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A Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 

Közhasznúsági jelentése és elnöki beszámolója a 2014. esztendőről 

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

A Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 2014. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a 
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg  főösszege 
5.296 eFt, a saját tőke 4.670 eFt. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, amely a Mérlegből 
és a Közhasznú eredménykimutatásból áll. 

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

A Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület az adózóktól 2014. év folyamán (a 2013-as adóév után 2014-
es rendelkező évben felajánlott) 971 eFt SZJA 1% támogatást kapott, melyet teljes mértékben fel is 
használt a közhasznú céljainak megvalósítására.    

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

Az előző évhez képest a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület saját tőkéje 447 eFt összeggel 
növekedett. Előző évben a közhasznú tevékenység eredménye 27 eFt volt, ebben az esztendőben  -299 
eFt eredménnyel (azaz 299 eFt veszteséggel) zártunk.  

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

A Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület cél szerinti juttatást nem nyújtott, így e soron továbbra sem 
történtek kifizetések. 

 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL,  

HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL 
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

Tárgyévben a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület a NAV-tól 971 eFt SZJA 1% támogatást kapott, ez 
113 eFt-tal kevesebb, mint az előző évben.  

 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT  

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 

Az Egyesület vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek. 
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7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

7.1. Szabadidős és hobbytevékenység: 

2014. év végén az Egyesületnek  95  rendes tagja, mintegy 230 pártoló tagja volt. A regisztrált   

felhasználók száma elérte a 88.000-et, a játékban aktívan résztvevőké pedig a 23.000-et. 

Számos tag és játékos segítette az Egyesület munkáját a terveink színvonalas és sikeres  

megvalósításában.  A részletekről az alábbiakban olvasható beszámoló. 

 

7.2. Környezetvédelmi tevékenység: 

A geocaching.hu weboldal felhasználói az év folyamán 42 darab illegális hulladéklerakót  

jelentettek be POI adatbázisunkba. Több szemétszedő rendezvényen is részt vettek felhasználóink. 

 

7.3. A geocaching megismertetése a társadalommal, az egészséges életmód és a természet 
szeretetének népszerűsítése: 

2014. évben közel 8.000-rel nőtt a geocaching.hu oldalon regisztrált felhasználók száma, így továbbra is 
sokaknak, köztük szinte az összes korosztály számára jelent hasznos és egészséges szabadidő eltöltési 
lehetőséget. 

2014. évben 127.666 db. megtalálást regisztráltak a felhasználók. 

 

7.4. Magyarország természeti és kulturális kincseinek népszerűsítése, különös tekintettel az elfeledett, 
vagy máshol nem publikált értékekre: 

2014. évben 197 új geoláda jelent meg, melyek egy-egy új helyszínt, természeti, épített vagy néprajzi 
értéket mutatnak be. 

 

7.5. A játék alapjául szolgáló honlap (www.geocaching.hu) működésének és folyamatos rendelkezésre 
állásának biztosítása, a honlap üzemeltetése során felhalmozott információ tárolása, rendszerezése, 
megőrzése. 

2014. június 1-től külső, szerződéses rendszergazda segítségével biztosítjuk az adatállományunk 
biztonságos megőrzését és rendszereink zökkenőmentes üzemelését. 

 

7.6. Színvonalas találkozók és rendezvények szervezése: 

Hatodik alkalommal került sor a geocaching teljesítménytúra megrendezésére, ezúttal a Pilis hegységben 
Pilisszentkereszt központtal. A versenyen 55 csapat vett részt. 

A hagyományos geocaching rendezvényeink a 2014. évben: 

XXVIII. Geocaching Fesztivál és Verseny, Ásotthalom: 68 csapat nevezett. 

Támogattuk a hagyományos húsvéti tojásrejtő, geomikulás, geokarácsony és geoszilveszter játékos 
mozgalmakat, rendezvényeket, valamint a nagy sikerű 3. Deocaching rendezvényt, valamint a 12. Dél-
dunántúli Regionális Kessertalálkozót. 
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7.7. A geocaching-gel összefüggő tevékenységek támogatása, segítése, igény szerint koordinálása: 

A turistautak.hu testvéroldalt továbbra is támogattuk, lelkes aktivistáinknak (felmérők és 
térképszerkesztők) köszönhetően folyamatosan bővül a térképi és a POI adatbázis tartalma. 

 

7.8. A természet védelmének előtérbe helyezése, kapcsolattartás a természetvédő, rendvédelmi illetve 
kartográfiai szervezetekkel: 

Fejlesztettük kapcsolatunkat a Nemzeti Parkok, valamint a Zöldhatóságok és az erdészetek 
munkatársaival, akikkel együttműködve törekszünk arra, hogy a természeti értékek bemutatásának 
szándéka és a természet védelme a lehető legjobban érvényesüljön a természet nagyfokú védelme 
mellett. Támogattuk például térképadataink átadásával a Nemzeti Környezetügyi Intézet egyik projektjét, 
amelyben a NATO számára polgári hasznosítású térképeket állítottak össze. 

 

8. AZ MGKE ERŐFORRÁSAI: 

- 97 tag, 230 pártoló tag, kb. 6700 regisztrált, aktív tag 
- rendszergazda által folyamatosan ellenőrzött szerver, a felhasználók igényei szerint folyamatosan 

fejlesztett weboldalak: www.geocaching.hu és www.turistautak.hu 
- kb. 3700 jól dokumentált geoláda 
- minden évben külön-külön is nyereséges, fenntartható gazdálkodás 
- az átlagos éves bevételünk meghaladja az 1 millió forintot 
-  
 

9. AZ MGKE TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGA: 

- évente kb. 18.000 egyedi látogató az oldalainkon 
- eddig összesen 1,3 millió igazolt kirándulás (túra) az oldalunk segítségével 
- 10 év alatt kb. 1 millió emlékfényképet töltöttek fel a szerverünkre 
- kb. 80 országos turisztikai rendezvényt szerveztünk (pl. a legutóbbi: 

http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=4627 ) 
- rengeteg egyéb kisebb, társadalmilag hasznos eseményt támogattunk, (csak pl. szemétszedés 408 

alkalommal, lásd itt: http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=924) 
- az 1%-os támogatások az árbevételünk kb. 30-40%-át érik el 
- a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek és ráfordítások jóval meghaladják az 

összes ráfordítás felét 
 

Budapest, 2015. május 9. 

 

 

Fazekas Zsolt 

MGKE elnöke 
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