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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 2011. március 27-én tartott közgyűléséről. Jelen 

jegyzőkönyv 7 darab mellékletet tartalmaz: 

 

Mellékletek: 

1. A közgyűlés hivatalos meghívója 

2. Jelenléti ív 

3. Beszámoló a 2010. november 27-i közgyűlés óta eltelt időszak átadás-átvételi folyamatáról 

4. A 2010-es év Közhasznúsági jelentése, csatolva a 2010-s Mérleg és Eredmény kimutatás 

5. A 2011-es és Költségvetése 

6. Az Alapszabály módosítás részletes ismertetése 

7. A Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület módosított Alapszabálya 

 

A Közgyűlés helyszíne: 1151 Budapest, Fő út 70. Dózsa György Gimnázium 

 

10 óra 01 perckor Kerese István elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a helyszínen 

megjelent egyesületi rendes tagok száma 27 fő, így a Közgyűlés nem határozatképes, ezért 

elhalasztja azt a meghívóban meghirdetett megismételt közgyűlés időpontjáig.  

 

10 óra 31 perckor Kerese István elnök megállapítja, hogy a helyszínen megjelent egyesületi rendes 

tagok létszáma 32 fő, ezért az alapszabály 6. § (4) bekezdése értelmében a Közgyűlés csak az előre 

meghirdetett napirendi pontokban határozatképes. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint: 

 

(32 fő). Az alapszabály 6. § (4) bekezdése értelmében a Közgyűlés csak az előre meghirdetett 

napirendi pontokban határozatképes. 

 

Kerese István 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: Kerese István (31 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 

Jegyzőkönyvvezető: Hegedüs Klára (31 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Spányik János (31 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 

Jegyzőkönyv-hitelesítő:  Varga Zsolt (31 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 

Szavazatszámláló bizottsági tag:  Dr. Sárhidai Attila (31 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 

Szavazatszámláló bizottsági tag:  Radvány Péter (31 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 

 

Hatályos: a közgyűlés napjától. 

Határozat száma: 2011/4/1. 

 

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 közgyűlés lebonyolításának menetét a Közgyűlése elfogadja (32 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 

tartózkodás). 

 

http://www.geocaching.hu/files/egyesulet/20110327_3_melleklet-1.pdf
http://www.geocaching.hu/files/egyesulet/20110327_4_MGKE_kozh_jel-2.pdf
http://www.geocaching.hu/files/egyesulet/20110327_merleg_2010b.pdf
http://www.geocaching.hu/files/egyesulet/20110327_kozhsznu_eredmeny_levezetes.pdf
http://www.geocaching.hu/files/egyesulet/20110327_5_MGKE_koltsegvetes2011-1.pdf


Magyar Geocaching 

 

Közhasznú Egyesület 

 

Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület – 1152 Budapest, Rákosmező u. 6. 

Weblap: www.geocaching.hu www.turistautak.hu – E-mail: egyesület@geocaching.hu  

Hatályos: a közgyűlés napjától. 

Határozat száma: 2011/4/2. 

 

Ezt követően a levezető elnök ismerteti a napirendet. 

 

A meghívóban szereplő napirendi pontok: 

 

1. pont: Beszámoló a 2010. november 27-i közgyűlés óta eltelt időszak átadás-átvételi 

folyamatáról 

2. pont: A 2010-es év Közhasznúsági jelentése 

3. pont: A 2011-es és Költségvetése 

4. pont: Alapszabály módosítása 

5. pont: Elnökségi és Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása (az Alapszabály módosítás 

függvényében) 

 

A meghívóban szereplő napirend megváltoztatására nem lehet javaslatot tenni.  

 

1. pont: Beszámoló a 2010. november 27-i közgyűlés óta eltelt időszak átadás-átvételi folyamatáról 

 

A Közgyűlés kötelezi az Elnökséget, hogy vizsgáltassa ki az 1. napirendi pontban elhangzottak 

alapján a kérdéses eseteket.  

 

Szavazás a beszámolóról, elfogadva: (31 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás). 

 

Hatályos: a közgyűlés napjától. 

Határozat száma: 2011/4/3. 

 

2. pont: A 2010-es év Közhasznúsági jelentése 

 

Szavazás a Közhasznúsági jelentésről, elfogadva: (32 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás). 

 

Hatályos: a közgyűlés napjától. 

Határozat száma: 2011/4/4. 

 

3. pont: A 2011-es év Költségvetése 

 

Simon Ferenc javaslatát: az egyesület a fejlesztések terhére 200 000 HUF-ot egyéb geocaching-es 

rendezvények támogatására fordítson – a levezető elnök szavazásra bocsátja, elfogadva: (29 igen 

szavazat, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás). 

 

Szavazás a módosított Költségvetésről, elfogadva: (32 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 

tartózkodás). 

 

Hatályos: a közgyűlés napjától. 

Határozat száma: 2011/4/5. 

 

(Szerdahelyi Vilmos és Vukovics Péter tagtársak távoznak a közgyűlésről.) 
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4. pont: Alapszabály módosítása 

 

A tagok paragrafusonként megvitatták az Alapszabály módosításra javasolt pontjait: 

 

1. § Az Egyesület angol elnevezésének módosítása, 

2. § az (1) (2) és (3) pont módosítása, 

3. § módosítása, 6. § módosítása, 

7. § módosítása, 8. § módosítása, 

9. § módosítása, a Felügyelő Bizottság intézményének bevezetése, 

10. § módosítása. 

 

Az Alapszabály-módosítás pontos részletei a 6. mellékletben csatolt „Alapszabály” 

dokumentumban találhatók meg. A módosított részek eredeti szövegei áthúzott formázással, az 

újonnan belekerülő szövegek pedig pirossal kiemelve szerepelnek.  

 

Szavazás a módosított Alapszabályról, elfogadva: (30 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás). 

 

Hatályos: a közgyűlés napjától. 

Határozat száma: 2011/4/6. 

 

5. pont: Elnökségi és Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása 

 

Az elnökségi és felügyelő bizottsági tagok megválasztását megelőzően a tagság bizalmi szavazást 

bonyolít le a jelenlegi Elnökséget illetően, amely szavazás eredménye a tagság Elnökségbe vetett 

bizalmát tükrözi: 

 

Támogatod-e a 2010. november 27. óta tisztségben lévő elnökségi tagok megbízatásának 

folytonosságát a következő aktuális tisztújításig? 

 

Elnök: Kerese István (Mr Zerge) igen: 30 

Elnökségi tag: Dr. Sárhidai Attila (Attibati) igen: 25 

Elnökségi tag: Hegedűs Attila (Scele) igen: 29 

 

A két új elnökségi tag megválasztása: 

 

Jelentkező: Hegedüs Klára (Avranella) szavazat: 8 

Jelentkező: Simon Ferenc (feri60) szavazat: 26 

Jelentkező: Pálfi Péter (pgyp) szavazat: 26 

 

A szavazás eredményeként a két új elnökségi tag Simon Ferenc és Pálfi Péter. 

 

Felügyelő bizottsági tagok megválasztása: 

 

Jelentkező: Görgényi István (dc3) szavazat: 27 

Jelentkező: Dr. Kovács Zalán (Zazi és a lányok) szavazat: 5 

Jelentkező: Nyirádi Miklós (Mikulás) szavazat: 28 

Jelentkező: Dr. Rácz Gábor (Gabe) szavazat: 28 
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A szavazás eredményeként a Felügyelő Bizottság tagjai: Görgényi István, Nyirádi Miklós és Dr. 

Rácz Gábor. 

 

Hatályos: a közgyűlés napjától. 

Határozat száma: 2011/4/7. 

 

Kerese István levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokban érvényes határozatok 

születtek, tehát a jelen közgyűlés célját elérte, így a közgyűlést 13 óra 15 perckor bezárja. 

 

 

Budapest, 2011. március 27.  

Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület – 1151 Budapest, Fő út 70. 

 

 

 

 

……………………………………… 

egyesület elnöke 

  

……………………………………… ……………………………………… 

jegyzőkönyvvezető levezető elnök 

  

……………………………………… ……………………………………… 

jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


