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Jegyzőkönyv 

 
Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi ülésén 2020. szeptember 18-án a 
Szövetség hivatalos helyiségében. 

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Bernáth Marietta: Köszöntötte az elnökségi tagokat. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Kispataki 
Csabát. Ismertette a napirendi pontokat, amellyel a megjelentek egyetértettek.  
 

1. napirendi pont: B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség működő, ill. tervezett szakmai / 
ügyviteli bizottságai 

Bernáth Marietta: A megyei Szövetség Alapszabály szerinti feladatait, tevékenységeit különböző 
szakmai és ügyviteli bizottságokon keresztül látja el. 

Ezek közül a legtöbb, szinte napi szintű teendője a Technikai munkacsoport munkáját végzőknek van. 
A csoportot Makár Richárd fogja össze. A terepi változások, problémák gyakorlati megoldására 
legaktívabb Szamosi Csaba. Alkalmanként egy-egy részfeladattal néhány tagegyesület aktív 
természetjárói vannak még a Szövetség segítségére. 

Kérte, hogy az elnökség tagjai minél aktívabban segítsék ennek a munkacsoportnak a munkáját. 

A minősítési bizottság Csarnai Béláné vezetésével a megyei szövetségi tagszervezetek Magyar 
Természetjáró Szövetség (MTSZ) tagsága esetén látja ezen feladatot, mivel a természetjáró minősítés 
megszerzéséhez az MTSZ-nél követelmény a minősítésben érintett természetjáró egyesületének 
MTSZ tagsága. 

Gazdasági bizottság munkája a számviteli bizonylatok könyvelésre történő előkészítése, 
pénztárforgalom bizonylatolása, pályázatok pénzügyi elszámolása, kapcsolattartás a könyvelési 
szolgáltatást végző könyvelőirodával, valamint a szövetség Felügyelő bizottságával. 

A gazdasági bizottság pénztárosi feladatait Osváth Ildikó látja el, több mint 16 éve. Ildikó foglalkozik 
az értékcikkek (kéktúra füzetek, nyomtatott túramozgalom igazoló füzetek, túranaplók, 
túramozgalmak teljesítéséért járó jelvények, egyéb cikkek) értékesítésével, készletváltozás 
nyilvántartásával. A gazdasági bizottság készíti el a mérlegfordulónapra vonatkozó különböző 
leltárakat. 

A Felügyelő bizottság tagjai az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően végzik az ellenőrző 
tevékenységüket, melyről a közgyűlésnek minden évben a rendes közgyűlés alkalmával számolnak 
be. Tagjait a közgyűlés választja. 

Fegyelmi és etikai bizottság működik még az Alapszabály szerint. Ők is a rendes közgyűlés során 
adnak jelentést. Az elmúlt közel 10 évben a bizottság tevékenysége a kiegyensúlyozott működésre 
tekintettel esemény nélküli. Tagjait szintén a közgyűlés választja. 

Fenti bizottságok, munkacsoportok működése a jövőben is részben kötelező, részben 
nélkülözhetetlenek, így munkájukra mindenképpen szükség van. 
Kérte, hogy az elnökség tagjai gondolják át, hogy milyen bizottság vagy munkacsoport életre hívását 
tartják szükségesnek, melynek munkáját szívesen irányítják és aktívan részt is vállalnak benne. 
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2. napirendi pont: Ügyfélfogadási rend 

Bernáth Marietta: Különböző tisztségek betöltése és feladatok elvállalása révén 2006 óta segíti a 
szövetség működését. A 2000-es évek végén a Selyemrét u. 1. sz. alatti irodában heti 
rendszerességgel voltak az ügyfélfogadási napok, alkalmanként 3-4 óra időtartamban és rendkívül 
pezsgő, aktív élettel. Az aktív természetjárók közül sokan megöregedtek, megbetegedtek, meghaltak 
vagy éppen a 2000-es évek második felét jellemző, 2-3 éven keresztül tartó rossz hangulatú 
szövetségi irányítás miatt távolodtak el a megyei szövetségtől. Nagyon hosszas és szívós munkának 
köszönhetően többekkel sikerült újra szorosabb kapcsolatot kialakítani, azonban a 2005-öt megelőző 
időszakot jellemző aktivitás már nem volt újra tapasztalható. 
Átalakult az MTSZ tagságbeli megítélés (nem a természetjáró egyének lettek MTSZ tagok, hanem az 
egyesületek), sok túramozgalom igazolófüzet elektronikussá vált, a digitális világ térhódításának 
köszönhetően térképeket sem vásároltak nagyobb mennyiségben, eladásra kerültek a szövetségi 
kulcsosházak, visszaszorult a szakmai pályázatok írása, melyek mind magukkal hozták azt, hogy 
visszafogottabb lett a személyes irodai érdeklődés. 
A természetjárók napjainkban, amit csak tudnak, elektronikus levelezésen és telefonon keresztül 
intéznek vagy kint a természetben való találkozások alkalmával. Így két évvel ezelőtt a heti 
rendszerességű ügyfélfogadást két hetenkénti váltotta fel.  
Kérte az elnökség tagjait az ügyfélfogadásban történő személyes jelenlétre, ahogyan szabadidejük 
engedi. 
 
Kispataki Csaba: Mezőcsáton dolgozik a Kormányablaknál, így a munkaidő beosztás és a hazautazás 
miatt este 6 óra után érkezik Miskolcra, a késő délutáni ügyfélfogadáson való részvételt nem tudja 
vállalni. 
 
Makár Richárd: A II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban dolgozik, ahol a késő estig való nyitvatartás miatt ő 
is rendszeresen be van osztva a délutáni műszakra. Emellett intézi a Bükki Fiatalok Természetjáró 
Egyesületének feladatait is, így további kötött idejű feladatot nem tud sajnos vállalni. 
 
Nagy Róbert Csaba: Jelenleg Egerben él és dolgozik és csak alkalmanként és akkor is hétvégére utazik 
Miskolcra, így nem tud segíteni személyes jelenléttel az ügyfélfogadás vállalásában. 
 
Erdődi István: Szintén megnövekedett gimnáziumi oktatói feladatok kötik le keddi napjait. Javasolja, 
hogy fontolja meg az elnökség, hogy szükséges-e a két hetenkénti ügyfélfogadási rendszeresség, ha 
jelentősen csökkent a személyes érdeklődés.  
Elégséges lehet, ha havonként egy alkalommal 1 óra időtartamban tart a Szövetség ügyfélfogadást 
azzal, hogy halaszthatatlan ügyek kezelését természetesen rugalmasan kezeli az elnökség. 
 
Bernáth Marietta: Kérte az elnökség tagjait, hogy határozattal fogadják el a szövetség új 
ügyfélfogadási rendjét, melyet minden hónap első keddjén 17.00-18.00 között tart az elnökség. 
 
7/2020. sz. határozat: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a 
Szövetség új ügyfélfogadási rendjét, mely minden hónap első naptári keddi napja 17.00-18.00 között. 
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3. napirendi pont: 2020. évi kiemelt eseménynaptár hátra lévő tervezett programjai 

Bernáth Marietta: Megyei szövetségi kiemelt eseménynaptári programként a havonként 
megrendezésre kerülő diáktúrák és Mikulástúra szerepel.  A járványhelyzet alakulása alapján hozott 
kormányrendeletek alapján fog kiderülni, hogy ezen programokat meg tudja-e rendezni és ha igen, 
milyen feltételek mellett a szövetség.  
 

4. napirendi pont: 2021. évi Népek tavasza teljesítménytúra előkészítési feladatok 

Bernáth Marietta: mivel a járványhelyzet miatt a 2020. évi Népek tavasza teljesítménytúrát a 
tervezett rendezvénynap előtt néhány nappal kellett törölni, így több tízezer Ft vesztesége 
keletkezett a szövetségnek. Nem beszélve a rengeteg befektetett előkészítő munkaóráról, amit 
Makár Richárd és jómaga is beletett. A járvány vélhetően tartósan itt lesz, így javasolja, hogy 
egyénileg vagy családosan teljesíthető emléktúrát írjon ki 2021-ben a Szövetség. 

Makár Richárd: Az egyéni vagy családos teljesíthetőséget egy hosszabb időszakra biztosítsuk, hogy ne 
legyen zsúfoltság a buszokon, ill. mindenki a számára megfelelő időjárási körülmények esetén 
teljesíthessen. Vállalja, hogy a korábbi évek alapján elkészíti az új útvonalak igazolólapját, melyhez 
kéri Bernáth Marietta segítségét. Az új útvonalak kialakításához várja az elnökség javaslatait. 

Bernáth Marietta: Mivel a rendezvény kérelmeit minden év október végén, november elején kell 
benyújtani a hatóságok számára rendelkezésre álló 3 hónapi ügyintézési határidő és a rendezvény 
megfelelő időben történő híradása miatt, ezért javasolta, hogy a járványhelyzet alakulása 
függvényében történjen a kérelmek indítása. Amennyiben a mindennapi életet érintő járványügyi 
szigorítások lépnek életbe október-novemberben, akkor 2021-ben a Népek tavasza teljesítménytúra 
egyénileg vagy családosan teljesíthető emléktúraként kerüljön megrendezésre egy hosszabb 
teljesítési időszak alatt. 

Kérte az elnökséget, hogy határozattal döntsenek erről.  

8/2020. sz. határozat: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta, 
hogy a 2021. évi Népek tavasza teljesítménytúra egyénileg vagy családosan teljesíthető 
emléktúraként kerüljön megrendezésre, amennyiben a mindennapi életet érintő járványügyi 
szigorítások lépnek életbe október-novemberben. 
 

5. napirendi pont: B.-A.-Z. megyei turistaúthálózat és azok karbantartásával kapcsolatos 
aktuális helyzetelemzés 

Makár Richárd: Az MTSZ felhívására a megyei szövetség 2020-ban is nyújtott be pályázatot, melynek 
köszönhetően 30,5 km jelzett turistaút felújítására került sor a Bükkben. 

Felújított turistautak: 

 Pereces kék sáv sárga négyzet útjelzés elágazás - Pálinkás-nyereg kék sáv kék kereszt útjelzés 

elágazás: kék sáv (1,5 km) 

 Pereces kék sáv sárga négyzet útjelzés elágazás - Égés-tető sárga sáv sárga négyzet útjelzés 

elágazás: sárga négyzet (1,5 km) 



 

4 
 

 Pálinkás-nyereg kék sáv kék kereszt útjelzés elágazás - Királyasztal zöld sáv kék kereszt 

útjelzés elágazás: 3,8 km 

 Köpüs-völgy bejárat kék kereszt kék háromszög útjelzés elágazás - Ostoros-hegy csúcsa: kék 

háromszög (1,0 km) 

 Bükkszentkereszt, Mészárszék kék sáv zöld sáv útjelzés elágazás - Kisgyőr sárga sáv zöld sáv 

útjelzés elágazás: zöld sáv jelzés (7,5 km) 

 Kőlyuk-galya-nyereg zöld sáv zöld háromszög útjelzés elágazás - Kőlyuk-galya: zöld 

háromszög (0,2 km) 

 Köpüs-nyereg sárga sáv sárga kereszt sárga háromszög útjelzés elágazás - Mária-forrástól 

keletre kék sáv sárga sáv kék kereszt útjelzés elágazás: sárga sáv (0,5 km) 

 Mária-forrás sárga sáv kék kereszt útjelzés elágazás - Recem-völgy sárga sáv kék kereszt 

útjelzés elágazás: sárga sáv (4,2 km) 

 Mária-forrástól keletre kék sáv sárga sáv kék kereszt útjelzés elágazás – Buzgó-kő-alja kék sáv 

kék háromszög útjelzés elágazás: kék sáv (1,5 km) 

 Cakó-kő-alja kék kereszt kék háromszög elágazás - Odvas-kő: kék háromszög (0,7 km) 

 Odvas-kő alja piros sáv piros háromszög útjelzés elágazás - Odvas-kő-alja kék háromszög 

piros háromszög útjelzés elágazás: piros háromszög (0,1 km) 

 Kecskeláb-rét kék sáv sárga kereszt útjelzés-elágazás - Lusta-völgy kék sáv kék négyzet 

útjelzés elágazás: kék sáv (3,9 km) 

 Nagyvisnyó, Ifjúsági tábor bekötő út - Dédesi vár alja sárga sáv kék rom útjelzés elágazás: 

sárga sáv (2,7 km) 

 Kerek-hegyi műút sárga sáv sárga háromszög útjelzés elágazás - Kemesnye-hegy: sárga 

háromszög (1,4 km) 

 

Turistautak jelzéseinek pótlása, javítási és egyéb munkák (pályázattal nem támogatott ún. saját 

forrásos munkavégzések) 

 Sárospatak iskolakert piros sáv jelzéseinek pótlása  

 Megyer-hegyi kilátóhoz piros háromszög jelzés festése  

 Encs - Abaújdevecser között kialakított gyalogos - kerékpáros aluljáró, új körforgalmak miatt 

megváltozott OKT nyomvonal jelzéseinek pótlása  

 Tarcal térségében megkezdett lőtér kialakítás miatt a piros sáv jelzés tereléshez kapcsolódó 

előzetes intézkedések  

 Bükkszentkereszt Kis-dél kelet piros sáv sárga sáv útjelzés elágazás és Ágnes-rét piros sáv 

sárga sáv útjelzés elágazás között a fonódó piros sáv és sárga sáv jelzés felújítása  
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5. napirendi pont: Gazdálkodás, pályázatok áttekintése  

Bernáth Marietta: Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2020. első nyolc havi 
gazdálkodása is stabil volt.  

Pénzkészletérték (pénztár + bank): 
2020.01.01-én: 9.747 eFt (40 eFt pénztárban + 9.707 Ft bankban) 
2020.08.31-én: 9.484 eFt (38 eFt pénztárban + 9.446 eFt bankban) 
Szeptember végén várható az SZJA 1 % banki jóváírása, mely kb. 122 eFt. Az MTSZ jelzésfestés 
pályázat alapján 457.500 Ft bevételt könyvelhetünk majd el a teljesítés elfogadását követően. 
Az év első felében megszüntettük a szövetségi mobiltelefon előfizetéseket a költségtakarékosság 
érdekében. Olcsóbb bankszámlavezetési csomagra tudtunk váltani. A csökkent bizonylatforgalom 
miatt a könyvelési díjat a felére sikerült csökkentenünk és a pénztárosi feladatokat ellátó Osváth 
Ildikó is térítésmentesen vállalta a munkát júniustól. Mindezen intézkedések a szövetségi 
gazdálkodás veszteség elkerülésének érdekében történtek. 
 
A Magyar Természetjáró Szövetség 2020. évi Jelzésfestési pályázati felhívására idén is nyújtott be 
pályázatot a megyei szövetség, melynek köszönhetően 30,5 km jelzett turistautat került felújításra a 
Bükkben. 

Az elvégzett munkák készre jelentése megtörtént. Az MTSZ által történő ellenőrzést követően 
állíthatja ki a megyei szövetség a számlát. 

2020. január végén meghirdetésre került a megyei Útjelző-vezető képzés, melyre 20 fő jelentkezett 
legfőképpen a tagszervezetek természetjáróinak köréből.  

A képzés február 29-én indult és három hétvégi nap elméleti és gyakorlati óráit sikerült megtartani, 
majd a március 11-i Veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 
hatálybalépését követően néhány hónapra átmenetileg fel kellett függeszteni az oktatást.  

A nyári hónapok önálló hallgatói jelzésfestési munkái után szeptemberben folytatta a szövetség az 
elméleti és terepi, tájékozódási órákat az időközben 14 főre csökkent résztvevői létszám mellett. A 
kieső személyek a járványveszély következtében megváltozott élethelyzetük miatt nem tudták 
vállalni a folytatást. 

7. napirendi pont: Egyebek 
 
Több tárgy nem lévén bezárta az ülést. 

k.m.f. 

 

 

           Bernáth Marietta 
                  elnök 
 

A jegyzőkönyvet Kispataki Csaba vezette. 


