
Elnökségi ülés 
2011. augusztus 16. 

 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint 
 
Napirendi pontok: 

1.) 2011. 06. 07-i elnökségi ülés határozatainak áttekintése. 
2.) Beszámoló a Szövetség 2011. II. negyedévi mőködésérıl, programjairól, 

gazdálkodásáról. 
3.) Beszámoló pályázatok állapotáról, pályázati lehetıségek. 
4.) Fıtitkári beszámoló a 2011. II. negyedévi tevékenységérıl. 
5.) Tagfelvétel. 
6.) 2011. szeptember – október – november - december havi Szövetségi 

rendezéssel megjelölt kiemelt rendezvények fıkoordinátorainak 
megválasztása. 

7.) Egyebek. 
 
Zárdai István elnök úr  köszönti a megjelenteket és megnyitja az elnökségi ülést. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, majd ismerteti a napirendi pontokat és 
felkéri Bernáth Marietta fıtitkárt, hogy kezdje el beszámolóját. 
 
 

1. napirendi pont 

Bernáth M.: az elızı elnökségi ülésen hozott határozatok végrehajtása a mellékelt 
beszámoló szerint megtörtént, további kiegészítést nem kívánok tenni. 

Zárdai I.:  Van-e valakinek kérdése a végrehajtással kapcsolatban? Ha nincs, kérem 
szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolót. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

35./2011. sz. Határozat 

A 2011. augusztus 16-i elnökségi ülés határozata alapján egyhangúan elfogadta a 
2011. június. 07-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót. 

 

2. napirendi pont 

Bernáth M.:  elkészült a beszámoló a II. negyedéves mőködésrıl, programokról, és a 
2011.06.30.-i állapotnak megfelelıen rögzített gazdálkodásról (mellékelve). 
Kiegészítésként szeretném hozzátenni, hogy szállásbevételünk, értékcikk 
árusításunk bevétele természetesen azóta tovább emelkedett, a kapott 
kamatbevételünk pedig 07.04.-én további 33.595 Ft-tal nıtt.  

Zárdai I.:  Van-e valakinek kérdése, hozzáfőznivalója? Ha nincs, akkor kérem 
szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolót. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 
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36./2011. sz. Határozat 

A 2011. augusztus 16-i elnökségi ülés határozata alapján egyhangúan elfogadja a 
B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2011. II. negyedévi mőködésérıl, 
programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 

3. napirendi pont 

Bernáth M.: Röviden szeretném ismertetni a pályázatok aktuális állapotát, illetve 
ezen kívül két pályázati lehetıséget. (mellékelve) 

Zárdai I.:  Minkét pályázati lehetıségnél elég szőkre szabott a benyújtási határidı. A 
NEMFI-s pályázatnál pedig a keretösszeg sem túl nagy. 

Gyurák J.:  A másik pályázatnál már nagyobb keretösszeg áll rendelkezésre, 
ellenben hallván a felhasználási célterületeket, nem igazán látok esélyt egy sikeres 
pályázatbenyújtásra. A NEMFI-s pályázatnál valóban kicsi a keret és biztosan a 
vízitúra táborhelyek fognak elınyt élvezni. 

Hegedős Cs.:  A szálláshely fejlesztési pályázat valóban azoknak kedvezı 
elsısorban, akik már rendelkeznek meglévı vízitúra táborhellyel.  

Zárdai I.:  a szők határidı ellenére felteszem a kérdést, hogy megpróbál-e valaki 
pályázatot készíteni bármelyik felhívásra? Ha nem, akkor kérem szavazzunk, hogy 
elfogadjuk-e a pályázatok aktuális állapotáról készült beszámolót. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

37./2011. sz. Határozat 

A 2011. augusztus 16-i elnökségi ülés határozata alapján egyhangúan elfogadja 
pályázatok aktuális állapotáról szóló beszámolót. 

 

4. napirendi pont 

Bernáth M.: fıtitkári beszámoló a 2011. II. negyedévi tevékenységrıl (mellékelve). 

Zárdai I.:  Van-e valakinek kérdése? Ha nincs, akkor szavazzunk elfogadjuk-e a 
beszámolót. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

38./2011. sz. Határozat 

A 2011. augusztus 16-i elnökségi ülés határozata alapján egyhangúan elfogadja a 
2011. év II. negyedévi fıtitkári beszámolót. 

 

5. napirendi pont 

Bernáth M.:  2011. július végén két szervezet jelezte rendes tagként való tagfelvételi 
kérelmét a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetséghez. Az egyik a Mályinkai 
Turisztikai Nonprofit Kft, míg a másik a Bán-Fogadó Nonprofit Kft. 
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Gyurák J.: Megismerhetjük közelebbrıl is a szervezeteket, képviselıjüket, 
tevékenységüket?  

Bernáth M.:  A Mályinkai Turisztikai Nonprofit Kft. képviselıje Dobos Lászlóné. 
Közhasznú tevékenységként szálláshely-szolgáltatást, iskolai elıkészítı oktatást, 
alapfokú oktatást, sport, szabadidıs és kulturális képzést, m.n.s. egyéb oktatást, 
testedzési szolgáltatást, egyéb sporttevékenységet, m.n.s. szabadidıs 
tevékenységet stb. nyújtanak. A Bán-Fogadó Nonprofit Kft. alapító okiratának kelte 
2011.07.16., képviselıje dr. Kapás Katalin, tevékenységük m.n.s. egyéb 
szórakoztató, szabadidıs tevékenység, egyéb sporttevékenység. 

Zárdai I.:  Minkét szervezet kijelentette, hogy a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró 
Szövetség Alapszabályában foglaltakat megismerte és elfogadja. Tevékenységük 
nem áll ellentétben szervezetünk tevékenységével és célkitőzéseivel, nem látom 
akadályát a tagfelvételnek. 

Hegedős Cs.:  Mindig üdvözölendı, ha egy új szervezet kíván tagja lenni a megyei 
Szövetségnek. Bízom benne, hogy valamennyi fél számára gyümölcsözı lesz a 
kapcsolat. Támogatom a felvételt. 

Zárdai I.:  További hozzászólás, kérdés? Ha nincs, akkor szavazzunk külön-külön a 
két szervezetre, hogy elfogadjuk-e rendes tagként való felvételüket? Elıször a 
Mályinkai Turisztikai Nonproft Kft. esetében.  

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

Zárdai I.:  Illetve a Bán-Fogadó Nonprofit Kft. esetében. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

39./2011. sz. Határozat 

A 2011. augusztus 16-i elnökségi ülés határozata alapján a Mályinkai Turisztikai 
Nonprofit Kft. és a Bán-Fogadó Nonprofit Kft. a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró 
Szövetségben rendes tagként felvételt nyert. 

 

6. napirendi pont 

Zárdai I.: Az év hátralévı idıszakának kiemelt eseménynaptárban szereplı, 
szövetségi rendezéssel megjelölt programjainak fıkoordinátorait kellene 
megválasztanunk. Makár Ricsi jelezte, hogy novemberben születendı gyermeke 
miatt addig nem tud feladatot vállalni, azt követıen szívesen segít. 

Gyurák J.:  Én is szeretném tájékoztatni az elnökséget, hogy augusztus végétıl 
elıreláthatólag december végéig folyamatosan külföldön tartózkodom, ezért az 
elnökségi üléseken részt venni, illetve feladatot vállalni sajnos nem tudok.  

Zárdai I.:  2011.09.09.-10. között kerül megrendezésre Rozsnyón az „Év vidéke 
Zárórendezvény.” A Magyar Természetbarát Szövetség honlapján  már olvasható a 
felhívás, program, szállásajánlat, részvételi feltételek, stb. Készítek egy megyei 
szövetségi kiírást is, melyet megküldünk a tagszervezeteknek, ill. felkerül a 
honlapunkra. 

Bernáth M.:  2011.09.17.-24. között Autómentes hét, egyesületi és szakosztályi túrák 
ajánlásával programhoz a tagegyesületek éves programfüzetei alapján összegyőjtöm 
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a túraajánlatokat és csokorba szedve közzé tesszük a honlapunkon, illetve eljuttatom 
partnerszervezetek részére (pl. Borsodsport, Zöld Kapcsolat Egyesület, MIKOM stb.) 

Zárdai I.: 2011.09.24.-én kerül megrendezésre Dobogókın a Magyar 
Természetbarát Szövetség által szervezett Természetjárók Napja. Szervezıként 
ugyan nem vagyunk érintettek benne, ellenben három személy is kitüntetést vehet át 
megyénkbıl. A rendezvényen ezenkívül természetesen szó lesz az OKT 50 
programjáról és más aktualitásokról. 

Kerekesné Sz őcs K.: A DTSK részérıl mi külön buszt szervezünk. 

Zárdai I.:  2011.10.15.-16.-án tartjuk ıszi megyei vezetıi értekezletünket. Mariettával 
vállaljuk a program fıkoordinálását. A helyszín meghatározásához kérjük 
javaslataitokat. 

Gyurák J.: Fónagyságon az ÉSZAKERDİ felújított épülete fogadja a vendégeket. 
Megérdeklıdöm holnap, hogy van-e még szabad kapacitás az adott két napon és 
rögtön visszajelzek Mariettának. 

Kerekesné Sz őcs K.: Ha Fónagyságon foglalt az épület, akkor répáshutai helyszínt 
javaslok, körbenézem a lehetıségeket. 

Zárdai I.: December 03-ra esik az idei Mikulástúra programunk. Bár még odébb van, 
de tekintettel arra, hogy ez az idei utolsó kiemelt esemény, így esetleg már most 
megválaszthatjuk a fıkoordinálását elvállaló személyt. Megkötések nincsenek, 
pályázati lehetıség a program megvalósításra eddig nem nyílt. Ki vállalná el a 
program koordinálását? Két elnökségi tagunk ma sajnos nem tud jelen lenni, részben 
betegség, ill. részben más elfoglaltság miatt, így az ı véleményüket is meghallgatva, 
ha nincs egyelıre jelentkezı, akkor ezt a kérdést a következı elnökségi ülésre 
elnapolva arra kérek mindenkit, hogy gondolkozzatok a megvalósításról. 

 

7. napirendi pont 

Zárdai I.:  Az Egyebek napirendi pontot javaslom, hogy kezdjük a Népek tavasza 
teljesítménytúra új útvonalának kidolgozásával kapcsolatos tájékoztatással.  

Balkányi F.:  Elektronikusan mindenkinek megküldtem a javasolt új nyomvonalakat 
és útvonal ismertetıket. Készült ezen kívül egy összefoglaló táblázat a régi és új 
ellenırzı pontok elhelyezkedésérıl. Az új útvonalakat Szalai Zitával és Makár 
Ricsivel egyetértésben dolgoztuk ki, barátságosabbá téve a szinteket és 
távolságokat. A visszatérı ág valamennyi távon Ortástetırıl a Z sáv. A jelzések 
nagyobb részt rendben vannak, illetve részben most vannak felújítás alatt. A 10 km-
es távon szükséges egy szakaszon új jelzés készítése, melyre majd készítek kiírást. 
Az új útvonalakat természetesen egyeztetjük a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal 
és az ÉSZAKERDİ-vel is. A Népek tavasza teljesítménytúrán kívüli másik témával 
kapcsolatosan is szeretnék rövid tájékoztatást adni. Egyeztetve az egyes 
csapatokkal, illetve részben ellenırizve a munkákat, a turistajelzések felújítása 
valamennyi szakaszon megkezdıdött és jó ütemben halad.  

Zárdai I.:  Az OKT 50 utolsó két heti szakaszának túravezetését sikeresen 
teljesítettük. A Cserehát területén az átlagos napi résztvevıi létszám 45-50 fı között 
mozgott, a többi megyei szakaszon pedig 35-45 fı között. A szálláshelyek mindenhol 
rendben voltak. Szeretném kiemelni a Vágáshután tapasztalt rendkívül 
vendégszeretı fogadtatást. Természetesen Hollóháza is kitett magáért. A vándorlás 
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során tapasztaltuk, hogy Regéc és Istvánkút között, a Dorgó körzetében a K jelzés 
erdıirtás miatt hiányzik. 

Bernáth M.:  Az OKT 50 keretén belül a hollóházi kulcsoházunkat kínáltuk 
szálláshelyként augusztus 12-13-i éjszakákra a résztvevı turistáknak. Sátorhelyeket 
is biztosítottunk, összesen 76.100 Ft szállásbevétel tudtunk realizálni. 

Hegedős Cs.:  Tájékoztatni szeretnélek benneteket, hogy a Turista Triatlon 
rendezvényünket 98 fı részvételével sikeresen megtartottuk. Szerettük volna, ha 
még többen vettek volna részt, de ettıl függetlenül örülünk ennek az eredménynek 
is. Szeretném megkérdezni, hogy mi lett a sorsa annak a jelentkezésnek, ami 
önkéntes munkával kapcsolatban volt? 

Balkányi F .: A Szövetségben lényegében valamennyien önkéntesen, társadalmi 
munkában látjuk el feladatainkat. A jelentkezı amiatt szeretne önkéntes munkát 
vállalni, mivel bérpótló támogatásban részesül, aminek a további juttatásához 30 nap 
munkaviszonyt, vagy önkéntes munkát kell igazolnia.  

Bernáth M.:  A közérdekő önkéntes tevékenységrıl a 2005. évi LXXXVIII. törvény 
rendelkezik. Ahhoz, hogy önkénteseket fogadó szervezetté válhassunk minisztériumi 
regisztrációra van szükség és természetesen mindazon kötelezettségvállalásra, 
melyet a jogszabály megfogalmaz.  

Kerekesné Sz őcs K.:  Hogyan tudunk folyamatosan napi 8 órás foglalkoztatást 
biztosítani a jelentkezınek, hiszen nincs arra kapacitásunk, hogy egy ember 
folyamatosan betanítsa a munkára, tanítsa és felügyelje a munkavégzését. 

Zárdai I.:  Jelenleg jómagam sem látok erre így esélyt. A segítı emberek mindig jól 
jönnek, de nem vagyunk erre felkészülve. 

Balkányi F.:  A jelentkezı kereskedı végzettséggel rendelkezik, most pedig 
vendéglátó szakon tanul.  

Gyurák J.:  Én sem látom biztosítva, hogy megfelelı folyamatos munkavégzést 
tudnánk biztosítani. Ehhez megfelelı feltételeket kell teremtenünk. 

Balkányi F.:  Stefan Kuis hívott telefonon, hogy jövıre április 21-re tervezzük a Nagy-
Milic találkozót. A fogadó település Kalsa lenne. Felvetette, hogy a Rákóczi 
kerékpáros túramozgalom lassan 5 éves, így jubileumi programot is szeretnének 
szervezni. Kérik, hogy az országos rendezvénynaptárba vetessük majd fel a 
programot. 

Zárdai I.:  Köszönöm az Egyebek napirendi ponthoz tett hozzászólásokat, 
tájékoztatásokat! Van még valakinek egyéb bejelentenivalója? Ha nincs, akkor 
megköszönve a részvételt bezárom a mai elnökségi ülést. 

 

kmf. 

 

 

 

 

 -------------------------------------------   ------------------------------------------ 
          Jegyzıkönyvvezetı      Elnök 


