
Szíriusz Kalandorai Egyesület www.sziriusz.hu 
1158 Budapest, Thököly út 14. info@sziriusz.hu 
Nyilvántartási szám: 01-02-0016282 06-20/530-1966 
Adószám: 18844623  Alapítva: 2016 
 

  
 

 

A Szíriusz Kalandorai Egyesület Közgyűlése 2018.07.05. 
 
Helyszín: 1068 Budapest, Szófia utca 7. 
Ideje: 2018.07.05. csütörtök, 19:35 
 
 
Az egyesület elnöke, Debreceni Dávid megállapította, hogy a megjelent tíz taggal az egyesület közgyűlése 
határozatképes. 
 
Levezető elnök: Debreceni Dávid (megválasztva 10 igen szavazattal)  
Jegyzőkönyvvezető: Csók Kitt (megválasztva 10 igen szavazattal) 
 
Napirendi pontok  
Az előzetesen kiküldött meghívó alapján a levezető elnök ismertette a közgyűlés napirendi pontjait:  

1. Az Elnökség beszámolója a 2018-es év első feléről 
2. Tájékoztató az Egyesület tervezett rövid és hosszú távú projektjeiről, programjairól, azok 

alakulásáról 
3. Szíriusz tábor 
4. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések. 

 
A napirendi pontokat a közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták. 
 
 

1. Az Elnökség beszámolója a 2018-es év első feléről 
Elnök megtartotta a 2018-es évi első felének beszámolóját. 
Részletezésre került a jelenlegi pénzügyi helyzet. 
A beszámolót a közgyűlés egyhangúan elfogadta. 

2. Tájékoztató az Egyesület tervezett rövid és hosszú távú projektjeiről, programjairól, azok 
alakulásáról 

Az elnök vázolta 2018 szeptemberétől havi rendszerességgel megrendezésre kerülő tematikus 
klubnapokat. A közgyűlés megvitatta a témák, meghirdetés, helyszín lehetőségét, illetve az új 
emberek bevonását. Megegyezett abban, hogy a tematikus klubnapokról rendszeres gyűlés 
keretében döntenek, következő gyűlés időpontját szavazással döntik el. 
A tájékoztató a közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták. 

3. Szíriusz tábor 
Kék Gergely ismertette a 2018-as tatai Szíriusz tábor részleteit 
Ez alapján kezdeményezésre került a 2019-ben rendezett tábor átalakításának 
lehetőségei. A közgyűlésnek ismertették a hosszú hétvégén Szírisuz tábor terveket. Ennek 
előnyei a kapcsolatok felvételének lehetősége, új helyek megismerése. A táborok hétvégéi 
3-4 napos alkalmakkal kerülnének megrendezésre évi 4-5 alkalommal.  
Az ismertetőt a közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták. 

4. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések. 
Kezdeményezésre került konkrét célok és azok határidejének, mérföldköveinek kitűzése. 
Az elnökség meghallgatta, és a most induló projektek tekintetében ezeket megteszi. A 
tagok gyakoribb átbeszélés közgyűlésen és klubnapon kívüli „BrainStorming” 
megrendezését is kitűzték célil 

 
20:07-kor a közgyűlés lezárásra került. 

 
 
A jegyzőkönyv kéziratát a jegyzőkönyvvezető aláírásával ellátta 
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A jegyzőkönyv kéziratát a levezető elnök olvasta és jóváhagyta 
 
 
 


