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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 2012. május 20-án tartott közgyűléséről. Jelen jegyzőkönyv 5 darab 
mellékletet tartalmaz: 
 

1. melléklet: a közgyűlés hivatalos meghívója 
2. melléklet: jelenléti ív 
3. melléklet: 2012-es költségvetés tervezet 
4. melléklet: 2011. évi közhasznúsági jelentés 
5. melléklete 2011. évi mérleg és közhasznú eredménykimutatás 
6. új logó arculati kézikönyve 

 
A Közgyűlés helyszíne: Bükkszentkereszt, Ifjúsági tábor (3557 Bükkszentkereszt, Őz út 3.) 
 
10 óra 01 perckor Görgényi István elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a helyszínen megjelent 
egyesületi rendes tagok száma 10 fő, így a Közgyűlés nem határozatképes, ezért elhalasztja azt a meghívóban 
meghirdetett megismételt közgyűlés időpontjáig.  
 
10 óra 21 perckor Görgényi István elnök megállapítja, hogy a helyszínen megjelent egyesületi rendes tagok 
létszáma 10 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 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 (9 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 
Jegyzőkönyvvezető: Hegedüs Klára (9 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Varga Zsolt (9 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Szabó Csaba (9 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 
Szavazatszámláló bizottsági tag: Radvány Péter (9 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 
Szavazatszámláló bizottsági tag: Földeák András (9 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 
 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2012/1/1 . 
 
Ezt követően a levezető elnök ismerteti a napirendet. 
 
A meghívóban szereplő napirendi pontok: 
 
1. pont: Elnöki beszámoló 
2. pont: 2011-es év közhasznúsági jelentésének ismertetése és elfogadása 
3. pont: A 2012-es év költségvetési tervének ismertetése és elfogadása 
4. pont: Szavazás az egyesület új logóról  
 
A meghívóban szereplő napirend megváltoztatására javaslatot nem lehet tenni, mivel a létszám alapján a Közgyűlés 
csak az előre meghirdetett pontokban határozatképes. 
 
Szavazás a napirendről: (10 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2012/1/2 . 
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1. pont: Beszámoló a 2011. évről 
 
Görgényi István elnök beszámol a 2011. év eseményeiről. Ismerteti a jelenlévőkkel az egyesület 2011. évi  
mérlegét és közhasznú eredménykimutatását. Tájékotatást ad a megtartott rendezvényekről, az egyesület közhasznú 
tevékenységéről, valamint a felhasználók számáról és aktivitásáról. 
 
Az 1. pont tárgyalása közben 10:26 perckor megérkezett Hegedűs Attila elnökségi tag tagtárs, így a létszám 11 főre 
emelkedett. 
 
Szavazás a beszámolóról, elfogadva: (11 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2012/1 /3 . 
 
2. pont: 2011. év Közhasznúsági jelentése 
 
Görgényi István elnök ismerteti a 2011. évre vonatkozó közhasznúsági jelentést.  
 
Szavazás a beszámolóról, elfogadva: (11 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2012/1 /4 . 
 
 
3. pont: A 2012. év Költségvetése 
 
Görgényi István elnök ismerteti a 2011. évre vonatkozó közhasznúsági jelentést.  
 
Nyirádi Miklós a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatja a megjelenteket, hogy az MGKE Felügyelő Bizottsága 
2012.05.19-én a meghirdetett időpontban és napirend szerint ülésezett, melyen a testület mindhárom tagja megjelent. Az 
ülésen jóváhagyásra került az Elnökségtől előzetesen megkapott Elnöki beszámoló, Közhasznúsági jelentés és annak 
mellékletei a 2011. évről, valamint a 2012. év költségvetése. A testület az iratok átnézése és értékelése után javaslatot 
tett arra vonatkozóan, hogy az átadott dokumentumokat az Elnökség a 2012. évi rendes közgyűlés elé terjessze.  
 
 
Szavazás a beszámolóról, elfogadva: (11 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2012/1/5 . 
 
 
4. pont: Szavazás az egyesületi logóról  
 
Görgényi István ismerteti az egyesület új logójának tervezetét. A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy az 
új logóval kapcsolatos védjegy-oltalmi bejegyzés érdekében szükséges további lépéseket megtegye. 
 
Szavazás az elfogadásról: (10 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2012/1/6. 
 
 
Görgényi István levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokban érvényes határozatok születtek, tehát a 
jelen közgyűlés célját elérte, így a közgyűlést 11 óra 07 perckor bezárja. 
 
Bükkszentkereszt, 2012. május 20. 
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