Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Természetjáró Szövetség

Közgyűlése
2013. május 25.

Teleki Tehetséggondozó Kollégium „Iharos Terem”, 945 óra.
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B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlésének
Jegyzőkönyve

Helyszín:

Teleki Tehetséggondozó Kollégium „Iharos terem”

Időpont:

2013. május 25. 945 óra

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:
1.) Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2012-es évi tevékenységéről.
2.) A Szövetség 2012. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló és
közhasznúsági melléklet ismertetése.
3.) Számvizsgáló bizottság jelentése, a 2012. évi egyszerűsített beszámoló és
közhasznúsági melléklet elfogadása.
4.) Fegyelmi bizottság jelentése.
5.) A Szövetség 2013. évi gazdasági tervének elfogadása.
6.) Kitüntetések.
7.) Egyebek.
Makár Richárd a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöke üdvözli a
megjelenteket és tájékoztat, hogy a közgyűlés 945 –kor kerül megnyitásra.
Megállapítja, hogy a 38 szavazattal rendelkező meghívott közül 21 megjelent,
így a közgyűlés szavazatképes.
Javaslatot tesz, hogy a jegyzőkönyvet Utrata Péterné vezesse, Solczi Ágnes és
Kerekesné Szűcs Katalin hitelesítse.
Egyhangú szavazás után megállapítja, hogy a közgyűlés elfogadta Utrata
Péternét jegyzőkönyvvezetőnek, Solczi Ágnest és Kerekesné Szűcs Katalint
jegyzőkönyv hitelesítőknek.
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására, egyben tájékoztat, hogy a
Számvizsgáló Bizottság jelentését Solczi Ágnes, a Fegyelmi Bizottság jelentését
pedig személyesen olvassa fel.
Kérem szavazzunk arról, hogy a közgyűlés elfogadja-e a kiírásnak megfelelő
napirendi pontokat.
Szavazás eredménye: igen: 21, nem: 0, tartózkodik: 0.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az eredeti kiírásnak
megfelelő napirendi pontokat elfogadja.
1. napirendi pont
Makár R.: megtartja beszámolóját az elnökség munkájáról.
Elnökség beszámolója a 2012-es évről (mellékelve).
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Pl.: - 120 év 120 km jubileumi túrasorozat, - XV. Népek Tavasza teljesítménytúra, VII. Szlovák-Magyar találkozó, - Elmü-Émász turistaút tisztítása, - XXXI. Encián
kupa, - részvétel az Erdélyi Kárpát Egyesület XXI. vándortáborán, - Aktív idősödés
programsorozat, - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túravezetői
feladatok ellátása, - Mikulástúra, - technikai munkák, turistaút jelzések felújítása a
Bükk hegységben, - Petőfi kilátó felújítási munkái, - Északi Tájakon c. kiadvány
szerkesztése, - bronzjelvényes túravezető képzés, - bizottságok munkái, pályázatok.
Ha a beszámolóval kapcsolatban nincs kérdés, kérem szavazzunk annak
elfogadásáról.
Szavazás eredménye: igen: 21, nem: 0, tartózkodik: 0.
Megállapítja, hogy 21 igen szavazattal az Elnökségi beszámolót a közgyűlés
elfogadta.
1. sz. Határozat
A 2013. május 25-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
közgyűlése 21 igen szavazattal elfogadta az Elnökség beszámolóját a 2012-es évről.
2. napirendi pont
Makár R.: felkérem Bernáth Marietta főtitkárt, tartsa meg a Szövetség 2012. évi
gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót és ismertesse a közhasznúsági
mellékletet.
Bernáth M.: Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet (mellékelve).
Pl.: - Eredménykimutatás, - bevételek – kiadás, - működtetésre kapott támogatások, dologi kiadásokra kapott támogatások, - pályázatok, - kulcsosházakból származó
bevételek, - vállalkozói tevékenységből származó bevételek, - értékcikkárusítás,
tagdíj, - oktatás, - közhasznú tevékenységek költségei, kulcsosházak
működtetésének költségei, versenyek, rendezvények, technikai munkák, vállalkozási tevékenység költségei.
Pl.: - Egyszerűsített éves beszámoló mérlege, - eszközök, források, - költségvetési
támogatások felhasználása, - közhasznú tevékenységek: sporttevékenység, nevelés,
oktatás, természetvédelem, környezetvédelem, - támogatások felhasználása.
Makár R.: van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs, hallgassuk meg a Számvizsgáló
Bizottság jelentését, és utána szavazunk a 2. napirendi pont elfogadásáról.
3. napirendi pont
Solczi Á.: a számvizsgáló bizottságból sajnos senki nem tud részt venni mai
közgyűlésünkön, ezért elnök úr engem kért fel beszámolójuk felolvasására
(mellékelve).
A Számvizsgáló Bizottság a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2012. évi
egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadásra javasolja.
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Makár R.: ha nincs kérdés, kérem szavazzunk először arra, hogy elfogadjuk-e a
Számvizsgáló Bizottság beszámolóját a 2012-es évről.
Szavazás eredménye: igen 21, nem: 0, tartózkodik: 0.
Megállapítja, hogy 21 igen szavazattal a Számvizsgáló Bizottsági beszámolót a
közgyűlés elfogadta.
Szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a Szövetség 2012. évi egyszerűsített beszámolóját
és közhasznúsági mellékletét?
Szavazás eredménye: igen: 21, nem: 0, tartózkodik: 0.
Megállapítja, hogy 21 igen szavazattal a Szövetség 2012. évi egyszerűsített
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a közgyűlés elfogadta.
2. sz. Határozat
A 2013. május 25-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
közgyűlése 21 igen szavazattal elfogadta a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját, és
ez alapján 21 igen szavazattal elfogadta a Szövetség 2012. évi egyszerűsített
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.
4. napirendi pont
Makár R.: a Fegyelmi Bizottságból ma sajnos senki nem tud részt venni a
közgyűlésen, ezért beszámolójukat én olvasom fel (mellékelve).
Van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs, akkor
szavazzunk, elfogadjuk-e a Fegyelmi Bizottság beszámolóját.
Szavazás eredménye: igen: 21, nem: 0, tartózkodik: 0
Megállapítja, hogy 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a közgyűlés
elfogadja a Fegyelmi Bizottság beszámolóját.
3. sz. Határozat
A 2013. május 25-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
közgyűlése 21 igen szavazattal elfogadja a Fegyelmi Bizottság beszámolóját.
5. napirendi pont
Makár R.: felkérem Bernáth Marietta főtitkárt, hogy ismertesse a 2013. évi
Gazdasági tervet.
Bernáth M.: ismerteti a 2013. évi Gazdasági tervet (mellékelve).
Pl.: - Működtetésre tervezett kapott támogatás, - Közhasznú tevékenységből
származó tervezett bevételek, - kulcsosházak bevételei, kiadásai, - tagdíjak,
értékcikk árusítás tervezett bevételei.
Oktatásra nem terveztünk bevételt, de időközben felkért a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz,
Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület a Zemplén túravezetője
képzésre, melynek tervezett bevétele 284.- eFt.
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- 2013. évi tervezett költségek, - közhasznú tevékenység tervezett költségei, közhasznú tevékenység tervezett eredménye, működéssel kapcsolatos kiadások,versenyek, rendezvények. Az oktatásra tervezett kiadás összege a bevétellel
megegyezően szintén módosító tétel a korábban kiküldött anyagban szereplőhöz
képest a bevételeknél említett okok miatt.
Makár R.: van-e kérdés, észrevétel, ha nincs kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a
2013. évi Gazdasági tervet.
Szavazás eredménye: igen: 21, nem: 0, tartózkodik: 0.
Megállapítja, hogy 21 igen szavazattal a 2013. évi Gazdasági tervet a közgyűlés
elfogadta.
4. sz. Határozat
A 2013. május 25-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
közgyűlése 21 igen szavazattal elfogadja a 2013. évi Gazdasági tervet.

6. napirendi pont
Makár R.: közgyűlésünk legszebb része következik, a kitüntetések átadása és a
méltatások felolvasása (mellékelve).
Kerekesné Szűcs Katalin

B.-A.-Z. megye Természetjárásáért emlékplakett

Csendes Gyula

B.-A.-Z. megye 2012 év Természetjárója cím

Zattler Szabolcs

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetségnél
2012-ben végzett munkájáért könyvjutalom.

Köszönjük eddigi munkátokat, gratulálunk kitüntetéseitekhez!
7. napirendi pont
Kerekesné Szűcs K.: Egyesületünk a 100 éve született Lendeczky László
túratársunk emlékére emléktúrát szervezett. Szeretném felolvasni az erre az
alkalomra írt emlékezésünket és a felolvasás végén kérem, hogy egy egyperces
néma felállással emlékezzünk rá.
Jármy I.: XV. alkalommal rendezzük meg a Zemplén Kupát. Sajnos a Sárospataki
Elektromos Sport Egyesület személyi, pénzügyi, egyéb gondok miatt megszűnik –
melynek a mi természetjáró szakosztályunk is tagja. Mivel anyagilag nélkülük sajnos
nem tudunk létezni, ezért mi is megszűnünk. Ha valamelyik tagszervezet átvállalja
ezen túl a Zemplén Kupa rendezését, szívesen átadjuk, ha nem, akkor ez is meg fog
szűnni.
Nekünk még a régi MTSZ igazolványaink vannak, nem tudom ezek jók-e még? A
tagok kérdezik, erre milyen kedvezményeket kapnak? Most is mennek kék-túrázni, jó
lenne valami kedvezmény.
Makár R.: az MTSZ-nél átalakult a tagdíjfizetési rendszer. A régi igazolványok és
arra adható kedvezmények megszűntek. Minden egyesület önállóan döntheti el,
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hogy kíván-e a Magyar Természetjáró Szövetséghez csatlakozni, vagy sem. Ha igen,
akkor 100 fős egyesületi tagságig az egyesület MTSZ tagdíja 10 ezer Ft. A tagságért
cserébe az egyesület magánszemély tagjai ebben az évben térítésmentesen egy ún.
kedvezmény kártyát kapnak. Ennek kiállításához az egyesületi magánszemély tagok
személyes adatait egy elektronikus felületen keresztül meg kell adni. Sok kisebb
egyesület nem vállalta be ezen tagdíjösszeget, így ha valaki mégis szeretne MTSZ
kedvezménykártyát, akkor azon személyeknek egy olyan egyesületbe szükséges
belépni, ahol biztosított ezen kedvezményrendszerből való részesülés.
A megyei szövetség nem tagja az MTSZ-nek. Erre az évre kötött együttműködési
megállapodás alapján partnerek vagyunk. A megyei tagegyesületek közül
tudomásom szerint 7-8 egyesület lett tag az MTSZ-nél.
Kiszela M.: most választottak elnökké a MVTE-nél. Azért jöttem el a mai
közgyűlésre, mert több kérdésem és felvetésem is van a Szövetséggel, a
természetjárással kapcsolatban. Számomra nem a számok, gazdasági mutatók a
fontosak, hanem a tettek. A fontos, érdemi dolgokra kellene figyelni. Pl. a
teljesítménytúrák szervezésénél össze kell fogni. Szövetkezzünk össze és ne
hagyjuk, hogy a Környezetvédelmi Hivatal oktasson ki minket, hogyan kell az
erdőben viselkedni. Ez tűrhetetlen!
Aztán itt van pl. a jelzésfestés. Nem tartom jónak a kialakított szabványrendszert.
Meg kellene változtatni. Fehér alapon piros, sárga kék, zöld, ilyen-olyan jelek. Ha jól
akarunk festeni, többször kell kimenni, hiszen meg kell várni, hogy a fehér alap
megszáradjon és utána ráfesteni sablon szerint a színt. Legalább két napos munka,
így is előfordul, hogy megfolyik a festék. A környező országokban rendszeresen
túrázom, ott egymás alatt, sávosan vannak felfestve a jelek, nem pedig egy alapra,
mégis jók, érthetőek.
A kulcsosházak állapotáról jobb nem beszélni. A múltkor jártam a Hollóházi
kulcsosháznál – egy teljesítménytúra ellenőrző pontja volt – és láttam, hogy a
konyhában piszkosak a sarkok, gázszag van, a víz folyik a fürdőben, borzalmas
állapotú. Kellenek ezek a házak? A Szövetségnek nem az a feladata, hogy házakat
működtessen. Lehet, hogy társadalmi munka keretében kellene csinálni velük
valamit.
Bernáth M.: ezen házakat nem a mostani elnökség vásárolta, a velük kapcsolatos
feladatokat megörököltük. 2006-ig visszamenőleg éves bontásban rendelkezésre
állnak mind a szállásbevétel, mind a házak működtetésére, felújítására történt
ráfordítás kimutatások. Korábban, amikor az ország gazdasági helyzete is
megengedte és nagyobb működési költség támogatásban (évi 7-900 e Ft-os
nagyságrendű) részesültünk, akkor a kulcsosházak számos üzemeltetési kiadását is
finanszírozni tudtuk ezen támogatásokból, a befolyt szállásbevételből pedig
biztosítottuk a felújítás kiadásait. Mára azonban megfordult a helyzet. A működési
költség pályázataink támogatásai jelentősen lecsökkentek, a kulcsosházainkat
látogató vendégkör jövedelemi viszonyai nagy mértékben romlottak. Magára a
házfelújításra pedig nem állnak rendelkezésre pályázati források. A szálláskínálás
önmagában ma már nem elégséges szolgáltatás, programokat kellene szervezni és
kínálni, hogy nagyobb fokú hasznosítással élhessünk. A személyi és időbeli
kapacitásaink azonban végesek. Valóban sokat lehetne tenni akár a kulcsosházak
állapotának javításáért, szervezhetünk munkatúrákat, de az önkéntes alapon nyújtott
segítség nagyon alacsony fokú.
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Nemcsak erre nem, de a túravezető felkéréseinkre is 4-5 ember jelentkezik
rendszeresen. Mindenki elfoglalt, más programra megy. Az önkéntesség, mint olyan
nem igazán, illetve nagyon kevés embernél érvényesül.
Lehet igényeket, lobbyzási elvárásokat megfogalmazni, de tudomásul kell venni,
hogy ha csak néhányan teszünk a Szövetségért, akkor nagy horderejű dolgokat tenni
nem leszünk képesek.
Kiszela M.: össze kell fognunk, jó lenne, ha visszakapnánk az államtól a régi
ingatlanjainkat. Nem a Katasztrófavédelem kezelésében kellene lennie az ilyen-olyan
felépítményeknek, mert ők csak pénzbehajtással foglalkoznak. Jó ez az országnak?
Megszüntették az utazási kedvezményeket mindenhol, az MTSZ pedig nem tett ez
ellen semmit. A Szövetség sem tesz meg mindent, nekem ez kevésnek tűnik.
A Nemzeti Parkok sem azzal foglalkoznak, hogy pl. kitiltsák az autókat a Bükkből. A
természetet meg kell védeni. Lehetne Bánkútra hetente egyszer buszjáratot indítani,
fel kell venni a kapcsolatot a Volánnal.
Ne legyünk tétlenek, valamit tegyünk, fogjunk össze. Javaslatom, hogy vegyük fel a
kapcsolatot a Környezetvédelmi Hivatallal, a Nemzeti Parkkal, Volánnal, vasúttal.
Makár R.: a jelzésfestéssel kapcsolatban most folyik az MTSZ-nél a regisztráció.
Bárkinek lehetősége van jelzésfestési munkára jelentkezni, illetve a jelzésfestéssel
kapcsolatban véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni.
Együttműködésünk a Nemzeti Parkkal jó, de sajnos nem ők döntenek a
teljesítménytúra
útvonalak
engedélyeztetésével
kapcsolatban,
hanem
a
Környezetvédelmi Felügyelőség. Ez állami cég, nem lehet velük egyezkedni.
Kiszela M.: számomra a Szövetség arról szól, amiket itt elmondtam.
Tóth F. A.: én nem ettől a Szövetségtől várnám a lobbyzást, hanem az országostól.
Hatékonyabb ráhatás kellene. Mit csináljunk? Tüntessünk? Nem ez a megoldás.
Egy szövetségben sajnos vannak adminisztratív dolgok, ezeket meg kell csinálni,
akár tetszik, akár nem, különben a működés kerül veszélybe, mert a szabályok be
nem tartása vonhat ilyen jellegű szankciót is maga után.
Jelzésfestés: a cél, hogy rendesen legyen megcsinálva. Szlovákiában van az
utaknak gazdája, a jelzéseket háromévente felújítják.
A kulcsosházakkal kapcsolatban elmondanám, egyre nehezebb az embereket
rávenni a munkatúrákra és én is örülök, ha a munka mellett a saját egyesületem
ügyeit ellátom. Több vendég kellene, akkor több pénzt lehetne ráfordítani a
felújításra, rendbetételre. Minden egyesület szervezhetne oda túrákat, csináljunk
szórólapokat és terjesszük.
A mi egyesületünkről csak annyit, hogy a tavalyi évben lemondtunk a
közhasznúságról. Viszont 7-8 30 év körüli fiatallal bővült egyesületük, aminek örülni
kell, hiszen mára már az egész túratársadalom elöregedett.
Kiszela M.: az itt jelenlévőktől szeretném megkérdezni, hogy helyeslik-e, hogy
kétszer fessük a jelzéseket? Volt olyan, hogy saját pénzből, saját időnket feláldozva,
magunktól festettük újra a Rákóczi teljesítménytúra egy-egy útvonalszakaszát.
Javaslom, hogy ha már festünk fessük olyanra, mint a felvidéki túraútvonalakat. A
fehér alapot felejtsük már el, mert így dupla munka.
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Makár R.: ha gondoljátok a negyedéves elnökségi ülésre (VII. 16.) felvesszük
napirendi pontnak a jelzésfestést.
Tóth F. A.: a jelzésekre szabványok vannak, nem egyszerű megváltoztatni, de pl.
lehet azokat nagyítani. De különben nálunk a jelzésfestéssel kapcsolatos technikai
munkákat Balkányi Feri nagyon is jól összefogja.
Tóthné Hangonyi Gréta: a szabványok szerintem is azért vannak, hogy azokat be
kell tartani. Ezt a turistajelek festésénél is be kell tartani. Jól néznénk ki, ha mindenki
saját elképzelései alapján festene. A mi természetjáró közösségünket éppen a
jelzésfestés rázta össze. Mi Ózdról eljöttünk festeni a Bükkbe vagy épp elmentünk az
Aggteleki karsztra. De az ember csak nyilván azt vállalja el, amihez van ereje, ideje.
Makár R.: a felvetett kérdésekre, problémákra természetesen még visszatérünk, ha
nincs más kérdés, javaslat, hozzászólás, észrevétel, köszönöm a részvételt és
lezárom a közgyűlést.

kmf.

--------------------------------------jegyzőkönyvvezető

-----------------------------------------elnök

----------------------------------------jegyzőkönyv hitelesítő

----------------------------------------jegyzőkönyv hitelesítő

9

MELLÉKLETEK

