai feladatainak 
ellátása vállalkozási szerződés(ek) keretében történjen. A rendszerhez való hozzáférés adataival (ftp elérés 
login és jelszó) az egyesület elnöke rendelkezik, azt csak a rendszer üzemeltetésével megbízottaknak 
(fejlesztő, rendszergazda) adhatja át megbízásuk időtartamára. 
 
A javaslatot a Közgyűlés elfogadja 7 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, tartózkodás: 0 fő. 
 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2010/1/14. 
 
 
12. zárszó
 
Bocskov Tamás néhány mondatban összegzi az elhangzottakat, ezt követően levezető elnök megállapítja, 
hogy a Közgyűlés célját elérte, a napirendi pontokban határozat született, és megkérdezi, hogy a 
megjelentek a gyűlésen óhajtanak-e további indítványt tenni. 

Miután további indítványt a megjelentek nem tesznek, levezető elnök a közgyűlést 19 óra 25 perckor 
bezárja. 

 

 
Kelt: Dobogókő, 2010. május 
13. 
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Egyesület elnöke 
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jegyzőkönyvvezető 
 ........................................ 

levezető elnök 
   
......................................... 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 ........................................ 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
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