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1. Bevezetés

Mióta ember  él  a  földön mindig  is  szüksége volt  a  korának megfelelő  pontosságú 

tájékozódásra,  helymeghatározásra.  A  földfelszíni  tájékozódás  az  emberiség  egyik 

legrégebben  kialakult  igénye.  Az  őskorban  ez  a  képesség  nélkülözhetetlen  volt  a 

létfenntartáshoz, majd a közlekedés és főleg a hajózási technikai fejlődésével a nagy földrajzi 

felfedezések egyik fontos motorja  lett.  A középkortól  kezdve egyre  több igény született  a 

minél  pontosabb  helymeghatározás  iránt  a  katonai  és  a  polgári  életben  egyaránt.  Hosszú 

fejlődés és egyre több technikai tudás eredményezte napjainkban a hadászati célból elérhető 

pár  cm-es  és  a  polgári  életben  elérhető  pár  m-es  pontosságot.  A  precíz  földfelszíni 

helymeghatározás később tudománnyá vált geodézia néven.  

A  XX.  században  egyre  több  tudomány  igényelte  a  nagypontosságú  tájékozódási 

eszközöket. A folyamat legfontosabb katalizátorának az űrkutatás tekinthető, de a 1980-as, 

90-es évek technikai haszonélvezője még a hadászat volt. A Föld körül keringő műholdak 

segítségével  a  harmadik  évezred  elején,  a  nagy  politikai  és  társadalmi  polarizáltság 

megszűnése  után  végre  a  polgári  lakosság  is  használatba  vehette  GPS1 készülékeket.  A 

könnyen  kezelhető  digitális  eszköz  az  élet  sok  területén  hozott  gyökeres  változásokat  a 

tájékozódásban.  Ilyen  terület  többek  között  a  halászat,  vadászat  és  a  közlekedés.  A 

szerteágazó  felhasználási  lehetőségek  közül  pár  éve  egy  furcsa  játék  keltette  fel  az 

érdeklődésemet. Ez a játék a geocaching2, különleges szabadidős tevékenység, természetbarát 

hobbi,  játék,  mely a kincskeresés  ősi  szenvedélyére  alapozva  egyesíti  a  modern  technikát 

(GPS,  internet)  a  természetjárással,  a  turizmussal és az ismeretterjesztéssel.  Egyszerűbben 

magyarra fordítva nevezhetjük ládakereső, vagy kincskereső játéknak. A játék lényege, hogy 

ezred pontosságú szélességi és hosszúsági koordináták segítségével kell megtalálnia a mások 

által eldugott „kincset” rejtő dobozt pár m-es körzetben.

2006-ban  próbáltam  ki  először  a  játékot.  Azóta  több-kevesebb  rendszerességgel 

keresgélem a rejtélyes tartalmú ládákat Magyarország szebbnél-szebb tájain. Idáig 56 darab 

geoládát3 sikerült  fellelnem.  A  kincskeresés  közben  rengeteg  érdekes,  számomra  addig 

ismeretlen  természeti  értékkel,  különlegességgel  ismerkedtem  meg.  A  pozitív  élmények 

hatására  döntöttem  úgy,  hogy  diplomamunkám  a  modernkori  kincskeresés  témakörével 

foglalkozzon. 

1 Global Positioning System
2 Ejtsd: "geokesing", a görög geo = föld és az angol cache = rejtekhely szavakból
3 Az a láda, amibe a rejtés történik
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A  játék  kialakulása  és  elterjedése  nagyon  sajátos  körülmények  között  történt.  Az 

eredetileg  csillagháborús  célokra  kifejlesztett  GPS  rendszer  polgári  nagy  pontosságú 

alkalmazását  2000-től  engedélyezte  az  USA  Védelmi  Minisztériuma.  A  szocialista 

világrendszer és a Varsói Szerződés megszűnése feleslegessé és értelmetlenné tette az addigi 

korlátozást. A világgazdaság gyorsan reagált a változásra, és nagyon sok gyártó felfigyelt a 

kézi GPS készülékek különféle alkalmazási  lehetőségeire  a civil  életben.  A neves gyártók 

mellett, mint a Garmin, a Magellan és a Silva, az internetet böngészve több, mint húsz GPS-re 

szakosodott  cég  nevével  lehet  találkozni,  ami  jól  körvonalazza  a  termékben  rejlő  üzleti 

lehetőséget. A mindennapi életben először tömegesen a közúti közlekedésben jelent meg a 

használata,  majd  a  felvevő  piac  egyre  inkább  igényelte  az  élet  mind  több  területén  a 

specializálódott termékeket. 

A GPS-szel végzett geocaching játék kezdete az Amerikai Egyesült Államokban az 

ezredfordulón,  Magyarországon  egy  évvel  később,  2001-ben  kezdődött.  A  kincskereső 

játékról fiatal kora miatt kevés publikáció készült. A geocacing története egy folyamatosan 

bővülő és alakuló természetjáró sikertörténet. Nap, mint nap jelentek meg a geocaching.hu 

honlapon  újabb  kereshető  geoládák  és  újabb  felhasználók,  akik  magukat  kessereknek  is 

nevezik.  A  játékkal  ellentétben  a  GPS-nek  kiterjedt  szakirodalma  van,  hiszen  napjaink 

modern helymeghatározásában egyre inkább meghatározó a szerepe. Az ezredforduló előtti 

munkák  értelemszerűen  még  nem  ismerhették  a  geocachig  jelenségét,  csak  a  GPS 

értelmezésével, működésének elveivel és gyakorlati felhasználhatóságával foglalkoztak. Ilyen 

könyv  Krauter  András:  Geodézia  című  1995-ben,  és  Huszti  György:  Globális 

helymeghatározó rendszer című 2000-ben kiadott  munkája.  Pap László 2003. június 23-án 

tartotta meg figyelemfelkeltő előadását a Mindentudás Egyetemén, A technika új csodája: a 

globális helymeghatározás címmel. Ekkor már beindult a magyar geocaching mozgalom, és 

ez a fontos ismeretterjesztő munka a tudományos ismertetés mellett bemutatta a túrázás és a 

játék  közben  használható  eszközöket.  Az  előadást  egyben  „eseményláda”  is  volt,  és  a 

kincskeresők az adás végén tudhatták meg a megtalálás igazolásához szükséges jelszót. 

A geocaching első leírásai már 2001-től fellelhetők az interneten, országos és megyei 

napilapokban,  magazinokban,  TV  és  rádióriportokban.  A  későbbi  GPS-szel  foglalkozó 

szakirodalmak egyes  fejezeti  már  részletesebben  említik  a  játékot.  Egyik  ilyen  dolgozatot 

Szajkó Viktória 2007-ben készítette: A GPS térhódításának elemzése címmel, benne a játék 

alapvető leírásaival. A geocaching végül megjelenik a földrajzoktatásban is, mint a modern 

IKT eszköz. Barta Tünde munkája nem csak a GPS működésének ismertetésével, hanem a 
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geocaching, mint navigációs high-tech terepjáték részletes leírásával és földrajzi oktatásban 

hasznosítható szerepével is foglalkozik.

Szeretném bemutatni  a hazai  geocaching mozgalom térbeli  terjedését,  fejlődését  és 

létrejöttének  körülményeit.  A  dolgozatom  GPS-hez  és  a  geocachinghez  kötődő  része 

szekunder  kutatásra  épül,  amely  a  vonatkozó  szakirodalomból,  online  forrásokból, 

dokumentációkból származnak, másfelől viszont primer kutatás részt is tartalmaz, amely egy 

általam  összeállított  kérdőív  válaszainak  az  elemzését  tartalmazza.  Mindezek  mellett  fel 

akarom  tárni  azokat  a  lehetőségeket,  amelyek  erre  a  játékra  jellemző  önszerveződő 

tevékenység  során  fejlesztik  az  emberek  természetföldrajzi  és  kulturális  ismereteit  és  a 

geocachingben rejlő turizmust segítő adottságokat.

 Földrajztanárként  belekóstolva  a  játékba  meglepődtem,  hogy  mennyi  természeti 

érdekességet,  geológiai  különlegességet  lehet  megismerni  a  geoládák  keresése  révén.  A 

statisztikákat  elemezve feltűnt,  hogy egy év alatt  az  egyes  ládákhoz sok száz megtalálást 

regisztráltak. Mivel a kesserek gyakran családdal, társasággal is járták a természetet, így még 

több  személy  jutott  el  a  különleges  helyekre.  Ez  a  spontán  szerveződött  modernkori 

„népvándorlás”  gyakorlatilag  a  turizmus  több  ismérvével  rendelkezik,  hiszen  a  játékban 

résztvevő  személyek  lakó-  és  munkahelyen  kívüli  szabad  helyváltoztatását  végeztek,  és 

szükségleteik kielégítésére idegenforgalmi szolgáltatásokat vettek igénybe. Ezért elemzésem 

kiterjed  a  játékosok  geocachinghez  köthető  szálláshelyek,  éttermek  igénybevételének 

szokásaira  is.  Érdekel,  hogy  melyik  településeket,  múzeumokat  kereték  fel  és  a 

választásaikban megfigyelhetőek-e tendenciák, összefüggések. A turizmus világviszonylatban 

is dinamikusan fejlődő gazdasági terület. A geocaching a Földön általánosan elterjedt játék, 

amelynek  motivációi  hasonlóak  az  idegenforgaloméhoz.  Ilyen  motiváció  az  idegen  tájak, 

különlegességek megismerése, extrém lehetőségek, kikapcsolódás, melynek érdekében sokat 

utaztak  és  idegen  tájakat,  országokat  kerestek  fel.  A  kérdőív  válaszai  alapján  szeretném 

megkeresni  azokat  a  kapcsolódási  pontokat,  amelyeket  fel  lehet  használni  a  turizmus 

termékkínálatának bővítésében, kölcsönös támogatási formák feltárásában. 

A  szakmódszertani  fejezetben  összegyűjtöttem  a  geocaching  ismeretszerző  és 

személyiség fejlesztő adottságait, amelyeket a tanári munkámban is szeretnék egyre többször 

kamatoztatni.  Nyári  táborozásokon  már  többször  keresgéltem  geoládákat,  a  tanulók  nagy 

örömére.  A  terepen  szerzett  tapasztalatokat  és  kézi  GPS-t  tanórai  keretben  is  szeretném 

alkalmazni, mert tapasztalatom szerint a mai fiatalok fogékonyak minden interneten is terjedő 

technikai különlegesség, újdonság iránt.
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2. A GPS

2. 1. A helymeghatározás rövid története

          Az emberiség történetének hajnalán a földrajzi helyzet meghatározásához a fontosabb 

természeti  jellemzőket,  a  hegyeket,  a  völgyeket,  a  fákat,  a  folyókat,  valamint  az  égbolt 

elemeit,  a  Napot,  a  Holdat  és  a  csillagokat  tanulmányozták.  Távolságmérésre  a 

lépésszámlálást  használták,  vagy  a  sebesség  és  az  út  megtételéhez  szükséges  idő 

kiszámításával  állapították  meg.  Bizonyára  mindenki  hallott  már  arról,  hogy  egyes  ősi 

civilizációk kultúrájában mekkora szerepet kapott az égbolt „fényes pontjainak” figyelése. Az 

ezzel  szerzett  elméleti  és  gyakorlati  tapasztalatok  a  térképészet  fejlődését  segítették  elő. 

Eratoszthenész,  a  Nap  helyzetének  segítségével  már  i.e.  201-ben  képes  volt  különböző 

földrajzi helyek szélességi adatai közötti különbséget közelítőleg megadni, és kiszámította a 

hosszúsági  kör  hosszát.  Így  már  elég  korán  meg  tudták  becsülni  az  észak-dél  irányú 

elhelyezkedést. Később a kelet-nyugat irányú helymeghatározást a sebesség, az út és az idő 

mérésével állapították meg. 

             Az ókor  kiváló  hajósaitól,  a  föníciaiaktól,  görögöktől,  rómaiaktól  kezdve  a 

vikingeken át  a nagy felfedezőkig  lényegében part  menti  navigáció folytattak.  A földrajzi 

felfedezések részben azért is várattak magukra oly sokáig, mert senki sem mert nekivágni a 

végtelennek  tűnő  óceánnak.  A  hajósok  az  ismert  partoktól  csak  akkor  távolodtak  el,  ha 

előzetes tapasztalatok alapján ezt biztonsággal megtehették. A mediterrán térség hajósai már 

az ókorban annyi tapasztalattal rendelkeztek működési területükről, a veszélyesebb szirtekről, 

zátonyokról, illetve a távolságokról, hogy nem is igényelték különösebben a longitudinális4 

tájékozódás képességét.

          A Kínában feltalált mágneses iránytű megjelenése Európában utat nyitott a tengeri 

kereskedelemnek, és a még ismeretlen földrészek felfedezésének. Éppen ezért a középkortól a 

helymeghatározáshoz szükséges technológiai fejlesztések mozgatója a tengeri navigáció lett. 

A XVI.  századra  az  északi  féltekén  a  földrajzi  szélességet  már  viszonylag  pontosan  meg 

tudták határozni a Sarkcsillag helyzetének mérésével. Bár még ma is kétséges például, hogy 

Kolumbusz melyik szigeten járt először az Új Világban. Ez nyilvánvalóan meglepő, hiszen 

ezek a szigetek mintegy 100 km-re vannak egymástól. Igen ám, de a szögértéket leolvasni a 

4 longitudinális mérés. lat. ’hosszanti’, hosszúságmérés
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szextáns5 skálájáról egy mozgó hajón nem túl egyszerű, és egyetlen foknyi tévedés 111 km 

hibát okoz a szélességi koordinátában. 

          A hosszúság meghatározása még nagyobb hibalehetőséget jelentett,  mert azt csak 

időmérés alapján lehetett megadni. A pontosabb órák készítése előtt  erre a Jupiter holdjait 

használták,  ám  elég  nagy  hibával.  A  földrajzi  hosszúság  elfogadható  pontosságú 

meghatározását  a  kronométerek  megjelenése  tette  lehetővé  a  XVIII.  században.  A pontos 

kronométer kifejlesztését az angol kormány a flotta 1707-ben bekövetkezett hajótörése után 

kezdeményezte, és az erre a célra kiírt pályázatot John Harrison nyerte meg egy komplikált, 

de  nagyszerű  mérnöki  alkotással.  A  tengeri  hajózás  elmúlt  évszázadaiban  a  földrajzi 

szélességet  szextánssal,  a  földrajzi  hosszúságot  kronométerrel  és  a  Nap  delelési  idejének 

megfigyelésével határozták meg. Ezeket a globális mérési adatokat kiegészítették tengerparti 

jelzőpontok (világítótornyok, sziklák) megfigyelésével, és a hajózási sebesség mérésével. A 

tengeri navigáció fejlesztésének velejárója volt a térképészet és a geodézia fejlődése. 

            Az egyre precízebb térképek megjelenése után egyre nagyobb lett az igény a mérések 

pontosságának növelésére. A XX. század elejéig a hagyományos tengeri navigációs eszközök 

kielégítették a felhasználók igényeit, a légi navigáció azonban új megoldásokat követelt. Bár a 

már meglévő eszközöket (iránytű, szextáns, magasságmérő) továbbfejlesztették, és újakat is 

kifejlesztettek,  a  forradalmi  újdonságot  a  rádiós  iránymérés  technológiájának  bevezetése 

jelentette,  amely már kapcsolódik a témámhoz,  a globális  helymeghatározás  módszeréhez. 

Ennek a rendszernek a pontossága attól  függött,  hogy milyen  hullámhosszal  dolgoztak.  A 

néhány  méteres  pontossághoz  több  száz  MHz  frekvenciát  kellett  használni,  de  a  Föld 

görbülete miatt ezt csak korlátozott távolságra lehetett alkalmazni. A hosszúhullámú, alacsony 

frekvenciás jeltovábbítás is alkalmas a hosszú távú átvitelre, de pontatlanabb. 

A hagyományos technológiák és eszközök a XX. században is megállták helyüket, és a 

legtöbb probléma megoldására  használhatók  voltak,  de újabb,  nagyobb precizitást  igénylő 

feladatokhoz  új  módszerek  feltalálására  volt  szükség.  A modern  harcászatot  például  nem 

elégítette  ki,  hogy  az  egész  földfelszínre  kiterjedő  helymeghatározás  hibája  rádiós 

módszerekkel akár több km is lehet. A szakemberek méltán várták az első műholdak pályára 

állítását,  hiszen  szinte  azonnal  megkezdődött  azok  navigációs  célú  felhasználása.  Már  a 

hatvanas  években  létrehozták  az  amerikai  NNSS6-t.  Ez  volt  az  I.  generációs  globális 

helymeghatározó rendszer, vagy Transit rendszer, melyet 5-7 poláris pályára állított műhold 

szolgált  ki.  Hátránya,  hogy  helymeghatározásra  csak  óránként  volt  képes,  ezért  gyorsan 
5 két égitest, vagy egy égitest és a horizont szögtávolságát mérő eszköz, hatvan fok van a két szára 
között, innen a neve
6 Navy Navigation Satellite System
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mozgó objektumok navigálására nem volt alkalmas, továbbá egy helymeghatározás kb. 15-20 

percig tartott, és csak 2 dimenziós koordinátákat szolgáltatott. 

             A fenti problémák és az egyre növekvő igények hatására született meg egy új 

rendszer,  a  GPS.  A  globális  helymeghatározó  rendszer  az  Amerikai  Egyesült  Államok 

Védelmi Minisztériuma (DoD7) által elsődlegesen katonai célokra kifejlesztett és üzemeltetett, 

a Föld bármely pontján, a nap 24 órájában működő műholdas helymeghatározó rendszer. A 

rendszer kialakítása igen nagy összegeket emésztett fel, melynek nagysága az indításakor kb. 

12 milliárd USD volt. Az 1970-es években, a hidegháború során kezdtek a fejlesztésbe, és ez 

részét képezte a szigorúan titkos csillagháborús tervnek.

                Ez egy olyan  új  és  korszerű technológia,  amely hagyományos  feladatok 

megoldására  használja  a  GPS-t.  A  műholdas  helymeghatározás  nem  önálló,  hanem  több 

tudományterület  (geodézia,  geofizika,  űrtudomány,  űrtechnológia,  elektromágneses 

térelmélet,  rádiótechnika,  híradástechnika,  elektronika,  számítástechnika,  informatika, 

méréstechnika, szabályozástechnika stb.) eredményeit felhasználó műszaki megoldás. (Pap L. 

2003.)

2. 2. A GPS működési elve

A GPS működésének alapelvei elég egyszerűek, azonban az ötleteknek a gyakorlatba 

való álültetéséhez, valamint a rendszer rendkívül pontos működéséhez napjaink legfejlettebb 

technikájára van szükség. 

2. 2. 1. A GPS rendszer felépítése

•A rendszer legfontosabb tartozékai az a 24 db, 12 órás keringési idejű műhold, amelyeknek a 

helyzete  hat  pályasíkon  egymáshoz  képest  60  fokkal  van  elforgatva,  az  Egyenlítőhöz 

viszonyított pályaelhajlás pedig 55 fok.

•A rendszer irányítását 5 db földi monitor állomás végzi, mely áll 4 feltöltő és 1 központi 

vezérlőből. 

•A rendszer felhasználói oldalán találhatók a GPS vevőberendezések, ezekből számtalan lehet 

a Föld bármely pontján 

A  műholdas  helymeghatározó  rendszer  gyakorlatilag  egy  "egyszerű"  időmérésből 

kiszámított távolságmérésen alapul. Mivel ismerjük a rádióhullámok terjedési sebességét, ha 

7 (Departement of Defence)
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van két nagyon pontos óránk, és ismerjük a rádióhullám kibocsátásának és beérkezésének 

idejét, ezek alapján meghatározhatjuk a forrás távolságát. (1. ábra)

1. ábra.  A mesterséges holdról történő helymeghatározás elve
Forrás:www.muszeroldal.hu/measurenotes/bartha.html

Ez a helymeghatározási módszer nem egyszerű folyamat. A könnyebb áttekinthetőség 

kedvéért az alábbi főbb részekre érdemes bontani a technikát: 

•Az adott helyzetű műholdaktól való távolságok ismeretében a keresett pont koordinátáinak 

számítása. 

•Távolságmérés rádióhullámok segítségével. 

•A távméréshez szükséges igen nagy pontosságú időmérés. 

•A műhold pontos helyének meghatározása.

•A GPS jel ionoszférikus és atmoszférikus késleltetésének és torzításának figyelembevétele. 

2. 2. 2. A GPS alapötlete

A GPS rendszer lényege a műholdas távolságmérés. Ha ismerjük néhány műholdtól 

való  pontos  távolságunkat  és  egy  referenciapontként  szolgáló  műhold  helyét,  saját 

helyzetünket a következőképpen számíthatjuk ki: 

Tegyük fel, hogy tudjuk azt, hogy egy műhold tőlünk R km távolságra van. Ha csak ez 

az adat volna a birtokunkban, ez azt jelentené, hogy mi a térben egy R km-es sugarú gömb 

felületén volnánk valahol (2. ábra).
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2005.10.19. GPS EA2005.10.19. GPS EA 1212

MMűűkkööddéési elv: 1 ismert tsi elv: 1 ismert táávv

R=20.200 km
Gömbfelületen bárhol

2. ábra.  Műholdas helymeghatározás egy adat segítségével
Forrás: http://gps.elte.hu/ora/20051019.ppt

Tegyük  fel,  hogy  egy  másik  műhold  tőlünk  R2  km  távolságra  van.  Matematikai 

törvényszerűségek tudatában ilyenkor a lehetséges helyzetünk csakis az R1 és az R2 sugarú 

gömbök metszetén keletkező körön lehet valahol (3. ábra).

2005.10.19. GPS EA2005.10.19. GPS EA 1313

MMűűkkööddéési elv: 2 ismert tsi elv: 2 ismert táávv
R1=20.200 km
R2=20.199 km
A két gömbfelület 
metszésében lévő körön

R1

R2

3. ábra.  Műholdas helymeghatározás két adat segítségével
Forrás: http://gps.elte.hu/ora/20051019.ppt

Egy harmadik műholdtól való távolság ismerete esetén a lehetséges pozíciónk száma 

kettőre csökken. (4. ábra).
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2005.10.19. GPS EA2005.10.19. GPS EA 1414

MMűűkkööddéési elv: 3 ismert tsi elv: 3 ismert tááv, v, triangultrianguláácicióó
R1=20.200 km
R2=20.199 km
R3=20.201 km
A három gömbfelület 
metszésében 2 pont!!!

R1

R2

R3

4. ábra. Műholdas helymeghatározás három adat segítségével
Forrás: http://gps.elte.hu/ora/20051019.ppt

Általában e két pont közül az egyik vagy irreálisan messze van a Föld felszínétől, vagy 

mélyen a Föld gyomrában van, ebből adódik, hogy a másik a mi pozíciónk. Azt, hogy e két 

pont közül melyik a helyes, más módszerrel is eldönthetjük: 

Mérjük egy negyedik műholdtól való távolságunkat. A negyedik gömb már csak a mi 

pontunkat metszheti. Ha a tengeren vagyunk, adott a tengerszint feletti magasság, ami 0 m. 

Ezt felhasználva, és ismerve a Föld sugarát, a keresett pont meghatározható. Mint látható a 

fenti ábrákon, általában elegendő három műholdtól való távolság ismerete, de a gyakorlatban 

mégis négyet használnak. Ezzel a méréssel a tengerszint feletti magasság is meghatározható 

(5. ábra).

2005.10.19. GPS EA2005.10.19. GPS EA 1515

MMűűkkööddéési elv: 4 ismert tsi elv: 4 ismert tááv = egyv = egyéértelmrtelműű
R1=20.200 km
R2=20.199 km
R3=20.201 km
R4=20.202 km

1 pont!!!

R1

R2

R3

R4

5. ábra. helymeghatározás négy adat segítségével
Forrás: http://gps.elte.hu/ora/20051019.ppt
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•A műholdaktól való távolság meghatározása

A  műholdaknak  a  vevőkészüléktől  való  távolsága  egyszerűen  a  műholdak  által 

kisugárzott jelek beérkezési idejéből számítható ki (sebesség x idő = távolság). 

Mivel  tudjuk  azt,  hogy  a  rádióhullámok  fénysebességgel  terjednek,  így  a  nagyon  nagy 

terjedési sebesség miatt,  nagyon pontos időmérésre van szükségünk. Ha a meghatározandó 

műholdunk zenitben van, akkor kb. 0,06 másodperc alatt ér le a mérő jel róla, gyakorlatilag 

tehát a vevő mérő órájának 0,000000001 másodperc pontossággal kell mérnie a cm-es mérési 

pontosság eléréséhez.

 Adódik  egy másik  probléma is,  nevezetesen:  ismernünk  kell  a  kibocsátott  mérőjel 

indulásának időpontját. A fejlesztők ezt a problémát úgy oldották meg, hogy mind a műhold, 

mind a  vevő ugyanazt  a  jelet  generálja  szinkronban egymással.  A vevő összehasonlítja  a 

beérkezett jelet a sajátjával, és méri a késési időt. Ehhez olyan jelet kell alkalmazni, amellyel 

bármely pillanatban meghatározható az időkülönbség. 

A GPS rendszer különböző periódusú pszeudo-véletlen8 kódokat használ. Ezek az ún. 

P9- és a C/A10- kódok. A P kód katonai felhasználású, a C/A kód  pedig polgári célokra is 

alkalmas változat

•Az időmérés

Ha tudjuk azt, hogy a rádióhullámok a fény sebességével terjednek, és feltételezzük, 

hogy a GPS vevőnk és a műhold között 0.01 másodperces szinkronizálási hiba keletkezett, 

akkor könnyen kiszámítható, hogy a mérésünk hibája 3000 km lesz. Ennél sokkal pontosabb 

mérés szükséges.

A  nagy  pontosság  elérésére  a  következő  lehetőséget  alkalmazzák.  Az  adóoldalon 

viszonylag egyszerű a megoldás, hiszen a műholdakon négy atomóra működik (rubídium és 

cézium), melyek rövid idejű frekvencia stabilitása 10-12 - 10-13. Ezeknek az óráknak az ára 

nagyon magas, 100000 USD nagyságrendű, a pontosságuk megfelelő. Ez azt jelenti, hogy egy 

ilyen pontosságú óra kb. 300 000 - 3 000 000 év alatt késik, vagy siet egyetlen másodpercet. 

A vevő oldali órák pontosságát növelni szükséges, miközben a készülék árát csökkenteni kell. 

Természetesen nem alkalmazhatunk minden GPS vevőben atomórát,  ennek csak az ára az 

oka, de egy kis ügyes csellel, az egyszerűbb, olcsóbb "sima kvarcóra" is megteszi. 

8 számsorozat, álvéletlen jelsorozat
9 P a precision - szabatos rövidítése
10 C/A coarse/acquisition - durva/elérés
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Ez a kis csel tulajdonképpen az, hogy + 1 mérést kell végeznünk (még egy műhold 

szükséges).  Az  előző  fejezetben  már  említett  +  1  mérés  segítségével  kiegyenlíthetjük  a 

vevőoldali időmérési hibát. Mint eddig sokszor, most is matematikai magyarázat található a 

dolgok  hátterében:  trigonometriai  összefüggés  állítja,  hogy  térben  egy  pontot 

meghatározhatunk három pontos méréssel,  vagy négy olyan pontatlan méréssel  amelynél a 

mérési hiba konstans.

Forrás: http://lazarus.elte.hu/~climbela/gpsalap.htm

2. 2. 3. A jelenleg működő és kiépülés alatt álló GPS rendszerek

1. NAVSTAR11 (USA) teljesen kiépített rendszer (6. ábra), a többi rendszer kiépülés alatt.

2. ГЛОНАСС12 jelenleg 13 db működik belőle

3. GALILEO (EU/ESA) az első teszt műhold kering felettünk

4. BEIDOU (Kína) 2008-ban  4 műhold lett pályára állítva

•A NAVSTAR GPS műholdak műszaki adatai:

Név: NAVSTAR GPS 

Gyártó: Rockwell International 

Magasság: 20200 km 

Súly: 850 kg (pályára állás után) 

Méret: kb. 6 méter a nyitott napelemekkel 

Keringési idő: 11 óra 58 perc

Elhelyezkedés: 6 pályasík, egymáshoz képest 60 fokkal elforgatva, 55 fokos pályasík-hajlás 

az Egyenlítőhöz képest 

Tervezett élettartam: kb. 7.5 év 

Keringő példányok: Block II típusúak (ebből napjainkban kb. 30 db. kering (1. kép).

Konstelláció: 24 műhold 

11 Navigation System with Timing and Ranging = navigációs műholdas idő- és távolság meghatározás
12 glonássz, orosz, Globalnaja Navigacionnaja Szputnyikovaja Szisztyema
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6. ábra.  NAVSTAR műholdak helyzete a Föld körül
Forrás:http://astro.u-szeged.hu/szakdolg/vegiandras/felhasznalas/helymeghatarozas.html

1. kép. A Block II.  tipusú NAVSTAR műhold a légkörben
Forrás:http://astro.u-szeged.hu/szakdolg/vegiandras/felhasznalas/helymeghatarozas.html
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2. 3. A GPS hasznosíthatósága a polgári életben

2. 3. 1. Közúti közlekedés

A legelterjedtebb polgári célú felhasználása a GPS-nek a közlekedéssel kapcsolatos 

szolgáltatások széles választéka.  Ezek közül legismertebbek a vezetői  tájékozódását  segítő 

rendszerek, melyekhez precíz digitális autóstérképekre van szükség.

•Járműkövetés

A GPS a járművekben nem csak a vezetőt segítheti a navigálásban, hanem a jármű pozícióját 

is folyamatosan rögzítheti, mely más célokra is használható, pl. flottakövetés (2. kép).

2. kép. Járművekben használatos GPS
Forrás: http://www.outletgps.com/catalog/

•A személykövetés 

Ez egy  valósidejű  helymeghatározási  adatokat  igénylő  szolgáltatás,  melyhez  miniatürizált 

interaktív eszközök is szükségesek.

•GPS a taxikban

A New York City Taxi  társaság egy speciális,  kifejezetten taxisok számára tervezett  GPS 

megoldást vezetett be, amely a navigáció mellett utas tájékoztató rendszert is tartalmaz.
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•Autósportok

- Pályaversenyek, Dakar rali, terepjárós versenyek

- Hungarian GPS Challenge nevű verseny

2. 3. 2. Repülősportok

•Útvonalrepülés 

•Vitorlázórepülés, 

•Sárkányrepülés

•Siklóernyőzés, ejtőernyőzés, ballonrepülés

•Rali repülési versenyek

2. 3. 3. Vízi sportok

Flottakövetés eszközei a vitorlás sportban is megtalálhatók.  Mellette használják a GPS-t a 

túravitorlázásnál és a szörfösök által elért abszolút sebességi rekordok hitelesítésére.

2. 3. 4. Túrázás

Magyarországon  a  magán  felhasználók  körében  leggyakoribb  eset  a  kézi  GPS 

készülékek turisztikai célú alkalmazása.

•A természetben  régebben  az  olcsó,  térképet  nem tartalmazó  kézi  vevőkészülékek  voltak 

nagyon népszerűek, melyek segítségével egy előre betáplált ponthoz lehetett eljutni, illetve 

visszatérni a kiindulási ponthoz (3. 4. kép).

3. kép. Iránykeresés kézi GPS-szel a terepen
Forrás:www.orebestdeal4u.com/pictfures/Garmin_LegendC/
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4. kép. Kerékpáros navigáció kézi GPS-szel
Fotó Réti A.

•Manapság már a térképes GPS-ek is elterjedtek a természetjárásban. Ezen a területen sokat 

segített  a magyar  topotérképek megjelenése.  Lehetőség van a turista útvonalak, jellegzetes 

tereptárgyak  megkeresésére  a  vevő  kijelzőjén,  valamint  ellenőrizhető,  hogy  útközben  ne 

legyen sok emelkedő, illetve lejtő

•Geocaching, ládavadászat, internetes kincskereső játék

•Vadászat, horgászás: helyszínre való visszatalálás

2. 3. 5. Játékok

•A beépített és letölthető játékok a mobiltelefonokhoz hasonlóan működnek.

•A GPS-es csapatjátékok központi szerver segítségével vezérli a játékot.

•A GPS drawing (GPS rajzok) játék a vevőkészülékek nyomvonal-rögzítési  tulajdonságait 

használja ki. A nyomvonal értelmes szó vagy felismerhető alakzat (5. kép). 

5. kép. GPS nyomvonallal rajzolt ábra
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Forrás: www.gpsdrawing.com
•A metszéspont-keresés,  melynek  kitűzött  célja,  hogy a  Föld  felszínén  levő  összes  egész 

számú szélességi és hosszúsági kör metszéspontját felkeressék, lefotózzák. Magyarországon a 

játékosok néhány hét alatt  teljesítették a feladatot,  de nagyobb és nehezen megközelíthető 

természeti adottságokkal rendelkező országokban még vannak fel nem keresett pontok.

2. 3. 6. Gazdasági alkalmazások
•Geodéziai alkalmazás, térképészet

•Térinformatika 

•Mezőgazdaság

•Természeti erőforrás kutatások

2. 3. 7. Katonai alkalmazások
A GPS elsődleges feladata az amerikai haderő  helymeghatározása, illetve navigálása 

bárhol,  bármikor,  bármilyen  körülmények  között  a  P  kód  használatával.  Ugyanakkor  a 

rendszert  úgy  tervezték,  hogy  polgári  célokra  is  alkalmas  legyen,  ilyenkor  C/A  kód 

használják.

A globális  műholdas  rádiós navigáció katonai  használata  mára evidencia.  Amíg az 

1991-es Öböl-háborúban részt vevő amerikai csapatoknál 200 katonára jutott átlag egy GPS 

vevőkészülék,  a  legutóbbi  iraki  „kiruccanás”  során  minden  kilencedikre.  A  navigációs 

rendszer elsősorban a parancsnoklás „ködének" eloszlatásában, a csapatmozgások valós idejű 

nyomon  követésében,  továbbá  a  bombák,  rakéták  és  egyéb  lövedékek  célba  juttatásában 

játszik központi szerepet.

2. 3. 8. Vészhelyzetek

•A  katasztrófák,  váratlan  természeti  jelenségek,  műszaki  balesetek,  repülőgép 

szerencsétlenségek esetén kiemelt fontosságú lehet a pozíció ismerete.

•A rendőrség  számára  hatékony  a  rendőrautóban  elhelyezett  navigációs  rendszer.  Online 

követéssel a bevetés irányítása és pontossága nagymértékben könnyíthető. 

•A  mentő  szolgálatoknak  a  sürgősségi  betegszállítás  irányításának  optimalizálásához 

kiemelten szükségük van a GPS szolgáltatásaira.

•A tűzoltók  számára  a  navigáción  túl  a  leégett  terület  pontos  meghatározásában  nyújthat 

segítséget a GPS (Pap L. 2003).
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3. A geocaching

3. 1. A geocaching játék leírása

A  geocaching  az  Egyesült  Államokból  kiindult  szabadidős  tevékenység, 

természetbarát hobbi, melyet Magyarországon hivatalosan a Magyar Geocaching Közhasznú 

Egyesület képvisel. A játék szabályai megtekinthetők az 1. mellékletben. Jelenleg már a világ 

majdnem minden részén játsszák, Magyarország igen jó helyen áll az egy négyzetkilométerre 

jutó ládák számát tekintve (0,02 láda/km2). Ez a szám napról-napra nő, 2008. 03. 26-án 1834 

darabot lehetett keresni magyarok által elrejtett geoládákból.

A  geocaching  lényege,  hogy  egy  jól  lezárt,  vízhatlan  ládikát  a  vállalkozó  kedvű 

játékos elrejt egy általa kiszemelt,  valamilyen szempont szerint megismerésre, felfedezésre 

érdemesnek ítélt helyen. Ez lehet egy különleges, egyedi koordináta helye; egy érdekes, akár 

romos épület, pl. templom vagy várrom; érdekes tanösvény, múzeum; különleges geodéziai 

pont;  történelmi  emlék.  Sokak  számára  legértékesebbek  a  kirándulós  célpontok,  pl.  egy 

hegytető kitűnő kilátással, egy szép völgy vagy forrás, öreg fa, érdekes sziklák. Ezután egy 

erre alkalmas GPS készülékkel a megfelelő módon rögzítik a rejtekhely (ez a "cache") pontos 

koordinátáit.  Az  adatokat  el  kell  juttatni  geocaching.hu  vagy  a  geocaching  nemzetközi 

honlapjára. A magyar és a nemzetközi lap is mindenki számára elérhetővé teszi az adatokat. 

Elég ezek után meglátogatni ezeket az oldalakat, és már indulhat is a GPS-es kincsvadászat 

(6. kép).

6. kép. Fiatal kesser
Forrás: www.geocaching.hu
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Maga  a  kincsesláda  elég  nagy  ahhoz,  hogy  elférjen  benne  egy  napló-füzet,  egy 

kétnyelvű üzenet a megtalálónak (akár a véletlenül odatévedőnek is), egy íróeszköz és valami 

apró  kis  ajándék,  ami  a  megtalálót  illeti.  Ebből  persze  az  is  következik,  hogy  a 

kincsvadásznak egy másik  apró ajándékot  kell  magával  vinnie,  és a rejteket  megtalálva a 

dobozban lévő tárggyal kicserélni, hogy a következő sikeres játékosnak se kelljen üres kézzel 

távoznia.  A ládába  tilos  élelmiszert,  édességet,  csokit,  kábítószert,  alkoholt,  stb.  helyezni, 

mert ezek egyrészt hűtés nélkül idővel tönkremennek, másrészt odavonzzák a közelben élő 

állatokat, akik megrongálhatják a ládát vagy annak környékét.

A kézi  GPS pontossága sok tényezőtől  függ (műholdak száma,  elhelyezkedése,  jel 

erőssége) nagy átlagban 5-10 méter között szokott lenni. Minden készülék ki tudja jelezni a 

becsült aktuális pontosságot. A keresésnél ajánlott a 10 méteres körön belül „hagyományos" 

módszerekkel keresgélni, azaz szemmel és kézzel-lábbal, mert a készülék félrevezethet. 

Természetesen  lehet  GPS nélkül  is  keresni  geoládákat.  Sokan próbálták  már  több-

kevesebb sikerrel. Olyan ládánál érdemes próbálkozni, amihez részletes leírás és fénykép is 

van. Ilyenkor különösen fontos a jó térkép és a terepismeret.

A játékban részt vehet bárki, aki elfogadja a Geocaching Szabályzatot és regisztrálja 

magát a geocaching.hu internetes oldalon. Mindenkiben ott él a kincskeresők ősi szenvedélye, 

és  valóságos  izgalmat  jelenthet  egy ilyen  játékban akár  elrejtőként,  akár  keresőként  részt 

venni. Ehhez az élvezethez járul még hozzá az okos kis GPS-ek használatából eredő öröm, 

ami  különösen  a  mobil,  elektronikus  „ketyerék13"  megszállottjainak  és  szerelmeseinek 

jelenthet további vonzerőt.

A geocaching játék filozófiája nem a versenyszellemre épül, bár számtalan módja van 

annak,  hogy  a  játékban  résztvevők  összemérjék  elért  teljesítményüket.  Az  elrejtett  vagy 

megtalált  ládák  száma,  a  saját  elrejtett  ládák  megtalálóinak  száma  mind-mind  alkalom 

különböző toplisták készítésére. A legtöbb geocaching „harcos” elutasítja, hogy a versengés 

motiválná  aktivitását,  hiszen  a  lényeg  az  ismeretlen  és  meglepően  csodálatos  hazai  tájak 

felfedezése,  miközben  a  gyerekeket  mindvégig  mozgásban  tartja  a  kincs,  amit  a  láda 

szerencsés  esetben  rejt.  A  magyar  honlap  felhasználói  statisztikái  azonban  lehetőséget 

nyújtanak  a  különböző  teljesítmények  szerinti  rendezésre,  így  akiben  mégis  ott  bujkál  a 

verseny ördöge, az néhány kattintással tájékozódhat az eredményekről. (www.geocaching.hu 

2008.)

13 műszerek
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•A játékban kereshető ládatípusok:

1.  Hagyományos  geoláda (7.  kép) a  játék  alapötletének  a  cache-e  azaz  egy  jól  záródó, 

vízhatlan doboz, benne ajándékkal és egy magyar és angol nyelvű üzenettel. A mérete igen 

változatos lehet, a mikró ládától, ez lehet egy 35mm-es filmes doboz, az egészen nagy (20-30 

cm)  „ládákig".  Érdemes  az  elrejtők  megadni  a  méreteket,  hogy a  vitt  ajándék  beleférjen 

(1.táblázat).

7. kép. Hagyományos geoláda
fotó: Réti András

1. táblázat. Hagyományos geoláda leírása a geocaching oldalon
425. Láda: Tatai sasbérc (GCTTSB)

Szélesség N 47° 38,3400' Hosszúság E 18° 18,9280' Magasság: 177 m

Megye: Komárom-Esztergom 

Elhelyezés időpontja: 2002.09.21 16:30

Geoláda típusa: Hagyományos geoláda 

Elrejtők: Gergő, Szeder, Marcus, Zsuzska és Lacus

Felhasználó: álomfogók Nehézség / Terep: 2.0 / 2.0

Megtalálások száma: 397 + 3 jelszó nélküli + 5 sikertelen + 14 egyéb

Ládaleírás:  A  speciálisan  álcázott  ládika  a  repedésben  egy  kőkupac  alján  található. 

Elővigyázatosságból a jelszót meg lehet találni a kőkupac alján található kövek némelyikére 

felírva is.
Forrás: www.geocaching.hu
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Sok geoládában találhatunk egy azonosítóval ellátott „Bogarat” (Travel Bug), amelyet 

inkább  „Utazó  Ügynöknek”  kellene  nevezni  (8.  kép). Ennek  a  kisméretű  tárgynak  egy a 

katonai szlengben „dögcédulának” nevezett  hatjegyű azonosítója van. Az „Utazó Ügynök” 

szinte lehet bármi Pl.: plüssállat, kulcstartó, matchbox, műanyag figura, stb. Egy tárgy attól 

lesz Utazó Ügynök, hogy egyrészt ilyen azonosítója van, másrészt valamilyen céllal „utazik”, 

ezért a megtalálók az elérendő cél érdekében ládáról ládára viszik. A cél az ügynök eredeti 

elindítója  szerint  a  legkülönfélébb  lehet:  például  az  ügynök  szeretne  egy  bizonyos  (vagy 

minél  több)  országba  vagy  földrészre  elérni,  valamilyen  irányba  haladni,  vagy  a  lehető 

legtávolabbra  eljutni.  A  megtalálást  és  az  áttelepítést  a  nemzetközi  geocaching  honlapon 

bejelentik a "Track Travel Bugs" menüpontnál,  így az „Utazó Ügynök” mozgását digitális 

térképen követni lehet. A 2. táblázatban leírt „Országjáró Cipőcskéknek” az a feladata, hogy 

bejárják az országot. Útjukat szemléletesen követhetjük a 7. ábrán. 

8. kép. Utazó Ügynök
Forrás: www.sloweather.com/blog

2. táblázat. Az "Utazó Ügynök" internetes leírása geocaching oldalon
Típus: vándorbogár 
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Név: Országjáró Cipőcskék 

Szélesség (lat): N 47° 26,4633' Hosszúság (lon): E 19° 8,5185' 

Magasság: 150 m Település: Budapest Felhasználó: Patics Dátum: 2007.08.25  
Forrás: www.geocaching.hu

7. ábra. Az „Országjáró Cipőcskék” által megtett út digitális követése 2008-ban
Forrás: www.geocaching.hu

2.  Multi  geoláda: több,  valamilyen  szempont  alapján  összetartozó  célponthoz  vezeti  el  a 

megtalálót.  Állhat  kettő,  vagy  akárhány  hagyományos  és  virtuális  geoládával  megjelölt 

célpontból, tetszőleges kombinációban. Általában az interneten megadott ponton csak a cél 

koordinátát , vagy annak egy részét találjuk. A kreatív elrejtők az elszánt keresőknek szánják!

3. Virtuális geoláda: geoláda nélküli cache, a jelszó általában a helyszínen fellelhető felirat 

vagy egyéb jellegzetesség (3. táblázat).

3. táblázat. Virtuális ládaleírás a geocaching oldalon
1941. Láda: Siófoki Makovecz templom (GCSIMA)

Szélesség  N  46°  54,4970'  Hosszúság  E  18°  3,5340'  Magasság:  108  m Megye:  Somogy

WAP:  A  megadott  koordinátán,  (talajszinten)  2  soros  feliratot  találsz.

Jelszó a 2. sorban lévő 5 betűs szó.
Forrás: www.geocaching.hu

4.  Mozgó  geoláda: a  hagyományos  és  virtuális  ládák  egy  speciális  fajtája  ez,  melyet  a 

megtalálója elköltöztethet a láda tematikája szerint. Ezt nem egymást követően, de többször is 

meg szabad találni,  és ezért minden alkalommal pont is jár. A térképen mosoly Misi jelzi 
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aktuális  helyét.  A  következőket  olvashatjuk  www.geocaching.hu  oldalon  a  „Szellemjáró 

Geoláda” (GCSPIR) leírásánál: „Ez egy kisméretű mozgó láda. Ha tovább szeretnéd vinni, 

keress neki egy kísérteties helyet. Ha nem tudsz ilyet, hagyd a helyén!” 

5. Esemény geoláda: valamilyen eseményhez kötött cache, például a 100. magyar geoláda. 

Ezt a típust kizárólag csak a geocaching.hu felhasználó telepítheti, mivel ezek csak az általa 

szervezett  események  alkalmával  születnek.  Ugyanakkor  bárki  kezdeményezhet  ötletes, 

értelmes, geocaching eseményekhez köthető eseményláda telepítést (4. táblázat).

 
4. táblázat. Eseményláda leírás a geocaching oldalon
660. Láda: Aláírásgyűjtés az állatokért (GCHELP)
Szélesség  N 47°  31,0630'  Hosszúság  E 19°  4,6520'  Magasság:  113 m Megye:  Budapest
Elhelyezés  időpontja:  2003.07.30  Geoláda  típusa:  Esemény  geoláda
Elrejtők: Roberto, alias Fireant Felhasználó: Game Over
Nehézség / Terep: 1.0 / 1.0 Megtalálások száma: 50 + 2 sikertelen + 3 egyéb
Forrás: www.geocaching.hu

6. Meglepetés láda a korábbi gyakorlattal szemben most már nem létezik, viszont az akkor 

létrehozott meglepetés ládák továbbra is fennmaradtak és kereshetők.

7. Geocoin, magyarul  geoérme:  Egy egyedi  mintázatú érme és szintén nyomon követhető 

utazása a száma alapján. Hasonlóan működik, mint az „Utazó Ügynök” (9. és 10. kép).

      

9. kép. Magyar geoérme 10. kép. Tajvani geoérme
Forrás: www.geocaching.hu         Forrás:http://cachebug.blogspot.com/2006
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3. 2. Geocaching különlegességek, érdekességek

•A geocaching és biztonság 

Az  Egyesült  Államok  a  több  ezer  áldozatot  követelő  2001.  szeptember  11-i 

terrortámadás  óta  merényletektől  rettegő  ország.  Megszigorították  az  ellenőrzéseket,  és  a 

gyanús, bizonytalan eredetű tárgyak sok problémát jelentettek a hatóságoknak. A lelkes, de 

sokszor felelőtlen rejtők többször okoztak kisebb pánikot rossz helyre eldugott kincseikkel. 

Eddig  több  alkalommal  hívtak  tűzszerészeket  szerencsétlen  helyre  telepített  geoládákhoz, 

melyek olykor még az internetes regisztrálás előtt gyanússá váltak. Néhány példa az esetek 

közül: Tavaly szeptemberben Idahoban egy útellenőr fedezte fel azt a gyanús vödröt, amelyre 

az 55-ös autópálya egy folyó felett átívelő hídja alatt bukkant. A rendőrség közel hét órára 

lezárta az autópályát,  miközben a tűzszerészek megpróbálták hatástalanítani a"bombát"(11.  

kép).

11. kép. A gyanús geoláda
Fotó: BoiseWeekly, msnbc.com

Az Egyesült  Államokban  több,  mint  135 000 geoládát  tartottak  nyilván  2006-ban, 

ehhez  képest  csak  elszigetelt  jelenségnek  tűnik  a  közelmúlt  néhány  téves  riasztása. 

Novemberben Utah államban egy rendőrállomás mellett bombák hatástalanítására kifejlesztett 

robotot „vetettek be" egy játék pisztolyt tartalmazó geoláda ellen. Wisconsinban egy parkban 

lőszeres  ládának  vélt  rejtést  röpítettek  levegőbe  a  tűzszerészek.  A 2004-es  elnökválasztás 

előtti  éjszakán  pedig  az  FBI  órákat  töltött  egy  férfi  kihallgatásával,  aki  Los  Angeles 

nemzetközi repülőterének kerítése mellett ólálkodott GPS vevővel a kezében. Mint kiderült, 

geocacher14 volt, aki egy játékkígyót helyezett volna a közeli ládába. Forrás: www.kutyu.hu

14 kincsgyűjtő
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Magyarországon szerencsére a terrorizmus nem jelent napi veszélyt, de azért a terepen 

keresgélő kincsvadászokat itt  is érheti  meglepetés.  A legnagyobb óvatosságra volt lőterek, 

megszűnt szovjet laktanyák környékén és a déli határ közelében van szükség (12. kép).

12. kép. Kézigránát az avarban
Forrás: www.geocaching.hu

•Geotörpe

Talán kevesen tudják, hogy létezik a világon egy olyan mozgalom, melynek neve a 

Kerti Törpék Felszabadítási Frontja. Az aktivisták célja, hogy "lerázva az elnyomott törpék 

rabigáját", visszavigyék őket természetes lakhelyükre.  A magyar kesserek is felkarolták az 

ügyet és elrejtették Hectort, a kisembert minden kincsvadász örömére. (13. és 14. kép)

13. kép. Hector a rejtés elótt 14. kép. Hector a rejtekhelyen
Forrás: www.geocaching.hu
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•Néhány példa a kesserek határtalan rejtési fantáziájára 

15. kép. Természetbarát láda 16. kép. Természetbarát mikroláda.

17. kép. Nagyméretű láda lőszeres dobozból 18. kép. Mikroláda

19. kép. Álcázott láda I. 20. kép. Álcázott láda II.

Forrás: http://kessersztori.blogspot.com/2008/03/szokatlan
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3. 3. A geocaching térbeli elterjedése

A geocaching világkarrierje 2000. május 3-án indult, ekkor rejtette el Dave Ulmer az 

első  ládát  az  Amerikai  Egyesült  Államokban,  miután  május  elsején  a  GPS rendszerből 

eltávolították a szelektív zavarást. A szelektív elérhetőség feloldásának megünneplésére, az 

oregoni  programozó  Ulmer,  Portland  egyik  külvárosi  parkjában  elrejtett  egy  vízhatlan 

műanyagdobozt, benne egy üres füzettel és tollal, majd a weboldalán közzétette a láda GPS 

koordinátáit, „Találjátok meg!” felkiáltással. A ládát hat nap múlva egy vállalkozó szellemű 

GPS-es „kincsvadász”, a seattlei Jeremy Irish találta meg, aki azon nyomban meg is alapította 

a www.geocaching.com weboldalt, és útjára indította a játékot.

Alig egy év kellett a magyarországi kezdetekhez. A játék alapját a műholdas helyzet 

meghatározás  és az internetes  tájékoztatás  biztosította.  Ezért  a geocaching hazai  történetét 

azok  a  természetbarát  emberek  írták,  akik  már  ekkor  rendelkeztek  internet  hozzáféréssel, 

GPS-szel  és  műszaki  érdeklődéssel.  A  korai  időszakban  ez  a  lehetőségek  még  kevés 

embernek adatott meg. A játék elterjedése nem tudatos, előre tervezett folyamat volt, hanem 

spontán  szerveződések  sorozata.  A  kezdetekkor  még  a  véletlenek  irányították  a  játékot, 

amelyhez  a  keretet  az  index  hírportál  fóruma  és  a  geocaching.hu  honlap  biztosította.  A 

későbbi időszakban már megjelent a játék koordinálásában, láda elhelyezések moderálásában 

az  egyesületi  forma.  Ezeket  a  feladatokat  jelenleg  a  Magyar  Geocaching  Közhasznú 

Egyesület végzi.

A geocachingről, mint posztmodern hobbiról először az index.hu hírportál tudósította 

2001.03.05-án az érdeklődőket. Azóta eltelt hét esztendő alatt a kereshető ládák fokozatosan 

bővülve egyre  több magyarországi  tájon jelentek meg.  Egy internetes  beszélgető fórumon 

2001. 06.24-én Skepticx felhasználó névvel  megtörtént  az első geoláda rejtés,  és alig egy 

héttel később megtalálta  Private Ryan nevű felhasználó (8. ábra). Két hét múlva már lehetett 

keresni a második ládát (9. ábra.).

Ryan válasz | megnéz 2001.07.02 07:06:25 © (5)

Szia,  scepticX!  
Üdvözöllek  az  első  magyar  geocache  első  megtalálójaként!  
Mail ment! 

7. ábra. Az első geoláda megtalálásának bejelentése 2001-ben
Forrás: http://forum.index.hu/
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Kumin Ferenc válasz | megnéz 2001.07.16 20:06:22 © (9)

Hello Mindenki! 

Itt a második magyar cache! Mindent megtaláltok a www.geocaching.hu címen! 
8.  ábra . A második geoláda elrejtésének bejelentése 2001-ben

Forrás: http://forum.index.hu/

Ezzel beindul a magyar geocachig mozgalom szédületes karrierje. Napról napra újabb 

híradások számoltak be a fejlődésről. Az első geoláda (1. GCEGER) Pilisborosjenő határában 

található, az Egri vár másolata tövében. Ezekkel az eseményekkel párhuzamosan egy lelkes 

játékos  a  Geocaching.hu  domain  bejegyzését  kezdeményezte,  majd  az  oldal  beindult.  Az 

index.hu  portálon  2001.augustusában  hét,  novemberében  pedig  már  ötven  kereshető 

magyarországi pontot említett. 2001.08.22-én Kumim Ferenc értékelte az akkori geocaching 

helyzetet: „Egy kis kitekintés a nagyvilágra: jelenleg 62 országban 5343 aktív cache van. A 

környékünkön  körülnézve  elmondhatjuk,  igen  jól  állunk  a  mi  kis  13  darabunkkal. 

Romániában  1  db,  Szlovákiában  semmi,  Horvátországban  semmi,  Szlovéniában  1  db, 

Ukrajnában semmi, Lengyelországban semmi, Csehországban 1 db, a nagy Oroszországban 3 

db, Ausztriában 4 db. Az egykori béketábor bajnokai az észtek a maguk 28 db ládikójával. Ez 

különösem annak fényében szép teljesítmény, hogy az egész országban kb. 1 millióan laknak, 

és a tudtommal 80 milliós Németországban is csak 27 db van. Honnan akkor ez a sok ezer a 

szummában15.  Hát,  bizony  a  nagy  vízen  túl,  pl.  csak  Kaliforniában  732  db  (!).  Azért 

szégyenkeznünk az USA-val való összehasonlításban sem feltétlenül kell. Észak-Dakotában 

csak 7 db cache lakozik, őket már lenyomtuk! Hajrá!”

2002. február 26-án megszületett Pusztavacson, az ország közepén a századik geoláda, 

amely a kincsvadászok összejövetele miatt esemény láda lett. Már ekkor megfigyelhető volt 

egyfajta Budapest centrikusság a felhasználók körében. A geocachingben leginkább érintett 

tájak ekkor még főleg a Budai-hegységre és a Bakony területére koncentrálódtak. A további 

fejlődés is töretlen, de az alföldi tájakon továbbra is kevés ládával találkozhatunk.

A  játék  beindulásakor  több  problémával  szembesültek  a  résztvevők.  Az  első,  a 

kereshető ládák szűkös mennyisége. Szerencsére a résztvevők hatalmas rejtő kedve gyorsan 

orvosolta a problémát. Másik akadályozó tényező a technikai háttér, az információkat nyújtó 

internet elérhetősége. Ezen a gondon a világhálóhoz való csatlakozás csökkenő költségei és a 

munkahelyi  lehetőségek sokat segítettek.  A számítógép hiányát  a WAP-os mobiltelefonról 

elérhető,  mindig  friss  adatbázis  a  http://geocaching.hu/wap/  cím  segítette.  Legnagyobb 

15 összességében
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nehézséget a GPS készülékek irreálisan magas ára jelentette.  Ez okozta a geocacing lassú 

kezdeti  terjedését.  Erre  felfigyelve  a  forgalmazó  cégek  fantáziát  láttak  a  játékban  és 

kölcsönzési  lehetőséget  biztosítottak  a  geocachinggel  ismerkedőknek.  Napjainkra  a 

magánimport és az egyre olcsóbb új és használt készülékek tömege elhárította ezt az akadályt.

2002.  május  11-én  alig  egy  évvel  a  játék  honi  születése  után  már  versenyt  is 

szerveztek az érdeklődők részére.  Az első helyszín Tatán volt,  a  rendezvény a I.  Magyar 

Geocaching Fesztivál és Verseny elnevezést kapta (21. kép). Ekkortól kezdve a rendezvények 

rendszeressé váltak.  Évente  többször  is  találkoztak  a  geocaching  szerelmesei.  Ezeknek a 

találkozóknak  fontos  szerepe  volt  a  közösség  megerősödésében.  Évente  két  versenyt 

rendeztek, egyet tavasszal, a másikat ősszel. 2002. óta a következő helyeken voltak versenyek 

és találkozók:

- I. Magyar Geocaching Fesztivál és Verseny 2002.

- Geocaching a Sport Szigeten 2002.

- Geochallange a Szigeten2002.

- II. Geocaching Fesztivál és Verseny2002.

- BDSZ-Geocaching Túraverseny - 2003.04.13.

- III. Geocaching Fesztivál és Verseny 2003.

- IV. Geocaching Fesztivál és verseny - 2003. szeptember 20. - Orfű

- Geoszilveszter - 2003.

- V. Geocaching fesztivál és Verseny - Kistolmács - 2004. május 15. szombat

- VI. Geocaching Fesztivál és Verseny - Rakaca - 2004. szeptember 18. szombat

- VII. Geocaching Fesztivál és Verseny - Péliföldszentkereszt - 2005. május 21. szombat

- VIII. Geocaching Fesztivál és Verseny - Aggtelek - 2005. szeptember 24. szombat

- IX. Geocaching Fesztivál és Verseny - Bonnya - 2006. május 27. szombat

- X. Geocaching Fesztivál és Verseny - Apátistvánfalva - 2006. szeptember 16. szombat

- XI. Geocaching Fesztivál és Verseny - Bér-Virágospuszta - 2007. május 19. szombat

- XII. Geocaching Fesztivál és Verseny - 2007. október 6. Komlóska

A versenyek mellett egyre több találkozó segítette a közösségek szerveződését. Ezeket 

a  rendezvényeket  geo-eseményeknek  nevezték  el.  A  legfontosabb  geo-események  a 

következők:  Kelet-Magyarországi  Geokesser  Találkozó,  CITO16 (illegális  szemétlerakó) 

felszámolás  -  Debrecen,  Panoráma  út,  Zalaegerszeg  és  környéke  találkozó, Dél-dunántúli 

Regionális Kessertalálkozó, Hármashegyi  Kiskarácsony  Szilveszterkor, Völgy-takarítás, 

Balatoni tekergés,  Geo-Gyereknap,  Komáromi erődrendszer. A térképvázlaton  jól látszanak 

16 Cache In - Trash Out, CITO, „Keress ládát - vidd el a szemetet!" 
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találkozómentes területek. Az Alpokalja és az Alföld nagy részén még nem rendeztek geo-

eseményt, mert itt kevesebb felhasználó és geoláda található (10. ábra). Érdemes lenne ezeket 

a területeket is felfedezni a geo-események számára.

21. kép. Megvan egy geoláda a tatai versenyen
Forrás: www.geocaching.hu

9. ábra. 2008-ban Magyarországon található geo-események helyszínei 
Forrás: www.geocaching.hu
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 Gyorsan  növekedett  a  geocaching  közösség,  és  a  sokasodó  ládák  2002.  végén 

kikényszerítették  a  honlap  korszerűsítését.  Ettől  az  évtől  a  játékosok  aktívabban  és 

szervezettebb formában vettek részt a természetvédelemben. Segítségükkel megkezdődött az 

illegális  szemétlerakók  koordinátáinak  feltöltése  a  honlapra.  A  „Keress  ládát  -  vidd  a 

szemetet”  akciónak  nagy  sikere  volt.  A  környezet  védelmében  végzett  munkáért  a 

www.geocaching.hu  honlap  a  "Zöld  Generációért  2003"  díjat  kapta  az  illegális 

hulladéklerakók ellen indított CITO mozgalom eredményeinek elismeréseként.

2002-ben született  meg a pontadatbázis  ötlete,  amely azóta  hasznos szolgáltatásává 

vált a honlapnak. A „Kir” néven regisztrált felhasználó az index.hu fórumán felvetette: „hogy 

érdemes  lenne  a  ládákon  kívül  mindenféle  helyek  koordinátáit  befogadó  nyilvántartást 

üzemeltetni,  tulajdonképpen a  szemétlerakók  mintájára,  csak  annál  sokkal  általánosabban. 

Lehetséges  kategóriák:  éttermek,  szálláshelyek,  stb.  -  fontos,  hogy  ezek  ne  copy/paste 

kerüljenek be valahonnan,  hanem mindenki  saját  maga által  személyesen  kipróbált  helyet 

töltsön csak fel. Ez tulajdonképpen egy megbízható POI17 adatbázist alkotna”. 

2003.09.09-én már szűknek bizonyult az ország területe és megjelent az első külföldi 

rejtésű láda, a 721. számú  (GCHARG), amely Erdélyben a Madarasi Hargitán lett elrejtve. 

Innentől  kezdve  egyre  több  a  határon  túli  rejtés  is,  és  egyre  többen  űzik  a  high-tech 

kincskeresés mesterségét a szomszédos államokban. A ládák kezdik meghódítani a környező 

országok magyarlakta területeit, a teljes Kárpát-medencét. Kincskeresés közben a játékosok 

újra  felfedezik  a  határon  túli  természeti  tájak  szépségeit  és  a  kulturális  értékeit.  Ebben  a 

tevékenységben nagy segítség a honlap, mely az érdeklődők számára bőséges ismeretet  és 

fotót tartalmaz.

2003-tól  túlzottan  megszaporodtak  a  kincskeresések,  ezért  a  fokozottan  védett 

természetvédelmi területeken gondot jelentett a kéretlenül megjelenő kesserek tömege. Ezek 

után  a  geocaching  közösség  úgy  határozott,  hogy  a  „Védett  természeti  területre  történő 

rejtéskor különös körültekintéssel kell eljárni, betartva a vonatkozó jogszabályokat. Jelenleg 

az Aggteleki NPI, Bükki NPI és Körös-Maros NPI védett természeti területeire csak tervként 

lehet  ládát  bejelenteni.  Ilyenkor  a  geocaching.hu  intézi  az  engedélykérést,  amelyet  ha 

megkapsz,  akkor  telepítheted  a  ládát.  A Duna-Ipoly  NPI  és  Balaton-felvidéki  NPI  védett 

természeti  területeire  -  az  egyeztetések  lezárásáig  -  teljes  rejtési  tilalom  van.  (A  védett 

természeti területeken történő geocaching tevékenység tárgyában a 1996. évi LIII. törvény a 

természet védelméről tekintendő irányadónak. Amennyiben egy helyről utólag derül ki, hogy 

az elrejtésnek bármilyen jogi akadálya volt, úgy az elrejtő köteles haladéktalanul eltávolítani a 

17 point-of-interest, fontos pontok
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geoládát,  továbbá  ezt  a  geocaching.hu  felé  jelezni.”  Idézet  a  Geocaching  szabályzatból. 

Sajnos a  Nemzeti  parkok nem mindig  a  megfelelő  megoldást  alkalmazták  a  kincskeresők 

távoltartására.  Sokszor  felszedték,  elkobozták  a  kihelyezett  ládákat.  Egyeztetések  és 

tárgyalások után a helyzet rendeződött, a védett területekre kihelyezett ládák kereshetőségét 

felfüggesztették.

Három évvel a hazai geocaching mozgalom indulása után, 2004-ben alakult  meg a 

Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület (MGKE). Az Egyesület alapvető feladata - idézet 

az alapszabályból: "..., hogy a geocaching magyarországi terjedésével lépést tartva megőrizze, 

sőt emelje annak színvonalát. Fontos célja, hogy a játékban való részvétel jól szervezetten, 

egységes, s mindenki által elfogadott szabályok szerint történjen. Az Egyesület célja továbbá, 

hogy megismertesse a társadalommal a geocaching lényegét, céljait, eredményeit, elősegítse 

annak magyarországi fejlődését,  erősítse a kapcsolatot  a nemzetközi  mozgalommal,  illetve 

más országok geocaching szervezeteivel." Az Egyesület gondot fordít a játékban résztvevők, 

illetve valamennyi természetjáró tájékozódási igényeinek kielégítésére, ezért önálló honlapon 

a  www.turistautak.hu-n  gyűjti  a  felhasználók  által  bejárt  útvonalak  adatait  (az  un. 

tracklogokat18),  ezek  segítségével  topológiai  adatbázist  épít,  és  azt  közhasznú  céllal 

megjeleníti. Az egyesület  indulása nem volt  problémamentes,  sokan a  szervezett  formát 

nehezen tudták elképzelni egy önszerveződő mozgalomtól. Természetesen az egyesület nem 

zárt  ki  senkit  a  játékból,  csak  a  fórumok  használatát  korlátozta  a  nem  egyesületi  tagok 

számára. Akinek a geocaching.hu fórum nem felelt meg, azok továbbra is az index.hu fórumát 

használták.  A MGKE gazdálkodását  segítette  a  közhasznú egyesületi  forma,  pályázatokon 

indulhattak, 1% adót lehetett felajánlani a működésre, és a tagdíjak is bevételt jelentettek. A 

nemzeti parkokkal való tárgyalásokon az egyesület szervezetten tudta képviselni a geocaching 

mozgalmat, melynek eredményeként néhány ládát vissza lehetett rejteni.

A  MGKE  működtette  honlap  lett  a  motorja  a  játéknak.  Ebben  Magyarországon 

meghatározó szerepet tölt be a geocaching.hu. Ez egy erős nemzeti internetes oldal, amely 

bizonyos pontjaiban eltér a nemzetközi honlaptól, a www.geocaching.com-tól. Mivel kisebb 

területen  kell  működni,  a  hazai  oldal  tud  gondoskodni  a  ládák  utóéletéről,  intézi  a 

kihelyezéssel kapcsolatos ügyeket, így a természetvédelmi hatóságok vagy erdőtulajdonosok 

felé is tud lobbizni. Ilyen mélységű munka a globális oldaltól értelemszerűen nem várható el.

2004.  januárjában  megalakult  a  romániai  honlap  is  www.geocaching.ro címen. 

Szerencsére van magyar nyelvű része is a honlapnak, ezért nem feltétel a román nyelvtudás 

18 Egyenes vonallal összekötött útvonalpont
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használatához. Így az Erdélyben szívesen barangoló kesserek onnan is szerezhetnek geoláda 

információkat.

Az  elmúlt  évek  hazai  ládatérképeit  elemezve  kirajzolódott  a  geocachig  térbeli 

terjedése  (12.  ábra).  A  kiinduló  góc  Budapest,  ez  érthető,  hiszen  itt  a  legnagyobb  a 

népsűrűség,  itt  a  legjobbak  a  műszaki  feltételek  (GPS  eszköz  ellátottság,  az  internet 

elérhetőség),  és  legnagyobb  a  fogékonyság  a  technikai  újdonságok  iránt.  A  főváros  és 

környékéről terjedtek el a ládák először a Bakony, majd az Északi-középhegység irányába. 

Fokozatosan sűrűsödnek a ládák a hegységeinkben, majd lassan az alföldeket is felfedezik 

rejtési  célpontként  a  kesserek.  Az  országhatár  nem  akadályozza  a  játék  terjedését,  ezért 

megkezdődött a Kárpát-medence a geoládákkal történő feltöltődése is. Hasonló folyamatok 

figyelhetők meg itt is, mint az ország ládáinak terjedésénél. Először a hegyvidéken jelennek 

meg a ládák, majd innen kiindulva terjednek el az alacsonyabb területeken. 

Az 5.  és  a 6.  táblázat  összehasonlításakor  több jelentős változás  is  megfigyelhető. 

Egyik  ilyen  2008-ban  a  külföldi  ládák  10  %-os  jelenléte.  Mellette  nagyobb  a  tájankénti 

eloszlás  is,  mint  a  kezdeti  időszakban,  a  dombsági  és alföldi  területek  szerepe megnő.  A 

másik jelentős változás, hogy a legfrissebb ládák 50%-a 200 m-nél alacsonyabb térszínre lett 

elrejtve. A felhasználók statisztikája is megváltozott.  A Budapest centrikusság megszűnt, a 

rejtők  elsősorban  saját  lakóhelyük  természeti  értékeit  próbálják  megismertetni  a  ládákon 

keresztül.

5. Táblázat. Az első 30 db geoláda elhelyezésének statisztikája, 2001-2002.
Láda helye, táj % magasság % felhasználó %

1. Budai-hegység 33 1. 500 m felett 63,3 1. Budapest 63,3
2. Bakony 23 2. 200-500 m 20 2. Debrecen 10
3. Zempléni-hegység 13 3. 200 m alatt 16,6 3. Szeged 6,6
4. Börzsöny 10 4. Győr 3,3
5. Tisza-part 6,6 5. Szolnok 3,3
6. Kőszegi-hegység 3,3 6. Dunaújváros 3,3
7. Mecsek 3,3 7. Gyula 3,3
8. Velencei-hegység 3,3 8. Edinburgh 3,3
9. Gödöllői-dombság 3,3
10. Pannonhalmi-dombság 3,3
11. Duna-part 3,3
12. Maros-Körös-köze 3,3

6. Táblázat. Az utolsó 30 db geoláda elhelyezésének statisztikája, 2008.
Láda helye, táj % magasság % felhasználó %

1. Mecsek 20 1. 500 m felett 23,3 1. Pécs 23,3
2. Bakony 13,3 2. 200-500 m 26,6 2. Kaposvár 13,3
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3. Kőszegi-hegység 10 3. 200 m alatt 50 3. Szombathely 6,6
4. Dráva-mente 6,6 4. Budapest 6,6
5. Somogyi-dombság 6,6 5. Nagykőrös 3,3
6. Szekszárdi- dombság 3,3 6. Székesfehérvár 3,3
7. Budai- hegység 3,3 7. Budaörs 3,3
8. Naszály 3,3 8. Vác 3,3
9. Zalai- dombság 3,3 9. Ajka 3,3
10. Kiskunság 3,3 10. Bakonycserne 3,3
11. Székesfehérvár 3,3 11. Pápa 3,3
12. Marcal-medence 3,3 12. Siófok 3,3
13. Vajdaság 3,3 13. Eger 3,3
14. Erdélyi-szigethegység 3,3 14. Bük 3,3
15. Déli-Kárpátok 3,3 15. Somogy megye 3,3

16. Bács-Kiskun 
megye

3,3

17. Hajdú-Bihar 
megye

3,3

18. Borsod-Abaúj 
megye

3,3

19. Geocaching 
közösség

3,3

Forrás: www.geocaching.hu

A geoládák elterjedése szép lassan térképre rajzolja a magyar nyelvterület és kulturális 

érdekeltség határait. A spontán növekedés ellenére jóleső érzés megfigyelni, hogy kultúránk, 

történelmünk, hagyományaink és nyelvünk fennmaradásában jelentős szerepet vállalhat egy 

természetjáró kincskereső játék.

A  ládák  száma  folyamatosan  emelkedik,  de  ha  összehasonlítjuk  az  eddigi  havi 

növekedéseket, akkor mást is tapasztalhatunk. Megjelennek a csúcspontok és a mélypontok is 

az  erről  készült  grafikon  adataiban  (10.  melléklet).  Legtöbb  rejtés  2002-ben,  márciusban 

történt  60 feletti  darabszámmal,  legkevesebb 2005-ben,  márciusban mindössze 5 darabbal. 

2008.  márciusában  35–tel  nőtt  a  kereshető  ládák  száma.  A  markáns  ingadozások  oka 

elsősorban az lehet, hogy a kezdeti hiányt minél gyorsabban szerették volna megszüntetni a 

lelkes kesserek, és ekkor még moderálások sem léteztek. Mindenki oda rejtett ahova akart. 

Később ez megszűnt és szabályozottabbá vált a folyamat.  Ha így értelmezzük a grafikont, 

akkor 2005-től állandó emelkedés észlelhető. Figyelemre méltó a hónapok közötti eltérés is. 

Általában  a  leghidegebb  hónapokban  rejtenek  legkevesebbet,  míg  tavasszal  és  nyáron  a 

legtöbbet, de az enyhe telek pozitív hatása is kimutatható.

A  rejtések  kisebb  havi  aktivitásának  lehet  egy  másik  oka.  Geoládát  megtalálni 

izgalmas  szórakozás,  de  saját  ládával  rendelkezni  már  felelősség  és  munka  is  egyben.  A 

rendszeres karbantartások, a regisztrációk és a moderálás nehézségei kissé visszavetik a rejtő 

kedvet.
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Érdekes  folyamat  figyelhető  meg  a  geoládák  tengerszint  feletti  magasságával 

kapcsolatban.  Az ország  természeti  adottságai  ugyan  ezt  nem engedik  meg,  mégis  egyre 

magasabbra  jutnak  fel  a  magyar  ládák.  Ez  csak úgy lehetséges,  hogy a  kesserek külföldi 

útjaikon mindig magasabb rejtekhelyet találnak. Jelenleg a legmagasabb helyzetű magyar láda 

a Júliai-Alpok csúcsán, a Triglávon található 2864 m-en.

A geoládák egyre távolabb kerültek a centrumtól, a fővárostól. Ezzel párhuzamosan a 

felhasználók száma is fokozatosan növekedett. A tényleges felhasználók 2008. 03. 26-án, az 

internetről  leolvasott  8058 főnél  jóval  többen lehettek.  A kesserek gyakran  családi,  baráti 

társaságokban  közösen  művelik  a  kincskeresést.  Ennek  az  óriási  fejlődésnek  a  fontosabb 

állomásait láthatjuk a 11. ábrán.

Felhasználó
sorszáma

Regisztráció
dátuma

10. 2001.08.25.
100. 2002.02.26.
500. 2003.03.15.
1000. 2004.01.01
5000. 2007.02.11.
8058 2008.03.29.
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10. ábra. Regisztrált felhasználószám növekedés 2001és 2008 között
Forrás: www.geocaching.hu, szerk. Réti A.

Még nagyon sok felfedezni való különleges természeti és kulturális értékű táj található 

Magyarország területén. Az is nyilvánvaló, hogy végtelenül nem bővíthető a ládák száma. Ha 

ebben  az  ütemben  történne  a  növekedés,  akkor  akár  kisebb  természeti  problémákat  is 

okozhatna.  Ma  a  sűrűn  felkeresett  helyek  környékén  kezdenek  megjelenni  a  „kesser 

ösvények”. Ha a természet nem tud regenerálódni, akkor elképzelhető, hogy a pontot át kell 

helyezni, vagy a keresést szüneteltetni. Szerencsére még távol vagyunk ettől a helyzettől, de 

érdemes a „fenntartható geocaching” lehetőségein, szabályain elgondolkodni. 
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10 db láda 2001.08.18. 100 db láda 2002.02.23.

500 db láda 2003.02.16. 1000 db láda 2004.06.30.

1500 db láda 2006.11.07. 2000 db láda 2008.03.23.
11. ábra. A magyarországi geoládák számának növekedése 2001-2008. között

Forrás: www.geocaching.hu
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4. Geocaching földrajzi hatásainak elemzése

4. 1 . A vizsgálati módszerek leírásai

A  geocaching  vizsgálatára  két  elemzési  lehetőséget  használtam  fel.  Az  egyik  a 

kérdőíves  módszer,  amelyet  leginkább  a  társadalomtudományi  kutatásokban  alkalmazzák 

információgyűjtésre.  A  kikérdezés  segítségével  nemcsak  dolgok  közötti  összefüggéseket, 

tendenciák,  megnyilvánulások  szabályszerűségeit  állapíthatjuk  meg,  hanem  bepillantást 

nyerhetünk személyes, egyedi jelenségekbe is. Alkalmazható önállóan és más módszerekkel 

kombinálva,  akár  előzetes  tájékozódásképpen  –  a  kutatási  terület,  a  problémák 

körülhatárolásánál – akár a kutatás fő fázisában ismeretek, attitűdök, élmények, életmódok 

feltárásánál. (Báthory Z. – Falus I. 1997.)

A  kérdőíves  vizsgálat  írásbeli  és  szóbeli  formái  közül  az  előbbit  választottam.  A 

módszer  lényege,  az  általam  összeállított  kérdőív  válaszainak  elemzése.  A  kérdések 

célirányosak, elsősorban a „kincskeresés” szokásaival, helyszíneivel, a játékhoz kapcsolódó 

természetvédelemmel,  fogyasztói  szokásokkal  és  turizmussal  összefüggő  hatásokkal 

foglalkozik.  Az  így  kapott  adatok  elemzése  kvalitatív  és  kvantitatív  szempontok  alapján 

történt. 

A  másik  vizsgálati  módszer  az  online  források  analizálása.  Napjainkban  az 

információszerzés területén kikerülhetetlen gyakorlat az internetes adatok elemzése. A GPS-

szel űzött modernkori kincskeresés alig hét éves múltra tekinthet vissza hazánkban. A játék 

hátterét az internetes információk halmaza adja, amiből kedvére válogathat a játszani vágyó 

résztvevő. A www.geocaching.hu weboldal adatbázisa nagyon sok szempont szerinti keresést 

és  elemzési  lehetőségeket  nyújt,  amit  a  kapcsolódó  nemzetközi  és  egyéb  hazai  honlapok 

adataival  kiegészítve  részletes  képet  ad  a  játékról.  Az interneten  levő  dokumentumok,  az 

információk  napra  kész  statisztikái,  vizuális  érdekességei  megmutatják  a  játék  hazai 

fejlődésének történetét. A fellelhető néhány magyar geocachinggel foglalkozó szakirodalom 

is a www.geocaching.hu oldal információi alapján készült. 
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4. 2. A kérdőíves vizsgálat ismertetése

A  geocaching  térbeli  játék,  ezért  magyarországi  szokásairól  az  ország  minden 

területéről szükségem volt információra. Idő hiányában és az adatszerzés felgyorsítása miatt 

egy  emailben  elküldhető  kérdőívet  állítottam  össze.  2007-ben  beléptem  a  geocaching 

egyesületbe és a honlapon található publikus regisztrált felhasználói email címekre elküldtem 

a kérdőíveket. A hozzáférhető adatok segítségével próbáltam olyan személyeket megszólítani, 

akik lehetőleg jól reprezentálják az ország területén a népesség, a nemek arányát, az életkori 

jellemzőket és ne legyenek tapasztalatlanok a játékban.

Mivel a geocaching a térbeliség mellett alapjában internetes játék, ezért azt gondoltam, 

hogy  pár  nap  alatt  összegyűlik  a  megfelelő  mennyiségű  adathalmaz.  Sajnos  ez  nem így 

történt. A többször is elküldött közel háromszáz kérdőívből két hónap alatt jött össze ötven 

darab. Minden megyéből szerettem volna adatokat, de ismételt kéréseim ellenére sem kaptam 

Borsodból használható választ leveleimre. Az elzárkózásnak több oka is lehet. Ilyen a kéretlen 

levelektől,  vírusoktól  való félelem,  vagy egyszerűen sokan nem szeretnek  megnyilatkozni 

ismeretlenül  mások  előtt.  Az  elzárkózás  mellett  természetesen  nagyon  sok  pozitív 

visszajelzést is kaptam, sőt sokan kérték, hogy a dolgozat elkészülte után osszam meg velük 

tapasztalataimat. 

2007. szeptemberében és októberében végeztem a vizsgálatot. A kérdőív harminchat 

kérdést tett fel, melyet elektronikus formában kellett kitölteni és visszaküldeni a címemre. A 

kérdések  jellege  elsősorban  feleletválasztó  és  sorrend  felállító  volt,  de  a  sokszínűség  és 

besorolhatatlanság miatt  saját válaszok, egyéni  ötletek beírására is volt  lehetőség.  A teljes 

kérdőív a 2. és a 3. mellékletben, a válaszok statisztikája a 4. mellékletben tekinthető meg.

A kérdőív fő kérdéscsoportjai:

•Személyi adatok

•Ládakeresési szokások

•Ládakeresés térbeliségére vonatkozó kérdések

•Ládakeresés és turisztikai szolgáltatások 

•Természetvédelem

•A játékkal kapcsolatos attitűdök 

•Kérdőív kitöltése közben felmerült gondok
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4. 3. A kérdőív válaszainak értékelése

1. A személyi adatok feldolgozása 42 kérdőív alapján. 

•Női adatszolgáltató: 24%, férfi adatszolgáltató:76%

•A válaszadók életkor szerinti megoszlása: 20 és 50 év között 86 %, 50 év felett 13%, 20 év 

alatt 2 %.

•Iskolai végzettség: felsőfokú: 74%, érettségi 24%, szakmunkás 2%.

•A válaszadók  pszichológustól  az  ügyvezetőn  át  a  mobil  postásig  változatos  foglalkozási 

struktúrával  rendelkeztek.  A megjelölt  24 foglalkozás  alapján legtöbben mérnökök (12%), 

kutatók (9,5%), orvosok és diákok (7%). Szellemi munkát végzett a válaszadók 90,5%- a. 

Legtöbbjüket a műszaki  értelmiség közé lehet  sorolni,  de a humán oldal is  az átlag felett 

képviselteti magát.

•A  válaszokból  kiderült,  hogy  a  hazai  geocachig  közösség  férfitöbbségű,  aktív  korú 

személyekből  tevődött  össze.  Közel  80  %-os  felsőfokú  végzettség,  90  %-os  szellemi 

foglalkozású  arány,  ami  azt  bizonyít,  hogy  elsősorban  értelmiségi  körökben  népszerű  a 

navigációs  high-tech  terepjáték.  Úgy  látszik,  hogy  a  hajszoltabb,  erősebb  pszichikai 

nyomásnak kitett, szellemi munkát végző emberek előszeretettel mozdulnak ki a természetbe, 

szívesen ötvözik túrázásaikat a legmodernebb tájékozódási eszközökkel. 

2. Geocaching kérdőív válaszainak feldolgozása 42 kérdőív alapján.

•1. Mióta „kincskereső”?

5 éve: 27%, 3 éve: 22%, 2 és 1 éve: 14%, 6 és 4 éve: 8%, 7 éve: 5,5%. A válaszadók között 

vannak olyanok, akik a kezdetektől játszanak és vannak, akik mindössze egy éve hódolnak a 

geocachingnek. Az adatokból kiderült, hogy a nagy többség több év tapasztalattal rendelkező, 

rutinos kesser.

•2. Kikkel keresi a ládákat?

1. Család, gyerekkel, 2. Egyedül és baráti társasággal, 3. Férj feleséggel. Az adatok alapján a 

geocaching család és közösség centrikus tevékenység.  A közösségi formák mellett  vannak 

akik az egyéni ládakeresés is kedvelik, ők lehetnek a legmegszállottabb kincskeresők.

•3. Ládakeresés módja:

Legtöbben  GPS-szel  vagy  térkép  és  GPS  kombinációjával  találják  meg  az  eldugott 

geoládákat.  A  neten  való  ládakeresés  (netkess)  arány  mindössze  10%,  ez  érthető,  hiszen 

élményben nem közelíti meg a természetben történő kincskeresést. 
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•4. Mikor keresi a ládákat?

A válaszadók 41,5%-a hétvégén, 28%-a szabadságon, 18%-a munkaidő végeztével és 6,7%-a 

munkaidő alatt kutat ládák után. A szórakozás mellett a stresszes munkavégzés oldására is 

sokan használják a játékot. Meglepőnek tűnik, hogy többen munkaidő alatt is tudnak játszani. 

Ez  főleg  a  speciális  foglalkozásból  (erdész,  talajmechanikai  laboráns)  és  a  kötetlen 

munkaidőből is fakadhat.

•5. Mennyi időt szán a ládakeresésre?

Meghatározó az egy nap, válaszok 40 %-a ide tartozik. Mellette gyakori a félnapos és a pár 

órás  keresés  is.  Ezekből  az  adatokból  kiderül,  hogy  azért  a  kesserek  nagy  része  nem 

szakbarbár, nem végletesen megszállottja a geocachingnek, hiszen  aktív pihenésüknek  csak 

egy részét töltik a kincskeresés varázsával.

•6. Melyik ládatípust kedveli?

A hagyományos geoládát a megkérdezettek 100%-a, multi és mozgó ládát 35%-a, virtuális 

ládát  33%-a,  esemény  ládát  14%-a  kedveli.  A  hagyományos  geoláda  keresése  hasonlít 

legjobban a letűnt korok kincskereső romantikájához, és ez kifejeződik a kedveltségben. Az 

eseményládák és a virtuális megtalálások pedig inkább már a harmadik évezredet jellemzik, 

ezért sokan idegenkednek tőlük.

•7. 8. Melyik közlekedési eszközzel jut a láda közelébe?

Az esetek 76%-ában a személyautóval közelítik meg a rejtés helyszínét. Ezután leggyakoribb 

módszer  a  gyalogos  keresés.  A válaszadók egyharmada  kerékpárt  is  használ  kincskeresés 

közben. Mindössze a keresők 10%-a veszi igénybe a vasutat vagy az autóbuszt. Az előbbi 

adatokból már kiderült, hogy sokan nagyon gazdaságosan szervezik meg szabadidejüket, és a 

keresésre  általában  egy  napnál  nem  fordítanak  több  időt.  Ezért  a  legcélszerűbb  mód  a 

személyautóval történő közlekedés. Nincs menetrendhez kötve a kesser és vasútnál, busznál 

közelebb  kerül  a  célponthoz.  A  parkolás  helyétől  azután  terepviszonynak  és  fizikai 

állóképességnek függvénye a választott  közlekedési eszköz. A honlapon minden pontról el 

lehet  dönteni,  hogy  kerékpárral  is  megközelíthető-e.  A  klasszikus  gyalogos  közlekedés 

természetesen általános, de a városi ládák legegyszerűbben kerékpárral lelhetők meg.

•9. Melyik évszakban keres leginkább geoládát?

A nyár  vezet  27%-al,  de szinte  ugyanennyien  keresgélnek minden évszakban is.  A tél  az 

utolsó helyezett  évszak. Ez csak kicsit függ a terep hóval való fedettségétől és a hidegtől, 

hiszen  ilyenkor  a  zavaró  aljnövényzet  hiánya  sokszor  segíti  a  keresést.  Az  okot  hazai 

szabadságolásai szokásaiban érdemes keresni. Hosszabb nyári szünetet tartanak az emberek, 
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így marad idejük gyerekeikre, a nyaralásra és a geocaching-re. A téli szabadságok rövidebbek, 

jobban be kell osztani, mert ünnepekhez és téli sportokhoz kötődnek

•10. Hol szeret geoládát keresni?

A játékosok kétharmada a természetben, egyharmada a vegyes helyszínt kedveli. Nincs olyan 

személy,  aki  kizárólag  a  városi  ládákat  kedvelné,  hiszen  a  játék  alapvetően  a 

természetjárásból nőtte ki magát technikai sporttá is.

•11. Milyen gyakran keres geoládát?

A válaszadók 62 %-a hetente, 21 %-a havonta kimozdul a természetbe ládakeresés miatt. Ha 

ezekhez  az  adatokhoz  hozzáadjuk  a  ládakeresésre  fordított  időt,  akkor  látszik,  hogy  a 

kincskeresők rendszeres természetjárók. Az adatok szerint hetente egy és fél nap között töltik 

szabadidejüket az ország szebbnél szebb tájain.

•12. A játék miatt felkeresett magyarországi tájak

A kapott válaszok sokaságából kiderül, hogy a játék miatt a kesserek bebarangolják az egész 

országot.  Összesen  80  kisebb  nagyobb  tájat  jelöltek  meg,  ahová  kizárólag  ládát  keresni 

mentek. A tájak csoportosítása után a célpontok között első az Északi-középhegység 31%-al, 

második 21%-al a Dunántúli-középhegység, harmadik az Alföld 17,5%-al. Érdekes, hogy a 

Kisalföldet a válaszadók közül mindössze hárman keresték fel ládakeresési céllal.

•13. A játék miatt felkeresett magyarországi települések

Erre  a  kérdésre  érkezett  a  legtöbb  különböző  válasz.  A  válaszadók  103  kisebb  nagyobb 

települést kerestek fel kizárólag geoládák miatt. Ennél a kérdésnél kifejeződött a játékosok 

eltérő érdeklődése, lakóhelyük különbözősége. A távoli pontok elérése miatt sok ismeretlen 

települést is útba kellett ejteni, illetve a rejtő célja éppen az ismeretlen helyek bemutatása volt. 

A legsűrűbben látogatott település címhez négy jelölés elég volt. Ebbe a kategóriába tartozott 

Bér, Kőszeg és Tata. A változatos lista rengeteg kevésbé ismert település nevet említ, melyek 

a  játék  kapcsán  ismertebbé  válhatnak  és  ezáltal  mások  is  felfedezhetik  a  kis  települések 

egyedi arculatát és környezetük szépségeit.

Néhány kiragadott ritka település név:

Bér: Cserhát, 456 lakos

Kács: Bükk, 650 lakos

Terény: Cserhát, 465 lakos

Péliföldszentkereszt: Gerecse búcsújáróhely

Attyapuszta: Pápakovácsi, Marcal-medence, búcsújáróhely

Gölle: Külső-somogy, 1296 lakos, nevezetes szülötte Fekete István író
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Árpádhalom: Maros-Körös-köze, 597 lakos

•14. Szabadsága tervezésekor figyelembe veszi, hogy vannak-e geoládák a közelben?

A kérdezettek 64%-a mindig beletervezte  nyaralási  programjába a környék még fellelhető 

ládáit.  A  maradék   30  %-a  is  megtette  ezt,  de  már  ritkábban,  és  mindössze  3  főt  nem 

jellemzett  ez  a  fajta  tudatosság.  Az  egyoldalú  turisztikai  kínálatú  nyaralások  könnyen 

kiegészíthetők egy kis kincskereséssel, de jól jön ez a lehetőség, ha a strandolást az időjárás 

akadályozza.

•15. A pontadatbázist (POI)19 használja-e geoláda keresés és túrázás során?

A pontadatbázis nem tartalmaz ugyan láda koordinátákat, de itt több ezer hasznos feltöltött 

pont található, amelyeket jó lehet használni a terepen és a településeken is. Ezt a ponttípust 

csak a megkérdezettek harmada veszi figyelembe. Az adatbázisból a válaszadók 30%-a jelölte 

a forrást, 28%-a a múzeumot és tanösvényt, 26%-a a települést, 23%-a barlangot. A kisebb 

érdeklődésnek az lehet  az  oka,  hogy ezek a pontok ugyan lehetnek a túrázás  kellékei,  de 

ládakeresés  közben  ritkábban  van  rájuk  szükség.  Azok  számára,  akik  minél  gyorsabban 

szeretnének geoládát keresni, érdektelenek ezek a pontok.

•16. A pontadatbázis pontjainak fontossági sorrendje

A  ponthasználók  leginkább  az  éttermet,  a  települést,  szálláshelyet  és  a  pihenőhelyet 

részesítették  előnyben.  Ezek  az  adatok  azt  támasztják  alá,  hogy  túrázás  közben  az 

idegenforgalmi szolgáltatások egy része a modern technika segítségével könnyebben elérhető, 

és sokan éltek ezzel a lehetőséggel.

•17. Melyik város múzeumait kereste fel geoládázás közben?

A válaszadók összesen ötven várost jelöltek meg. Ezek közül legtöbben Budapesten (31%), 

Pécsett (12%), Érden, Egerben, Debrecenben és Kőszegen (7%) jártak. A hagyományos és 

ismert múzeumok mellett a geocaching keretében sok különleges bemutató helyre jutottak el a 

kesserek.  Néhány példa a ritkaságokra:

- Csesztve: Madách Emlékmúzeum

- Terény: Istállógaléria és Akol, Orsósmagnók Múzeuma (22. kép).

- Nagykálló: Dr. Korányi Frigyes emlékszoba, Harangodi csűrök

- Ibafa: Pipamúzeum

- Szabadszállás: Dörmögő ház, itt nevelkedett Pőcze Borbála20

- Szob: Börzsöny múzeum

19 Points Of Interest) – hasznos helyek, érdekes pontok
20 József Attila édesanyja
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22. kép. Orsósmagnó múzeum, Terény
Forrás: www.geocaching.hu

•18. Geoládázás közben melyik városban szállt meg?

A válaszadók 57%-egyszer vagy többször is igénybe vett szálláshely szolgáltatást a játékhoz 

kapcsolódóan. Mivel a geocacing az egész országra kiterjedő természetjáró tevékenység, ezért 

nagyon sokfelé találtak szállást a kesserek. A megjelölt  ötven település között legtöbbször 

Pécset és Sopront (12%), illetve a balatoni  szálláslehetőségeket  (16%) választották.  6%-ot 

kapott  még  néhány  ismertebb  idegenforgalmi  hely,  mint  Budapest,  Eger,  Sárospatak  és 

Szeged. A szállások igénybevétele eléggé decentralizált, elsősorban vidéki településeken van 

rá  igény.  Ha a  lakhely  környéken  elfogynak  a  kereshető  geoládák,  akkor  egyre  távolabb 

történik a kincsvadászat. A növekvő távolságok miatt egyre inkább szükségessé válik a szállás 

lehetősége. 

•19. Melyik szállástípust részesíti előnyben?

A szállást  igénybevevők  41%-a  a  panziót  részesítette  előnyben.  Kemping  állt  a  második 

helyen (19,5%), harmadik a szálloda (19%). A panziók fölénye érthető, mert vidéken a kis 

települések nagy szállodákkal ritkán rendelkeznek, és ezeknek a szállásoknak a hangulata is 

jobban  illik  a  természetjáráshoz.  A  városok esetében  a  szállodák  kínálata,  szolgáltatásaik 

minősége orientálhatja a szállást keresőket. A kemping inkább a szerényebb jövedelműek, a 

diákok és a természet közeli romantikára vágyók közege.

•20. Étkezőhely választás geocaching közben

A válaszadók 95%-a valamilyen formában étkezési szolgáltatást vett igénybe a játék közben. 

Az igénybevevők 35 %-a az éttermet, 29%-a az élelmiszer boltot, 17%-a a gyorséttermet, 13,5 

%-a  a  büfét  részesítette  előnyben.  Az  éttermet  a  szabadidővel  rendelkező,  jobb  anyagi 
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körülmények között élők választották. A bolt ennek az ellentéte, a szerényebb lehetőségűek 

célpontja. A gyorsétterem, büfé köztes megoldások, inkább a fiatalok kedveltebb választásai.

•21. Keresett-e fel rendezvényt geocaching közben?

Ez a tevékenység elég ritka a válaszadók között. Mindössze 14 eseményt jelöltek meg. Ezek 

közül legtöbben (64%) geocaching versenyen vettek részt.  A többi kincskereső egymástól 

függetlenül más és más fajta rendezvényekre jártak. Érdekesebb rendezvények a borfesztivál, 

a dió fesztivál, a virágkarnevál és a busójárás.

•22. Volt-e olyan étteremben, amelyet a www.geocaching oldalon ajánlottak?

Összesen  17  város  éttermét  nevezték  meg  a  válaszadók.  Ez  egy  olyan  szolgáltatása  az 

oldalnak, amely még egészen biztosan sokat fejlődhet, és bővülhet. Ami talán meglepő, hogy 

az Alföld területéről nem volt igénybevett étterem. Ha az alábbi térképet megnézzük, akkor 

látszik, hogy az Alföld több táján alig van étterem feltüntetve. Ez az étterem hiány a geoládák 

hiányával függ össze. Minél inkább felfedezik maguknak a síkvidéket is a kincskeresők, annál 

részletesebb és hasznosabb szolgáltatást nyújtó lesz a POI adatbázis (13. ábra).

12. ábra. A magyarországi éttermek elhelyezkedése a POI adatbázis alapján 2008-ban
Forrás:www.geocaching.hu

•23. Olvassa-e a geoládákhoz tartozó webes tájékoztatókat?
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A  geocaching.hu  oldalon  a  ládaleírásokhoz  sokfajta  földrajzi  és  történelmi  érdekesség 

tartozik.  A  válaszadók  71  %-a  mindig,  24  %-a  ritkábban,  de  kíváncsi  a  neten  található 

információkra. Az itt  található ismeretanyag egy folyamatosan bővülő enciklopédia, amit a 

láda rejtői gyűjtöttek össze és fejlesztettek önmaguk és társaik számára. A geoládák keresése 

közben akaratlanul is folyik a permanens, látens, online ismeretszerzés, amely egyik pozitív 

hozadéka a játéknak.

•24. Részt vesz-e illegális szemétlerakó felderítésében?

A  megkérdezettek  40%-a  foglalkozott  túrázásai,  ládakeresései  közben  meglelt  hulladék 

lerakók  helyének  pontos  meghatározásával.  Ezzel  jelentős  természet  és  környezetvédelmi 

tevékenységet  végeztek.  Ha  az  ország  területén  figyeljük  meg  a  szemétlerakók 

elhelyezkedését, azt látjuk, hogy azokon a területeken több a szemét, ahol több a láda. A két 

jelenség között  azért  van összefüggés,  mert  ahol többször  járnak a  kincskeresők geoládák 

miatt,  ott  több  szemétlerakót  fedeznek  fel.  Szomorú  látvány  az  ország  térképének 

befeketedése  az  emberi  nemtörődömség,  felelőtlenség  hatására  (14.  ábra).  Hiányzik  a 

környezettudatos magatartás, a romló gazdasági helyzet sem segíti a szemetelős szemléletmód 

csökkenését Magyarországon. A térkép üres területei pedig arra várnak, hogy ott is felderítsék 

az  illegális  lerakókat,  hiszen  2007-ben  Németországból  hazánkba  importált  kommunális 

hulladék is a Dél- Alföldön kötött ki, ahol a legkevesebb a geoláda.

Szeretném idézni a geocaching egyesület  kérését szemetes környezet és az illegális 

szemétlerakókkal  kapcsolatban  „A  geocaching.hu  játékosainak  a  sajnálaton  túl  azonban 

lehetősége  van  arra,  hogy aktívan  tegyen  is  valamit  a  helyzet  javításáért.  Mivel  játékunk 

alapvető  (még  a  GPS-nél  is  fontosabb!)  kelléke  a  természeti  környezet,  elvárható,  hogy 

tegyünk is valamit érte. Nem kell rögtön arra gondolni, hogy bárkinek egyedül vagy szűkebb 

társaságával teljesen ki kell takarítania erdőt-mezőt. Mivel sokan vagyunk, és sokat járunk 

terepen, elegendő, ha minden alkalommal egy szemeteszsákot töltünk meg a láda keresése 

közben.  Ha  mindenki  csak  ennyit  tesz,  közösen  érezhető,  és  nagyon  fontos  küldetést 

teljesíthetünk.  Vannak  azonban  olyan  körülmények,  amikor  még  sok  szemeteszsák  is 

kevésnek  bizonyulhat.  Ha  bárhol  súlyos  természetkárosítást,  illegális  szemétlerakót,  stb. 

tapasztalsz,  tárold a  hely koordinátáit,  készíts  róla  fényképeket  (ezek  akár  bizonyítékul  is 

szolgálhatnak  egy  esetleges  eljárásban)  és  küldd  el  nekünk  az  egészet.  Mi  felvesszük  a 

kapcsolatot  az  illetékes  hatóságokkal,  és  megpróbálunk  valamit  tenni  a  természet 

pusztításának megállítására”.
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13. ábra Magyarország regisztrált illegális szemétlerakó helyei 2008-ban
Forrás:www.geocaching.hu

•25. Részt vett-illegális szemétlerakó megszüntetésében?

A geoláda keresők negyede szívesen és aktívan tevékenykedett a szemét és a szemétlerakók 

megszüntetésében.  Ezt  a  környezetvédelmi  társadalmi  munkájukat  a  természet  szeretete 

motiválta.  Szeretnék  elérni,  hogy  példájuk  nyomán  megváltozzon  társadalomban 

tapasztalható negatív hozzáállás, és minél szebb és tisztább környezetben akarnak kutatni a 

geoládák után.

•26. A válaszadók által megtalált különleges ládák

Erre a kérdésemre nem sikerült igazán értékelhető választ kapnom. Kiderült a válaszokból, 

hogy  minden  megkérdezett  személy  más  és  más  ládát  tart  különlegesen  érdekes 

környezetűnek.  Ezért  a  választott  több száz  láda  között  alig  volt  néhány azonosság,  mert 

mindenki a saját szubjektumán keresztül értékelte azokat. Úgy látszik ez a fajta sokszínűség a 

játék egyik sajátossága és egyben egyik nagy erénye is. Mindenkinek különböző természeti 

táj, vagy akár városi környezet keltette fel az érdeklődését és ezt tükröződött a válaszaikban. 

Mindössze három láda volt, amelyet legalább hárman kiemeltek különlegességük miatt. Ezek 

a  következők:  GCAPCI  (Apci  tengerszem),  GCINGÓ  (Velencei-hegység  ingóköve), 

GCXC01 (Budapest, Margit híd pillérje). Mivel kevés az azonosan értékelt ládahelyszín, ezért 
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nem  kell  attól  tartani,  hogy  a  geocaching  pár  év  alatt  unalmassá  válhat.  Mindenki 

megtalálhatja a maga egyéni, kedvenc geoláda különlegességét. (23. és 24. kép)

23. kép Gcapci 24. kép Gcingo
Forrás:www.geocaching.hu

•27. Magyarország melyik táján hiányoznak a geoládák?

A válaszadók 58%-a az Alföldön, 29%-a a Nemzeti parkok területén hiányolta ládákat. Ezek a 

válaszok az is bizonyították, hogy az Alföld területén érdemes lenne még ládákat elhelyezni. 

Először, mert  igény is lenne rá, másodszor ezen a területen a legritkább a ládasűrűség.  A 

Nemzeti  parkok  területén  csak  külön  engedéllyel  lehet  ládát  telepíteni,  de  vannak  olyan 

területek  is,  amelyekre  teljes  a  tilalom van.  Ezt  a  problémát  lehetne  csökkenteni,  esetleg 

kiküszöbölni virtuális ládák elhelyezésével.

•28. Szerzett-e barátokat, barátnőket a játék kapcsán?

A játék közösség teremtő lehetőségeit  jól  mutatja,  hogy a megkérdezettek 75 %-a igennel 

válaszolt erre a kérdésre. Barátok, ismerősök szerzésére alkalmas a játék egész folyamata. Az 

internetes  fórumok,  a versenyek,  a  geocaching  rendezvények  és természetesen  a  geoládák 

keresése mind alkalmat teremt ismerkedésére. Ezzel a játék lehetőséget nyújt új barátságok és 

természetbarát közösségek kialakulására.

•29. Tapasztalt-e negatív és pozitív megnyilvánulásokat a geocachinggel kapcsolatban?

A  válaszadók  mindössze  27  %-ának  volt  negatív  tapasztalata.  Ezek  egy  része  a  ládák 

ellopásával  volt  kapcsolatban,  illetve  a  szemetelés,  ládák  moderálása,  vízirendőrök 

viselkedése okozott problémát.

•30.  A  megkérdezettek  75  %-ának  volt  pozitív  tapasztalata.  Legtöbbször  a  játék  közben 

nyújtott segítséget emelték ki. Többen érdeklődtek a geocaching iránt, mert akkor találkoztak 

vele először. Tetszett nekik a játék és a hozzá kapcsolódó természetvédelmi tevékenység, ők 

lehetnek majd a későbbi játékosok.
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•31. Természetjáró volt-e, mielőtt játszani kezdett?

A vizsgált  személyek  60%-a  ritkábban,  30  %-a  rendszeresen  természetjáró  volt.  A  játék 

modernsége, érdekessége megváltoztatta a természetjáró szokásokat. A kevésbé aktívakat a 

rendszeresség felé irányította, a természetjáró előélet nélkülieket pedig rávette a rendszeres 

túrázásokra.  Az  aktívaknak  is  hozott  újszerűséget  a  geocaching,  hiszen  egy  másfajta 

természetjáró élményben részesülhettek.

•32. Részt vett-e geocaching versenyeken?

Rendszeresen versenyzik a válaszadók 20 %-a, a ritkábban a válaszadók 35 %-a, és egyáltalán 

nem érdekli a megmérettetés a válaszadók 45 %-át. Ez a játék nem a versenyről szól, hiszen 

kisgyerekes családok, nyugdíjasok is sikerrel művelhetik. Őket kielégítik a honlapon található 

statisztikák,  ha  szeretnék  eredményeiket  összehasonlítani  a  többiekével.  Az  eredmény 

bűvöletében élők is kapnak elég versenyzési lehetőséget, melynek érdekessége a díjazás. Az 

első helyezett kupával és oklevéllel, a második és harmadik helyezett oklevéllel térhet haza. 

Az ajándékokat pedig kisorsolják versenyzők között, akik az előírt pontokat teljesítették, így 

mindenki részesülhet eredménytől függetlenül tárgyjutalomban. 

•33. Keresett-e külföldön is geoládát?

A megkérdezettek 88 %-a keresett már külföldön ládát. Ez azzal van összefüggésben, hogy a 

szabadságok tervezésénél az internet segítségével nagyon sokan feltérképezték a határon túl 

kereshető ládák helyét is, és ezt a lehetőséget beillesztették a programjukba. A kérdőív kitöltői 

eddig  összesen  21  európai  országban  kerestek  geoládát.  Ausztria,  Szlovákia,  Erdély  és 

Horvátország a legfontosabb kincskeresési célpontok sorrendje  (25. és 26. kép). A kesserek 

50%-a ezeket az országokat kereste fel, de néhányan írországi és finnországi utazásukat is 

összekötötték ládakereséssel.

25. kép. Triglav Szlovénia 26. kép. Magos Déva vára Erdély
Forrás: www.geocaching.hu
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•34. Miért ajánlaná másoknak is a játékot?

A sokfajta  válasz  közül  legtöbben  a  természet  szeretetét  emelték  ki.  Második  helyen  az 

ismeretlen tájak felfedezése és az edzettség áll. Sokan kiemelték az ország rejtett értékeinek 

és lakóinak jobb megismerését és a játékban rejlő igényes szórakozási lehetőséget. 

•35. Honnan ismerte meg a játékot?

A válaszadók 44 %-a internetről, 34 %-a barátoktól, 7 %-a munkahelyen értesült a játékról.

Az internet elsősége nem meglepő, hiszen ezen keresztül született meg a játék, itt történik a 

regisztráció, és nagyon sok hivatkozás juttatja el az érdeklődőket a geocaching.hu honlapra. A 

játékkal megfertőzött játékosok ezután baráti társaságukban tovább hirdetik és reklámozzák a 

modernkori kincskeresést.

•36. Végezetül, ami a kérdőív kérdéseiből kimaradt

A megkérdezett negyvenkét főből heten szerették volna, ha más kérdésköröket is vizsgálok. 

Egyik ilyen sarkalatos kérdés a ládák tartalma, a kincs. Ezt a témát azért nem boncolgattam, 

mert ugyan szembetűnő az ajándékok elszegényedése, de ennek elemzése inkább szociológiai 

tanulmányba illene. Volt, aki hiányolta, hogy nem kérdeztem az anyagi ráfordítást. Szerintem 

ez a játék nem a pénzről szól, egy használt GPS, egy kerékpár és vonat segítségével az ország 

területének nagy részén megkereshetők a ládák.  Inkább a sportteljesítményről szólt volna, az 

a kérdés, ha a ládák miatt megtett km-ek is foglalkoztattak volna. A témát érdemes lenne a 

honlap  szerkesztőihez  eljuttatni.  Valószínűleg  lehetne  olyan  programot  készíteni,  amely 

összesíteni  tudja  a  felhasználók  túráit  lakhelyük  és  a  ládák  között.  Nem tettem fel  azt  a 

kérdést  sem,  hogy  ki  meddig  szeretne  kesserkedni.  A  természetjárás  eléggé  kortalan 

tevékenység, az egészségi és edzettségi állapotának megfelelő geoládákat életünk végéig lehet 

keresni. A láda rejtés engedélyezésével kapcsolatos moderálás problémáját sem érintettem. 

Tudom, hogy a különböző fórumokból sokan sérelmezik a jelenlegi gyakorlatot, de én ezt a 

problémát az egyesület belügyének tartom, és erre megoldást a tagoknak kell keresni. 
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4. 4. Online források elemzése 

Az elemzés  alapját  a  www.geocachinh.hu  (15.  ábra) oldal  adatai  szolgáltatták,  de 

kiegészítésükre felhasználtam egyéb internetes forrásokat is, így a beszélgetős fórumok archív 

anyagait, letölthető és csak olvasható dokumentumokat, képeket. 

A geocaching egyik tulajdonsága az állandó mobilitás, növekedés. Emiatt az adatok 

állandóan  változnak,  ezért  a  dolgozatomban  számszerűsített  példák  csak  egy  múltbeli 

állapotot rögzítenek. A vizsgálatom elkezdése óta eltelt fél év, és ez alatt az idő alatt is sok 

változás  történt  a  kereshető  ládák,  keresők  és  megtalálások  számában.  Aki  naprakész 

statisztikára, adatokra kíváncsi, az internet segítségével ezt megteheti, és nyomon követheti a 

játék fejlődését.

14. ábra. A www.geocaching.hu weboldal címlapja 2008-ban
Forrás: www.geocaching.hu
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•Néhány adat a geocaching felhasználókról 2008. 03. 26-i adatok alapján

Regisztrált felhasználók száma: 8054, ők azok kesserek, akik legalább egy ládát megtaláltak.

Felhasználók száma kb: 24000, ők azok a személyek, akik a honlapon regisztrációt végeztek 

általában térkép letöltés miatt, de a játék szempontjából inaktívnak számítanak.

Eddigi megtalálások száma: 327 077

Napi megtalálások átlaga 2001.07.01-től  2008.03.026-ig:134

Az utolsó két hét megtalálásainak száma: 6326

Az utolsó két hét megtalálásainak napi átlaga: 451

A regisztrált felhasználók száma folyamatosan növekedik, ami a játék töretlen sikerét 

jelzi. A kesserek gyakran családban, csoportban vagy baráti társaságban keresgélik a ládákat, 

mint  azt  látni  lehetett  a  kérdőív  válaszaiból  ezért  a  kincskeresésben résztvevő  személyek 

száma sokkal magasabb. 

Az  átlagos  napi  450  láda  megtalálás  jól  mutatja  a  geocahing  elterjedtségét 

Magyarországon. Egyre többen ismerik meg ezt a túrázás és a GPS „házasságából” született 

játékot, egyre többen keresik a fel a természetet kikapcsolódás, sport és szórakozás céljából. 

A  nagy  aktivitás  bizonyítja,  hogy  érdemes  még  „kincseket”  rejteni  az  ország  érdekes 

területein, sőt az országhatáron túl is.

•Magyarországon kereshető geoládák 2008. 03. 26-i adatok alapján

A  honlap  aktuális  adatai  alapján  1834  db  láda  kereshető.  Az  eltérést  a  2005  db 

ládaszámhoz képest az adja, hogy vannak jelenleg nem kereshető és megszűnt ládák is (5. 

táblázat).  A fenti adatból kiszámítható,  hogy km2-ként 0,02 db láda rejtőzik Magyarország 

területén. Ez a szám azt jelenti, hogy átlagosan 50 km2-ként találkozhatunk egy geoládával. 

Összehasonlítva az USA 2006-o adataival, ott csak 50 km2-re 0,7 geoláda jutott. A 16. ábra 

térképvázlatán szépem kirajzolódik a ládaelhelyezések fő irányvonala. A pontok sűrűsödési 

gócai  Budapest,  Dunántúli-középhegység,  Északi-  középhegység,  Balaton  környékén  és  a 

Mecsek területén  helyezkednek el.  Leggyérebb  geoláda  mennyiséget  az  alföldek  területén 

találjuk.  Ezek az adatok azt  bizonyítják,  hogy a  ládák elhelyezői  elsősorban a hegyvidéki 

természeti  különlegességeket  értékelik  és  tartják  mások  számára  is  megismerendőnek.  A 

budapesti  geoláda  sűrűség  a  lakosság  jelentős  számával,  rengeteg  természeti  és  kulturális 

látnivalóival  magyarázható.  Nagyban  növelte  a  magas  ládaszámot  a  fővárosban  található 

felsőoktatási intézmények sokasága. Az internet elérhetőség, a tájékoztatás, az oktatás magas 

színvonala,  koncentráltsága  gyorsan  képes  volt  a  játék  megismertetéséhez, 

megszerettetéséhez, és a szükséges motivációk, tudás átadásához.
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Érdekes jelenség a ládák térbeli terjedésének az országhatár elhagyása. Mind több és 

több geoláda kereshető külföldön is. Az országhatár melletti ládák lassan kezdik kirajzolni a 

magyarság  etnikai,  természetföldrajzi  és  kulturális  érdekszféráit.  A  digitális  határlebontás 

folyamatát a Schengeni egyezmény is segítette, megkönnyítve a láda rejtők és a láda keresők 

tevékenykedését.  A külföldi  ládák kereshetőségével  a magyar  geocaching közösség fontos 

kulturális missziót is folytat, hiszen régen elfelejtett, elfelejtetett helyeket kerestet fel. Ez a 

tevékenység nagyban segíti a magyarságtudat és a hazaszeretet kialakulását, megerősödését 

azokban a kirándulókban, természetjárókban, akik Magyarországtól eddig csak nyugatra vagy 

délre levő tájakat tudták értékelni.

15. ábra. Magyarország geoládáinak elhelyezkedése 2008-ban
Forrás:www.geocaching.hu

•Magyarországon kereshető geoládák megyei összesítése 2008.03.26-i adatok alapján.

A  honlap  adataiból  érdekes  összefüggések  figyelhetők  meg  a  megyénkénti 

ládaeloszlásokból  (7.  8.  táblázat). Pest  megye  és  Budapest  környéke  abszolút  értékeket 

tekintve magasan vezet a többi megye előtt.  Ennek oka, hogy ez legnépesebb megye és a 

legnépesebb  város.  Teljesen  megváltozik  ez  a  kép,  ha  népességszámhoz  hasonlítjuk  az 

adatokat. Az első háromban Veszprém megye, Somogy megye és Baranya megye található. 
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Veszprém magasan  vezet  a  többi  előtt,  Pest  megyénél  kétszer,  Budapestnél  hatszor  jobb 

arányszámmal rendelkezik. Ebből az is kiderül, hogy a népességszám nem a meghatározó, 

hanem a természeti adottságok motiválják a ládák elrejtőit. Veszprém megye nagyon gazdag 

természeti  értékekben,  itt  találhatók  a  Bakony  vadregényes  tájai,  a  Balaton  egy  része,  a 

Balaton-felvidék, a Tapolcai és a Káli-medence. A legrosszabb helyezést két alföldi megye és 

Budapest  érte  el.  Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye  síkvidéki  tájai 

nem vonzzák a ládarejtőket.  Budapest gyenge szereplése hatalmas méretű lakossága miatt 

alakult ki.

7. táblázat. Magyarország megyéiben található geoládák 2008-ban
megye fő láda megye fő láda
 Bács-Kiskun 541584 51  Pest 1 124 395 261
 Baranya 402 260 111  Somogy 334 065 103
 Békés 392 845 50  Szabolcs-Szatmár-B. 583 564 41
 Borsod-Abaúj-Zemplén 739 143 92  Tolna 247 287 41
 Budapest 1 696 128 119  Vas 266 342 69
 Csongrád 425 785 52  Veszprém 368 519 166
 Fejér 428 579 83  Zala 269 705 64
 Győr-Moson-Sopron 440 138 53  külföld 201
 Hajdú-Bihar 550 265 43 Összes kereshető láda 1834
 Heves 323 769 66
 Jász-Nagykun-Szolnok 413 174 28 Megszűnt ládák 111
 Komárom-Esztergom 315 886 81 Beteg láda 60
 Nógrád 218 218 59 Összes magyar láda 2005
Forrás:www.geocaching.hu

8. táblázat. Egy ládára jutó népességszám 2008-ban

megye Egy ládára jutó 
népesség szám megye Egy ládára jutó 

népesség szám
 Bács-Kiskun 10 619  Pest 4038
 Baranya 3624  Somogy 3243
 Békés 7847  Szabolcs-Szatmár-Bereg 14233
 Borsod-Abaúj-Zemplén 8034  Tolna 6031
 Budapest 14253  Vas 3860
 Csongrád 8188  Veszprém 2220
 Fejér 5164  Zala 4214
 Győr-Moson-Sopron 8304  
 Hajdú-Bihar 12797
 Heves 4906
 Jász-Nagykun-Szolnok 14756
 Komárom-Esztergom 3900
 Nógrád 3699 Magyarország 5556
Forrás:www.geocaching.hu

•A kereshető ládák típusai 
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A kesserek kincskereső szokásait jellemzik, hogy melyik típusú ládákat rejtik el szívesen (17.  

ábra). Egy megye kivételével a hagyományos geoláda vezet mindenhol. Ez érthető, a játék 

alapját is egy képezi. Második helyen a multi geoláda áll. Itt a megtalálás több részkeresésből 

tevődik  össze.  Bonyolultabb,  összetettebb  feladatot  jelent  a  megtalálása,  ezért  kevesebben 

szeretik.  De  Jász-Nagykun-Szolnok  megyében  ezt  kedveli  legjobban.  A  virtuális  ládák 

kezdenek egyre népszerűbbé válni. Itt ugyanis nincs valódi ládarejtés, olyan helyeken szeretik 

alkalmazni, ahol károsodhatna a természeti és az épített környezet. A többi ládatípus arányát 

tekintve  elhanyagolható.  Ha  a  darabszámot  nézzük  a  legtöbb  hagyományos  láda  Pest 

megyében található, a legkevesebb Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A lakkosság számához 

viszonyítva  azonban  megint  Veszprém megye  viszi  el  az  első  helyet  kedvező  természeti 

adottságainak következtében. Az utolsó Budapest és Jász-Nagykun-Szolnok megyében tízszer 

több főre jut egy hagyományos geoláda. Az okok itt is a nagy népességgel illetve a szerény 

természeti vonzerővel magyarázhatók (9. táblázat). 

9. táblázat. A kereshető ládák típus és megye szerinti megoszlása

megye

Hagyományos 
láda/Egy 
hagyományos 
ládára  jutó 
népességszám

multi virtuális esemény mozgó

 Bács-Kiskun 27/20058 20 4 0 0
 Baranya 83/4846 21 7 0 0
 Békés 42/9353 5 3 0 0
 Borsod-Abaúj-Zemplén 61/12171 24 5 1 1
 Budapest 50/33922 40 25 1 1
 Csongrád 35/12165 11 6 0 0
 Fejér 42/10204 35 5 0 1
 Győr-Moson-Sopron 27/16301 24 2 0 0
 Hajdú-Bihar 28/19652 14 1 0 0
 Heves 44/7358 14 7 0 1
 Jász-Nagykun-Szolnok 11/37561 17 0 0 0
 Komárom-Esztergom 64/4935 16 0 0 1
 Nógrád 43/5074 11 5 0 0
 Pest 181/6212 72 7 0 1
 Somogy 58/5759 36 9 0 0
 Szabolcs-Szatmár-Bereg 25/23342 9 6 0 1
 Tolna 26/10244 9 5 1 0
 Vas 44/6053 23 7 0 0
 Veszprém 113/3261 40 13 0 0
 Zala 34/7932 23 6 0 1
 külföld 158 21 19 0 3
Összes kereshető láda 1193 483 142 3 11
Forrás:www.geocaching.hu
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16. ábra. Magyarországi geoláda típusok megoszlása 2008-ban
Forrás:www.geocaching.hu

•POI pontadatbázis 

A kincskereső játék élménye mellet a GPS-szel számos érdekes és hasznos földrajzi pontot 

lehet meghatározni és feltölteni a honlapra, ahol ez archiválásra kerül. Ezek a pontok nem 

részei  a  játéknak,  de  információi  segítenek  a  túrázásban,  utazásban,  szállás  és  étkezés 

keresésében. A sok ezer pont közül csak néhány kategóriát emeltem ki, amelyek legtöbbet 

segítnek a természetvédelemben és a belföldi turizmusban.

1. Környezet és természetvédelem

Környezetünk  állapota,  és  a  környezetvédelmi  gondolkodásmód  sajnos  nem  sokat 

javult  a  rendszerváltás  óta.  A  nagy  ipari  szennyező  források  ugyan  megszűntek,  de 

hegységeink, dombságaink erdeiben és elhagyottabb alföldi területeken is egyre gyakrabban 

jelennek meg az illegális szemétlerakók. A geocaching egyesület fontos feladatának tartja a 

szemét  lerakók  regisztrálását,  és  akciók  szervezését  a  lerakók  megszüntetésére.  Ezek  az 

önként  vállalt  feladatok  azonban  képtelenek  meggátolni  és  megszüntetni  felelőtlenséget, 

amivel  egyes  embertársaink  veszélyeztetik  a  természetet.  A pontos  koordináták  segítséget 

nyújtanak  a  szervezettebb  védekezéshez  az  önkormányzatoknak  és  környezetvédelmi 

felügyelőségeknek. Szomorú, hogy a legtöbb felderített illegális szemétlerakó Pest megyében 

és a fővárosban, Budapesten található. Békés megyének nincs kincskeresők által regisztrált 

illegális szeméttelepe, igaz a kereshető ládák száma is a viszonylag csekély.  

Külön öröm, hogy a környezetszennyezés ténye mellett a honlap felhívja a figyelmet 

azokra  a  helységekre,  ahol  szelektív  hulladékgyűjtő  található.  E  szemétgyűjtési  forma 

szerencsére  Budapesten  a  legintenzívebb,  de  Veszprém  megyében  is  nagyszámban 
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találkozunk  ilyen  típusú  lerakókkal.  Ezek  az  adatok  is  segíthetnek  egy  környezettudatos 

túrázás útvonalának kijelöléséhez.

A  geofa  a  geocaching  egyesület  újabb  természetvédelmi  akciója.  Mindenki,  aki 

csatlakozik ehhez az ötlethez, ültethet egy fát valahova, ahova csak szeretne. A fa koordinátáit 

megörökítheti a geocaching.hu POI adatbázisában, leírva hogy miért pont ott a fa, stb. Aki a 

kesserek közül ilyen csemete felé jár felkeresheti, megnézheti hogy jól van-e, kigazolhatná a 

tövét, meglocsolhatná, ha kell, és beírhatna egy logot arról, amit talált (27. kép).

27. kép. Geofa meggyfa ültatése N46°51'6470, E16°48,8900'
Forrás:www.geocaching.hu

2. Belföldi turizmushoz kapcsolódó POI pontokon alapuló szolgáltatások (10. táblázat).

Az itt  összegyűjtött  címek  azért  lehetnek  fontosak,  mert  nem reklámból,  az  egyes 

cégek  megbízásából  kerültek  az  adatbázisba.  A  feltüntetett  éttermeket,  szálláshelyek  a 

regisztrálók használták, kipróbálták. Így saját élményeik, tapasztalataik alapján tudják ezeket 

a  különböző  szolgáltató  a  helyeket  ajánlani.  A  legtöbb  ajánlott  éttermet  Pest  megyében, 

Veszprém megyében és Baranyában találhatjuk (18. ábra). Szállást leginkább a szomszédos 

országokban és Borsodban fedeztek fel a kesserek (19. ábra).

A  turisztikai  szolgáltató  helyek  megegyeznek  a  geoláda  keresések  helyeivel.  Ahol 

jártak a kincskeresők ott kipróbálják a szállás és étkezési lehetőségeket. Az elégedettségük 

mutatója a térkép feltöltődése éttermek, panziók, szállodák helyeivel.
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17. ábra. Magyarország regisztrált éttermei 2008-ban
Forrás:www.geocaching.hu

18. ábra. Magyarország regisztrált szálláshelyei 2008-ban
Forrás:www.geocaching.hu
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A geocaching alapja az internet, mégis sokszor előfordul túrázás, utazás, kincskeresés 

közben, hogy nem tudunk a világhálóra kapcsolódni. Ha mégis, akkor vagy túl messze van, 

vagy  túl  költséges  a  lehetőség.  Ezért  lenne  nagy  jelentősége  egy  kiterjedt  hotspot 

adatbázisnak.  A  lehetőségek  még  a  harmadik  évezred  elején  is  nagyon  korlátozottak. 

Budapest  kivételével  alig  van  néhány  megye,  ahol  felderítettek  már  internet  csatlakozási 

pontokat az élelmes kincskeresők.

10. táblázat. A fontosabb POI pontok megyénkénti megoszlása

 megye
illegális 
szemét-
lerakó

szelektív 
hulladék
gyűjtő

geofa hotspot étterem szállás

 Bács-Kiskun 7 2 3 0 109 22
 Baranya 63 39 3 0 146 43
 Békés 0 4 1 0 24 9
 Borsod-Abaúj-Zemplén 24 38 2 0 85 98
 Budapest 80 227 6 12 134 6
 Csongrád 4 3 0 1 44 5
 Fejér 19 61 19 0 65 9
 Győr-Moson-Sopron 6 1 1 0 160 33
 Hajdú-Bihar 17 6 3 1 37 11
 Heves 8 3 0 0 43 41
 Jász-Nagykun-Szolnok 22 5 1 1 15 10
 Komárom-Esztergom 9 27 1 0 66 10
 Nógrád 5 0 0 0 64 26
 Pest 259 72 9 1 269 34
 Somogy 6 12 2 0 70 13
 Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 2 0 1 31 19
 Tolna 3 2 0 0 36 6
 Vas 14 6 2 2 46 37
 Veszprém 29 141 3 0 149 61
 Zala 9 4 2 0 46 30
 külföld 2 0 3 0 34 136
kereshető pont összesen 622 753 71 19 1714 737
Forrás:www.geocaching.hu

•Honlap statisztika

A weblapon sokfajta adat szerepel a 2007. év ládakeresési szokásokról, amelynek szerzője Dr. 

Sárhidai  Attila,  aki  eddig  1100  feletti  megtalálással  büszkélkedhet.  Az  általa  készített 

adatokból  kiválasztottam néhány jellemző  és  érdekes  összesítést.  A geocaching  alapjában 

versenyellenes  szemléletű  játék,  de  nagyon  sokan  szeretik,  ha  teljesítményüket 
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számszerűsítik, regisztrálják és interneten közölhetővé teszik. Ezek szemléltetésére bemutatok 

néhány érdekes példát.

1. Netkesselés

Sokan a honlapot böngészve is képesek kitalálni, vagy kikövetkeztetni a megtalálást 

igazoló jelszót. Ezt a tevékenységet inkább nevezném virtuális rejtvényfejtésnek. Előfordul az 

is, hogy árulkodó fénykép készül a helyszínről, és a honlapon, vagy más internetes oldalon 

meg  lehet  találni  a  keresendő  jelszót.  Ebben  az  esetben  nincs  tényleges  megtalálás,  de 

találatnak minősül. Az igazi „kesserek” ezt a megtalálási formát nem igazán méltányolják, de 

szerintem néhány különleges eseménynél van létjogosultsága. Aki végighallgatta Pap László 

előadását a GPS-ről, az megérdemel egy megtalálást, hiszen sok alapvető dolgot megérthetett 

és  időt  is  áldozott  elméleti  tudásának  bővítéséért.  A  virtuális  geoládák  túl  egyszerű 

megtalálása ellen könnyen, a jelszó megváltoztatásával, bonyolításával lehet védekezni. A 11. 

táblázat mutatja az interneten legkönnyebben megtalálható geoládákat.

11. táblázat. 2007. legtöbbet netkesselt geoládái
Ládanév Netkess db A ládák helyszínei

1. GCGYVI 18 Viadukt a Gyimesekben 
2.  GCeso 11 Varga Imre szobrai Óbuda
3. GCalma 11 Tóalmási kastély
4. GCEMLT 9 Látványtár, Diszel
5. GCmepl 8 Mindentudás Egyeteme, Pap László GPS előadása
6. GCSztL 7 Szent László emlékére , Szabolcs
7. GCTH2O 6 Kincs a föld alatt, Budapest, Gruber József víztározó
8. GCMart 6 Mártélyi emlékmű 
9. GCOPU 5 Az Ópusztaszeri emlékpark 
Forrás: Dr. Sárhidai A. 2007.

2. 2007. legtöbbször megtalált geoládái

Az 12. táblázat adataiból kitűnik, hogy a kincskeresők nagyon kedvelik a könnyebb, 

neten  fellelhető  találatokat  is.  A  vezető  helyen  levő  virtuális  geoláda  egy  gyönyörű 

természetfotó kiállításra kalauzolja el a kessereket, ahol természet közeli vizuális élményeket 

élhetnek át. Összességében szerencsére még mindig a hagyományos geoláda típusból találják 

meg a legtöbbet. A magas megtalálási szám azt mutatja, hogy a ládákat szinte naponta megleli 

valaki. A lista alapján a Budapesti rejtések a legnépszerűbbek. Sok láda található a fővárosban 

és a környékén, így az oda látogatók és a helyiek könnyen rájuk lelhetnek, és ezek a ládák 

érhetők el a leggyorsabban. Érdekes, hogy az első, történelmi rejtést, az Egri vár másolatát 

milyen sokan felkeresik.  Itt  érzelmi okok is dominálhatnak a „gyökerek” meglelésében.  A 

topon levő ládák eddigi megtalálásai is tekintélyesek, 1200 és 900 között tartanak jelenleg.
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12. táblázat. 2007. legtöbbször megtalált geoládái
Megtalálás Rövid név Hosszú név Ládatípus Hely

1. 347 GCfenn Földünk a magasból NETCACHE! netcache Budapest
2. 298 GCHIDE Mikroláda a Városligetben hagyományos Budapest
3. 287 GCeger Egri vár másolata hagyományos Pest megye
4. 282 GCNoFo Normafa Fókusza hagyományos Budapest
5. 269 GCNULL A 0 kilométerkõ hagyományos Budapest
Forrás: Dr. Sárhidai A. 2007.

3. 2007-ben legaktívabb megtalálók listája

Ezek  az  adatok  önmagukért  beszélnek.  Sokan  szinte  megszállottként  keresik  a 

geoládákat, hiszen ekkora mennyiség megtaláláshoz tekintélyes túrázásokat kell végrehajtani, 

és  rengeteg  időt  kell  szánni  rá.  A  rekordereknél  természetszeretet  ötvöződik  egy  kis 

versenyszellemmel. Teljesítményük tiszteletre méltó még akkor is, egyesek csapatban, baráti 

társaságban és  családi  környezetben  is  keresgélnek,  így  akár  egyszerre  több  helyen,  több 

regisztrálást tehetnek (13.táblázat).

13. táblázat. 2007. legtöbb megtalálásával rendelkező felhasználók
Felhasználó Megtalálás

1. Puszkányék 690
2. fkmaster 599
3. Ssaba & családja 510
4. Nivabibi 490
5. Bütyök+Zulu 485

Forrás: Dr. Sárhidai A. 2007.

4. Még meg nem talált ládák száma felhasználónként

A  14.  táblázat tulajdonképpen  egy fordított  toplista.  A itt  szereplő  a  felhasználók 

találták meg a legtöbb geoládát a játék kezdete,  2001. óta. Ők a legsikeresebb kesserek, a 

legtapasztaltabb játékosok. Az adatok azt mutatják meg, hogy még mennyi ismeretlen ládát 

találhatnak meg. Elméletileg ez azt jelenthetné, hogy lassan befejeződik számukra a játék, és 

aki felkutatta az összes ládát, az esetleg lehetne a játékot nyertese. Szerencsére ez nem így 

van, mert naponta, hetente jelennek meg új ládák, szinte lépést tartva a keresések ütemével. A 

másik lehetőség a fogyatkozó ládaszám ellensúlyozására, hogy a nemzetközi honlapon is el 

kell  kezdeni  egyre  aktívabban keresgélni.  A játék filozófiája  különben sem engedi meg a 

rangsorok  felállítását,  mert  egyéni  nyertesek  sem  léteznek  és  a  játéknak  csak  díjazottai 

vannak.  A  megérdemelt  jutalom  mindenki  számára  a  társaságban  vagy  egyénileg 
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megtapasztalt  játéköröm,  a  tiszta  levegő,  a  természet  szépsége  és  az  érdekes,  különleges 

környezet.

14. táblázat. A még kereshető geoládák száma
Felhasználó Ládaszám Felhasználó Ládaszám

1. zsorzs 156 11. keva 572
2. Mihul 173 12. jalso 596
3. Mikulás 180 13. kupec 616
4. freddy 208 14. Mr Zerge 658
5. Pupu 218 15. Fazék 694
6. kl 342 16. katika 760
7. Csuhás 345 17. Attibati 779
8. Fûkocka 347 18. SagiK 779
9. tudo 441 19. Zsiráf 810
10. VP 511 20. Jutka 854

Forrás: Dr. Sárhidai A. 2007.

5. Az egy nap alatt legtöbbet geoládát megtaláló játékosok listája

Ők az „ámokfutó” kesserek, akik huszonnégy óra alatt képesek hatalmas területeket 

bejárva rengeteg ládát begyűjteni. Ez a felgyorsított kincskeresés kezd már egy versenyhez 

hasonlítani.  A versenynek  ellent  mond  az  a  tény,  hogy az  adatok  és  teljesítmények  nem 

mérhetők  össze.  Különböző  geoládákat,  különböző  évben,  különböző  nehézségű  terepen, 

különböző időjárási viszonyok között keresték a kesserek, élért napi eredményük inkább egy 

önmagukkal  szembeni  kihívás,  számszerűsített  teljesítményük  pedig a játék része.  A listát 

2005-ös  eredményével  egy  kincskereső  páros  vezeti,  akik  nyilván  egy előre  megtervezett 

terepen közösen, egymást segítve gyűjtötték be a geoládákat. Az is látszik az adatokból, hogy 

az évszakok közül leginkább a nyarat kedvelik, de a 3. helyezett eredményt télen érték el. Ez 

is jelzi, hogy a játék az évszakoktól kevésbé függ, mint a szabadidőtől. A 2002-ben elért 10. 

helyezés azért figyelemre méltó eredmény, mert akkor még kevés láda létezett az országban, 

mindössze 478 db (15. táblázat).

15. táblázat. Napi ámokfutás a ládákért
Felhasználó Megta-

lálások Dátum Felhasználó Megta-
lálások Dátum

1. flektogon 32 2005/7/9 6. Mikulás 22 2005/3/12
2. daikini 32 2005/7/9 7. freddy 21 2007/9/1
3. eduard 28 2007/1/23 8. Bütyök+Zulu 21 2007/4/29

4. SagiK 26 2007/6/9 9. SylverRat  + 
Bogee 21 2007/4/29

5. miazzis 25 2004/3/8 10. ÉvaSanKri 20 2002/9/3
Forrás: Dr. Sárhidai A. 2007.
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5. A geocaching és turizmus kapcsolata

5. 1. A turizmus fogalma
1989-ben a Turizmus Világszervezet (WTO) Hágai világkongresszusán nyilatkozatban 

határozták meg a turizmus definícióját.  Az idegenforgalom magában foglalja  a személyek 

lakó-  és  munkahelyén  kívüli  minden  szabad  helyváltoztatását,  valamint  az  azokból  eredő 

szükségletek kielégítésére  létrehozott  szolgáltatásokat.  A turizmus az ember  változatosság-

igényén alapuló magatartás. 

A  turizmus  vagy  turisztika  szűkebb  értelemben  a  turisták  tevékenysége,  tágabb 

értelemben  az  idegenforgalom  névvel  is  jelölt  gazdasági ágazat,  amely  a 

turistatevékenységek, sőt egyébfajta  utazások (kereskedelmi, diplomáciai, katonai stb.) köré 

szerveződő szolgáltatásokon és intézményeken alapul. Forrás: http://hu.wikipedia.org 

A  turizmus  gazdasági  hatásai  egyre  jelentősebbek.  Világviszonylatban  az  egyik 

legdinamikusabban  fejlődő  terület.  Iparágnak  tekinthető,  mivel  kiépült  infrastruktúrával, 

személyi  és tárgyi  feltételekkel rendelkezik A hagyományos iparágak között egyedi, mivel 

főleg csak szolgáltatásokat értékesít Az idegenforgalom kapcsán olyan tömegek érkeznek a 

célországba,  akik  állandó  lakhelyüktől  ideiglenesen  eltávolodtak  és  diszkrecionális 

jövedelmüket költik el a fogadó országban 

A geocachig és a turizmus számos ponton kapcsolódik egymáshoz. A definíció által 

leírt  követelményeket  teljesíti  a  játék,  hiszen  alapja  a  munkahelyen  kívüli  szabad 

helyváltoztatás, és idegenforgalomhoz kötődő szolgáltatásokat is igénybe vesz. A turizmust a 

látogatók  célja  szerint  sokfajta  kategóriába  lehet  besorolni.  Ezeknek  a  kategóriáknak  a 

segítségével  akarom  elemezni  a  geocachingben  rejlő,  turizmust  segítő  lehetőségeket.  Az 

elemzéshez felhasználtam az általam összeállított kérdőív válaszait és a www.geocaching.hu 

honlap adatait.

5. 2. A turizmus geocachinggel fejleszthető, támogatható területei

•Természetjárás

A geocaching lételeme a természet.  A mai rohanó életben egyre többen vágynak a 

természetbe,  mert  a napi  munkák fáradalma mellett  az  emberek  a  környezetszennyezés,  a 

tömegiszony,  a  zajártalmak  és  a  négy  fal  közé  zártság  is  fárasztja.  Így  szabadidejében 

mindenki próbál olyan területre utazni, ahol mindezek a hatásoknak nincs kitéve, sőt a negatív 

hatások  ellenkezőit  élvezheti.  Van,  akinek  maga  a  természet  az,  ami  hiányzik  a  rohanó 

világból, és szeretné, ha a még megmaradt természetes környezetben minél több időt tölthetne 
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el, és gyermekeit is szeretné a természet szeretetére nevelni. A geoládák keresése a túrázás 

hagyományain  alapul,  amelyet  összekapcsoltak  egy  modern  tájékozódási  eszköz 

használatával,  a  GPS-szel.  Magyarország  tájai  bővelkednek  ismert  és  kevésbé  ismeret 

természeti értékekkel, geológiai és vízrajzi különlegességekkel, látnivalókkal. A geocaching 

egyik fontos célja ezekre a területekre elvinni a játék résztvevőit. 

A 8000-nél több felhasználó családtagjaikkal, barátaikkal hétvégéken és szabadságaik 

alatt rendszeresen járják az ország tájait. Ez a tevékenységük jelentős bevételi forrás lehet a 

turizmus számára. A belépő díjak, az étkezési és szálláshely szolgáltatások többletjövedelmet 

termelnek.  Mindezek mellett  keresletet  teremtett  a túra felszerelések,  GPS vevők, digitális 

térképek  piacán.  Ezzel  a  tulajdonságával  munkahely  teremtő  képességgel  is  rendelkezik. 

Egyre  több  túracikkekre,  GPS eszközökre  szakosodott  üzlet  jelent  meg  a  piacon,  hogy a 

megnövekedett  keresletet  kielégítse.  Olyan  kis,  eldugott  települések  is  részesedhetnek  a 

geocaching kapcsán étkezésből és szálláshely kiadásból származó jövedelmekkel, amelyeket 

amúgy elkerülnek az átlagturisták. 

•Kulturális turizmus (körutazás, csillagtúra, városnézés)

A  kulturális  turizmus  az  emberek  mindenfajta  helyváltoztatását  jelenti,  melyet  a 

sokféleség  iránti  emberi  szükséglet  kielégítése  céljából  végez,  közben  emeli  az  egyén 

kulturáltságát és új ismeretekhez vezet. A kulturális turizmus elsősorban az épített örökség, az 

eltérő  vallási,  népi,  néprajzi  szokások,  gasztronómiai  különlegességek  és  a  különböző 

történelmi hagyományú népek megismertetésével foglalkozik. Ebben az esetben a turizmus 

nem kötődik  szorosan a  természeti  tájhoz,  hanem a  településeken,  elsősorban városokban 

fellelhető építészeti emlékek, múzeumok, kulturális fesztiválok megtekintése a legfontosabb 

cél. Ebben a turizmus fajtában résztvevőket jellemzi a magasabb iskolai végzettség, a magas 

utazási hajlandóság és gyakori a kulturális jellegű munkahely. (Berki M. 2008.)

A kérdőív kitöltőinek 75 %- felsőfokú végzettségű személy. A többiek érettségiztek, 

vagy  éppen  tanulnak  még.  Az  adatok  igazolták  a  játék  értelmiségi  jellegét.  A  természeti 

különlegességek mellett  nagy igény van a  kulturális  sokszínűség bemutatására.  Az ország 

minden területén keresik a különleges múzeumokat. A kesserek nem csak geoláda keresők, 

hanem egyben ők az elrejtők is, így érthető a ládákhoz kapcsolódó történelmi, kultúrtörténeti 

adatok sokasága, és az ismeretterjesztés igénye. A geocachig rajongók és szimpatizánsok a 

városokban  is  hódolhatnak  kincskereső  szenvedélyüknek.  Erre  legalkalmasabb  a  városi, 

városkörnyéki geoládák gyűjtése. A hagyományos ládák itt háttérbe szorulnak, ezért inkább a 

multi  és  a virtuális  ládák gyűjtése az általánosabb.  A virtuális  geoláda kimondottan olyan 

helyekre  való,  ahol  a  láda  elrejtése  valamilyen  akadályba  ütközik,  pl.:múzeumban, 
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műemlékek  területén.  Ekkor  a  megtalálást  az  épületben,  vagy  környékén  fellelhető 

szövegrészletből  összeállított  jelszóval  kell  igazolni.  A multi  geoláda nagyon hasonlít  egy 

igényes városnézéshez. Több helyszín felkeresése után lehet összeszedni a jelszót. Van benne 

hagyományos  és  virtuális  láda  is.  Mindig  a  megtalált  ponton  kapjuk  meg  a  következő 

keresendő hely koordinátáit. Ezért végig kell járni a rejtő által érdekesnek ítélt környéket.  Ez 

a  lehetőség  azoknak  a  turistáknak  célszerű,  akik  egyéni  utazásukhoz  egyéni  programot 

állítanak  össze.  Természetesen  az  idegenforgalmi  irodák  által  ajánlott  programokba  is 

beleilleszthető a ládakeresés, ha csak az utazást és a szállást biztosítják. A tömegturizmusban 

gyakran  csak  a  legfontosabb  látnivalókat,  nevezetes  múzeumokat  ismertetik  meg  a 

résztvevőkkel. Aki különlegességekre vágyik érdemes böngésznie gecaching.hu honlapot. Ott 

megtalálhatja a különleges, nem túl ismert kulturális környezetű kereshető geoládákat. Aki 

csak valami értékes műemléket, múzeumot, eseményt szeretne felfedezni, annak is érdemes a 

honlap listáit  böngészni. Néhány kép a különleges hazai helyekről  (28. 29. 30. 31. 32.33.  

kép).

28. kép. Magyar Maginot-vonal, Páka 29. kép. Gyűrűfű, Ökofalu

30. kép. Tarnaméra, Rendőrmúzeum 31. kép. Magyar kálvária, Sátoraljaújhely
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32. kép. Bokody Károly Vízügyi Múzeum 33.  kép. Somogyfajsz, Őskohászati Múzeum
Forrás: www.geocaching.hu

A településeken található geoládák ingyenes  turisztikai  termékkínálatot,  vonzerőt is 

jelenthetnek  az odalátogatóknak.  A kincskeresés  lehetőségére,  mint  választható  programra 

érdemes  felhívni  a  turisták  figyelmét.  A  szórólapokon,  prospektusokon  könnyűszerrel 

bemutathatók a közeli ládák elhelyezkedései.  A kincskeresést, mint különleges szórakozást 

érdemes  ismeretterjesztéssel,  a  kezdőknek  és  érdeklődőknek  bemutatók  tartásával,  és 

technikai  eszközökkel,  GPS,  térkép  bérlésével,  internet  hozzáféréssel  segíteni.  A 

helymeghatározó  eszközök  kölcsönzése  régóta  foglalkoztatta  a  szaküzleteket.  Voltak  már 

korábbi  próbálkozások  a  high-tech  technika  reklámozására  az  interneten:  „Cégvezetők 

figyelem: a GPS bérlése kevesebbe kerül,  mint amennyit  promóciós ajándékra költenének, 

ráadásul  a  csapatépítő  tréningnek  ez  egy  barátságos,  természet  közeli  formája!”  Forrás: 

www.info-media.hu/hirek/26418?wa=geocaching.lap.hu

•Üdülőturizmus, nyaralás, téli pihenés 

Az  üdülőturizmusban  kevesebb  szerepe  lehet  a  geocachingnek,  mint  a 

természetjárásban. Ennek ellenére a játék által kínált kalandos túrázások kellemes kiegészítői 

lehetnek  a  hosszabb  ideig  tartó  szabadágnak.  Nyáron  nagyon  sok  ember  vízparton  tölti 

szabadidejét, sokszor nincs is igénye egyéb programokra. A gond akkor szokott lenni, amikor 

elromlik az idő, a strandolás nem lehetséges. Ekkor próbálnak a vendégek más programok 

után nézni.  Kedvező lenne,  ha a szálloda vagy más  szálláshely rendelkezne a geocaching 

technikai feltételeivel, és ezt biztosítaná az érdeklődő vendégeknek.

Téli  időszakban,  síeléskor  is  kerülhetünk  extrém,  nem  várt  időjárási  helyzetbe. 

Váratlan hóhiány esetén téli túrázás keretében érdemes megkeresni a környék geoládáit.  A 
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GPS  a  hófedte  felszínen  is  pár  méteres  körben  kijelöli  a  láda  helyzetét,  amit  azután 

hagyományos keresgéléssel meg lehet találni. 

Nyári időszakban keresik legtöbben a geoládákat, de érdemes a keresés lehetőségét a 

többi évszakban is biztosítani. Ezzel az üdülők számára többletszolgáltatást lehet nyújtani, és 

a szezon is hosszabbodhat,  ha a modern túrázók igényeihez is próbálnak alkalmazkodni a 

turisztikai szolgáltatásokat nyújtók.

•Gyógyturizmus (gyógyfürdő, wellness21)

Napjainkban  egyre  több  ember  döbben  rá  arra,  hogy  nem  csak  az  elérhető  földi 

javaknak van ára.  A legdrágábban megszerezhető  és még drágábban megtartható érték az 

egészség.  A turizmusnak ezt az ágát  ritkábban lehetséges  a geocachinggel  összekapcsolni. 

Erre leginkább akkor van mód, amikor az egészségvédő és a betegség megelőző kezelések, 

szolgáltatások után,  természet  közelségére vágynak a  résztvevők.  Ilyenkor,  akinek már  az 

egyszerű  séta  kicsit  unalmas,  kipróbálhatja  a  kincskeresést.  Esetleg  egyhangúbb  fitness22 

programok  színesítésére  lehet  alkalmazni  rövidebb,  hosszabb  gyalog  vagy  kerékpártúrák 

keretében.

•Vallási turizmus, zarándokút

A  vallási turizmus speciális,  rétegigényeket  kielégítő szolgáltatás.  Csak akkor lehet 

hasznos  kiegészítője  a  geocaching,  ha  több  napon  keresztül  tartanak  a  programok.  Azok 

számára,  akik  a  zarándokhelyek,  búcsújáró  helyek  felkeresését,  a  szertartásokon  való 

részvételt  ki  szeretnének  egészíteni  egyéb  szabadidős  tevékenységekkel,  érdemes 

megismerkedni a játékkal. Lehet keresni geoládát a zarándokhely környékén kikapcsolódás 

képpen. 

Azok  számára,  akiket  érdekelnek  Magyarország  középkori  templom  és  kolostor 

romjai, ládakereséssel egybekötve izgalmas kirándulásokon vehetnek részt. A geocachig.hu 

oldal  sok  ismert  és  kevésbé  ismert  egyházi  műemléket  tart  számon,  amelyekhez  bőséges 

ismeretterjesztő  leírások és  fotók is  tartoznak.  Ezt  a  műemléki  gazdagságot  felismerve  az 

elrejtők létrehoztak egy mozgó ládát, melynek az a célja hogy a történelmi Magyarországon 

található  a  templomromokat,  templomokat  végigjárja,  s  így  sokan  megismerhessék 

történelmünk  egyházalapításának  küzdelmes  évszázadait.  A  láda  neve  Árpád-kori 

21 A wellness személyre szabott egészségmegőrző programok összessége, ill. bizonyos esetben 
gyógymódok gyógykezelések együttes alkalmazása. Lényegük, hogy a résztvevők kipihenjék a 
mindennapi stresszt és fáradtságot, testük és szellemük is megnyugodjon, feltöltődjön.
22 A fitnesz (gyakran angolosan: fitness) olyan életforma, amely a jó fizikai erőnlétet, a szív, a tüdő és 
a vérkeringés tartós teljesítő képességének fejlesztését, az egészséges életmódot és az esztétikus külsőt 
helyezi előtérbe.
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templomromok,  templomok  mozgó  geoláda,  eddig  84  helyen  járt,  5159,6  km-t  tett  meg. 

Néhány példa a felkereshető kevésbé ismert egyházi épületekről (34. 35. 36. 37. 38. 39. kép).

34. kép. Ecsérpusztai templomrom 35. kép. Csepreg, Boldogasszony kápolna

36. kép. Túrony, Árpád-kori templom 37. kép. Salföld, Pálos kolostor. 

38. kép. Máma falu templomromja 39. kép. Öskü, Kerektemplom
Fotók: http://www.geocaching.hu

•Hivatásturizmus, más néven MICE23 turizmus 

23 Meeting,Incentive,Conference,Exhibitions & Events.
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Ennél  a  turizmus  fajtánál  az  utazás  a  hivatással  áll  kapcsolatban.  Olyan  speciális 

kereslet,  amely munkaidőben a  munkáltató  költségén és  a  munkáltató  érdekében történik. 

Lehetőségei az incentív turizmusnál a legjobbak. Ilyenkor az utazást vállalatok finanszírozzák 

ösztönző, motiváló, teljesítménynövelő céllal.  Minőség mellett fontos a kínálat egyedisége. 

Filozófiája a nincs lehetetlen, mindenből a legjobbat, ezért geocahingban található extrémebb 

elemeket  érdemes  kihasználni.  Ilyen  lehetőségekből  kínál  a  honlap  jó  néhányat.  Néhány 

extrém  körülmény:  a  láda  hegyen,  csúcson,  nagy  dombon  vagy  barlangban  van,  csak 

sziklamászással lehet csak megtalálni, igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék. (40. 41. 42. 43.  

kép).

40. kép. Húsvéti nyuszi, Ágasegyháza 41. kép. Barlangász-lik, Budapest

42. kép. Gaja-szurdok, Bodajk 43. kép. Sasfészek, Pilis
Fotók: www.geocaching.hu

•Bevásárló turizmus

Sokan  az  a  hazai  és  külföldi  árfolyam  különbség  miatt  vállalkoznak  hosszabb, 

rövidebb  utazásokra.  Magyarországon  a  műszaki  cikkek  árszínvonala  gyakran  magasabb, 

mint  tőlünk  nyugatabbra  levő  országokban.  Az  ilyen  bevásárló  utakon  a  geocaching 

alapfelszereléséhez a GPS-hez olcsóbban lehet  hozzájutni.  A vásárlást  érdemes összekötni 
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helyi kincskereséssel is. Így a kedvezményes vásárlás mellett hódolhatunk szenvedélyünknek, 

és a megvett műszaki termék helyszíni kipróbálását is megtehetjük.

•Sportturizmus (síturizmus, lovasturizmus stb.) 

Néhány speciális esetben itt is meg lehet próbálkozni a geocachinggel. Télen a sífutás 

és  túrázás  keretében  kereshetünk  ládákat.  A  hómentes  időszakban  lovas  és  kerékpáros 

turizmus  ad  a  játékra  lehetőséget.  Célszerű  ezért  a  programszervezőknek,  szállásadóknak 

biztosítani a szükséges technikai eszközöket, és erről a lehetőségről tájékoztatni a vendégeket.

•Kalandturizmus 

A  turizmus  extrémebb  változatai  közé  tartozik,  célja  a  különlegesen  veszélyes 

élmények, az intenzív kikapcsolódás, a társadalomból való kiszakadás rövid idejű biztosítása. 

Az  incentív  turizmusnál  bemutatott  extrém  geoláda  kereséseket  lehet  alkalmazni.  Ilyen 

adrenalin szint növelő igények esetén fokozni lehet az izgalmakat éjszakai kincskereséssel. 

Sportosabb vendégek számára versenylehetőséget is érdemes biztosítani (44. 44. 46. 47. kép).

44. kép. Hernád áttörési völgye 45. kép. Téli ládakeresés Mátraháza, sísánc

46. kép. Barlangász-lik, Budapest 47. kép. Éjszakai kincskeresés. 
Extrém ládakeresések Forrás: www.geocaching.hu
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5. 3. A turizmus földrajzi terjedése és a geocaching kapcsolata

•A belföldi turizmus 

Az  itt  érdekelt  szolgáltatók  nagy  valószínűséggel  eddig  nem számoltak  a  geocachingben 

résztvevő sok ezer  kesser rendszeres túrázásaival.  Pedig a kérdőív alapján a kincskeresők 

szívesen  vettek  igénybe  turisztikai  szolgáltatásokat,  szálláshelyet,  étkezési  és  vásárlási 

lehetőségeket. 

A  kincsvadászok  sokat  és  gyakran  utaztak  hazánk  tájain.  Először  a  lakóhelyük 

közelében  található  ládákat  keresték  fel,  majd  fokozatosan  egyre  hosszabb  utakra 

vállalkoztak. Vonzódtak a különlegességekhez, földrajzi érdekességekhez. 

A nagy múzeumok mellett kisebb helyi látványosságokat is rendszeresen felkeresték. 

Honlapjuk  ingyenes  reklám  lehetőséget  biztosít  Magyarország  természeti  és  kulturális 

értékeinek. Ezt az érdeklődő, GPS-szel természetet és településeket járó közösséget érdemes 

lenne  a  belföldi  turizmusnak  felkarolni,  segíteni  és  kedvezményeket  biztosítani.  Ez  a 

befektetés  biztosan  megtérülne,  hiszen  a  kesserek  intenzív  és  gyors  reklámhordozók, 

honlapjukon a  fényképes  beszámolóikkal  rövid  idő  alatt  fel  tudják  kelteni  az  érdeklődést 

hazánk tájai iránt. 

A kedvezmények lehetőségei sokfélék lehetnek, két létező példát idézek az index.hu 

hírportálról: „A Koloska csárdában a verseny résztvevői 10% kedvezményben részesülnek!” 

Ez  egy  geocaching  versenyhez  szervesen  kapcsolódó  lehetőség  volt.  Az  étteremnek  nem 

keletkezett  vesztesége  az  engedmény  miatt,  hiszen  megnövekedett  a  forgalma.  A  másik 

vendégcsalogató hír a geocaching kedvelőinek: "A végén az éhes vándor(csapat) betérhet az 

[N46°47,919’;E17°30,787’] étterembe fogyasztani, ahol a ládajelszó bejelentésére a ház borát 

a cég ajándékba adja az ételhez." Személyes tapasztalatom is volt arról, hogyan próbált egy 

múzeum kedveskedni az őket felkereső kessereknek. A Kiskőrösi Petőfi Múzeumban is rejtve 

van egy geoláda, aki azt megtalálta, kapott egy emlékérmet a múzeumtól.

A fent említett követendő példák mellett lenne értelme vasúti kedvezményt biztosítani 

kincskeresőknek.  A  kérdőívekből  kiderült,  hogy  a  játékosok  nagy  része  autóval  indul  a 

geoládák  közelébe.  Ha  többen  ülnek  egy  gépkocsival,  akkor  kifizetődőbb,  mint  vonattal 

utazni.  Környezetünk  állapota  és  védelme  miatt  lenne  érdemes  visszacsábítani  a  vasúti 

közlekedésre a geocaching közösséget. Sajnos egyenlőre nem látni a gazdasági lehetőségét a 

kedvezménynek  megadásának.  Kisebb  vasútvonalak  bezárása  sem  biztató  előjel  a 

természetjárók számára.
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A  geocachig  térhódításából  profitálhatnak  az  idegenforgalmi  szolgáltatók.  A  GPS 

készülékek  kölcsönzésének  lehetősége  bevételt  jelenthet  számukra.  A  szállodák,  panziók, 

kempingek programajánlatban szereplő geocachig megfelelő propagandával vendégcsalogató 

lehet.  A  készülék  több  célúan  alkalmazató,  a  kincskereső  játék  mellett  jól  hasznosítható 

vadászat és horgászat esetén is. 

Az  idény  meghosszabbítása  érdekében  lenne  értelme  kisebb  kedvezmények 

nyújtásának  is.  Főidényen  kívüli  engedményt  kaphatnának  szálláshelyek  és  a  múzeumok 

árából a MGKE tagjai és a jelentősebb megtalálással rendelkező kincskeresők. 

•Külföldi turizmus 

A kincskeresőket játékukban nem akadályozta az országhatár. A nemzetközi turizmus 

növekedésével szaporodó utazások a játék további térbeli terjedését is segítették. 2003-tól már 

magyarok is rejtettek el geoládákat a szomszédos országok területein. A külföldi nyaralások, 

szabadságok alkalmával  mindig adódik lehetőség egy kis  kincskeresésre.  Az ott  kereshető 

ládák  adatait  megtaláljuk  a  nemzetközi  geocaching.com   oldalon,  és  különböző  nemzeti 

honlapon.  A  magyarországi  kesserek  Ausztriában  (www.geocache.at),  Szlovákiában 

(www.geocaching.sk)  és  Romániában,  Erdélyben  (www.rejtekhely.ro)  keresnek 

legszívesebben  geoládákat.  A  kincskeresésnek  külföldön  több  változata  lehet.  Az  egyik, 

amikor magyarok által rejtett ládákat keresnek, a másik az ország nemzeti honlapja alapján és 

végül  a  nemzetközi  oldalon  regisztrált  ládák  felkutatásával  foglalkoznak.  A  kérdőív 

válaszaiból  kiderült,  hogy  a  játékosok  88%-a  keresett  más  országban  is  ládákat.  Ezek  a 

rejtések többségükben a határhoz közel, a történelmi Magyarország szépségeivel hívták fel 

magukra  a  figyelmet.  Ezt  a  turisztikai  vonzerőt  érdemes  lenne  beépíteni  a  szomszédos 

országokba tervezett utazások népszerűsítésébe.

A tőlünk nyugatabbra levő közeli országok, Ausztria, Svájc, Németország geocaching 

élete  erősen  fellendült  az  utóbbi  időben  (17.  táblázat).  A  játékosok  száma  nagyjából 

megegyezik  hazánkéval,  de  jóval  több  geoládával  rendelkeznek,  mert  ezek  az  országok 

bővelkednek  különleges  természeti  adottságokban,  a  játék  technikai  feltételei  könnyen 

beszerezhetők és nagyobb a nemzetközi rejtő kedv (5. 6. 7. melléklet). Magyarországra több 

millió  jelentős  vásárlóerejű  turista  érkezik  innen,  akiknek egy része  biztosan  foglalkozott 

geocachinggel.  Számukra  lehetne  biztosítani  az  idegenforgalmi  központokon  keresztül  a 

nemzeti  ládák  keresését.  Ehhez  más  nem kell,  mint  szórólapon,  prospektusban,  esetleg  a 

honlapon  német,  angol  nyelvű  ismertetők  elhelyezése.  A  játékkal  speciális  szolgáltatást 

lehetne biztosítani számukra, ami növelhetné az itt eltöltött vendégéjszakák számát.
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16. Táblázat. Hazánk és a közeli nyugati államok geoláda statisztikája 2008-ban
Ország Geoláda db Játékos fő
Ausztria 5477 9678
Németország 17565 12 203
Svájc 5844 8477
Magyarország 1834 8034

Forrás: www. Geocaching.com

5. 4. A turizmus és a geocaching egyéb kapcsolódási lehetőségei

•Időtartam szerint a turizmusnak rövid és hosszú változata létezik. 

A geocaching  rendszeressége  miatt  elsősorban a  rövid távú  turizmus  kategóriájába 

sorolható.  Leggyakrabban hétvégén járják a természetet  és az érdekes helyeket  a kesserek 

kincsek után. Hosszú idejű turizmus, ami legalább négy vendégéjszaka eltöltése egy idegen 

helyen, csak a geocachingre építve nehezen képzelhető el, hiszen napokig geoláda kereséssel 

foglalkozni,  még  a  legelvakultabb  játékosnak  is  unalmassá  válhat.  Érdemes  lenne  más 

szabadidős  tevékenységgel  összekapcsolni  a  geocachig  lehetőségét.  A  változatosabb 

turisztikai kínálat miatt megnövekedhet az eltöltött vendégéjszakák száma. 

•A turizmus nem független az évszakoktól, erős az idényjellege.

A geocaching olyan természetjáró tevékenység, amely kevésbé érzékeny az időjárás 

változásaira.  A  kérdőív  válaszadói  nem  válogatnak  túlzottan  az  évszakok  között. 

Kincskeresésre kedvenc időszak itt  is  a nyár,  de legtöbben minden évszakban szeretnek a 

természetben  mászkálni.  Ezért  az  geocaching  közösség  tagjainak  minden  évszakban lehet 

ládakereső programokat ajánlani, ezeket segíteni 

•Létszám  alapján  a  turizmus  lehet  egyénileg  szervezett  utazás,  társas  turizmus, 

tömegturizmus és egyedülállók utazása.

A  kincskeresők  általában  tudatosan,  egyénileg  szervezik  utazásaikat.  Sokszor  a 

kiválasztott üdülőhely ponttal való ellátottságát is felhasználják pihenésük, kikapcsolódásuk 

tejesebbé  tételéért.  A  csoportosan  szervezett  utazások  és  a  tömegturizmus  elkoptatott, 

közismert  látnivalói  nem  vonzóak  számukra.  Szeretik  az  izgalmakat,  meglepetéseket,  a 

játénak is ezért lettek a résztvevői. Sok esetben az extrém sportok sem kizártak számukra, az 

ilyen  adottságú  helyeket  is  nagyon  kedvelik.  Megfelelő  reklám  tevékenységgel, 

alapfelszerelések  biztosításával  vonzóvá  lehetne  tenni  a  tömegturizmus  által  elkerült 

területeket.

•Turizmusban résztvevők életkori megoszlása és a geocaching 
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A  kincskeresésben  nagyon  változatos  életkorú  résztvevőkkel  találkozhatunk,  a 

tizenévestől a nagypapáig. A kérdőív szerint az aktív korosztály, 20 és 50 év közötti tagjai 

vannak  legtöbben.  Szellemi  foglalkozásukból,  munkakörükből  adódóan  gyakran  kerülnek 

stresszes helyzetbe, ezért keresik az olyan tevékenységeket, amelyek csökkentik a napi munka 

feszültségeit.  Ők a legfogékonyabbak a kincskeresés kipróbálására,  anyagilag is  hajlandók 

áldozni érte. Az idősebb korosztályt inkább a technikától való idegenkedés, sok fiatalt pedig a 

média vezérelte fogyasztói szokások tarthatnak távol a geocachingtől. A turizmusnak vannak 

lehetőségei az egyes fogyasztói szokások megváltoztatására. Ha az ifjúsági turizmuson belül 

nem csak a buli turizmust preferálják egyes idegenforgalmi cégek a fiatalok számára, hanem 

helyette  tudnak értelmes alternatívákat  is nyújtani,  akkor növekedhet  a tinédzserek utazási 

vágya. Ilyen alternatíva lehet a kalandturizmus, az extrém sportok vagy a geocaching is.

A  nyugdíjas  turizmus  egy  speciális  életkori  csoportokat  szeretne  kínálatával 

megszólítani. Kínálatuk gyakran kötődik a gyógyfürdőkhöz, egészségügyi szolgáltatásokhoz 

és a természetjáráshoz.  A geocaching az időseknek is élményszerűbbé teheti  a pihenést,  a 

túrázást, ezért érdemes a kínálatba felvenni

•Közlekedési  eszközök  alapján  nagyon  változatos  formái  vannak  a  turizmusnak. 

Megkülönböztetünk  repülős,  autóbuszos,  hajós,  autós  és  kerékpáros  turizmust.  A 

geocachingel  foglalkozók  a  szárazföldi  közlekedési  módokat  használják,  mert  a  ládák 

megközelítése így a legegyszerűbb.

A kincskereső  speciálisan  közlekedő  turista.  Minél  gyorsabban  szeretne  a  geoláda 

közelébe kerülni. Ezért elsősorban autót használ a pont megközelítéséhez, majd gyalogosan 

fejezi  be  a  láda  megkeresését.  Kisebb  távolságok  esetén  gyakori  a  kerékpárral  való 

kincskeresés is. A többi közlekedési eszköz náluk nem játszik szerepet. A turista központok 

szolgáltatásait  érdemes  terepjáró  és  kerékpár  kölcsönzési  lehetőséggel  kiegészíteni  a  más 

járművel érkező vendégek számára. Így a terepen való közlekedés könnyítése a geocaching 

iránt elkötelezett turistáknak számára is lehetséges.

•A környezettel való kapcsolat szerint a turizmust ökoturizmusra vagy falusi turizmusa 

lehet felosztani.

A  Nemzetközi  Ökoturisztikai  Társaság meghatározása  szerint:  "...  az  ökoturizmus 

olyan felelősségteljes utazásokat foglal magában, amelyek gyakorlatilag érintetlen természeti 

területek megismerésére irányulnak, ugyanakkor aktívan igyekeznek megőrizni a természeti 

és  kulturális  értékeket,  és  hozzájárulnak  a  helyi  lakosok  jólétéhez.”  Sajnos  a  geocaching 

ehhez a típusú turizmushoz nem tud kapcsolódni, mert érintetlen természeti területeink alig 

vannak hazánkban, és ezeken a területen tilos a geoláda rejtés.
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 A falusi turizmus a szabadidőnek a megismerés szándékától motivált, rekreációs vagy 

rehabilitációs célú  eltöltése  falusi  környezetben,  a  turizmus egy sajátos  formája.  A falusi 

turizmust  a  falusi  vendéglátás  szolgáltatásai  teszik  lehetővé.  A  falusi  turizmust  tágabb 

értelemben a falusi vendéglátást is magában foglaló komplex fogalomként használják.

A falusi  turizmus  természetes  közege  lehet  a  geocachingnek  és  könnyen  részt  tud 

venni benne. A természetet járó kincskeresők versenyeik idején és többnapos kirándulásaik 

alkalmával  szívesen  szálltak  meg  vidéki  panziókban,  falusi  magánházaknál  A színvonalas 

szolgáltatásokat GPS segítségével felteszik a honlap pontadatbázisába. Az elégedett vendégek 

szöveges  megjegyzéseket,  fotókat  is  tehetnek  adataik  mellé  felhívó  jelleggel.  A  sűrűbb 

geoláda  rejtésekkel  rendelkező  tájainkon  érdemes  figyelembe  venni  a  turisztikai 

szolgáltatóknak a környéken rendszeresen megjelenő kincsvadászok csapatának fizetőképes, 

tagjait.  A kesserek érdeklődését  jól  példázza,  hogy a  geoládák ismertetői  mellett  gyakran 

szerepelnek fotók a felújított, szállásra alkalmas házakról (48. 49. 50. 51. kép).

48. kép. Felújított ház, Baskó. 49. kép. Felújított ház, Hejce

50. kép. Felújított ház, Kán 51. kép. Kán megtalált geoládája
Forrás: www.geocaching.hu

6. Összegzés
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A  geocaching,  ez  a  high-tech  kincskereső  játék  már  hét  éve  hódít  a  hazai 

természetbarátok között. Az internet és a legmodernebb műholdas helymeghatározó rendszer, 

a GPS segítségével megújult, és izgalmas tevékenységgé alakult át a természetjárás. Sikeréhez 

hozzájárult,  hogy  a  gecachin.hu  weblap  nagyon  jól  koordinálja  a  játékot  és  tartalmas 

leírásokat,  ismertetőket  és  gazdag  fotóanyagot  tartalmaz  Magyarország  érdekes  tájairól, 

településeiről. 

A kezdeti időszakban még luxuscikknek számító GPS gyorsan nélkülözhetetlenné vált 

az élet sok területén. Napjainkban használják a geodéziától kezdve a légi közlekedésig és a 

régészetig. A növekvő igény az árak csökkenését eredményezte, és ezért ez a csúcstechnikára 

épülő helymeghatározó eszköz a szabadidős tevékenységek egyre fontosabb segítője lett. A 

kézi  GPS-ek  mellett  ma  már  PDA-val24,  PNA-val25 és  egyes  mobil  telefon  típusokkal  is 

lehetséges a pontos helymeghatározás, és egyre többen rendelkeznek az eszközök valamelyik 

fajtájával.

A harmadik évezred elején jóléti társadalmakban az egészség szerepe felértékelődött. 

Egyszerű  szolgáltatásból  a  fokozódó  igényeknek  hatására  iparrá  alakult.  Az  egészségipar 

kifejezés  nem  egyértelmű  tartalmú.  Az  egészségipar  szűkebb  értelmezése  szerint  az 

egészségügyi  közszolgáltatások,  valamint  az  ezekhez  csatlakozó  beszállítók  összességét 

jelenti. Az egészségiparhoz a tágabb értelmezés szerint a fentieken túlmenően hozzá tartoznak 

az  egészségüggyel,  vagy az  egészséggel  kapcsolatos  profit  orientált  szolgáltatások  is.  Az 

egyre  növekvő  életkor  megkövetelte  a  test  és  a  lélek  folyamatos  karbantartását.  A 

hipermodern  irodaházakban  ülőmunkát  végző,  stressznek  gyakorta  kitett  munkavállalók 

tömegesen keresték a testedzési lehetőségeket és a természet közelségét. A digitális kultúra 

korában már nem érték be a természetjárás nyújtotta hagyományos kikapcsolódási formával, 

hanem keresték  az  újszerűséget,  a  kalandot  és  az  online  lehetőségek  felhasználhatóságát. 

Ezekre a kihívásra létező alternatíva a geocaching, mely megpróbált a kialakult igényeknek 

megfelelni.

A  játék  alapja,  a  természetjárás  megmaradt,  de  a  gyalogtúrák  mellett  bármilyen 

közlekedési eszközt, főleg kerékpárt,  autót is igénybe vehetnek a résztvevők. Erre sokszor 

szükség is  van,  ha egy új  ládánál  elsők akarnak lenni  a megtalálásban.  A tájékozódásban 

születtek  a  legnagyobb  változások.  A  papíralapú  térképet  lassan  kiszorították  a  digitális 

térképek,  a  jó  öreg  tájoló  helyett  pedig  megjelent  a  GPS.  Az eldugott  geoládák  kutatása 

24 Personal Digital Assistant
25 Portable Navigation Assistant
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felélesztette és aktivizálta az ember ősi kincskereső ösztönét. Az USA-ban 2000-ben elindított 

GPS alapú játék láncreakció szerűen terjedt el a világ legtöbb részén. Magyarország korán, 

egy évvel a kezdetek után már bekapcsolódott a ládakeresésre. Hála a könnyen kezelhető és 

nagyon  részletes  honlapnak,  ma  már  hazánkban  is  egyre  többen űzik  ezt  az  informatikai 

tömegsportot. Büszkék lehetünk arra, hogy a km2-enként fellelhető geoládák számában a világ 

élvonalához tartozunk.

A magyarországi geocaching mozgalom sajátos utat járt be a kezdetektől. Tipikusan 

alulró jövő civil  kezdeményezésként  értelmezhető a kialakulása és jelenlegi  helyzete.  Egy 

interneten megjelenő koordináta indította el a hazai ládakeresés „őrületét”. Ettől kezdve azok 

a  személyek  alakították  az  eseményeket,  akik  az  index.hu  beszélgetős  fórumán  és  a 

geocaching.hu  honlapon  bejelentettek  egy  rejtést,  vagy  bejelentettek  egy  megtalálást.  A 

kezdetekkor erős volt a főváros központúság a felhasználók körében és az első geoládák is 

Budapest környékén majd a Bakony területén lettek elrejtve. Az utóbbi években a geocaching 

egyre  ismertebb  lett,  az  internet  hozzáférés  is  kezdett  általánosabbá  válni.  A  spontán, 

véletlenszerűen játékba bekapcsolódó kesserek az ország egyre több területén helyezték el 

geoládáikat.  A  közös  kincskereső  élmények  ismeretlen  embereket  hoztak  össze  először 

virtuálisan, az interneten, majd természetes környezetben a találkozókon, a versenyeken és a 

ládakeresés  közben.  Az  így  kialakult  barátságok  szép  példázzák  a  játék  közösségteremtő 

szerepét. A mozgalom gyors fejlődése és koordinálatlansága problémákat okozott néhány év 

múlva. Kezdett kaotikussá fajulni a rejtések sokasága. A természetvédelmi területeken gondot 

jelentettek  a  geoládák,  és  a  rejtések  színvonala,  a  környezet  igényessége,  különlegessége 

hátrányt  szenvedett.  A  problémát  a  nonprofit  Magyar  Geocaching  Közhasznú  Egyesület 

létrehozásával  oldották  meg.  A kereshető  ládák elhelyezésére  moderátori  testületet  hoztak 

létre,  hogy  csak  igényes  rejtések  jelenjenek  meg  a  honlapon.  A  geoládák  száma  ettől 

függetlenül  fokozatosan  növekedett.  Néhány  év  kellett,  hogy  a  ládák  átjussanak  az 

országhatáron,  jelenleg  Erdélyben  figyelhető  meg  jelentős  gyarapodás.  Az  utóbbi  évek 

tendenciája  a  jelentős  tengerszínt  feletti  magasság  növekedése  a  ládarejtésekben.  A 

legmagasabban elrejtett geoláda jelenleg Szlovéniában található a Triglávon ( 9. melléklet).

A geocaching mozgalom sok tevékenységi formája összekapcsolható a turizmussal. 

Fontosabb  kapcsolódási  pontok  főbb  jellemzői:  kereslet  és  a  kínálat  térben  és  időben 

elkülönül  egymástól,  kínálat  közvetítésében  kiemelt  szerepe  van  a  reklámnak  és 

kikapcsolódásra, utazásra irányuló változékony keresletet jelenít meg. A kincskeresésben rejlő 

turisztikai lehetőségekre elég későn figyeltek fel a szakemberek. Az egyik ilyen esemény a 

Magyar Turizmus Zrt. és MGKE közös szervezésében történt. A szervezet 2007-es belföldi 
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kampányévet, a Zöldturizmus Évét, egy országos kincskereső játékkal indította el. A feladat 

az volt, hogy 11 helyszínen 5-5 db természeti kincset kellett megtalálni a résztvevőknek. A 

másik turisztikai kincskereső eseményt a Homokhátsági Falusi Turizmus Információs Portál 

rendezte, és a díjazásra 180 000 Ft-t szánt. Itt a játékosok az első doboz koordinátát interneten 

kapták meg, majd a fellelt helyszínen találták meg a következőt. A célpontok szálláshelyek és 

gazdaságok voltak, ahol a tulajdonosok igazolták a találatokat. A sorsolással kiválasztott első 

helyezett díja két éjszakás, négyszemélyes magánszálláshely szolgáltatás lovas programmal és 

csoportos  fürdőjeggyel.  Az  MGKE tagjait  zavarta  ez  az  akció,  mert  a  geocaching  nevet 

felhasználták reklám célokra. A kincskereső közösség filozófiája elítéli az üzleti szellemet, a 

honlapjuk nem profitorientált és direkt reklám tevékenységgel sem foglalkoznak.

Hogyan lehetséges akkor, hogy egy civil kezdeményezésű informatikai tömegsport a 

turizmus támogatójává váljon? A geocaching az idegenforgalom számára egy hatalmas, látens 

reklámhordozó, amit eddig nem sikerült megfelelően felhasználni. A turizmushoz kapcsolható 

természetföldrajzi  tényezők  közül  rendszeresen  használja  a  földrajzi  fekvés  és 

megközelíthetőség,  az  éghajlat,  a  domborzat,  a  vízrajz  és  egyéb  különleges  természeti 

jelenségek  pl.:  barlangok,  tűzhányók  fogalmát.  A  honlapon  megjelenő,  az  úti  és 

ismeretterjesztő könyveknél részletesebb izgalmas leírások, gazdag fotóanyag és a rengeteg 

személyesen  megtapasztalt  naprakész  megjegyzések  keltik  fel  először  az  érdeklődők 

figyelmét a geoládák iránt. A rejtők saját meghatározó élményük alapján döntenek a ládák 

helyszínéről. Ezek mindig olyan helyek, amelyeket jól ismernek, és másokkal is meg akarnak 

ismertetni.  A  geoláda  leírásokhoz  a  szakirodalom  mellett  tapasztalataikat,  informatikai 

ismereteiket  és szubjektív  gondolataikat  is  közkinccsé teszik Ettől  hatásosabb az egyszerű 

prospektusnál,  szórólapnál.  A  természeti  adottságok  együttes  megléte  kedvező  területi 

elhelyezkedéssel  jelentős  idegenforgalmi  vonzásintenzitás  fejthet  ki.  Ugyanakkor  a 

fogadóképesség  megfelelő  elemei  nélkül  a  természeti  környezet  nem  képes  tömeges  és 

rendszeres turizmus lebonyolítására. Ahhoz, hogy aktív turizmus alakuljon ki a kincskeresés 

hatására,  meg  kell  szólítani  a  kesserek  tömegeit,  hiszen  ténykedésük  turisztikai  keresletet 

valósít meg.

A kérdőívek vizsgálata során kiderült, hogy a játékosok inkább a hétvégi kereséseket 

preferálják.  Anyagi  lehetőségeiknek  megfelelően  szívesen  szállnak  meg  panziókban, 

kempingekben  és  szállodákban  is.  Leginkább  éttermekben  esznek,  de  kevésbé  költséges 

étkezési megoldásokat is szeretik. Fő közlekedési eszközük az autó, és megszállottjai ennek a 

high-tech  technikát  igénylő  tömegsportnak.  Többségük  felsőfokú  végzettségű,  szellemi 

munkát  végező aktív  korú személy.  Anyagilag nem okoz számukra nehézséget  a játékhoz 
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kapcsolódó technikai eszközök beszerzése. A honlap segítségével tudatosan választják ki a 

keresendő  ládákat.  A  kesserek  alapvető  szükséglete  a  geoláda.  Ezt  az  igényt  nem  a 

turizmusnak  kell  kielégítenie,  ezt  a  játékosok önmaguk  megteszik.  A turizmus  akkor  tud 

profitálni a geocachingből, ha a keresés lehetőségét, háttérkörülményeit  javítja és bizonyos 

kedvezményeket, akciókat tud biztosítani a résztvevőknek az igénybe vett szolgáltatásokért. 

Mit  tehet  a  turizmus  annak  érdekében,  hogy  kincskeresést  segítse  és  közben 

jövedelmet  is  termeljen?  Az  egyik  ilyen  terület  a  szolgáltatásbővítés  a  geocaching,  mint 

alternatív,  extrém túrázási  forma  a fogadóhely  új  kínálataként  jelenik  meg.  Eszközigénye 

néhány  kölcsönözhető  GPS,  internet  elérés  és  reklámtevékenység  a  játékról  és  a  közeli 

geoládákról.  A  másik  terület  a  szálláshelyek,  étkezési  helyek  kedvezmény  biztosítása, 

azoknak, akik igazolni tudják, hogy geocaching miatt keresték fel az adott panziót, éttermet. 

Érdemes  figyelni  a  családos  kincskeresőkre  is  pl.:  gyermekkedvezményekkel  és 

gyermekmegőrzési lehetőséggel. A harmadik terület a szponzorálás, a geocaching versenyek 

díjainak felajánlása. Várható eredménye lehet a kínálatbővülésnek és akcióknak a növekedő 

kereslet,  az emelkedő bevételek,  a szezon hosszabbodása és szezonon kívüli  új  vendégkör 

megjelenése. Megtérülő befektetés az eszközbeszerezés, a kölcsönzési díjak szerény profitot 

is  eredményezhetnek.  A  geocaching  közösségnek  nyújtott  szolgáltatásokért  cserébe 

növekedhet  a  vendégkör,  és  a  megfelelő  színvonalúnak  értékelt  szálláshelyek,  éttermek 

koordinátái felkerülnek a honlap POI adatbázisába. Így turisztikai kínálat, ha nem is direkt 

módon, de megjelenhet a honlapon. A közvetett  reklám tevékenység a hatását  a játékosok 

által spontán közzétett fotók, megjegyzések fokozhatják.

Végezetül  szeretném  kiemelni  a  kincskereső  játék  természet  és  környezetvédelmi 

szerepét  és  jelentőségét.  Az  egyesület  alaptevékenysége  az  illegális  szemétlerakók 

felfedezése,  regisztrálása,  illetékes  hatóságok  értesítése.  Ez  a  tevékenység  nem  maradt 

elméleti  síkon,  hanem  rendszeresen  szervezek  tényleges  szemétszedő  akciókat.  A 

geoládákban is gyakran helyeznek el PVC zsákokat, hogy a kesserek össze tudják szedni a 

rejtés  körül  eldobált  és  összegyűlt  szemetet.  A  Környezetvédelmi  Minisztérium  nagyra 

értékelte  és  díjazta  az  egyesület  környezetvédelmi  tevékenységét.  A  MGKE  ökológiai 

tudatosságát  bizonyítja  az  is,  hogy  természetvédelmi  területeken  csak  az  illetékes 

igazgatóságok engedélyével lehet geoládát kihelyezni. A moderátori testület szerepe nem csak 

a rejtés helyszínének minőségi kiválasztásában fontos, hanem ha szükséges a kereshető ládák 

mennyiséget is korlátozni tudja. Be kell tartaniuk a fenntarthatóság elvét a geocachingben is, 

ami  azt  jelenti,  hogy  az  emberiség  jelen  szükségleteinek  kielégítése,  a  környezet  és  a 

természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg lehetséges. 
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(Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata, Tokió, 2000.) Belátható, hogy a geoládák 

száma nem emelkedhet végtelenül. A fenntarthatóság miatt meg kell keresni a későbbiekben a 

hagyományos ládák csökkentésének és a virtuális  ládák növelésének lehetőségeit,  illetve a 

meglévő rejtések újfajta szisztémával való keresését. Ez az idő szerencsére messze van, az 

alföldi területeink még bőven találhatók ládahiányos helyek. 

És  ne  feledjük,  hogy  a  digitális  technikai  fejlődés  nem  állt  meg.  Hazánkban  is 

megjelent  a  legújabb  játékőrület,  a  Wherigo,  ahol  GPS  segítségével  valós  világban 

szaladgálhatunk  virtuálisan.  Kíváncsi  vagyok,  hogy  a  geocaching  és  a  fiatalok  körében 

hihetetlenül népszerű internetes szerepjátékok ötvözetéből létrehozott újdonság befut-e ilyen 

karriert, mint a modernkori kincskeresés.
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partnerem volt  a  dolgozatírás  minden  fázisában,  sőt  az  elmélet  mellett  a  gyakorlatban  is 

megismerkedett a geocachinggel.
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10. Mellékletek

Geocaching szabályzat

1.  A  geocaching  játékban  mindenki  részt  vehet  azzal  a  feltétellel,  hogy  a  jelen  Szabályzatban 

foglaltakat  önmagára  nézve  kötelezőnek  fogadja  el.  A  játékból  való  kizárás  egyetlen  oka  a 

Szabályzatban  foglaltak  szándékos  megsértése  lehet.  A  geocaching  játékban  mindenki  saját 

felelősségére vesz részt, a geocaching.hu weboldal üzemeltetője, a Magyar Geocaching Közhasznú 

Egyesület  (továbbiakban:  MGKE),  melynek  működéséről  külön  dokumentumok  rendelkeznek, 

semmiféle jogi felelősséget nem vállal sem a geoládák elrejtése, sem keresése kapcsán megvalósított 

szabály-  és törvénysértésekért,  illetve az okozott  károkért és balesetekért..  A geocaching játékban 

való  részvétel  és  a  weboldal  használata  mindenki  számára  biztosított,  nem szükséges  az  MGKE 

tagság.

A  geocaching.hu  és/vagy turistautak.hu  valamelyik  oldalára  belépve  valamennyi  látogató 

elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatot, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a 

rendszer egyik szolgáltatásának sem!

2.  A  geocaching.hu  oldalon  regisztrálni  kizárólag  a  magyar  geocachingben  való  aktív  részvétel 

(keresés  és  elrejtés)  szándékával  lehet.  Amennyiben  a  regisztrált  felhasználó  tevékenysége 

nyilvánvalóan nem egyeztethető össze a geocaching szabályaival, a geocaching.hu adminisztrátorai 

megtagadhatják a felhasználó hozzáférését minden rendelkezésükre álló technikai eszközzel.

3.  Az  első  saját  geoláda  elrejtése  előtt  20  db  hagyományos  geoláda  sikeres  megtalálását  kell 

bejelenteni.  Ebbe  a  20-ba  beszámítanak  azok  a  sikeresen  megtalált  multi  ládák  is,  melyek 

tartalmaznak legalább egy hagyományos geoládát, ellenben nem számítanak bele a budapesti ládák. 

Aki  elrejt  egy  geoládát,  az  köteles  olyan  tárolóeszközt  alkalmazni,  amely  biztosítja  a  tartalom 

vízhatlan megőrzését.  A ládának feltétlenül tartalmaznia kell  egy naplófüzetet (logbook),  működő 

íróeszközt  és  egy  szabvány  magyar  és  angol  nyelvű  üdvözlőszöveget  valamint  ajándékot  a 

megtalálóknak.  Törekedni  kell  az alkalmas,  de nem feltűnő álcázásra,  ám tilos a geoládát  elásni, 

illetve olyan módon elrejteni, amely eleve kizárja a célirányos keresés sikerét. 

4. A geoládának egy valamilyen szempontból érdekes, értékes, nevezetes helyen kell lennie. Ez lehet 

egy különleges, egyedi koordináta helye; egy érdekes, akár romos épület, pl. templom vagy várrom; 

érdekes  tanösvény,  múzeum;  különleges  geodéziai  pont;  történelmi  emlék.  Sokak  számára 

legértékesebbek a  kirándulós  célpontok,  pl.  egy  hegytető  kitűnő  kilátással,  egy szép  völgy vagy 

forrás, öreg fa, érdekes sziklák. Egyszóval minden olyan hely, ami valós értéket képez, minden olyan 

célpont, ahova tényleg érdemes akár több száz kilométert is autózni, vagy vonatozni, minden, ami 

tényleg megérdemel egy geoládát.

5.  Aki  elrejt  egy geoládát,  köteles  továbbá meggyőződni  arról,  hogy a terület  a  nap 24 órájában 

szabadon hozzáférhető-e a játékosok számára. Ennek értelmében tilos olyan helyre geoládát rejteni, 
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amely zárt magánterület, illetve ilyen magánterületen vezet át az egyetlen, pontosabban az egyetlen 

járható  út.  Ha  a  bejutás  bármilyen  térbeli,  időbeli  vagy  anyagi  feltételekhez  kötött,  ezt  a  láda 

leírásában  feltűnően  közölni  kell,  a  bejutás  feltételeinek  felsorolásával  (pl.  nyitvatartási  idő, 

belépődíj). Ajánlott továbbá egy koordináta megadása a zárt területen kívül, ahonnan leolvasható a 

ládában is megtalálható jelszó. 

Védett természeti területre történő rejtéskor különös körültekintéssel kell eljárni, betartva a 

vonatkozó  jogszabályokat.  Jelenleg  az  Aggteleki  NPI,  Bükki  NPI  és  Körös-Maros  NPI  védett 

természeti  területeire  csak  tervként  lehet  ládát  bejelenteni.  Ilyenkor  a  geocaching.hu  intézi  az 

engedélykérést,  melyet  ha  megkapsz,  akkor  telepítheted  a  ládát.  A  Duna-Ipoly  NPI  és  Balaton-

felvidéki NPI védett természeti területeire - az egyeztetések lezárásáig - teljes rejtési tilalom van. (A 

védett természeti területeken történő geocaching tevékenység tárgyában a 1996. évi LIII. törvény a 

természet  védelméről  tekintendő  irányadónak.  A  főlapon  található  koordináta-ellenőrzővel  bárki 

előzetesen megnézheti, hogy egy adott koordináta védett területre esik-e.) Amennyiben egy helyről 

utólag derül ki, hogy az elrejtésnek bármilyen jogi akadálya volt, úgy az elrejtő köteles haladéktalanul 

eltávolítani a geoládát, továbbá ezt a geocaching.hu felé jelezni.

6.  Az  elrejtett  geoláda  koordinátáit  (kizárólag  erre  alkalmas  GPS készülék  segítségével,  WGS84 

rendszerben,  fok  és  három  tizedes  pontosságú  szögperc  formátumban)  és  tengerszint  feletti 

magasságát az elrejtő köteles a lehetőségekhez képest minél pontosabban megmérni, és az így kapott 

értékeket a geoláda naplófüzetében illetve csak a koordinátákat alkoholos tollal a geoláda külsején 

feltüntetni. A geocaching.hu oldalon is pontosan ugyanezeket az értékeket kell bejelenteni.

Multi  láda  esetén,  az  elrejtő  köteles  megadni  a  multit  alkotó  összes  célpont  koordinátáit 

(<coord> formátumban),  azon célpontok,  melyek  a  publikus  leírásban szerepelnek mindenki  által 

láthatóak  lesznek,  míg  amelyeket  nem  szándékozik  nyilvánosságra  hozni,  azokat  a  megjegyzés 

rovatba kell beírnia. A rendszer csak az összes célpont koordinátája ismeretében tudja eldönteni, hogy 

a  multi  egyik  része  sem  esik  védett  természeti  területre.  A  bejelentő  kötelessége  továbbá 

meggyőződni  arról,  hogy  a  rejtekhely  melyik  megye  területén  található,  és  ennek  megfelelően 

kitölteni a bejelentést.

7.  A geoláda elrejtésekor meg kell  határozni  egy,  - a  lehetőségek szerint -  kitalálhatatlan jelszót. 

Kerülni  kell  az  esetleg  webről  megfejthető,  vagy  könnyen,-  illetve  próbálkozásokkal  kitalálható 

jelszavakat. A jelszó egy ékezetes karaktereket és segédkaraktereket nem tartalmazó, betűk és számok 

kombinációjából álló karaktersor (csak A-Z; a-z; 0-9 karaktereket tartalmazhat), amelyet a naplófüzet 

első lapján az  egyéb adatok (név,  koordináták,  magasság,  regisztrált  felhasználó nick-je és  email 

címe, telepítők, telepítés dátuma és időpontja - éééé.hh.nn óó:pp) mellett jól láthatóan fel kell tüntetni. 

Hossza minimum 4, maximum 30 karakter lehet. A rendszer a begépelt nagybetűket automatikusan 

kisbetűkké alakítja, tehát nincs kis- és nagybetű megkülönböztetés, az ékezetes betűket automatikusan 

ékezetteleníti és törli az összes segédkaraktert! Fontos, hogy a geoláda elrejtésének bejelentésekor is 

pontosan ez a jelszó és ugyanezek az adatok kerüljenek a megfelelő mezőkbe. 
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8. Geoláda elrejtésének bejelentésekor a 6. és 7. pontokban foglaltakon túl a következő mezőket kell 

kötelező jelleggel  kitölteni:  hosszú és rövid név (amely lehetőség szerint  a ponthoz kapcsolódik), 

nehézség és terep osztályozása,  táblázat,  minimum 200 karakter hosszú geoláda-leírás.  Az elrejtés 

időpontja éééé.hh.nn óó:pp formátumban legyen megadva.

Bejelentéskor meg kell adni a láda típusát is (hagyományos, virtuális, multi, mozgó):

A hagyományos geoláda mindenképpen valamilyen tárolóeszközt (doboz, mikroláda) jelent.

A virtuális geoládánál terepen leolvasható/megfejthető jelszónak kell lennie.

A multi geoláda több, valamilyen szempont alapján összetartozó célponthoz vezeti el a megtalálót. 

Állhat kettő, vagy akárhány hagyományos és virtuális geoládával megjelölt célpontból, tetszőleges 

kombinációban.  Célszerű  megadni  a  hagyományos  geoláda  méreteit,  ami  a  cserélendő ajándékok 

mérete szempontjából lehet hasznos adat. Egy multi esetében szintén kötelező módon meg kell adni a 

multi összetételét, azaz a multi melyik pontja virtuális és melyik hagyományos láda. Természetesen 

itt is ajánlott a hagyományos láda méreteit megadni.

A mozgó láda különleges típus, melyet a megtalálás után valamilyen cél érdekében el lehet vinni. Az 

alábbi specialitásokkal rendelkezik: 

a.) többször is lehet "megtaláltam"-ot loggolni hozzá, de nem egymást követően 

b.) a megtaláló a bejelentés után - a ládagazda mellett - ideiglenesen gazdájává válik a ládának, míg 

azt más meg nem találja 

c.)  költöztetéskor,  mint  telepítő kell  eljárnia:  megadva az új  koordinátákat,  az új  jelszót  és az új 

környezet  leírását,  de nem módosítva a többi adatot (a módosítható rész általában a leírás elején, 

annak többi részétől elkülönítve található) 

d.) a láda elindítója adja meg a láda célját, a költöztetésre vonatkozó tematikát és fenntarthat magának 

bizonyos teendőket a ládaoldallal kapcsolatban is 

e.) védett természeti területre csak a Szabályzat 5-ös pontjának figyelembe vételével kerülhet. 

Esemény  geoládát  csak  a  geocaching.hu  telepíthet,  mert  ezek  csak  a  geocaching.hu  által 

szervezett események alkalmával születnek. Viszont léteznek korábban telepített esemény ládák és a 

geocaching.hu  a  jövőben  is  támogatja  az  ötletes,  értelmes,  geocaching-eseményekhez  köthető 

eseményláda-kezdeményezéseket, melyekkel kérjük keressétek meg a geocaching.hu-t. 

Meglepetés  láda a  korábbi  gyakorlattal  szemben  most  már  nem létezik,  viszont  az  akkor 

létrehozott meglepetés ládák továbbra is fennmaradnak és kereshetők.

Felhasználónként a hagyományos és virtuális ládák arányának legalább 2:1-nek kell lennie. 

Ez azt jelenti, hogy legalább két hagyományost, vagy olyan multit kell telepíteni, amelyik legalább 

egy hagyományost  tartalmaz,  ahhoz,  hogy egy virtuálist,  vagy egy -  kizárólagosan virtuálisakból 

összeállított  multit  -  elfogadjon a weboldal,  illetve a moderátori  team.  Virtuális  ládát  csak olyan 

helyre lehet telepíteni, ahol illetve közvetlen közelében, semmilyen  módon nem lehet, mini-  vagy 

mikroládát sem helyezni.

Olyan felhasználónak akinek beteg ládája van annak az új rejtése csak akkor jelenhet meg ha 
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rendbe tette az összes már meglévő ládáját. Ettől csak különösen méltányos helyzetben lehet eltérni, 

melyet a ládaleírás rejtett mezejében kell jelezni. 

9. Amennyiben valamelyik kötelező mező kitöltése elmarad, hiányos, illetve valószínűtlen értékeket 

tartalmaz (pl. hagyományosként bejelentett virtuális geoládát, illetve multi a geoláda), avagy a rejtés 

ellenkezik a szabályzat bármely pontjával, a geocaching.hu moderátorai megtagadhatják a bejelentés 

elfogadását, melyet a rejtő felé meg kell indokolniuk.

A  moderálás  vége  előtt  a  geocaching.com-on  megjelent  geoládák  elutasításra  kerülnek.  Egyedi 

esetekben kivételt lehet tenni, erről a döntés moderálás keretében történik.  

10.  A  9.  ponthoz  kapcsolódik,  hogy a  magyar  geocachingben,  a  nemzeti  park  igazgatóságokkal 

(továbbiakban:  NP)  kötött  megállapodás  következményeként,  ami  ráadásul  egybeesik  a  geoládák 

számának 1000 fölé emelkedésével, bevezetésre került a moderálás intézménye.

Ez a következőket jelenti: A ládákat továbbra is a honlapon, a kérdőív kitöltésével lehet bejelenteni, 

amely ezzel még nem jelenik meg, mint kereshető láda, hanem előtte több ellenőrzésen fut keresztül. 

(Hasonlóan a geocaching.com-on gyakorolt eljárással.)

Eddig az elrejtő lelkiismeretére volt bízva, hogy a szabályzatban előírt feltételeknek megfelel-

e az elrejtett láda. Ezentúl viszont egy 12 tagú moderátori testület az elutasító szavazatoknál legalább 

néggyel több elfogadó szavazata kell a tényleges megjelenéshez.

A moderálás menete:

Az elrejtő a honlapon megjelenő kérdőív segítségével bejelenti az ún. ládatervezetet, amely csak a 12 

moderátor számára lesz látható. A moderátorok, figyelembe véve a Szabályzatot, a Cachikettet és 

tapasztalatukat, megvizsgálják és véleményezik az új ládabejelentést. Ezután döntenek, hogy a láda 

kereshetővé  tehető-e  vagy  kiegészítésre,  módosításra  szorul,  és  eszerint  elfogadó  vagy  elutasító 

szavazatot  adnak le  .  Ugyanakkor  a  megadott  koordináták alapján,  a  rendszer  is  mérlegeli,  hogy 

melyik pont esik természetvédelmi oltalom alatt álló területre. A moderátorok - egymástól függetlenül 

- hozzák meg döntéseiket, erre a rendszer vár min. 48 órát. 

A rendszer a bejelentés pillanatától mért 48 óra múlva dönt:

- ha a moderátorok által adott "igen" és "nem" szavazatok értéke legalább +4 (néggyel több az "igen" 

szavazat),  akkor a láda moderátori  szempontból  megjelenhet  a nyilvánosság előtt.  A rendszer ezt 

abban az esetben bírálja felül, ha az elrejtő által megadott valamelyik koordináta természetvédelmi 

oltalom alatt álló területre esik. Ebben az esetben a rendszer automatikusan parkoló pályára állítja a 

ládát  és az összegyűjtött  hasonló állapotú ládatervezeteket  -  az NP-okkal  kötött  megállapodásnak 

megfelelően - havonta egyszer elküldi az illető NP-nak engedélyeztetésre. (Ez azt jelenti, hogy az 

NP-któl  az  MGKE  szerzi  be  a  szükséges  engedélyt.  A  központosított  engedélykérés  a  nemzeti 

parkokkal  történt  megbeszélés  eredményeképpen,  a  természetvédelmi  hatósági  szakemberek 

határozott kérésére került bevezetésre. Ennek az eljárás egyszerűsítésén kívül az az előnye, hogy míg 

egyesületek  számára  az  engedélyezési  kérelem illetékmentes,  addig  magánszemélyek  részéről  ez 

jelentős anyagi áldozatot követelne, amelytől az egyesület szeretné megkímélni a játékosokat.) A NP 
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által hozott döntés következtében a láda vagy változatlan formában megjelenhet a nyilvánosság előtt, 

vagy csak a NP által  ajánlott  módosítások megvalósulása  után.  Persze  arra  is  van esély,  hogy a 

ládatervezetet az illető NP végleg elveti. A rendszer a ládatervezet sorsát illetően automatikus e-mail 

értesítést küld az elrejtőnek.

- ha a moderátorok által  adott "igen" és "nem" szavazatok értéke -4 vagy annál kisebb, (legalább 

néggyel több "nem" szavazat) akkor a láda moderátori szempontból nem jelenhet meg a nyilvánosság 

előtt. A rendszer ebben az esetben is automatikus e-mail értesítést fog küldeni az elrejtőnek, mely 

értesítés  tartalmazza  a  "nem"-el  szavazó  moderátorok  indoklásait,  ajánlatait,  és  az  elrejtő  által 

megadott koordináták helyzetét a természetvédelmi oltalom alatt álló területek függvényében, melyet 

a rendszer automatikusan vizsgál be.

- ha 48 óra elteltével sem az "igen", sem a "nem" szavazatok javára nem alakult ki 4 szavazatnyi 

elsőbbség, a rendszer további 24 órát vár.  Ha ezalatt kialakul a négy szavazatos többség, akkor a 

fentiek szerint lép a rendszer. Ha nem, akkor a 24 óra leteltével (tehát a bejelentéstől számított 72 óra 

múlva) újraszámolja a szavazatokat és a többségben levő értékelést kapja a láda. Ha az igen-nem 

szavazatok száma megegyezik, a rendszer akkor is visszaküldi a ládát javításra.

Természetesen az  ajánlott  módosítások megvalósulása  után  a  ládatervezetet  újra  és  újra  be  lehet 

nyújtani.

11.  Geoládához "megtaláltam"  bejegyzést  (logot)  tenni  csak  regisztrált  felhasználóként  és  csak a 

helyszínen  megtalált,  megfejtett  jelszóval  lehet.  A  rendszer  egy  ládához  1  héten  belül  5  jelszó 

próbálkozást  enged.  Amennyiben  valamilyen  oknál  fogva  a  jelszó  nem  ismert,  de  a  játékos  a 

helyszínen járt akkor "jelszó nélküli megtalálás" bejegyzést tehet. Ennek elfogadásáról a ládagazda 

dönt vagy hosszabb ideje el nem bírált esetekben az adminisztrátor dönthet. "Nettaláltam" bejegyzést 

lehet tenni, ha valaki ismeri a jelszót, de nem járt az adott helyen. 

12. A geoláda tartalmazhat  ún. utazó ügynököt  vagyis Travel-Bug-ot,  GeoCoin-t vagy más egyéb 

elnevezésű, de leginkább vándorló ajándékklént jellemezhető tárgyat, amely nyomkövetőként szolgál 

és ezért a megfelelő honlapon regisztrálandó!  

13.  Aki megtalál egy geoládát, az csak azzal a feltétellel hozhat el belőle ajándékokat, ha azokkal 

megegyező értékben más ajándékokat  helyez  el  a  geoládában.  Tilos elhozni:  magát  a geoládát,  a 

naplófüzetet, az írásra szolgáló eszközöket és azok kiegészítőit (radír, hegyező, tartalék tollbetét, stb.) 

14. Ha egy rejtő már nem tudja gondozni a ládáját lemondhat róla. Ezt először a geocaching fórumon

 kell  meghirdetnie,  hogy valaki  átveszi-e  tőle.  Ha nincs  jelentkező akkor  az  "adoptálható ládák" 

felhasználónak adható át. 

Hosszabb ideje  beteg vagy olyan  ládát  melynek  a  gazdája  hónapokig elérhetetlen (email, 

telefon) szintén átadható - adminisztrátor által - más felhasználónak.
1. melléklet. Geocaching szabályzat

  Személyi adatok
Nem
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Életkor
Iskolai végzettség
Foglalkozás
Megye
2. melléklet. Kérdőív I.

Geocaching kérdőív
1.  Mióta „kincskereső”
2. Kikkel keresi a ládákat?

A  megfelelő  választ  kérem  aláhúzni,  ha 
egyéb, kérem a választ beírni!

egyedül    
család (férj, feleség)
család (férj, feleség, gyerekek)
baráti társaság  
egyéb:

3. A ládakeresés módja:
A megfelelő választ kérem aláhúzni!

csak térképpel
csak GPS-el
vegyesen
net segítségével
egyéb:

4. Mikor keresi a ládákat?
A megfelelő választ kérem aláhúzni!

szabadságon  
munkaidő alatt
munkaidő után
hétvégén 
egyéb:

5. Egy  alkalommal  mennyi  időt  szán  a 
ládakeresésre?  A  megfelelő  választ  kérem 
aláhúzni!

2-3 óra
fél nap
egy nap
több nap

6. Melyik láda típusokat kedveli?
A megfelelő választ kérem aláhúzni!

hagyományos geoláda 
multi geoláda 
virtuális geoláda 
esemény geoláda 
mozgó geoláda
egyéb:

7. A  kedvelt  ládatípusok  között  állítson  fel 
sorrendet!  .  A  legjobban  kedvelt  az  1-es 
legyen!

Hagyományos geoláda 
multi geoláda 
virtuális geoláda 
esemény geoláda 
mozgó geoláda
egyéb:

8. Melyik  közlekedési  eszközzel  jut  a  láda 
közelébe?  A  megfelelő  választ  kérem 
aláhúzni! Több válasz esetén kérem számmal 
is jelölni, melyik a leggyakoribb (1. 2. 3. stb)

gyalog
kerékpár
vonat
autóbusz
személyautó
több közlekedési eszközzel
egyéb:

9. Milyen  évszakokban keres  leginkább ládát? 
A megfelelő választ kérem aláhúzni

nyár
ősz
tél
tavasz

10. Hol szeret ládát keresni?
A megfelelő választ kérem aláhúzni!

természetben     
városban
vegyesen
egyéb
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11. Milyen gyakran keres ládákat? A megfelelő 
választ kérem aláhúzni!

hetente
havonta
félévente
évente
egyéb:

12. Soroljon  fel  olyan  magyarországi  tájakat, 
(max.  5  db),  amelyeket  kizárólag  a  játék 
miatt keresett fel.

1.
2.
3.
4.
5.

13. Soroljon  fel  olyan  magyarországi 
településeket,  (max.  5  db)  amelyeket 
kizárólag a játék miatt keresett fel.

1.
2.
3.
4.
5.

14. Szabadsága,  nyaralása  tervezésekor 
figyelembe  veszi-e,  hogy  milyen  ládák 
vannak  a  közelben?  A  megfelelő  választ 
kérem aláhúzni!

igen, mindig
igen, néha
nem

15. Húzza  alá,  melyik  ponttípusokat  szokta 
felhasználni ládakeresés, túrázás, kirándulás, 
utazás során!  

illegális szemétlerakó
gyanús autó
barlang
bázisállomás
buszmegálló
épület
étterem
forrás
geo-esemény
geofa
kempingek
múzeum
pihenőhely
szálláshely
szelektív hulladékgyűjtő
tanösvény állomás
település
túramozgalom
vándorbogár
vasútállomás
hotspot
egyéb
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16. Állítson fel sorrendet a használt ponttípusok 
között!  A  típusok  után  írjon  1-től  5-ig 
számot, a leggyakrabban használt az1-es!

illegális szemétlerakó
gyanús autó
barlang
bázisállomás
buszmegálló
épület
étterem
forrás
geo-esemény
geofa
kempingek
múzeum
pihenőhely
szálláshely
szelektív hulladékgyűjtő
tanösvény állomás
település
túramozgalom
vándorbogár
vasútállomás
hotspot
egyéb

17. Melyik  magyarországi  városok  múzeumait 
kereste fel a ládakeresés miatt?

1.
2.
3.
4.
5.

18. Melyik magyarországi városokban szállt meg 
a ládakeresés miatt?

1.
2.
3.
4.
5.

19. Ha  játék  közben  megszáll  egy  településen, 
akkor  melyik  típusú  szállást  részesíti 
előnyben?  A  megfelelő  választ  kérem 
aláhúzni!

szálloda
panzió
ifjúsági szállás
kemping
egyéb:

20. Ha  ládakeresés  alkalmával  étkezik  egy 
településen,  akkor  melyik  típusú  étkezdét 
részesíti  előnyben?  A  megfelelő  választ 
kérem aláhúzni!

étterem
gyorsétterem
büfé
élelmiszer bolt
egyéb:

21. Keresett-e  fel  magyarországi  rendezvényt  a 
ládakeresés miatt? Ha igen, kérem néhányat 
megnevezni!

1.
2.
3.
4.
5.

22. Sorolja  fel  azokat  a  városokat,  amelyekben 
olyan  éttermeket  látogatott  meg,  amiket 
Geocaching.hu oldalon ajánlottak!

1.
2.
3.
4.
5.

23. Elolvassa-e  a  Geocaching.hu  oldalon 
földrajzi,  történelmi  és  egyéb  webes 

igen, mindig
igen, ritkán
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tájékoztatókat?  A  megfelelő  választ  kérem 
aláhúzni!

nem
csak, ha a ládakereséshez szükséges

24. Részt  vesz-  illegális  szemétlerakó 
felderítésében?  A  megfelelő  választ  kérem 
aláhúzni!

igen                 
nem

25. Részt  vett-e  illegális  szemétlerakó 
megszüntetésében?  A  megfelelő  választ 
kérem aláhúzni!

igen
nem

26. Az  öt  legkülönlegesebb,  legérdekesebb 
környezetű  láda  kódja,  amelyet  eddig 
megtalált:

1.
2.
3.
4.
5.

27. Ön  szerint  melyik  magyarországi  tájakon 
hiányoznak leginkább a ládák?

1.
2.
3.
4.
5.

28. A  játék  kapcsán  szerzett-e  új  barátokat, 
barátnőket?

igen
nem

29. Tapasztalt-e  negatív  megnyilvánulásokat 
másoktól láda keresés közben? A megfelelő 
választ kérem aláhúzni! Ha igen, kérem írjon 
néhány példát!

igen
nem
Pl:
Pl:
Pl:

30. Tapasztalt-e  pozitív  megnyilvánulásokat 
másoktól láda keresés közben? A megfelelő 
választ kérem aláhúzni ! Ha igen, kérem írjon 
néhány példát!

igen
nem
Pl:
Pl:
Pl:

31. Mielőtt  megismerkedett  volna  játékkal, 
természetjáró  volt-e?  A  megfelelő  választ 
kérem aláhúzni!

igen, rendszeresen
igen, néha
nem

32. Részt vesz-e geocaching versenyeken?
A megfelelő választ kérem aláhúzni!

igen, rendszeresen
igen, néha
nem

33. Keresett-e már külföldön ládát?
Ha igen, soroljon fel néhány országot!

1.
2.
3.
4.
5.

34. Soroljon  fel  néhány  dolgot,  ami  miatt 
leginkább ajánlaná ezt a játékot másoknak!

1.
2.
3.
4.
5.

35. Honnan ismerte meg a játékot? A megfelelő 
választ kérem aláhúzni

külföldről
családból
barátoktól
munkahely
Tv
rádió
újság
egyéb:
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36. Van-e  valami,  ami  kimaradt  kérdőívből,  és 
Őn szívesen leírná ebben a témakörben?

1.
2.
3.

3. melléklet. Kérdőív II.

A kérdőív válaszainak összesítése 
Személyes adatok
nő 10 férfi 32 összesen 42
Életkor
20 év alatt 1 20-50 év 36 50 év felett 5
Iskolai végzettség
szakmunkás 1 érettségi 10 felsőfokú 31
Foglalkozás
műszerész 1 gyógyszerész 2 orvos 2
ügyvezető 2 telefonszerelő 1 BM dolgozó 1
mérnök 5 kutató 4 nyugdíjas 2
tanár 2 kereskedő 1 laboráns 1
üzletvezető 1 pszichológus 1 könyvtáros 1
GYES 1 erdész 1 tanuló 3
vezetési 
tanácsadó

1 vállalkozó 1 nem válaszolt 3

könyvvizsgáló 1 mobil postás 1 matematikus 1
állatorvos 1 alkalmazott 1 összesen 42
Megtalált ládák száma: 60-1500 db/fő

Válaszadók megye szerint
Bács-Kiskun: 1 Baranya: 2 Békés: 2 Budapest: 9 Borsod: 0 Csongrád: 2
Fejér: 2 Győr-

Sopron: 2
Hajdú-Bihar.: 
2

Heves: 1 Jász Nagykun: 
2

Komárom-
Esztergom: 1

Nógrád: 2 Pest: 4 Somogy: 2 Szabolcs: 1 Tolna: 1 Vas: 2
Veszprém: 2 Zala: 2

Tartalmi statisztika
1.
1 év 5 2 év 5 3 év 8 4 év 3 5 év 10 6 év 3 7 év 2

2.
egyedül 18 férj-

feleség
23 család 22 baráti 

társaság
18 egyéb 2

3.
csak 
térképpel

0 csak 
GPS

23 vegyesen 19 NET 5 egyéb 2

4.
szabadság 25 munkaidő alatt 6 munkaidő után 16 hétvége 37 egyéb 5
5.
2-3 ó 7 Fél nap 12 1 nap 17 több nap 6
6.
Hagyományos 
geoláda

42 multi 15 virtuális 14 esemény 6 mozgó 15

7.
hagyományos 1. multi 2. virtuális 3. esemény 5. mozgó 4.
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8.
gyalog 28 kerékpár 14 vonat 5 busz 5 autó 32 több 

eszköz
5

9.
nyár 16 ősz 12 tél 5 tavasz 12 mind 14
10.
természet 28 város 0 vegyesen 14

11.
hetente 26 havonta 9 fél év 1 1 év 0 egyéb 6
12.
Nógrád 2 Pilis 5 Cserhát 5
Zemplén 5 Balaton 5 Őrség 5
Zselic 2 Dunakanyar 1 Gerecse 1
Mezőföld 1 Vértes 3 Börzsöny 3
Hajdúság 2 Zala 2 Alsó-Tisza 1
Duna-Tisza-
köze

1 Mátra 4 Kőszegi-hgy. 1

Tolnai-d. 2 Alföld 5 Budai-hgy. 1
Fertő-tó 2 Bükk 2 Bodrogköz 1
Somogy 2 Aggteleki-k. 1 Északi-khgy. 2
Soproni-hgy 1 Tornai-karszt 1 Alpokalja 1
Villányi hgy. 1 kisalföld 1
13.
Bér 4 Csarnóta 1 Cirák 1
Komlóska 1 Hódmezővásárhely 2 Miskolc 1
Debrecen 3 Fehérvárcsurgó 1 Várpalota 1
Dunaújváros 3 Péliföldszetkereszt 1 Demjén 1
Feldebrő 1 Atkár 1 Kelemér 1
Kács 1 Csikóspuszta 1 Földeák 1
Békéssámson 1 Nagymágocs 1 Árpádhalom 1
Bonnya 1 Gyula 1 Salgótarján 1
Csákvár 1 Szügy 1 Márianosztra 1
Bicske 1 Murga 1 Pilisszentiván 1
Pécel1 1 Csesztve 1 Komárom 1
Kaposvár 1 Gölle 1 Somogyvámos 1
Kőröshegy 1 Szalafő 1 Kecskemét 2
Szentes 1 Nagymágocs 1 Nemesmedves 1
Cserépvár 1 Egerszalók 1
14.
mindig 27 néha 12 nem 3
15.
barlang 10 forrás 13 múzeum 12
szálláshely 13 tanösvény 12 település 11
16.
étterem 1 település 1 szálláshely 2
pihenőhely 3 múzeum 4 barlang 5
17.
Szeged 2 Baja 1 Bp. 13
Pécs 5 Fertőd 2 Kaposvár 2
Érd 3 Debrecen 3 Paks 1
Bábolna 1 Sopron 3 Kőszeg 3
Tihany 1 Nagykálló 1 Ajka 1
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Terény 2 Várpalota 1 Visegrád 2
Horpács 1 Csesztve 1 Mátészalka 1
Eger 33 Simontornya 1 Gödöllő 1
Szabadszállás 1 Nagykanizsa 1 Székesfehérvár 1
Sárospatak 1 Keszthely 2 Gyöngyös 1
Kecskemét 1 Győr 1 Tatabánya 1
Kisvárda 1 Esztergom 1 Kiskunhalas 1
Szob 1 Ibafa 1 Somogyfajsz 1
Mátészalka 1 Recsk 1 Fertőhomok 1
Csillagvár 1 Szenna 1 Pityerszer 1
Deszk 1 Sümeg 1 Szalafő 1
18.
Szeged 2 Bp 2 Keszthely 2
Balaton 3 Bük 1 Debrecen 1
Horvátzsidány 1 Apátistvánfalva 2 Döröske 1
Eger 3 Kötcse 1 Balatonalmádi 1
Mikóháza 1 Erdőbénye 1 Kaposvár 2
Torockó 1 Bakonybél 1 Visegrád 1
Miskolc 1 Sopron 6 Hegykő 1
Zalabér 1 Kőszeg 2 Bér 1
Aggtelek 1 Sátoraljaújhely 1 Tiszafüred 2
Mátraháza 1 Sárospatak 3 Tapolca 1
Pécs 6 Mátrafüred 2 Hajdúszoboszló 1
Tornaszentandrás 1 Hévíz 1 Nyíregyháza 2
Békéscsaba 1 Szarvas 1 Veszprém 1
Gyula 1 Balatonboglár 1 Szombathely 2
Szilvásvárad 1 Bükkszentkereszt 1 Kapuvár 1
Révfülöp 1 Kecskemét 1 Szerencs 1

19.
szálloda 8 panzió 19 ifjúsági szállás 3 kemping 9 egyéb 5
20.
étterem 21 gyorsétterem 10 büfé 8 ABC 17 egyéb 3
21.
Bér verseny 9 Bp Aug. 20. 1 Red  Bull  Air 

Race
1

Kaposvár 
Vivicitta

1 kesser 
találkozó

1 Busójárás 1

Tisza-tó 
átúszás

1 Virágkarnevál 1 1500. láda 1

Geoszilveszter 2 Diófesztivál 1 Geokarácsony 1
Somlóhegyi 
borfesztivál

1 Kőröshegyi 
hídavató

1

22.
Vizsoly 1 Villány 1 Alsópetény 1
Kemence 1 Herend 1 Tata 2
Göd 1 Bp 1 Királyrét 1
Tapolca 1 Kőszeg 1 Sopron 1
Pécs 1 Veszprém 2 Pápa 1
Komárom 1 Szentkirály 1 Gánt 1
Szeged 1 Baja 1 Nyíregyháza 1
23.
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mindig 30 ritkán 10 csak, ha a ládához kell 2 nem 0
24.
igen 16 nem 25 nem válaszolt 1
25.
igen 10 nem 31 nem válaszolt 1
26.
Gcxco1 3 Gcirko 2 Gchex 2 Gcatom 2 Gc1000 2 Gcingo 3
Gcboz 2 Gcvtvm 2 Gcapci 3 Gcvam 2 Gcbeba 2 Gcbera 2
Gcutte 2 Gcszdl 2 Gcmafa 2 Gcdede 2 Gclik 2 Gcsiro 2
Gckool 3 Gccuppo 2 Gcmkra 1 Gcmapa 2
27.
Alföld 16 Nemzeti 

parkok
5 Kisalföld 3 Balaton-

felviék
1 Zala 1

28.
igen 31 nem 10
29.
igen 11 nem 29 nem válaszolt 2
30.
igen 31 Nem 10 nem válaszolt 1
31.
igen 13 néha 25 nem 4
32.
igen 8 néha 15 nem 19
33.
Horvátország 16 Szerbia 4 Svédország 1 Románia 17
Ausztria 21 Olaszország 2 Szlovákia 19 Szlovénia 7
Németország 3 Csehország 2 Ukrajna 2 Hollandia 1
Írország 1 Anglia 4 Norvégia 1 Finnország 2
Franciaország 1 Görögország 3 Montenegró 1 Spanyolország 1
Észtország 1
34.
ismeretlen 
megismerése

12 természet 26 szép helyek 4

verseny 5 érdekes Web 1 társaság 3
ország értékei 8 érdekes 

történet
2 sikerélmény 1

szórakozás 9 edzettség 11 technika 5
ingyenes 1 izgalom 5 családi 5
ismerkedés 6 TV pótló 2
35.
külföld 0 család 2 barátok 14 munkahely 3
TV 2 rádió 0 újság 2 internet 18
4. melléklet. A kérdőív válaszainak összesítése

Geocaches Schweiz und Liechtenstein Total Caches Liechtenstein: 29 
Total Caches: 5844 

Aktive Caches: 4890 

Temporär deaktivierte Caches: 145 

Archivierte Caches: 809 

Total Caches Schweiz: 5815 

Logs diesen Monat: 4168 

Aktive User diesen Monat: 838 

Logs letzten Monat: 17628 

Aktive User letzten Monat: 1809 

Logs dieses Jahr: 46653 
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Total Users:  8477 

Users mit min. 1 Log 8320 

Users mit min. 4 Logs 4281 

Users mit min. einem eigenem Cache 1054 

Aktive User dieses Jahr: 2764 

Logs letztes Jahr: 124332 

Aktive User letztes Jahr: 4684 

Total Logs: 279701
5. melléklet. Svájci geoláda statisztika

6. melléklet. Osztrák geoláda statisztika, 2008.

7. melléklet. Német geoláda statisztika, 2008
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8. melléklet. Geoládaszám növekedés

9. melléklet. Geoládák tenger színt feletti magassága 2008-ban
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10. melléklet. Új geoládák megjelenése havonta 2001-2008.

11. melléklet. Geoláda megtalálások havonta 2001-2008.
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