
Jegyzőkönyv 
 
Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kibővített elnökségi ülésén 2019. július 
30-án a Szövetség hivatalos helyiségében. 
 
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
Bernáth Marietta: Köszöntötte az elnökség tagjait és a tagszervezetek megjelent vezetőit. 
Ismertette a napirendi pontokat: 
 

1. Beszámoló a Szövetség 2019. II. negyedévi működéséről  
- programok  
- gazdálkodás 
- turistautakkal kapcsolatos technikai feladatok 
- pályázatok állapota 
- oktatás 

2. Szövetségi iroda használata 
3. Természetjáró minősítések ügyintézési rendje 
4. Útjelző festő gyakornok és útjelző vezető képzés 
5. Egyebek 

 
1. napirendi pont:  

Az elnökség tagjai előzetesen írásban megkapták a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
2019 II. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót. Szóbeli 
kiegészítés után megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása. 
 

6/2019. sz. határozat: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagjai 
egyhangúlag elfogadták a Szövetség 2019 II. negyedévi működéséről, programjairól, a 
pályázatok állapotáról és a gazdálkodásról szóló beszámolót. 

 
2. napirendi pont: 

Bernáth Marietta: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a megyei Szövetség a működésére 
ebben az évben már nem kap támogatást a Magyar Természetjáró Szövetségtől, így a 
rezsiköltségek fedezetét a Szövetségnek, illetve a tagszervezeteknek kell előteremtenie. 
2019-ben a Népek Tavasza teljesítménytúra eredményéből még valószínűleg sikerül 
kigazdálkodni ezen költségeket. Ezen kívül a Szövetség maga többféle módon is 
költségcsökkentést hajtott végre: egyrészt a pénztáros hölgy nyugdíjas lett, a foglalkoztatása 
egyszerűsített foglalkoztatási szerződéssel történik, kéthetente lesz az irodában. Az egyik 
mobiltelefon előfizetését visszamondta a Szövetség. Bankszámla díjcsomag változtatás is 
történt, amellyel szintén költségcsökkentés érhető el. Mindezeken túl, amennyiben 
szükséges lesz, minimális, alkalmankénti hozzájárulást fognak kérni az irodahasználatért a 
tagszervezetektől. Ennek pontos összege ez év végén, következő év elején kerül 
meghatározásra. Várhatóan 2.000.-Ft/alkalom körüli lesz ez az összeg, valamint a téli és nyári 
időszakban eltérő díjmegállapítás lehetséges. Kérte a tájékoztatása tudomásulvételét. 
 
 



3. napirendi pont: 
Bernáth Marietta: A természetjáró minősítések (egyéni túranaplók leadása) igénylése eltérő 
gyakoriságú, de mindenképpen esetleges, a leadott és a kézhez kapott minősítések követése 
nehézkes. Egy-egy darabbal a Magyar Természetjáró Szövetség sem foglalkozik, így van, aki 
több hónapot vár a jelvényre. Ezért szükséges szabályozni az igénylések leadásának 
időpontjait. Javasolta, hogy pl. minden év február 28., május 31., augusztus 31. és november 
15. körüli időpontokban összegyűjtve kerüljenek leadásra a túranaplók, amelyek egyszerre 
kerülnek továbbításra az országos szervezet felé. 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 

4. napirendi pont: 
Jelenleg is folyik egy útjelző gyakornok képzés, mely teljesen díjmentes, két turnusban 
összesen 11 fő részvételével. Az elméleti oktatást Garadnay Sándor végzi, a gyakorlatot 
Szamosi Csaba, Bernáth Marietta, Solczi Ágnes segítik.   
Útjelző vezető képzés meghirdetését november végére, december elejére tervezi a 
Szövetség. Cél, hogy a végzettek a 2020 évi Magyar Természetjáró Szövetség pályázati 
felhívására már vizsgázott útjelző vezetőként jelentkezhessenek. 
 

5. napirendi pont: 
Makár Richárd: Tájékoztatta a tagszervezetek vezetőit, hogy októberben vagy novemberben 
lesz egy megbeszélés a jelzésváltoztatásokkal kapcsolatban. Az elmúlt két évben már 
történtek módosítások, egyszerűsítések. 2020-ban kerülne sor a Jávorkút - Bánkút - Száraz-
völgy térség turistaútjainak felújítására. Itt is vannak hosszan fonódó szakaszok, évek óta 
fennálló járhatatlansági gondok (Vadász-völgy), melyekre megoldást kell keresni.  
 
Garadnay Sándor: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a következő évben 50 éves lesz a 
Kohász-út. Ebből az alkalomból nagyszabású programokra kerül majd sor, illetve szükséges a 
K+ útvonal bejárása, ahol szükséges, felújítása, javítása, járhatóvá tétele. Az ózdi szervezet 
egymagában nem képes ezeket a munkákat elvégezni, ezért kérte, hogy aki teheti, segítsen. 
Az Ó-Bükkben járhatatlan az út, de a Csondró-völgy bejárása, takarítása is szükséges lehet. 
 
Bernáth Marietta: Több tárgy nem lévén az ülést bezárta. 
 

k.m.f. 
 

         Bernáth Marietta 
                 alelnök 
 
A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.             

 
 
 


