Elnökségi Ülés
2012. június 07.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:
1) 2012. április 25-i és 2012. május 4-i elnökségi határozatok végrehajtásának
áttekintése.
2) Szervezett túrák, teljesítménytúrák, túraversenyek a Bükkben, várható
változások.
3) Petőfi kilátó karbantartása.
4) Bizottságok működése, létrehozása, fejlesztési elképzelések.
5) Egyebek.
Makár Richárd elnök köszönti a megjelenteket, ismerteti a napirendi pontokat.
Az elnökség egyhangúan elfogadja a napirendi pontokat.
1.napirendi pont
Makár R.: Az előző elnökségi üléseken hozott határozatok végrehajtása a csatolt
beszámolók szerint megtörtént (mellékelve). A határozatok a Határozatok Könyvébe
bevezetésre kerültek. Az elkészített beszámolókat Bernáth Mariettától előzetesen
megkaptuk. Van-e valakinek egyéb észrevétele, kérdése?
Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolót?
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
18/2012. sz. Határozat
A 2012. június 07-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan
elfogadta a 2012. április 25-i és 2012. május 4-i elnökségi ülés határozatainak
végrehajtásáról készült beszámolókat.

2. napirendi pont
Makár R.: Második napirendi pontunk apropóját az MTSZ honlapján megjelent cikk
és Jakab Annamária TTT elnökének levele adja (mellékelve). Úgy tudom, hogy az
MTSZ Heves megyével felveszi a kapcsolatot. Nekünk is beszélnünk kell erről, meg
kell hívni azokat az egyesületeket, akik itt érintettek.
Garadnay S.: Át kellene gondolni, hogy mi legyen a Szövetség taktikája. Vagy
megvárjuk, míg az MTSZ és a BNPI lép, vagy elébe megyünk és kezdeményezünk
egy találkozót más Szövetségekkel és a Nemzeti Parkkal. Utóbbit javaslom, legyen
egy előzetes megbeszélés, utána egyeztessünk az MTSZ-szel.
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Makár R.: Az MTSZ honlapján megjelent cikk tanúsága szerint a Bükki Nemzeti Park
az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőséget, valamint az Egererdő Zrt. és az Északerdő Zrt. képviselőit hívta meg
március elején, hogy közösen beszéljék meg a Bükki Nemzeti Park területén
jelentkező szervezett túra rendezvényekkel kapcsolatos tapasztalatokat. A két
érintett, legalább megyei Szövetségekkel azonban nem vették fel a kapcsolatot.
Zárdai I.: A TTT kéri a teljesítménytúra rendezők véleményét.
Bernáth M.: A cikkben szerepel, hogy a Bükki Nemzeti Park honlapján hamarosan
fenn lesz egy ajánlás, illetve az engedélyezéshez előkészített adatlap. Ez a mai
napig még nem jelent meg, azonban úgy vélem, időben szükséges lépéseket
tennünk, hiszen októberben már a 2013. évi programok előkészítés alatt állnak.
Mindenképpen el kell érjük, hogy egyesületenként legalább egy teljesítménytúrát és
a hosszú múltra visszatekintőeket
engedélyezzék. A Népek Tavasza
teljesítménytúrával kapcsolatban pedig érdemes megvizsgálni annak lehetőségét,
hogy a 10 km-es rövid táv útvonala kialakítható-e úgy, hogy az a BNPI területét ne
érintse, ezáltal is csökkentve a Nemzeti Park terhelését.
Garadnay S.: Tudunk olyan eseteket, amikor nem megyénkbeli, illetve heves
megyeiek jönnek a Bükkbe teljesítménytúrákat szervezni. Más helyeken lehet
szervezni, nekünk itt a Bükkben majd nem? Kérdezzetek rá holnap az új MTSZ
elnökségnél mit akarnak csinálni a turizmussal? Hogyan lesznek így fiatal
túratársaink?
Makár R.: Holnap lesz az MTSZ ülés, természetesen felvetem ezt a témát.
3. napirendi pont
Makár R.: Ezen napirendi pont elővezetésére megkérem Bernáth Mariettát.
Bernáth M.: Mint az éves közhasznúsági jelentések és számviteli beszámolók
alapján is ismert, a Petőfi kilátóval kapcsolatban minden évben bérleti díj bevétellel
bír Szövetségünk. Többek között ennek megfelelően is kötelességünk a kilátóra
történő biztonságos feljutás és természetesen a turisztikai látogathatóság biztosítása.
Hosszú éveken keresztül nem fordítottunk kellő gondot a karbantartási munkák
folyamatos végzésére, így 2010-ben veszélyes állapotot elérve egy időre le is kellett
zárni a kilátót. A keleti és déli mezőkben beszakadt deszkázatrészek miatt akkor úgy
határozott az elnökség, hogy kompletten cseréljük ezen mezők deszkázatát, csakúgy
mint a középső, lépcsőfeljárót érintő mezőét. 2011-ben az egyik lépcsőforduló
deszkázata szorult hasonló okok miatt cserére, illetve terveztük a korlátelemek
faszerkezetének újrafestését is. Ez utóbbira azonban ősszel már nem került sor az
időjárás bizonytalanná válása miatt, így a munkálatokat erre az évre halasztottuk. Két
alpintechnikai kivitelezéssel foglalkozó cégtől kértünk árajánlatot, melyek a csatolt
melléklet szerintiek. Az alapanyagot Szövetségünk biztosítja, mivel másfél évvel
ezelőtt az ÉMÁSZ Nyrt. támogatásának köszönhetően 25 l olyan felületkezelő
anyagot kaptunk térítésmentesen, amellyel a korábbi évben a három mezőrész
festése történt.
Ezen túlmenően intézzük az északi és nyugati mezők teljes cseréjére történő
kivitelezéshez is az árajánlatok bekérését. Sajnos magas az alapanyag ár, így minél
több helyről igyekszünk árajánlatot kérni, hogy a legkedvezőbbet érhessük el. Ezek
táblázatba foglalása a beérkezéseknek megfelelően folyamatban van, és a soron
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következő elnökségi ülésre előkészítem. Azonban a tavalyról áthúzódó fakorlát
festési munkáiról már most dönthetünk, hogy haladjunk a munkával, a második
ütemben pedig a két mező cseréjéről a jóváhagyott éves keretnek és az ajánlati
áraknak megfelelően hozhatunk a későbbiekben döntést.
Zárdai I.: A kilátó fokozottan ki van téve az időjárás viszontagságainak, ezért
többször is igényli a karbantartást. A korlát deszkáinál is sok probléma van, amit
ellenőrizni kell. Javaslom, hogy idén legyen meg annak a három mezőrésznek is az
aktuális karbantartása, amit két évvel ezelőtt teljesen cseréltünk. Igyekezzünk
megőrizni az állapotát.
Balkányi F.: Az ajánlattevővel ki kell menni a helyszínre felmérni a tennivalókat. A
korláttal lehetne kezdeni. Úgy tudom, hogy területi engedélyt kell kérni, hogy
gépkocsival be lehessen hajtani.
Bernáth M.: Minden alkalommal jeleztük eddig a BNPI-nek, hogy mikor és milyen
jellegű karbantartási munkákat végzünk a kilátónál. A munkák befejezésekor pedig
szintén megküldtük értesítésünket. Jelen esetben is természetesen így fogunk
eljárni.
Makár R.: Most döntsünk akkor az első ütemről, a következő elnökségin pedig a
másodikról.
Szavazzunk arról, hogy az ajánlattevők közül melyik árajánlatát választjuk.
Szavazás eredménye: „B” ajánlattevő árajánlata egyhangúan elfogadva.
19/2012 sz. Határozat
A 2012. június 07-én megtartott elnökségi ülés határozata alapján egyhangú
szavazással a Petőfi Kilátó felújítási és karbantartási munkáira szóló „B” jelű
árajánlatot fogadta el az elnökség, melyet a Tóth Alpin Bt. nyújtott be.
4. napirendi pont
Makár R.: Már a közgyűlésen is említettük, hogy a Szövetség működésén változtatni
kell. Vannak olyan emberek, akik több feladatot is ellátnak, mások pedig nem. Ilyen
ember pl. Bernáth Marietta főtitkár, aki a munkák 80 %-át végzi. Szeretnénk a válláról
levenni egy párat és ezért javaslatokat kérünk.
Már vannak olyan bizottságok, ahol lelkiismeretes munka folyik - pl. Számvizsgáló-,
Fegyelmi-, - vannak olyan emberek, akik nagyszerűen látják el feladataikat – pl.
technikai munkák Balkányi Ferenc, Csarnai Béláné minősítések, Garadnay Sándor
oktatási rész. Működik az Északi Tájakon szerkesztése Bartók Julianna jóvoltából.
Balkányi F.: Technikai munkák folyamatosan lesznek, eddig is segítettem ezután is
fogok, de kellene még egy ember. A turistajelzések festése és ezek ellenőrzése
természetesen idényjellegű, ekkor jelentkezik koncentráltabban a munka.
Bernáth M.: A tavaszai bronzjelvényes túravezetői tanfolyam után gondolkodhatnánk
ősszel egy ezüstjelvényes tanfolyam beindításáról, hiszen több mint 5 éve nem volt
ilyen képzés sem.
Garadnay S.: Nincsen akadálya, de ne feledkezzünk meg arról, hogy tavaly két
szervezettel is együttműködve két külön pályázat benyújtására került sor, melyben
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vállaltuk túravezető képzés megtartását és ezek éppen az őszi, jövő év eleji
időszakra esnének. Nem volna szerencsés, ha három képzés lenne párhuzamosan,
mivel nem volna elég kapacitásunk a kivitelezésre. Szeretném megkérdezni, hogy
ezen pályázatok helyzetéről rendelkezünk már információval?
Bernáth M.: Igen, valóban. Zárdai Pisti a fonyi Abaúj Hegyköz Térségi Civil
Szövetség pályázatkészítésénél volt kapcsolattartó, míg jómagam a Hernád
Medence Térségi Közalapítvány pályázatának készítésénél közvetítettem. Az
oktatási tematika összeállítását Garadnay Sándor végezte. Eddig egyik pályázat
támogatásáról sem kaptunk visszajelzést, de akkor felvesszük az érintett
szervezetekkel a kapcsolatot.
Makár R.: Az Északi Tájakon újságunk interneten jelenik meg, újítani kellene rajta.
Több téma is van, ami nem kerül feldolgozásra, így pl. nemcsak azt kellene beleírni,
hogy milyen programok voltak, hanem azt is milyenek lesznek. Van erre egy excel
táblázatom, ebben lehetne vezetni a túraprogramokat elektronikusan. Praktikusabb
és áttekinthetőbb is lenne. Közreadnánk az egyesületek körében, kérve
programjaikkal való feltöltését és ezt követően mind az újságban, mind a
honlapunkon egységes szerkezetben megjelenhetne. További megjelenési
lehetőségek feltérképezése pedig anyagi lehetőségek függvényében.
Garadnay S.: Nem rossz ötlet, de ami ebbe a „túranaptárba” bekerül, azokat a
túrákat mind meg is kellene tartani.
Bernáth M.: Kísérletképpen elkezdhetjük a szeptember-december havi egyesületi
túrákkal. Körlevélben kérjük fel az egyesületek vezetőit, az elnökségből pedig kellene
egy személy, aki ezeket összefogja.
Solczi Á.: Én szívesen segítek.
Makár R.: Rendben, akkor a hegyitura e-mail címről kiküldjük a körlevelet és a
táblázatot, Ági pedig fogadja és szerkeszti az információk alapján az összesített
táblázatot.
Csarnai B.né: Akik túráznak, ismerik a minősítésekkel kapcsolatos tennivalókat. A
jelvényeket eddig bizományba átvettük és minősítés után átadtuk, de most egy
hónapban egyszer jegyzőkönyvet kell kiállítani az MTSZ-nél történő igényléshez és
utólag küldik ki a jelvényeket. Ezt érdemes lenne megírni az egyesületeknek is és jó
lenne, ha valaki a jegyzőkönyvek készítésénél segítene a tennivalókban. Javaslom
Sum Annát és Solczi Ágit segítségnek.
Makár R.: Mivel mindketten vállalják, szavazzunk a Minősítési Bizottság tagjaira.
Elfogadjuk-e Csarnai Bélánét elnöknek, Sum Annát és Solczi Ágnest tagnak?
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
20/2012 sz. Határozat
A 2012. június 07-i elnökségi ülés határozata alapján egyhangú szavazással az
elnökség elfogadta a Minősítési Bizottság elnökének Csarnai Bélánét, tagjainak Sum
Annát és Solczi Ágnest.
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Makár R.: Az éves eseménynaptárunk a gyalogos szakágra épül leginkább, de
vannak még magashegyi-, kerékpáros-, vízi szakágak is. Itt is kellene bizottságot
alapítani és a túráknak több megjelenést biztosítani. Javaslom, hogy legyen
Magashegyi Szakág Bizottság, melybe felkérjük Zárdai Istvánt és Nagy Lajost,
Kerékpáros Szakág Bizottság, melybe Szalai Zitát, Tóth Ferenc Attilát é szívesen
közreműködöm itt én is, valamint keressünk alkalmas személyeket a Vízi Szakág
Bizottságba is. Ezeken gondolkozzunk a soron következő elnökségi ülésig és kérjük
fel a jelölteket munkavégzésre.
Balkányi F.: Javaslom, hogy a teljesítménytúráknak, versenyeknek is legyen egy
külön felelőse. Kellene egy Verseny Bizottság, aki összefogja mind a szövetségi
versenyeket, mind begyűjti a megyei tagszervezetek teljesítménytúráinak,
versenyeinek eredményeit. Szinte alig tudunk eredményeket.
Bernáth M.: A versenyekre, teljesítménytúrákra egyesületenként tavaly is és idén is
biztosított a Szövetség kitűző alapanyag támogatást és cserébe az írásos
beszámolók megküldését kértük, melyet a Szövetség honlapján közzétettünk. Voltak
egyesületek, akik ezt önmaguktól megtették, többeknek azonban külön fel kellett
hívni a figyelmét. Azon rendezvényekről azonban, melyek kitűző támogatásban nem
részesültek, nem kaptunk értékelést, beszámolót. Pedig a teljes körű munkához ez is
hozzá tartozik, nemcsak a résztvevői „toborzás” a programok honalapunkon való
közzétételével. Szívesen átadom a megyei szervezetek által rendezett
teljesítménytúrák, versenyek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, a Szövetség
teljesítménytúráinak, versenyeinek szervezésének koordinálását, ha elvállalja valaki.
Az Északi Tájakon újság szerkesztésében korábbi években vállaltam rendszeres
szerkesztői közreműködést, azonban az utóbbi másfél-két évben már csak
alkalmanként egy-egy cikkel tudom segíteni a munkát. Sajnos nem tudok odafigyelni
arra, hogy pl. programajánlatok és egyéb fontos rovatok is rendszeres szerkesztéssel
megjelenjenek. Kísérletet tettem bizottság létrehozására, eredménytelenül.
A kulcsosházakhoz is szükséges lenne bizottság létrehozása, mely foglalkozna a
szállásfoglalások
visszaigazolásával,
a
létesítmények
karbantartásával,
fejlesztésével, az ott található eszközök leltározásával, selejtezésével, egyéb
munkálatokkal. Jelenleg ezen feladatokat is elvégzem, illetve koordinálom.
Hollóházán aktuális munkaként a gondnok értesítése alapján az ereszcsatornák
tisztítását és az épülettől a telek határa mentén húzódó vízelvezető árokig tartó rész
tisztítását kellene elvégezni. Két lehetőség van, vagy mi vállaljuk egy munkatúra
keretében, kimegyünk és megcsináljuk, vagy a gondnokot bízzuk meg és kifizetjük.
Makár R.: Szerintem a nyári elfoglaltságok és a nagy távolságra tekintettel kérjük
meg a gondnokot és fizessük ki neki.
Bernáth M.: Rendben felhívom és megkérem a munkavégzésre.
Makár R.: A kulcsoház bizottságba javaslom Székely Krisztinát, szívesen beletanul a
munkába. További személyeket is igyekezzünk bevonni. A következő elnökségi
ülésen kérjük az elnökség tagjainak javaslatait és feladatvállalását.
5.napirendi pont
Bernáth M.: A Sportintézet pincéjében is időszerű a rendrakás, selejtezés,
leltározás. Ennek elvégzésére felkérek 2-3 főt és még ebben a hónapban
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elvégezzük. Aktuális a nyári ügyeleti rend (július, augusztus) elkészítése és
közzététel is, melyet szintén intézek.
Balkányi F.: Tájékoztatom az elnökséget, hogy egy pár jelzésfestésre még nincs
egyesületi jelentkező. A határidő V. 30-a volt, így akkor most már fogadunk egyéni
jelentkezőket is.
Makár R.: Ha nincs más kérdés, javaslat bezárom az elnökségi ülést.
kmf.
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