
Köszönöm Fazéknak, hogy ezt a kérdőívet létrehozhattam, támogatta a közzétételét. 

Ez az én magánkezdeményezésem volt, látva a sok élesen ellentétes véleményt egymásnak feszülve 

a fórumokon, ismerve a hangadók véleményét, de nem a csendes többségét. Ráeszméltem, hogy az 

elnökség és a moderátortestület legnagyobb jóindulattal dolgozik a játék és a játékosok érdekében, 

de a magyar geocaching majd 17 éve alatt még soha senki nem kérdezte meg fentről, hogy valóban 

ezt akarjátok, jól gondoljuk?   

Annak ellenére, hogy nem a leghatékonyabb módon került a kérdőív megosztásra, 984 játékos vette 

a fáradságot, hogy kitöltse!  

Az elmúlt 12 hónapban, 2017. április 6 és 2018. április 6-a, vagyis a kérdőív megjelenésének napja 

között, 5 983 játékos logolt megtalálást (köszönöm az adatot Old Eye-nak). Ezeket az aktív 

játékosokat célozta meg a kérdőív. Közülük 672 mindjárt az első napon, kb. 300 már reggel 10 óra 

előtt! A kérdőívre adott elképesztően tömeges, gyors és lelkes reakciókat látva, azt hiszem időszerű 

volt megállni és kérdezni.  

 

Mivel a közvéleménykutatás a magánakcióm volt, az eredmények semmire sem kötelezik a 

vezetőséget vagy a moderátorokat, de bízom benne, hogy örülnek a megerősítésnek abban, hogy 

általánosságban nagyon pozitív a játék és a munkájuk megítélése és elgondolkodnak azokon a 

válaszokon, amelyek esetleg eltérnek attól, amire számítottak.  

 

Általános megfigyeléseim a közvéleménykutatással kapcsolatban: 

- A kessertársadalom nagyon ki volt/van éhezve arra, hogy a véleményét elmondhassa. 

- A fórumot olvasók száma sokszorosa az ahhoz valaha is hozzászólók számának. 

-  A fórumon közölt információk nagyon gyorsan terjednek. 

 

Következtetéseim ezzel kapcsolatban: 

- Érdemes rendszeresen megkérdezni a játékosok véleményét megosztó vagy fontos 

kérdésekről, lehetőleg összeszedett formában (gyűjtsük össze a kérdéseket, évente egyszer 

kérdezzük meg). 

- A gyors reakcióidő bizonyítja, hogy semmi szükség a bármiféle szavazásokat (lásd pl. 

moderátorválasztás) hetekig húzni. 

 

 

Kik is a játékosok?  
Öt életkor csoportot különböztettem meg, arra gondolva, hogy talán ezeknek a csoportoknak 

különbözőek az igényeik és a kesselési szokásaik, lehetőségeik. 

18 év alatti a válaszadók: 2,2 %-a 

18-30 év közötti fiatal felnőttek, akik feltehetően egyedül vagy párjukkal játszanak: 12,5 % 

30-45 év közötti, feltehetően zömében gyerekkel együtt kereső játékosok: 46,7 % - ők vannak a 

legtöbben! 

45-60 év közötti ismét önálló felnőttek 31,2 % 

60 év fölöttiek 7,3 % 

 

Vagyis a játékosok több mint háromnegyede (77,9 %) középkorú. Kevés az ennél idősebb. Utóbbi a 

kütyüktől való idegenkedés, a kevésbé fitt egészségi állapot és az egyedül nem szívesen mászkálás 

miatt lehet. Nekem úgy tűnik, hogy a játékostársadalom elöregedőben van, vagyis 10 év múlva jóval 

magasabb lesz az idősebb játékosok száma, mert szépen beleöregszünk és mi már nem félünk a 

számítástechnikától, az erdőben egyedüllétet is megszoktuk és persze fittek is leszünk, hisz már 



régóta ezt a hobbit űzzük. De vajon a fiataloknak miért nem nagyobb arányban vonzó a játékunk?  

 

A játékosok 71,9  %-a férfi 

és 56,4 %-uk felsőfokú végzettséggel rendelkezik (a magyar népesség kb. 19 %-a diplomás).  

 

Annál a kérdésnél, hogy kivel szokott ládát keresni, több választ is be lehetett jelölni, hisz a 

helyzetből adódik, adódhat, hogy mikor kivel.  

Magas, több mint 30% az, aki rendszeresen egyedül keresgél  

44,5 % a párjával,  

43,6 % a családjával,  

39,5 % a barátaival 

többen a kutyájukkal, néhányan a tanítványaikkal. 

 

Elsősorban mivel szoktak keresni? (Egy választási lehetőség volt.) 

- Több mint fele (51,4 %) telefonos applikációval, - így nem csoda, hogy az „Egyéb megjegyzések”-

ben többször előfordul az app fejlesztése iránti vágy. 

- 44,3 % túra GPS-szel 

Többen írták, hogy a kettővel együtt, vagy a túra hosszától függően. 

Néhányán még mindig térképpel, páran autós GPS-szel játszanak. 

 

Mennyire aktív ládászok? 

Az elmúlt 12 hónapban a kitöltők  

17,9 %-a 10 vagy annál kevesebb ládát 

40,8 % 10-50 között 

22,5 % 50-100 között 

18,7 % 100-nál több ládát keresett meg. 

 

Eddig összesen ennyi ládát találtak meg: 
7,8 % 1-10 között 

14,4 % 10-50 között 

12,2 % 50-100 között 

31,5 % 100-500 között 

17,8 % 500-1 000 között 

11,1 % 1 000-2 000 között 

5,1 % 2 000 fölött – ez 50 főt jelent. Jelenleg 65 játékosnak van 2 000-nél többtalálata, tehát a nagyon 

aktív játékosok ¾-e válaszolt, de jó látni, hogy a kezdők is magukénak érezték a feladatot. 

 

Na, és a lényeg, miért játszanak, mit jelent nekik a geocaching? (Egy válaszlehetőség volt 

– jobb lett volna, ha több van, mert, mint kiderült társaságtól, hangulattól, helyszíntől is függ, hogy mikor 

miért.) 

 

A látnivaló és a jó rejtés egyformán fontos a játékosok mintegy ¾-ének (71,1% választotta ezt az opciót, 

de a „Más”-t választok közül is többen lényegében ezt írták. 

17,7% elsősorban a látnivaló miatt megy, ezen kívül  

3,2 % sokszor nem is keresi meg a ládát. 

Kevés, 4,6 % az, akinek elsősorban a láda megtalálása okoz örömet, még kevesebb 1,3%, akit az eggyel 

több pont birtoklása boldogít. 



Sokan elsősorban túráznak és ha éppen van arra láda, amerre járnak, megkeresik. Mások pont fordítva, a 

ládák határozzák meg a túraútvonalukat.  

 

A következő, egy válaszlehetőséges kérdésre, hogy általában mi alapján választja ki a 

megkeresendő geoládákat elsöprő többség, 82,2% válaszolta azt, hogy „ha egy adott 

területen vagyok, akkor ott igyekszem minden ládát megkeresni”.  

Tehát az, a valamely láda kritizálásakor a fórumon gyakran elhangzó ellenérv, hogy „nem kell minden 

ládát megkeresni” a játékosok nagy többségénél nem állja meg a helyét, mert bizony ők úgy 

gondolják, hogy minden ládát meg kell keresni! Akkor pedig legyen minden láda jó!  

 

Hogy szokták használni a ládaoldalt? (Egy választási lehetőség volt.) 

25,4 % mindig elolvassa a teljes ládaleírást – van aki a keresés előtt, van, aki utána 

43,8 % ha érdekli a téma, elolvassa 

17,6% elolvassa, ha ne túl hosszú 

1,9% a „Más” opciót választotta, de mint kiderült, ők is elolvassák. Itt ez a bejegyzés azt hiszem, 

sokak véleményét kifejezi és a rejtők figyelmébe ajánlom: „A személyes hangvételű ládaoldalt alaposan 

elolvasom, a bemásolt szöveg nem érdekel.” 

Csak 10,4% az, aki csak a kereséshez szükséges információt olvassa el. Néhányan (0,9 %) csak a 

koordináták alapján keresnek. 

 

Hol szeretnék, hogy legyenek a geocaching.hu-n megjelenő új rejtések? (Egy 

válasz volt lehetséges.) 

Ez a válasz engem meglepett, ugyanis a „Bárhol a világon” magyar vonatkozással vagy a nélkül 

összesen 40,3% szavazatot kapott és ebből alig több mint a felének fontos, hogy magyar vonatkozása 

legyen a helynek. Azt gondolnám, a nemzetközi rejtéseknek ott van a geocaching.com. Akikkel 

beszéltem erről azt mondták, ők úgy értettek „bárhol a világon, ahol karban tudja tartani a rejtő.” 

Hiba a részemről, hogy ilyen opció és egyéb megjegyzés írásának lehetősége ennél a kérdésnél nem 

volt.  

A harmadik helyezett a „Csak a mai Magyarországon” opció, ezt 16,8 % támogatná. 

 

Milyen ládacélpontokat kedvelnek? (Több válaszlehetőség volt.) 

Több mint háromnegyede (76,6 %) a túrázósat 

30,5 % a városiakat 

30,3 % elsősorban nem azt mérlegeli, hogy túrázós vagy városi, hanem azt, hogy könnyen 

megközelíthető legyen. 

 

És milyen fajta ládákat? (Többet lehetett választani.) 

96,1 % a hagyományosat 

29,8 % a virtuálisat 

27,3 % kedveli a multikat 

15,6 % a mozgókat 

10,1 % az eseményládákat, vagyis a rendezvényeket 

 

Milyen jellegű rejtéseket szeret? (Többet lehetett választani) 

A játékosok több mint fele szereti ha egy ládát könnyű megtalálni (51,9 %) és több mint fele szereti, 

ha nehéz. Itt is valószínűleg helyzettől és társaságtól függ, hogy éppen mit keres szívesen. 



 A válaszadók 51,5-a örül az agytornának, 27,3 % egyáltalán nem örül. 42,9 % örül a fizikai kihívásnak, 

18,7 % egyáltalán nem örül.  

Azok, akik a szellemi kihívást kedvelik, legjobban az olyan rejtvényeket kedvelik, amit a helyszínen 

kell megoldani (53,7%).  

A fizikai kihívások közül a hosszú túrák a legkedveltebbek, 61 % választja ezt, 34,9 % szívesen 

biciklizik, 22 % körüli a mindenféle mászásokat kedvelők aránya és hasonló arányban örülnek a vizes 

feladatoknak is, 13,6 % szívesen evez, 7,5 % szívesen úszik egy ládáért.  

 

Mit gondolnak az elkérős ládákról? (Egyet lehetett választani.) 

Nagyrészt nem szeretik! 83,1 % nyilatkozott így. Közülük 50,4 % úgy gondolja, hogy ez nem 

geocaching.  

Van aki megengedőbb és úgy véli, van olyan helyzet, amikor ez a legjobb megoldás és 11,2% 

kifejezetten kedveli, mert nagyobb az esély, hogy a ládát a helyén és jó állapotban találja. 

Van, akiket az időbeni korlátozottság zavar, van, akit a beszélgetés a ládát őrző idegennel, van, aki 

kellemetlenül érzi magát, ha csak elkéri a ládát, de nem megy be a múzeumba. Legjobban ez a 

megjegyzés tetszett: „A hátamon feláll a szőr, amikor ilyet kell kikérni, de mindig kellemesen 

csalódok.” 

 

A ládák méretéről ezt gondolják (Egyet lehetett választani.) 

80,4 % szerint mindegy mekkora a láda, csak legyen normális a logbook benne 

14,2 % a nagyobb ládákat szereti 

5,4 % pedig a kisebbeket 

 

A beltartalommal kapcsolatos kérdésre viszont ezt írták: (Egyet lehetett választani.) 

18,3 %-nak nagyon fontos az ajándéknézegetés, cserebere,  

12,3 % csalódott, ha nincs a ládában ajándék. Vagyis e két válasz alapján több mint 30 %-nak 

mégsem annyira mindegy, hogy mekkora a láda, hisz azt várják, hogy a láda akkora legyen, hogy 

férjen bele valami kis meglepetés.  

40,8 % beéri azzal ha a dobozban jó minőségű logbookot, tollat, mugli infot talál 

28,5 % csak a jelszóra összpontosít. 

 

Ez utóbbi állítást megerősíti a Mit csinál, amikor kinyit egy ládát? kérdésre adott válasz: 

27,9 % állítja, hogy rögzíti a jelszót és logol vagy nem is bajlódik az írással. 

A maradék 72 % (708 válaszadó) viszont szívesen időzik a ládánál, 17,7 % olvasgatja a bejegyzéseket 

a logbookban, 18,8 % átnézi a láda tartalmát.  

Örömteli, hogy 35,5% mondja azt, hogy nemcsak átnézi a ládát, hanem kiszedi a szemetet, pótolja, 

ami hiányzik. Az általam megtalált ládák alapján úgy érzem, ez egy kicsit a helyesnek vélt, de nem 

feltétlenül követett magatartás. De már az is reménykeltő, ha tudják, hogy ez lenne a helyes. 

 

Milyen logokat ír? (Egyet lehetett választani.) 

46,6 % mondja azt, hogy élményeit, megfigyeléseit leírja a logjaiban, ezzel köszönve meg és segítve a 

rejtő munkáját és  

6,6 % számára a logok mintegy naplóként szolgálnak, ezért írják gondosan 

Ha megnézünk egy átlagos ládaoldalt a sok sablonlog között egyre kevésbé találni informatívat. Mi 

lehet az eltérés oka? Nagyrészt a csak évente néhány ládát megtalálók veszik a fáradságot a 

hosszabb log írására? 



 

Meglepett, hogy a játékosoknak csak épphogy fele, 50,5 % gondolja azt, hogy a rejtő kötelessége 

karbantartani a rejtéseit és 49,9% vélekedik úgy, hogy ez nem CSAK a rejtő kötelessége.  

Azt feltételezhetnék, hogy akkor kb. 50% nyilatkozta azt, hogy segít a karbantartásban, de az előbb 

láthattuk, hogy a legjobb esetben is csak 35,5 %, aki rendben, kitisztítva hagyja ott maga után a 

ládát.  

 

Mit gondol a ládagyógyításról?  

23,6 % gondolja úgy, hogy nem az ő dolga.  

76,4 %, 750  (!)  fő állította, hogy valamilyen formában részt vesz a gyógyításban. Közülük 38-an igazi 

angyalok, felkeresnek egy már megtalált beteg ládát, csak azért, hogy meggyógyítsák. 105 fő, 10,7% 

hord magával általában gyógykészletet és pótol, amit kell. Elvileg 607 ember, 61,8 % visz magával 

kellékeket, ha előre tudja, hogy szükség van rájuk. A bökkenő csak az, hogy sokan csak a megtalálás 

után, otthoni logoláskor olvassák el a ládaoldalt. 

Ehhez a nagyon pozitív gyógyítási hajlandósághoz képest a Mivel segíti vagy segítené 

szívesen a játék működését, fenntartását? (több válaszlehetőséges) kérdésre csak jóval 

kevesebb, 21,6 %, jelölte meg a ládagyógyítást.  

Ugyanerre a kérdésre válaszolva az aktív játékosok majdnem fele, 48,4 % válaszolta azt, hogy a játék 

arra van, hogy játsszon, nem gondolkodott még azon, hogy mivel segíthetne.  

Jó lenne tenni azért, hogy ez a hozzáállás változzon! 

Egy hasznos, nem megszokott válasz a segítésre: Nagyon szívesen kijavítanám legalább azon 

ládaoldalak helyesírási vagy stilisztikai hibáit, mely ládákat már megtaláltam.  

 

Mit gondol az olyan ládáról, amelynek a gazdája már nem aktív játékos vagy 

nem törődik a karbantartással?  (Egyet lehetett választani.) 
A játékosok kétharmada  (66,2 %) véli úgy, hogy a ládának nincs helye a hanyag gazdánál.   

Az összes válaszadó 51,9 % véli úgy, hogy a ládának új gazdát kell keresni,  

14,3 % az egyesület tulajdonába tenné át és a karbantartását a közösségre bízná.  

23,9 % szerint mindegy kinek a nevén van, ha kereshető állapotú. Talán itt a hagyományos ládákra 

gondoltak és nem jutottak eszükbe az ős, sokpontos leolvasósdi multik, amik nagy valószínűséggel 

sosem betegszenek meg, viszont megkeresésük kevés geocaching élményt ad és egy-egy várost 

behálózó pontjaik sokszor útjában vannak újabb, jobb rejtéseknek. 

8,1 % új véli, hogy a gazdátlan beteg ládák, különösen a rossz értékelésűek szűnjenek meg, ha 

bizonyos határidőn belül nem fogadja őket örökbe senki.  

 

A karbantartás témakörhöz tartozik egy már korábban megszavaztatott kérdés, aminek a 

végeredményébe azonban nem mindenki tudott belenyugodni. Ezért, gondoltam, öntsünk tiszta 

vizet a pohárba, kérdezzük újra meg azt, hogy a rejtőt jutalmazzuk, motiváljuk-e azzal, 

hogy a saját ládája karbantartásáért legalább egyszer pontot kap. (Egyet lehetett 

választani.) 

18,7 %, 184 játékos választotta a „kapjon” opciót, de a „más” lehetőségnél is még néhányan így, 

vélekedtek, sőt egy valaki szerint MINDEN karbantartásért járjon pont, 3 másik szerint csak bizonyos 

időközönként. 



41,4 %, azaz 407 ember szerint a karbantartás nem megtalálás, tehát nem jár érte pont. A „más” 

kategóriában még 3-an vélekednek így, négyen pedig úgy, hogy külön számolt, karbantartói pontok 

vagy más jutalom járjon érte. 

Most csak 36,7 %, 360 ember megengedő a saját mozgóláda megtalálásával kapcsolatban, plusz a 

„más” opciónál még 3-an. Ez meglepett, de érthetővé válik, ha megnézzük a mozgóládákkal 

kapcsolatos általános kérdést, amiből kiderül, hogy 8,9 % azt sem tudja, mi az a mozgó láda, ezen 

kívül pedig a játékosok 38 %-át nem érdeklik a mozgóládák.  Vagyis összesen 46,9 %-ot (másik 

kérdésre kapott válasz szerint 42,8 %-ot) hidegen hagynak a mozgók. 

 

De nézzük azokat, akiket érdekel!  

522-en mondják, hogy kisebb-nagyobb erőfeszítés árán megkeresik a mozgóládákat (53,1%). Közülük 

53-at hoz igazán lázba egy mozgó, nagyobb távolságokat is szívesen megtesznek érte. 

 

A Mennyi mozgóláda legyen? (Egy válaszlehetőséges) kérdésre  

292-en (29,7 %) válaszolták azt, hogy örülnének, ha megjelenhetne több, ötletes mozgó.   

15,4 % szerint pont annyi mozgó van, amennyi kell,  

12,1 % akár szívesen beáldozná a céltalan mozgókat, szerintük kevesebb mozgó is elég lenne.  

 

Miért nem viszi tovább a mozgót?  (többet lehetett választani)  
331-en (33,7 %) azért nem, mert bizonytalan, mikor van módjuk elrejteni.  

109-en félnek, hogy nem boldogulnak az oldal szerkesztésével. 

49-en nem tudják bemérni a koordinátákat. 

100-an nem akarják más orra elől elvinni és azok között, akik a „Más” opciót választották, szintén 

többen említik ezt.  

97-en állítólag nem ismernek olyan helyszínt, ahová el lehetne rejteni. 

48-an bevallják, hogy azért nem vesződnek vele, mert anélkül is jár a pont.  

215-en tovább szokták vinni. 

Az egyéb megjegyzések között nekem a legjobban az tetszett, hogy „Most már megnézem, mi az a 

mozgó láda.” 

 

Ha már lehetne, de még nincs saját rejtése vagy van, de nem tervez többet 

rejteni, mi ennek az oka? (Többet lehetett választani.)  
20 % nem ismer újabb ládaérdemes helyet. 

17,2 % nem szeretne a karbantartással bíbelődni 

16,6 % úgy véli, nehéz egy ládaoldalt összeállítani 

12,9 % fél a moderációtól 

12,3 %-nak már van elég rejtése 

22,7 % nem rejt, hisz nem kötelező rejteni 

 

Megjegyzések közül néhány:  

- Inkább egy közelit örökbe fogadok  

- A ládaérdemesnek gondolt helyszín tiltott (védett) területen van. 

- Csak annyit rejtek, amennyit gondozni is tudok. 

- A ládagazdaság felelősség. Amit mástól elvárok, az rám is vonatkozik. 

- Nem igazán van rá időm, hogy helyet keressek neki, illetve rendszeresen karbantartsam. 

- Nem lenne időm megkeresni a terület jogos tulajdonosát és engedélyt kérni. 



- Inkább ládagyógyítással próbálok segíteni. 

- Inkább adoptálok, ha megtehetem. 

- Ami van, azt szeretnénk megfelelő állapotban tartani. 

- Van tervem, de még nem áll módomban elég mélyen megismerni a környéket ahhoz, hogy 

megfelelő rejteket találjak, gondossan megírhassam a ládaoldalt.  

- Időhiány. Nem válallom, amíg nem vagyok biztos benne, hogy megfelelően tudom gondozni.  

- Én még tervezek több rejtést, de hamarosan le kell lassulnom, mert túl sok ládát már nem lehet 

rendesen karbantartani.  

- Csak elérhető közelségbe rejtenék, de a ládahalmozódás nem engedélyezett. 

- Sajnos kevés az időm a játékra és ilyenkor szeretnék új helyekre eljutni, viszont ha beteg lenne a 

ládám, akkor azt kellene karbantartani.  

- Már próbáltam, elutasították, elment a kedvem a rejtéstől. 

- Még nem lehet, de már szeretnék rejteni, tudok jó helyeket, ahol még nincs láda! 

- Amint lehet, szeretnék rejteni! 

- Beleföccölök egy csomó időt és energiát, aztán a moderáció elbuktatja. 

- Nem szeretnék ládát rejteni, mert én a játékban a játékos vagyok, nem a játékmester.  

 

Ha már lehetne, de még nincs örökbefogadott ládája, mi ennek az oka? (Többet 

lehetett választani.)  
31,5 % közelében nincs örökbefogadható láda 

21,8 % nem szeretne a karbantartással bíbelődni 

12,2 %.-nak van már elég ládája 

26,5 % azt gondolja, ha nem kötelező ládagazdának lenni, akkor miért is lenne 

 

Sokan írják, hogy már van örökbefogadott ládájuk, vagy ha már lehet, akkor majd szívesen fogadnak 

örökbe, de sok a tév- vagy elavult információ is. Érdemes lenne az Adoptálható ládák oldalt 

kiegészíteni egy felvilágosító reklámszöveggel, hogy miért jó adoptálni, mikor lehet, mi a menete 

(nem kell újramoderáltatni, ha nem nagyon változik). 

 

Többen írták azt, hogy  

- Azt érzem saját rejtésnek, ami az én ötletemet valósítja meg. 

– Még nem foglalkoztam ezzel, de inkább örökbefogadnék, mint újat rejtenék.  

– Ha majd már lehet, akkor szívesen fogadok örökbe.  

– Nem ismerem az örökbefogadás menetét.  

– Esélyem sincs, hogy értesüljek róla, másokhoz sokkal gyorsabban eljut az info. A közelség pedig pl. 

előnyt jelenthetne, küldhetnétek róla levelet is.  

– Ha nem lett volna lehetetlen áttolni a moderáción, többet is örökbefogadnék a közelemben. 

 

A rendezvényekről így vélekednek: (Egy válaszlehetőség volt.) 

A válaszadók 57,1 %, vagyis az aktív játékosok nagyobb része nem jár rendezvényekre! 

Akik viszont igen, azok közül többen a három nagy rendezvényen kívül szeretnének több területi 

vagy tematikus rendezvényt.  

Nagyon meglepett, hogy csak 2,1% vélekedik úgy, hogy egyesületnek a saját rendezvényszervezés 

helyett a színvonalas tagi kezdeményezések pártolása lenne a dolga. Az egyéb megjegyzésekbe 

viszont többen jelezték, hogy a központi rendezvények mellett a tagi szervezésűeket is támogatnák. 

Többen hiányolják a teljesítménytúrákat.  



Többen úgy gondolják, hogy a rendezvények csak egy belső körnek szólnak.  

Megint egy igencsak rosszízű, elavult, talán sosem igaz vélemény: - Hatalmas mutyi és alkalom arra, 

hogy a haveroknak „nyeremény” gyanánt ajándék készülékeket osztogassunk.  

– Minél több rendezvény annál jobb, mindegy, hogy az egyesület vagy más szervezi.  

– A geokarácsonyokat élvezem, voltam versenyen is, de az nem fogott meg, egyszer voltam 

többnapos túrán is, az tetszett.  

– Voltam már nagyon jó versenyen. 

 

 

 

Egyéb vélemények a kérdőív végén (Elnézést kérek, az általános megjegyzés tétel lehetősége az első 

270 kitöltésnél meg nem létezett, a visszajelzések hatására csináltam gyorsan.) 

 

Pozitív:  

Általános: 

- Alapvetően nekem jó ez így ahogy van, és hiányozna ha nem lenne. 

- A játék segítségével, rengeteg olyan látnivalóval gazdagodok, amelyeket talán soha nem is kerestem 

volna fel. 

- A jobbító szándékot nagyra értékelem, köszönöm azok munkáját, akik tesznek a kedvenc hobbinkért 

- A legjobb hobby 

- A legjobb időtöltés a világon 

- A legjobb szabadidős program! 

- A magyar GC messze veri a világ többi részén elérhető verziókat. Csak igy tovább!! 

- A világ legjobb játéka, nagyon örülök, hogy rátaláltam, köszönet érte mindenkinek, aki miatt keresgélni 

lehet!😊 

- A világ legjobb játéka! Minden alkalommal, amikor szóba jön, valakit megfertőzök vele. Rengeteg olyan 

helyre eljutottam és olyan érdekességet megtudtam így, amit a ládák nélkül talán sohasem 

találtam volna meg. A modern kori kincskeresés élménye semmihez nem hasonlítható. 

- Az Egyesületnek további jó munkát kívánok! 

- Az egyik legkönnyebb és legjobb módja annak, hogy gyermekeinket kizökkentsük a mobiltelefonok, 

tabletek, XBOX/PS világából. Minden gyermekes családnak ajánlom! 

- Azért kezdtem el ezt a játékot, hogy a gyermekeimet kimozdítsam otthonról, érdekes “kincskereséssel”. 

Bevált és szeretik. Ők kérik menjünk ládázni. Miattuk köszönöm az egyesületnek és minden rejtőnek a 

munkáját! :-) 

- Bárki amit tesz az egyesületért, a játékért megérdemel egy vállveregetést 

- Csak így tovább! (4x) 

- Csak így tovább, örülök neki, hogy van ez a játék. Sokszor olyan helyekre visz el, amit a ládák nélkül nem 

keresnék fel, pedig érdemes. :) 

- Családi kirándulásokra, túraötletekhez használjuk a geocashinget. Sok olyan helyre is eljutok, ahová 

enélkül eszembe sem jutna. Hobbi szinten jó dolognak tartom. 

- Elégedett vagyok (2x) 

- Elégedett vagyok mindennel 

- Elégedett vagyok az egyesület működésével. 

- Ez a játék segít abban, hogy nyaraláskor illetve kirándulásokon hova menjek el. 

- Ez egy nagyon szuper motivációs eszköz a kiránduláshoz és rengeteg hasznos információt illetve ötletet 

lehet begyűjteni!!! 

- Ez így részemről egy nagyon jó játék, ahogyan jelenleg van! 

- Főleg a gyerekeim miatt keresünk ládákat, de az is nagyon jó, hogy érdekes helyekre találunk ilyenkor. 

- Hajrá, hajrá 



- Hajrá geocaching! 

- Hajrá Geocaching.hu! 

- Így tovább.... 

- Imádom a ládázást,  

- Imádom a geocachinget! 💝 

- Imádom, csak így tovább! :) 

- Imádom a geocashinget!:) 

- Imádom ezt a játékot! 

- Izgalmas, kalandos, szép és ismeretlen helyek bebarangolásával kellemes időtöltés. :-) 

- Jó játék, csak így tovább (2x) 

- Jó játéknak tartom! 

- Jó játék. (3x) 

- Jó a játék. 

- Jó így, nem kell változtatni 

- Jó kikapcsolódási lehetőség, nekem jobban tetszik mint a COM verzió. 

- Kedvelem a játékot ! 

- Kedveljük a játékot, az oldalt használjuk szabadidős célpont keresésre. 

- Kedvenc időtöltésem, hobbim a geocaching. 

- Kezdőként nem igazán van még mit mondanom, örülök, hogy rátaláltam erre a játékra 

- Kezdo vagyok, eddig nem nagyon tudom, mit javasolhatnek. Jol mukodo, preciz rendszer. Amennyire en 

latom teljesen rendben van. 

- Király 

- Király a játék 

- Kosz es hajra! En csinaltam ezeket, hatha erdekes: www.zotyo.hu/navitel/ es 

www.zotyo.hu/navitel/osmand.htm 

- Köszi a játékot! 

- Köszi, jó, hogy vagytok! 

- Köszönöm a játék lehetőségét! (2x) 

- Köszönöm a játékot és a fejlesztéseket! 

- Köszönet a lelkes rejtőknek és az önzetlen karbantartóknak! 

- Kòszönöm a munkájukat 

- Köszönöm a sok élményt amit a geocaching ad. 

- Köszönöm az Egyesületnek és minden tamogatónak, hogy lehetővé teszi a játékot. A fejlesztések jók és 

hasznosnak ítélem őket 

- Köszönöm azoknak, akik lehetővé teszik ezt a játékot! 

- Köszönöm eddigi munkájukat! 

- Köszönöm ezt a nagyszerű lehetőséget. Nagyon sok élményben, látnivalóban volt részem a 

geocachingnek köszönhetően. Gyakran olvasgatom a ládaoldalakat csupán ismeretszerzés céljából, de ha 

kellően felkelti az érdeklődésemet, akár néhány napra el is utazunk a környékre. 

- Köszönöm a lehetőséget. Gyerekeimmel ládázok, szívesen rejtenénk, de tartok tőle egy kicsit. 

- Köszönöm minden aktív rejtőnek a munkáját 

- Köszönjük az oldal üzemeltetőjének a munkáját! 

- Köszönöm az oldal fenntartását és fejlesztését. 

- Köszönet a lelkes rejtőknek és az önzetlen karbantartóknak! 

- Köszönet a vezetőség aktivitásáért! 

- Köszönöm, hogy vagytok! (2x) 

- Köszönöm, hogy e csoport tagja lehetek! 

-.Köszönöm hogy létrehoztátok ezt a játékot:)) 

- Köszönöm hogy részese lehetek a Játéknak! 

http://www.zotyo.hu/navitel/osmand.htm


- Köszönöm az Egyesületnek és minden támogatónak, hogy lehetővé teszi a játékot. A fejlesztések 

jók és hasznosnak ítélem őket 

- Köszönet a játék fenntartásáért! 

- Köszönöm a játékot. 

- Köszönöm a közösségnek ezt a lehetőséget, hogy fiammal sikerült megszerettetnem a túrázást. 

- Köszönjük a munkátokat!!! 

- Köszönöm a sok munkát! 

- Köszönöm a munkátokat! Az egyesületét és a lelkiismeretes rejtőkét is. Ez egy jó és érdekes dolog. 

Kevéske, többnyire bringatúrás geocachingeléseim közben sok olyan helyre jutottam el, ahová biztosan 

nem mentem volna. 1-2 problémás rejtéstéstől eltekintve kellemes élményekkel, képekkel gazdagodtam.  

- Köszönöm hozzánk való jóságotokat, az élet tartsa meg e jó szokásotokat! :) 

- Köszönöm mindenkinek, aki azért dolgozik, hogy mi játszhassunk! 

- Köszönöm mindenkinek a ládakeresgélés lehetőségét. 

- Köszönöm minden rejtőnek és lelkes ládakarbantartónak a munkáját. 

- Köszönjük a rejtéseket,mert így jutunk el érdekes helyekre. 

- Köszönjük a vezetőség és a funkcionáriusok (moderátorok, stb.) munkáját! 

- Köszönet a rejtőknek és az egyesületnek! 

- Köszönöm a rejtőknek a lehetőséget! Rengeteg élményhez jutottunk általuk. 

- Lassan 11 éve van saját ládánk. Sok barátunkkal megismertettük ezt a remek játékot, akik azóta lelkes 

keresők lettek. 

- Legjobb 

- Lelkes élvezője vagyok a játéknak, nagy igényeim, új vágyaim nincsenek azon túl ami adott. :) Örülök 

minden igényes ládának, a megtalálásuknak és az odáig való eljutás adta élményeknek. Csoda ez a játék, 

sokat ad nekem! 

- Minden ok 

- Még új játékos vagyok, de nagyon élvezem, hogy a kutyámmal kereshetem a ládákat. 

- Még új vagyok. Eddig nagyon tetszik 

- Minden elismerésem a munkájukhoz! 

- Mindenkinek ajánlom 

- Most is jól működik, de minden újításra nyitott vagyok. 

- Nagyon jó játék és kimozdít, sétálásra ösztönöz. 

- Nagyon jó játék (sport) a geocaching, sok érdekes és szép hely megismerését köszönhetem neki. 

- Nagyon jó ötletnek tartom ezt a játékot csak így tovább 

- Nagyon jó játék (3x) 

- Nagyon jó játék. Szeretünk a gyerekeimmel ládákat keresni kirándulásaink alkalmával. Többször volt, 

hogy ládatérkép alapján választottunk kirándulóhelyet. Köszönjük a lehetőséget. 

- Nagyon koszonjuk a szervezest, barmerre megyunk, mindig ladazunk! 

- Nagyon köszönöm az Egyesület aktív tagjainak eddigi tevékenységét, a sok munkát, ami lehetővé teszi, 

hogy élményeket szerezzünk a játékkal. 

- Nagyon jó az ötlet, a játék. Imádjuk 

- Nagyon szuper "játèk" 

- Nagyon örülök, hogy pár évvel ezelőtt barátaim javaslatára csatlakoztam a játékhoz. Így ma már a 

túráink során a geoláda keresése még izgalmasabbá teszi a kirándulásokat. Jó munkát kívánok Önöknek 

és köszönöm, hogy részese lehetek ennek a játéknak. 

- Nagyon örülök ennek a játéknak, remélem sokáig kereshetek még ládákat! 

- Nagyon örülök ennek a játéknak, a természetjárást élvezetesebbé teszi, a túrák izgalmasabbá válnak 

általa. 

- Nagyon szeretem a geocachinget és örülnék újításoknak 

- Nagyon szeretem a játékot, örülök, hogy megismertem, hogy van ilyen oldal. 

- Nagyon szeretem ezt a játékot 



- Nagyon szeretem ezt a játékot, remélem, nem változik meg túlságosan, mert szerintem kb. így jó, ahogy 

van! 

- Nagyon tetszik a játék. 

- Nagyon tetszik a játék, jól átgondolt a weboldal! 

- Nekem nagyon bejön.. túra séta cslád 

- Nekem nagyon bejött ez a játék, számomra egy remek túrázással egybekötött kikapcsolódás. 

- Nekem nagyon sokat adott ez a játék, örülök, hogy rátaláltam 

- Nekem úgy tetszik az egész, ahogy van. És ami fejlesztés, bővülés történt az elmúlt években, nekem 

tetszenek. 

- Nemrég kezdtem, nagyon tetszik 

- Óvodás kisgyerekeinkkel nagyon jó családi program. 

- Örülök hogy belefogtunk! 

- Örülök hogy ládázhatok 

- Örülök, hogy megismertem ezt a játékot. Sok helyre eljutottam, olyan helyekre ahova a játék nélkül nem 

sikerült volna. 

- Örülök, hogy van ez a lehetőség, nagyon sok szép élménnyel, hellyel gazdagította az emlékrepertoárt. 

Köszönet a tagoknak, elhivatott társaknak.  

- Örülök, hogy játszótársatok lehetek!  

- Örülök hogy rátaláltam erre a játékra. 

- Orulok a csoportnak, csak igy tovabb!! 

- Örülök, hogy az oldal által ismét találkoztam ezzel a remek játékkal 

- Örülök hogy rátaláltam erre a játékra. 

- Örülök hogy vannak lelkes tagok akik fenntartják a játékot 

- Remélem még sokáig lesz geocaching.hu :) 

- Remek elfoglaltság. 

- Részemről nagyon kedvelem ezt a játékot, csodálatos, ahogy megmutatja nekem-nekünk az országot és 

annak számtalan szépségét… hálás vagyok mindenkinek, aki segíti, szervezi ezt a játékot, remélem még 

sokáig keresgélhetem a dobozokat :))))))  

- Sok sikert! (2x) 

- Sok sikert, orulok, hogy vagytok. 

- Szeretem a játékot, mert aktív kikapcsolódást jelent.  

- Szeretek játszani, a játék öröméért 

- Szeretek játszani! 

- Szeretem csinálni 

- Szeretem és kész! Jó így, ahogy van :) (kezdő vagyok) 

- Szeretem a gc-t, mert mindig az adott igényeimhez tudom igazítani a keresést. 

- Szeretem a játékot, összességében elégedett vagyok a működésével 

- Szeretem  a játékot, tetszenek a kisebb kihívást is jelentő ládák. Túrázás szempontjából is már 

sok jó ötletet kaptam.  

- Szeretem a geoládákat, csak így tovább! 

- Szerintem aki nem keres ládát annak is hasznos lehet az oldal turisztikai látnivalók igényes 

adatbázisaként  

- Szerintem ez egy nagyon jó játék. Kár hogy nem előbb találkoztam vele. 

- Szerintem jól működik ez a rendszer. Nagy köszönet azoknak aki sokat tesznek ezért! :) 

- Szuper (2x) 

- Szuper, hogy vagytok! Igazi kikapcsolódás a keresés!!! 

- Szuper, hogy van. :) 

- Szuper jó játék 

- Szuper  a weboldal, a geocahcing, csak így tovább és köszönet! 

- Tetszik az egész 



- Tisztelem a munkájukat. Csak így tovább! 

- További jó munkát kívánok 

- További sok sikert kívánok! 

- Több mint 10 éve játszom, és még nem untam meg. :-) 

- Tök jó.  

- Tök jó minden. 

- Utazásaink tervezésénél az úti célok kiválasztásához nagy segítséget és inspirációt ad a geoládák 

elhelyezkedése! Ezért nagyon hálás vagyok. 

 

 

 

 

 

Negatív: 

- Sajnos rettenetesen felhígult a társaság, amióta nem kell "minőségi" gps a kereséshez, hanem egy 

akármilyen telefonnal is működik.:( 

Sajnos sok játékos nem tiszteli a rejtők munkáját és tönkreteszi, szemeteli a ládát.Amikor 2006 -ban 

elkezdtünk ládászni, még egész rendesek voltak a ládák, tisztességes ajándékokkal. Az ifjúságnak még 

olvasnivalót is tudtunk beletenni ha megfelelő nagy és jól záródó volt. Ma már nem mondható ez el. 

pedig úgy tudom nagyon tetszett sok gyereknek az ifjúsági könyv, sokan még meg is köszönték. 

- Sokszor találkozunk olyan ládákkal, amit a gazdája nem gondoz, és siralmas állapotban vannak. Ez akkor 

igazán csalódás, ha gyerekek is csatlakoznak hozzánk. Az mikro ládákat pedig kifejezetten nem szeretem, 

különösen, ha forgalmas helyen van, ahol nagy a mugliveszély. 

- Többször futottunk már bele, hogy magánterületen vagy elzárt területen van a láda, és ez nem volt a 

leírásban benne. Vagy ha igen, akkor a terület tulajdonosa / őrzője nem tudott róla, hogy láda van a 

területén. 

- Tul bürokratikus. A comon még jelszó sincs 

Rejtésekkel kapcsolatban: 

- Adoptálható ládák kivételével a ládák adás-vétele legyen engedélyköteles.    

- A játék (illetve a játékban szereplő ládák) egy része lehetne szabadon hozzáférhető, de a ládák 

többségénél szerintem nem lenne elvetendő hozzáférési díj bevezetése. Valószínűleg egy minimális 

anyagi áldozathozatal javítaná az ládákra való odafigyelést.  

- Az erdektelen rejteseket nem kellene engedni. Van mar eppen eleg igy is... Kreativ formabonto, akar 

ujszeru rejteseket tamogatni kellene. 

- Csak minőségi ládákat fogadnék el. Adjon valami pluszt egy láda, akár természeti, történelmi, építmény 

vagy népszokás témában.  

- Szeretnénk minél több színvonalas rejtést. 

- Szeretnék színvonalasabb rejtéseket. 

- Sok helyütt nem elég kreatív a rejtés, akkor sem, ha lenne rá jobb mód, és ugyanolyan könnyű (Mánva, 

Árpád kori templom) 

- Jó lenne egy ládaminőség-biztosító szabály vagy irányelv. Arra kellene törekedniük a rejtőtársaknak, 

hogy minél színvonalasabb rejtéseket készítsenek. Esetleg rejtési ötleteket lehetne adni. 

- Egy-két régi láda felülbírálására szükség lenne van, ami olyan helyre került, ahol nincs is semmi, vagy 

benőtte a gaz azóta (vagy szimplán télen lett rejtve). Egyes régi ládák leírása meglehetősen szűkszavú, 

szinte semmi információt nem tartalmaz, ezek kibővítése is jó lenne. 

- Eleinte vonzott a láda konkrét megtalálása is, ezért kezdtem a játékba. Sajnos egy idő után eléggé 

egyhangúvá vált, mind a rejtés stílusa (nagy fa tövében, messziről árulkodó gallyak között), mind a 

ládában lévő értelmetlen "kinder" ajándékok tömege. Szerintem lehetne jóval érdekesebb a rejtés maga - 



konkrétan a rejtek helye, módja is, és az odatalálás szellemi feladványa is. Nagyon tetszett annak idején a 

GCMAUT láda ötetessége!! Hasonlóakat, vagy még bonyolultabbakat szívesen fogadnák. 

- Ne legyenek direkt szivatós és koordináta számolgatós ládák! Azt nem szeretem. 

- Az olyan geoládákat szeretném megszüntetni amelyek csak nyitvatartási időben lehet megtalálni 

- Az aplikációs programnál a fizetős rész átgondolása. Több esetben kerestem fel kiírt ládakordikat amik 

fizetősben láthatóak csak. Az első három esetben nem találtam meg a ládát. Itt döntöttem el, nem fizetek 

ezért.  

- Az unalmas, szántóföld melletti árokban fakupaccal álcázott, semmitmondó ládákat meg kéne 

reformálni, felturbózni - vagy felszámolni 

- Klasszikus geocaching, igazi rejtések vonalat erősíteném. A minél könnyebben minél több pontra ott a 

com. Gc.hu magyar nyelvű oldal, magyar területen, határon kívülre szinten ott a com. Jobban 

megkövetelném a minőséget ládarejtésekben, rövid de lényegre törő ládaoldalakkal, linkekkel a plusz 

információkra.  

- Bizonyos találatszám felett legalább kötelező pártoló tagság.  

- A megtalálói ládagyógyítás erősítése akár szabályzatilag is. 

- A rég meg nem talált ládák szűrése, így kiderülne léteznek vagy sem.  

- Ne csak új láda legyen, valamilyen szűrő alapján a leggyengébbek szűnjenek is meg ("kedvenc bokrom", 

"séta a cigánysoron", megszűnt látnivalók, befásult kilátópontok) 

- Vannak sem szép, sem érdekes ládák. Ezek létjogosultságát a ládadokik, vagy a moderátorok a többedik 

negatív bejegyzés után felül kéne vizsgálják.  

- Sok helyütt nem elég kreatív a rejtés, akkor sem, ha lenne rá jobb mód (pl. Mánfa, Árpád-kori 

templom) 

- Én még több kisgyerekes rejtést pártolnék. 

- Szeretném, ha a ládákat olyan körültekintéssel rejtenék el, hogy ne kelljen bozótharcot vívni. Már nem 

egyszer találkoztam ilyennel olyankor is, amikor semmi szükség nem volt rá. 

- Fontos, hogy a magyar geocaching ne váljon olyanná, mint a comos. Csak az érdekes helyekre lehessen 

rejteni, ne minden sarokra. 

- Ilyen mikro ládákat nem nagyon engednék, amiben csak egy tekercs papír van. Jobban megcéloznám a 

fiatalokat, értékes ajándék az első három megtalálónak "értékes" kulcstartó, hűtőmágnes geocaching 

relikviák.  

- Javaslom a ladagazda evente egy-ket alkalommal ellenorizze a ladait, ha kell potolja a hianyossagokat, 

frissitse a ladaoldalt. 

- A másik említésre méltó a rejtések minőségére vonatkozik: a gödörbe rejtett ágakkal takart beázott, 

sáros, koszos dobozt még érinteni sem szeretem. :-( 

- .com-on megjelentetett ládák oldalának karbantartása ott is történjen meg, ha a .hu- oldal változik 

(koo., rejtek változik 

- Az eltűnt ládák, vagy elavult leírással rendelkező ládák gyógyítás, karbantartás, újrarejtés hiányában 

bizonyos idő után szűnjenek meg, hogy ugyanazon témával lehessen újat telepíteni egy esetleg közelebb 

élőnek. 

- A beteg ládákal kapcsolatosan szeretnék szólni, ha egy láda beteg,  de én ott járok és ezt 

fotóval tudomfélreérthetetlenül bizonyitani, akkor ez központilag kerüljön elbirálásra és elfogadásra. 

Szerintem ezössztönözheti a rejtőt a mielőbbi gondozásra, és  nem a játékosok vannak

 "büntetve” a betegeskedő láda miatt. A lakot területen belüli ládáknál erőltetném a 

tartalék jelszavakat!  

- Amennyiben fényképes bizonyíték van egy látnivaló felkereséséhez (személy is van rajta!), meg kellene 

tiltani, hogy a ládagazda elutasítsa a megtalálást, ha egyéb ok miatt muglik, időjárás stb nem lett a láda 

megtalálva, elővéve. Úgy gondolom az adott hely és nem a láda a lényeg! 

- A ládázás soán volt hogy a láda nem volt ott, jó lenne ha időben pótolnák ezt. Kicsit fusztráló hogy 

elmegy az ember több km-et és nincs meg a láda. Jelezhetnék jobban az odlalon, vagy gyorsabb javításra 

kéne kötelezni a tulajdonost. 



- Jelenleg két komoly problémát látok. Az egyik a ládalopási ügy – ez ellen remek lenne, ha az 

egyesület fellépne. A másik a jelszó nélküli elfogadások esetében egyes rejtők kiskirálykodása, 

nyilvánvalóan a helyszínen járó játékosok logjainak el nem fogadása, adott esetben egyéb logban 

való nyilvános megszégyenítése. Mindkettő nagyon árt a játékmorálnak, mindkettő esetbe 

szükségesnek érzek központi fellépést. 

- Zavar az, amikor valaki halmozza a saját ládákat, de nem vagy hanyag módon törődik azokkal. 

- Bosszant amikor egy-egy rejtés során az derül ki, hogy csak azért hozta létre a gazda, hogy legyen 1-el 

több ládája, de komolytalan a rejtés helye:( 

- Szerintem egy nagyon fontos témakör kimaradt, mégpedig a "hány darab ládát rejthessen egy kesser" 

témakör. Rendkívül szomorú vagyok a fairy ládák körül kialakult botránytól. Nem szóltam hozzá sehol, és 

nem hangoztattam a véleményemet, de nem értem, hogy miért hagytok egy olyan kessert, mint fairy, aki 

csak egy igénytelen troll tevékenykedni és szétrombolni a közösséget. 

- Mindenkinek annyi ládája lehessen, amennyit folyamatosan gondozni tud. Rengeteg az elhanyagolt, 

igénytelen láda, rejtés. 

- A rejtőknek javaslom, hogy csak akkor rejtsenek, ha a ládát karban is tudják tartani, a jelzett 

problémákat néhány napon belül orvosolni tudják. Ez főleg a ládákat tucatszám rejtőkre lehet probléma, 

inkább gondolják meg az újabb rejtést. 

- A fairy probléma megoldásra vár! Szabályozni kéne az egy rejtő által rejthető ládák számát. 

- A megtalálási számhoz kötött rejtést is támogatnám, hogy ne alakuljon ki Fairy féle anomália és ne 

tűnjenek fel mindenféle Tündérvadászok.  

- A rejtőtől a ládái olyan távolságban és csak annyi számban lehessenek, amennyinek a karbantartását 

korrekten tudja végezni. A világon szerte szét szórt ládák, ahová talán a rejtő is 1-2 alkalommal jár nem 

kéne támogatni. Előbb utóbb potenciálisan beteg ládák lesznek. Ha valaki nem gondozza a ládáját és ezzel 

a játékostársainak okoz kellemetlen perceket és felesleges utazásokat, attól rövid időn belül el kell venni 

a ládát és másnak adni. 

- Nagyon fontosnak találom, hogy a rejtők tartsák karban a ládáikat, hisz ez az ő felelősségük, ne 

hagyatkozzanak a többi játékos jóindulatára. Ha már több logban jelezték, hogy pl  a láda sérült, 

betelt a logbook vagy elázott, a lehető legrövidebb időn belül cserélje ki. Ha valaki nem tud, vagy nem akar 

már a saját rejtéseivel foglalkozni, jelezze ezt az egyesület felé és adja örökbe. 

- Elérhető közelségben legyen a rejtő a ládájához. 

- A rejtő csak annyi ládát és olyan távolságban rejthessen amit ésszerű határidőn belül karban tud tartani. 

Vagy a ládák legyenek nagyjából egy csokorban, vagy a rejtő lakóhelyén 100-150 km-es sugarában. 

- Jobb lenne, ha a láda gazdája észbe venné, hogy hány ládával tud megbirkózni, milyen távolságban a 

tartózkodási helyétől. 

- Nagyon jó eddig amit csinálunk csak nem szabad engedni a minőségi romlást a ládákban játékban és 

hogy a túra élmény jó legyen. Minden ládának legyen meg a megfelelő gazdája senki se vállalja túl magát! 

- Az egy emberhez kötődő rejtéseket korlátoznám felülről, mert kizárt, hogy valaki a Balkántól a Tátráig 

több száz ládát érdemben karban tudjon tartani.  

-  A geoláda rejtés mennyiségét már régen limitáltam volna. Véleményem szerint egy játékos max 10 

ládát rejthessen, mert ennél többet nehézkes karbantartani 

).  

- Saját rejtés korlátozása. 

- Egy rejtőnek nem engednék 50-nél több ládát. 

- Jó lenne ha élne a ládarejtés arányossága! Az első láda 100 találat után, aztán 20 találatonként egy. Ne 

legyen olyan, aki baszik keresni de telefossa ládákkal a világot, aztán eljátsza a nagy embert és tesz a 

keresőkre. 

- Környezetvédelmi okokból limitálni kéne az egy ember által kihelyezhető ládák számát. 

- Nem engedném, hogy egy játékosnak 10-15 ládánál több legyen. 

- Nem engednék egyszerre 5 ládánál több bejelentést egy főnek, mert képtelen gondozni, karbantartani. 

Ne a mennyiség, a minőség legyen a szempont. 



- Szerintem mindenki annyi ládát rejtsen, amennyit becsülettel el tud látni. A keresők pedig tartsák be az 

alapvető szabályokat (nem teszünk szemetet, ételt, stb. a ládába), ha kisebb helyi rendezést igényel a láda 

(takarás megigazítása, stb.), azt végezzék el, ha komolyabb, jelezzék a tulajnak. 

- Nem èrtem, hogy mièrt nem a saját lakókörnyezetèben rejtenek elsősorban, elèg sok elhanyagolt láda 

van amihez a tulajdonosa nem jár ki mert messze van vagy kitudja... "Az adoptálás megoldás lehet az 

elhagyott ládákra ámbár úgy látom nem kapkodnak utána. Jó hogy szűrik a logok alapján az elhanyagolt 

ládákat. 

- Nem értek egyet a sok és messze lévő külföldi ládákkal! Persze szép helyek, meg járok is keresni őket, de 

az nem MO-on van és csak jelentős anyagi ráfordítással megkereshetőek, így azért erősen korlátozza a 

lehetséges kesserek számát akik eljutnak oda! 

- Én egy darab ládarejtéssel szerettem volna hozzájárulni a közösség életéhez. Sikerült is. Nagyon 

ellenzem, hogy nincs limit a mennyiséget illetően.  

- Jó lenne, ha a ládaleírásnak kötelező eleme lenne az ajánlott parkoló (és az attól való távolság), 

megközelítés módja. 

- Arra szeretném kérni a rejtőket, hogy a ládákat úgy rejtsék el, hogy az embernek nem mindig van fél 

órája, hogy megkeresse a ládákat. 

- Jó lenne több olyan láda, hogy logikai feladatokat kelljen megoldani a megtalálásukhoz. 

- Minden ládaleírás tartalmazzon elég utalást a rejtésre úgy, hogy az gps nélkül is kereshető legyen. 

- Pontos koordinátákat, kevesebb szájbarágós leírást! 

- Jó lenne, ha újra fellendülne a játék, mert itt a környékünkön nincsenek új ládák. 

- Kimondottan szeretem, hogy rendszeresen olyan helyekre tévedek 1-1 láda miatt, amit amúgy majdnem 

biztosan sose kerestem volna fel. Ilyenkor külön köszönetet szoktam írni a rejtőnek. 

- Komolyabb ellenorzes ala vennem a rejteseket. Ha egy logban azt olvasom, hogy az utolso 25 

megtalalo mind segitseget kert, az nem jo. Akkor a rejtes nem megfelelo vagy csak tul van 

bonyolitva. A jatekhoz hozzatartozik a megtalalas orome! 

- Legyen sok új láda 

- Logbookot sok játékostárs "pazarolja": mindenki ismeri magát, mekkora betűkkel ír, ha kicsivel, ne 

kezdjen új oldalt, ha még ott az előző fele üresen. 

- Ne legyen kötelező a ládarejtés 

- Ne legyenek Mo-tol nagyon messzi rejtések. 

- Nem lehetne CSAK .com-on játszani? 

- Nem szeretem az olyan multikat, amiknek nincs megadva a pontjai, mert nem lehet rá túrát tervezni. 

- Örülnék, ha jóval több láda lenne a lakókörnyezetem 30 km-és körzetében, viszont ebben aktív 

részvételt vállalok, vállalnék. 

- Remélem egyre kevesebb lesz a beteg, elhanyagolt láda 

- Saját gyártású ajándékok készítése és a kinder figurák mellőzése 

- Sok az olyan láda, amit túl közel rejtettek forgalmas helyekhez. 

- Száz geoládát, ezeret! Csináljatok, csináljatok! :) 

- Szomorúnak tartom, hogy olyan helyen megjelenik láda, amit nem gondolok arra érdemesnek … 

ahova meg jó lenne, az leszavazzák 

- Több lehetne a hagyományos geoláda szerintem. 

- Tudatosítani a láda gazdákkal, hogy az nem csak a rejtésről szól, hanem a láda gondozásáról is. Nem az a 

jó rejtés, amit csak komoly bozót harc árán lehet megtalálni. 

- Túl merev a virtuális ládák létrehozhatóságára vonatkozó korlátozás. A belvárosi célpontok alig oldhatók 

meg máshogy. Szorgalmaznám az alternatív jelszók elhelyezését is a csalódások elkerülésének érdekében. 

- A mozgóládáknál jó lenne, ha minden rejtés koordinátája rögzítésre kerülne, akár a logban is. Így 

segítség lenne egy-egy érdekesebb hely megkereséséhez akkor is, ha már nincs ott a láda. 

- Nem szeretem a belterjesnek tuno, csak a pontszerzes motivalta mozgolada vadaszokat. Jobb lenne, ha 

mozgok tovabb maradhatnanak egy helyen, igy tobbeknek lenne lehetoseguk megtekinteni a bemutatni 

kivant latnivalot, es megtalalni a ladat. 



- Igaz, hogy amerikai eredetű a játék, de itthon beszéljünk magyarul! "Kincskeresés, bejegyzés, 

illetéktelen, stb." 

 

 

Kereséssel kapcsolatban 

- Csak játszani szeretném a Geocachinget. Elsősorban célt keresek a kirándulásaimhoz, de előfordul, hogy 

nem keresem meg a ládát. 

- Én a multi ládákat nm nagyon szeretem,nagyon sokat kell némelyikhel menni.Ugy lenne jó ha tényleg 

nagyon egy helyen lennének nem 1-1 jóval messzebb a többitől esetleg pont az az 1 miatt nem tudja 

esetleg befejezni azt az ember. 

 

Software-rel, oldallal kapcsolatban: 

- A honlap fejlesztésének örülnék 

- a honlapra ráférne egy komolyabb fejlesztés 

- Jó lenne, ha azt, hogy karbantartásra szorul egy láda, nem csak úgy lehetne jelezni, hogy a bejelentést a 

láda oldalról indítjuk, hanem a "sima" személyes bejelentő felületen is. Sokszor van, hogy mikor már 

beírtunk mindent a bejelentéshez, jut eszünkbe, hogy borzalmas állapotban volt a láda és kéne a "kis 

kulcs" amivel ezt jelezni lehet, de nincs és akkor kezdhetjük elölről a bejelentést. 

- Az hiszem, még nem lehet rejtenem, de jó lenne, ha valahol jelezné a weboldalas felület, ha elérem 

a szintet.  

- A keresés tetszik, a telefonos programmal az a bajom, hogy folyamatosan fut a mobilon. Törölnöm kell 

az adatokat, de új használatkor meg ismét le kell tölteni. 

- Amióta elérhető az Appstoreból a Geoládák app, lényegesen többet megyek keresni. Segítsétek 

a fejlesztőt! 

- Az androidos applikáció lehetne stabilabb 

- Az emberek véleményei alapján többet kéne fordítani az oldal, és funkciók fejlesztésére. Lehetne 

nagyobb fejlesztőcsapat. 

- A telefonos alkalmazás fejlesztése nagyon hasznos dolog. Több energiát kéne fordítani rá, partnert 

keresni, aki segít a fejlesztésben, támogatni a fejlesztőket 

- A térképeken nem kellene jelölni a már megszűnt ládákat, zavaró mikor a megtalált ládáim kitakarja egy 

megszűnt láda, amit már nem tudok megkeresni.  

- Sokkal jobb lett az új szerver, gyorsabb minden. :) 

- Az utóbbi időben a legjobb ami történt a megjelenő geocaching.hu-hoz kapcsolódó mobilos alkalmazás 

volt. Ezt a vonalat kell erősíteni. 

- A végleg törölt ládákat egyék ki a listáról. 

- Egy jó APP az jó lenne... :) 

- A .com-os oldallal látnék szorosabb összefonódást. 2 oldal ugyanarról szerintem felesleges, ráadásul az 

app verhetetlen es keresés néha nagyon lassú es szakadozó. Egyebként szeretjük az oldalt es az appot is. 

- Egy modern weboldal sokat segítene a játék közben. 

- geomap lehetne jól megtalálható helyen, a weboldalon a ládakeresés se nagyon működik 

- Informatikai fejlesztés kellene. 

- Jó lenne egy "Itt jártam" típusú log, amelyért pont nem járna, de a térképen ill. a szűréseknél 

érvényesülne. 

- A ládahibák, betegségek, vagy vélt eltűnések (sosem lehet tudni én vagyok béna, vagy tényleg nincs 

meg) jobb jelzési lehetősége a logoláskor jó lenne. Ne csak a logüzenetekből kelljen kipecázni. Ez segítene 

a keresőknek, a javító szándékúaknak és a rejtőnek is. 

- Jo lenne, ha lehetne a megtalalt ladak kozul kedvenceket beallitani, amit mas szinnel jelolne.  

- Jó ötlet volt a címlapon a rejtési ötletek, de most eltűnt. Vissza kellene tenni. 



- Egyszerubb lenne, ha a geoterkep jelezne a poziciot es mozgast es nem kellene masik telefonos terkepet 

hasznalni. Sosem az aktualis poziciot jeloli a geoterkep, hanem az elozo napit. Sokara frissul a 

helykordinata.  

- Jó lenne ha.a láda koordinátákat és logokat csak a bejelentkezett tagok láthatnák és nem lennének 

publikusak. Jelenleg bárki odamehet rongálni, kilopni a ládatartalmat 

...ha nem kellene kötelezően telefonszámot megadni 

...ha a fórum nem a főoldalon lenne, hanem valahol jól eldugva 

...ha átláthatóbb és modernebb lenne az oldal 

...ha belső levelezési rendszer lenne, nemlenne látható az email cím (így pl. nem lennének küldhetők 

köremailek, kevésbé lehet visszaélni).  

- Ha lenne olyan alkalmazás, ami áttölti a geoládák koordinátáit a google mapsre. Túl bonyolult egyesével 

mindig beirogatni 

- Hivatalos mobil app jó lenne. a meglévőkből már lehetne egy igazán jót csinálni, talán csak a szerzőket 

kellene némiképpen támogatni. 

- Katasztrofális, botrányos, kőkorszaki a honlap, kínszenvedés használni. Hagyján hogy mennyire elavult 

technológiailag, a legbosszantóbb a sebessége. Már a gondolattól feszült leszek, amikor meg kell 

nyitnom. 

- Kicsit átláthatóbb lehetne a honlap 

- Leghasznosabbnak a weboldal újragondolását gondolnám. Sokkal fontosabb, hogy minél átláthatóbb, 

szellős weboldal legyen, ahol az információkat első átnézésre meg lehet találni. Ehhez egy szakértő 

csapatra volna szükség, mert pont ilyen weboldalt jómagam is össze tudnék dobni, de egy dinamikus 

weboldal nagyban segítené az információk átláthatóságát. Plusz már igen lassú a weboldal, nem szeretem 

megnyitni:( 

- Mobil app tökéletesen működjön ! Időnkénti lefagyás, bejelentkezési problémák. Hiszen ezzel keresve a 

ládát sok segítség a működőképesség alapja. Frissitések alkalmával nem mindig tökéletes!! 

- Mobilapplikacios korszakvaltast es vektoros terkepeket szeretnek. 

- Nem regisztrált játékosok számára ne legyenek elérhetőek a koordináták. 

- Nem tudom, van-e ilyen funkció, lehet, csak én vagyok analfabéta hozzá.... de jó lenne, ha e-mailt 

kapnék akkor ha egy bizonyos körzeten belülre ér a lakóhelyemhez egy mozgóláda. 

- Szűrni a felhasználókat, hogy csak a komolyan játszani akarók lássák pl. a koo-kat. 

- Terkepeknel a google terkepen egy ladara kattintva uj oldalon nyiljon meg a ladaoldal 

- WEB oldal fejlesztés 

 

Térképekkel kapcsolatban: 

- Valamilyen formában érdekeltté kellene tenni a játékosokat, támogassák az őket térképpel ellátó 

szerkesztők munkáját adatszolgáltatással. 

 

Személyekkal kapcsolatos kritikák: 

, szeretném ha mentes lenne játszótársaink kritizálásaitól, pocskondiázásától. 

- Játék…nem harc 

- Nem fórumpatkánykodni kell, hanem játszani és a játékért dolgozni. 

- szabadidős tevékenység, játék szabályokkal, amit páran túlságosan is véresen komolyan vesznek. 

- Szeretném ha a szabályok nem bonyolódnának tovább, szeretném ha a mindent tudó 

megmondóemberek ezután sem kapnának nagyobb teret. Szeretném ha ezután is szem előtt maradna, 

hogy ez egy játék. 

- Én nagyon szeretek ládát keresni! Ez egy JÁTÉK, úgy fogom fel! Nagyon utálom, hogy sok a 

veszekedés, másik játékos piszkálása! Vannak egyes kesserek, akik minden lehetőséget elvesznek más elöl 

az új ládák megszerzésére! Szenvedéllyé vált náluk, ami sokszor negatív cselekvésbe torkollik! Nem 

szabadna, MINDEN ÁRON, más kárára keresni! Hangsúlyozom JÁTÉKNAK, nem véresen komolynakl 

kellene tekinteni!  



- A fórumban lévő hangnem időnként kifogásolható. 

- Ez egy játék. Kerülendő az örökös feszültség, amit legalább 12 éve tapasztalok. 

- Az egyesület nem demokratikus, a játékosok véleményét sosem vette figyelembe. A fórum társalgási 

hangneme olyannyira taszít, hogy sose vennék részt benne. (Személyeskedés, mocskolódás – egyeseknek 

bármit lehet, másokat enyhe kritika miatt is össztűz alá vesznek.) Többször kellene szavazásra bocsájtani 

kérdéseket, nem egy szűk kör ízlése és véleménye kellene mérvadó legyen...stb. 

- A játékért és túrázásért kezdtem a keresést. A mai állapot amit olvasgatok az egyáltalán nem tetszik. 

Veszekedések, szitkozódások. stb. 

- több játék, kevesebb veszekedés 

- Jó lenne, ha a belső ellentétek megszűnnének 

- Jobb lenne ha a fórumok a játékról szólnának, nem az acsarkodásról! 

- Jó lenne visszafogni az egyesületen, a fórumon belül érezhető elitista hozzáállást. 

- Kevesebb vita kellene az Egyesület prominens tagjai között!!! 

- Kevesebb vita a fórumon, több segítség a kezdőknek. 

- Békés hangnem a közösségen belül! 

- A fórumon sokszor kedvem szegi a sok oda nem illő vita, veszekedés, sértegetés. Úgy érzem, ez nem 

népszerűsíti az oldalt, és hallottam, van akit ez elriaszt. Nem lehetne máshol ilyen személyeskedéseket 

lerendezni? 

- A harsány csipkelődésért nem vagyok oda. A bemutatásra érdemes hely a legfontosabb! 

- Régebben rendszeresen olvastam a játék fórumát, most inkább menekülnék (Fairy ügy, GCTOUR, 

moderátor egok). Ez egy közösség játéka és nem egyes túlméretezett egoval rendelkező régi  

motorosok magánjátszótere. 

- A klikkesedés nagyon nem tett jót ennek a sportnak. 

- A "Fairyjelenség" sokkal többeket zavar, erről is érdemes lenne közvéleménykutatást kezdeni! (persze, 

úgyse lesz) 

- Elgondolkoztató és egyben elszomorító ami mostanában Fairy körül történik.  

- STOP FAIRY! 

- Az 55 láda megjelenése egy addig is problémás rejtőtől megengedhetetlen. 

- Az utóbbi hetek fórum-hozzászólásai nagyon kiábrándítóak számomra. 

- Sok jó embert ismertem meg a játékon keresztül. Sajnos jobban beleláttam a dolgokba, mint kellett 

volna, így megszűnt az "ez csak egy játék" érzés nálam. Undorít, hogy egyesek a fórumon mit csinálnak 

egymással. Találkoztam igazi energiavámpír, kettős mércét használó emberekkel és sajnos "arcoskodó" 

vezetőkkel is, akik büszkék, arra a bizonyos diófára, de elfelejtették már, hogy valójában ki tették 

lehetővé a nyitást. 

- Jó lenne egyértelmű és mindenkire vonatkozó szabályok szerint játszani és nem a civakodásokat olvasni 

a fórumon. 

- Nagyon belterjes a .hu játéka, látszik ha valakinek a valakije. Elsősorban a személyeskedés, ami 

visszataszitó és a .com-hoz való hozzáállás. 

- Egy-két „profi” játékos logja vette el a kedvem a további rejtéstől. Amúgy 2 800+ megtalálásom van.  

-. Némely vezetőségi tag részéről olvashatóak kioktatóan, arrogánsan, magas lóról megfogalmazott 

logok/bejegyzések. Ezek visszatetszést keltenek bennem. 

- Futottam bele (funkcionárius vagy csak később azzá váló) kessertársak basztatásába, és ennek 

hatására végképp elment a kedvem az egésztől. 

- Én elgondolkodnék olyan moderátorok ügyködésén, akik etikátlanul segítik párjukat, GC-s társukat. Nem 

feltétlen Fairy-re gondolok, ő is elég fura dolgokat művel, hanem inkább Strombus és Péter60 

ügyködésére. Péter60 moderátor, és extra infoval szokott szolgálni Strombusnak. Amíg Strombus 

ládadoki volt, egészen elharapódzott a dolog. 

- Nem tetszik mikulás káromkodó, de a moderátorok által elfogadott stílusa. 

- Nem szeretem, hogy nagyon sok kritika éri a játékosokat, akár okkal, akár ok nélkül. 

- Nem kellene hülyének nézniük az embereket. 



- legyünk segítőkészebbek egymással 

- Nagy vitákat okozó eseményeknél az egyesületnek illene állást foglalnia az eddigieknél korábban 

- Örülnék neki ha az egyesület vezetése továbbra is józanul és értelmesen működne, ahogy eddig. 

Tetszett, hogy az elhamarkodott döntés visszavontátok.  

- Szerintem pártoló tagok is szavazhassanak a kiírt szavazásoknál, ne csak a rendes tagok. 

- Lehet, h tag leszek végre. :-) 

 

Moderátorokkal és moderálással kapcsolatban: 

- A moderátori rendszerrel kapcsolatban is jó lenne valami hasonló kérdőív... 

- A moderátoknak adnék nagyobb szerepet, csak ők tudják direktben tájékoztatni, segíteni az új rejtőket. 

- A moderátor csapat összetételének cseréjét jónak tartom. Minden évben a társaság felét új emberekre 

cserélném. 

- A moderáció jelenlegi rendszere igazságtalan. Olyan tipusokat visszautasítanak, ami már létezik :-( 

- A moderátorok ne az egyéni ízlésük szerint bírálják el a ládákat, hanem konkrét szabályokra 

hivatkozva! 

- Ládamoderáció és a szabályzat összhangba hozatala, csak szabályzati hivatkozással lehessen ládatervet 

elutasítani 

- A moderátorok most csak a leendő láda paramétereit ellenőrzik. Kötelező legyen megvizsgálniuk a 

rejtő hozzáállását a közösséghez és mennyi panasz van meglévő ládáira. Kezdő rejtőknél nagyfokú 

jóhiszeműség megelőlegezendő. 

- Túl szőrszálhasogató a moderálás. Nem bíznak a rejtő helyismeretében, hanem a  moderátorok 

döntik el, hogy jó-e a hely, bár nem ismerik a környéket.  

- A moderátori testület megújulására tett elnökségi javaslattal teljesen egyetértek. Ha megszavazhatjuk, 

fogok rá szavazni. Nagy csalódásként éltem meg az 5 moderátor reagálását, és az egész közösség 

érdekének nem szem előtt tartását. Szerintem azért nincs elég jelentkező, mert a jelenlegi focipálya a 

létező, pláne a nagyon régen aktív moderátorok felé lejt. Bármi kezdeményezés a jövőben ami 

ellensúlyozná ezt, meg fogja kapni szavazatomat. 

- Belterjesnek látom a moderátorválasztást is. Esélytelen a "vérfrissítés". Továbbá igen lehangoló volt, 

hogy csak néhány moderátor vette a fáradtságot egy ládaötlet elbírálásakor. Akkor minek viselik a 

tisztséget? Viselje olyan, aki szívvel-lélekkel csinálná...  

- A 2+1 éves moderációs szabály tetszett, mert tényleg ráférne a stábra a vérfrissítés.  

- Jó ötlet volt az elnökségtől, hogy moderátor és egyéb önként vállalt tisztséget csak két évig lehet 

gyakorolni, ezt követően más személy is kapjon lehetőséget. 

- A jelenlegi moderátorok alkalmatlanok az ország területének objektív moderálására. 

- A moderátorok sokszor bután kellemetlenkednek a jó ládákkal, miközben átmennek semmire való 

ládák is. Az újonnan rejtett, nem frekventált helyen lévők. 

- A környezetemben nehéz ládaérdemes helyet találni, a moderátorok pedig kötekednek.  

- A moderálás tényleg szigorú, persze szükség van rá, de segítenek. 

- Az írott szabályok betartásával akartam rejteni, de a moderátorok az írottól eltérő szabályokat is 

számonkértek rajtam.  

- Arányos moderáció 

- Berágtam a modikra, mert egy alaposan és precíen összeállított tervemet olyan indokkal utasították 

vissza, amit ha ismerik a helyszínt, akkor nevetséges.  

- Egy kicsit belterjes volt a moderatorok csapata, volt koztuk bunko is, ezert is allitottuk magunkat 

takarekra a kezdeti lelkesedes utan. Ez legalabb 10-15 eve volt. A Kulin idoszak utan.  

- Egyszerűbb moderáció, gyorsabb jóváhagyás. A közösség (50-100 vélemény) döntsön a láda 

szükségességéről, ne pár ember prekoncepciója. 

- Moderátorokkal a baj van el vannak szálva. Pl Mikulas, goldeye, attibatti, 

- Nagyon belterjes a moderácio igénytelenek a ládák 



- Ne legyen "bennfentes" a moderáció, a 2-tesek ne szenvedjenek hátrányt 1-esekkel szemben. 

- Nem „félek” a moderációtól, de alapvetően negatívak a tapasztalataim. Pl. destruktív, dilettáns 

megjegyzések, másokkal szembeni elfogultságuk, stb. 

- Nem szeretem a moderátorok kekeckedését. Két ládám mellé volt egy harmadik ötletem, de annyit 

kötözködtek, hogy hagytam a fenébe. 

- Tulajdonképpen kevés az olyan moderátor, aki segítőkész. Legtöbbjük kioktató, lekezelő. Egyet tudok, 

aki nem, mégpedig Halászkirály! 

 

Ládadokikkal kapcsolatban: 

- A ladadokik túlbuzgóságát kellene visszafogni,.amikor ép láda miatt zaklatják a ládagazdát  

- Az unatkozó ládadoki háziasszonyoknak adjanak más feladatot. 

 

Logbíró szerepével kapcsolatban: 

- A logbíró feladatköre bővülhetne vitás logok elbírálásával. 

 

Mentorsággal kapcsolatban: 

- Idén kezdtem ládázni, még nem voltam eseményen, de szeretnék részt venni. A rutinosabb játékosokkal 

kicsit eszmét cserélni, de eddig nem volt rá alkalom. 

-Új vagyok a játékban,és nagyon hiányzik egy olyan játékostárs akitől tanácsot lehetne kérni ha valami 

probléma van. 

- Szívesen ismerkednék a trekkeléssel bővebben és annak feltöltésével ha lenne aki segítene ebben. 

- Amikor elkezdtem játszani, akkor még nem volt mentorprgram és a tagsághoz is kellett bizonyos 

megtalálás, ez utóbbival nem értettem egyett. Az elején jól jött volna egy kis segítség. 

 

Rendezvényekkel kapcsolatban 

- Hiányoznak a keleti régióba szervezett programok. A SARUDI nagyon :) Meg valóban ha, egy kis csoport 

akar szervezni saját programot azt támogatni kellene, akár anyagilag akár ajándékokkal 

- Idén kezdtem ládázni, még nem voltam eseményen, de szeretnék részt venni. A rutinosabb játékosokkal 

kicsit eszmét cserélni, de eddig nem volt rá alkalom. Valóban jobb volna, ha több esemény lenne 

szervezve. 

- Javasolnám a GC verseny kategóriáinak bővítését. 

- Kicsit kevès esemény láda van mostanában, pl. Karàcsonyi, ezeket nagyon szerettük! Pl most lesz 

Budapest 100 rendezvèny, szerintem nagyon sok kesser szívesen logolna, akar virtualis ládàt is!  

- Legyen több olyan verseny, ahol a szokásos kategóriákon kívüli részvétel is lehetséges (pl. evezős). 

- Mikor tervezett verseny, egyéb rendezvény már kezd kialakulni, lehetne az adott rendezvény 

bannerénél segítéget, segítőket keresni. Attól, hogy valakit még nem ismernek ládász körökben nagyon, 

lehet, szívesen segítene benne, jobban be lehetne vele vonni a közösségbe a játékosokat 

- Mindig már országrészen tartandó szervezett túrákon szívesen részt vennék. A mostani kezdeményezést 

jónak tartom, remélem, folytatódik. 

- Nagyon szeretjük együtt megtalálni, jó lenne olyan esetleg ami gyerekeknek szól pl rendezvėny 

 

Eseményládákról 

- A geokarácsony vidéki jézuskáinak önálló lehetőséget kéne biztosítani, hogy ha akarnak saját rejtvényt 

készíthessenek a saját találkozóhelyszínükhöz, fájukhoz és közvetlenüé kommunikálhassanak. 

- POI ládáknak véleményem szerint nicns értelme. Több esemény láda bevezetése pl. Húsvét, Mikulás, 

stb. Kis szervezls kérdése, hoyg egységes jelszó kerüljön ezekbe a dobozokba, ezáltal a játék is 

fellendülne, és többen keresnék ezeket a ládákat. A geoszilveszter láda is véleméynem szerint jó lenne, ha 

több napig, pl. még 1-jén lehetne keresni és logolni, ahogy a karácsonyi is több napig logolható. 

- Mikulás és a Húsvéti rejtések is számítsanak loggolásnak. 

 



A kérdőívvel kapcsolatos  

Pozitív: 

- A kérdőív jól összeszedett volt, tetszett:) 

- A moderátori rendszerrel kapcsolatban is jó lenne valami hasonló kérdőív... 

- Elég részletes volt a kérdőív, nemigen adódik más ötletem. 

- Ez a kérdőív szuper dolog volt, még ha nem is fog befolyásolni semmit!  

- Ez tényleg egy összeszedett kérdőív.  

- Ezt vagy hasonló kérdőívet évente jó lenne kitölteni. Köszönöm a lehetőséget. 

- Fontos döntések előtt ilyen és hasonló kérdőívek kitöltését javaslom. Jobb ez mint a fórumban 

folyamatosan "szapulni" egymást. Sokan vagyunk akik zömében csak olvassák a fórumot, és az nem 

mindig vet jó fényt a geocaching.hu -ra és néha annak vezetőségére sem. Kár érte, mert eddig szépen és 

jól működött. 

- Hasznos volt egy ilyen kérdőív, lehetne gyakrabban, biztos sok ötlet gyűlik össze ezekből.  

- Jó ötlet volt ez a kérdőív - remélem a visszajelzéseknek kézzelfogható eredménye lesz hosszú távon. 

- Jó ötlet ez a kérdőív, kíváncsi leszek majd az eredményre!  

- Jó ötlet a kérdőív.  

- Jó a kérdőív. (2x) 

- Jó kérdőív 

- Jo kis teszt volt! 

- Jó volt ez a kérdőív! 

- jó volt a teszt. 

- Jók voltak a kérdések, válaszlehetőségek. 

- Kíváncsi vagyok, milyen konkrét hatásai lesznek a kérdőívnek, kitartó munkátó a szervezőknek! 

- Kíváncsi vagyok milyen konkrét hatásai lesznek a kérdőívnek, kitartó munkát a szervezőknek! 

- Köszi a kérdőívet! Örülök, hogy elmondhatom a véleményemet. 

- Köszi ezt a véleményekre kíváncsi kérdőívet! 

- Köszönöm a kérdőívet, remek kezdeményezés! 

- Köszönöm a lehetőséget (3x) 

- Köszönöm az érdeklődést és a kérdőív összeállítását. 

- Köszönjük a kérdőívet, reméljük, hogy tudunk segíteni bárhogyan is. 

- Köszönjük a lehetőséget a véleménynyílvánításra! :) 

- Köszönjük, hogy meghallgattok minket is, akik a Fórumot kevésbé használják, de mégis van véleményük. 

:) 

- Köszönöm, hogy még jobbá teszitek a játékot... ;) 

- Köszönöm, hogy kíváncsiak vagytok a véleményünkre. Örömmel válaszoltam a kérdésekre, melyek sok 

kérdéskörre kiterjedtek, 

- Köszönöm, hogy elmondhattam a véleményem. 

- Köszönöm szépen a lehetőséget 

- Köszönöm, hogy kitölthettem! 

- Köszönöm, hogy megkérdeztetek! 

- Köszönöm, hogy megkérdeztétek a véleményünket.  

- Nagyon alapos kérdőív, gratulálok!! 

- Nagyon tetszik a kérdőív! Korrekt, hogy név nélküli és a legaktuálisabb témákra kérdez rá.  

- Örülök ennek a kérdőívnek! 

- Örülök hogy felmérés készül a ládázók szokásairól, ezzel is segítve a moderáció jobb kialakítását 

- Örülök, hogy megkérdeztetek minket :) 

- Örülök a közvéleménykutatásnak, remélem fejlődhet a válaszok segítségével a játék! 

- Profin elkészített kérdőív, őszinte válaszok esetén biztos tud a közösségünk fejlődni a tapasztalatokból. 

Köszi a munkátokat! 

- Remélem ennek a kérdőívnek, volt ill. lesz valami használható eredménye. 



- Sok sikert az adatfeldolgozáshoz, köszönjük a tesztet! 

- Szuper kérdőív 

- Szuper kezdeményezés. 

- Végre egy jó kérdőív, ami az aktuális témákkal és problémákkal foglalkozik! Köszi. :) 

- Végre megkérdeztek 

 

Negatív:  

- A 33. Kérdésre miért nincs olyan válasz hogy általános iskolába járok? Mint például én. (Gyorsan írtam 

kb. 300 kitöltés után) 

- Nem tudtam egyes kérdésekre érdemi választ adni 

- Néhány kérdésnél nem csak egy választ adtam volna meg, mert a gc elég sokrétű, és sok mindentől függ 

az adott ládázásom.  

- Néhány kérdésnél több válasz is lehetett volna. Plüss 20-as. A láda gondozása elsősorban a gazda 

feladata, de épp olyan fontos a játékosok gondoskodással is. Nagyon kedvelem. 

- Sajnos sok kérdés nem tartalmazott minden vagy megfelelő választási lehetőséget. Pl. a 20-as. 2 

választási lehetőség van, de ezek nem egymást kizárók,  nincs értelmes válasz, a kizáró jellegű 

választási lehetőség torzítja, durván sarkítja a véleményt. Ha már van szöveg válaszadási lehetőség, 

akkor ennek terjedelmét nem kellett volna ilyen szűkre szabni. 5. kérdés, nagy baki. Ha minden 

ládát tudok kedvelni, akkor az nem jelenti azt, hogy a könnyen megközelíthetőséget preferálom. 

Nincs több hely... 

- Szerintem elég rossz időpontban jött ez a kérdőív. Mindenki olyan mint egy darázsraj a választások 

miatt! 

- Több kérdés volt, ahol több választ bejelöltem volna... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


