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Elnökségi Ülés 

2012. április 25. 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Napirendi pontok: 
1./ 2012.01.25.-i elnökségi ülés határozatainak áttekintése. 
2./ Beszámoló a Szövetség 2012. I. negyedévi működéséről, programjairól, 
gazdálkodásáról. 
3./ Beszámoló pályázatok állapotáról, pályázati lehetőségek. 
4./ Főtitkári beszámoló a 2012. I. negyedévi tevékenységéről. 
5./ XXXI. Encián Kupa előkészítése. 
6./ Beszámoló a bronz jelvényes túravezetői tanfolyam eredményeiről. 
7./ Beszámoló 2011. évi technikai munkákról, 2012. évi technikai munkák 
előkészítése. 
8./ Kitüntetési javaslatok. 
9./ Fejlesztési lehetőségek Miskolc-Királyasztalon. 
10./ Egyebek. 

 

Zárdai István elnök úr köszönti a megjelenteket és megnyitja az elnökségi ülést. 
Ismerteti a napirendi pontokat és jegyzőkönyvvezetésre felkéri Bernáth Mariettát. 

Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja a javaslatot. 

 

1. napirendi pont 

Zárdai I.: A napirendi ponthoz a főtitkár által előkészített áttekintést mindenki 
megkapta előzetesen. (1. sz. melléklet). Kérdés, észrevétel van-e az elnökség tagjai 
részéről? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk az elfogadásáról! 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

8/2012. sz. Határozat 

A 2012. április 25-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadta a 2012. 01. 25-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról készült 
beszámolót. 

 

2. napirendi pont 

Zárdai I.: A 2012. I. negyedévi működésről, programokról, gazdálkodásról készített 
beszámolót (2. sz. melléklet) Bernáth Marietta szintén megküldte előzetesen. 
További kérdések, kiegészítések vannak esetleg? Ha nincs, akkor szavazzunk a 
beszámoló elfogadásáról! 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 
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9/2012. sz. Határozat 

A 2012. április 25-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadja a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2012. I. negyedévi 
működéséről, programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 

3. napirendi pont 

Zárdai I.: A 3. napirendi ponthoz készített beszámolót (3. sz. melléklet) szintén 
megkaptuk. A 2012 évi működési költség pályázattal kapcsolatban kell döntést 
hoznunk, hogy mely kollégiumhoz nyújtsuk be pályázatunkat. Elektronikusan 
többször is véleményt cseréltünk erről, most azonban dönteni kell, mert közeleg a 
beadási határidő. 

Szemán L.: Mint e-mailben is megírtam, jómagam először a Mobilitás, 
Alkalmazkodás Alapra tettem le voksomat, de végül Marietta érvelése meggyőzött és 
így átálltam a Társadalmi Felelősségvállalás kollégiumnál való pályázatbeadásra. 

Bernáth M.: Szövetségünk működése révén több tevékenységi kört (a megadott 
kollégiumi besorolások alapján 3-at is) is lefed, ami alapján sokáig nem tudtam 
eldönteni, hogy melyiket lenne célszerű kidomborítani. Melyik az, melynél a legtöbbet 
„teszünk le” az asztalra, hol lehet a legtöbb keresnivalónk. Kissé kétkedve, de sokáig 
a Társadalmi felelősségvállalás felé billent nálam a mérleg nyelve. Azonban 
kiadásainkat átgondolva és a pályázati bírálati kritériumokat alaposabban 
megismerve véleményem megváltozott és a Mobilitás és alkalmazkodás Alapra 
szavazok. 

Makár R.: Én is a Mobilitás Alaphoz benyújtandó Működési támogatást javaslom. 
Ettől kezdve pedig a szakmai pályázatokat is ezen kollégiumhoz nyújthatjuk be 
ebben az évben. 

Zárdai I.: További észrevétel, kérdés? Szerintem is a Mobilitásnál lehet nagyobb 
sikerünk, azonban határozattal is döntsünk arról, hogy elfogadja-e az elnökség, hogy 
a 2012 évi Működési költség pályázat beadása a Mobilitás és alkalmazkodás 
Alaphoz történjen, a pályázat elkészítésével pedig megbízzuk a már több éves 
tapasztalattal ezt készítő Bernáth Mariettát. Illetve elfogadja-e az elnökség a 
pályázatok állapotáról készített beszámolót. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

10/2012. sz. Határozat 

A 2012. április 25-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadta a pályázatok állapotáról készült beszámolót, a 2012 évi Működési költség 
pályázat Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumhoz történő beadását támogatja, 
elkészítésével pedig Bernáth Marietta főtitkárt megbízza. 

 

4. napirendi pont 

Zárdai I.: A főtitkári beszámolót is megkaptuk valamennyien (4. sz. melléklet), 
szerintem nem szorul kiegészítésre, javaslom elfogadását, kérem szavazzunk! 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 
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11/2012. sz. Határozat 

A 2012. április 25-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség elfogadja a 
Főtitkári beszámolót a 2012. I. negyedévi tevékenységről. 

 

5. napirendi pont 

Zárdai I.: A XXXI. Encián Kupa előkészítő munkáiról szóló tájékoztatást (5. sz. 
melléklet) Garadnay Sándor elkészítette, az elnökség részére határidőben 
megküldésre került. A jelentkezések folyamatosan érkeznek, Marietta valamennyit 
visszaigazolja. A szükséges eszközök, ellátmány, díjazás természetesen 
rendelkezésre áll, illetve készítésük folyamatban van. Egyéb észrevétel, kiegészítés 
esetleg felmerült a tájékoztató elkészítése óta? Ha nem akkor megköszönve a 
tájékoztatás elkészítését és a technikai felelősök - Csarnai Béláné, Garadnay Sándor 
és Herr Gyula- munkáját kérem fogadjuk el a beszámolót. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

12/2012. sz. Határozat 

A 2012. április 25-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség elfogadja a XXXI. 
Encián Kupa tájékozódási csapatverseny előkészítő munkáiról szóló beszámolót. 

 

6. napirendi pont 

Zárdai I.: Garadnay Sándor készítette el számunkra a bronz jelvényes túravezetői 
tanfolyamról szóló beszámolót is, melyet az előző napirendi pont anyagával együtt 
szintén előzetesen megkaptunk. (6. sz. melléklet). Ezúton is szeretném megköszönni 
az oktatásban közreműködők – Balkányi Ferenc, Garadnay Sándor, Kiskun 
Magdolna, Szemánné Máté Katalin, és Szemán László munkáját, melynek 
eredményeképpen 36 új bronzjelvényes túravezetővel gyarapodott megyénk 
túravezetői gárdája. 

Szemán L.: Egy levelező rendszerű képzésnél mindig nehéz ugyanazt a színvonalat 
tartani, mint egy hagyományos képzésnél, azonban a rengeteg feladat, melyet a 
hallgatóknak folyamatosan ki kellett dolgozniuk és határidőre megküldeniük, 
megkövetelte az állandó tudásgyarapítást. A konzultációs lehetőségek és terepi, 
gyakorlati órák pedig szintén kellően segítették az ismeretek elsajátítását. 

Garadnay S.: A Magyar Természetbarát Szövetség is a levelező rendszerű 
képzések megtartásának irányába fejlődik, legalábbis a jelek erre mutatnak. A 
gyakorlati oktatást és tudást mindenképpen erősíteni kell, ezért is volt fontos a 
megfelelő számú feladatmegoldás és terepi gyakorlat. 

Szemán L.: A visszajelzések alapján a fiatalabb korosztálynál szimpatikus volt az 
elektronikus rendszer működtetése. Az idősebbeknél 1-2 fő részére jelentett ez 
először gondot, végül azonban mindenkinek sikerült megoldani a problémáját. 

Garadnay S.: Viszont az idősebbek sokkal biztosabb tájékozódással közlekedtek az 
erdőben, aminek révén összességében egyáltalán nem mutattak elmaradást. 
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Zárdai I.: A nagy létszámú részvételből egyértelműen látszik, hogy sok év maradt ki 
túravezető képzés nélkül, melyre a jövőben mindenképpen célszerű figyelni, hogy az 
oktatók részére kisebb megterhelést jelentsen egy időben. Ha további észrevétel, 
kérdés nincs, akkor kérem szavazzunk a beszámoló elfogadásáról! 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

13/2012. sz. Határozat 

A 2012. április 25-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadja a bronz jelvényes túravezetői tanfolyam lebonyolításáról szóló beszámolót. 

 

7. napirendi pont 

Zárdai I.: Balkányi Ferenc ezen napirendi ponthoz kapcsolódóan elkészítette a 2011 
évről készített összefoglalást, valamint tárgyalási kiinduló pontként összeállított egy 
2012 évre szóló munkajavaslatot (7. sz. melléklet). Kérem vitassuk meg ezek alapján 
a technikai feladatokat! 

Balkányi F.: Előzetesen szeretném elmondani, hogy 2011-ben a 4,0 km eltérés, a 
Hámori-tó menti festés elmaradás miatt van. Ebben az évben pótlásra kerül. A 
munkák kifogástalan állapotban kerültek kivitelezésre, a menetközben felmerült 
problémák megbeszélésre és javításra kerültek. A Népek tavasza útvonal 
változatása miatt került sor a 2. felújítási terv elkészítésére. A kifizetések minden 
kivitelező esetén rendben megtörténtek. A 2012 évvel kapcsolatban szeretném 
megjegyezni, hogy bár a csereháti pirost teljes egészében belevettem a 
munkatervbe, azonban javaslom megfelezni. 

Zárdai I.: Sajnos itt nagyon sok útszakasz járhatatlan és az úttisztítás ellenére sem 
tudunk hosszú távon megfelelő járhatóságot biztosítani.  

Balkányi F.: Javaslom az érintett csereháti településeket felkeresni az úttisztítással 
kapcsolatban, hogy vállalják-e közmunkások ezeket a feladatokat. Tulajdonképpen a 
saját településeik érdeke is lenne. Ha a térképen rajta van egy út, akkor annak a 
valóságban is meg kell lennie. Ha egyes szakaszok tisztításának nem látjuk hosszú 
távú értelmét, akkor ezen szakaszokat át kell helyezni, amit előzetesen fel kell mérni. 

Szemán L.: A teljes szakasz felmérése is és felújítása is véleményem szerint nem 
vállalható be egy évben, látván az ezen túlmenően javasolt útvonal felújításokat is. 
Ennek anyagi vonzata miatt is érdemes az átvitel a következő évre. 

Balkányi F.: Március végén voltam a Magyar Természetbarát Szövetség technikai 
bizottsági ülésén, melyen többek között elhangzott, hogy első körben természetesen 
az országos kék felújítására lesz pénzügyi keret, amennyiben sikerül nekik erre 
forrást keríteni. Így a csereháti pirosunk felújításánál természetesen magunkra kell 
számítsunk. 

Bernáth M.: Az idei pénzügyi keretünk a tavalyi évben felajánlott és átutalt SZJA 1 % 
112.000 Ft-os összege, illetve a Balkányi Ferenc támogatói kérelmezésének 
köszönhetően az ÉMÁSZ A Jövőért Alapítványtól kapott 250.000 Ft. 

Makár R.: Már a csereháti piros felmérése is nagy költség, mindenképpen vegyük fel 
először a kapcsolatot a Csereháti Településszövetséggel, írjunk levelet 
felvetésünkről. 



5 

 

Balkányi F.: Felveszem a Szövetséggel a kapcsolatot és nyilatkozatuk után 
dönthetünk a további munkáról. Így akkor, ha a csereháti utat kivesszük egyelőre az 
éves munkatervből, akkor a felújítandó szakaszhossz 164,7 km lesz. Ennek 
felosztását május 15-re elkészítem. A díjazás eddig 1.500 Ft/km volt, azonban 
vannak olyan szakaszok, melyek tömegközlekedési eszközzel való megközelítése 
reménytelen, vagy csak nagyon nagy időráfordítással oldható meg – pl. Bálvány-
Mála-bérc-Nagyvisnyó útvonal; Nagyvisnyó-Dédesi vár – Mária-forrás. A Rudabánya-
Jósvafő, Rudabánya-Telekesi kápolna közötti szakasz is inkább gépkocsis 
megközelítésű, csakúgy, mint a Hangonyi-tó-Borsodnádasd Partizánút, illetve Török-
út-Táskás-rét. Ezeknél kalkulálok üzemanyag költségtérítést és ezzel növeljük az 
ellenértéket. 

Zárdai I.: Köszönjük a munkaterv előkészítését és a szóbeli kiegészítéseket, 
javaslatokat. Kérjük május 15-re az ütemtervet, hogy az egyesületek részére 
mihamarabb meghirdethessük, a munkák pedig megkezdhetők lehessenek.  

Kérem, hogy szavazzunk akkor a csereháti szakaszt kivéve a tervből a 2012 évi 
jelzésfestés szakaszairól és a munkák anyagi ellentételezéséről. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

14/2012. sz. Határozat 

A 2012. április 25-i elnökségi ülés határozata alapján a festési tervből a csereháti 
szakasz felújítását kivéve az elnökség egyhangúan elfogadja a 2012. évi 
jelzésfestési tervet. A kivitelezési munkákhoz a Szövetség festéket és 1.500 Ft/km 
díjat, Bálvány-Mála-bérc-Nagyvisnyó; Nagyvisnyó-Dédesi vár – Mária-forrás; 
Rudabánya-Jósvafő, Rudabánya-Telekesi kápolna; Hangonyi-tó-Borsodnádasd 
Partizánút, Török-út-Táskás-rét szakaszok festésénél pedig utazási költségtérítést is 
biztosít a Szövetség. 

 

8. napirendi pont 

Zárdai I.: Tagegyesületeinktől érkezett kitüntetési javaslatokat az elnökség tagjai 
előzetesen szintén megkapták, így a javasolt személyek eredményeit külön nem 
ismertetjük. A Diósgyőri Természetbarát Sport Klubtól érkezett kitüntetési javaslat a 
B.-A.-Z. megye természetjárásáért emlékplakett Zsadányi József részére történő 
odaítéléséről. Más egyesülettől ezen cím odaítélésére nem érkezett előterjesztés. 

Kérem szavazzunk, hogy támogatjuk-e Zsadányi Józsefet B.-A.-Z. megye 
természetjárásáért emlékplakett kitüntetésre. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

Szintén a DTSK-től érkezett javaslat a Természetjárás fejlesztéséért Bronz fokozatra 
történő felterjesztéséről Sütő Menyhért személyében. Kérem szavazzunk, hogy 
támogatjuk-e a jelölt  MTSZ-hez történő felterjesztést. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület Dr. Téry Ödön Emlékérem 
kitüntetésre javasolja Gombár Lászlónét.  Kérem szavazzunk, hogy támogatjuk-e az 
MTSZ-hez történő felterjesztést. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 
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A Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztálya Hegedűs Csabát szintén a 
Természetjárás fejlesztéséért Bronz fokozatra szeretné felterjeszteni. Kérem 
szavazzunk, hogy támogatjuk-e az MTSZ-hez történő felterjesztést. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

15/2012. sz. Határozat 

A 2012. április 25-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség B.-A.-Z. megye 
természetjárásáért emlékplakettben részesíti Zsadányi Józsefet. Támogatja Sütő 
Menyhért és Hegedűs Csaba Magyar Természetbarát Szövetséghez történő 
felterjesztését a Természetjárás fejlesztésért bronz fokozatra, valamint Gombár 
Lászlóné felterjesztését a Dr. Téry ödön Emlékérem odaítélésére. 

 

9. napirendi pont 

Zárdai I.: A Királyasztalon megvalósításra javasolt fejlesztési lehetőségekkel 
kapcsolatban többszöri elektronikus levélváltás történt az elnökség tagjai között. 
Többen részletesebben ki is fejtették álláspontjukat. Itt az ülés keretében döntsünk 
akkor, hogy mit kezdjünk a javaslattal. 

Demeter L.: Nem akarom rábeszélni az elnökséget. Ez egy 164 m2-es épület, 
közművekkel ellátva. Az épület kezelője a MIK Zrt. Részünkre kedvező bérleti díjat 
tudnának biztosítani, ha valóban közhasznú tevékenységet kívánunk ott 
megvalósítani. Persze ezért lobbyzni volna szükséges. 

Szemán L.: Álláspontomat itt még egyszer nem kívánom részletezni, hiszen azt már 
a levelezések során megírtam. Azonban szükséges felhívnom a figyelmet arra is, 
hogy tekintettel arra, hogy a Szövetség vállalkozási tevékenysége nem 
elhanyagolható mértékű a közhasznú tevékenység bevételéhez viszonytva, így 
könnyen előfordulhat, hogy a bérelt ingatlan után még építményadó fizetési 
kötelezettségünk is keletkezne, ami a magas építményadó egységárak 
figyelembevételével jelentős anyagi terhet keletkeztetne. 

Demeter L.: Egy kedvező helyi adottságokkal bíró bázisként gondoltam az épületet, 
mellyel közhasznú tevékenységünket fejleszthetnénk. 

Szemán L.: Mindenképpen részletes gazdasági elemzésnek kell alávetni a 
javaslatot, anélkül nem lehet felelősségteljes döntést hozni. 

Demeter L.: Csak teljes támogatottság esetén van értelme belefogni a javaslat 
megvalósításába. Mivel a jelenlévő elnökségi tagok közül többen nem vállalnak 
tisztséget a soron következő elnökségben, így javaslatomat most visszavonom. 

 

10. napirendi pont 

Zárdai I.: Van-e valakinek még külön bejelenteni valója, javaslata, kérdése? Ha 
nincs, akkor megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. 

 

kmf. 

 

 ------------------------------------   -------------------------------------- 


