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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség (továbbiakban Szövetség) 
közgyűlésén 

 
Közgyűlés helye: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség székhelye (3527 Miskolc, 
Selyemrét u. 30. fsz. 2.) 

Közgyűlés ideje: 2022. május 20., 16.30 óra 
 
Jelen vannak: a 16.30 órakor rögzített jelenléti ív szerint (mellékelve) 

A közgyűlésen megjelent 6 rendes tag összes mandátumszáma: 11. 
 
Bernáth Marietta, a Szövetség elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a közgyűlés 
meghirdetett 16.30 órai időpontjában a szavazati joggal rendelkező rendes tagok 18 összes 
mandátumszámából jelenlévők összes mandátumszáma 11, így a Közgyűlés határozatképes.  
 
A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Csarnai Bélát. A Közgyűlés 11 igen szavazattal egyhangúlag egyetért 
azzal, hogy a jegyzőkönyvet Csarnai Béla vezesse. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Demeter Lászlót és Török Istvánt. A Közgyűlés szintén 11 igen 
szavazattal egyhangúlag egyetért a jegyzőkönyvhitelesítők személyével. 

Szavazatszámláló bizottság tagjainak felkéri Nagy Róbert Csabát és Kispataki Csabát. A Közgyűlés a 
szavazatszámláló bizottság tagjaival 11 igen szavazattal egyhangúlag egyetért. 

Ismerteti a napirendi pontokat: 

1./ Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2021. évi tevékenységéről 
2./ A Szövetség 2021. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló, közhasznúsági melléklet és 
kiegészítő melléklet ismertetése 
3./ Felügyelő bizottság jelentése, a 2021. évi egyszerűsített beszámoló, közhasznúsági melléklet és 
kiegészítő melléklet elfogadása 
4./ Fegyelmi és etikai bizottság jelentése 
5./ A Szövetség 2022. évi gazdasági tervének elfogadása 
6./ Kitüntetések 
7./ Egyebek 
 
A Közgyűlés 11 igen szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi pontokkal. 

 
1. Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2021. évi tevékenységéről 

Bernáth Marietta: megtartja az Elnökség beszámolóját a Szövetség 2021. évi tevékenységéről 
(mellékelve).  

A beszámolóval kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs. A Közgyűlés 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadja az Elnökség beszámolóját a Szövetség 2021. évi tevékenységéről. 
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1/2022.05.20. sz. Közgyűlési határozat 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2022. május 20-án megtartott Közgyűlése 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta az Elnökség beszámolóját a 2021. évről. 

 
2. A Szövetség 2021. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló, közhasznúsági 

melléklet és kiegészítő melléklet ismertetése 

Bernáth Marietta: ismerteti a Szövetség 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és közhasznúsági 
mellékletet (mellékelve). 

A beszámolóval kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs.  

3. Felügyelő Bizottság jelentése, a 2021. évi egyszerűsített beszámoló, közhasznúsági 
melléklet és kiegészítő melléklet elfogadása 

Bernáth Marietta: A Felügyelő Bizottság tagjai akadályoztatásuk miatt nem tudnak részt venni a 
közgyűlésen, így ismerteti a Bizottság jelentését, mely a Bizottság valamennyi tagja egyhangúlag 
elfogadott és aláírásával nyugtázta. (A jelentés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

A Felügyelő Bizottság tételesen ellenőrizte a Szövetség 2021. évi gazdálkodásának dokumentumait: 
 főkönyvi kivonatot 
 főkönyvi kartonokat 
 analitikus nyilvántartásokat 
 könyvelés alapját képező bizonylatokat 
 PK-742 nyomtatvány szerinti Egyszerűsített éves beszámolót, közhasznúsági és kiegészítő 

mellékletet 
 Gazdasági beszámolót 

 
A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Szövetség 2021. évi könyvvezetése, számviteli 
nyilvántartása, az ennek alapján elkészített 2021. évi Egyszerűsített éves beszámoló, közhasznúsági 
és kiegészítő melléklet (melyben az Eszközök és Források egyező végösszege 12.910 eFt, a tárgyévi 
eredmény 137 eFt), valamint a Gazdasági beszámoló megfelel a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott előírásoknak.  
 
A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a fentebb felsorolt dokumentumok megbízható valós képet 
adnak a Szövetség pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetéről.  
 
A Felügyelő Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség PK-742 nyomtatvány 
szerinti 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolóját, közhasznúsági és kiegészítő mellékletét, valamint 
2021. évi Gazdasági beszámolóját a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
A Felügyelő Bizottság jelentésével kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs.  

A Közgyűlés 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését, továbbá a 
Szövetség 2021. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót, közhasznúsági mellékletét és 
kiegészítő mellékletét. 

 



3 
 

2/2022.05.20. sz. Közgyűlési határozat 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2022. május 20-án megtartott Közgyűlése 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség Felügyelő Bizottságának jelentését, valamint a 
Szövetség 2021. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót, közhasznúsági mellékletét és 
kiegészítő mellékletét. 

 

4. Fegyelmi és etikai Bizottság jelentése 

Demeter László: a Fegyelmi és etikai Bizottsághoz 2021. évben nem érkezett bejelentés semmilyen 
szabálysértéssel kapcsolatban, így határozat sem született. 

A Közgyűlés 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Fegyelmi és Etikai Bizottság jelentését.  

3/2022.05.20. sz. Közgyűlési határozat 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2022. május 20-án megtartott Közgyűlése 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség Fegyelmi és etikai Bizottságának jelentését. 

 

5. A Szövetség 2022. évi gazdasági tervének elfogadása 

Bernáth Marietta: ismerteti a Szövetség 2021. évi gazdasági tervét (mellékelve).  

A 2022. évi gazdasági tervvel kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs.  

Bernáth Marietta: Megkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak a Szövetség 2022. évi gazdasági 
tervének elfogadásáról. 

A Közgyűlés 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Szövetség 2022. évi gazdasági tervét.  

4/2022.05.20. sz. Közgyűlési határozat 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2022. május 20-án megtartott Közgyűlése 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség 2022. évi gazdasági tervét. 

 
 

6. Kitüntetések 

Bernáth Marietta: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az előterjesztések alapján az alábbi 
kitüntetések átadására kerül sor: 

 B.-A.-Z. megye Természetjárásáért emlékplakett Solczi Ágnes, MVSC 
 

 B.-A.-Z. megye 2021. év Természetjárója I. helyezett Palotai Attila Bonifác, MHTE (1.860,7 pont) 
 B.-A.-Z. megye 2021. év Természetjárója II. helyezett Harsányi József, MHTE (1.850,6 pont) 
 B.-A.-Z. megye 2021. év Természetjárója III. helyezett, Drahos Mihály, TSC (1.621,1 pont) 

A Közgyűlés gratulált a kitüntetett túratársaknak.  
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7. Egyebek 

Bernáth Marietta: Egyebek napirendi ponthoz nem érkezett előzetesen előterjesztés. Megkérdezi, 
van-e valakinek bejelentése, észrevétele, amit a Közgyűlés elé szeretne vinni.  

Török István: Az MHTE a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség támogató ajánlásával Fejér Ildikót a 
Magyar Természetjáró Szövetség Gábor Ignác emlékérem kitüntetésére javasolta. Köszöni a megyei 
Szövetség támogatását. 

Makár Richárd: A BFTE szintén a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség támogató ajánlásával 
Boronkai Józsefet, az egyesület elnökét a Magyar Természetjáró Szövetség Természetjárás 
fejlesztéséért érdemérem ezüst fokozatára javasolta. 

Kispataki Csaba: A TSC részéről Tóth Éva szakosztályvezetőt javasolták a Magyar Természetjáró 
Szövetség Természetjárás fejlesztéséért érdemérem bronz fokozatára. A Megyei Természetjáró 
Szövetség az ő javaslatukat is támogatta. 

Makár Richárd: Tájékoztatást ad a B.-A.-Z. megyében 2022. évben már megkezdett és az elkövetkező 
hónapokban folyamatban lévő megyei turistautak jelzéseinek felújításáról. Jelenleg a Gömör-Tornai-
karszt Aggtelek – Jósvafő térségében zajlanak a felújítások, de hétvégén megkezdődnek a munkák 
Abaújszántó térségében is. 

A Magyarországi Tisztasági Nagykövet Egyesület mai napon írta alá a Kazincbarcika térségében 
megkezdésre kerülő több mint 20 km hosszúságú turistaút jelzésfestés felújítási munkáinak 
szerződését. 

Több mint 240 km hosszúságban várható az idei évben B.-A.-Z. megyei turistautak jelzéseinek 
felújítása. A munkákat a Magyar Természetjáró Szövetség támogatja. 

Bernáth Marietta: Több tárgy nem lévén megköszöni a részvételt, az ülést 17:30-kor bezárja. 

 

k.m.f.        

Bernáth Marietta 
                       elnök 
 

 

A jegyzőkönyvet Csarnai Béla vezette. 

 

 

 

A jegyzőkönyv hitelesítői: 

     Demeter László                      Török István  
 


