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JEGYZŐKÖNYV 

 

a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 2017. november 2-án tartott elnökségi üléséről 

Helyszín: 1152 Budapest, Rákosmező u. 6. 

 

Jelen vannak: Fazekas Zsolt, Radvány Péter, Kecskés Tamás, Kerese István elnökségi tagok,  

valamint 2 egyesületi tag, Földeák András, FB Elnök és c tag. 

 

Az ülést Fazekas Zsolt elnök 18:00 órakor nyitja meg, és miután üdvözli a jelenlévőket, megállapítja 

az elnökségi ülés határozatképességét. 

Felkéri Kerese Istvánt a jegyzőkönyv vezetésére, Dr. Sárhidai Attilát és Földeák Andrást az elnökségi 

ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére, akik a felkérést elfogadják. 

 

Ezt követően az elnök ismerteti a napirendi javaslatot: 

 

1. Tagsági kérelmek véglegesítése, kilépések adminisztrálása. 

2. Év végi eseményekkel kapcsolatos döntések.  

3. A moderátori és ládadoki rendszer áttekintése, esetleges finomítása.  

4. Egyebek (szerződések, logtörlés lehetősége, …).  

 

A napirendi javaslatot a jelenlévők elfogadják. 

A szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 

Határozat száma: 2017/3/1. 

 

 

1. Tagsági kérelmek véglegesítése, kilépések adminisztrálása. 

 

Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban 6 tagfelvételi kérelem érkezett be. Ebből az Elnökség 

az alábbi 5 jelentkező felvételi kérelmét fogadta el: Bőthe Attila (Atipapa), Grant Julianna (emiGrant), 

Lukács István (GEONEO), Tóth Zoltán (zoltot), Pálfi Péter (pgyp). 

 

Három régebbi tagtárs nem kívánta meghosszabbítani a tagságát és kérte a tagsági állapot törlését: 

Hegedűs Klára (Avranella), Nóga Tibor (nogacsalád) és Hudák Tamás (ther). 

Az Elnökség a kilépéseket tudomásul vette, a tagnyilvántartásból törölte a kilépőket. 

 

 

2.  Év végi eseményekkel kapcsolatos döntések. 

 

A budapesti geoszilveszter időpontja december 30. 10 óra. A helyszín véglegesítése folyamatban van, 

november végéig kihirdetésre kerül. 

A geokarácsony szervezése megfelelően halad, 5 hazai és egy erdélyi helyszínen lesz geokarácsonyfa. 

 

Hatályos: az elnökségi ülés napjától. 

Határozat száma: 2017/3/2. 
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3. A moderátori és ládadoki rendszer áttekintése, esetleges finomítása.  

 

A ládamoderátori rendszer esetleges átalakítását elhalasztotta az Elnökség a választásig hátralévő 

rövid időre tekintettel. 

A ládadoki rendszer jól működik, a jelenlegi két fő terhelése meglehetősen nagy, ezért a következő 

időszakra 3 ládadoki megválasztását javasolja az Elnökség. 

 

Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 

Hatályos: az elnökségi ülés napjától. 

Határozat száma: 2017/3/3. 

 

4. Egyebek (szerződések, logtörlés lehetősége, …). 

 

A geocaching logós termékek értékesítésének elősegítése érdekében az Elnökség 2018.01.01-től 

jogdíj mentességi kedvezménnyel támogatja az értékesítést a WEB áruházban és a helyszíni 

kitelepüléseknél egyaránt. A vásárlók számára ez kb. 20% kedvezményt jelent.  

 

Felmerült, hogy a mozgó ládáknál a ládagazda törölhesse a jogtalanul beírt 'megtaláltam' logokat. 

Jogtalan megtalálás leginkább akkor fordulhat elő, ha a ládagazda által előírt speciális feltételt 

(fénykép, továbbvitel, stb.) nem teljesíti a megtaláló. Az Elnökség nem támogatja, hogy logtörlési 

jogot kapjanak a ládagazdák. De támogatja, hogy a következő logbíró váltás után (2018 január) a 

logbírónak legyen lehetősége a jogtalan 'Megtaláltam' logokat 'Egyéb'-re változtatni és kis 

magyarázatot fűzni a kérdéses loghoz. A logbírói beavatkozást mindenképpen meg kell, hogy előzze 

a ládagazda szokásos eljárása, azaz e-mail-es felszólítás, ládaoldali nyomatékosítás, esetleg telefonos 

egyeztetés. Ha a ládagazda eljárása eredménytelen, akkor kérheti a logbíró beavatkozását.  

Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 

Hatályos: az elnökségi ülés napjától. 

Határozat száma: 2017/4/4. 

 

 

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 19 óra 20 

perckor lezárta. 

 

Kelt: Budapest, 2017. november 2. 

 

 

 

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

        Fazekas Zsolt              Kerese István 

      Egyesület elnöke           jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

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

      Dr. Sárhidai Attila             Földeák András 

   jegyzőkönyv-hitelesítő       jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


