1

Elnökségi Ülés
2012. november 13.
Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:
1) A 2012. 09. 13-i elnökségi ülés határozatainak áttekintése.
2) Beszámoló a Szövetség 2012. III. negyedévi működéséről, programjairól,
gazdálkodásáról.
3) Beszámoló pályázatok állapotáról, pályázati lehetőségek.
4) Főtitkári beszámoló a 2012. III. negyedévi tevékenységéről.
5) Mikulástúra, évnyitó túra 2013., Népek tavasza teljesítménytúra programok
előkészítése.
6) 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 megtörtént
(mellékelve). A határozatok a Határozatok Könyvébe bevezetésre kerültek. Van-e
valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs, kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a
beszámolót.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
30./2012. sz. Határozat
A 2012. november 13-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan
elfogadta a 2012. szeptember 13-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról
készült beszámolót.
2. napirendi pont
Makár R.: elkészült a beszámoló a Szövetség III. negyedéves működéséről,
programjairól, gazdálkodásáról (mellékelve). Kérdés, kiegészítés, észrevétel van-e a
jelenlévők részéről? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a
beszámolót.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
31./2012. sz. Határozat
A 2012. november 13-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan
elfogadja a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2012. III. negyedévi
működéséről, programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót.
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3. napirendi pont
Makár R.: a folyamatban lévő pályázatok készültségi foka, szerződéskötés alatt álló
pályázat felolvasása (mellékelve). Szeretném felhívni a figyelmet, hogy az elnökségi
ülés előtt megküldött anyag kiegészítésre kerül azzal, hogy 2012.11.10.-én kiírásra
került a 2013. évi Működési költség pályázat, melynek beadási határideje
2012.12.10. A pályázat elkészítéséhez várjuk az elnökség és bizottságok tagjainak,
vezetőinek 2013. évre vonatkozó javaslatait, ötleteit, melyet a Szövetség fejlődése,
fejlesztése érdekében szeretnének megvalósítani. Van-e valakinek észrevétele,
kérdése? Ha nincs, kérem a jelenlévők szavazását a beszámoló elfogadásáról.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
32./2012. sz. Határozat
A 2012. november 13-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan
elfogadja a pályázatok állapotáról szóló beszámolót.
4. napirendi pont
Bernáth M.: 2012. III. negyedévi főtitkári tevékenységemről az elnökségi ülés előtt
szintén megküldtem beszámolómat, egyéb kiegészítenivalóm nincs. (mellékelve).
Makár R.: Van-e valakinek kérdése, ha nincs, akkor szavazzunk elfogadjuk-e a
beszámolót.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
33./2012. sz. Határozat
A 2012. november 13-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan
elfogadja a 2012. év III. negyedévi főtitkári beszámolót.
5. napirendi pont
Makár R.: idén is megszervezésre kerül a Mikulástúra, melynek időpontja 2012. 12.
08. szombat, helyszíne Miskolc-Királyasztal; Miskolci Állatkert és Kultúrpark.
Együttműködő partnerek: Miskolc Városi Diáksport Szövetség, B.-A.-Z. Megyei
Diáksport Tanács, Miskolci Állatkert és Kultúrpark és a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség. Bernáth Marietta az együttműködő partnerekkel
megkezdte az előzetes egyeztetéseket, mely alapján elkészítettük a programkiírást,
amit természetesen megküldünk a tagegyesületeknek és felkerül a Szövetség
honlapjára is.
Útvonal, indulás idő:
1./ Rövid túra – indulási idő - 9:30
Királyasztal-Vadaspark- (Z) - Ortás-rét - (S) - Nagy-Ortás-tető - (S)- Égés-tető (S)Ostoros-nyereg - (Majál kék kör út) – Királyasztal. Táv: 6,0 km, szint: 120 m.
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2./ Hosszú túra - indulási idő - 9:00
Királyasztal-Vadaspark- (Z) - Ortás-rét – (Z) - Kis-galya – (Z) – Keskeny-lyuk - - (Z)
– Lencsés-nyereg – (P) – Dolka-hegy – (P) - Molnár-szikla – (P) – Csanyik-völgy
bejárata – (P+) –Sanofi (Chinoin) parkoló – (Z+) – Királyasztal-Vadaspark.
Táv: 11,5 km, szint: 270 m.
3./ Vadasparki sétaút – indulási idő – 10:00
Óvodás korú gyermekek részére.
Résztvevők előzetes regisztrációja (jelentkezési határidő: 2012.11.26.)
-

-

közép-általános iskolák az MVDSZ-nél
a Természetjáró Szövetségnél csak tagegyesületek túrázói és gyermekeik. A
Természetjáró Szövetségnél résztvevői gyermek létszámkorlát: 50 fő +
létszámuknak megfelelő kísérői létszám (minden 10 gyermek után 1 fő
felnőtt.)
Határidőn túli jelentkezést nem tudunk elfogadni.

Résztvevők helyszíni regisztrációját végzi: Miskolc Városi Diáksport Tanács
(diákok).
Részvételi díj:
-

-

-

általános és középiskolások iskolánként meghatározott felnőtt kísérői
létszámmal az MVDSZ-nél történő előzetes jelentkezés alapján díjmentesen.
Megadott kísérői létszám feletti felnőtt kísérők az Állatkertbe belépőjegy
váltása mellett léphetnek be.
A rövid és hosszú túrákon tagegyesületi túratársak és gyermekeik csoportot
alkotva díjmentesen vehetnek részt, a Vadasparki díjmentes belépés az
előzetesen jelentkezett gyermekek számára biztosított és minden 10 gyerek
után 1 fő felnőtt díjmentesen. A többi felnőtt kísérő belépőjegy váltása mellett.
A résztvevő segítő túravezetők belépése az általunk vezetett csoporttal az
Állatkertbe díjmentes.

Feladatok, eszközök, létszám szükséglet:
•

Regisztrációs feladatokhoz szükséges eszközöket (1 db asztal, 1 db pad, 1 db
sátor) az Állatkert biztosítja. Felállításukhoz szövetségi segítséget adunk.

•

Teafőzéshez alapanyagot biztosítja az MVDSZ. A főzéshez szükséges
eszközöket (üst, üstház, kancsók, tálcák, gázpalack stb.) és 1 db 6x3 m-es
sátrat a Szövetség biztosítja. Asztalt, lócát az MVDSZ biztosít. A főzéshez
szövetségi segítségünk szükséges.

•

Túravezetéshez túravezetők. A Vadasparki sétatúrák biztosításához igény
esetén az Állatkert által biztosított létszám feletti szükséglet biztosítása.
Túravezetők felkérésére az egyesületvezetők, bizottságvezetők felé, elnökség
tagjai felé e-mailben 2012. 11. 08-án megkereséssel fordultunk. Egyelőre
kevés jelentkező.

A honlapunkon is közzé tesszük, hogy túravezetőket várunk Mikulástúránk
megrendezéséhez, azonban szeretném megkérdezni, hogy a jelenlévők közül ki
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tudna segíteni a rendezvény megvalósításában az előbb említett területek
bármelyikén?
Mikulásról, hangosításról az MVDSZ gondoskodik. Szövetségi krampuszokat szintén
köszönettel fogadunk.
Szövetségünk Mikulás zacskóval, emléklappal (500-500 db) támogatja a
rendezvényt, valamint a fentebb említett eszközök és a túravezetés, teafőzés,
sátorállítás térítésmentes szolgáltatásnyújtásával. Támogatás szerzésének
köszönhetően 500 db kitűzővel is támogatjuk a Diáksport által szervezett gyerekeket.
A Szövetség által regisztrált túratársak és gyermekeik részére szintén biztosítunk
kitűzőt és Mikuláscsomagot a kapott támogatásból. A kitűzők készítéséhez szintén
kérjük segítségeteket.
Bernáth M.: A B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviselete által 2012.10.31.-én
történt felhívás közzétételnek köszönhetően 2012.11.08.-ig támogatási kérelmet
nyújthattunk be az év még hátralévő rendezvényének támogatása érdekében.
Szövetségünk a Mikulástúra programunkhoz kért támogatást 100.000 Ft összegben,
melynek odaítéléséről a mai napon döntöttek. Levélben történő hivatalos értesítést
egyelőre természetesen még nem kaptunk, azonban telefonos érdeklődésünkre
pozitív visszajelzés érkezett.
Lugosi J.: a Szövetségi sátorhoz kellene egy pár díszítőelem (lufi, girland, toboz). A
díszítésben, teaosztásban szívesen segítek.
Sum A.: Hosszú túra vezetését vállalom.
Váradi Zs.: Én is vállalok túravezetést a hosszabb távon.
Csarnai B.-né: Mi Bélával szintén segítünk a túravezetésben. A táv mindegy, ahol
jobban szükség van ránk.
Bernáth M.: Nagy Lajos mivel munkahelyi kiküldetése miatt ma nem tudott eljönni az
ülésre, a napirendi pontokhoz kapcsolódóan jelezte, hogy szakosztályi Mikulástúrájuk
miatt a szövetségi Mikulástúrán nem tud segíteni, viszont a Népek Tavaszán
bármiben segít.
Kerekesné Szűcs K.: Én a hosszú túra vezetését szeretném vállalni.
Solczi Á.: Én sajnos nem tudok segíteni, mert elfoglaltságom lesz azon a napon.
Balkányi F.: A rendezvényközpontban segítek a sátrak felállításában és egyéb
feladatokban, túravezetést azonban nem tudok sajnos vállalni.
Makár R.: ezen napirendi pontunkban másodikként jelzett program az Évnyitó túra.
Időpont: 2013.01.05., szombat, 13:00
Helyszín: Turista Pantheon
A résztvevők csillagtúrával közelítik meg a találkozó központi helyszínét, ahol 13
órakor köszöntők mondása, koszorúzás, a 120 év 120 km jubileumi túrasorozat
díjainak átadása.
Ellátás: tea, melyhez az alapanyagot a Szövetség biztosítja.
Közreműködő tagegyesület: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület.
Gondoskodnak a teafőzésről, Szemánné Máté Katalin egyesületi elnökkel előzetesen
már egyeztettük.
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A kiírást decemberben elkészítjük, honlapon közzétesszük, tagszervezeteknek
elektronikusan megküldjük.
A XVI. Népek Tavasza teljesítménytúrájával kapcsolatosan a következőket
szeretném elmondani:
Engedélyeztetés: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőséghez postai úton benyújtva 2012. 11. 08-án. Északerdő Zrt.-hez
benyújtás december hónapban.
Útvonalak: 10 km, 15 km, 30 km, 42 km helyett 10+30 km; 10 km-es távot új
útvonalra, Natura 2000 területen kívülre helyezzük. A 42 km-es távon az átlag
résztvevői létszám 30 fő alatti volt az elmúlt években, így a többletszervezés, az
érintett fokozottan védett természetvédelmi terület miatt inkább kivesszük ezen táv
teljesítését, helyette biztosítanánk a 10+30 km táv teljesítését.
Szervezőcsapat összeállítása: határidő: 2012. 12. 17. - szervezési megbeszélések
megkezdése 2013. 01. 08. Januárban kétheti, februárban heti rendszerességgel
témafelelősök által munkajelentés készítése az elvégzett feladatokról. Személyesen
történő egyeztetések januárban kétheti, februárban heti rendszerességgel.
6. napirendi pont
Bernáth M.: Értékcikk árusítás utolsó napja ebben az évben 2012. 12. 11. (kedd),
tekintettel arra, hogy az MTSZ felé az összesítő elszámolásokat és ellenérték utalást
még ebben az évben meg kell tennünk. Egyéb ügyekben utolsó ügyfélfogadás napja
2012. 12. 18. Nyitás: 2013. 01. 08.
2013 évi kiemelt eseménynaptár teljesítménytúráihoz 2012.11.12.-i határidővel
bezárólag kértük az egyesületektől az útvonalak és várható létszámadatok
megadását, hogy a Bükki Nemzeti Parknál az előzetes egyeztetéseket
megkezdhessük. Ezen felhívásunkra a KTE, BFTE, DTSK, TSC (tájékozódási
verseny), Ózdi Természetjáró Kör és a ZSC küldött adatokat. Ezzel egyidejűleg Ózd
és a ZSC kérte túráik kiemelt eseménynaptárba történő felvételét.
Ezek alapján a pontosabban (táv, útvonal, résztvevői létszám adatokkal) ismert túrák
esetén konkrétan meg tudjuk kérni az előzetes normakontrollt. Amely egyesületek
nem adták meg útvonalaikat, létszámadataikat, ezen teljesítménytúrák esetén csak
időpont tájékoztatással fogunk élni és megküldjük hogy ezen rendezők is benyújtják
majd előzetes engedélykérelmeiket a jogszabályi követelmények előírásai alapján.
Makár R.: Javaslom, hogy a szövetségi honlapunkon a teljesítménytúra
rendezvényre történő felhívás mellett szerepeltessük a megkapott Környezetvédelmi
engedélyt is, amennyiben a közzétételkor már rendelkezésre áll. Ellenkező esetben
pedig utalunk arra, hogy az engedélyeztetés folyamatban van és mellékeljük az erre
vonatkozó feladóvevények scannelt képét.
Egyre gyakrabban kérik fel Szövetségünket túravezetői feladatokra, ezért szeretnénk
létrehozni egy Aktív túravezetői adatbázist, mely alapján gyorsabban érhetnénk el az
ebből a szempontból aktív túravezetőket.
Kért adatok: név, elérhetőségek (e-mail, telefon); táv (10 km alatti túrák; 10-20 km
közöttiek); időpont (hétköznap; szombat; vasárnap)
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Bernáth M.: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kiemelt esemény
naptárának 2013. évi első programja (2013.01.01.-kedd) a DTSK szervezésében van
meghirdetve. Útvonal: Majális park – Molnár szikla – Dolka tető – Csókás – tekergős
út – Garadna. Indulás: a Majális parkból 9 órakor. Túravezető: Sütő Menyhért
Túra hossza: 13 km, szintkülönbség: 300 m
Makár R.: Turista Pantheon 100 éves kopjafa helyre állítása
Balkányi Feri 2012.10.24.-i értesítése alapján: „A DTSK turistáival kegyeleti túra
alkalmával jártunk a Turista Panteonban. Sajnálattal láttuk, hogy a Borsod-Miskolci
természetjárás centenáriuma alkalmából, 1992-ben (20 éve) felállított kopjafa
korhadás miatt kidőlt. Sürgősen rendbe kellene hozni, mielőtt valaki megrongálja,
vagy eltüzeli.”
Szemánné Máté Katalinnal egyeztetve megkértük, hogy a munkavégzés elvégzéséig
(várhatóan tavasszal) a kopjafát az MHTE faházába elhelyezzék.
Zsemba József (nyugállományú határőr mérnök ezredes, bronzjelvényes
túravezető, aranyjelvényes teljesítménytúrázó Vácról) e-mailben keresett meg
bennünket.
Levele:
A
„A feleségemmel már négy éve teljesítménytúrázunk, és ezalatt sok kupát,
érmet,,jelvényt, kitűzőt és egyéb elismerést szereztünk. Bejártuk az
ország nagy részét, sok ismerőst, barátot szerezve. Innen jött az
ötlet, hogy állítsak össze egy gyűjteményt a hazánkban rendezett
teljesítménytúrákon és túramozgalmakon kiadott (jelenlegi és régebbi)
kitűzőkből és jelvényekből. Ez azonban csak akkor sikerül, ha a
rendezők hajlandóak segíteni nekem ebben. Ha sikerülne összeállítani,
akkor felajánlanám a gyűjteményt a TTT-nek. Tisztelettel kérem, hogy
küldjenek el nekem az Önök által rendezett túrák és mozgalmak, címek
kitűzőiből
és
jelvényeiből
1-1
db-ot,
jelenlegiekből
és
régiekből
egyaránt. Ha ennek anyagi vonzata is van, kérem jelezze, hogy mennyibe
kerülne. A címünk: 2600 Vác, Zöldfa u. 40. fsz. 5. ( Az Ön titkára
bizonyára ismeri a feleségemet, aki 2009 előtt még Miskolcon élt, a
VTBE tagja volt és Bakó Lászlónénak hívták. Most Zsembáné Trencsényi
G. Zsuzsanna a neve, és a Pest Megyei Természetbarát Szövetség
Elnöke.) Köszönettel és természetbarát üdvözlettel: Zsemba József.”
Javaslat:
 Szövetség tagszervezetei felé megkeresés, hogy tudnak-e segíteni saját
kitűzőik közreadásával?
 Szövetségünknek idei rendezvényekből vannak maradék kitűzői (melyeket
meg tudunk küldeni), korábbi éveket gyártani kellene a kitűző minták egy
közös lapra történő szerkesztésével.
Van-e valakinek egyéb észrevétele, javaslata, kérdése? Ha nincs, akkor
megköszönöm a részvételt és bezárom az Elnökségi Ülést.
kmf.
--------------------------------------Jegyzőkönyvvezető

--------------------------------------Elnök

