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A Szíriusz Kalandorai Egyesület Közgyűlése 2019.12.12 
 
Helyszín: 1068 Budapest, Szófia utca 7. 
Ideje: 2019.12.12, Csütörtök, 19:00 
 
Az egyesület elnöke, Debreceni Dávid megállapította, hogy a megjelent kilenc taggal az egyesület közgyűlése 
határozatképes. A közgyűlés alatt Pék János kénytelen volt távozni. 
 
Levezető elnök: Debreceni Dávid (megválasztva 9 igen szavazattal)  
Jegyzőkönyvvezető: Trautman Attila (megválasztva 9 igen szavazattal) 
 
Napirendi pontok  
Az előzetesen kiküldött meghívó alapján a levezető elnök ismertette a közgyűlés napirendi pontjait:  

1. Az Elnökség beszámolója a 2019 első félévi gazdálkodásról 
2. Tisztújítás 
3. Tájékoztató az Egyesület tervezett rövid és hosszú távú projektjeiről, programjairól, azok 

alakulásáról 
4. Szíriusz minitábor beszámoló 
5. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések. 

A napirendi pontokat a közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták. 
 

1. Az Elnökség beszámolója a 2019 első félévi gazdálkodásról 
A Bíróság honlapján tapasztalható hiányosságok pótlása megtörtént. 

Egyhangúlag elfogadva 
 Az egyesület banki azonosítása megtörtént 

  Egyhangúlag elfogadva 
Az egyesületi taggyűlések elérhetősége a honlapon javításra került, ugyanitt az egyéni tagdíjbefizetések 
átláthatósága és követhetősége érdekében Debreceni Dávid fejlesztést javasolt.  
  Egyhangúlag elfogadva 
A Pénzügyi Beszámolót az egyesület egyhangúlag elfogadta. 
 

2. Tisztújítás 
Debreceni Dávid jelentkezése elnökségi tagnak – Beszámolt eddig végzett munkájáról és az egyesületben 
megvalósítandó további terveiről 
  7 igen, 1 tartózkodás mellett megválasztva 
Trautman Attila jelentkezése elnökségi tagnak – Beszámolt eddig végzett munkájáról és az egyesületben 
megvalósítandó további terveiről 
  8 igen szavazattal megválasztva. 
Harmadik jelentkező nem volt az elnökségi tagságra, ezért az egyesület eddig elnökének felkérésére Kék 
Gergely személyéről szavazott az egyesület tagsága 
  7 igen, 1 tartózkodás mellett megválasztva. 
A háromtagú új elnökség és a tagság megbeszélte az esetleges elnökváltás jogi következményeit, elnöknek 
Debreceni Dávid jelentkezett  
  7 igen, 1 tartózkodás mellett megválasztva 
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3. Tájékoztató az Egyesület tervezett rövid- és hosszú távú projektjeiről, programjairól, azok alakulásáról 

Az ELTE Ajtósi-Dürer Kollégiumában megrendezett Társasjáték estek alakulásáról és a tervezett 
folytatásról beszámolt Kék Gergely és Kereszturi Zsolt. A HÖK elnökváltása után az ő részükről nem látszik 
érdeklődés a közös eseménysorozat folytatására, ennek tisztázására Kék Gergely jelentkezett 
 Egyhangúlag elfogadva 
 

Hetedik Napon eseménysorozat: Debreceni Dávid beszámolt az egyesület új alkalmáról. Az első 
társasjátékos nap december 29. vasárnap kerül megrendezésre. Az egyesület céljai: minél több új érdeklődőt 
bevonzani, megszólítani, növelni az egyesület ismertségét, illetve az új érdeklődőknek köszönhetően a 
játéklehetőségeket is.  
 Egyhangúlag elfogadva 
 

Játékbemutató a Kosztolányi Gimnáziumban: Egy megkeresést követően lehetőség nyílt az 
egyesületnek önmagát is bemutatnia azáltal, hogy egyszerű, gyors játékokkal bemutatót tartott a Gimnázium 
egy tanárának megkeresésére.  
  Egyhangúlag elfogadva 

 
 
 

4. Szíriusz tábor 
Kék Gergely vállalta a táborra az igények felmérését, toborzást, illetve a lehetséges szálláshelyek összesítését 
is a kiválasztáshoz.  

Egyhangúlag elfogadva. 
 

5. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések 
Debreceni Dávid beszámolt az egyesület közhasznú státuszának várható időpontjáról, az szja 1%-ok 
fogadásáról 
  
Debreceni Dávid és Kék Gergely felvetette az egyesület számára új logó tervezését. 
 
Az elnökség felhívta a tagok figyelmét, hogy az eddigi pénzvagyon felhasználásról minden tagtól javaslatokat 
vár az elnökség. 

 
 
 Budapest, 2019.12.12 
 
A jegyzőkönyv kéziratát a jegyzőkönyvvezető aláírásával ellátta 
 
A jegyzőkönyv kéziratát a levezető elnök olvasta és jóváhagyta 
 
 
 


