
Elnökségi Ülés 
2013. december 10. 

 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ 2013. 10. 22-i elnökségi ülés határozatainak áttekintése 
2./ 2014. első négy havi szövetségi programjai előkészítésének megkezdése 
3./ 2014. első félévi elnökségi ülés munkaterve 
4./ Egyebek 
 
 
Makár Richárd elnök úr köszönti a megjelenteket, megnyitja az elnökségi ülést és 
ismerteti a napirendi pontokat. 
 

1. napirendi pont 

Makár R.: az előző elnökségi ülésen hozott határozatok végrehajtása megtörtént 
(mellékelve). A határozatok a Határozatok Könyvébe bevezetésre, honlapunkon 
közzétételre kerültek. Szavazzunk arról, hogy elfogadjuk-e a beszámolót! 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

37/2013. sz. Határozat 

A 2013. december 10-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag 
elfogadta a 2013. október 22-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról készült 
beszámolót. 
 
 

2. napirendi pont 

Makár R.: elkészült a 2014. I. negyedévi szövetségi programok terve, nézzük át 
együtt, a programok kiírásához, lebonyolításához segítők jelentkezését várjuk. 

Szemán L.: január 04. Évnyitó túra: a hagyomány szerint a Helyiipari forrásnál 1300 
órakor lesz a „csillagtúrák” találkozója, ahol tea várja a túrákon résztvevőket. 

Makár R.: minden egyesülettől megkérjük csillagtúrájuk útvonalát és a honlapunkon 
a program közzétételével egyidejűleg ezeket is megjelenítjük, ha a honlap látogatók 
közül valaki ily módon szeretne csatlakozni a természetjárókhoz, akkor lehetőséget 
biztosítsunk ezáltal is nekik. 

Solczi Á.: szólni kellene az egyesületeknek amiatt is, hogy küldjék el a túraterveiket 
nekem, hogy a számítógépre fel tudjam vinni az I. negyedévet. 

Szemán L.: a Helyiipari Egyesület vállalja az évnyitó túra lebonyolítását. 
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Bernáth M.: először is szeretném nektek bemutatni egyik túratársamat Szőke Évát, 
aki szívesen vállal önkéntes segítő munkát a Szövetségnél. Már a Mikulástúrán is 
vállalta a résztvevő iskolák rajtoltatásának és érkeztetésének feladatait és 
természetesen szeretne további szövetségi rendezvényekben is segíteni. 

Meg vannak a Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére szervezett diáktúrák 
időpontjai is a tanév, pontosabban május végéig, melyekhez túravezetők 
jelentkezését várjuk. A felkérő körlevelet természetesen kiküldjük, de most is örülünk, 
ha valaki már tudja közreműködését jelezni. Az első két hónap időpontjai: 01.18.; 
02.08. 

Solczi Á.: Sum Annával szívesen vállalunk a február 08-i túrán vezetést. 

 

Makár R.: március 15. XVII. Népek Tavasza teljesítménytúrához megkaptuk az 
Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
engedélyét. Négy távon (10, 15, 25, 35 km), 300-300 fő előnevezését várjuk. Ez 
alkalommal is lesz Március Ifjak (10-13 km) útvonal, mely a nemzeti park határán 
kívül megy. Erre a távra várjuk a diákcsoportok és a létszámkorlát miatt többi távra 
be nem fért résztvevők jelentkezését. A teljesítménytúra kiírását, a további 
szükséges engedélyek beszerzését a Szövetség intézi. Az ellenőrző pontokra 
önkéntes diákokat is szeretnénk kihelyezni a segítők mellé. Az előnevezés a múlt 
évhez hasonlóan interneten keresztül zajlik. Új domain név erre a nepektavasza.hu. 
Az adminisztrációt Marietta szervezi, a segítők ellátásáról Varmuzsa Rezső 
gondoskodik. A kitűzők tervezését én vállalom. 

Balkányi F.: a terepi feladatokat, rajtlapok összeállítását az elmúlt évekhez 
hasonlóan vállalom. 

Sum A.: Kiskun Magdával a terepi feladatoknál segítünk Balkányi Ferinek. A 
teljesítménytúrázók (zsíros kenyér és teafőzés) ellátását a Helyiipari Egyesülettől 
több segítővel vállaljuk. 

Demeter L.: az ellátáshoz szükséges anyagok és a rendezvényhez szükséges 
eszközök szállításában segítek és megpróbálok az asztalok, lócák ügyében is 
egyszerű megoldást találni. A sátrak felállításban, tereprendezésében Tiszaújváros is 
biztosan segít, meg kell kérdezni. 

Garadnay S.: az indítások, érkeztetések feladatainak koordinálásában 
természetesen ebben az évben is segítek. 

Szőke É.: természetesen én is szívesen segítek bármelyik részterületen,ahol 
szükség van rám.   

 

Makár R: a március 29-i diáktúra kiírását minden egyesületnek kiküldjük, túravezetők 
segítségét várjuk. 

Solczi Á.: mi Sum Annával itt is szívesen vállalunk túravezetést. 

Bernáth M.: az áprilisi diáktúra eredetileg tervezett időpontját (IV. 19.) más napra 
fogjuk tenni a tavaszi szünet miatt. Bár a kiemelt szövetségi naptár alapján más 
szabad szombati nap nemigen van áprilisban az elsőt kivéve, az viszont egy héttel 
később lenne a márciusi túrához képest, így nagy valószínűség szerint valamelyik 
vasárnapi napon fogjuk az áprilisi diáktúrát megrendezni.  
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Makár R.: április 26-27. IX. Nagy-Milic találkozó-ra 1 napos és 2 napos 
programlehetőség is felmerült. A köszöntés Nagy-Milicen, a vendéglátás Karsán lesz. 
Ide gyalogosan is le lehet menni, az autóbusz csak nagy kerülővel tud átmenni, ez 
persze az utazás árát is növeli. Valószínűleg két autóbuszt kell rendelnünk, egyet az 
egynapos, és a másikat a kétnapos programhoz.  A két napos program – Hollóházán 
a Szövetség turistaházában való ott alvással (szállásdíj: 800.- Ft+IFA) – több túrázási 
lehetőséget is tartalmaz majd. Ezek most vannak kidolgozás alatt. 

Demeter L.: először ki kell számolni az utazás költségeit, és tudni kell hány fő 
jelentkezik, és úgy kell megrendelni a buszokat. 

Kerekesné Szűcs K.: az egynapos program megszervezését Ferivel vállaljuk. 

Balkányi F.: a szlovák partnerrel a kapcsolatot továbbra is tartom. 

Makár R.: a két napos program összeállítását, ügyintézését vállalom. Május 25. 
XXXII. Encián Kupa megrendezése. Van-e valaki, aki vállalja a megszervezését, 
megrendezését? 

Solczi Á.: Sárospatakot kérdezzük meg, úgy tudom, hogy a területükön térkép is 
van. 

Bernáth M.: az is kérdés, hogy egyáltalán kapunk-e és milyen tartalmú engedélyt a 
megrendezésre? Az engedélykérés beadásában természetesen segítek, ha lesz, aki 
elvállalja a terepi munkákat és megadja, hogy milyen területre adjuk be a kérelmet. 

Bartók J.: minden évben probléma van az Encián Kupa megrendezésével. Azt kell 
eldönteni akarjuk-e, vagy nem? Én úgy látom, az akarat hiányzik, a Szövetség nem 
akarja megrendezni. 

Kiskun M.: nem csak az kell, nincs hozzá elég ember. Elég sok vele a tennivaló, a 
technikai munkához olyan ember kell, aki ért az útvonal, ellenőrző pontok 
kijelöléshez, stb. 

Garadnay S.: talán Tiszaújváros meg tudná oldani, vagy Zárdai Istvánt is 
megkérhetjük. Én idén sajnos nem tudok segíteni, mert sok egyéb feladatot 
elvállaltam és az OKT jelzésfestésben is közreműködöm. 

Szemán L.: szerintem Váradi Zsófit is meg kellene kérdezni, ő és Szamosi Csaba 
lehet, hogy meg tudná oldani. Pályakitűzés talán Herr Gyula és valóban a TSC. 

Makár R.: a felmerült emberekkel felvesszük a kapcsolatot és a következő ülésünkig 
választ kérünk, hogy vállalják-e a rendezést. 

Garadnay S.: az OKT jelzésfestéssel kapcsolatban még az I. negyedévben meg kell 
beszélni a szervezés, anyagbeszerzés feladatait, hiszen 300 km-t lefesteni nem lesz 
gyerekjáték. 

Makár R.: az MTSZ nyert pályázaton pénzt az OKT-túraútvonalak felújítására. Olyan 
jelzésfestők jelentkezhetnek, akik már regisztráltak a honlapjukon. 2006-ban voltak 
utoljára felújítva a jelzések. Nemcsak az együtt haladó, hanem a fonódó jelzéseket is 
le kell festeni.  

Balkányi F.: Bánkút – Mályinka szakaszra még nincs jelentkező. Többen is 
jelentkeztek festeni a megyéből az MTSZ-hez, nekik itt, Borsodban kellene 
mindenképpen festeni. Vannak olyan szakaszok, amik nem egy emberesek, néhány 
fős csapat kell. 
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Garadnay S.: elnézést kérek, de én elsőként jeleztem, hogy a Bánkút-Putnok 
szakasz festését vállalom, hisz több mint 20 éve festem már ezt az útvonalat. Az 
ózdiak is vállaltak festést a Mályinka-Putnok szakaszon, itt szükségesek majd az 
egyeztetések. 

 

3. napirendi pont 

Makár R.: elkészült a Szövetség 2014. január-június időszaki elnökségi üléseinek 
munkaterve (melléklet). Szavazzunk arról elfogadjuk-e? 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

 

38/2013. sz. Határozat 

A 2013. december 10-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag 
elfogadja a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2014. január-június időszaki 
elnökségi üléseinek munkatervét. 

 

4. napirendi pont 

Garadnay S.: részt vettem az MTSZ-nél a 100 éves jubileumi találkozón, ahol 
találkoztam személyesen Garancsi úrral. Lehetőség adódott egy rövid beszélgetésre, 
ahol kértem, engedje meg, hogy rávilágítsunk a Petőfi kilátó helyzetére. Emlékezett 
az esetre, szerinte nem könnyű a helyzet. Javasolta írjam le neki levélben. A levelet 
magánemberként megírtam, kérlek Marietta olvasd fel. 

Az MTSZ honlapján már más ilyen eset is megjelent. Már felvetődött, hogy 
hamarosan az állam jogilag is rendezi az ilyen területek helyzetét. 

 

Solczi Á.: Pásztor Istvánné Vilma néninek szeretnénk emléket állítani egy sziklára 
kihelyezett táblával, hogyan kell engedélyeztetni? 

Szemán L.: elég bonyolult eljárás, mert egy 10 fős bizottság adja ki az engedélyt, 
aztán engedélyeznie kell az Erdőkezelőnek és a Nemzeti Parknak is. Sok utánajárás, 
és nem biztos, hogy engedélyezik. 

 

Bernáth M.: két tagfelvételi kérelem érkezett. Az egyik a Kék Kreatúra Nonprofit Kft. 
kérelme, a másik a Támaszpont Ifjúságvédelmi és Családsegítő Közhasznú 
Egyesületé. 

Makár R.: szavazzunk felvesszük-e őket tagjaink közét? 

Szavazás eredménye: 

Kék Kreatúra Nonprofit Kft.:          igen: 5, nem: 1 szavazat; 

Támaszpont Ifjúságvédelmi és Családsegítő Közhasznú Egyesület: igen: 6 szavazat, 
nem: 0 szavazat 
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39/2013. sz. Határozat 

A 2013. december 10-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség 5 igen, 1 nem 
szavazattal a Kék Kreatúra Nonprofit Kft. felvételét; 6 igen, 0 nem szavazattal pedig a 
Támaszpont Ifjúságvédelmi és Családsegítő Közhasznú Egyesület tagfelvételi 
kérelmét elfogadja. 

 

Bernáth M.: javaslom, hogy a Hollóházi és Ómassai turistaházakban 2014. április 
01. és október 31. közötti időszakban kedvezményes szálláslehetőséget biztosítsunk 
a Szövetség tagszervezeteinek természetjárói részére 800.- Ft/fő/éj+IFA áron. 
Feltételként egyetlen javaslatom lenne, hogy ez az ár alkalmanként legalább 10 
vendégéjszaka foglalása esetén legyen érvényben, de ez létszámtól függetlenül 
teljesíthető. Tehát pl. egy alkalommal akár 10 fő 1 éjszakára, vagy 2 fő fejenként 5 
éjszakára. 

Makár R.: szavazzunk elfogadjuk-e? 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

40./2013. sz. Határozat 

A 2013. december 10-i elnökségi ülés határozata alapján a B.-A.-Z. Megyei 
Természetjáró Szövetség a hollóházi és ómassai kulcsosházaiban 2014. április 01. 
és október 31. közötti időszakban 800.- Ft/fő/éj + IFA áron nyújt szálláslehetőséget 
tagszervezeteinek természetjárói részére alkalmanként minimum 10 vendégéjszaka 
együttes foglalása esetén. 

 

Ha nincs több kérdés, javaslat bezárom az ülést. 

 

kmf. 

 
 
 
 

 --------------------------------------   --------------------------------------- 
       jegyzőkönyvvezető            elnök 


