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JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület

2014. október 11-én tartott elnökségi üléséről
Helyszín: Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskola, Budapest, Mogyoródi út 56-60.

Jelen vannak: Fazekas Zsolt, Radvány Péter, Simon Ferenc, Font Erika, 2 további egyesületi tag és egy
vendég.

Az ülést Fazekas Zsolt elnök 14:30 órakor nyitja meg, és miután üdvözli a jelenlévőket, megállapítja az
elnökségi ülés határozatképességét.
Felkéri Kerese Istvánt a jegyzőkönyv vezetésére, Simon Ferencet, Radvány Pétert az elnökségi ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésére, akik a felkérést elfogadják.

Ezt követően az elnök ismerteti a napirendi javaslatot:

1. Tagfelvételi kérelmek elbírálása.
2. Aktuális teendők áttekintése
3. Egyéb, helyszíni felvetések.

A napirendi javaslatot a jelenlévők elfogadják.
A szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.

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. A tagfelvételi kérelmeket az Elnökség korábban már e-mail-es szavazással, egyhangúlag
elfogadta, ezért az elnök a tagjelöltek felvételi kérelmének megerősítését szavazásra teszi fel:
Csizmadi Sándor és Katalin, Halász Csaba, Bokan Norbert, Varga Miklós, Kelemen Zoltán, Magyar
Péter, Németh Zsolt, Staar Gyula.

Tagdíj nem fizetése miatt – az érintettekkel telefonos egyeztetést is követően - a tagsági viszony törlése:
Hegedűs Klára, Tomcsányi Krisztina, Rácz Lajos, Kosztka Péter.

Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.
Hatályos: az elnökségi ülés napjától.
Határozat száma: 2014/3/1.
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2. Aktuális teendők áttekintése

 Az elmúlt időszakban több fejlesztés történt az MGKE szervén futó programban:
- új admin felület készült, ami megkönnyíti az egyes email címek, jogosultságok kezelését.

- a taglista már automatikusan készül az adatbázisból.
 az új elnök bírósági bejegyzése az országos bírósági ügyek torlódása miatt késik.
 az egyesületi FB mandátuma októberben lejárt. Az FB és az elnökség a következő közgyűlésig

változatlanul együttműködik, az elnökség az FB határozatait továbbra is elfogadva végzi a
munkáját.

 Az elnökség erre a helyzetre tekintettel, az elmúlt évek gyakorlatához képest korábbi időpontban
tervezi a 2015. évi esedékes közgyűlés megtartását.

 Az Ásotthalmi verseny eredményei és pénzügyi elszámolása felkerült a honlapra. A versenyt az
egyesület pénzügyileg a terveknek megfelelően az SZJA 1%-s támogatásból kb. 200000 Ft
felhasználásával támogatta.

 Az egyesületi új logó védjegyeztetése megtörtént.
 A kegytárgyak gyártásában és értékesítésében előrelépés történt. Aláírásra került a keretszerződés,

ami hamarosan lehetővé teszi újra az új logóval díszített kegytárgyak és ruhadarabok vásárlását. A
vásárlásra webshopon keresztül és az egyesületi rendezvényeken lesz lehetőség.

 Szponzorálási szerződések ügyében a Garmin magyarországi képviseletével folynak tárgyalások.
 geocaching blog indítását tervezi az elnökség.
 Ismételten aktualizálásra kerül sor a geocaching játék szabályzataiban. Az egyes részszabályok

átdolgozását követően az egyesületi fórumon lehetőség lesz azok megvitatására.
 Az elnökség elhatározta egy általános ládajavító készlet megvásárlását, összeállítását, ami a

geoládák alapvető kellékeit tartalmazná. Ezt az egyesület anyagilag támogatja. Célunk az
elhanyagolt ládák javítása, a megtalálás élményének javítása.

Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.
Hatályos: az elnökségi ülés napjától.
Határozat száma: 2014/3/2.

3. Egyéb, helyszíni felvetések.

3.1. Az elnökségi ülést megelőző, ládamoderátori testület ülésén számos határozat született:
 Az egyesület igyekszik fellépni a ládaminőség romlása ellen: a továbbiakban, ha a láda típusát

„virtuálisra” változtatja a rejtő „hagyományosról” vagy „multiról”, akkor a ládadokik automatikus
tájékoztatást fognak kapni és fel fognak lépni a tartósan „visszaminősített” ládák tulajdonosaival
szemben. A „virtualizáció” minősített esete a moderáción hagyományosként átment, de már
virtuálisként megjelenő láda (ami a moderátorok becsapása). Itt az egyesület fenntartja magának a
jogot a láda megszüntetésére.

 A rejtéshez szükséges megtalálások emeléséről szavazás lesz
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 Egyszerűsítjük a természetvédelmi területeken történő rejtések szabályázását. A jövőben a rejtő
felelőssége lesz a rejtés helyének gondos - a természetvédelmi törvényekkel és egyéb
szabályokkal összhangban levő – kiválasztása. A ládamoderátorok segítik és ellenőrzik ezt a
folyamatot, de külön nem engedélyeztetik. A némileg nagyobbnak tűnő szabadság „ára” az, hogy
ha bármilyen hatóságtól vagy pl. a kérdéses terület magánszemély tulajdonosától panasz, kifogás
érkezik az Egyesületünkhöz, akkor a kérdéses ládát előbb megszűntetjük, és csak utána
egyeztetünk a láda tulajdonosával.
A korábban a hatóságokkal közösen kidolgozott és már jól bevált irányelvekhez továbbra is
kötelezően ragaszkodni kell, azaz:
- Fokozottan védett területeken kifejezetten csak a turistaút mellett pár méteres távolságban

szabad esetleg rejteni, ti. az ilyen területeken nem szabad letérni a turistautakról.
- Normál védettségű természetvédelmi területeken is javasoljuk, hogy csak a turistaút mellett

pár, de maximum 10 méteres távolságban rejtsetek
- Az időszakos tiltásokat (pl. fészkelő madarak miatt) be kell tartani
- Ha a természetvédelmi hatóság korábban kifejezetten megtiltotta valahol a rejtést, (akár

anélkül, hogy ezt pontosan indokolta volna) akkor ott továbbra is tilos a rejtés
- Ha a természetvédelmi hatóság kérésére korábban megszűntettünk egy ládát, akkor ott (vagy

annak közvetlen környékén) tilos újrarejteni
- Általában is tilos olyan helyeken rejteni, ahol a rejtés a természetes környezetet

veszélyeztetheti, pl. meredek hegyoldal, sziklafal, barlang belseje, stb.
- Kérésre a moderátorok szívesen segítenek a rejtés helyének előzetes elbírálásában

 A rejtési limitnél nem teszünk különbséget a vidéki és a budapesti ládák között, de a virtuális
rejtések továbbra is ki lesznek zárva

 Az adoptált ládák átvételénél, ha nagyon elhanyagolt ládáról és ládaoldalról van szó, akkor,
ezentúl az új tulajdonos kötelezhető a rejtés újramoderáltatására.

 A megszűnt, de még a tulajdonos nevén levő ládákat újra lehet éleszteni. Az eddigi szabályozást
megtartva, a megszűnt (de amúgy értékesnek ítélt) ládákat 2 hónap elteltével át lehet adni új
tulajdonosnak. A „Game over”-hez került (és általában értéktelennek ítélteket) csak az Elnökség
jóváhagyásával

 A ládaoldalnak ezentúl nem kötelező eleme a parkoló és a TB információ, a bevezetőben nem
kötelező megadni a multik pontjait, külföldi rejtéseknél, legalább zárójelben, az adott ország
nyelvén is fel kell tüntetni a települések nevét

 A rejtések gondozásáért a rejtőnek felelősséget kell vállalni. Ha ezt nem tudja / nem akarja
megtenni vagy jól érzékelhetően, hosszú ideje elmulasztja, akkor a jövőben sokkal következe–
tesebben fogjuk az adoptáltatási kényszert alkalmazni.

Ezeket a javaslatokat az egyesület elnöksége támogatta és megfelelően ütemezve igyekszik
megvalósítani.
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3.2. A turistautak.hu és az OSM leendő kapcsolata és viszonya tekintetében döntést nem hozott az
elnökség. További információkat fog gyűjteni az egyes lépések várható következményeiről. A turistautak
rajzoló közösségét, valamint az MGKE tagságát is bevonja a későbbi döntésbe.

Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.
Hatályos: az elnökségi ülés napjától.
Határozat száma: 2014/3/3.

Az elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés célját elérte, a napirendi pontokban határozat született.
Miután további indítványt a megjelentek nem tesznek, Fazekas Zsolt az elnökségi ülést 16 óra 10 perckor
lezárta.

Kelt: Budapest, 2014. október 11.

......................................... ........................................
Fazekas Zsolt Kerese István

Egyesület elnöke jegyzőkönyvvezető

......................................... ........................................

jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


