
Elnökségi Ülés 
2014. április 29. 

 
 

Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint 
 
Napirendi pontok: 
1./ 2014. május 23-i közgyűlés előkészítése. 
2./ Egyebek. 
 
 

Makár Richárd elnök úr köszönti a megjelenteket és megnyitja az elnökségi ülést. 
Ismerteti a napirendi pontokat. 

 

1. napirendi pont 

Makár R.: a május 23-i közgyűlésre elkészült a meghívó, ismertetném a napirendi 
pontokat. Nagy Lajos lemondott elnökségi tag helyett a TSC Kemény Mihályt 
javasolja elnökségi tagnak. Ezt a közgyűlésnek kell megerősíteni, ezért javasoljuk 
külön 6-os napirendi pontként – kilépett elnökségi tag helyett új elnökségi tag 
választása – bevenni a napirendi pontok közé. 

Makár R.: kérem szavazzunk ezzel a kiegészítéssel elfogadjuk-e a közgyűlés 
javasolt napirendi pontjait? 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

Elkészült a Szövetség 2013 évi gazdálkodásáról szóló jelentése, a közhasznúsági 
melléklet, a 2014 évi gazdasági terv és az elnökség beszámolója a 2013 évi 
tevékenységről. Mindenki megkapta az adatokat e-mailen, ha van hozzászólás, 
kérem jelezzétek. 

Gyurák J.: az eredménykimutatásban szereplő amortizáció mit takar? 

Bernáth M.: az éves értékcsökkenési leírások a két kulcsosház épületeire 
vonatkoznak, tekintettel arra, hogy minden más tárgyi eszközünk már 0-ra íródott. 

Balkányi F.: úgy látom az ómassai kulcsosház felújítása nincs tervbe véve. 

Bernáth M.: 2014-ben sajnos nem kaptunk működési támogatást a NEA-tól, így az 
ÉMÁSZ a Jövőért Alapítványtól 2012-ben kapott támogatásból kell finanszíroznunk 
működési kiadásainkat. Ráadásul a ház felújítása jelentős pénzösszeget emésztene 
fel, megtérülése ehhez képest nagyon hosszú idejű. Ezen kívül az adott építéskori 
technológia miatt megkérdőjelezhető az is, hogy gazdaságos-e egyáltalán egy 
ekkora horderejű felújítást finanszírozni, vagy pedig más megoldásban kellene 
gondolkodnunk? 

Fekete T.: el kellene gondolkodni azon, hogy mi lesz, ha felújítjuk az épületet, 
mégsem lesz vendég. Most is többnyire barlangászok járnak ki. 

Gyurák J.: nem lehetne keresni rá valamilyen pályázatot? 

Bernáth M.: ilyen jellegű pályázat kiírása nem várható. Azt is hangsúlyozni 
szeretném, hogy nem elég egy nagy összeget felemésztő beruházást véghezvinni. A 
beruházásnak akkor van létjogosultsága, ha az épületet azt követően megfelelő 
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szinten és minőségben tudjuk hasznosítani. Ez egész embert, embereket igénylő 
elfoglaltságot jelent (üzemeltetés, állagmegóvás, folyamatos takarítás, esetleg Szép 
Kártya elfogadás, stb.). Ez messze túlmutat az önkéntes munka keretében elvárható 
és végezhető teljesítményen, azt is látván, hogy az önkéntes/társadalmi munka 
keretében végezhető feladatokért nem kapkodnak az emberek. Természetesen 
munkaviszonyban is végezhető lenne a feladat, de ennek hatékonyságában sem 
hiszek egy civil szervezet esetében. 

Balkányi F.: az udvarban lévő villanyoszlopra ki kell helyezni egy reklámtáblát. 

Bernáth M.: jómagam inkább az eladásán gondolkodnék függetlenül attól, hogy 
tudom, hogy az ingatlanárak alacsonyak, ráadásul az épületünk nem a legjobb 
adottságokkal bír. 

Makár R.: van-e még valakinek hozzáfűznivalója? Ha nincs, kérem szavazzunk 
elfogadjuk-e a Szövetség 2013. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót 
és közhasznúsági mellékletet, a 2014. évi gazdasági tervet, az elnökségi beszámolót 
és a közgyűlés elé terjeszthetjük-e? 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 
 

Térjünk rá a kitüntetésekre. Javaslat érkezett a „B.-A.-Z. megye 2013-as év 
Természetjárója” címre. Három főt Bíró Sándornét (2401,5 pont), Bencze Istvánt 
(2562,0 pont) és Csendes Gyulát (3149,2 pont) jelöli a DTSK (mellékelve) a 
túranaplók alapján. Más előterjesztést nem kaptunk. 

Ha mindenki átnézte a jelöltekre érkezett javaslatokat, kérem szavazzunk a cím 
odaítéléséről és a közgyűlés elé történő terjesztésről. 

Szavazás eredménye:  Bíró Sándorné  igen: 4, nem: 0, tartózkodik: 0 

         Bencze István  igen: 4, nem: 0, tartózkodik: 0 

    Csendes Gyula  igen: 4, nem: 0, tartózkodik: 0 

 

15./2014. sz. Határozat 

A 2014. április 29-én megtartott elnökségi ülés határozata alapján a Szövetség 2013. 

évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, a 

Szövetség 2014. évi gazdasági tervét és az elnökségi beszámolót az elnökség 

elfogadja és a Közgyűlés elé terjesztését javasolja. 

A B.-A.-Z. megye 2013-as év Természetjárója cím I. helyét Csendes Gyula, II. helyét 

Bencze István, III. helyét Bíró Sándorné túratársainknak ítélte az elnökség és a 

közgyűlésen adja át. 
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2. napirendi pont 

Makár R.: az egyebek napirendi pontban javaslatokat, ötleteket is várunk. 

Bernáth M.: jó lenne egy irányított járat szombatonként Bánkútra, ami hasonlóan az 
MVK Zrt. ZOO járatához, akkor indulna, ha igény van rá. Nagyon sok idős, ill. 
kisgyermekes (autóval nem rendelkező) család van, akik Bánkútra és a Nagy-fennsík 
turistaútjaira még nem, vagy csak nagyon régen jutottak el. Fel kellene vennünk a 
kapcsolatot az MVK Zrt.-vel. 

Balkányi F.: volt már régen ehhez hasonló elképzelés alapján síjárat, de nem volt 
kihasználva, ezért megszüntették. A felmenéssel is probléma volt, van olyan 
szakasz, ahol nehezen fér el a busz. 

Bernáth M.: a kihasználtság rajtunk is nagyban múlik. Ha a tagegyesületeink 
közreműködésével rendszeresen szerveznénk Bánkútról induló túrákat (pl. ahogyan 
együtt tudtunk működni a 120 év 120 km programsorozat kapcsán egy-egy egyesület 
által havonként bevállalt túrákkal), illetve kérnénk a MIDMAR hathatós marketing 
tevékenységét, továbbá a havonként szervezett diáktúrák közül is alkalmanként 
egyet-egyet onnan indulónak-érkezőnek szerveznénk meg, akkor nem igaz, hogy 
nem lenne rá kereslet. Nem önmagában egy buszjáratra gondoltam, hanem olyanra, 
amihez programot is biztosítunk. Kellő reklámozottság esetén biztos vagyok abban, 
hogy lenne rá igény nemcsak saját természetjáróink, hanem Miskolc lakossága és az 
ideérkező vendégek körében is. 

Makár R.: lehet, hogy érdemesebb lenne a Volán-nál érdeklődni. 

Balkányi F.: Boronkai Tamás (Hegyre Fel! Természetjáró Egyesület elnöke) írt e-
mailt. Új jelzésű utakat szeretnének Lillafüred környékén. Egyrészt a Dolka-hegyen a 
piros sávból egy piros háromszög kiágazást a Zsófia kilátó helyéhez, onnan le 
Lillafüredre. Másrészt egy Lillafüredi körutat a Lillafüred vá. - Vesszős-völgyi 
szerpentin - Szent István lápai-barlang - Szent István kilátó - Savós-völgy - Hámori-tó 
- Lillafüred útvonalon Piros körút jelzéssel. Továbbá érdeklődnek, hogy a környéken 
a megyében mely szakasz jelzését újíthatnák fel. Ezzel kapcsolatban véleményem, 
hogy a felvetett új jelzések védett területeket érintenek, a megjelölt első útvonalon 
erdészeti, vagy kisebb ösvények vannak, a körút az dózerúton halad. Az 
engedélyezésben az Északerdő illetékes, de a BNPI véleményét is biztosan ki fogja 
kérni.  

Makár R.: A szövetség részéről az első felvetés azért fontos, mert a 120 éves turista 
múltunk része a Zsófia kilátó. A lillafüredi turizmus szempontjából viszont a második 
elképzelés is támogatandó.  

Balkányi F.: A festési vállalással kapcsolatban több út is szóba jöhet:  

- régóta kérés az Ómassa-Garadna közti Kohász kék (kék+) áthelyezése az 
országútról. Új Bükk térképek is készülnek, itt is tudnánk az új útvonalat jelezni, 
amely akkor a régi mályinkai úton haladna;  
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- korábbi festéseknél vannak elmaradások, így a Bánkút-Nagyvisnyó közti szakasz 
Zöld kereszt jelzéssel;  

- felújítandó a Hámori tó mellett a közös, Kék+, Piros és Zöld sáv is, amely bele 
illeszkedik a tervezett piros körút vonalába is;  

- igazi nagy festési feladatot a Csereháti piros felújítása jelentene.  

Makár R.: Miskolc környékén vannak még hiányosságok, amely egy része ugyan 
nem a Szövetség útrendszere, de a térképeken rajta van a túrázók keresik, és igen 
megkopottak a jelek:  

- a Vár út – Termál út befejezése, aminek a Tatárdombtól Barlangfürdőig tartó 
szakasza vár felújításra;  

- a Kék madár tanösvény felújításának befejezése;  

- emellett 2010-ben a BFTE részéről Tamásékkal alakítottunk ki Miskolc városhoz 
közeli turistautaknak közös csomópontba történő elvezetését, ennek 
felülvizsgálatának, javításának 2015-ig meg kell történni. 

Bernáth M.: május 11-én van Miskolc Város Napja. Lehetőséget kaptunk a Zöld 
Sátorban való megjelenésre. Kérdés, hogy akarunk-e élni a lehetőséggel? Ha igen, 
akkor jelentkezőket szeretnénk kérni. A Helyiipari Egyesület jelezte, hogy ők 2 fővel 2 
órát vállalnak. Illetve a Bükki Fiatalok Egyesülete vállalja a zárás előtti két órát. 

Kerekesné Szűcs K.: a DTSK is vállal 2 fővel 2 órát (10 és 12 óra között). 

Csarnai B.né: az MVSC is vállal 2-3 fővel pár órát a délután folyamán. 

Kemény M.: a TSC-nél én is egyeztetek, hogy részt tudunk-e venni és akkor 
jelentkezünk. 

Bernáth M.: köszönjük szépen a segítséget. Jómagam megoldom a kiállításra szánt 
anyagok kijuttatását, berendezést.  

Nem tárgyaltunk a II. félévi elnökségi ülés munkatervéről, így egyelőre a következő 
elnökségi ülés időpontjának július 8-át javaslom, ahol a következő félévi munkatervet 
is megbeszéljük. 
 

Makár R.: ha nincs több hozzászólás, kérdés, akkor bezárom az ülést. 

 

kmf. 

 

 

 

 --------------------------------------   -------------------------------------- 

       jegyzőkönyvvezető            elnök 


