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JEGYZŐKÖNYV 

 
a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 2016. március 21-én tartott elnökségi üléséről 
Helyszín: 1152 Budapest, Rákosmező u. 6. 
 
Jelen vannak: Fazekas Zsolt, Simon Ferenc, Font Erika, valamint 2 egyesületi tag. 
 
Az ülést Fazekas Zsolt elnök 18:35 órakor nyitja meg, és miután üdvözli a jelenlévőket, megállapítja a 
elnökségi ülés határozatképességét. 
Felkéri Kerese Istvánt a jegyzőkönyv vezetésére, Simon Ferencet és Földeák Andrást az elnökségi ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére, akik a felkérést elfogadják. 
 
Ezt követően az elnök ismerteti a napirendi javaslatot: 
1. Tagsági kérelmek véglegesítése, kilépések adminisztrálása. 
2. Az éves rendes közgyűlés előkészítése és az időpont meghatározása. 
3. Az Alapszabály módosítás előkészítése. 
4. Aktuális teendők, pl. tavaszi verseny áttekintése. 
5. Egyéb, helyszíni felvetések. 
 
A napirendi javaslatot a jelenlévők elfogadják. 
A szavazás eredménye: 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 
 
 
1. Tagfelvételi kérelmek elbírálása. 
 
Beérkezett 3 tagfelvételi kérelem: Tóth Gábor (Blue Mali), Szabó Zsolt és Piros Gergő (csehipest), Hudák 
Tamás (ther). 
A jelöltek a tagfelvételi feltételeknek megfeleltek, az Elnökség elfogadta a jelentkezésüket. 
 
A következő tagok jelezték kilépési szándékukat: Fazeka Attila (fattila), Matolcsy Zoltán (mato), Virág Károly 
(viragk), Németh Katalin (zramzram). 
A tagok kilépési szándékát az Elnökség tudomásul vette. 
 
Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 
Hatályos: az elnökségi ülés napjától. 
Határozat száma: 2016/1/1. 
 
 
2. A tavaszi rendes Közgyűlés előkészítése és az időpont meghatározása. 
 
Tervezett időpont: 2016.05.07. 10:00. Budapest 
Tervezet napirendi pontok: 
- közhasznúsági melléklet 
- az egyesület elnökének éves beszámolója 
- Felügyelő Bizottság beszámolója 
- 2016-os költségvetés 
- az Alapszabály módosítása 
- elnökségi tag választás. 
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Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 
Hatályos: az elnökségi ülés napjától. 
Határozat száma: 2016/1/2. 
 
 
3. Az Alapszabály módosítás előkészítése. 
 
Az egyesület megbízott ügyvédje előkészítette a jogszabályi előírások miatti változtatásokat. 
Kiegészül ez a pártolói tagság fogalmának módosításával. 
 
Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 
Hatályos: az elnökségi ülés napjától. 
Határozat száma: 2016/1/3. 
 
 
4. Aktuális teendők, tavaszi verseny előkészítésének áttekintése. 
 
A tavaszi verseny tervezett helyszíne a Zempléni-hegység. A versenyközpont Pálháza-Kőkapu. 
Tervezett időpont: 2016.05.21. szombat. Főszervező: Radpeter, scele. 
 
Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 
Hatályos: az elnökségi ülés napjától. 
Határozat száma: 2016/1/4. 
 
 
5. Egyéb, helyszíni felvetések. 
 
A régóta beteg státuszú geoládák sorsának rendezése. A 4 hónapnál régebben beteg ládák, amelyeknél a 
rejtő nem tett konkrét lépéseket, illetve ígéretet sem a rendbetételükre, átkerülnek az Adoptálható ládák 
közé. 
 
Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 
Hatályos: az elnökségi ülés napjától. 
Határozat száma: 2016/1/5. 
 
 
Az elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés célját elérte, a napirendi pontokban határozat született. 
Miután további indítványt a megjelentek nem tesznek, Fazekas Zsolt az elnökségi ülést 19 óra 35 perckor 
lezárta. 
Kelt: Budapest, 2016. március 21. 
 
 

.........................................     ........................................ 
        Fazekas Zsolt              Kerese István 
      Egyesület elnöke           jegyzőkönyvvezető 

 
 

.........................................     ........................................ 
         Simon Ferenc                    Földeák András 
   jegyzőkönyv-hitelesítő       jegyzőkönyv-hitelesítő 


