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Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 

Elnöki beszámoló 
a 2009-es esztendőről 

 
 
Év közben került sor az első tisztújításra az egyesület történetében, amely 2009. augusztus 8-án lett 
megtartva. A rendkívüli közgyűlésen alapszabály módosításra, és az elnöki poszton változásra került sor, 
Kumin Ferenc leköszönő elnököt Kolcsár Imre váltotta. Az új elnök bírósági bejegyzése október 14-én vált 
jogerőssé. Fentiek alapján a 2009-es évről szóló elnöki beszámolót Kolcsár Imre jegyzi, de a beszámoló az 
előző elnökkel közösen beterjesztett beszámoló. 
 
Az alapszabály szerinti rendes közgyűlést és 2 elnökségi ülést is megtartottuk, a geocaching.hu honlapon a 
leírások menü egyesület oldalán publikáltuk egyesületi üléseink jegyzőkönyveit és szintén itt biztosítottuk az 
egyesület beszámolóinak (közhasznúsági jelentés, számviteli beszámoló, adó1% közlemény) 
nyilvánosságát. 
 
 
A 2009. év végén az egyesületnek 304 tagja (ebből rendes tagok száma: 13) volt. Az év őszén 4 új tag 
felvételére kerül sor. A tagjainknak biztosított kedvezményrendszert ez évben is tovább bővítettük, a Hotel 
Szépalma, a Szarvasi Arborétum és a garabonci Hotel Villa Natura is biztosít kedvezményeket az MGKE 
tagjainak. Az év során kb. 11000 új felhasználó regisztrált a geocaching.hu-n, az év végén a regisztrált 
felhasználók száma elérte a 45000-et. 
 
Tudomásunk szerint a világon először nálunk talált meg, és logolt geoládát hivatalban lévő államfő. Mivel 
regisztrációja nincs a honlapunkon, a megtalálást "egyéb" log örökíti meg a GCkoly geoláda oldalán 
(2009.09.18). 
 
2008 februárjában a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékével együttműködve közzétettünk egy kérdőívet, és 
ezzel hozzájárultunk az országos ökoturizmus stratégia elkészítéséhez. A 2009-ben elkészült stratégiában 
egyesületünk is említésre került a végrehajtásba bevonandó szervezetek között. 
 
 
Az egyesület gazdálkodása 
 
A bevételek összetevői (ezer Ft): 
 
tagdíjak: 1567 
SZJA 1%: 2120 
banki kamat: 5 
 
Bevételek összesen: 3692 
 
A kiadások összetevői (ezer Ft): 
 
bankköltség:    38 
postaköltség:    27 
telefon költségek:   49 
irodaszerek, kellékek, nyomtatványok: 157 
tagkártya:    244 
szerverhoszting:   279 
működési kiadások:   794 
 
 
 

http://www.szepalma.hu/
http://www.szepalma.hu/
http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=683
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ajándéktárgyak:    798 
geomenü, étkezések:   489 
szállás, utazás költségek:  1070 
rendezvények kiadásai:   2357 
 
fejlesztések (tárgyi eszközök):  914 
 
Kiadások összesen: 4065 
 
 
A működési kiadások 20%-ot tesznek ki, egyesületünk forrásainak túlnyomó részét cél szerinti 
tevékenységére fordítja. 
 
Az egyesület tevékenységét és annak adatait részletesebben a közhasznúsági jelentés, és annak 
mellékletei tartalmazzák. 
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Budapest, 2010. május 3. 
         ------------------ 

Kolcsár Imre 
      elnök 

 
 
Záradék: 
Ezen elnöki beszámolót a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület közgyűlése 2010. május 13-ai ülésén 
elfogadta. 


