
Magyar Geocaching 

 

Közhasznú Egyesület 

 

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

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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 2012. január 16-án tartott közgyűléséről. Jelen jegyzőkönyv 2 

darab mellékletet tartalmaz: 

 

1. melléklet: a közgyűlés hivatalos meghívója 

2. melléklet: jelenléti ív 

 

A Közgyűlés helyszíne: A közgyűlés helye: S+H Informatika 

Budapest, XIII. ker. Visegrádi utca 40. 
 

18 óra 01 perckor Görgényi István elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a helyszínen 

megjelent egyesületi rendes tagok száma 21 fő, így a Közgyűlés nem határozatképes, ezért elhalasztja azt a 

meghívóban meghirdetett megismételt közgyűlés időpontjáig.  

 

18 óra 20 perckor Görgényi István elnök megállapítja, hogy a helyszínen megjelent egyesületi rendes tagok 

létszáma 21 fő, ezért az alapszabály 6. § (4) bekezdése értelmében a Közgyűlés csak az előre meghirdetett 

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

 

Görgényi István elnök 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: Görgényi István (20 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 

Jegyzőkönyvvezető: Kerese István (19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás) 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Varga Zsolt (20 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Spányik János (20 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 

Szavazatszámláló bizottsági tag: Font Erika (20 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 

Szavazatszámláló bizottsági tag: Pfliegel Péter (20 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 

 

Hatályos: a közgyűlés napjától. 

Határozat száma: 2012/1/1. 

 

A levezető elnök ismerteti a közgyűlés lebonyolításának menetét: az alapszabály előírásai szerint a 

közgyűlésen a rendes tagok szavazati, a pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt. 
 

Megérkezett Szabó László tagtárs, így a létszám 22 főre emelkedett. 

 

A közgyűlés lebonyolításának menetét a Közgyűlés elfogadja: (21 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 

tartózkodás). 

Hatályos: a közgyűlés napjától. 

Határozat száma: 2012/1/2. 

 

Ezt követően a levezető elnök ismerteti a napirendet. 

 

A meghívóban szereplő napirendi pontok: 

 

1. Tájékoztatás egy külső megkeresés, együttműködési lehetőség részleteiről. 

2. Az együttműködés megvalósításához kapcsolódó technikai kérdések tisztázása, a lebonyolításhoz 

szükséges döntések és felhatalmazások meghozatala. 
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A meghívóban szereplő napirend megváltoztatására javaslatot nem lehet tenni, mivel a létszám alapján a 

Közgyűlés csak az előre meghirdetett pontokban határozatképes. 

 

Szavazás a napirendről: (22 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 

Hatályos: a közgyűlés napjától. 

Határozat száma: 2012/1/3. 

 

Megérkezett Zákány András tagtárs, így a létszám 23 főre emelkedett. 

 

1. Tájékoztatás egy külső megkeresés, együttműködési lehetőség részleteiről. 
 

Görgényi István elnök, valamint Szabó László tag tájékoztatja a jelenlévő tagságot, hogy az egyesületet 

megkereste az Unilever Magyarország Kft., hogy egy termékükhöz (Flora) kapcsolódó, országos akciójuk 

során - melynek alapja tömegek kimozdítása a természetbe, kincskereséssel összekötve – az egyesület 

szakmai hátteret, segítséget nyújtson. 

 

Szavazás a tájékoztatás elfogadásáról: (23 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 

Hatályos: a közgyűlés napjától. 

Határozat száma: 2012/1/4. 

 

2. Az együttműködés megvalósításához kapcsolódó technikai kérdések tisztázása, a lebonyolításhoz 

szükséges döntések és felhatalmazások meghozatala. 
 

Az Elnökséget a tagság felhatalmazza az Unilever Magyarország Kft.-vel történő tárgyalásokra és szerződés 

kötésre a Flora projekt megvalósítására. 

 

 

Távozott Papp Zsolt tagtárs, így a létszám 22 főre csökkent. 

 

Szavazás az együttműködés lebonyolításáról: (19 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 2 tartózkodás) 

Hatályos: a közgyűlés napjától. 

Határozat száma: 2012/1/5. 

 

Görgényi István levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokban érvényes határozatok születtek, 

tehát a jelen közgyűlés célját elérte, így a közgyűlést 20 óra 50 perckor bezárja. 

 

Budapest, 2012. január 16. 

Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület – Budapest, XIII. ker. Visegrádi utca 40. 
 

 

 
……………………………………… 

egyesület elnöke 

  

……………………………………… ……………………………………… 

jegyzőkönyvvezető levezető elnök 
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……………………………………… ……………………………………… 

jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


