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Jegyzőkönyv 
 
Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kibővített elnökségi ülésén 2019. 
november 19-én a Szövetség hivatalos helyiségében. 
 
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
Makár Richárd: Köszöntötte az elnökség tagjait és a tagszervezetek megjelent vezetőit. 
Ismertette a napirendi pontokat: 
 
1. Beszámoló a Szövetség 2019. III. negyedévi működéséről  

 programok 
 turistautakkal kapcsolatos technikai feladatok 
 gazdálkodás 
 pályázatok állapota 

2. 2020. évi kiemelt eseménynaptár 
3. B.-A.-Z. megyei turistautak karbantartása 2019-ben és 2020-ban tagszervezeti aktivitással 
4. Egyebek 
 

1. napirendi pont:  
Az elnökség tagjai előzetesen írásban megkapták a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
2019 III. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót. Szóbeli 
kiegészítés után megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása. 
 
Balogh Sándor: A tagdíjakkal kapcsolatban tett fel kérdést. A kis egyesületek háromszoros 
díjat fizetnek a korábbiakhoz képest, 10.000.-Ft az éves tagdíj. Kérte, hogy a tagdíjak 
megállapítására készüljön újabb javaslat, amit majd a következő évi közgyűlésen meg lehet 
tárgyalni. 
 
Makár Richárd: A tagdíjra vonatkozóan lehet újabb javaslatot tenni, de az majd csak a 2021-
ben esedékes díjra fog vonatkozni.  
 
7/2019. sz. határozat: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségének tagjai 
egyhangúlag elfogadták a Szövetség 2019. III. negyedévi működéséről, programjairól, a 
pályázatok állapotáról és a gazdálkodásról szóló beszámolót. 
 

2. napirendi pont: 
A kiegészített kiemelt eseménynaptár hamarosan megküldésre kerül a tagszervezetek 
vezetői számára. 
 

3. napirendi pont: 
2019-ben a Rákóczi út bejárása a tavasszal felosztott szakaszoknak megfelelően megtörtént, 
a beszámolókat az alábbi egyesületek/szakosztály megküldte az Elnökség részére: 

- MVTE – ZSC  
- SZENDRŐ – LATRE 
- MHTE 
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- BFTE 
- MVSC – DEMETER 
- KTE 
- DTSK – halasztást kért a következő év tavaszára 
- TSC – beszámoló hiányzik 
- VTBK – Arló – beszámoló hiányzik 
- SAJÓBÁBONY – HEGYRE FEL – Hollóháza–Füzér közötti szakaszt kellett volna 

bejárniuk, de erről nincs információ. 
Ez a megye legfelkapottabb útja, túramozgalma, amit rendszeresen és sokan teljesítenek, 
ezért fontos, hogy megfelelően járható legyen. 
 
Útjelzésfestéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Megyei Szövetség 17,3 km-t festett meg 
2019-ben, a VTBK 19,1 km-t, a BFTE 20,9 km-t, ez összesen 57,3 km. A fonódások miatt a 
megyében kb. 1500 km turistaút van, ötévenként szükséges lenne megújítani mindet, így egy 
évben kb. 300 km-t kellene újrafesteni. 
 

4. napirendi pont: 
INTERREG pályázat – magyar-szlovák kapcsolat szükséges. A Majálisparkban található 
Cserkész-park kezelésére vonatkozó megkeresés érkezett a Szövetséghez, mivel annak 
tulajdonosa felszámolás alatt áll. A terület Miskolc városé. Olyan sportközpont létesítése 
körvonalazódik, amely alkalmas lehetne a megyei természetjárók számára is rendezvények 
lebonyolítására, teljesítménytúrák indító, illetve célállomásaként vagy oktatásra.  
 
Török István: Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Turista Emlékparkot felvették a megyei 
értéktárba. 
 
Garadnay Sándor: Javasolta híranyag összeállítását ezzel kapcsolatban, hogy országosan is 
ismerjék meg az egyedülálló emlékparkot. 
 
Csarnai Béla: Bejelentette, hogy a Bakancsos Bortúra következő évi megrendezése 
bizonytalan az idei alacsony részvételi szám miatt. 
 
Makár Richárd: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy Tarcalon lőteret kívánnak létrehozni, 
amely érinti a 2018-ban felújított piros sáv jelzésű turistautat is. Jelenleg még 
engedélyeztetés alatt van a lőtér, de az előkészületek már megkezdődtek.  
2020-ban a Magyar Természetjáró Szövetség számára az Országos Kék Kör jelzéseinek 
felújítása élvez prioritást, így az első pályázati körben ezen utak felújítására lehet majd 
pályázni. A pót pályázati körben nyílik meg a lehetőség az OKK-hoz nem tartozó turistautak 
felújítására. 
Megyei Szövetségünk a bükki turistautak felújítását tervezi 2020-ban. Elsősorban Ómassa - 
Jávorkút - Bánkút - Száraz-völgy térségében.  
A Vadász-völgy több éve járhatatlan. Emiatt, illetve a fonódások csökkentése érdekében a 
sárga sáv jelzés átkerülne az Ómassa- Száraz-völgy – Bánkút között jelenleg vezető sárga 
kereszt jelzés helyére. 
Bánkút - Csipkés-kút között önállóan vezetne a piros sáv jelzés. Amennyiben az Északerdő 
Zrt.-nek sikerül a Vadász-völgy járhatóvá tétele, akkor négyzet jelzéssel kötnénk vissza 
Ómassára. 
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Garadnay Sándor: Tájékoztatást tartott a Magyar Természetjáró Szövetség által rendezett 
Természetjáró Túravezetők és Jelzésfestők Országos Találkozójáról. 
 
Makár Richárd: A Népek Tavasza teljesítménytúra megrendezéséhez szükséges engedélyek 
beadásra kerültek, négy új táv lesz az egyéni versenyzőknek, valamint kettő az iskoláknak. A 
rajt a Királyasztalnál lesz mindenkinek, viszont két táv a Majálisparkban fogja befejezni a 
túrát. Az Andó-kúti és a Nyulászi vadászháznál lévő ellenőrzőpontokon a TSC-t kérte fel 
személyzet biztosítására, Lillafüreden az MVSC-t, a Keskeny-lyuknál pedig az MHTE-t. 
 
Balogh Sándor: Megkérdezte, lehet-e pályázatot benyújtani szemétszedésre az MTSZ-hez? 
 
Bernáth Marietta: A Szövetség évek óta részt vesz a TE SZEDD! mozgalomban, de ez 
független az MTSZ-től.  
 
Balogh Sándor: Véleménye szerint érdemes lenne bekapcsolódni a fásítási programba. 
 
Tóth Éva: Tudomása szerint cégek és önkormányzatok pályázhatnak fásításra.  
 
Balogh Sándor: Tájékoztatást kért a Megyei Szövetség támogatási rendszeréről. Korábban a 
tagegyesületek éves szinten támogatást kaptak saját rendezvényeik költségeihez oklevél, 
kitűző, stb. formában. Erre ebben az évben nem került sor. Megkérdezte, mi ennek az oka. 
 
Bernáth Marietta: 2010 évet megelőzően a B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviselete 
kapott támogatást az önkormányzattól, majd bekérte a szakági szervezetektől az éves 
eseménynaptárt, ennek alapján kapott a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség évi kb. 200 
ezer forint támogatást, amit szétoszthatott a saját tagegyesületei teljesítménytúrái, 
tájékozódási versenyei között.  
Tekintettel arra, hogy a B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviselete még működési kiadásai 
finanszírozására sem kap támogatást, nemhogy teljesítménytúrák, egyéb programok 
finanszírozására, így a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség sem tud mit tovább adni. 
A Magyar Természetjáró Szövetség által 2019. júliusában kiírt pályázati felhívás alapján 
program támogatásra pályázhattak az MTSZ tagszervezetek. Azonban ezek sem lehettek 
teljesítménytúrák. 
Teljesítménytúráknak önfenntartóknak kell lenni és a résztvevőknek kell a részvételi díjban 
megfizetni a rendezés költségeit. 
 
Makár Richárd: Több tárgy nem lévén bezárta az ülést. 
 

k.m.f. 
 

         Makár Richárd 
                 elnök 
 
A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.             

 
 


