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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 2014. május 31-n tartott közgyűléséről 
 
A közgyűlés helyszíne: Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 
Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60.  
 
A jelen jegyzőkönyv 5 mellékletet tartalmaz: 
1. melléklet: a közgyűlés hivatalos meghívója 
2. melléklet: jelenléti ív 
3. melléklet: elnöki beszámoló 
4. melléklet: 2013. évi közhasznúsági jelentés 
5. melléklet: 2013. évi mérleg és közhasznú eredménykimutatás 
 
Görgényi István köszönti a megjelenteket, megállapítja a jelenléti ív alapján a létszámot, 
jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint: 38 fő). Az alapszabály 6. § (4) bekezdése szerint a 
Közgyűlés NEM határozatképes. A megismételt közgyűlés ideje a meghirdetésben szereplő módon, 
a fenti helyszínen: 2014. május 31. 10 óra 20 perc 
 
Görgényi István köszönti a megjelenteket, megállapítja a jelenléti ív alapján a létszámot, jelen 
vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint: 38 fő) 
 
Az alapszabály 6. § (4) bekezdése szerint a Közgyűlés az előre meghirdetett napirendi pontok 
tekintetében határozatképes. 
 
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 (37 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 
 
Jegyzőkönyv vezető: Kerese István (37 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Varga Zsolt (37 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Spanyik János (38 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 
 
Szavazatszámláló bizottsági tag: Takács Mária (37 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 
 
Szavazatszámláló bizottsági tag: Vécsei Georgina (38 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 
 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2014/2/1. 
 
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. 
 



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  

A közgyűlés lebonyolításának menetét a Közgyűlés elfogadja: 38 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 
tartózkodás 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2014/2/2. 
 
Ezt követően a levezető elnök ismerteti a napirendet. 
A meghívóban szereplő napirendi pontok: 
 
1. elnöki beszámoló 
2. 2013. évi közhasznúsági jelentés 
3. 2014. évi költségvetés 
4. Alapszabály módosítása 
5. Elnökségi tagok választása 
6. Elnök választása 
 
A meghívóban szereplő napirend megváltoztatására javaslatot nem lehet tenni, mivel a létszám 
alapján a Közgyűlés csak az előre meghirdetett pontokban határozatképes. 
 
Szavazás a napirendről: (38 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2014/2/3. 
 
1. elnöki beszámoló 
 
Görgényi István elnök beszámol a 2013. év eseményeiről. Ismerteti a jelenlévőkkel az egyesület 
2013. évi mérlegét és közhasznú eredménykimutatását. Tájékoztatást ad a megtartott 
rendezvényekről, az egyesület közhasznú tevékenységéről, valamint a felhasználók számáról és 
aktivitásáról 
Részletesen a mellékletben olvasható. 
 
Szavazás: (38 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2014/2/4. 
 
2. 2013. évi közhasznúsági jelentés 
 
Görgényi István elnök ismerteti a 2013. évre vonatkozó közhasznúsági jelentést. 
Részletesen a mellékletben olvasható. 
A Felügyelő Bizottság értékelése, beszámolója az egyesület 2013-s működéséről. 
 
Szavazás: (38 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2014/2/5. 
 
3. 2014. évi költségvetés 
 
Az elnök illetve az elnökség lemondása miatt a közgyűlés döntése értelmében az egyesület 2014-s 
költségvetését az új elnökség fogja elkészíteni. 
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Szavazás: (37 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2014/2/6. 
 
4. Alapszabály módosítása 
 
Az Alapszabály módosítása nem szükséges. 
 
Szavazás: (38 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2014/2/7. 
 
5. Elnökségi tagok választása 
 
Az egyesület elnöke és elnöksége 2014. május 31-i hatállyal lemondott, ezért szükséges az 
alapszabály szerint a közgyűlésnek az új elnökséget és elnököt megválasztani. 
 
A titkos szavazás eredménye: 
Jelöltek:    szavazatok száma: 
Fazekas Zsolt   33 
Radvány Péter   28 
Zákány András Csaba  28 
Font Erika Mária   26 
Simon Ferenc   22 
Lázár Boglárka   16 
Ifj. Kövecs Ferenc  13 
Ladányi Gusztáv   13 
 
Az elnökség tagjai: Fazekas Zsolt, Radvány Péter, Zákány András Csaba, Font Erika Mária, Simon 
Ferenc 
 
Szavazás: (38 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2014/2/8. 
 
6. Elnök választása 
 
A titkos szavazás eredménye: 
Fazekas Zsolt   34 
Font Erika Mária     2 
Radvány Péter     1 
Simon Ferenc     1 
 
Az egyesület elnöke: Fazekas Zsolt 
 
Szavazás: (37 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 
Hatályos: a közgyűlés napjától. 
Határozat száma: 2014/2/9. 
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Görgényi István levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokban érvényes határozatok 
születtek, tehát a jelen közgyűlés célját elérte, így a közgyűlést 13 óra 00 perckor bezárja. 
 
Budapest, 2014. május 31. 
Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület – 1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60. 
 
 
…………………………………..      …………..……………… 
 jegyzőkönyv vezető              Görgényi István 
                   levezető elnök 
 
 
    …………………………………      ………………………………..…  
 Jegyzőkönyv hitelesítő        Jegyzőkönyv hitelesítő 


