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B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség által alapított jelvényszerző túrák, 

túramozgalmak 

 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség által létrehozott túramozgalmak iránti érdeklődés 

értékelésére az igazoló füzetek vásárlási, ill. teljesítési adatai alapján legutoljára 2014. 

novemberében került sor.  

Oka: az akkori nyilvántartás alapján tapasztalt alacsony vásárlási, ill. teljesítési szint. 

A túramozgalmak teljesítésének ösztönzésére 2014. novemberében javaslatokat tett és 

25/2014. sz. alatt elnökségi határozatot hozott a Szövetség. 

A teljesítés ösztönzésének formái voltak: 

• igazolófüzetek tagszervezetek részére történő térítésmentes átadása; 

• egyes túramozgalmak fémjelvényének (pl. B.-A.-Z. megye keréképáros turistája), 

kitűzőjének (pl. Forrástól a torkolatig, végig a Sajó mentén) térítésmentes biztosítása; 

• egyes túramozgalmak teljesítési feltételeinek könnyítése. (Pl. a Forrástól a torkolatig, 

végig a Sajó mentén túramozgalom esetén elégséges volt két szakasz teljesítése.)  

    

Négy év Négy év Négy év Négy év elteltével újraértékelésre kerülnek az egyes túramozgalmak.elteltével újraértékelésre kerülnek az egyes túramozgalmak.elteltével újraértékelésre kerülnek az egyes túramozgalmak.elteltével újraértékelésre kerülnek az egyes túramozgalmak.    

    

A./ GYALOGOS JELVÉNYSZERZŐ TÚRÁK, TÚRAMOZGALMAKA./ GYALOGOS JELVÉNYSZERZŐ TÚRÁK, TÚRAMOZGALMAKA./ GYALOGOS JELVÉNYSZERZŐ TÚRÁK, TÚRAMOZGALMAKA./ GYALOGOS JELVÉNYSZERZŐ TÚRÁK, TÚRAMOZGALMAK    

1./ Rákóczi nyomán1./ Rákóczi nyomán1./ Rákóczi nyomán1./ Rákóczi nyomán    jelvényszerző túrajelvényszerző túrajelvényszerző túrajelvényszerző túra    

Megjelenés éve: 1966. (Az igazoló füzet legutolsó nyomdai kiadásának éve 2003.) 

Teljesítők száma: 2003-2018.10.31.: 512 fő  

(2003-2014.08.31.: 328 fő volt. Ezt követően 2015-ben 52 fő; 2016-ban 83 fő; 2017-ben 29 fő; 

2018.10.31-ig: 20 fő).  

A tagszervezetek részére térítésmentesen átadott igazoló füzetek csak kis mértékben növelték 

a teljesítők számát. A 2015 és 2016-ban a nagyobb teljesítői létszám részben egy-egy megyén 

kívüli nagyobb létszámú egyesületnek is köszönhető.  

 

Javaslatok:Javaslatok:Javaslatok:Javaslatok:    

• Szövetség és / vagy tagszervezetek által szervezett túrateljesítési lehetőségek kiírása; 

• teljesítménytúra keretei közötti teljesítési lehetőségek; 

• 15 évvel ezelőtt kiadott igazoló füzetek avultsági problémakörének megoldása pl. azzal, 

hogy a 2018.12.31-én készleten lévő igazoló füzeteket a csoportos teljesítők, vagy egy 

későbbi teljesítménytúra során teljesítők számára készletezzük tovább (2018.09.30-án 

a készleten lévő füzetek száma: 210 db).  

• Letölthető ismertető anyag, letölthető igazolólap kerüljön fel a honlapra. Egyszerűbb 

ügyintézés a kevesebb elektronikus és postai levelezés miatt. Tapasztalatok alapján erre 

van igény. 
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2./ Borsod szép útjain2./ Borsod szép útjain2./ Borsod szép útjain2./ Borsod szép útjain    

Megjelenés éve: ?? 

Teljesítők száma: 1994-2018.10.31.: 103 fő  

(1994-2014.08.31.: 91 fő. Ezt követően 2015-ben 7 fő; 2016-ban 2 fő; 2017-ben: 3 fő; 2018-ban 

0 fő).  

2015-2017 között teljesítők 1 fő kivételével B.-A.-Z. megyei tagszervezeti tagsággal rendelkezők 

voltak. 

Túra igazolása: túrajelentéssel és a megadott ellenőrző pontokon rögzítendő kódokkal, 

válaszokkal. 

2015-ben átdolgozásra került a túramozgalom. Honlapról letölthető útvonalleírás és igazoló 

füzet készült. Érdeklődés csekély maradt.  

A letölthető igazoló füzet napjainkban módosításra szorul a Csókás-Szentlélek közötti, valamint 

Lillafüred – Felsőhámor - Szeleta-tető közötti turistautak nyomvonal, szín, alakzat 

valamelyikének részbeni változása miatt. 

2018.10.31-én készleten lévő fémjelvények mennyisége: 27 db 

 

Javaslatok:Javaslatok:Javaslatok:Javaslatok:    

• túramozgalom lezárása 2018.12.31-i időponttal; 

• a teljesítést megkezdők részére a készleten lévő fémjelvények értékcikk 

nyilvántartásban való tartása 2020.12.31-ig. Ezt követően kivezetés. 

    

    

B./ KERÉKPÁROS JELVÉNYSZERZŐ TÚRÁK, TÚRAMOZGALMAKB./ KERÉKPÁROS JELVÉNYSZERZŐ TÚRÁK, TÚRAMOZGALMAKB./ KERÉKPÁROS JELVÉNYSZERZŐ TÚRÁK, TÚRAMOZGALMAKB./ KERÉKPÁROS JELVÉNYSZERZŐ TÚRÁK, TÚRAMOZGALMAK    

1./ B.1./ B.1./ B.1./ B.----A.A.A.A.----Z. megye kerékpáros turistájaZ. megye kerékpáros turistájaZ. megye kerékpáros turistájaZ. megye kerékpáros turistája    

Megjelenés éve: 2000. 

Teljesítők száma 2018.10.31-ig: 49 fő  

(2014.08.31-ig 40 fő volt. Ezt követően 2015-ben 7 fő; 2016-ban: 2 fő; 2017-ben: 0 fő; 

2018.10.31-ig: 0 fő) 

A tagszervezetek részére 2014. év végén térítésmentesen átadott igazolófüzetek, a felajánlott 

térítésmentes díjazás sem növelte számottevően a teljesítési kedvet. 

 

Javaslatok: Javaslatok: Javaslatok: Javaslatok:     

• túramozgalom lezárása 2018.12.31-i időponttal; 

• készleten lévő igazolófüzetek értékcikk nyilvántartásból való kivezetése 2018.12.31-én, 

a 2018. évi záró leltár elkészítését megelőzően; 

• a teljesítést megkezdők részére a készleten lévő kitűzők értékcikk nyilvántartásban való 

tartása 2020.12.31-ig. Ezt követően kivezetés. 
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2./ „A Hernád, ami összeköt” 2./ „A Hernád, ami összeköt” 2./ „A Hernád, ami összeköt” 2./ „A Hernád, ami összeköt” ----    II. Rákóczi Ferenc nemzetközi kerékpáros túramozgalomII. Rákóczi Ferenc nemzetközi kerékpáros túramozgalomII. Rákóczi Ferenc nemzetközi kerékpáros túramozgalomII. Rákóczi Ferenc nemzetközi kerékpáros túramozgalom    

Megjelenés éve: 2006. 

Teljesítők száma 2018.10.31-ig: 22 fő (2014.08.31-et követően új teljesítő nem volt.) 

A tagszervezetek részére 2014. év végén térítésmentesen átadott igazolófüzetek, a felajánlott 

térítésmentes kitűző díjazás sem növelte a teljesítési kedvet. 

 

Javaslatok: Javaslatok: Javaslatok: Javaslatok:     

• túramozgalom lezárása 2018.12.31-i időponttal; 

• készleten lévő igazolófüzetek értékcikk nyilvántartásból való kivezetése 2018.12.31-én, 

a 2018. évi záró leltár elkészítését megelőzően; 

• a teljesítést megkezdők részére a készleten lévő kitűzők értékcikk nyilvántartásban való 

tartása 2020.12.31-ig. Ezt követően kivezetés. 

 

 

C./C./C./C./KOMBINÁLTKOMBINÁLTKOMBINÁLTKOMBINÁLT    (GYALOGOS, KERÉKPÁROS VÍZI) JELVÉNYSZERZŐ TÚRÁK, TÚRAMOZGALMAK(GYALOGOS, KERÉKPÁROS VÍZI) JELVÉNYSZERZŐ TÚRÁK, TÚRAMOZGALMAK(GYALOGOS, KERÉKPÁROS VÍZI) JELVÉNYSZERZŐ TÚRÁK, TÚRAMOZGALMAK(GYALOGOS, KERÉKPÁROS VÍZI) JELVÉNYSZERZŐ TÚRÁK, TÚRAMOZGALMAK    

1./ Forrástól a torkolatig 1./ Forrástól a torkolatig 1./ Forrástól a torkolatig 1./ Forrástól a torkolatig ----    végig a Sajó menténvégig a Sajó menténvégig a Sajó menténvégig a Sajó mentén    

Megjelenés éve: 2005. 

Teljesítők száma 2018.10.31-ig: 3 fő  

(2014.08.31-et követően új teljesítő nem volt) 

A tagszervezetek részére 2014. év végén térítésmentesen átadott igazolófüzetek, a felajánlott 

teljesítési feltétel könnyítés, valamint a térítésmentes díjazás sem növelte a teljesítési kedvet. 

 

Javaslatok: Javaslatok: Javaslatok: Javaslatok:     

• túramozgalom lezárása 2018.12.31-i időponttal; 

• készleten lévő igazolófüzetek értékcikk nyilvántartásból való kivezetése 2018.12.31-én, 

a 2018. évi záró leltár elkészítését megelőzően; 

• a teljesítést megkezdők részére a készleten lévő kitűzők értékcikk nyilvántartásban való 

tartása 2020.12.31-ig. Ezt követően kivezetés. 

 

 

 

Miskolc, 2018. október 31. 

 

 

Összeállította: Bernáth Marietta 

 

    


