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JEGYZŐKÖNYV 
 
a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület 
 
2020. március 18-én tartott elnökségi üléséről 
Helyszín: Elektronikus online ülés, Skype konferencia megbeszélés. 
 
Résztvevők: Fazekas Zsolt, Kerese István, Radvány Péter, Simon Ferenc, Kecskés Tamás, elnökségi tagok, 
Földeák András, felügyelő bizottság elnöke.  
 
 
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, Radvány Pétert és Simon Ferencet pedig 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, tavaszi verseny áttekintése, elnökségválasztás előkészítése, új eseményláda 

projekt áttekintése. 
3. Tavaszi közgyűlés időpontjának megerősítése (ápr. 25, szombat) 
4. Egyebek, aktualitások, helyszíni felvetések. 

 
A napirendi javaslatot a jelenlévők elfogadják. 
A szavazás eredménye: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 
Határozat száma: 2020/1/1. 
 
1. Tagsági kérelmek véglegesítése, kilépések adminisztrálása. 
 
Beérkezett 7 tagfelvételi kérelem:  
Hadnagy Árpád (ha2), Szikora Zsolt (szikizso), Oth Nándor (othnan), Kanczler Csaba (Spider Knight), Bali 
Imre Péter (fabian11), Sági Katalin (kitkat0123), Benedekné Dr. Bodnár Katalin (ésKata). 
 
A jelöltek a tagfelvételi feltételeknek megfeleltek, az Elnökség elfogadta a jelentkezésüket. 
 
3 régebbi tagtárs nem kívánta meghosszabbítani a tagságát, és kérte a tagsági állapot törlését: 
Tóth Gábor (Blue Mali), Boda-Tóth Piroska (Piroskaa1), Szép Zsuzsanna (szepzsuzsi). 
 
Az Elnökség a kilépéseket tudomásul vette, a tagnyilvántartásból törölte a kilépőket. 
 
2. Aktuális teendők, tavaszi verseny áttekintése, elnökségválasztás előkészítése, új eseményláda projekt 
áttekintése. 
 
A Koronavírus járvány miatt több esemény is halasztást szenved, illetve a törlése várható. 
A tavaszi verseny kapcsán 2020. 4. 15-ig várunk a végleges döntéssel, utána döntünk a megrendezésről, 
halasztásáról, illetve törléséről.  
A „Béres esemény ládák projekt” szintén elhalasztva, a jelenlegi tervek szerint 2020. 6. 1. után indul. 
 



Magyar Geocaching   

 

Közhasznú Egyesület 

 

Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület – 1152 Budapest, Vécsey Károly u. 48. 
Weblap: www.geocaching.hu www.turistautak.hu – E-mail: info@geocaching.hu  

Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 
Hatályos: az elnökségi ülés napjától. 
Határozat száma: 2020/1/2. 
 
3. Tavaszi közgyűlés időpontjának megerősítése (ápr. 25, szombat) 
 
A Közgyűlés 2020. 4. 25-i időpontban biztosan elmarad, várhatóan ősszel kerül sor a megtartására és új 
Elnökség választására. 
A tavaszi Közgyűléseken kötelezően előírt Mérleg, Közhasznúsági Melléklet, FB beszámoló és Költségvetés 
elfogadását valószínűleg elektronikusan szavazásként fogjuk tagság számára elérhetővé tenni. Az elfogadás 
után a kormányzati portálokra az elektronikus feltöltésnek már nincs akadálya. 
Ez a jelenleg ismert jogszabályok alapján várható menetrend, ha az adóbevallási határidőkig új jogszabály 
jelenik meg, akkor alkalmazkodunk. 
 
Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 
Hatályos: az elnökségi ülés napjától. 
Határozat száma: 2020/1/3. 
 
4. Egyebek, aktualitások, helyszíni felvetések. 
 
Mozgóládák keresésének, újra-rejtésének szabályozásával kapcsolatban érkeztek felvetések. 
- a régebbi mozgóládák újra szabályozásának, moderálásra küldését javaslatát az Elnökség elvetette. 
- az egyre gyakoribbá váló mobil applikációk használata miatt az új játékosokat szükséges lenne rövid, 1-2 
mondatos tájékoztatásokkal elérni, figyelmüket felhívni a játék alapvető nonprofit és önkéntes működésen 
alapuló jellemzőire. 
- a mozgóládák esetén megvizsgáljuk egy új láda állapot bevezetésének lehetőségét, kiemelve egyúttal a 
láda állapot változtatást a láda oldal szerkesztéséből. Ezzel csökkenthető a mobilos ládaoldal 
szerkesztéseknél jellemző adatvesztés. 
 
Az Elnökségi tagok szavazásának eredménye: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás. 
Hatályos: az elnökségi ülés napjától. 
Határozat száma: 2020/1/4. 
 
 
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 18 óra 25 perckor 
lezárta. 
 
Kelt: Budapest, 2020. március 18. 
 
 
.........................................     ........................................ 
        Fazekas Zsolt               Kerese István 
      Egyesület elnöke           jegyzőkönyvvezető 
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