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Jegyzőkönyv 
 
Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi ülésén 2021. október 04-én a 
Szövetség hivatalos helyiségében. 
 
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Bernáth Marietta: Köszöntötte az elnökség tagjait, ismertette a napirendi pontokat: 
 
1./ Beszámoló a Szövetség 2021. évi I.-III. negyedévi működéséről  

 programok 
 turistautakkal kapcsolatos technikai feladatok 
 gazdálkodás 
 pályázatok állapota 

2./ 2022. évi kiemelt eseménynaptár 
3./ B.-A.-Z. megyei turistautak tervezett karbantartása 2022-ben 
4./ Egyebek 
 

1. napirendi pont: Beszámoló a Szövetség 2021. év I.-III. negyedévi működéséről 
 
Bernáth Marietta: Ismertette a Szövetség 2021. év I.-III. negyedévi működéséről szóló 
beszámolót a programokra, turistautakkal kapcsolatos feladatokra, gazdálkodásra, 
pályázatokra tekintettel. (Beszámoló mellékletben.) Az elnökség megjelent tagjai részéről 
észrevétel, kérdés nem merült fel, a beszámolót az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták. 
 
 
4/2021. sz. határozat: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségének tagjai 
egyhangúlag elfogadták a Szövetség 2021. év I.-III. negyedévi működéséről, programjairól, a 
pályázatok állapotáról és a gazdálkodásról szóló beszámolót. 
 
 

2. napirendi pont: 2022. évi kiemelt eseménynaptár 
 
Bernáth Marietta: Minden év őszén elkezdi az elnökség a következő év kiemelt 
eseménynaptárának összeállítását. Cél, hogy a tagszervezetek a saját egyesületi / szakosztályi 
eseménynaptárainak összeállítása kapcsán már értesüljenek arról, hogy a társegyesületek és 
szakosztályok mely saját kiemelt rendezvényeikre szeretnék felhívni a többi rendes tag 
figyelmét. 
Természetesen a Szövetségi rendezésű, vagy rendes tag támogatásával segített programok is 
itt szerepelnek, melyek Évnyitó túra, Népek Tavasza teljesítménytúra (emléktúra), Nagy-Milic 
Szlovák-magyar Nemzetközi Baráti Találkozó, közgyűlés, Mikulástúra, diáktúrák. 
 
A kiemelt eseménynaptárba felvételre kerül a Magyar Természetjáró Szövetség több kiemelt 
programja is (pl. választmányi ülés, Természetjárók Napja, Kéktúrázás Napja). 
Az Évnyitó túra időpontja minden év első vagy második szombatja a január 1. szombati 
érintettségétől függően.  
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A Népek Tavasza rendezvényt 2022-ben is emléktúraként javasolta megtartani függetlenül az 
emberek már nagyfokú átoltottságától és a 2020-2021. évekhez képest sokkal szabadabb 
mindennapoktól.  
Javaslatát azzal indokolta, hogy még mindig sok bizonytalansági tényező van az újabban és 
újabban megjelenő variánsok miatt és a tavaszi időszakok egyébként sem voltak konszolidált 
állapotúak sem 2020-ban, sem 2021-ben.  
A természetjárók egy része ezt természetesen nem fogja megérteni, de elegendő anyagi 
veszteség keletkezett már korábban, a hiábavalóan befektetett szervezői előkészületi 
munkaórákról nem is beszélve.  
A teljesítménytúra egy későbbi évben is megvár mindenkit, a márciusi forradalomra és 
szabadságharcra pedig egyéni emléktúra keretében is lehet 2022-ben is emlékezni. Hiszen 
miről másról, mint erről kell, hogy szóljon a rendezvény. 
A Nagy-Milic túra időpontjaként a szlovák partnerek 2022.04.23-át kérték. Ez a program szinte 
majd mindig ütközik a Vitézlő teljesítménytúrával, hiszen a szendrőiek is igyekeznek a saját 
maguk számára legmegfelelőbb hétvégi időszakot megtalálni, amit a Húsvéti ünnepek is 
befolyásolnak. 
A megyei szövetségi közgyűlés tervezett időpontja 2022. május 20., míg a Mikulástúráé 
december 3. szombat. 
A diáktúrák kikerülnek a kiemelt eseménynaptárból. Korábban azért szerepeltek benne, mert 
ezzel hívta fel a Szövetség tagszervezetei figyelmét, hogy több száz fő egynapos 
rendezvényéről van szó, mely napokon kérte a szövetség a 15-ös és 5-ös buszokkal való túrák 
szervezésének mellőzését. Mivel az MVK Zrt. menetrendi buszjáratai jelentősen lecsökkentek, 
így a havonkénti diáktúrákat az adott hónapok szombatjaira elosztva rendezi meg a Szövetség 
a tagszervezetek egyesületi / szakosztályi túranaptáraiban feltüntetett túrakiírásait figyelembe 
véve. 
A tagszervezetek kiemelt szövetségi eseménynaptárban megjelentetni szándékozott 
programjaival kapcsolatban a szövetség e-mailben keresi meg az egyesület és 
szakosztályvezetőket a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. Ezt követően az év végéig 
összeáll a 2022. évi kiemelt eseménynaptár. 
 
 

3. napirendi pont: B.-A.-Z. megyei turistautak tervezett karbantartása 2022-ben. 
 
Makár Richárd: A 2022. évi turistaút jelzés felújítások kapcsán elsősorban az öt éven túl 
felújított megyei utak, az Aggtelek - Jósvafő környéki turistaút / ANPI tanösvény hálózat 
optimalizálása miatti felújítások, valamint az OKT / AKT útvonalak élveznek elsőbbséget.  
A Bükkben Lillafüred, Kács és Kazincbarcika térségében várhatóak a felújítások. Ezen utak 
jellemzően 5 éven túli felújítottságúak. Szintén 5 éven túli a Tállya térségi turistautak 
felújítása.  
Folytatódik a Zempléni OKT szakaszok felújítása is. A felújításra váró útvonalak pontos 
szakaszhatárainak kijelölésére, illetve a felújításban résztvevő útjelzővezetőkkel való 
kapcsolatfelvételre az utolsó negyedévben kerül sor, hogy a várhatóan év elején 
meghirdetésre kerülő MTSZ pályázati felhívás megjelenésekor ezzel ne kelljen foglalkozni, 
hanem a megfelelő tavaszi időjárás esetén már mindenki korán megkezdhesse a felújítási 
munkát. Az új utak festésére természetesen csak azt követően kerülhet sor, ha a 2021. évi 
felújított utak MTSZ ellenőrzése során feltárt hibák kijavításra kerülnek. 
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3. napirendi pont: Egyebek 
 
Több tárgy nem lévén bezárta az ülést. 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

         Bernáth Marietta 
                     elnök 
 
A jegyzőkönyvet Kispataki Csaba vezette.             

 
 


