Elnökségi ülés
2014. január 21.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:
1. 2013. 12. 10-i elnökségi ülés határozatai végrehajtásának áttekintése.
2. Beszámoló a Szövetség 2013. IV. negyedévi működéséről, programjairól.
3. Technikai, oktatási, gazdasági, kulcsosház, minősítési bizottságok beszámolói
2013. évi tevékenységeikről. 2014. I. negyedévének tervei.
4. Főtitkári beszámoló a 2013. IV. negyedévi tevékenységéről.
5. Beszámoló pályázatok állapotáról, pályázati lehetőségek.
6. HÉJA (Hozzászólások, Észrevételek, Javaslatok, Aktualitások tagszervezeteink részéről).
7. Népek Tavasza teljesítménytúra, Nagy-Milic Természetjáró Találkozó
programok előkészítésének készültségi fok áttekintése.
8. 2014. május-június havi szövetségi programok előkészítése.
9. 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.
Ha nincs kérdés, kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolót.
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva.
1./2014. sz. Határozat
A 2014. január 21-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag
elfogadta a 2013. december 10-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról
készült beszámolót.

2. napirendi pont
Makár R.: elkészült a beszámoló a Szövetség 2013. IV. negyedéves működéséről,
programjairól (mellékelve).
Ha nincs kérdésetek kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolót.
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva.
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2./2014. sz. Határozat
A 2014. január 21-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag
elfogadja a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2013. IV. negyedévi
működéséről, programjairól szóló beszámolót.
3. napirendi pont
Makár R.: kértük a bizottságokat (gazdasági, oktatási, minősítési, kulcsosház,
technikai), hogy írásban küldjék el a 2013. éves tevékenységükről szóló
beszámolóikat és 2014 év I. negyedéves terveiket. A technikai bizottságot kivéve
minden bizottságtól megkaptuk a beszámolókat, melyet előzetesen szintén
megküldtünk. Ezekkel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Balkányi F.: 2013-ban nem voltak technikai munkák (jelzésfestés), ezért nem
készítettem beszámolót.
Bernáth M.: szeretném kiegészíteni az elmondottakat. Jelzésfestés valóban nem
volt, azonban mint technikai munka az Országos Kéktúra pályázat konzorciumi
partnereként a megyénket érintő kéktúra útvonal felújításával kapcsolatos előkészítő
munkákat végeztünk. Ehhez kapcsolódóan a Magyar Természetjáró Szövetség
Kéktúra Bizottságának felkérése alapján a nyomvonal módosítással érintett
szakaszok (Bódvaszilas, Felsővadász, Nyésta, Martonyi) helyszíni bejárását végezte
el és új szakaszrészekre vonatkozó javaslatokat adott megyei Szövetségünk. Az
OKT B.-A.-Z. megyei szakaszának 2014-ben történő festésére az előkészületek már
megtörténtek. Pótoljuk a beszámolót az elnökségi ülés jegyzőkönyvének
mellékleteként.
Balkányi F.: a munkafelosztások már meg vannak, ezt elküldtük az MTSZ-hez, arra
várjuk most a választ.
Gyurák J.: a kulcsosház bizottság beszámolójában láttam, hogy az Ómassai
kulcsosház felújítására több 100 eFt kellene. Érdemes erre ennyit költeni?
Bernáth M.: ez még csak egy tervezet, azonban szükséges valamit tenni a házzal. A
jelenlegi színvonal csak az egyszerűbb igényű bakancsos turisták elvárásainak
megfelelő. Ez azonban azt jelenti, hogy kulcsosházunk éves bevétele éppen csak
elegendő a közüzemi költségek, biztosítás, egyszerűsített foglalkoztatás és közterhe
minimális javítás-karbantartás (pl. bojler, porral oltó,stb.) feladataira. Hosszabb távon
azonban nem tudunk olyan alapot képezni, amely az épület nagy felújításának,
javításának feladataihoz szükségesek volnának, tehát előrevetíthetünk egy később
bontásra érett állapotot, ha nem törődünk az épülettel. Ahhoz azonban hogy bevétel
növekedést generáljunk, olyan színvonalat kellene tudni biztosítani, amivel eggyel
magasabb igényfokozattal bíró réteget is meg tudnánk szólítani. Készítünk
költségvetést és utána eldöntjük, hogy áldozzon-e a Szövetség vagy pedig így
hagyva a mostani állapotot, vegetáltatjuk Szövetségünk egy szolgáltatási
tevékenységét.
Tóth F. A.: tájékoztatlak benneteket, hogy mi már elkészítettünk egy árkalkulációt az
általunk vállalt OKT szakasz festésére. Elkészült-e már a Szövetség részéről a
költségvetés, reagáltak-e már az MTSZ-től?
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Bernáth M.: rajtatok kívül Kalászi Istvántól és a Hegyre Fel! Természetjáró
Egyesülettől kaptunk kalkulációt. A többi jelzésfestést vállaló egyesülettől, személytől
egyelőre nem, így nem dolgoztunk ki megyei szinten vállalt árszintet.
Garadnay S.: az MTSZ-nél Malárik Attila a műszaki-technikai felelős. Ő azt várja,
hogy küldjünk neki egy megyei kalkulációs ajánlatot (ez lesz az etalon), ehhez akarja
hasonlítani más megyék ajánlatait. A választmányi ülésen arról volt szó, hogy csak a
regisztrált és minősített festők festhetnek. Lehet, hogy akik nálunk regisztráltak nem
is festhetnek, hiszen tudomásom szerint még egyetlen ember sincs a megyénkben,
akiket az MTSZ minősített volna.
Balkányi F.: mi elküldtük nekik a festeni szándékozók listáját.
Garadnay S.: az rendben van, de ők csak minősített festőket akarnak, de nincs
olyan ember, aki elvállalná a minősítéseket.
Bernáth M.: gyűjtsük össze, hogy milyen áron vállalják a jelzésfestők megyénkben a
festést és január 31-ig küldjük meg az MTSZ-nek ezzel kapcsolatos ajánlatunkat,
álláspontunkat.
Tóth F. A.: a kalkuláció az ő feladatuk lenne.
Antal F.: mi is jelentkeztünk a jelzésfestésre, megadtuk az útvonalat is. Azt hittem,
azért van Varbón a megbeszélés azoknak, akik vállalják a festést, hogy ezeket a
dolgokat tisztázzuk. A minősítéssel kapcsolatban: mi is vállalhatjuk, de ne a
Dunántúlon, hanem a megyénkben tegyük. Azt elvárják az MTSZ-nél, hogy
jelentkezzünk egy feladatra, de nem mondják meg hol, mikor, miből.
Makár R.: Van-e még valakinek kérdése, észrevétele a 3. napirendi ponthoz
kapcsolódóan?
Ha nincs kérdésetek, kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolókat.
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva.
3./2014. sz. Határozat
A 2014. január 21-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag
elfogadja a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség technikai, oktatási, gazdasági,
kulcsosház, minősítési bizottságai 2013. évi tevékenységeiről, valamint 2014. I.
negyedévének terveiről készített beszámolóit.
4. napirendi pont
Bernáth M.: beszámoló a IV. negyedéves főtitkári tevékenységekről (melléklet).
Makár R.: javaslom a beszámoló elfogadását. Kérem szavazzunk.
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva.
4./2014. sz. Határozat
A 2014. január 21-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag
elfogadja a Főtitkári beszámolót a 2013. IV. negyedévi tevékenységéről.
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5. napirendi pont
Makár R.: a pályázatok állapotáról, lehetőségekről szóló beszámolót e-mailen
megkaptátok, van-e kérdés? Ha nincs, kérem szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a
beszámolót.
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva.
5./2014. sz. Határozat
A 2014. január 21-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag
elfogadja a Pályázatok állapotáról, pályázati lehetőségekről szóló beszámolót.
6. napirendi pont
Jármy I.: még egy Zemplén Kupát csinálunk szeptember 20-án, amely úgy tűnt,
hogy szakembergárda hiánya miatt megszűnik. Azonban külső segítséggel most
mégis meg tudjuk rendezni, azonban a megrendezéshez szeretnénk támogatást
kérni a szövetségtől érem, szalag beszerzésére. Megkaptuk az Encián Kupa
megrendezésére a felkérést, sajnos nem tudjuk vállalni, nincs emberünk a terepi
munkákra. Ha a Szövetség megrendezi, akkor viszont szívesen adunk segítséget a
verseny napján.
Bernáth M.: Nagy Lajos küldött e-mailt. A TSC február 22-i túrájára szeretné a
figyelmet felhívni, melyet elhunyt szakosztály vezetőik, Szállási László és Gyetvay
Iván emlékének is szentelnek. A most meghirdetett túra Bükkszentkeresztről indul, a
piroson, majd a Kohász Kék jelzésén vissza Miskolcra. Mindhárom túraszakasz
rövid, igazi téli kirándulások. Felolvasom a pontos részletek miatt.
Kiskun M.: a Helyiipari forrásnál lévő Turista Emlékpark nagyon rossz állapotban
van. Szeretnénk rendbe tenni, felújítani, hiszen ez az egyetlen, ilyen jellegű
emlékpark Magyarországon. Szeptember 20-án harminc éves, ezért ünnepi
megemlékezést tartunk. Ehhez szeretnénk a szövetség támogatását kérni.
Bernáth M.: ahhoz, hogy az elnökség dönteni tudjon a támogatás mikéntjéről és
mértékéről össze kell állítani pontosan, hogy mik az elképzelések, ezekhez milyen
feladatok kapcsolódnak és milyen költségvonzata van. Ezen információk nélkül az
elnökség nem tud dönteni, de még egy pályázatot sem benyújtani.
Sum A.: fel kellene venni az Idegenforgalmi Nonprofit Kft-vel a kapcsolatot, hogy
készítenénk egy anyagot, vagy kiadványt, hogy kikre emlékezünk ebben az
emlékparkban, kik is voltak ezek az emberek. Ez egy érték lehetne. Ebben is kérjük a
segítségeteket.
Bernáth M.: a MIDMAR-tól is csak akkor tudjuk ezzel kapcsolatban a segítséget
kérni, ha összeállítjátok az általam előzőleg vázolt anyagot; elképzelések, feladat és
ütemterv, költségkalkuláció. Ha ezek meg vannak, akkor tudunk bárkit is megkeresni
anyagi támogatás kérése címen, vagy akár egy pályázatot készíteni. Természetesen
a szövetség segíteni fog, de az első feladatkör elvégzését előbb Nektek kell
megtennetek.
Garadnay S.: az MTSZ is fogad ilyen jellegű kezdeményezéseket, csak le kell írni
pontosan,hogy kinek és milyen elképzelései vannak. Hátha tudnak ők is támogatást
adni az elképzelések megvalósításához.
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7. napirendi pont.
Makár R.: a Népek Tavasza teljesítménytúra előkészítésének készültségi fokáról
szóló tájékoztatást előzetesen szintén megküldtük. Ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése? Ha nincs, akkor a Nagy-Milic találkozó szóbeli tájékoztatásával
szeretném folytatni.
A Nagy-Milic találkozó idén is egynapos rendezvény lesz, de a Zempléni
kalandozások program keretében lehetőséget biztosítunk hollóházi kulcsosházunk
kedvezményes szálláslehetőségének igénybevétele mellett vasárnapi túrázásra is. A
szombati találkozón természetesen lesz rövid és hosszú túra útvonal is. A vendéglátó
település idén Kalsa lesz. Vasárnap Füzér-Bózsva gyalogos útvonalat tervezünk és
úgy indulnánk Miskolcra vissza.
8. napirendi pont
Makár R.: május 10. Miskolc város napján a Zöld Kapcsolat Egyesület felajánlott
megjelenési lehetőséget a Zöld Sátorban. A lehetőséget továbbítjuk a
tagegyesületeinknek. Amelyik tagszervezet szeretne ott lenni, annak fel kell vállalni
a szervezéssel járó munkálatokat, kapcsolattartást.
Május 23-án (pénteken) lesz szövetségünk közgyűlése. Az előkészítendő anyagokat
az április 29-i elnökségi ülésen tárgyaljuk. A meghívók elkészítése, postázása az
előző években bevált módon történik. Felelős Bernáth Marietta.
Május 24. Diáksport Szövetség felkérésére túraszervezés, útvonal kijelölése,
túravezetők felkérése, stb. Felelős: Bernáth Marietta.
Az Encián Kupa tájékozódási túraversenyen sokan jelezték, hogy részt akarnak
venni, de sajnos a szervezést senki nem vállalja. A pályakitűzésre felkért személyek
közül egyikük sem tudja vállalni a feladatot. Így a versenyterület kijelölésének és az
engedélykérelemnek nincs értelme, ezért a szövetség a rendezés jogától eláll.
Kérem, ha ezt elfogadjátok, szavazzunk.
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva.
6./2014. sz. Határozat
A 2014. január 21-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag
elfogadja, hogy a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség a XXXII. Encián Kupa
rendezési jogától eláll.
A május 31- június 01. között megrendezésre kerülő Zempléni kalandozások
programszervezését a VTBK Bánréve vállalta.
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9.napirendi pont
Makár R.: sajnos rendes tagság felfüggesztésére került sor a Cserépváraljáért
Alapítvány és a Hejőkeresztúri Táblajátékosok Társasága Egyesület esetében, mert
tagdíjfizetési kötelezettségüknek 2013-ban nem tettek eleget. Ajánlott levélben
értesítettük őket. A Tagdíjfizetési szabályzat értelmében a felfüggesztés időtartama 2
hónap. Amennyiben ezen időpontig nem kerül rendezésre a 2013 évi tagdíj, a nem
fizetők rendes tagságát törölni kell.
Bernáth M.: ismét érkezett egy tagfelvételi kérelem. A Hegyre Fel! Természetjáró
Egyesület szeretne megyei Szövetségünkhöz csatlakozni, céljuk az aktív
természetjárás, természetvédelem.
Makár R.: szavazzunk arról, hogy a Hegyre Fel! Természetjáró Egyesületet
felvegyük-e tagjaink közé.
Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva.
7./2014. sz. Határozat
A 2014. január 21-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag
elfogadja a Hegyre Fel! Természetjáró Egyesület tagfelvételét a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetségbe.
Makár R.: mint tudjátok szövetségünk sikeresen regisztráltatta magát önkénteseket
fogadó szervezetként. Ennek keretében kötöttünk együttműködési megállapodást a
Földes Ferenc Gimnáziummal. A megállapodásban rögzítettük a diákok által
teljesíthető tevékenységi köröket is. Mentorok: Garadnay Sándor és Bernáth
Marietta.
Ugyancsak együttműködési megállapodás előkészítése van folyamatban a Miskolci
Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú (MIDMAR) Kft-vel is. Itt túravezetői
kínálatot szeretnénk biztosítani az érdeklődő vendégek részére. A fizetett túravezetői
programban való részvételt minden tagszervezet minősített túravezetője számára
lehetővé tesszük egyszerűsített foglalkoztatás keretében, melyet a szövetség fizet ki.
2013-ban a jelvényszerző túrákat: Rákóczi nyomán a Zemplénben 19 fő, Borsod
szép útjain 1 fő, B.-A.-Z. megye Teljesítménytúrázója 10 fő, A Hernád, ami összeköt
5 fő teljesítette.
Bernáth M.: a január 18-i Diáksport Szövetség felkérésére indult túránknak ismét
nagy sikere volt 162 diák és felnőtt kísérő, 12 fő túravezető és segítő részvételével.
Itt is szeretnénk megköszönni a közreműködők segítségét.
Nagy Lajos (TSC) elnökségi tagunk írásban kéri, hogy fogadjuk el elnökségi
tagságáról való lemondását megnövekedett munkahelyi feladatai és családi
elfoglaltságai miatt. A TSC nevében maga helyett javasolja Kemény Mihály tagtársát.
Makár R.: az elnökségi tagokat a közgyűlés választja. A közgyűlésig annyit tudunk
tenni, hogy Lajos lemondását tudomásul vesszük. A TSC szakosztályvezetésével
felvesszük a kapcsolatot, hogy a javasolt személy elnökségünk tagjává történő
választásáról a soron következő szövetségi közgyűlésünkön (2014. május 23-án)
tudunk dönteni. Természetesen ezen időpontig is meg fogjuk hívni az
elkövetkezendő elnökségi üléseinkre Kemény Mihályt.
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Ha nincs több kérdés, javaslat bezárom az ülést.
kmf.

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

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

