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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 
 
2016. október 5-én tartott elnökségi üléséről 
Helyszín: 1152 Budapest, Rákosmező u. 6. 
 
Jelen vannak: Fazekas Zsolt, Radvány Péter, Simon Ferenc, Font Erika, Kerese István, valamint 3 egyesületi 
tag. 
 
Az ülést Fazekas Zsolt elnök 17:40 órakor nyitja meg, és miután üdvözli a jelenlévőket, megállapítja az 
elnökségi ülés határozatképességét. 
Felkéri Kerese Istvánt a jegyzőkönyv vezetésére, Font Erikát és Simon Ferencet az elnökségi ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére, akik a felkérést elfogadják. 
 
Ezt követően az elnök ismerteti a napirendi javaslatot: 
 
1. Személyi kérdések, tagsági változások, kizárások és felvételek 
2. Indítvány a rendes taggá válás további könnyítésére 
3. Egyebek, helyszíni felvetések 
 
A napirendi javaslatot a jelenlévők elfogadják. 
A szavazás eredménye: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 
 
 
1. Személyi kérdések, tagsági változások, kizárások és felvételek 
 
Az előző Elnökségi ülés óta eltelt időszakban új tagfelvételi kérelem nem érkezett. 
A tagsági díj befizetésével ifj. Kövecs Ferenc tagtársunk több mint féléves elmaradásban van.  
Kapott 3 automatikus felszólító levelet, valamint 3 személyes emailban történő felszólítást a tagdíj hátralék 
rendezésére. 
Mivel a tagdíj hátralékát ezek után sem rendezte, az Elnökség dönt a tagsági viszonyának törléséről. 
 
Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 
Hatályos: az elnökségi ülés napjától. 
Határozat száma: 2016/3/1. 
 
 
2. Indítvány a rendes taggá válás további könnyítésére. 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szeretnénk megkönnyíteni a geocaching játékosok taggá válását. 
Javaslat: 200 megtalálás (eddig 300 volt), legalább egy éves regisztráció (eddig 2 év volt), egy geoláda 
birtoklása, gondozása az új könnyített feltétel. 
 
Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 
Hatályos: az elnökségi ülés napjától. 
Határozat száma: 2016/3/2. 
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3. Egyebek, helyszíni felvetések. 
 

- Az elnökség megerősítette a korábbi álláspontját miszerint a „Természetvédelmi (vagy egyéb) 
Hatóság által megszüntetett geoládát még az új, könnyített szabályozás alapján sem lehet 
újjáéleszteni. Ilyen esetekben egy új láda elhelyezését javasoljuk. Az egyéb okok miatt 
megszüntetett ládákat viszont egyedi elbírálás alapján újjá lehet éleszteni. 

 
 
Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 
Hatályos: az elnökségi ülés napjától. 
Határozat száma: 2016/3/3. 
 
 
 
 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 20 perckor 
lezárta. 
 
Kelt: Budapest, 2016. október 5. 
 
 
 

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

 
 
 

.........................................     ........................................ 
       Font Erika              Simon Ferenc 
   jegyzőkönyv-hitelesítő       jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


