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Jegyzőkönyv 

 
Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi ülésén 2022. január 27-én 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.  

Napirendi pontok: 
1./ 2022. évi felújításra tervezett B.-A.-Z. megyei turistautak 
2./ Egyedi szerződés a Magyar Természetjáró Szövetséggel B.-A.-Z. megyei turistautak 
útjelzésfelújítási munkáinak elvégzésére 
3./ 2022. évi Népek Tavasza emléktúra 
4./ Egyebek 
 

1. napirendi pont: 2022. évi felújításra tervezett B.-A.-Z. megyei turistautak 

Makár Richárd: A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) B.-A.-Z. megye teljes turistaút 
hálózatát felmérte az elmúlt évek során, a szükséges egyeztetéseket az Északerdő Zrt.-vel 
elvégezte. Az egyes nyomvonali hibákat is rögzítették, melyek a jövőben javításra várnak (pl. 
sorozatosan kidőlt fák, veszélyes útszakaszok, turistautak áthelyezése terület lezárások miatt, 
stb.). Az elmúlt év decemberében az MTSZ, Északerdő Zrt., BAZMTSZ egyeztetést folytatott, az 
Északerdő Zrt. elfogadta a felmért úthálózatot.  

Az MTSZ december végén megkereste a megyei szövetséget, hogy B.-A.-Z. megyei turistautak 
jelzés felújítására közvetlenül a megyei szövetséggel tervezi vállalkozási szerződés 
megkötését. A munkálatokat szerződéskötés szintjén is a megyei szövetség koordinálja. A 
kapcsolatfelvétel, egyeztetések a felújítást vállaló megyei tagszervezetekkel és 
útjelzővezetőkkel megtörtént.  

Továbbra is az 5 éven túl felújított jelzésű turistautak felújítása pályázható. Ez alól azon esetek 
képeznek kivételt, amikor valamilyen terepi akadály (művelési ág változás, turistaút 
területének elkerítése miatt, stb.) nyomvonalváltoztatás szükséges, vagy jelzésrongálás 
történik adott nyomvonalszakaszon.  

2022-ben 66 útszakasz (242 km) turistaút jelzése újul meg várhatóan a megyében. Ezen utak 
egy része a Bükkben Lillafüred, Bekénypuszta és Kazincbarcika térségében van. Jelentős 
útszakasz újul meg Aggtelek-Jósvafő térségében. A felújítások itt az ANPI-vel is egyeztetésre 
kerültek a hálózat optimalizálás érdekében. Újulnak meg továbbá OKT és AKT útvonalak, ill. 
zempléni klasszikus turistautak is.  
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Mivel a turistajelzésekre vonatkozó MSZ szabvány 2021. őszén változott, ill. az MTSZ 
Jelzésfestési útmutatója is módosításra került, ezért a megyei szövetség a 2022-ben felújítást 
vállaló útjelzővezetőkkel március végén, április elején közös terepi festést kezdeményez 
Aggtelek térségében, hogy a változásokkal a gyakorlatban ismerkedjenek meg az útjelző 
vezetők annak érdekében, hogy a 2022. évi felújítások tökéletesre sikerüljenek. 

A 2022. évi útjelzésfelújításban részt vevő tagszervezetek: Bükk 900 Természetbarát 
Egyesület, Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete, Magyarországi Tisztasági Nagykövet 
Egyesület, Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztály, Szendrő Városi Sport és 
Szabadidő Klub Egyesület Természetjáró Szakosztály, Vasutas Természetjáró Baráti Kör, 
Bánréve.  

Az egyes egyesületekkel történő szerződéskötést megelőzően az előző évben végzett 
jelzésfelújítási munkák hibáit az érintetteknek az idei új felújítási munkák megkezdését 
megelőzően javítani kell. 

Erdődi István: A Földes Ferenc Gimnáziumban vannak Aggtelek - Jósvafő térségében élő 
diákjai, akiket szívesen megkérdez, hogy a gimnáziumi érettségihez szükséges közösségi 
munka teljesítéséhez vállalnak-e kisegítő munkát. 

 

2. napirendi pont: Egyedi szerződés a Magyar Természetjáró Szövetséggel B.-A.-Z. megyei 
turistautak útjelzésfelújítási munkáinak elvégzésére  

Bernáth Marietta: A szerződés tervezetet a Magyar Természetjáró Szövetség előkészítette. Az 
elnökség tagjai részére tanulmányozás céljából előzetesen megküldésre került.  
 
Az elnökség tagjai a szerződés egyéni átolvasását követően annak tartalmával egyetértettek,  
észrevétel, kérdés nem volt. A szerződés aláírására Bernáth Marietta elnököt felhatalmazták. 

1/2022. sz. határozat: A B.-A.-Z. Megyei természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag 
elfogadta a Magyar Természetjáró Szövetség és B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
között létrejövő vállalkozói szerződést B.-A.-Z. megyei turistautak turistaút jelzéseinek 2022. 
évi teljes körű felújítására vonatkozóan. 

 
3. napirendi pont: 2022. évi Népek tavasza emléktúra 

Bernáth Marietta: 2022-ben is emléktúraként kerül megrendezésre a korábbi években Népek 
tavasza teljesítménytúraként megrendezett esemény. Makár Richárd vállalja az igazolólapok, 
valamint a nepektavasza.hu honlapon megjelenő információk aktualizálását. Kispataki Csaba 
helyszíni bejárással segíti az ellenőrző kérdések összeállítását.  
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Javasolta, hogy a megyei szövetség azon tagszervezeteinek tagjai, akik egyesületi és 
szövetségi túranaptárban meghirdetett vagy ezt követően meghirdetésre kerülő Népek 
tavasza emléktúra napjain vesznek részt, azok számára a díjazás fizetendő ellenértéke (kitűző 
+ toll) 200 Ft / fő mértékű legyen. Ugyanezen fizetendő díjazási ellenértéket javasolta a 
Miskolc Városi Diáksport Szövetség és megyei Természetjáró Szövetség által szervezett 
emléktúrák esetében is. 
 
Az elnökség tagjai a javaslatot egyhangúlag támogatták. 
 

2/2022. sz. határozat: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag 
elfogadta, hogy 200 Ft / fő legyen a díjazás fizetendő ellenértéke a megyei szövetség azon 
tagszervezeteinek tagjai számára, akik egyesületi és szövetségi túranaptárban meghirdetett 
vagy ezt követően meghirdetésre kerülő Népek tavasza emléktúra napjain vesznek részt. 
Ugyanezen mérték érvényes a Miskolc Városi Diáksport Szövetség és megyei Természetjáró 
Szövetség által szervezett emléktúranapok esetében is. 

 
4. napirendi pont: Egyebek 

 
Bernáth Marietta: 
Tájékoztatta az elnökséget, hogy a Magyar Természetjáró Szövetség tagszervezetei számára 
működési költségek finanszírozására kiírt pályázatra sikeresen pályázott a megyei Szövetség. A 
szakmai és pénzügyi beszámoló az előírt határidőre benyújtásra került, melyet támogató 
elfogadott és ez alapján 2022. január 14-én 122.251 Ft a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró 
Szövetség bankszámláján kapott támogatásként jóváírásra került. 
 
Rendes tagsággal kapcsolatban tájékoztatta az elnökséget, hogy a Miskolci Vasutas 
Természetjáró Egyesület 2021. december 22-én elektronikus levélben kérte egyesületük B.-A.-
Z. Megyei Természetjáró Szövetségben való rendes tagságának törlését. 
 
A Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület rendes tagságának törlésére a 2021. évi 
rendes tagdíj meg nem fizetése miatt 2022. január 22-én került sor. A törlést megelőzően a 
tagdíj rendezésére két alkalommal elektronikus levélben megtörtént az egyesület 
figyelemfelhívása, majd december 15-én postai ajánlott levél útján 30 napos fizetési határidő 
megadásával.  
Mivel ez is eredménytelenül telt el, így az egyesület rendes tagsága törlésre került. 
 
A 2022. évi tagdíjak rendezésére szóló e-mail január 18-án megküldésre került a 
tagszervezetek részére. A rendes tagok fele már át is utalta rendes tagdíját. A számlák 
kiállítása folyamatos. 
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2022. január 4-én elvégzésre került a mérleg fordulónapra vonatkozó leltározás, melyek: 
 Házipénztárban lévő készpénzállomány leltározása 
 Értékcikk leltár 
 Kitűzőkészítéshez használt fém alapanyag leltározása 
 2020. évben beszerzett Népek Tavasza teljesítménytúra emblémázott tollainak 

leltározása 
 Megkezdett, ill. készleten lévő szigorú számadású nyomtatványok leltározása 

A könyvelési bizonylatok 2021. évi záráshoz a leltározások jegyzőkönyveit a számviteli 
szolgáltatást végző cégnek átadásra kerültek. A Szövetség 2021. évi könyvviteli zárása 
elkezdhető. 

2022. január 8-án újra a Helyiipari-forrásnál lévő Turista emlékparkban sikerült megrendezni 
az Évnyitó ünnepséget. A tagszervezetek közül a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület, 
a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete, a Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró 
Szakosztálya, valamint a Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztálya csillagtúrával 
tisztelte meg az ünnepséget, így közel 150 természetjáró fordult meg az emlékparkban, ahol a 
megyei Szövetség pénzügyi finanszírozásában citromos teával fogadták az MHTE turistái az 
ünnepségen résztvevőket. 

A megyei szövetségi honlapon a Túranaptárban folyamatosan feltöltésre kerülnek a 
tagszervezetek nyílt túrái, így az érdeklődők egy helyen tudnak az őket érdeklő túra 
információkról értesülni. 

A 2021/2022 tanév szeptemberben megkezdett diáktúra sorozatát folytatja a szövetség. A 
rendszeresen túrázó iskolák körében a siker töretlen. A túrák vezetésében legnagyobb 
létszámmal az MVSC túravezetői vannak segítségre. A havonkénti résztvevői létszám 300-400 
fő. 

A tárhely szolgáltatónál pénzügyi kiegyenlítésre került a nepektavasza.hu domain név, 
valamint az eszaktura.hu webtárhely csomag ára. Az eszaktura.hu domain név díj átutalása 
2022. február elején esedékes. 

A 2022. évi Nagy-Milic Magyar-Szlovák Nemzetközi Turista Találkozót magyarországi részről a 
Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület szervezi. A megyei szövetség képviseletét Makár 
Richárd vállalja. A megyei szövetség kitűzőt és emléklapot biztosít a magyar résztvevőknek. A 
szlovák résztvevők számára kitűzőt készít.  

Több tárgy nem lévén bezárta az ülést. 

k.m.f. 

        Bernáth Marietta 
                  elnök 
A jegyzőkönyvet Kispataki Csaba vezette. 


