Magyar
Geocaching

Közhasznú
Egyesület
Jegyzőkönyv

a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület (továbbiakban MGKE)
2014. május30-án 17.30 órakor a Budapest, 1117Budapest,Alíz u. 2. alatt
tartott felügyelőbizottsági (továbbiakban FB) üléséről
A jkv. nyt. száma: 2014.05.30/1
Jelen lévők: a FB elnöke: Nyirádi Miklós,
a FB tagjai: dr. Vécsei Georgina, Nagyházi Gáborné Takács Mária

Az FB ülést Nyirádi Miklós a testület elnöke vezette le. Az elnök felkérte Takács Máriát a
jegyzőkönyv vezetésére, az így elkészült jegyzőkönyv hitelességét a testület tagjai aláírásukkal
igazolják.

A felügyelőbizottsági ülés napirendjére a meghirdetett pontok szerint alakult:
I.

2013. évi Közhasznúsági jelentésének értékelése;

II.

A FB-hoz beérkezett az egyesület működésével összefüggő szabálytalansági
gyanúra utaló bejelentés(ek)

Az MGKE elnöke által átadott mellékletek jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik, melyeket
mindhárom tag szignójával látja el.

I. napirendi pont:
Az elnök átatadja a testület tagjainak a 2013. év Közhasznúsági jelentésének részletes
dokumentációit, így:
•

2013. évre vonatkozó számviteli mérleg- és eredménykimutatást

Az FB elnök az egyesület gazdálkodására vonatkozó teljes dokumentáció áttanulmányozása után
tájékoztatja a testület tagjait, hogy a számlák kiállításánál és a teljesítési igazolásoknál a számviteli
előírások betartása nem sérült, az egyesületi vagyon hanyag vagy hűtlen kezelésére utaló adatot
nem talált; továbbá számviteli dokumentációk altámasztják az egyesület kiegyensúlyozott
működését.
Így létrejött a felügyelőbizottság 2014.05.30/1/1. sz. határozata: A megjelent FB tagok
elfogadják az Elnökség 2013. évi tevékenységéről szóló éves beszámolót és javaslatot tesznek,
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hogy az ellenőrzésre átadott dokumentumok írásos anyagként kerüljenek a Közgyűlés elé
terjesztésre a 2014. évi rendes Egyesületi közgyűlés alkalmával.

II. napirendi pont:
FB-hoz beérkezett panasz az egyesületi tagsággal kapcsolatosan:
Horváth Gábor (H.Gabor) nevű játékostársunk 2014. január 12-én e-mailben kereste meg a FB-ot,
melyben neheztelte, hogy a 2013.03.05-én kelt tagsági kérelmének elbírálásáról semmilyen
visszajelzést nem kapott az MGKE elnökségétől.
Az Alapszabályban az Elnökségről szóló fejezet (§7) 3. bekezdésében nyilatkozik arról, hogy "az
Elnökség határozatait az érintettel igazolható módon közölni kell". Ez azt jelenti, hogy egy
tagkérelem elbírálásakor az elbírálás kimeneteléről írásban (levél, e-mail - a bemutatkozó oldalon
megadott címre) értesíteni kell a tagot.
Az FB megkeresésére, az egyesület elnöke, Görgényi István 2013.11.27-én 18:49-én elküldött
elektronikus levelét továbbította az FB tagjai számára. Az említett e-mailben az MGKE elnöksége
arról tájékoztatja Horváth Gábort, hogy tagkérelmét elutasítja.
A FB ezzel az ügyet kivizsgáltnak tekinti, szabálytalanságot nem állapított meg.

A napirendi pontok lezárása után az MGKE gazdálkodásával összefüggően a Bizottság tagjai a
következő észrevételeket teszi:
1. Vécsei Georgina FB tag szerint az egyesület anyagi lehetőségei lehetővé teszik az MGKE
tulajdonában álló turistautak.hu biztonságos üzemeltetését (szerver, adattárolás). Az
egyesület támogatja az önkéntes munkával létrehozott és karbantartott térképi adatbázis
magáncélú felhasználását, ugyanakkor turistautak.hu jogi nyilatkozata nem teszi lehetővé
az üzleti célú ingyenes felhasználást. Az MGKE-nek nem áll érdekében ezen változtatni,
hiszen azzal kizárná a turistautak.hu bizonyos elemeinek jövőbeli felhasználásából
származó esetleges forrásszerzési lehetőségét.
Az FB meglátása szerint a turistautak.hu adatbázis az MGKE egy jelentős értéket képviselő
immateriális java, melyet a turistautak trekkelői és rajzolói önszántunkból, saját erőből,
szabadidőben és ráfordítással hoztak létre annak tudatában, hogy felhasználása csakis
magáncélú lehet.
2. Az FB álláspontja szerint –a rendelkezésre álló források ésszerű felhasználásával- az
MGKE a hazai viszonyok közt számos, magas színvonalú szabadidős, természet közeli
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programot szervezett meg és bonyolított le. Ennek jövőbeli fenntarthatóságához szükséges
volna az egyesület bevételeit növelő tagsági és támogatói befizetések előmozdítására.
3. Az FB javasolja az új elnökségnek, hogy megalakulásuk után a lehető leghamarabb
dolgozza ki a 2014-es év költségvetését, melyet kérnénk az FB részére is eljuttatni.
4. A 2012-es Telekom rendezvény lebonyolítása kapcsán kibocsátott számla pénzügyi
teljesítése nem történt meg a mai napig. Az FB szorgalmazza az egyesület mérlegében is
kimutatott követelés mihamarabbi behajtását, hiszen annak adóját az egyesület a 2013-as
naptári évben már megfizette.
5. A pénzügyi- és működési tervezés kapcsán javasoljuk megfontolásra az egyesület
bankszámláján tartott több millió forint időszakos lekötését, mely kamatbevételt
eredményezhetne az MGKE számláján. Továbbá javasoljuk a mobiltelefon szerződések
átvizsgálását, adott esetben kedvezőbb csomagra váltását és ezzel a jelenlegi 40-45 ezer
forintos havi költség jelentős csökkentését.

Egyéb hozzászólás nem volt, a testület elnöke az ülést lezárta.

Budapest, 2014.05.30-án 21 óra

Nyirádi Miklós, mint FB elnök

dr. Vécsei Georgina, mint FB tag

Nagyházi Gáborné Takács Mária, mint FB tag

Mellékletek listája:
•

2013. Éves beszámoló(számviteli mérleg- és eredménykimutatás)
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