Magyar Geocaching

Közhasznú Egyesület

JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület
2010. szeptember 26-án tartott elnökségi üléséről
Helye: Budapest, Bosnyák tér 5.
Jelen vannak: Bocskov Tamás, dr. Sárhidai Attila, Kolcsár Imre.
Az ülést Kolcsár Imre elnök 14:00 órakor nyitja meg, és miután üdvözli a jelenlévőket, megállapítja az
elnökségi ülés határozatképességét. Felkéri Bocskov Tamás és dr. Sárhidai Attila elnökségi tagokat az ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésére, akik a felkérést elfogadják.
Ezt követően az elnök ismerteti a napirendi javaslatot:
1. tagfelvételi kérelmek elbírálása
2. iratbetekintési szabályzat elfogadása
3. hibás geoláda-jelszó próbálkozásokkal kapcsolatos szabályozás áttekintése
4. fórum moderálási alapelvek áttekintése
5. jogi nyilatkozat módosítása
6. geoládák adoptálásával kapcsolatos szabályozás áttekintése
7. 2010/1/14-es közgyűlési határozat végrehajtásának áttekintése.
A napirendi javaslatokat a jelenlévők elfogadják.
1. tagfelvételi kérelmek elbírálása
Az elnök ismerteti a jelöltek nevét, és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jelentkezők tagfelvételi kérelmüket
írásban beterjesztették az elnökséghez, melyben az alapszabály szerinti nyilatkozatot megtették, és két
rendes tagi ajánlással is rendelkeznek. A jelenlévők a tagfelvételi kérelmeket megvitatják. A vitát követően
az elnök a tagjelöltek felvételi kérelmét szavazásra teszi fel.
Ezt követően az elnök megállapítja, hogy az elnökség [1989. évi II. törvény 15§ (9) alapján a nyilvános
változatból törölve] tagfelvételi kérelmét jóváhagyta.
Hatályos: az elnökségi ülés napjától.
Határozat száma: 2010/2/15.
2. iratbetekintési szabályzat elfogadása
Az elnök szóban ismerteti az alapszabály 7. § (5) bekezdés g) pontja szerinti iratbetekintés módjára
vonatkozó iratbetekintési szabályzat tervezetét.
Határozati javaslat: az iratbetekintési szabályzat elfogadása.
A javaslatot az Elnökség elfogadja 3 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, tartózkodás: 0 fő.
Hatályos: az elnökségi ülés napjától.
Határozat száma: 2010/2/16.

Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület – 1181 Budapest, Havanna u. 27. 6/17.
Weblap: www.geocaching.hu www.turistautak.hu – E-mail: egyesulet@geocaching.hu

1

Magyar Geocaching

Közhasznú Egyesület

3. hibás geoláda-jelszó próbálkozásokkal kapcsolatos szabályozás áttekintése
A Geocaching Szabályzat 12-es pontja szerint: „A rendszer egy ládához 1 héten belül 5 jelszó próbálkozást
enged.”
Határozati javaslat: az utolsó fél év logolási jelszókísérleteit dr. Sárhidai Attila átnézi, és az elnökség
következő ülésen ismét napirendre tűzzük a kérdést.
A javaslatot az Elnökség elfogadja 3 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, tartózkodás: 0 fő.
Hatályos: az elnökségi ülés napjától.
Határozat száma: 2010/2/17.
4. fórum moderálási alapelvek áttekintése
Az Elnökség véleménye szerint a kapcsolódó szabályozás aktualizálása szükséges.
Határozati javaslat: az egyesület rendes tagsága tegyen javaslatot a fórum moderálási alapelvek
aktualizálására, a javaslatot a következő elnökségi ülésen napirendre tűzzük.
A javaslatot az Elnökség elfogadja 3 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, tartózkodás: 0 fő.
Hatályos: az elnökségi ülés napjától.
Határozat száma: 2010/2/18.
5. jogi nyilatkozat kiegészítése
A geocaching.hu és turistautak.hu oldalak jogi nyilatkozatát kiegészítjük a következő bejegyzésekkel:
Az MGKE a logmoderátoraira ruházza azt a jogát, hogy azokat a láda és POI-oldalakra tett logokat, amelyek
személyeskedő, sértő jellegűek, agresszív, fenyegető hangneműek, illetve megsértik az itt olvasható pontok
valamelyikét, vagy amelyek megsértik az egyéb szabályzatok, törvények valamelyikét, eltávolítsák, illetve,
hogy e szabályok súlyos megszegését követően javaslatot tegyenek a felhasználó regisztrációjának
megszüntetésére.
Az adminisztrátorok által eltávolított hozzászólások, bejegyzések visszamásolása, az oldalakhoz való
hozzáférés korlátozásával, súlyos vagy ismétlődő esetben a felhasználó regisztrációjának megszüntetésével
jár.
Határozati javaslat: a kiegészítések elfogadása.
A javaslatot az Elnökség elfogadja 3 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, tartózkodás: 0 fő.
Hatályos: az elnökségi ülés napjától.
Határozat száma: 2010/2/19.
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6. geoládák adoptálásával kapcsolatos szabályozás áttekintése
A Geocaching Szabályzat adoptálásokra vonatkozó pontjának újraszabályozása vált szükségessé, az új
szöveg:
Ha egy rejtő bármely okból már nem tudja, vagy nem akarja gondozni a ládáját lemondhat róla. Lemondási
szándékát a geoláda-élet fórumon, vagy az info kukac geocaching hu címen kell jeleznie, de a lemondás
megtörténhet az Adoptálható ládák felhasználóra nevére történő átírással is.
A 2 hónapnál hosszabb ideje beteg geoláda rejtőjét az adminisztrátorok megkeresik a felhasználó adatlapján
megadott e-mailre címre küldött levélben, a láda sorsának rendezése érdekében. A megkeresést követően 1
hónap áll a rejtő rendelkezésére a láda meggyógyítására. A harmadik hónap letelte után a rejtő ismételten
kap egy emlékeztető email-t, hogy rendezze a ládája sorsát. Ha a rejtő nem reagál, illetve nem akarja/tudja
rendezni a ládáját, az utolsó 1 hónapban sem, a negyedik hónap elteltével a ládája az „Adoptálható ládák”
felhasználóhoz kerül.
Az adoptálható geoládák ideiglenes "elrejtője" az Adoptálható ládák nick-nevű virtuális felhasználó, melynek
felhasználói adatlapján az adoptálásra váró geoládák aktuális listája megtekinthető.
Az olyan geoláda melynek a gazdája elérhetetlen a személyes oldalán megadott email címen, átadható adminisztrátor által - más felhasználónak.
Az olyan geoládát, melyet a rejtője saját elhatározásából megszüntetett, de nem ajánlott fel
örökbefogadásra, a megszűntre állítástól számított 2 hónap után az adminisztrátor átírja az Adoptálható
ládák felhasználó nevére. Ebben az esetben a láda régi logjai megmaradnak, de az új rejtőnek új ládát kell
kihelyeznie, és új ládaoldalt kell készítenie, ahová a régi ládaoldal archivált változatát be kell illesztenie.
Határozati javaslat: a módosított szabályozás elfogadása.
A javaslatot az Elnökség elfogadja 3 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, tartózkodás: 0 fő.
Hatályos: az elnökségi ülés napjától.
Határozat száma: 2010/2/20.
7. 2010/1/14-es közgyűlési határozat végrehajtásának áttekintése
Az elnök beszámol arról, hogy a határozatban szereplő jelszó az eddigi fejlesztő, Kolesár András birtokában
van, aki a Közgyűlési határozat ellenére többszöri megkeresésre sem adta át a hozzáférési adatokat. Ennek
következtében a fejlesztői, rendszerüzemeltetési, rendszergazdai feladatok ellátására szóló szerződéseket
nem tudta megkötni. Ezek hiányában a geocaching.hu és turistautak.hu oldalak megbízható üzemelésében
már rövidtávon is fennakadások következhetnek be, ezért kéri az Elnökség intézkedését.
Határozati javaslat: az Elnökség felszólítja Kolesár Andrást, hogy a rendszer hozzáférés (root login, és
jelszó) adatait 2010. október 11-ig adja át az Elnöknek.
A javaslatot az Elnökség elfogadja 3 igen szavazattal, ellenszavazat: 0 fő, tartózkodás: 0 fő.
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Az elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés célját elérte, a napirendi pontokban ügyében határozat
született. Miután további indítványt a megjelentek nem tesznek, Kolcsár Imre az elnökségi ülést 17:00 órakor
lezárta.

Kelt:
Budapest,
szeptember 26.

2010.
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Egyesület elnöke
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jegyzőkönyvvezető
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jegyzőkönyv-hitelesítő
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jegyzőkönyv-hitelesítő
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