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A Szíriusz Kalandorai Egyesület Közgyűlése 2012019.01.31 
 
Helyszín: 1068 Budapest, Szófia utca 7. 
Ideje: 2017.01.31, Csütörtök, 19:00 
 
Az egyesület elnöke, Debreceni Dávid megállapította, hogy a megjelent tizenegy taggal az egyesület közgyűlése 
határozatképes. 
 
Levezető elnök: Debreceni Dávid (megválasztva 11 igen szavazattal)  
Jegyzőkönyvvezető: Trautman Attila (megválasztva 11 igen szavazattal) 
 
Napirendi pontok  
Az előzetesen kiküldött meghívó alapján a levezető elnök ismertette a közgyűlés napirendi pontjait:  

1. Az Elnökség beszámolója a 2018-as évről. 
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-as évről. 
Az Elnök beszámolt az Egyesület bankszámlán tárolt egyenlegéről 
Trautman Attila beszámol az egyesület készpénzvagyonáról. 
Mindkét beszámolót egyhangúan elfogadta a jelenlévő tagság 
Az elnök és Trautman Attila ellenőrizni fogja az elmaradt tagdíjbefizetéseket. 
 

2. Tájékoztató az Egyesület tervezett rövid- és hosszú távú projektjeiről, programjairól, azok alakulásáról  
a) 2018-ban az Egyesület felvette a kapcsolatot az ELTE Ajtósi Dürer sori Kollégiumával, eddig két 

tematikus társasjátékos alkalom volt, mind az Egyesület, mind a Hallgatói Önkormányzat részéről 
pozitív tapasztalatokkal zárult. Mindkét fél szeretné az együttműködés folytatását, rendszeressé 
válását.  
A közgyűlés egyhangúan megszavazta, hogy minden hónap második hétfőjén vállalja tematikus 
alkalmak megszervezését, amennyiben az időpont a Hallgatói Önkormányzatnak is megfelel. 

b) Az Egyesület elnöke, Debreceni Dávid beszámolt arról, hogy részt vett a Magnet Bank – Kapos 
Program tájékoztatóján. Mivel az Egyesület még nem érte el a közhasznúságot, ezzel kapcsolatban 
határozatot igénylő tevékenységre nem került sor. 

c) A tagság részéről megfogalmazódott az igény a hétvégi társasjátékos alkalmak folytatására. Mivel 
ezek magánszervezésben zajlanak, közgyűlési határozatra nem volt szükség 

 
3. Szíriusz tábor 

Kék Gergely felvázolta a lehetséges hosszú hétvégék időpontját, mikor lehetnének a rövidített Szíriusz 
táborok. Mivel a tagság egésze nem volt jelen, ezért további igényfelmérésre van szükség, ennek 
lebonyolítását vállalta.  
Lehetséges helyszínek közül a közgyűlés időpontjáig egyedül Komlóstető merült fel. Szintén további 
igényfelmérés szükséges 

 



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 
 

  
 

 

 
4. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések.  

Horváth Veronika felvetette, hogy az egyesület részt vehetne a Közérthető kommunikáció –Játékszabály 
egyszerűsítés programban. Beszámolt a program mibenlétéről, miszerint a társasjátékok egyszerűsítése, és 
azok tesztelése. A jelenlévő tagság egyhangúan kifejezte tetszését és részvételi szándékát, Horváth Veronika 
vállalta a kapcsolatfelvételt az Egyesület és a Közérthető kommunikáció program mentorai között. 
 

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


