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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 
 
2019. október 15-én tartott elnökségi üléséről 
Helyszín: Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakgimnázium és Kollégium,  
Budapest, Mogyoródi út 56-60. 
 
Jelen vannak: Fazekas Zsolt, Kerese István, Kecskés Tamás, Radvány Péter. 
 
valamint 3 fő egyesületi tag. 
 
Az ülést Fazekas Zsolt elnök 17:30 órakor nyitja meg, és miután üdvözli a jelenlévőket, megállapítja az 
elnökségi ülés határozatképességét. 
Felkéri Kerese Istvánt a jegyzőkönyv vezetésére, Hadnagy Árpádot 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. Aktuális teendők, pl. Geokarácsony, Geoszilveszter áttekintése. 
3. Egyebek, aktualitások, helyszíni felvetések, pl. Logbíró feladatkör pontosítása. 
 
 
A napirendi javaslatot a jelenlévők elfogadják. 
A szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 
Határozat száma: 2019/3/1. 
 
1. Tagsági kérelmek véglegesítése, kilépések adminisztrálása. 
 
Beérkezett 1 tagfelvételi kérelem: Sánta Szabolcs Dániel (Szab). 
 
A jelölt a tagfelvételi feltételeknek megfeleltek, az Elnökség elfogadta a jelentkezését. 
 
1 régebbi tagtárs nem kívánta meghosszabbítani a tagságát és kérte a tagsági állapot törlését: 
Bőthe Attila (atipapa). 
 
Az Elnökség a kilépést tudomásul vette, a tagnyilvántartásból törölte a kilépőt. 
 
2. Aktuális teendők, pl. Geokarácsony, Geoszilveszter áttekintése. 
- a Geokarácsony és Geoszilveszter rendezvények szervezése folyamatban van, a helyszínek egyeztetése 
még nem végleges. 
 
Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 
Hatályos: az elnökségi ülés napjától. 
Határozat száma: 2019/3/2. 
 
3. Egyebek, aktualitások, helyszíni felvetések, pl. Logbíró feladatkör pontosítása. 
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- a kezdő játékosok, és az elsősorban telefonos applikációkkal játszó játékosok jobb tájékoztatása 
érdekében az 1., 10., 75. megtalálás után kapjanak automatikus tájékoztató levelet a játékról, a 
geocaching.hu weboldalról és az ezeket fenntartó egyesületről. 
- a 2020. évi tagkártya gyártás előtt idén is kérjük a lelkes fotósokat, hogy küldjenek jól sikerült képeket a 
tagkártyához. A képeket a foto.tagkartya@geocaching.hu email címre kérjük beküldeni. A legjobb képekből 
ismét szavazással választhat a tagság. 
- Logbíró hatáskör és elbírálási szabályok pontosítása: 
- - a Logbíró feladata alapvetően a 30 napja a láda gazda által el nem bírált jelszó nélküli megtalálások 
elbírálása. 
- - a felhasználók érdekében a Logbíró jogosult 30 napnál előbb is döntést hozni a jelszó nélküli 
megtalálásról az alábbi esetekben: 

- a láda gazdájával történt megállapodás alapján. 
- ha az adott ládagazda esetén vélelmezhető, hogy nem fogja elbírálni a jelszó nélküli logokat, 

különösen akkor, ha 12 hónapon belül már fogadott el a ládagazda helyett jelszó nélküli megtalálást a 
Logbíró 
  
 
Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 
Hatályos: az elnökségi ülés napjától. 
Határozat száma: 2019/1/3. 
 
 
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 18 óra 25 perckor 
lezárta. 
 
Kelt: Budapest, 2019. október 15. 
 
 
 
.........................................     ........................................ 
        Fazekas Zsolt               Kerese István 
      Egyesület elnöke           jegyzőkönyvvezető 
 
 
.........................................     ........................................ 
  jegyzőkönyv-hitelesítő        jegyzőkönyv-hitelesítő 
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