
Elnökségi Ülés 

2012. szeptember 13. 

 

Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint 

Napirendi pontok: 

1) A 2012. 07. 26-i elnökségi ülés határozatainak áttekintése. 
2) Jövőbeni természetjáró rendezvényeink és a Természet védelméről szóló 

1996. évi LIII. tv., a 275/2004 (X.8.) Kormányrendelet, valamint az Erdőről, az 
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
kapcsolata. 

3) Őszi megyei vezetői értekezlet előkészítése 
4) Egyebek 

 

Makár Richárd elnök köszönti a megjelenteket, ismerteti a napirendi pontokat.  
Az elnökség egyhangúan elfogadja a napirendi pontokat. 
 
1.napirendi pont 

Bernáth M.: az előző elnökségi üléseken hozott határozatok végrehajtása 
megtörtént (mellékelve). A határozatok a Határozatok Könyvébe bevezetésre 
kerültek. 

Makár R.: van valakinek kérdése? Ha nincs, kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a 
beszámolót. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

28/2012. sz. Határozat 

A 2012. szeptember 13-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadta a 2012. július 26-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról készült 
beszámolót. 

 

2. napirendi pont 

Makár R.: mint tudjuk az utóbbi időben több teljesítménytúra rendezésre benyújtott 
kérelmet elutasított az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség, a 
napirendi pontban felsorolt törvényekre hivatkozással. Legutóbb az MVSC Tokaji 
Bakancsos bor teljesítménytúra megrendezését nem engedélyezték, melynek 
elutasító határozatát tanulmányozás céljából megküldtük az elnökség tagjainak. 
Tájékoztatásként el kell mondjuk, hogy az MVSC még június 11-én beadta kérelmét 
(tehát 3 hónappal a rendezvény előtt) és a teljesítménytúra megrendezése előtti 
héten kapták meg az elutasító határozatot. Fellebbezést benyújtottak, aminek 
eredménye természetesen már nem lesz meg a versenyig, azonban a jövőre nézve, 
mindenképpen szükséges lépéseket tennünk. Nem tudom Szövetségünk más 
tagegyesületének, szakosztályának van-e beadva kérelme, amire még nem érkezett 
visszajelzés. A Teljesítménytúrázók Társasága honlapján olvastam, hogy a ZSC 
október elejei teljesítménytúrája elmarad, az ok nem szerepelt, ezért Kovács Attilát e-



mailben megkerestem, hogy esetleg náluk is elutasító határozat miatt történt-e a túra 
törlése, de Attilától nem érkezett válasz. A BFTE-s teljesíménytúránkat meg tudjuk 
rendezni, mert mi még márciusban adtuk be a kérelmünket, melyet akkor elfogadtak.  

Gyurák J.: mi van egyáltalán az indoklásban? 

Makár R.: természetesen az idevonatkozó jogszabályi háttérre hivatkozással azt 
állapította meg a hatóság, hogy „a védett természeti értékek fennmaradásának 
biztosítása és károsodásának megelőzése érdekében a tervezett túrák 
természetvédelmi szempontból nem engedélyezhetők.” 

Zárdai I.: Natura 2000 területen az erről szóló rendeletben 100 fős létszámkorlát van. 
Mi távonként 40-50 fő részvételét jeleztük eddig, amire mindig megkaptuk az 
engedélyt. 

Makár R.: Az Ökológiai Intézet biztosít jogsegély szolgálatot, mellyel felvettük a 
kapcsolatot. Az MVSC képviseletében Csarnai Béla és Csarnai Béláné, a Szövetség 
részéről pedig Bernáth Marietta vett részt a tanácsadáson. Milyen eredmény 
született? 

Bernáth M.: Dr. Vágó Péter környezetvédelmi és Európa jogi szakjogásszal 
folytattunk megbeszélést. Tekintettel arra, hogy jogszabályi változás az említett 
törvényeket, illetve rendeletet tekintve nem volt, ezért tanácsadónk sem értette az 
elutasító határozatot, hiszen hasonló rendezvények megkapták az év korábbi 
részében az engedélyt, illetve folyamatosan megrendezésre kerülnek 
teljesítménytúrák és tájékozódási versenyek a mostani hetekben is. Véleménye 
szerint a fellebbezés eredményét mindenképpen várjuk meg és az alapján 
eldönthetjük, hogy az MVSC benyújt-e törvényességi felügyeleti kérelmet. Javasolta, 
hogy a soron következő hasonló rendezvénynél még hosszabb átfutási időt hagyjunk 
az ügyintézésnek, hogy egy esetleges fellebbezési folyamat is beleférjen. 
Kérelmünkhöz javasolja esetleg szakértői nyilatkozat csatolását, mellyel 
alátámaszthatjuk, hogy tevékenységünk nem veszélyezteti az adott területen élő 
fajokat. 

Garadnay S.: kezdeményezni kellene egy megbeszélést az Észak-Mo.-i 
Környezetvédelmi Felügyelőség, a Bükki Nemzeti Park, Aggteleki Nemzeti Park és a 
Szövetség között, hátha ott születne, valamilyen jó megoldás. 

Sum A.: lehet, hogy valami más van a háttérben, amit mi nem tudunk. A 
Környezetvédelmi Felügyelőség nem szokott eljönni megbeszélésekre, nekünk kell 
elmenni hozzájuk. Kérjünk időpontot! 

Bernáth M.: az ÉSZAKERDŐ esetleg tudna segíteni?  

Gyurák J.: az Erdőgazdaság nem szakhatóság, az engedélyt nem ő adja ki, 
véleményezési jogköre van, de az engedéllyel kapcsolatban a Felügyelőség dönt.  

Garadnay S.: azért az zavaró, hogy az általunk engedély birtokában létrehozott 
turistaútjainkon nem szervezhetünk  teljesítménytúrákat, mert nem adnak rá 
engedélyt. 

Sum A.: biztos, hogy csak a tömegsportrendezvényeknél van probléma. 

Bernáth M.: mihamarabb döntés kell ebben az ügyben, mert e nélkül hogyan 
kezdjük meg jövő évi programjaink szervezését?  



Gyurák J.: a jövő héten bemegyek informálódni, rákérdezek régi ismerősöknél, talán 
megtudhatjuk a szigorítás okát. Illetve tanácsot és időpontot kérek hivatalos 
megbeszélésre. 

 Sum A.: a Környezetvédelmi Felügyelőség joghatóság, ők nem fognak eljönni, 
nekünk kell elmenni, időpontot kérni, vinni a kérelmünket, jövő évi terveinket és 
megbeszélni velük mit lehet tenni ez ügyben. 

Makár R.: akkor Gyurák Józsefet megkérjük, hogy közbenjárását megkezdje, majd 
azt követően mihamarabb személyes megbeszélést kezdeményezünk a 
Felügyelőséggel. 

 

3. napirendi pont 

Makár R.: az őszi megyei vezetői értekezlet 2012. október 27-28-án, az 
ÉSZAKERDŐ Fónagysági Oktatási Központ épületében kerül megrendezésre. 
Tekintettel arra, hogy október 27-én, szombaton dolgozzuk be 22-ét, ezért a 
programot késő délutáni órában tudjuk indítani.  

Bernáth M.: a menetrend szerint több délutáni buszjárat is van, de akik dolgoznak 
ezen a napon, nagy valószínűség szerint a Miskolc, Búza térről 15:35-kor induló és 
Varbóra 16:22-kor érkező busszal tudnak jönni, így 17 órai kezdésnél hamarabbi 
időpont nem célszerű. Balkányi Ferenc keddi ügyfélfogadási napunkon javasolta, 
hogy hívjuk meg a Magyar Természetjáró Szövetségtől Dr. Simkó Gabriella 
igazgatóasszonyt, a Heves és Nógrád Megyei Természetbarát Szövetségek egy-egy 
képviselőjét. Az igazgatóasszonyt felkérhetnénk azon előadásának megtartására, 
melyet a dunántúli természetbarát vezetők tanácskozásán is megtartott, közelebbről 
megismerve ezáltal a megújuló MTSZ fejlesztési elképzeléseit. 

Makár R.: természetesen az egyesület-, szakosztályvezetőket, bizottságvezetőket, 
bizottsági tagokat, a tiszteletbeli elnököt, elnökség tagjait is meghívjuk. 

Bernáth M.: javaslom Daragó Lászlóné, valamint az Északerdő, Nemzeti Parkok 
(aggteleki, bükki) egy-egy vezetőjének meghívását is. 

Az árak: szállás egy éjszakára: 2.000.- Ft/fő/éj, reggeli 600.- Ft, ebéd 950.- Ft, 
vacsora 850.- Ft, az épületet lefoglaltuk 25 – 35 fővel kalkulálva. Kovács László 
(VTBE) megkeresett bennünket, hogy ha lenne rá lehetőség, akkor azon a hétvégén 
egy külön szobában egyesületi megbeszélést tartanának természetesen úgy, hogy 
egyesületük a szövetségi megbeszélésen is képviselve lenne. Tekintettel arra, hogy 
az épület befogadóképessége egyébként is meghaladja az általunk tervezett 
maximális létszámot, így jómagam nem látom ennek akadályát, de természetesen az 
elnökség tagjainak véleménye is szükséges.  

Makár R.: az épület összes férőhelyeinek száma 48, így valószínűleg nem jelent 
problémát a többlet létszám. Van valakinek ellenvetése? Ha nincs, akkor 
tájékoztatjuk a VTBE egyesületét, hogy szervezhessék programjukat. 

 Javaslatunk szerint a részvételi díjak alakulása: elnökség tagja, bizottsági vezető, és 
bizottsági tagok esetén: 2400.- Ft/fő; egyesületi-, és szakosztályi vezetők, vagy 
általuk megbízott képviselő: 3.400.- Ft/fő, ezen kívül, ha lesz még szabad hely: 
4.400.- Ft/fő, a meghívott vendégek részvételi díját a Szövetség fizeti. Jelentkezési 
határidő: 2012.10.16. legyen. A részvételi díj ellenében szállást, szombaton vacsorát, 
vasárnap reggelit és ebédet biztosítunk. Van esetleg valakinek más javaslata? Ha 



nincs, akkor elkészítjük a kialakult gyakorlatnak megfelelően a programot és 
felhívást. 

 

4. napirendi pont 
Bernáth M.: az egyebek napirendi pont keretében a következőkről szeretnék 
tájékoztatást adni: 

1./ A Nemzeti Adó és Vámhivatal értesítése szerint a 2011. évi SZJA 1 %-ának 
felajánlásakor várható összeg: 30.663 Ft. 2007 óta az SZJA 1 % felajánlásokat 
minden évben a turistautak felújítására fordítjuk a felajánlást követő évben. Az 
elnökség támogatása esetén a 30.663 Ft a 2013. évi technikai munkákra szánt 
pénzügyi alap egy részét képezheti. Az összeg kiutalásához a 1237A számú adatlap 
megküldése szükséges a törvényi feltételek igazolásához. Határidő az értesítés 
átvételét követő 30 napon belül, 2012.10.02.  A 2011.-ben átutalt SZJA 1 % 
felhasználásáról szóló 12KOZ közleményt 2013. május 31-ig kell megküldenünk. 

2./ Pályázatok állapota 
• NEA-MA-12-M-1582 pályázati azonosítószám alatt 2012.05.04.-én 

benyújtásra került idei működési költség pályázatunk 2012.09.12.-i státusza az 
EPER pályázatkezelő rendszer nyilvántartása szerint: elbírálás alatt.  
 

• A Lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás támogatása, 
szabadidő-sportolói közösségek bővítése témában, TÁMOP-6.1.2-11/1-
2012-2162 pályázati azonosítószám alatt, „Mozdulj meg, mozdulj ki! - 
Egészségmegőrzés túrázással.” címmel nyújtott be Szövetségünk pályázatot 
2012.07.24-én. Az elektronikus pályázatkezelő rendszer státusza szerint a 
pályázat paraméterei 2012.09.12.-én: 

Sorszám Státusz neve 
Teljesítés 
dátuma 

1 Pályázat benyújtása 2012.07.24 

2 Pályázat beérkezése 2012.07.26 

3 Pályázat iktatása 2012.07.31 

4 
Döntés-előkészítés megkezdése, formanyomtatvány (adatlap) 
kitöltése 

2012.07.31 

5 Befogadási ellenőrzés 2012.08.09 

6 Befogadó döntés 2012.08.09 

7 Értékelés dátuma 2012.08.27 

8 Befogadási döntésről szóló értesítő dokumentum megküldése - 

9 Támogató döntés - 

10 Értesítő dokumentum megküldése - 

11 Szerződés hatályba lépésének dátuma 
 



Bár az értékelés 2012.08.27.-én megtörtént, értesítést az eredményről még 
nem kaptunk. 

 

• Népek Tavasza Természetjáró Fesztivál (MOB-KJSZE-11/017) pályázat 
pénzügyi hiánypótlását (megrendelések, szerződések másolati példányainak, 
kiküldetéshez kapcsolódó okiratok másolatainak megküldése, számlákon 
könyvelési dátum, könyvelő aláírásának pótlása) 2012.08.02.-án megküldtük, 
észrevétel egyelőre nem érkezett. A szakmai beszámolót elfogadták, 
lezárásra került. 

 
• A Magyar Szabadidősport Szövetség honlapján megjelentek az idei 

Szabadidősportos pályázatok. MOB-HSZE-12 - Helyi szabadidősport 
események megrendezésének támogatása kategóriában 2012.10.05.-ig 
nyújtható be pályázat. 

 
3./ Idegenforgalmi adó nyilvántartása-Miskolc, Ómassa kulcsosház 
vendégforgalma után 

Miskolc Mjv. Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Főosztályának Adó osztálya 
2012.08.06.-i Idegenforgalmi adó egyenlegének kimutatása 21.600 Ft hátralékot 
mutatott.  
Nyilvántartásunkat megvizsgáltuk és megállapítást nyert, hogy a 2012.06. hó 
kötelezettséget az Adó osztály pontatlanul dolgozta fel, így tévesen került 
előírásra fenti összeg. A szükséges egyeztetést a Hivatallal megtettük, a 21.600 
Ft kötelezettség előírást 2012.09.05.-én törölték. 
 

4./ Magyar Természetbarát Szövetség felé történt kitüntetés felterjesztések 
eredménye 

• Természetjárás Fejlesztéséért ezüst fokozatban részesül Váradi Zsófia 
(Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület- Diósgyőri Természetbarát 
Sport Klub) 

• Természetjárás Fejlesztéséért bronz fokozatban részesül, Hegedűs 
Csaba (Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztály) és Sütő 
Menyhért (Diósgyőri Természetbarát Sport Klub). 

• Gombár Lászlóné (Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület) 
felterjesztése a Magyar Természetjáró Szövetséghez beküldött nagyszámú 
felterjesztés miatt ebben az évben elutasításra került.  

 
5./ Tárgyi eszközök meglétének és állapotának ellenőrzése, értékesítésre, 
selejtezésre történő javaslattétel. 
A Szövetség irodahelyiségének áthelyezése miatt szükségessé vált a székhelyünkön 
tárolt tárgyi eszközök áttekintése, használatuk szükségességének megállapítása és 
ezek alapján értékesítésre, selejtezésre történő javaslattétele. 
A szükséges felmérést 2012.09.07-én a Számvizsgáló Bizottság Váradi Zsófia 
képviselésével 6 fő elvégezte. 
 
 



Ezek alapján az alábbi javaslatok születtek: 
a./ Selejtezésre javasolt tárgyi eszközök: 

• AGFA 2001. évi beszerzésű fénymásológép, mely 2001.04.10.-én, használt 
állapotban került beszerzésre. A gép sérült, törött, felújítása gazdaságtalan, 
több mint 6 éve használaton kívül van. Könyvelés szerinti nettó értéke 
(amortizációval csökkentett) 0 Ft. 

• Számítógép (tartalma, ház, Epson nyomtató, Belinea monitor, billentyűzet, 
egér, külső modem, WIN 98 szoftver, 2 db hangfal) 2001.02.07.-én került 
beszerzésre. A gép több éve használaton kívüli, avult, könyvelés szerinti nettó 
értéke 0 Ft. 

• Epson Stylus D78 típusú nyomtató szervíz vizsgálatot követően selejtezésre 
javasolt gazdaságtalan javítása miatt. Nettó értéke 0 Ft. 

 
b./ Szervíz szakvélemény kérése javításra, selejtezésre: 

• Minolta nyomtató és fénymásológép, mely 2003.07.09.-én került beszerzésre. 
Több mint 6 éve a Szövetség pincehelyiségében tárolt, használaton kívüli 
eszköz, melynek beszerzése pályázati támogatásból történt. Könyv szerinti 
nettó értéke 0 Ft. Amennyiben a szerviz a javítást gazdaságtalannak ítéli meg, 
úgy javaslom az eszköz selejtezését. 

 
c./ Használaton kívüli, de működőképes, értékesítésre javasolt eszközök: 

• Írásvetítő, mely 2003.08.27.-én, pályázati támogatásból került beszerzésre. 
Könyv szerinti nettó értéke 0 Ft. 

• Digitális fényképezőgép, 2003.08.31.-én pályázati támogatásból beszerzett, 0 
Ft könyv szerinti értékű. 

• Samsung DVD lejátszó, 2008.03.03.-án beszerzett, 0 Ft könyv szerinti értékű 
tárgyi eszköz. 

Makár R.: A selejtezésre, értékesítésre tett javaslatokat jómagam elfogadom és 
támogatom. Van-e valakinek ellenvetése, más javaslata? Ha nincs, akkor kérjük a 
selejtezés tényleges elvégzését, a Minolta gép szerviz-vizsgálatának ügyintézését és 
az alapján történő selejtezés, vagy javíttatás megrendelését. A selejtezési 
jegyzőkönyv elkészítésének felelőse a gazdasági bizottság. Kérem szavazzunk! 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

29/2012. sz. Határozat 

A 2012. szeptember 13-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadta az AGFA fénymásoló gép, számítógép (tartalma, ház, Epson nyomtató, 
Belinea monitor, billentyűzet, egér, külső modem, WIN 98 szoftver, 2 db hangfal), 
Epson Stylus D78 típusú nyomtató selejtezését; szerviz szakvéleményt követően a 
Minolta nyomtató és fénymásoló gép selejtezését, vagy javíttatását, illetve a 
használaton kívüli, de működőképes írásvetítő, digitális fényképezőgép és Samsung 
DVD lejátszó értékesítését. 

 

 

 



A 120 év – 120 km szendrői túrájához történő buszrendeléssel kapcsolatosan több 
vállalkozót megkerestünk. Sajnos kapacitásaik foglaltak, így egyelőre még nincs 
autóbuszunk, a tömegközlekedési feltételek egyébként megfelelőek, így ha nem 
sikerül erre a rövid távra buszfoglalásunk,akkor az egyéni utazási lehetőség marad. 

Az Egyebek napirendi pontban szeretne-e még valaki bejelentést tenni, tájékoztatást 
adni? 

Ha nincs más kérdés, javaslat bezárom az elnökségi ülést. 

 

 

kmf. 

 

 

 

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

  Jegyzőkönyvvezető      Elnök 


