Magyar
Geocaching

Közhasznú
Egyesület
Jegyzőkönyv

a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 2015. május 6. napján 18:00 órakor
a Budapest XI., Alíz utca 2. szám alatti irodaház 7. emeleti tárgyalójában tartott felügyelőbizottsági
(továbbiakban FB) üléséről
A jkv. nyt. száma: 2015.05.06/1.
Jelenlévők: a FB elnök: Nyirádi Miklós,
a FB tagok: Takács Mária, dr. Vécsei Georgina
Az FB ülést az FB elnök vezette le. Az elnök felkérte Vécsei Georginát a jegyzőkönyv vezetésére,
az így elkészült jegyzőkönyv hitelességét a testület tagjai aláirásukkal igazolják.
Az FB nyilvános ülésének napirendje az egyesület honlapján 2015. április 29. napján
meghirdetett pontok szerint alakult:
- 2014. év Közhasznúsági jelentésének értékelése, 2015. év költségvetésének értékelése;
- A FB-hoz nem érkezett az egyesület működésével összefüggő szabálytalansági gyanúra utaló
bejelentés.

I. napirendi pont:
Az egyesület elnöke -az ülést megelőzően- elektronikus úton eljutatta a testület tagjainak
- a 2014. év évre vonatkozó számviteli mérleg- és eredménykimutatását,
- a helyi iparűzési adó bevallásáról szóló dokumetációt,
- a részletes főkönyvi kivonatot a kapcsolódó számlákkal együtt,
- a Facoin Érme Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. képviselőjével, a védjegy jogosultsági használati
engedély licenc keretszerződést,
- a webfejlesztővel (Lay András) kötött, az egyesület tevékenységéhez kapcsolódó software
fejlesztésekről szóló vállalkozási keretszerződést, valamint teljesítésigazolásokat,
- a Vuelta Sportiroda képviselőjével kötött, az egyesületi honlapra elhelyzett reklámfelület
értékesítéséről szóló megállapodást,
- 2015. évre költségvetésének tervét a tervezett bevételek lehetőségeiről, nagyságáról és várható
kiadásokkal.
Az FB tagok az egyesület gazdálkodására vonatkozó teljes dokumentáció áttanulmányozása után
megállapítják, hogy a számlák kiállítása és a teljesítés igazolása a számviteli előírások szerint
történt, az egyesületi vagyon kezelése ésszerűen, nyereségesen alakult; a számviteli
dokumentációk altámasztják az egyesület hosszútávú, kiegyensúlyozott működését.
Kedvező fejlemény, hogy az elmúlt hónapokban két nagyobb összegű, az egyesület öntkéntesei
által szervezett csapatépítési tevékenységből származó kintlevőség beszedése ügyében is
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előrelépés történt. Nevezett vállalkozói tevékenység egyesületi számlái már kiállításra kerültek,
ennek 10 százalékos iparűzési adója is befizetésre került, azonban a megrendelés és
teljesítésigazolás hiányos dokumentációi miatt ezek elszámolása, a kintlevőség beszedésének
lehetősége nem volt egyértelmű, az egyesület munkatársainak folyamatos egyeztetése azonban
eredményesnek bizonyult.
További kedvező fejleményként értékelhető az egyesületi vagyon kezelésében, hogy a korábbi
években használt telefon előfizetési szerződések -a kedvezőbb piaci lehetőségek szerint- már
alacsonyabb áron kerültek megrendelésre, e költségkategóriában most éves szinten jelentős
megtakarítás látható.
Az FB tagjai elolvassák és tanulmányozzák az előkészített elnökségi beszámolót és egyhangúan
elfogadják az abban leírtakat, valamint a Közgyűlés elé történő terjesztésre megfelelőnek találják
azt.
Így létrejött az FB 2015.05.06/1/1. sz. határozata: Az FB tagok elfogadják az Elnökség 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolókat és javaslatot tesznek, hogy az ellenőrzésre átadott
dokumentumok írásos anyagként kerüljenek a Közgyűlés elé terjesztésre a 2015. évi rendes
Egyesületi közgyűlés alkalmával.
2. napirendi pont:
FB tagok áttekintés és értékelés céljából az FB az MGKE elnökségétől a 2015. évre vonatkozó
Költségvetés tervezetet is megkapták, azt reálisnak és ésszerűnek tartják.
A testület tagjai mindannyian elfogadják a 2015. év Költségvetéséről szóló javaslatot, aminek
értelmében megfogalmazható az FB 2015.05.06/1/2. sz. határozata: A testület elfogadja az
Elnökség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolókat és javaslatot tesznek, hogy az
ellenőrzésre átadott dokumentum írásos anyagként kerüljön a Közgyűlés elé terjesztésre a 2015.
évi rendes Egyesületi közgyűlés alkalmával.
Az MGKE gazdálkodásával összefüggően a következő észrevételek tette a testület:
- A védjegy bejegyzése, a webshop működésének megszervezése kedvező idő- és
munkaráfordítással jól sikerült. Az egyesület céljainak megvalósítását és működését a saját logós
termékek gyártása és forgalmazása az egyesület megjelenítését és népszerűsítéséhez
szerencsés lehetőség.
- Az egyesület működésének elismerését és népszerűségét mutatja, hogy a tagdíjakból mintegy 1
millió forint és a tagdíjakon túl -támogatásként befolyó- további mintegy 400.000 forint bevétel
érkezett.
- Az egyesület által a webfejlesztővel (Lay András) és a Facoin Bt-vel kötött megállapodások a
hazai gazdasági viszonyokhoz jól igazodnak.
- Az átadott főkönyvi kivonat részletes, jól követhető, igazodik az egyesületi eseményekhez,
megrendelésekhez és teljesítésigazolásokhoz.
- Az egyesületi rendes és pártolói tagkártyával rendelkezők számára kedvező lehetőség, hogy a
Garmin és más termékek, szolgálatások jelentős kedvezménnyel megvásárolhatóvá válnak, ez a
lehetőség további pártoló tagok jelentkezését jelentheti.
- Az egyesület vezetősége megszervezte és jó kommunikációs tevékenységet folyatott a
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turistautak.hu weboldalra feltöltött trackok ügyében kiirt szavazás és annak eredménye ügyében, a
tagokat megosztó helyzet rendezésre került.
- Az egyesület a kapott hatósági megkeresések ügyében a kért információkat továbbította, egy
személyiségi jogi ügyben az eljárás lefolytatását segítette.
- Az egyesület számos rendezvényen és fórumon jól képviselte tevékenységét és céljait, elismerő
visszajelzések érkeztek, ezzel is jó lehetőséget teremtve ahhoz, hogy újabb megkereséseket
kapjon csapatépítő tréning megszervezéséhez.

Egyéb hozzászólás nem volt, a testület elnök az ülést lezárta.
Budapest, 2015.05.06. 20 óra

Nyirádi Miklós, mint FB elnök

Takács Mária, FB tag

dr. Vécsei Georgina, mint FB tag
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