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Jegyzőkönyv 

a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület (továbbiakban MGKE) 

2016. április 12-én 16.30 órakor a Budapest, 1117 Budapest, Alíz u. 2. alatt  

tartott felügyelőbizottsági (továbbiakban FB) üléséről 

Jelen lévők: a FB elnöke: Földeák András 

  a FB tagjai: dr. Vécsei Georgina, Takács Mária 

 

Az FB ülést az elnök vezette le, az elkészült jegyzőkönyv hitelességét a testület tagjai aláírásukkal igazolják. 

 

A testület nyilvános ülése az egyesület tagjainak értesítésével, részvételi-bejelentési lehetőség 

biztosításával az egyesületi honlapon 2016. április 4. napján meghirdetettek szerint alakult: 

 

- 2015. évi Beszámoló, Eredménykimutatás és Közhasznú eredménykimutatás értékelése,  

- pénzügyi dokumentáció áttekintése, az egyesület szerződéseinek, teljesítésigazolásainak felülvizsgálata; 

egyben az egyesületi gazdálkodás célszerűségének és fenntarthatóságának elemzése. 

 

A testületi tanácskozás módszere és folyamata: 

 

Az egyesület elnöke elektronikus úton eljutatta a testület tagjainak: 

- a 2015. év évre vonatkozó számviteli mérleg- és eredménykimutatását,  

- a kapcsolódó számlákat, péntári elszámolást  

- az egyesület szerződéseit, teljesítésigazolásokat, bankszámlakivonatokat. 

 

Az FB tagok az egyesület gazdálkodására vonatkozó dokumentáció áttanulmányozása után megállapítják, 

hogy a számlák kiállítása és a teljesítés igazolása a számviteli előírások szerint történt, a megszervezett és 

tervezett programok az egyesület programjához, céljaihoz igazodik. 

 

Pénzügyi szempontból kedvezőnek értékelhető, hogy a Közhasznú eredménykimutatás 8. sorában szereplő, 

a közhasznú tevékenységből származó bevételek összege jelentős mértékben emelkedett, vagyis konkrétan 

2014. évi 329.000 forintról 1.037.000 forintra emelkedett a 2015. évre.  

A pénzügyi dokumentáció adaiból az egyesület szellemiségének és programjainak kedvező elismerésére 

lehet következtetni, a megnövekedett bevétel az érdeklődők és támogatók szélesebb körét vonzhatta az 

egyesületi programokra. Az egyesület önkénteseinek munkájának összeszervezése jelentős sikereket 

eredményezett. Így konkrétan a márciusi szigligeti TT, KLIK; a májusi kőszegi rendezvény, a júniusban és 

augusztusban érkező Beneford és Garmin támogatás; továbbá a Tatai verseny rendezvényeken megvalósult 

önkéntesi munkát és annak összeszervezését elismerő bevételei az egyesület anyagi stabilitását, biztos 

jövőbeli működését segítik.  
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Így az FB 2016.04.12/1/1. sz. határozata szerint az FB tagjai az előkészített elnökségi dokumentációakt 

egyhangúan elfogadták, annak egyesületi közgyülésen való ismertetét támogatják.   

 

Az MGKE gazdálkodásával összefüggően a következő megállapításokat teszi a testület: 

- Az egyesület által kötött megállapodások a hazai gazdasági viszonyokhoz jól igazodnak, a 

szolgáltatásoknál a kölcsönösség és arányosság megvalósul; 

-  Az egyesület a különböző forrásokból és az önkéntes munkatársak tevékenységeinek  eredményeként 

érkező bevételek mellett a hazai geocaching iránt érdeklődők tényleges érdekeit szem előtt tartva tud 

működni; 

- Az egyesület működésének elismerését és népszerűségét mutatja, hogy a tagdíjakból mintegy 1.200.000 

forint és a tagdíjakon túl további mintegy 1.000.000 forint bevétel érkezett; 

- Az átadott pénzügyi és közhasznúsági beszámoló, jól követhető, igazodik az egyesületi eseményekhez, 

megrendelésekhez és teljesítésigazolásokhoz; 

- 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.  

 

A nyilvánosan meghirdetett ülésre érdeklődő és észrevétel nem érkezett, a testület elnök az ülést lezárta.  

 

Budapest, 2016.04.12. napján 18 óra 

 

Földeák andrás, mint FB elnök 

 

dr. Vécsei Georgina, mint FB tag    Takács Mária, mint FB tag 

 

 

 

 

Mellékletek listája: 

• 2015. Éves beszámoló (számviteli mérleg- és eredménykimutatás) 

 


