
Elnökségi Ülés 
2013. április 16. 

 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint 
 
Napirendi pontok: 
1./ 2013. 01. 15-i elnökségi ülés határozatainak áttekintése. 
2./ Beszámoló a Szövetség 2013. I. negyedévi működéséről, programjairól, 
gazdálkodásáról. 
3./ Beszámoló pályázatok állapotáról, pályázati lehetőségek. 
4./ Főtitkári beszámoló a 2013. I. negyedévi tevékenységéről. 
5./ HÉJA (Hozzászólások, Észrevételek, Javaslatok, Aktualitások tagszervezeteink 
részéről). 
6./ 2013. május – június – július – augusztus havi szövetségi programok 
előkészítése. 
7./ Közérdekű önkénteseket fogadó szervezetként való nyilvántartásba vétel. 
8./ Egyebek. 
 
 
Makár Richárd elnök köszönti a megjelenteket, ismerteti a napirendi pontokat. 
 

1. napirendi pont 

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

Ha nincs kérdés, kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolót. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

8/2013. sz. Határozat 

A 2013. április 16-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadta a 2013. január 15-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról készült 
beszámolót. 
 
 

2. napirendi pont 

Makár R.: elkészült a beszámoló a Szövetség 2013. I. negyedéves működéséről, 
programjairól, gazdálkodásáról (mellékelve).  

Ha nincs kérdésetek, kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolót. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

9/2013. sz. Határozat 

A 2013. április 16-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadja a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2013. I. negyedévi 
működéséről, programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
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3. napirendi pont 

Makár R.: a folyamatban lévő pályázatok állapota, pályázati lehetőségek 
(mellékelve). 

Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs, kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a 
beszámolót. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

10/2013. sz. Határozat 

A 2013. április 16-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadja a pályázatok állapotáról szóló beszámolót. 
 
 

4. napirendi pont 

Bernáth M.: főtitkári beszámoló a 2013. I. negyedévi tevékenységről (mellékelve). 

Makár R.: ha nincs kérdés, szavazzunk elfogadjuk-e a beszámolót. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

11/2013. sz. Határozat 

A 2013. április 16-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadja a 2013. I. negyedévi főtitkári beszámolót. 
 
 
5. napirendi pont 

Makár R.: ez egy új napirendi pont. Úgy gondoltuk, hogy hasznos lenne, ha a 
tagegyesületekkel való kapcsolattartás, nem csak az e-mail váltásokra korlátozódna, 
hanem lehetőséget biztosítanánk a rendszeresebb, személyes véleménycserére is. 
Ezért döntöttünk úgy, hogy minden negyedévet követő első elnökségi ülésünket 
kibővített ülésként tartunk meg, melyen tagszervezeteink elmondhatják 
észrevételeiket, aktuális egyesületi feladataikat, elképzeléseiket, elvárásaikat.  

A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete vezetői arra gondoltak, hogy a mostani 
Népek Tavasza teljesítménytúra Nemzeti Parkon kívül eső útvonalán érdemes lenne 
a már korábban kialakított Majál utak jelzésrendszerét tovább vinni. Megkértük az 
engedélyt az Északerdőtől. A 13,5 km-es szakaszt jó lenne bevenni az éves festési 
tervbe. 

Sum A.: ehhez kapcsolódva szeretném elmondani, hogy az Erdészeti Igazgatóság 
felhívta elnök-asszonyunkat, hogy  pénteken bejárhatjuk a Bethlen útszakaszt. 
Másfél éve adtuk be az engedélykérést. Ez az út még jelöletlen, Balkányi Ferenc a 
várjelzést javasolta rá. 

Garadnay S.: a várjelzés nem turista útjelzés. Viszont megérdemelne egy táblát, 
rendes jelzést, hiszen turista történelmi emlék. 

Sum A.: ha táblával nem is jelöljük, de a honlapra fel lehetne tenni az út leírását. 
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Tóth F. A.: a 2013-as útjelzés felújítások nem tudom, hogy már meg vannak-e, de a 
2014 évinél mindenképpen javaslom, hogy az utolsó negyedévben kerüljenek 
meghatározásra és a feladatok szétosztásra. Mi tábor jelleggel csináljuk az 
útjelzésfestést és be lehetne tenni a következő évi programfüzetbe. Ha mindenki 
tudja mikor van, talán több embert lehetne szervezni. 

Makár R.: egyet értek a javaslattal, ezt a kérést továbbítjuk Balkányi Ferencnek. 

Tóth F. A.: lehetne beszélni a Nemzeti Parkkal is, túl sok a tanösvény, nem kellene 
már újakat festeni, elég lenne a régieket karbantartani. Zavaró az is, hogy egy-egy 
rendezvényünk létszámába beleszólnak. Nem a turistáktól kellene félteni az erdőt. 

Garadnay S.: Csókás felé a Lendeczky pihenőnél a forrás táblája hiányzik, pótolni 
kellene. 

 

6. napirendi pont 

Makár R.: az Encián Kupa engedélykérelmét beadtuk a Környezetvédelmi 
Felügyelőségre és az Északerdő felé is. A válaszadás 90 napos határidővel történik. 
Határozatot még nem kaptunk, ezért Marietta személyesen érdeklődött a 
Felügyelőségnél, de a szóbeli felvilágosítás során sem tudták még megmondani, 
hogy elutasító, vagy engedélyező határozatot fognak kiadni. Telefonon nem 
adhatnak felvilágosítást, meg kell várnunk a postai értesítést. El kell döntenünk, hogy 
mit csináljunk, küldjük ki Garadnay Sándort, térképezze fel, jelölje ki a helyszínt, de 
mi lesz ha nem kapjuk meg az engedélyt, akkor feleslegesen fordítjuk rá a rengeteg 
munkaórát. Vagy halasszuk el a versenyt? A baj az, hogy országos versenyhez 
csatlakozik, a versenykiírást meg kell küldeni a csapatoknak, helyszín nélkül ez nem 
megy. 

Garadnay S.: nem tudom, hogy miért kell ennek 90 napos határidő? A beadott 
térkép ugyanaz, mint tavaly, a jogszabályok sem változtak, csak az időt húzzák. Most 
kell eldöntenünk megrendezzük-e, vagy sem. Időhiányban vagyunk, az engedély 
sem biztos, hogy megjön, javaslom, hogy ne tartsuk meg. 

Sum A.: toljuk el az időpontot. 

Bernáth M.: ha meg is kapjuk most esetleg az engedélyt, az időpont módosítás 
újabb eljárási ügymenetet igényelne. Újabb kérelem benyújtás, újabb 90 napos 
ügyintézési határidő és ezt követően a verseny előkészületek megkezdése.  

Gyurák J.: megérné publicitást adni a dolognak, hogy a Környezetvédelmi 
Felügyelőség engedélye hiányában nem tudjuk megrendezni ezt a rangos eseményt. 

Makár R.: szavazzunk arról, hogy a kialakult helyzetre tekintettel a XXXII. Encián 
Kupát 2013.05.11.-én megtartsuk-e? 

Szavazás eredménye: igen: 5, nem: 0, tartózkodik: 1. 

 

12/2013. sz. Határozat 

A 2013. április 16-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség 5 igen, 0 nem, 1 
tartózkodó szavazattal a XXXII. Encián Kupa tájékozódási versenyt az Észak-Mo.-i 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség engedélye hiányában 
2013.05.11-én nem tartja meg. 
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Makár R.: május első felében ismét gyalogos túrát szervezünk a Miskolc Városi 
Diáksport Szövetséggel közösen. Program kidolgozása és egyeztetése folyamatban 
van. Körlevél fog menni az útvonalról a túravezetők felkérésére és az 
egyesületeknek. 

Május 25-én lesz az éves rendes közgyűlésünk, melyre az anyagok előkészítése 
megkezdődött, elnökség elé történő előterjesztése soron következő ülésünk 
napirendi pontjai. 

A Civil tv. módosulása miatt szükségszerű lesz Alapszabályunk módosítása a 
törvényi megfelelőség biztosítása érdekében. Ez megint csak egy hosszabb 
munkafolyamatot igényel, ezért a mostani közgyűlésre való előterjesztést még nem 
terveztük, azonban ősz végén célszerű lenne erre egy rendkívüli közgyűlést 
összehívni. Mivel újra át kell nézni, javítgatni, újítani, talán érdemesebb lenne egy új 
Alapszabályt írni. 

 

7. napirendi pont 
Makár R.: a sátoraljaújhelyi V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 
keresett meg bennünket, hogy szívesen vállalná önkéntes munka keretében 
turistautak takarítását, mivel a  köznevelési törvény szerinti változások miatt néhány 
éven belül az érettségi előfeltételeként 50 órás közösségért végzett önkéntes munkát 
kell végezni a diákoknak. Ez leghamarabb a jelenleg 9. évfolyamos diákok esetében 
lesz érvényes, azaz mindezen kötelezettséget a 2016. májusi érettségi előtt kell 
teljesíteni. Tulajdonképpen ráérünk még, de nem az utolsó pillanatokra szeretnénk 
hagyni a szervezést, hogy mindenkinek legyen kellő ideje a felkészülésre, 
teljesítésre. Ezért is gondoljuk, hogy el kellene indítani a közérdekű önkénteseket 
fogadó szervezetként való nyilvántartásba vételünket. 

Gyurák J.: azt hiszem ettől az évtől van benne a nemzeti alaptantervben, hogy csak 
azok a diákok kapnak érettségi bizonyítványt, akik 50 óra önkéntes munkát 
végeznek. Ha nyilvántartásba vesznek bennünket, az ránk is ró kötelezettségeket. 

Makár R.: természetesen. Csak ténylegesen végzett munka alapján adhatunk ki 
igazolást. A turistautak tisztítása helyénvaló kezdeményezés, ehhez viszont 
túravezetőkre is szükség lesz, akik irányítanak. 

Bernáth M.: Szövetségünknél eddig is és most is végeznek nagyon sokan  
önkéntesen munkát, amit társadalmi munka néven nevezünk. Azonban a 
pályázatoknál az Önkéntességről szóló törvény alapján engedélyezik az önkéntes 
munka, mint nem pénzbeli hozzájárulás elszámolását. Ez szintén könnyebbséget 
jelentene szervezetünknél. 

Makár R.: szavazzunk arról, hogy elindítsuk-e az önkénteseket fogadó szervezetként 
való nyilvántartásba vételünket. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 
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13/2013. sz. Határozat 

A 2013. április 16-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangú 
szavazással elfogadja, hogy a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elindítsa az 
önkénteseket fogadó szervezetként való nyilvántartása vételt. 

 

8. napirendi pont 

Makár R.: az ómassai és hollóházi kulcsosházaink évek óta díjmentesen vannak 
feltüntetve a www.kulcsosházak.hu honlapon. Az üzemeltető tájékoztatott, hogy ez 
továbbra is díjmentes marad, ha két linket helyezünk el Szövetségünk honlapján. A 
Gyorsnyomda és Egyedi Ajándék, és a Turbucz Ofszet Nyomda linkjéről van szó.  

Szavazzunk, hogy a díjmentesség érdekében elfogadjuk-e ezt? 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

14/2013. sz. Határozat 

A 2013. április 16-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangú 
szavazással elfogadja, hogy a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség honlapján 
Partnereink között a kulcsosházaink térítésmentes megjelenését támogató 
Gyorsnyomda és Egyedi Ajándék - www.promontorprint.hu, valamint a Turbucz 
Ofszet Nyomda Budapest - www.turbucz.hu elérhetőségek felvételre kerüljenek. 

 

Makár R.: a Petőfi kilátó ügyében még februárban megküldtük a HMKI-nak az 
építménnyel kapcsolatban megtalált bizonylataink másolatát. Áprilisban kaptuk meg 
válaszukat – mellékelve –, melyet felolvasok. 

Gyurák J.: békülékeny hangot ütöttek meg, le kell ülni tárgyalni velük. A felújítási, 
működtetési költségeket is meg kell osztani velük, ha részesedni akarnak a bérleti 
díjból. 

Bernáth M.: sajnos nekik nem az az érdekük, hogy kilátóként üzemeltessék az 
építményt.  

Sum A.: levelezés útján tárgyaljunk. Kérjük meg, hogy a HMKI milyen feltételek 
mellett képzeli az üzemeltetés jogát biztosítani? 

Sütő M.: ez alapján a birtokba vételi eljárást nem lehet megindítani. 

Makár R.: elküldtük a Vodafone felé a 2013. évi bérleti díjról szóló számlát, a 
határideje március végén járt le. Se a bérleti díjat nem fizették ki, se arról nem 
tájékoztattak, miért késnek a fizetéssel.  

Garadnay S.: fel kell szólítani a Vodafone-t, hogy fizet, vagy lebontjuk az építményt. 
A HMKI-től pedig be kell kérni a szerződést megtekintésre, melyet a levelében említ. 

Makár R.: Javaslom,hogy a Vodafone-t szólítsuk fel írásban, hogy fizetési 
kötelezettségének tegyen eleget, tekintettel arra,hogy még élő szerződésünk van, 
melyet sem ők, sem mi nem bontottunk fel. Ezen kívül pedig javaslom, hogy a HMKI-
nak küldendő válaszlevélben kérjük meg a földterület kezelőtől az üzemeltetési 
elképzelésekre vonatkozó javaslatokat. 
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Kérdéseket vet fel bennünk a HMKI levelében említett, Vodafone-nal kötött 2002 évi 
szerződés is, melyet megkérünk a Vodafone-tól. 

Van-e valakinek további észrevétele, javaslata? Ha nincs, akkor szavazzunk arról, 
hogy a Vodafone-t szólítsuk fel fizetési kötelezettségének teljesítésére, valamint 
kérjük meg a HMKI-tól üzemeltetési elképzeléseinek megküldését. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

15/2013. sz. Határozat 

A 2013. április 16-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangú 
szavazással elfogadja, hogy a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség fennálló 
szerződéses jogviszonyára tekintettel szólítsa fel a Vodafone-t fizetési 
kötelezettségének teljesítésére, valamint kérje levélben a HMKI-t, mint földterület 
kezelőt a Petőfi kilátó üzemeltetésével kapcsolatos elképzeléseinek megküldésére. 

 

Makár R.: úgy gondoljuk, hogy a Népek Tavasza teljesítménytúra önálló honlapot 
érdemelne. Több országos teljesítménytúrának is saját honlapja van. Itt lehetne 
minden fontos információ, alkalmas lenne az előnevezésre, a rendezvénnyel 
kapcsolatos információk is itt kapnának helyet. A kialakítására még van egy évünk, 
és a domain név sem kerül sokba. 

Szavazzunk arról, hogy a Népek Tavasza teljesítménytúrának készítsünk-e önálló 
honlapot? 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

16/2013. sz. Határozat 

A 2013. április 16-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangú 
szavazással elfogadja, hogy a Népek Tavasza teljesítménytúrának önálló honlapot 
szerkesszünk. 

 

Makár R.: 2013. szeptember 27-29-én lesz a Kelet-magyar Természetbarát Vezetők 
Találkozója Poroszlón. A részvételi díj: 14.000.- Ft/fő. A Szövetség 2 fő részére 
fizette be a részvételi díjat. 

Bernáth M.: tájékoztatni szeretném az elnökséget, hogy a Bernáth Bt. Természetjáró 
Köre rendes tagságát 2013. április 15-én megszüntettük. A mai nappal pedig 
kérelmezni szeretnénk a Bernáth Bt. pártoló tagként történő felvételét. Erre 
vonatkozó kérelmünket aláírva elhoztam, és ha azt az elnökség elfogadja, akkor a 
mai napon a Szövetség pénztárába pártoló tagdíjunkat is befizetem. Ezen kívül 
természetbeni juttatások biztosításával is támogatjuk a Szövetség működését. Így pl. 
térítésmentesen biztosítottuk a Népek Tavasza teljesítménytúrával kapcsolatban 
kölcsönkért asztalok elszállítását, kitűzők gyártását, eszközeink (fénymásoló, 
nyomtató, számítógép, vezetékes telefon, stb.) térítésmentes használatát. 
Tájékoztatni szeretném továbbá az elnökséget, hogy pártoló tagságunk mellett 
beléptem a Vasutas Természetjárók Bükki Egyesületébe, mely egyesület több 
programjában az elmúlt években segítőként aktívan részt vettem.  
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Makár R.: szavazzunk, elfogadja-e az elnökség a Bernáth Bt. pártoló tagként történő 
felvételét? 

Szavazás eredménye: igen: 5, nem: 0, tartózkodik: 1. 

 

17/2013. sz. Határozat 

A 2013. április 16-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangú 
szavazással elfogadja a Bernáth Bt. pártoló tagként történő felvételét. 

 

Makár R.: Van-e valakinek egyéb kérdése, észrevétele, hozzászólása, tájékoztatója? 
Ha nincs, akkor köszönöm a részvételt és bezárom az elnökségi ülést. 

 

 

kmf. 

 

 

 ------------------------------------   -------------------------------------- 
                  jegyzőkönyvvezető          elnök  

 

 

 

 

 

 


