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Jegyzőkönyv 

 
Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi ülésén 2020. július 30-án a Szövetség 
hivatalos helyiségében. 

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Makár Richárd: Köszöntötte az elnökségi tagokat. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Solczi Ágnest. 
Ismertette a napirendi pontokat, amellyel a megjelentek egyetértettek.  

 
1. napirendi pont: A 2020. szeptember 4-i Közgyűlés előkészítése 

A napirendi ponthoz kapcsolódó írásos beszámolókat az elnökségi tagok előzetesen megkapták, a 
beszámolók a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a jelen elnökségi ülés alkalmával a Közgyűlés elé kerülő 
anyagokat kell megvitatni és elfogadni. A Közgyűlés szeptember 4-én, pénteken 17:00 órai kezdettel 
kerül összehívásra, amennyiben ezen időpontban nem határozatképes, úgy 17:45 órai kezdettel lesz 
megtartva a Kossuth u. 13. sz. alatt a Zöld Kapcsolat Egyesület Zöld Szalon termében. Ez egyben 
tisztújító Közgyűlés is, a jelen elnökségnek lejárt a megbízatása.  

A Közgyűlés napirendi pontjai az előző évekhez hasonlóan kerülnek meghatározásra. 

 
2/2020. sz. határozat: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége a 2019. évi 
tevékenységről és gazdálkodásról szóló beszámolót, valamint a Közgyűlés napirendi pontjait 
egyhangúlag elfogadta. 

Szóbeli kiegészítést tett az egyszerűsített beszámolóval, illetve a közhasznúsági beszámolóval 
kapcsolatban, amelyek ugyancsak megtalálhatók a jegyzőkönyv mellékleteként. 

 
3/2020. sz. határozat: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a 
2019. évi PK-542 egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági beszámolót. 

 
Tájékoztatta az elnökségi tagokat a 2020. évi pénzügyi tervről. A COVID-19 helyzet miatt az idén 
elmaradt Népek tavasza teljesítménytúra miatt jelentős bevétel és ezáltal eredménycsökkenés 
keletkezett a Szövetségnek. 

A korábbi években a teljesítménytúra eredményéből tudta a Szövetség többek között a szövetségi 
iroda rezsiköltségeit is finanszírozni, ezért a kialakult helyzetre tekintettel javasolta, hogy 2020. 
október 15-től csak korlátozott mértékben használhassák az irodát térítésmentesen a 
tagszervezetek. 

Térítésmentes használat: minden tagszervezet részére naptári negyedévente egy alkalommal. 
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Térítésmentes kedvezményes használat 2021. június 30-ig negyedévente további egy alkalommal 
azon tagszervezetek részére, amelyek 2019-ben min. 5 fő részvételével segítséget nyújtottak a Népek 
Tavasza teljesítménytúra megrendezéséhez. 

Térítésmentes kedvezményes használat 2021. június 30-ig negyedévente további két alkalommal 
azon tagszervezetek részére, amelyek 2019-ben vagy 2020-ban minimum 15 munkanap/év segítséget 
nyújtottak a turistautak szövetségi szervezésű karbantartásához 

Térítésköteles használat: fentieken túl minden további használat. 

Az irodahasználat díjaként fentieken túli használat esetén az alábbi összegeket javasolta, mellyel az 
elnökség tagjai egyetértettek. 

Egyszeri használat teljes időtartama 0-2 óra 2 óra feletti, de legfeljebb 8 óra 
Fűtési szezon díja* Ft/alkalom 5.000 8.000 
Fűtési szezonon kívüli* díj Ft/alk. 3.000 5.000 
* Fűtési szezon időszaka: október 15-április 30 között. Fűtési szezonon kívüli: május 1 - október 14. 

 
4/2020. sz. határozat: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a 
a Szövetség irodájának 2020. október 15-től érvénybe lépő térítésmentes és térítésköteles 
használatára vonatkozó rendjét. 

 
5/2020. sz. határozat: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a 
2020. évi pénzügyi tervet. 

 
2. napirendi pont: Egyebek 

Kitüntetésekre érkeztek előterjesztések, amelyek átadására a Közgyűlésen fog sor kerülni. 

B.-A.-Z. megye Természetjárója kitüntetés – Az MHTE részéről három előterjesztés érkezett, Palotai 
Attila, Katona Éva és Harsányi József a jelöltek.  

 B.-A.-Z. megye 2019. év Természetjárója I. helyezett Palotai Attila Bonifác, MHTE (3.681,4 pont) 
 B.-A.-Z. megye 2019. év Természetjárója II. helyezett Katona Éva, MHTE (2.796,4 pont) 
 B.-A.-Z. megye 2019. év Természetjárója III. helyezett Harsányi József, MHTE (2.669,1 pont) 

 
5/2020. sz. határozat: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag támogatja 
nevezettek kitüntetését.  

Jelzésfestési pályázat Makár Richárd, Bernáth Marietta, Fekete Tibor, Szamosi Csaba útjelző vezetők 
irányításával került beadásra ebben az évben. A pályázat révén 30,5 km kerül felújításra a Bükk 
területén. 

Az Útjelző-vezető-képzést a vírushelyzet miatt a Magyar Természetjáró Szövetség által hozott 
rendelkezésekre tekintettel fel kellett függeszteni. A képzés szeptemberben folytatódik és a tervek 
szerint késő őszi vizsgával még idén zárul. 
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A Magyarországi Tisztasági Nagykövet Egyesület megállapodást kötött a Bánkúti Síházzal a Bánkút 
környéki síutak jelzéseinek felújításával kapcsolatban. A megállapodást fénymásolatban juttatták el 
az Elnökséghez, amely sajnos több elírást, hibát is tartalmaz.  
Az Elnökség kéri Makár Richárd elnököt, hogy a festés előtt tájékoztassa az Egyesület képviselőjét, 
Ádám Bélát, hogy csak olyan utakon kezdjék meg a jelzésfelújítást, amelyek nem kapcsolódnak jelzett 
turistautakhoz. Mivel a síutak egy része jelzett Heves megyei turistautakkal fonódik, ezért ezeken a 
szakaszokon a felújítást megelőzően fel kell venni a kapcsolatot a Heves Megyei Természetbarát 
Szövetséggel. 

Több tárgy nem lévén bezárta az ülést. 
 

k.m.f. 

 

 

           Makár Richárd 
                  elnök 
 

A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette. 


