
Elnökségi ülés 
2011. szeptember 13. 

 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint 
 
Napirendi pontok: 

1.) 2011. 08. 16-i elnökségi ülés határozatainak áttekintése. 
2.) İszi megyei vezetıi értekezlet elıkészítése 
3.) Egyebek 

 
Zárdai István elnök úr  köszönti a megjelenteket és megnyitja az elnökségi ülést. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, majd ismerteti a napirendi pontokat. Az 
elnökség a napirendi pontok tárgyalását elfogadja, egyéb kiegészítés nincs.  
 

1. napirendi pont 

Zárdai I.: az elızı elnökségi ülésen hozott határozatok végrehajtása a mellékelt 
beszámoló szerint megtörtént. Van-e valakinek kérdése a végrehajtással 
kapcsolatban? 

Szemán L.:  A 39/2011 sz. határozattal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy 
az újonnan tagfelvételt nyert szervezetek tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget 
tettek-e? 

Bernáth M.:  Igen, mindkét tag esetében a tagdíj rendezett 2011 évre. 

Zárdai I.:  Egyéb kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, hogy 
elfogadjuk-e a 2011.08.16.-i elnökségi ülésen hozott határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót! 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

40./2011. sz. Határozat 

A 2011. szeptember 13-i elnökségi ülés határozata alapján egyhangúan elfogadta a 
2011. augusztus 16-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról készült 
beszámolót. 

 

2. napirendi pont 

Zárdai I.:  Az İszi megyei vezetıi értekezlet helyszíneivel és programjaival 
kapcsolatosan több javaslat és érkezett. Gyurák József elnökségi tagunk vállalta a 
Fónagyságon található, felújított ÉSZAKERDİ épület lehetıségeinek 
feltérképezését. Az épület sajnos foglalt, így más helyszín után kellett néznünk, 
melyet néhányan megtettünk. Felkérem a javaslattevıket ezek ismertetésére.  

Kerekesné Sz őcs K.:  Javaslatom a Ferivel történt személyes bejárás alapján 
Bükkszentkereszt, Privát fogadó. Itt 2-3-4-5 ágyas szobák találhatóak. A 
megbeszélésre akár 30 fı befogadására is képes helyiség áll rendelkezésre. 
Szállásdíj 3.200 Ft/fı IFA-val együtt.  A bıséges vacsora (leves és második) ára 
1.500 Ft/fı, reggeli 700 Ft/fı. A tanácskozást megkezdhetjük szombaton délelıtt 10 
órától, a szállást pedig 13 órától lehet elfoglalni. Ebédet követıen 18 óráig 
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folytathatnánk a megbeszélést, majd 18 órakor vacsora és utána kötetlen 
beszélgetés. Vasárnap délelıttre a megbeszélés folytatását, vagy idıjárás 
függvényében túrát javaslok. A szobákat vasárnap legkésıbb 10 órakor kell 
szabaddá tennünk, de a tanácskozást folytathatjuk tovább is. Bükkszentkereszten 
kívül répáshutai és kisgyıri helyszínek után is néztünk. Utóbbi településen nincs 
alkalmas hely, míg Répáshután foglalt a Vadász Panzió. 

Zárdai I.: Köszönjük! Véleményem szerint Bükkszentkereszten nem fognak ott aludni 
a vezetık, inkább az ingázást fogják választani. Most szeretném ismertetni az 
általam intézetteket. A KTE programegyeztetı tárgyalásait az elmúlt években 
Szögligeten, a Szalamandra házban tartottuk, így a helyismeret alapján elıször itt 
érdeklıdtem, de sajnos foglalt az épület. A településen található a Holló Vendégház, 
ahol 1 éjszakát 2.650 Ft/fı áron foglalhatunk IFA-val együtt. Ebédet 1.500 Ft/fı áron 
biztosítanak, míg a kiadós reggeli (sült kolbász, hurka stb.) 1.000 Ft/fı. Kb. 20-25 fı 
befogadására képes tanácskozó hely van, illetve kültéri tágas, fedett hely is 
rendelkezésre áll. A szállást már reggeli óráktól elfoglalhatjuk. 

Bernáth M.: A tavalyi évhez hasonlóan a Szövetség hollóházi kulcsosházát 
választanám helyszínül. Ebédet ismét a Balkon vendéglıben fogyasztanánk 1.500 
Ft/fı áron. Péntek este kihelyezett és az egyesületek vezetıivel kibıvített elnökségi 
ülést tarthatnánk, lehetıvé téve ezáltal a hamarabbi érkezést. Szombaton egész 
napos tanácskozás, míg vasárnap túra a Füzér-Pusztafalu-Füzér rövidebb távon, 
vagy a Füzér-Pusztafalu-Kormos Bába tanösvény-Füzérkajata-Pusztfalu-Füzér 
hosszabb útvonalon. 

Zárdai I.:  Egyéb, helyszínjavaslat? Ha nincs, akkor válasszunk az ismertetettek 
közül. A bükkszentkereszti szálláshellyel kapcsolatos véleményemet már említettem. 
Ezen kívül pedig úgy vélem, hogy Bükkszentkereszt és környékét elég gyakran 
járjuk, így nem tudom, hogy mennyire tudunk még újat mutatni a résztvevıknek. 

Szemán L.:  Biztosan vannak olyan területrészek, melyeket többen nem ismernek. 
Ha a Szövetség pénzügyi keretébıl biztosítani tudja a szállásdíjat, akkor nagy 
valószínőséggel többen maradnának ott tartózkodással, mintsem az ingázást 
választva. Egyesületenként 1 fı részére biztosíthatnánk a szállásdíj átvállalását. 

Bernáth M.:  Makár Ricsi családi problémák miatt nem tud részt venni a mai ülésen, 
de e-mailben jelezte ezen napirendi ponttal kapcsolatos véleményét, mely szerint 
Bükkszentkereszten tudna részt venni. Ott is feltételesen, gyermeke közelgı 
születésére való tekintettel. 

Zárdai I.:  Egyéb hozzászólás? Ha nincs,akkor szavazzunk, hogy a 2011. október 15-
16-i İszi megyei vezetıi értekezlet helyszínéül a bükkszentkereszti, szögligeti vagy 
hollóházi javaslatot fogadjuk el? Jómagam továbbra is a Szögliget mellett voksolok. 

Szemán L.:  Bükkszentkereszt.. 

Kerekesné Sz őcs K.:  Bükkszentkereszt.. 

Balkányi F.:  Bükkszentkereszt.. 

Bernáth M.:  Hollóháza. 

Zárdai I.:  Határozathozatal elıtt döntsünk még a részvételi díjról. Szemán Laci 
szállásdíjjal kapcsolatos felvetése alapján javaslatom a részvételi díjra 
egyesületenként 1 fı vezetı vagy helyettese részére, az elnökség tagjainak részére, 
ill. az elnökség által meghívott aktívák számára 2.200 Ft/fı/éj. Más résztvevıknek a 
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jelentkezés sorrendjében és a szabad szálláshely kapacitás mértékéig 5.400 Ft/fı/éj. 
A részvételi díj befizetésével a résztvevık egy éjszakai szállásra reggelivel és 
szombat esti vacsorára jogosultak. Ebéd egyéni alapon, önköltségesen.  

Kerekesné Sz őcs K.:  Menü 650 Ft/fı áron kapható a fogadóban, vagy 
rendelkezésre állnak a település más vendéglátó helyiségei. 

Bernáth M.:  Jelentkezési határidıként 2011.10.04.-i idıpontot jelöljünk meg és a 
részvételi díj befizetésével tekintjük elfogadottnak. Mivel a szállásfoglalási létszámot 
október 5-én véglegesítenünk kell, ezért javaslom, hogy a határidı be nem tartása és 
a részvételi díj meg nem fizetése esetén a mulasztók a szállást és étkezést egyénileg 
oldják meg. 

Szemán L.:  Célszerő körvonalazni a programot is.  

Balkányi F.:  Szombat délelıttre javaslom a 2012. évi Népek tavasza 
teljesítménytúra elıkészítésével kapcsolatos tudnivalókat, valamint elızetesen 
tárgyalhatjuk a 2012. évi technikai munkákat. Ez utóbbival kapcsolatban várjuk a 
javaslatokat. 

Szemán L.:  Délután legyen programegyeztetés, melyre szintén várjuk az elızetes 
elképzeléseket. 

Bernáth M.:  Jövıre 120 éves a megyei szervezett természetjárás. Erre is kérjük 
majd az ötleteket. 

Zárdai I.:  Ha nincs más hozzászólás, akkor most hozzunk határozatot a 2. napirendi 
ponthoz, mely szerint a 2011. 10.15.-16.-i İszi megyei vezetıi értekezlet helyszíne 
Bükkszentkereszt, részvételi díj egyesületenként 1 fı vezetı vagy helyettese részére, 
az elnökség tagjai részére és az elnökség által meghívott aktívák számára, 2.200 
Ft/fı/éj. Más résztvevıknek a jelentkezés sorrendjében és a szabad szálláshely 
kapacitás mértékéig 5.400 Ft/fı/éj. A részvételi díj befizetésével a résztvevık egy 
éjszakai szállásra reggelivel és szombat esti vacsorára jogosultak. Jelentkezési és a 
részvételi díj befizetésének határideje 2011.10.04. A jelentkezési határidı 
elmulasztása és a részvételi díj határidıre meg nem történı fizetése esetén a 
mulasztók a szállást és étkezést egyénileg oldják meg. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

41./2011. sz. Határozat 

A 2011. 10.15.-16.-i İszi megyei vezetıi értekezlet helyszíne Bükkszentkereszt, 
részvételi díj egyesületenként 1 fı vezetı vagy helyettese részére, az elnökség tagjai 
részére és az elnökség által meghívott aktívák számára, 2.200 Ft/fı/éj. Más 
résztvevıknek a jelentkezés sorrendjében és a szabad szálláshely kapacitás 
mértékéig 5.400 Ft/fı/éj. A részvételi díj befizetésével a résztvevık egy éjszakai 
szállásra reggelivel és szombat esti vacsorára jogosultak. Jelentkezési és a 
részvételi díj befizetésének határideje 2011.10.04. A jelentkezési határidı 
elmulasztása és a részvételi díj határidıre meg nem történı fizetése esetén a 
mulasztók a szállást és étkezést egyénileg oldják meg. 
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3. napirendi pont 

Zárdai I.: Az egyebek napirendi ponttal kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket, 
tájékoztatásokat hallgatjuk meg a továbbiakban. 

Balkányi F.: A Népek Tavasza teljesítménytúra útvonalának jelzésfestésére 
készítettem egy táblázatot, mely a munkavégzésre történı jelentkezés 2011.09.11 
határidejével és egyéb tudnivalókkal megküldésre került az egyesületvezetık 
részére. A határidı viszonylag rövid volt, de a munkákkal terveink szerint október 15-
ig végezni kell. Szeretném megkérdezni, hogy történt-e valamelyik 
egyesület/szakosztály részérıl elektronikusan, vagy postai úton jelentkezés?  

Zárdai I.:  Nem érkezett jelentkezés egyetlen tagszervezettıl sem.  

Balkányi F.:  Nálam Kalászi István jelentkezett, természetesen akkor elvállalva a 
feladatot, ha nincs egyesületi jelentkezés. Kérem az elnökség támogatását és 
határozathozatalát, hogy megállapodást köthessünk Kalászi Istvánnal a 
munkavégzésre. A második körben kiírt jelzésfestési táblázattal kapcsolatban Makár 
Richárd jelezte, hogy ık a Piros sáv jelzés felújítása során kb. 800 m-en, a 
Fehérkılápai turistaház és Hegyesréti elágazás között a Zöld sávot is újítják, ezért 
azokat ismételten már nem kell belevenni. Így ez a szakasz kivételre került, ellenben 
a Népek tavaszában szintén érintett Szentléleki völgy S négyzetét és S körét 
szeretném, ha belevennénk.  

Zárdai I.:  Egyéb észrevétel, kérdés? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, hogy 
elfogadjuk-e a 2011. évi jelzésfestés 2. sz. módosított kiírására Kalászi István 
jelentkezését és megállapodást kössünk vele? 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

42./2011. sz. Határozat 

A 2011. szeptember 13-i elnökségi ülés határozata alapján egyhangúan elfogadja a 
Szövetség 2011. évi jelzésfestés 2.sz. módosított tervére Kalászi István jelentkezését 
és megállapodást köt vele. 

 

Balkányi F.: Tájékoztatni szeretném továbbá az elnökséget, hogy a tavalyi ÉMÁSZ-
jelzés festés javítási munkáit elvégeztem, ezen kívül felmérést végeztem a Petıfi 
kilátónál, az egyik lépcsıfordulónál részben beszakadt mezıre. Az árajánlatkérés a 
munkavégzésre folyamatban van. A 2011. évi turistajelzés felújításakor felmerült 
néhány útvonal rövid szakaszának áthelyezése. Ezzel kapcsolatosan akkoriban 
kérelmet nyújtottunk be az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi Felügyelıséghez, mely válaszában jelezte, hogy az új 
útvonalrészek mivel meglévı ösvényeken, dózerutakon és kijárt erdei utakon 
kerülnek kijelölésre, ezzel nem változik a terület jellege, használata, mindezek 
alapján a Felügyelıség hatáskörének hiányát állapítja meg. és a közigazgatási 
eljárást megszünteti. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak és az ÉSZAKERDİ-nek 
is jeleztük útvonal módosítási szándékunkat, melyre a válaszleveleket szintén 
megkaptuk.  A BNPI természetvédelmi szempontból problémát nem lát, szintén a 
meglévı erdészeti feltáró utakra, erdei utakra, ösvényekre való hivatkozással és 
azzal, hogy a módosítások nem járnak a terület jellegének megváltoztatásával. Az 
ÉSZAKERDİ a Buzgókı-Vízfı-Tardona P sáv jelzés és a Lippa-fı-Varbói-tó Ksáv 
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jelzésen módosított útvonal módosításhoz hozzájárul. A Bánhorváti-Damasa 
szakadék-Egres-völgyi szakaszon kéri, hogy vegyük fel a kapcsolatot Bánhorváti 
Erdészeti Igazgatóságával is. A 2012. évi Népek Tavasza módosított útvonalaira 
szintén kértük az ÉSZAKERDİ és BNPI elızetes véleményét és állásfoglalását 
abból a célból, hogy az ÉMI-KTVF felé már egyeztetett útvonalra kérhessük meg az 
engedélyt.  

Zárdai I.:  Köszönjük a tájékoztatást! Egyéb bejelentés? 

Bernáth M.: A Nemzeti Adó ás Vámhivatal B.-A.-Z. Megyei Adóigazgatóságának 
tájékoztatása alapján a 2011. évben felajánlott SZJA 1% a 2010. évi személyi 
jövedelemadó bevallások alapján 112.068 Ft. Az összeg az elmúlt 11 évben a 
legmagasabb, ettıl valamivel több 1997 (125.753 Ft) és 1999 (134.518 Ft) években 
volt.  

Zárdai I.:  A Népek Tavasza teljesítménytúrán kellene még nagyobb hangsúlyt 
fektetni az SZJA 1 % kampányunkra, mivel nagy a résztvevıi létszám. 

Bernáth M.:  A mőködési költségek támogatására kötött szerzıdés támogató részérıl 
módosításra kerül, mely alapján a támogatási idıszak az eredetileg meghatározott 
2011.09.30.-ról 2011.10.31.-re módosul. A beszámolási határidı 2011.10.31. A 
támogatási összeg (543.060 Ft) jóváírása a Szövetség bankszámláján 2011.08.29.-
én megtörtént.  

Zárdai I.:  Az MTSZ 2011.09.17.-én kihelyezett elnökségi ülést tart Kisgyónon, 
melyen a nagy távolság miatt sajnos nem tudok részt venni. A Kelet-magyar 
Természetbarát Vezetık Találkozójával kapcsolatosan a mai napon kaptunk e-mailt. 
A helyszín Hajdúszoboszlón lesz, részletes programot nem mellékeltek, egyelıre 
Hortobágyi kirándulás és kötetlen megbeszélés szerepelt a tájékoztató levélben. A 
részvételi díjat szintén nem adták még meg a szervezık. Szeptember 24-én 
Dobogókın természetesen képviselem a Szövetséget a Természetjárók Napján és 
mint tudjuk a DTSK is részt vesz egy szervezett autóbusszal. Korábban már 
felvetésre került 3 db mobiltelefon készülék beszerzése a Szövetség részére, melyet 
a Szövetség hivatalos ügyeinek intézése céljából egymás közötti kapcsolattartásra, a 
tagszervezetekkel, a különbözı szolgáltatókkal (közüzemi, könyvelés, stb.) 
kulcsosházak gondnoki feladatait ellátó személyekkel, a szállást igénybevevıkkel 
való egyeztetésre használnánk. A lehetıségeket körbejárva a két legjobb változat 
(Telenor és Vodafone) került összehasonlításra, melyek közül a Telenor elfogadását 
javaslom tekintettel arra, hogy az egymás közötti beszélgetés úgy díjmentes, hogy 
ezért plusz díjat nem kell fizetni, a havi elıfizetési díj alacsonyabb, a hőségidı 1 év a 
másik két éves idıtartamával szemben. Illetve bizonyos irányú beszélgetéseknél az 
egységár alacsonyabb a javasolt szolgáltatónál. 

Bernáth M.:  Javaslom a magáncélú beszélgetések lebonyolításának teljes 
mértékben való megtiltását. A telefon csak és kizárólag szövetségi hivatalos 
ügyekben használható. A készülékeket használók kötelesek hívásnaplót vezetni, 
mely alapján egyértelmően megállapítható, hogy kit, mikor, milyen céllal és milyen 
idıtartamú beszélgetéssel hívtak. Az egyéni hívásnaplók vezetése azért szükséges, 
mert csak ez alapján tudjuk bizonyítani, hogy a telefonhasználat csak hivatali 
érdekben történt. E nélkül az adóhatóság magáncélú használatot vélelmez, amely 
után természetbeni juttatás jogcímen SZJA és EHO fizetési kötelezettség keletkezne. 
A hívásnapló egyes idıszakaszainak idıtartama természetesen a szolgáltatásról 
szóló számlán szereplı idıtartammal kell megegyezzen, leadási határideje pedig a 
számla kézhezvételéhez igazodik. Javaslom, hogy a hívásnapló vezetését 
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elmulasztók, illetve határidıre le nem adóktól a készülékhasználat haladéktalanul 
visszavonásra kerüljön, a naplóval alá nem támasztott idıszakra pedig az elıfizetıi 
számhoz tartozó számlaérték 30 %-nak megfizetésére köteles a használó, 
függetlenül attól, hogy volt-e tényleges magánbeszélgetés vagy sem és mekkora 
mértékben. 

Zárdai I.:  Kérem, hogy ezek a követelmények akkor összefoglalásra kerüljenek egy 
elıírásban, melyet a készüléket használók tudomásul véve elfogadnak és 
nyilatkozatot tesznek annak elfogadásáról. Egyéb észrevétel, kérdés? Ha nincs, 
akkor kérem szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a készülékbeszerzésre vonatkozó 
javaslatot? 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

43./2011. sz. Határozat 

A 2011. szeptember 13-i elnökségi ülés határozata alapján a B.-A.-Z. Megyei 
Természetjáró Szövetség 3 db mobiltelefon készüléket vásárol. 

 

Balkányi F.: Aranyjelvényes túravezetıi felterjesztésre szeretnék javaslatot tenni 
Kiskun Magda személyében. Mint tudjuk ezen cím eléréséhez ezüstjelvényes 
túravezetıi minısítéssel, aktív túravezetıi munkával, kiemelkedı egyéb szervezıi 
tevékenységgel, ajánlás útján lehet jutni. Tekintettel arra, hogy ezen elvárásoknak a 
jelölt megfelel, így javaslom Kiskun Magda felterjesztését és ha elfogadja az 
elnökség, akkor vállalom az elıkészítéssel kapcsolatos megbízást. 

Zárdai I.: Más észrevétel, javaslat? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, hogy Kiskun 
Magda aranyjelvényes túravezetıi elıterjesztését az elnökség elfogadja, 
elıkészítésével Balkányi Ferenc elnökségi tagot megbízza. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

44./2011. sz. Határozat 

A 2011. szeptember 13-i elnökségi ülés határozata alapján egyhangú szavazattal 
elfogadja Kiskun Magda aranyjelvényes túravezetıi elıterjesztését, melynek 
elıkészítésével Balkányi Ferenc elnökségi tagot bízza meg. 

 

Bernáth M.:  Dr. Takács Lajos a Hernád Medence Térségi Közalapítvány 
kuratórumának elnöke telefonon keresett meg bennünket, hogy a térségi 
versenyképesség javítása céljából túravezetı képzésben legyünk együttmőködı 
partnerek. Pályázatot kívánnak majd benyújtani, melynek megvalósításában 
szeretnének velünk együttmőködésre lépni.  

Zárdai I.:  Egyéb észrevételek? Mielıtt bezárnánk az elnökségi ülést, szeretném, ha 
kitőznénk a következı elnökségi ülés idıpontját, mely az idei III. negyedév zárásával 
kapcsolatos témákat érintené elsısorban, illetve az addig jelentkezı aktualitásokat. 
Javaslatom 2011.10.04., kedd 17 óra. Ellenvetés, más javaslat? Ha nincs, akkor 
kérem ezt rögzíteni. Köszönöm az Egyebek napirendi ponthoz tett hozzászólásokat, 
tájékoztatásokat és ha nincs más hozzászólás, akkor megköszönve a részvételt 
bezárom a mai elnökségi ülést. 
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