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Elnökségi Ülés 

2011. december 14. 

 

Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint 

Napirendi pontok: 

1) 2011.10.04-i elnökségi ülés határozatainak áttekintése. 
2) Beszámoló a Magyar Természetbarát Szövetség legutóbbi elnökségi üléséről. 
3) 2012. évi kiemelt eseménynaptár. 
4) Tagszervezeteink 2012. évi programjainak a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró 

Szövetség által történő támogatása. 
5) Egyebek. 

 

Bernáth Marietta f őtitkár köszönti a megjelenteket és tájékoztatja az elnökséget, 
hogy Zárdai István elnök úr nem tud részt venni a mai ülésen, ezért az Alapszabály 
értelmében levezeti az elnökségi ülést. Ismerteti a napirendi pontokat. Javasolja, 
hogy a 2. napirendi pontot halasszák a következő elnökségi ülésre, mivel a 
beszámolót elnök úr ismertette volna. 
Az elnökség egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat és a javaslatot. 
 
1. napirendi pont 

Bernáth M.: az előző elnökségi ülésen hozott határozatok végrehajtása megtörtént 
(mellékelve). A határozatok a Határozatok Könyvébe bevezetésre kerültek. 
Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója? Ha nincs, 
kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolót. 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

49/2011. sz. Határozat 

A 2011. december 14-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag 
elfogadta a 2011. október 04-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról készült 
beszámolót. 

 

3. napirendi pont 

Bernáth M.: az őszi megyei értekezleten előkészítettük és egyeztettük a megyei 
Szövetség 2012. évi kiemelt eseménynaptárát. Ezt követően érkezett néhány időpont 
módosítási, illetve az eseménynaptárba történő felvételi kérelem, melyeket a 
napirendi pont előterjesztési anyagában ismertettem. Az Ózdi Természetjárók Köre 
június 03-án rendezi meg az Ózdi Kohász Teljesítménytúrát, melyet kérnek felvenni 
az eseménynaptárba. Kérem szavazzunk ennek felvételéről! 

Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja az Ózdi Kohász Teljesítménytúra 
felvételét a kiemelt eseménynaptárba. 
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Bernáth M.: A Zöld Sportok Clubja azzal a kéréssel fordult az elnökséghez, hogy a 
megküldött éves versenynaptáruk táblázatában szereplő 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12 
sorszámú teljesítménytúráikat vegyük fel a szövetségi eseménynaptárba. 

Balkányi F.: Ez rengeteg teljesítménytúra, én maximum 3 felvételét javaslom. 

Szemán L.: Az eseménynaptárban mindenki teljesítménytúrája szerepel, bevehetjük 
a Zöld Sportok Clubjáét is. Régebben csak 8-10 kiemelt szerepelt az 
eseménynaptárban, a többi pedig szakági volt. Ezzel együtt szerintem maximálni kell 
a versenyek egyesületenkénti számát. Én 4-et javaslok. 

Hegedűs Cs.: Az őszi megyei értekezlet arra való, hogy ilyen dolgokat 
egyeztessünk, ott kellett volna ezt megvitatni. Én is 4 teljesítménytúra felvételét 
támogatom. 

Makár R.:  4 teljesítménytúrát javaslok. 

Kerekesné Sz űcs K.:  Maximum 3-at támogatok. 

Bernáth M.:  Mivel a többség 4 teljesítménytúra felvételét támogatja, javaslom, hogy 
az 1, 3, 6 és 12-es sorszámúak kerüljenek be a Szövetség kiemelt 
eseménynaptárába. 

Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Zöld Sportok Clubja 1, 3, 6 és 12 
sorszámú teljesítménytúráinak felvételét a kiemelt eseménynaptárba. 

Hegedűs Cs.: Kérem, hogy a július 14-én megrendezésre kerülő Tiszaújvárosi 
Triatlon verseny Tiszaújvárosi Turista Triatlon verseny néven szerepeljen a kiemelt 
eseménynaptárban. 

Balkányi F.:  Javaslom, hogy a Szlovák-Magyar Nemzetközi Természetjáró 
Találkozónál írjuk oda, hogy VII. Nagy-Milic Szlovák-Magyar Nemzetközi 
Természetjáró Találkozó, hiszen mindenki így ismeri. 

Bernáth M.: A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete jelezte, hogy nyáron több 
tábort is szerveznek, melyek közül szeretné, ha néhány az eseménynaptárba is 
felvételre kerülne.  

Makár R.: Igen négy tábort neveztünk meg, melyek közül akkor a Bükki Kalandtúra 
és a Bükki Kerékpáros napközis tábor felvételét szeretnénk kérni. 

Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Bükki Fiatalok Természetjáró 
Egyesülete Bükki Kalandtúra és Bükki Kerékpáros napközis táborainak felvételét a 
kiemelt eseménynaptárba. 

Bernáth M.: A kiemelt eseménynaptárba rögzítsük a „120 éves a megyei szervezett 
természetjárás” programjait is? 

Demeter L.:  Szerintem, mivel ez egy egész éves komplett programsorozat nem 
kellene az eseménynaptárban szerepelnie, hanem külön kezeljük. 

Balkányi F.: Véleményem szerint is külön szerepeljen. 

Szemán L.: Mint az előbb mondtam, így is nagyon sok a kiemelt eseménynaptár 
programjainak száma, mindenképpen külön kezeljük. 

Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja, hogy a „120 éves a megyei szervezett 
természetjárás” ne szerepeljen a Szövetség kiemelt eseménynaptárában, külön 
programsorozat legyen. 
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Hegedűs Cs.:  A Tiszaújvárosi Sport Club szervezésében május 19-én lesz a túra, az 
útvonal Bükkszentkereszt-Tapolca. 

Szemán L.:  Júliusban az MHTE szervezésében az útvonal Herman Ottó Emlékpark 
– Garadna. 

Demeter L.:  Az augusztusi túrát elvállalja és megszervezi a Demeter Virág Baráti 
Kör és a Bernáth Bt. Természetjáró Köre közösen.  

Bernáth M.: A szeptemberi túra levezetését az őszi megyei vezetői értekezleten 
elvállaló egyesület sajnos nem küldte meg határidőre útvonalkínálatát. E-mailben 
történő megkereséseinkre nem érkezett válasz, így nem kérlelve tovább őket a 
Bernáth Bt. Természetjáró Köre ezen túra levezetését is vállalja. Mivel Demeter 
Lacival az augusztusi túrát közösen vezetjük, ezért szeretném, ha ezt is közösen 
tennénk. 

Demeter L.: Természetesen rendben, együttműködünk mindkét túránál. 

Bernáth M.: Beszélnünk kell a túrasorozat díjazásáról is. Mivel viszonylag hosszú 
túrasorozatról van szó, így javaslom, hogy legyenek külön fokozatok a teljesítésnél. 
Díjazásként adhatunk, kitűzőt, emléklapot, plakettet.  

Szemán L.:  Aki mind a 12 túrát teljesíti, annak adhatunk egy meglepetés ajándékot. 

Bernáth M.:  Akkor a díjazás lehet pl. 

  bronz fokozat elérésénél (6 túra teljesítése): emléklap, kitűző, 

 ezüst fokozat elérésénél (9 túra teljesítése): emléklap, kitűző, plakett, 

arany fokozat elérésénél (12 túra teljesítése): emléklap, kitűző, plakett, 
meglepetés ajándék. 

A díjak átadása 2013-ban az évnyitó túra keretében történjen. 

Balkányi F.: A bronz és ezüst fokozatokat az eléréskor kapják meg a teljesítők, míg 
az arany fokozatot és az újonnan elért bronz és ezüstöt a 2013. évi évnyitó túránál. A 
túrán résztvevők névsorát a túravezetők külön túrajelentésen vezetik. 

Bernáth M.: Kérem szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a Szövetség kiemelt 
eseménynaptárára vonatkozó változtatásokat! 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

50/2011. sz. Határozat 

A 2011. december 14-én megtartott elnökségi ülés határozata alapján az elnökség 
egyhangú szavazással a 2012. évi B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kiemelt 
eseménynaptárát a változtatásokkal elfogadja. 

 

4. napirendi pont 

Bernáth M.:  Kovács A. a Zöld Sportok Clubjától készített egy javaslatot az 
egyesületek támogatására, melyet előzetesen az elnökség valamennyi tagjának 
megküldtem. Kértem az elnökségtől, hogy valamennyien gondoljuk át a támogatás 
lehetőségét és további javaslatainkat egymásnak a mostani ülést megelőzően 
küldjük meg. A javaslatok átgondolásához elkészítettem a november 30-i pénzügyi 
állapotot tükröző helyzetet, melyet szintén valamennyi elnökségi tag részére 
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eljuttattam. Saját támogatási szempont javaslataimat szintén megküldtem, érkezett 
továbbá javaslat Demeter László és Hegedűs Csaba részéről. További 
előterjesztéseket nem kaptunk, inkább ezek egyikét-másikát észrevételező 
véleményeket. Mindezek alapján kellene döntenie az elnökségnek. Az időszaki 
bevétel-kiadás adatokból látszik, hogy a pénzügyi helyzetünk stabil, ez alapján 
valamilyen formában támogathatunk.  

Hegedűs Cs.:  Először azt kellene eldönteni, hogy támogassuk-e egyáltalán az 
egyesületeket.  

Bernáth M.: Eddig is támogattuk a rendezvényeket (pl. kitűzők). 

Balkányi F.:  Úgy jó, ahogy Marietta fogalmazta, a rendezvényeket és nem az 
egyesületeket támogattuk eddig is. 

Demeter L.:  Azon kellene gondolkozni, hogy szán-e az elnökség erre keretet? Ha 
igen, támogatom, de minden egyesületnek legyenek egyenlő esélyei. 

Szemán L.:  Ha adunk támogatást el kell dönteni, hogy kötött-, vagy 
szabadfelhasználása legyen pénzügyileg, projektet, vagy szervezetet támogassunk, 
automatikusan vagy pályázás alapján járjon. 

Hegedűs Cs.:  Most kell dönteni, vagy terjesszük a májusi közgyűlés elé? 

Demeter L.:  Ha kiállítunk egy keretet, most is el lehet dönteni. 

Bernáth M.:  Ha van pl. egy 200.000 Ft-os keret egész évben, milyen feltételhez 
kössük az odaadását? 

Demeter L.:  Szabad felhasználású, feltételekhez kötött, mindenki számára  
elérhető, évi egyszeri támogatást javaslok. És cserébe kérek érte egy olyan  
programtervezetet, amit a Szövetség szabadon felhasználhat arra a célra, hogy  
a támogatási keretösszeg megtérüljön. 

Bernáth M.:  A javaslataim 2. pontjában írtam, hogy pl. a Szövetségen keresztül 
MTSZ igazolványt érvényesítők befizetett tagdíjának (igazolványtípustól függően) 
meghatározott részét adjuk vissza az illető tagszervezetnek saját rendezvényei 
megvalósításához.  

Hegedűs Cs.:  Azt, hogy valaki tag, miért kellene támogatni. Én inkább azzal értek 
egyet, hogy azoknak adjunk támogatást, akik segítik pl. a Szövetség munkáját. 
Elvárok valamit és majd azt honorálom.  

Bernáth M.: Ebben az esetben a személyt kellene honorálni, nem az egyesületet, 
hiszen nagyon sok feladatot egyének vállalnak el, nem pedig egy egész egyesület. 

Makár R.: Az is igaz, hogy ha valaki Miskolcon lakik, sokkal könnyebben tud 
segíteni, mint akinek vidékről kell még beutaznia. 

Szemán L.:  Ha személy szerint írjuk, ki mennyit segített, abból előbb utóbb vita lesz. 
Próbálkoztunk már ilyennel mi is, de nem ez volt a jó megoldás. Én azt javaslom 
továbbra is, hogy a projekttámogatás a jó (teljesítménytúrák, versenyek). De azért 
feltenném a kérdést, hogy csak azért támogassunk, mert most van pénze a 
Szövetségnek? Mi lesz jövőre? 

Kerekesné Sz űcs K.: Zárdai I. elnök úr e-mailben reagált a különböző javaslatokra 
(mellékelve). Ezzel teljes mértékben egyetértek, ráadásul jövőre bizonytalanok a 
pénzforrások is, ezért én sem javaslom az egyesületek pénzbeli támogatását. 
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Szemán L.:  Én is igazat adok elnök úrnak abban, hogy ezt a támogatási 
keretösszeget másra is el lehetne költeni, pl. Petőfi kilátó, turistautak jelzésfestése, 
stb. Ez egyébként kötelességünk is. 

Demeter L.:  Fordíthatnánk ezt az összeget pl. a kulcsosházak komfortosabbá 
tételére is, hiszen ez befektetés lenne a jövőbe is. 

Balkányi F.:  Én továbbra is a kitűzőkkel való támogatást javaslom, ahogy Marietta a 
javaslatai első pontjában ezt meg is említi, de 100 db helyett 150 db legyen. 

Bernáth M.: Mivel az elhangzottak alapján az elnökség többsége nem támogatja az 
egyesületek anyagi természetű támogatását, kivételt képez az idei évhez hasonló 
kitűzővel való támogatás csak emelt, 150 db mennyiséggel, így a támogatásra 
készített anyagomat visszavonom. Szavazzunk azonban a többiek javaslatairól, hogy 
elfogadjuk-e őket? 

Először Kovács Attila beadványáról szavazzunk, hogy támogatjuk-e javaslatait? 

Az elnökség egyhangú szavazással elutasítja Kovács Attila beadványát. 

Hegedűs Csaba beadványát támogatja-e az elnökség? 

Az elnökség egyhangú szavazással elutasítja Hegedűs Csaba beadványát. 

Demeter László beadványát támogatja-e az elnökség? 

Az elnökség egyhangú szavazással elutasítja Demeter László beadványát. 

Szavazzunk akkor arról, hogy az elnökség támogatja-e a Szövetség 
tagegyesületeinek, szakosztályainak a 2012. évi kiemelt eseménynaptárban szereplő 
rendezvényei közül az általuk kiválasztott egyik program megvalósítását 150 db 
kitűző elkészítéséhez szükséges fém alkatrész biztosításával, valamint igény esetén 
a célszerszám Szövetségben való használatával? 

Szavazás eredménye: Egyhangúlag elfogadva. 

 

51/2011. sz. Határozat 

Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a B.-A.-Z. Megyei 
Természetjáró Szövetség tagegyesületeinek, szakosztályainak a 2012. évi kiemelt 
eseménynaptárban szereplő rendezvényei közül az általuk kiválasztott egyik program 
megvalósítását 150 db kitűző elkészítéséhez szükséges fém alkatrész biztosításával, 
valamint igény esetén a célszerszám Szövetségben való használatával támogatja. 

 

5. napirendi pont 

Bernáth M.:  Az Egyebek napirendi pontban az alábbiakról szeretném tájékoztatni az 
elnökséget. 

Az évnyitó túra időpontja 2012. január 07. szombat, 1300 óra. A honlapon fent van a 
kiírás. 

2011. december 13-án elindult a túravezetői tanfolyam. Az előzetes jelentkezői 
létszám 40 fő. Az oktatók: Garadnay Sándor, Balkányi Ferenc, Kiskun Magdolna, 
Szemán László.  
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Az Encián kupa technikai munkáihoz felkértük Csarnai Bélánét, Garadnay Sándort, 
Váradi Zsófiát és Herr Gyulát Valamennyien elfogadták és megkezdték a verseny 
előkészületi munkáit. 

A Népek Tavasza rendezvényünkre levélben megkértük az engedélyt az 
Északerdőtől és a Környezetvédelmi Felügyelőségtől. 

Februárban lesz a Kocsonya Fesztivál, a kiemelt eseménynaptárban ez nem 
szerepel, mert biztosan még nem tudjuk, hogy lesz-e ismét Zöld Sátor, vagy az 
anyagi bizonytalanságok esetleg ennek megjelenését is nehezítik. 

Egyéb észrevétel, megjegyzés, kérdés? Ha nincs, akkor köszönöm a részvételt és 
bezárom az elnökségi ülést. 

 

kmf. 

 

 

 ----------------------------------    -------------------------------------- 

        jegyzőkönyvvezető      főtitkár 

  


