Elnökségi Ülés
2013. október 22.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:
1./ 2013. 09. 10-i és 2013.07.16-i elnökségi ülés határozatainak áttekintése.
2./ Beszámoló a Szövetség 2013. III. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról.
3./ Beszámoló pályázatok állapotáról, pályázati lehetőségek.
4./ Főtitkári beszámoló a 2013. III. negyedévi tevékenységéről.
5./ HÉJA (Hozzászólások, Észrevételek, Javaslatok, Aktualitások tagszervezeteink részéről).
6./ 2014 évi kiemelt eseménynaptár összeállítása.
7./ Egyebek.
Makár Richárd elnök úr üdvözli a megjelenteket, megnyitja az elnökségi ülést. Ismerteti a
napirendi pontokat, megállapítja a szavazókészséget.

1.napirendi pont
Makár R.: mivel a 2013.09.10.-i elnökségi ülésen nem voltunk határozatképesek, ezért nem
tudtuk elfogadni a 07.16.-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót.
Tekintsük át röviden ezeket: a határozatok végrehajtása megtörtént (mellékelve). A
határozatok a Határozatok Könyvébe bevezetésre kerültek.
Ha nincs kérdés, kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolót.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.

30/2013. sz. Határozat
A 2013. október 22-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan elfogadta a
2013. július 16-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót.

2. napirendi pont
Makár R.: elkészült a beszámoló a Szövetség 2013. III. negyedéves működéséről,
programjairól, gazdálkodásáról (mellékelve).
Ha nincs kérdésetek, kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolót.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.
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31/2013. sz. Határozat
A 2013. október 22-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan elfogadja a
B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2013. III. negyedévi működéséről, programjairól,
gazdálkodásáról szóló beszámolót.

3. napirendi pont
Makár R.: a folyamatban lévő pályázatok állapota, pályázati lehetőségek (mellékelve).
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs, kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolót.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.

32/2013. sz. Határozat
A 2013. október 22-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan elfogadja a
pályázatok állapotáról szóló beszámolót.

4.napirendi pont
Bernáth M.: főtitkári beszámoló a 2013. III. negyedévi tevékenységről (mellékelve).
Makár R.: ha nincs kérdés, szavazzunk elfogadjuk-e a beszámolót.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.

33/2013. sz. Határozat
A 2013. október 22-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan elfogadja a
2013. III. negyedévi főtitkári beszámolót.

5. napirendi pont
Solczi Á.:
Á tájékoztatlak benneteket, hogy az MVSC-Helyiipar elmúlt heti közös túráján 74 fő
(főként egyetemisták) vett részt. Itt szeretnék köszönetet mondani a segítőknek is.
Bernáth M.: a Diáktúra is nagyon jól sikerült, rekord részvétel mellett. 153 fő járta be az
Ómassa-Jávorkút-Sebesvíz-Ómassa útvonalat. Három általános iskola, három középiskola
diákjai vettek részt a túrán. A Földes Ferenc Gimnázium diákjai önkéntes munkára való
felkészítésként vettek részt összesen kilencen. A túravezetésben közreműködők segítségéért
ezúton is szeretnék köszönetet mondani. A pedagógusok visszajelzései egyértelműen
pozitívak, nagyon tetszett nekik az útvonal és elégedettek voltak a túravezetők munkájával.
Garadnay
Garadnay S.: alkalmanként lehetne éjszakai túrát is szervezni a gyerekeknek, biztos sokan részt
vennének rajta.
Tóth F. A.: nálunk is rekord részvétel (199 fő) mellett zajlott le szeptember utolsó vasárnapján
a Tompa teljesítménytúra. Jöttek Tiszaújvárosból busszal, Fehérvárról, Gyuláról. Nem csak
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gyalogosan, de biciklivel is. Egy probléma volt, kevés lett a kitűző, legközelebb erre figyelnünk
kell.
Sum A.: barátainkkal túráztunk a Bánkút – Szilvásvárad útvonalon. Vörös-kőnél megcsodáltuk
a kilátást, majd folytattuk utunkat. A következő pihenőnél odajött egy természetőr
egyenruhában. Felhívta a figyelmünket arra, hogy fokozott természetvédelmi területen
járunk, ahol csak a jelzett útvonalon lehet haladni. Mivel mi erről letértünk és csoportunk is
nagy, ezért akár 30 eFt-ra is megbüntethetne bennünket fejenként. Mi most csak
figyelmeztetést kapunk, de legközelebb ügyeljünk erre, szólt a természetőr felhívása.
Tóth F. A.: tájékoztatlak benneteket, hogy előkészítés alatt áll a jövő évi programfüzetünk,
ebből szeretnék kiemelni egy párat. Lesz vízitúránk, lesz két magashegyi túránk a Tátrában, és
lesz kerékpártúránk Csángóföldön. A részletes kiírásokat természetesen majd megküldjük,
várunk mindenkit szeretettel.
Makár R.: a BFTE a napokban fejezte be a Majál szabadidős utak felújítását, átalakítását. A
munka során új sárga útvonal került kialakításra a Királyasztaltól. A kék útvonal módosult plusz
perecesi kitérővel. A Felső-Majláthi információs tábla átkerült a villamos és az 5-ös busz
végállomásához, természetesen az új útvonalakat tartalmazva. Ehhez kapcsolódóan kissé itt is
változott az útvonal. Turistautak becsatlakozásánál oszlopokat helyeztünk el, ahová lehetőség
lenne táblákat is elhelyezni túrajelzésekkel és úti célokkal. Az új pályának megnyitója is volt
szeptember 14-én, ahol több,mint 140 résztvevő volt az egész napos eső ellenére.

6. napirendi pont
Makár R.: a Szövetség 2014. évi kiemelt esemény naptárának összeállításához kértük a
programok előzetes megküldését, melyhez sokan megküldték a kért információkat. Ezek
alapján Marietta összeállított egy terv táblázatot, melyet mostani megbeszélésünk során
javíthatunk, illetve további javaslatok alapján kiegészíthetünk.
Tóth F. A.: március elején sítúrát szervezünk Hollópatakon, Gugel síterepen. Színesíthetné az
esemény naptárat, mivel sí program nincs benne. A részletes kiírást majd elkészítem és
továbbítom.
Makár R.: Nagy-Milic Találkozóra próbálunk 2 napos túrát (IV. 26. – 27.) szervezni. Célunk a
hollóházi turistaházunk kihasználtságának növelése. Ha két autóbusszal megyünk, az egyik ott
maradhat. A ház 26 fő befogadására alkalmas, de jó idő esetén sátrazni is lehet. Az egyik busz
csak az egynapos túrán résztvevőket szállítaná, míg a másik a hosszított program iránt
érdeklődőket.
Balkányi F.: 2014-ben mi lennénk a találkozón a vendéglátók, fel is ajánlottuk, de a Kalsai
polgármester asszony vállalta a lebonyolítást, így azt követően kell nekünk gondoskodni az
ellátásról.
Makár R.: Encián Kupa tájékozódási verseny javasolt időpontja V. 25. Ez természetesen még
egyeztetésre kerül az országos csapatbajnokság naptárával, ami módosításra adhat a
későbbiekben okot. Szeretnénk megcsinálni, de idén is csak 70 főre kaptunk engedélyt és csak
jelzett, illetve erdészeti dózer úton lehetett volna a résztvevőknek haladni, ezért elálltunk a
rendezéstől, hiszen ekkor már nem tájékozódási versenyről beszélünk.
Sum A.: nem muszáj a Bükkben megrendezni, legyen most a Zemplénben.
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Tóth F. A.: vagy vigyük a Gömör-Torna szlovákiai részén.
Makár R.: Közgyűlés időpontja V. 23., péntek a javaslat.
Nagy L.: a Hollós Kupa tájékozódási versenynek még nincs meg az időpontja, ha meg lesz
elküldjük. Terveink szerint augusztus 16-án rendezzük a Tiszaújvárosi Turista Triatlont
(gyalogos-kerékpáros-evezős), mely még szintén időpont egyeztetés alatt van. Erre is
szeretettel várunk mindenkit. Szakosztályunkkal egyeztetjük, hogy az októberi kétnapos
hollóházi programra túratervet készítsünk.
Garadnay
Garadnay S.: kimaradtak a diákoknak szervezett túrák, a túravezetők szempontjából jó lenne
tudni az időpontokat.
Bernáth M.: a kiemelt naptár egyetlen eseményével sem ütköznek a diáktúrák, de
természetesen megküldjük a tagegyesületeknek, túravezetőknek a tervezéshez.
Solczi Á.: úgy látom Sárospatak még nem adott le túrakiírást, hagyni kellene nekik is
időpontot.
Makár R.: A Sárospataki Elektromos Sport Egyesület már a közgyűlésen jelezte, hogy az idei
Zemplén Kupa verseny volt terveik szerint az utolsó, hiányoznak mind a pénzügyi, mind a
személyi feltételek a további megrendezéséhez. Valószínűleg továbbra is kétséges a rendezés,
ezért nem küldtek időpont javaslatot.
Solczi Á.:
Á.: javaslom, kérdezzük meg Jármy Istvánt, hogy nem rendeznék-e meg az Encián Kupát
a Szövetség pénzügyi-személyi támogatásával?

7. napirendi pont
Solczi Á.: lehet-e tudni mi van a Petőfi Kilátóval, lezárta-e a Katasztrófavédelem?
Makár R.: szeptemberben újabb levelet küldtünk az MTSZ-nek, de választ még nem kaptunk.
Deme
Demeter L.: beszéltem egy ügyvéd ismerősömmel, aki azt mondta, hogy szerinte a Bíróságon
megnyerhető az ügy. Fontos, hogy ki építette (a turisták). Csak az illetéket (7 %) kell befizetni
és elindítható. (Illetékmentességet is lehet kérni!) Van olyan ügyvéd is, aki karitatív jelleggel is
elvállalhatja az ügyet. A Katasztrófavédelemmel nem szabad aláírni a szerződést, hiszen akkor
elismerjük, hogy a Kilátó az ő tulajdonukban van.
Makár R.:
R el kell döntenünk, írjunk-e még egy levelet az MTSZ-nek.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.

34/2013. sz. Határozat
A 2013. október 22-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan döntött arról,
hogy a Magyar Természetjáró Szövetségnek ismételten megküldi levelét, hogy segítségét kérje
a kilátó tulajdonjogának tisztázásához.
Balkányi F.: több kérés érkezett a Borsod Volánhoz, hogy az Egerből induló autóbusz nem éri
el a Felsőtárkányból induló kisvonatot, változtassanak ezen. A Volán társaság ezért
decembertől megváltoztatta a menetrendet, így Egerből 1540-kor indul autóbusz, ami eléri a
Felsőtárkányból 1555-kor induló vonatot.
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Makár R.: lehet-e már valamit tudni az OKT útvonalfestéssel kapcsolatban?
Balkányi F.: megyénkben összesen 317 km útvonalat kellene lefesteni. Ebből 287 km
„egyenes” szakasz, 30 km leágazás. Összeállítottam az általam javasolt kivitelezési egységeket,
melyek mindegyikének lenne egy felelős jelzőfestő csapatvezetője, akinek munkáját
természetesen további jelzésfestők segítik. Jómagam mindenképpen azt szeretném, hogy a
2006-os nagy OKT felújításhoz hasonlóan megyénk most is kézben tarthatná, mind a festés,
mind az ellenőrzés irányítását.
Bernáth M.: a megyei szövetségünk szervezésében megrendezésre kerülő B.-A.-Z. megyei
természetjáró szervezetek aktív önkénteseinek találkozóján a Magyar Természetjáró
Szövetség Útjelző értékelő, ellenőrző képzést tart, melynek során személyesen is
egyeztethetjük 2014 évi technikai munkákkal kapcsolatos elképzeléseinket és választ
kaphatunk az OKT festés kivitelezésével összefüggésben felmerülő kérdéseinkre. Egyelőre
nyitott kérdés még, hogy a megyénkre eső OKT szakasz felújításának koordinálását
végezhetjük-e megyei szövetségi szinten, vagy az MTSZ magánál tartva a feladatkört, saját
maga akarja teljes körűen megszervezni a kivitelezés lebonyolítását. Nem ismertek egyelőre a
pontos részletek sem a festésszakmai, sem pénzügyi oldalról. Reméljük, hogy kérdéseinkre
legkésőbb Varbó-Fónagyságon választ kapunk. Azt azonban mindenképpen deklaráljuk, hogy
megyei Szövetségünk amellett áll ki, hogy a megyénkben lévő OKT útvonal és a további jelzett
turistaútvonal festéséről, karbantartásáról szervezetünk szeretne gondoskodni, ahogyan ezt
már több évtizede egyébként is tettük és tesszük.
Makár R.: szavazzunk arról, hogy Szövetségünk jelezze az MTSZ felé, hogy megyénkben
szeretné felvállalni az OKT megyénkre eső szakaszának jelzésfestés koordinálását. Kérjük
ehhez feltételeik megküldését.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.

35/2013. sz. Határozat
A 2013. október 22-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangú szavazással
elfogadja, hogy megyei Szövetségünk fel kívánja vállalni az OKT megyénkre eső szakaszának
jelzésfestés koordinálását.
Bernáth M.: Pártolói tagfelvételi kérelemmel kapcsolatban szeretném az elnökség döntését
kérni. Október elején elektronikusan vette fel Szövetségünkkel a kapcsolatot Kirilly Miklós, aki
szervezetünk pártoló taggá válásához szükséges információkat kért tőlünk. A teljes körű
tájékoztatást követően vettük kézhez a postán megküldött felvételi kérelem lapot. A Svájcban
élő fiatalember döntésének hátterében az áll, hogy alapvetően egy a kirándulók által használt
infrastruktúra fenntartásával és a természetjáráshoz kapcsolódó feladatok ellátásával
foglalkozó szervezetet szeretne támogatni. Gyermekkora óta szívesen kirándul gyalog és
néhány éve túrakenuval is. Kedvenc kirándulóhelyei közül több (pl. Bükk, Bodrog-völgy, FelsőTisza) részben a Szövetségünk működési területére esik, ezért választotta Miklós
szervezetünket. Vállalt pénzbeli hozzájárulása évi 20.000 Ft.
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Makár R: mindig nagyon örülünk, ha egy magánszemély, szervezet, gazdasági társaság
érdemesnek látja Szövetségünk pártoló tagként való támogatására. Marietta tájékoztatása
alapján kérem az elnökséget, hogy szavazzunk Kirilly Miklós pártoló tagként való felvételi
kérelméről.
Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva.

36/2013. sz. Határozat
A 2013. október 22-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangú szavazással
elfogadja Kirilly Miklós pártoló tagként való felvételi kérelmét.
Makár R.: ha senkinek nincs több kérdése, hozzászólása bezárom az elnökségi ülést.
kmf.
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