
Elnökségi ülés 
2014. április 15. 

 
 

 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ 2014. 01. 21-i elnökségi ülés határozatai végrehajtásának áttekintése. 
2./ Beszámoló a Szövetség 2014. I. negyedévi működéséről, programjairól. 
3./ Technikai, oktatási, gazdasági, kulcsosház, minősítési bizottságok beszámolói 
2014. I. negyedévi tevékenységeikről. 2014. második negyedévének tervei. 
4./ Főtitkári beszámoló a 2014. I. negyedévi tevékenységéről. 
5./ Beszámoló pályázatok állapotáról, pályázati lehetőségek. 
6./ HÉJA (Hozzászólások, Észrevételek, Javaslatok, Aktualitások tagszervezeteink 
részéről) 
7./ 2014. július-augusztus havi szövetségi programok előkészítése. 
8./ Egyebek 
 
 
Makár Richárd elnök úr üdvözli a megjelenteket, megnyitja az elnökségi ülést és 
bemutatja Kemény Mihályt a TSC tagját, aki – Nagy Lajos lemondott elnökségi tag 
helyett – meghívottként vesz részt az elnökségi ülésen. 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. 

 

8./2014. sz. Határozat 

A 2014. április 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag 
elfogadta a 2014. január 21-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról készült 
beszámolót. 
 
 

2. napirendi pont 

Makár R.: elkészült a beszámoló a Szövetség 2014. I. negyedéves működéséről, 
programjairól (mellékelve).  

Garadnay S.: javaslom, hogy a Népek Tavasza Teljesítménytúráról készüljön egy 
záró összefoglalás, ahol az elnökség a  hibákat kiértékelhetné, a jó dolgokat pedig a 
következő évre továbbvihetné. 
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Bernáth M.: azokkal, akik az előkészítésben is segítettek hétről-hétre, már 
beszélgettünk erről. Mi is látjuk, hogy kellenek változtatások. El kellene kezdeni már 
most szervezni a 2015. évi XVIII. NT-t és ekkor értékelhetnénk a 2014-est is. 

Makár R.: ha nincs több kérdésetek kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolót. 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

9./2014. sz. Határozat 

A 2014. április 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag 
elfogadja a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2014. I. negyedévi 
működéséről, programjairól  szóló beszámolót. 
 
 
3.napirendi pont 

Makár R.: kértük a bizottságokat (gazdasági, oktatási, minősítési, kulcsosház, 
technikai), hogy írásban küldjék el a 2014. I. negyedéves tevékenységükről szóló 
beszámolóikat és 2014 év II. negyedéves terveiket.  

Balkányi F.: technikai bizottság (beszámoló mellékletben) 

Solczi Á.: legutóbbi (Sümeg környéki) túrázásunk során tapasztaltuk, hogy a kéktúra 
útvonalon nincsenek mindenhol felfestve a jelek, vagy alig lehet őket észrevenni. 

Garadnay S.: úgy tudom az MTSZ 67 szakaszon módosította az OKT útvonalakat 
(ez elég nagy társadalmi ellenállásba ütközik),  ebből 19 szakasz B.-A.-Z. megyében 
van. Az indoklásban a Megyei Szövetségre hivatkoznak. Hogy lehet az, hogy mi nem 
is tudtunk erről? 

Balkányi F.: felkérték a Szövetséget. Mint azt leírtam I. negyedévben befejeződtek 
az OKT nyomvonal módosítással kapcsolatos helyszínelések. Sajnos az OKT nem a 
megyei Szövetségünk hatáskörébe tartozik. 

Garadnay S.: oktatási bizottság (beszámoló mellékletben) 

Kiemelném, hogy szerződéskötés alatt áll a MIDMAR túravezetői foglalkoztatás 
bevezetése, tényleges foglalkoztatásra ennek véglegesítése után kerülhet sor. 

Az OKT útvonalfestéssel kapcsolatban a jelzésfestő vezetők részére a megyei 
Szövetség félnapos - az új előírások figyelembevételével -, ismertető továbbképzést 
tart, mely a munkakezdés előtt lesz megszervezve. (Ez nem az MTSZ honlapján 
2014.04.10.-én közzétett 2-3 alkalmas képzés.) 

Bernáth M.: gazdasági bizottság (beszámoló mellékletben) 

Az időszak fontosabb pénzmozgással járó tételei: közhasznú tevékenységgel 
kapcsolatos bevételek, egyéb bevételek. Kulcsosházak működésével, versennyel, 
rendezvénnyel, technikai munkákkal, oktatással kapcsolatos kiadások. Leltárak 
elvégzése, számviteli bizonylatok átadása a számvizsgáló bizottság részére 
ellenőrzés céljából. Pénzügyi terv közgyűlésre történő elkészítése. 

Bernáth M.: kulcsosház bizottság (beszámoló mellékletben) 

A vendégek szállásfoglalása, ennek visszaigazolása telefonon, vagy e-mailban, a 
foglaló és a végleges szállásdíj fizetése banki átutalással történik. A kisebb javítási 
feladatok önkéntes munkában történnek, a vendégek fogadását, a házak átadás-
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átvételét, bejelentőlapok kitöltését, továbbítását Ómassán Pápai Ferenc, Hollóházán 
Lovas Lászlóné látja el. Sajnos Hollóházán ebben a negyedévben nem volt 
vendégforgalom. 

Csarnai B.né.: minősítési bizottság (beszámoló mellékletben) 

Az első negyedévben saját hatáskörben: aranyjelvényes természetjáró 7 fő, 
ezüstjelvényes természetjáró 2 fő, bronzjelvényes természetjáró 5 fő lett. Az MTSZ-
hez továbbítottuk: érdemes természetjáró 1 fő, kiváló természetjáró 2 fő, OKT 1 fő, 
Rockenbauer Pál DDK 1 fő. 

Makár R.: Van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponthoz kapcsolódóan?  

Ha nincs kérdésetek, kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolókat. 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

10./2014. sz. Határozat 

A 2014. április 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag 
elfogadja a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség technikai, oktatási, gazdasági, 
kulcsosház, minősítési bizottságai 2014. év I. negyedévi tevékenységeiről, valamint 
2014. év  II. negyedévének terveiről készített beszámolóit. 

 

4. napirendi pont 

Bernáth M.: beszámoló az I. negyedéves főtitkári tevékenységekről (melléklet). 

Makár R.: van e valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs, javaslom a beszámoló 
elfogadását. Kérem szavazzunk. 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

11./2014. sz. Határozat 

A 2014. április 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag 
elfogadja a Főtitkári beszámolót a 2014. év I. negyedévi tevékenységéről. 

 

5. napirendi pont 

Makár R.: beszámoló a pályázatok állapotáról, pályázati lehetőségekről. 

Több benyújtott pályázatunkat is elfogadták és támogatták 2013. évben (Működési, 
Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással, Erdőkerülő Ómassáról 
Ómassára). A 2014 évre benyújtott Szövetség működési költség pályázatunk viszont 
a 784. a várólistán, a Szövetség szakmai pályázata a 4. 

Bernáth M.: van lehetőségünk a Sport Mecénás Alaphoz benyújtani pályázatot a 
Herman Ottó emlékév kapcsán (4 túraútvonalunk van), az Idegenforgalmi Alaphoz 
pedig egy kiadványra pl.: „Erdőkerülő Lillafüredről – Lillafüredre”. Ez utóbbihoz 
lehetne támogatókat keresni, pl.: MIDMAR, Hotel Palota. 

Makár R.: kérem szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a beszámolót és megírjuk-e a két 
pályázatot. 
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Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

12./2014. sz. Határozat 

A 2014. április 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag 
elfogadja a Pályázatok állapotáról, pályázati lehetőségekről szóló beszámolót. Az 
elnökségi ülés egyhangú szavazata alapján a MMJV Önkormányzata által kiírt Sport 
Mecénás Alapra a Herman Ottó emlékév alapján, az Idegenforgalmi Alaphoz az 
„Erdőkerülő Lillafüredről – Lillafüredre” című kiadványra nyújt be pályázatot a Megyei 
Szövetség. Felelős: Bernáth Marietta, határidő 2014. április 30. 

 

6. napirendi pont 

Kerekesné Szűcs K.: május 17-én rendezzük meg a Bükk 50,25,15 
teljesítménytúránkat. Szeretettel várunk mindenkit. 

Balkányi F.: az újabb kiadású Bükk térképhez, ha valakinek van javaslata kérem 
május 1-ig küldje el, hogy legyen idő a tisztázásra. 

Bernáth M.: május 2-4. között kerül megrendezésre a Vitézlő programsorozat, 
melynek részletei a Szövetség honlapján már megtekinthetőek. A Vitézlő 
teljesítménytúrát május 3-én tartja a szakosztály, melyre már fogadják az 
előnevezéseket. 

Kiskun M.: a Helyiipari Egyesület tett előterjesztési javaslatot az MTSZ által alapított 
kitüntetésekre és a Megyei Szövetség által alapított kitüntetésre. 

Makár R.:  igen, az Egyebek napirendi pontban fogjuk tárgyalni az előterjesztéseket.  

 

7. napirendi pont 

Makár R.: az I. negyedéves munkatervben elfogadtuk ezt a napirendi pontot, de 
egyelőre nincs szövetségi rendezésű program erre az időszakra, így tárgyalhatjuk a 
következő pontot. 

 

8. napirendi pont 

Makár R.:  Foglalkoznunk kell majd az Alapszabályunk módosításával, mivel a Civil 
tv. változása miatt a korábbi közhasznúság idén május 31-ig marad érvényben. Azt 
követően azok maradhatnak közhasznúak, akik az Alapszabályukat is a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően módosítják és május 31-ig kérvényezik a 
közhasznúságot. Szervezetünk nevében ugyan szövetség, de jogi értelemben 
egyesület vagyunk, mivel tagjaink között nemcsak egyesületek és alapítványok 
vannak. A közgyűlésünk május 23-án lesz, addigra nem tudjuk az Alapszabály 
módosítást előkészíteni, így a közhasznúságot, ha fontosnak tartjuk, akkor a 
későbbiekben kérvényezhetjük. 

Kitüntetési javaslatok érkeztek az MHTE részéről.  

MTSZ-hez továbbítandó előterjesztés: 

Természetjárás fejlesztéséért BRONZ fokozat:  Kiskun Magdolna 

Kérem szavazzunk, hogy a Szövetség elfogadja és támogatja-e a javaslatot. 
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Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

Czárán Gyula Emlékérem:     Kalászi István 

Kérem szavazzunk, hogy a Szövetség elfogadja és támogatja-e a javaslatot. 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

B.-A.-Z. megye Természetjárásáért emlékplakett: Gombár Lászlóné 

Kérem szavazzunk, hogy a Szövetség támogatja-e a javaslatot. 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

13./2014. sz. Határozat 

A 2014. április 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag 
támogatja Kiskun Magda MTSZ-hez történő felterjesztését a „Természetjárás 
fejlesztéséért BRONZ fokozat” kitüntetésre; Kalászi István Czárán Gyula Emlékérem 
kitüntetésre történő felterjesztését. Egyhangúlag elfogadja az elnökség Gombár 
Lászlóné B.-A.-Z. megye Természetjárásáért emlékplakett kitüntetésre történő 
előterjesztését. 

 

Bernáth M.: a Tagdíjfizetési szabályzatunk értelmében azokat a rendes tagokat, akik 
a tárgyévben (december 31-ig) nem teljesítik tagdíjfizetési kötelezettségüket 2 hónap 
felfüggesztés és írásos figyelmeztetés után törölni kell a nyilvántartásból. Két tagunk 
közül a Cserépváraljáért Alapítvány januárban rendezte 2013. évi tagdíjelmaradását, 
a Hejőkeresztúri Táblajátékosok Társasága Egyesület viszont nem. Ezért javasoljuk 
törlését a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség rendes tagságából. Kérem 
szavazzunk a Hejőkeresztúri Táblajátékosok Társasága Egyesület törléséről. 

Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. 

 

14./2014. sz. Határozat 

A 2014. április 15-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúlag 
elfogadja a Hejőkeresztúri Táblajátékosok Társasága törlését a B.-A.-Z. Megyei 
Természetjáró Szövetség rendes tagjai közül tagdíjnemfizetés miatt. 

 
Makár R.: Répászky Ernő és Répászky Lipót a Borsod-miskolci turistaság 
történetének 1970-1995 közötti történetének feldolgozásához kezdi meg az 
anyaggyűjtést. Kérjük az egyesületeket, szakosztályokat, túratársakat az 
együttműködésre. Az összegyűjtött anyagokkal kapcsolatban az értesítéseteket 
2014. szeptember 30-ig folyamatosan várjuk a Szövetség keddi Ügyfélfogadási 
napjain személyesen, vagy e-mailben a hegyitura@eszaktura.hu címen. 

Gyurák J.: gyakran jelzik természetjáró társaink a turistautakra kidőlt fákkal 
kapcsolatos észrevételeiket. Ezeket a problémákat jeleztük az Erdészeti 
Igazgatóságok felé, melyre azt a választ kaptuk, hogy a Nemzeti Park sok esetben 
nem támogatja az utak szabaddá tételét. Megkerestük a BNPI-t, mely a következő 
állásfoglalást adta. 
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„Tájékoztatom, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (Igazgatóság) egy alkalommal sem 

akadályozta a turistautakra dőlt fák eltávolítását – annál is inkább, mivel a természeti értékek 

bemutatása is feladataink közé tartozik. A probléma abból adódhat, hogy - mivel a 

turistautakon keresztbe dőlt fákból csak a forgalmat akadályozó, ill. veszélyes részek 

távolíthatók el, de azok is a helyszínen hagyandók – a munka az azt végrehajtónak csak 

költségekkel jár, bevétellel nem, ezért azt nem végzik el. Amennyiben olyan tartalmú kérelem 

érkezik a természetvédelmi hatósághoz, amelyben a turistautakra dőlt fák forgalmat 

akadályozó, vagy veszélyes részeinek levágását tervezik – azok helyszínen hagyása mellett-, 

akkor az Igazgatóság az eddigiekhez hasonlóan támogatni fogja a kérelmet.” 

Bernáth M.: az április 13-i Diáksport Szövetség felkérésére szervezett túra ismét 
sikeres volt, 5 általános iskola 102 diák és felnőtt kísérője vett részt. Köszönjük a 
Szövetség túravezetőinek a közreműködését. Túravezetők: Csarnai Béláné, Bartók 
Julianna, Solczi Ágnes, Sum Anna az MVSC tagjai, Kollár Magdolna és Vannay Ilona 
(KTE), Kovács László, Bernáth Marietta, Fekete Tibor a VTBE részéről, valamint a 
túravezetők munkáját segítő kísérő túratárs Szőke Éva (Bernáth Bt. Természetjáró 
Köre). Az utolsó túra május 24-én lesz, erre is várjuk túravezetők jelentkezését. 

A TSC-től érkezett megkeresés, 10-15 fő természetjáró polgári természetőr vizsga 
felől érdeklődik. Megkerestük a BNPI-nél Barta Zsoltot, még nem kaptunk választ. 

Garadnay S.: tavaly volt ilyen tanfolyam, sajnos nincs évente. Meg lehetne velük 
beszélni, hogy mi megtartjuk a tanfolyamot, ők pedig csak vizsgáztatnak. 

Makár R.: a Magyar Természetjáró Szövetség Aranyjelvényes Túravezetők Klubjától 
érkezett felhívás, melyben kutatják a még élő és aktív aranyjelvényes sporttársakat. 
Akit érint, annak adatlapot kell kitölteni és aláírva visszaküldeni az MTSZ részére. 

Miskolc Város napján, 2014. május 11-én ismét lesz Zöld Sátor, ahová az eddigi 
partnerek jelentkezését várják április 30-ig. Ebben az évben kiemelt szerepet kapnak 
a Herman Ottó halálának 100.-ik évfordulójához kapcsolódó rendezvények. 
Egyesületeinknek számos programja, teljesítménytúrája van, mellyel 
megjelenhetnének a szövetségi kiadványokkal együtt. Kell egy koordinátor, aki tartja 
a kapcsolatot a szervezőkkel. Az egyesületek 2 óránként válthatnák egymást. 
Javaslom, küldjük ki az egyesületeknek a felhívást. 

Ha nincs több hozzászólás, kérdés, észrevétel bezárom az elnökségi ülést. 

 

kmf. 

 

 

 

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

 

 


