Jegyzőkönyv
Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi ülésén 2014. november 11.-én a Teleki
Tehetséggondozó Kollégium hivatalos helyiségében.

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Makár Richárd: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy valószínűleg ez az utolsó alkalom,
amikor ebben a helyiségben tartható az elnökségi ülés, de erről bővebben majd az Egyebek napirendi
pontban lesz szó. Megállapította, hogy az elnökség teljes létszámban jelen van, így az ülés
határozatképes.
Ismertette a napirendi pontokat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2014.07.08-i elnökségi ülés határozatai végrehajtásának áttekintése.
Beszámoló a Szövetség 2014. III. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról.
Alelnöki beszámoló a 2014. III. negyedévi tevékenységéről.
Beszámoló pályázatok állapotáról.
„Borsod szép útjain” túramozgalom megújítása.
B.-A.-Z. Megyei természetjáró Szövetség által meghirdetett túramozgalmak 2015. évi
teljesítésének ösztönzése.
Kedvezményes 2015. évi kulcsosház használat a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
tagegyesületei részére.
2015. évi kiemelt eseménynaptár.
HÉJA (Hozzászólások, Észrevételek, Javaslatok, Aktualitások tagszervezeteink részéről)
Egyebek.

1. napirendi pont. A határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót előzetesen írásban megkapták
az elnökségi tagok (mellékelve). Megkérdezte, van-e valakinek hozzáfűznivalója vagy észrevétele,
illetve egyetértenek-e a leírtakkal.

Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta az előző elnökségi ülés határozatai végrehajtásának
áttekintését.
21/2014. sz. határozat
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a 2014.07.08.-i elnökségi ülés határozatai
végrehajtásának áttekintéséről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.

2. napirendi pont. A harmadik negyedévi működésről, programokról, gazdálkodásról szóló
beszámolót szintén megkapták az elnökség tagjai (mellékelve). Megkérdezte, van-e valakinek
észrevétele a kiküldött anyaggal kapcsolatban.

Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a Szövetség 2014. III. negyedévi működéséről,
programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót.
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22/2014. sz. határozat
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a Szövetség 2014. III. negyedévi
működéséről, programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.

3. napirendi pont. A harmadik negyedévi alelnöki beszámoló előzetesen kiküldésre került
(mellékelve). Megkérdezte, egyetértenek-e az elnökség tagjai a beszámolóval.
Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a 2014. III. negyedévi alelnöki beszámolót.

23/2014. sz. határozat
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a Szövetség 2014. III. negyedévi alelnöki
beszámolót egyhangúlag elfogadta.

4. napirendi pont. A pályázatok alakulásával kapcsolatban elmondta, hogy a beszámoló elkészült,
viszont a levél kiküldésekor az elektronikus csatolás nem sikerült, ezért az ülésen szóbeli
ismertetésre kerül sor, az elektronikus továbbítást pedig megismétlik.
Az ismertetés után megkérdezte, egyetértenek-e az elnökség tagjai a beszámolóval.
Gyurák József: Úgy tudja, 28 millió forint az országos kéktúra felújítására tervezett összeg. A megyei
szövetség 6 millió forintot kapott meg eddig. Várható-e a különbözet ebben az évben?
Bernáth Marietta: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az OKT költségvetését az MTSZ módosította,
csúsznak a megvalósítással, így az éves pénzügyi tervben szereplő összeg nem fog befolyni a
szövetség bankszámlájára. Egyelőre az áprilisban banki jóváírásra került 6.753 eFt-ból finanszírozza a
szövetség az OKT pályázat megyei szövetségünket illető kiadástételeit.
Makár Richárd: Kérte, hogy a jelenlévők fogadják el a tájékoztatást.

Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a 2014. III. negyedévi pályázatok alakulásáról szóló
beszámolót.
24/2014. sz. határozat
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a pályázatok állapotáról szóló beszámolót
egyhangúlag elfogadta.

5. napirendi pont. A legutóbbi elnökségi ülésen elhangzott, hogy a megyei szövetség által több
túramozgalom is meg van hirdetve, amelyeknek az igazoló füzetei, jelvényei nagy számban
rendelkezésre állnak. A Borsod Szép Útjain túramozgalom ma már nem biztos, hogy a megye
legszebb útjain halad, ezért ötleteket vártak az útvonal megújítására vonatkozóan. Két ajánlat
érkezett, az egyik a KTE (Vannay Ilona), a másik pedig a Szendrői TSZ javaslata. A KTE hosszú
útvonalakat javasolt, 30 km körülieket.
Azt gondolták, hogy lehetne olyan variációt is felajánlani, hogy nem kell mindenkinek az egész
távot teljesítenie, kaphatna jelvényt az is, aki összesen pl. 100 km-t teljesít, mivel nem mindenki
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szereti a 30 km-es túrákat. A kiemelt eseménynaptárban szerepeltetnék mind az öt útvonal egyegy szakaszának bemutató túráját. További feladat, hogy az öt túra vezetését öt egyesület vagy
szakosztály vállalja fel a 120 év 120 km mozgalomhoz hasonlóan.
Garadnay Sándor szerint mielőtt a végleges útvonalakat kijelölnék, azt kell megvizsgálni, hogy mi a
cél. Teljesítménytúraszerűen végigküldeni az embereket hosszú útvonalakon vagy Borsod szép
útjainak bemutatása. A 30 km teljesítménytúra. Ha a megye szép útjainak a bemutatása a cél, nem öt
szakasz, hanem 8-10 is szükséges lehet.
Makár Richárd: Ha van egy 30 km-es szakasz, abból lehet két 15-öst is csinálni, mindenütt vannak
csatlakozási pontok. A terv szerint, ha egy-egy 30 km-es távból valaki csak egy-egy 15 km-es résztávot
teljesít, akkor kapjon egy kitűzőt, aki az egész távot végigjárja, a jelvényt kapja meg. Nem
teljesítménytúrázás, de egyben is lehet teljesíteni.
Tóth Ferenc Attila: A lényeg ebben a szépség bemutatása, mindenki eldöntheti, hogyan akarja
végigjárni. Ha van új útvonal, akkor arról jó lenne tudni, mert lehet, hogy a VTBK el is vállalja az egyik
szakasz vezetését.
Tóth Éva: A TSC is vállal egy szakaszt.
Makár Richárd: Megköszönte az útvonal-leírásokat és a túravezetés felajánlásokat.
6. napirendi pont. A B-.A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség által meghirdetett túramozgalmak
2015. évi teljesítésének ösztönzésének kapcsán tájékoztatta a megjelenteket, hogy mindegyik
mozgalomhoz kapcsolódóan több igazoló füzet és jelvény található a Szövetség raktárában. A
készletet a tagszervezetek 2013.12.31.-i taglétszáma figyelembevételével szeretnék
térítésmentesen kiosztani 2015. január 31-ig, vagy amíg a készlet tart. A legkésőbb 2016. január
5-ig kell leadott igazoló füzetek esetében egyes túramozgalmak esetében a jelvénydíjazást, a
többinél kitűző díjazást biztosít térítésmentesen a Szövetség. Ismerteti Makár Richárd a
javaslatot.
Tóth Ferenc Attila: Az a kérése, hogy a Forrástól a torkolatig vegyes túramozgalomban legalább
kétfajta szakágban teljesíteni kelljen a távokat a jelvény megszerzéséhez. A gyalogos rész kb.
összesen 10 km. Nagyon szép bélyegzők vannak, mindenkinek tudja ajánlani.
Bernáth Marietta: Az egyes túramozgalmakhoz kapcsolódó részletes adatok az elkészített írásos
anyagban szerepelnek, amelyet a jegyzőkönyvhöz is csatolnak, illetve e-mailen a megyei szervezetek
vezetői számára továbbítják.
Makár Richárd: Abban az esetben, ha továbbra is nagyobb számú készlet marad, későbbiekben akár
országosan is meg lehet hirdetni ezeket a kedvezményes feltételeket.
Az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség által
meghirdetett megyei túramozgalmak 2015. évi teljesítésének ösztönzésére előterjesztett javaslatot.
25/2014. sz. határozat
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a Szövetség által meghirdetett megyei
túramozgalmak 2015. évi teljesítésének ösztönzésére előterjesztett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
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7. napirendi pont. A kulcsosházak kedvezményes szállásdíjon történő használatának lehetőségét
2015. évben is biztosítaná a szövetség a B.-A.-Z. megyei tagszervezetek részére. A részletes
javaslattételt előzetesen írásban megkapták az elnökség tagjai (mellékelve).
Az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták a kulcsosházak kedvezményes feltételekkel történő
kiajánlását.
26/2014. sz. határozat
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a Szövetség tagegyesületeinek természetjárói
részére a 2015. évi kedvezményes megyei szövetségi kulcsosházak használatára vonatkozó javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
Tóth Ferenc Attila: Felajánlotta, hogy a MÁV üzemi lapjában is közzéteszi ezeket az ajánlatokat,
amelyet 3000 ember olvas az ország minden részében. Két hét múlva lesz a VTSZ közgyűlése, ahová
szóróanyagot lehetne vinni és felhívni a figyelmet ezen kulcsosházakra.
Makár Richárd: Megköszönte a hozzászólást.
8. napirendi pont. A kiemelt eseménynaptár összeállításához kérte mindenki hozzászólását. Az MTSZ
támogatási szerződés egyik pontja, hogy el kell készíteni és közzé kell tenni az éves kiemelt
eseménynaptárt.
A jövő év tavaszi diáktúrák a Turista elődeink nyomában címet viselik. Az Alföldi Kéktúra egy szakasza
érinti B.-A.-Z. megyét is, ennek a bejárása július 3-4-én lesz. Az őszi félévben a diáktúra a Bükk
forrásai, barlangjai, szirtjei érintésével folytatódna.
Garadnay Sándor: Az eseménynaptárba bele kellene tenni az MTSZ kiemelt programjait is, ilyen a
Természetjárók napja vagy a közgyűlés.
Makár Richárd: Az összeállított eseménynaptárt a megyei szervezetek vezetői és az elnökség tagjai emailen megkapják (mellékelve).
9. napirendi pont. Hírek, észrevételek, javaslatok, aktualitások a tagszervezetek részéről.
Sum Anna: Az MHTE elkészítette a Turista elődeink nyomában kiírást, amit elhozott pendrive-on,
amit átadott a honlapon való megjelentetés céljából.
Tóth Ferenc Attila: Az Országos Kéktúra megyei útvonalának festésével kapcsolatos gondokról adott
tájékoztatást. Megjegyezte, nemcsak az OKT útvonalszakaszok festése lenne a feladat, hanem egyéb
tematikus utaké is. Mindennek a határideje április 30., amit lehetetlen tartani.
Tóth Éva: A TSC is bejelentkezett jelzésfestésre. Április 30-ig kellene befejezni az egészet, de még
mindig nem lehet tudni, milyen eszközzel, mennyiért kell majd festeni.
Tóth Ferenc Attila: Azokkal az egyesületekkel már beszélt, akik tudják vállalni a festést, de még senki
nem értesült a feltételekről. Meg kell határozni azokat a helyeket, ahol nincs természetes tereptárgy,
amire festeni lehet. Egyébként 80 oszlopot fog elhelyezni megyénkben a Pilisi Parkerdő.
Garadnay Sándor: Már gyártják ezeket az oszlopokat, külön erre a célra tervezték.
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Makár Richárd: Megköszönte a hozzászólásokat.
10. napirendi pont. Egyebek.
-

A Népek Tavasza teljesítménytúra nevezési díját szükséges meghatározni. Egységes nevezési
díjakat tervez az elnökség, 800.-Ft/fő lenne minden távon. Ebből kapnak kedvezményt a
résztvevők a megszokottak szerint. A kedvezmény mértéke előnevezés esetén 200.-Ft/fő, a
B.-A.-Z. megyei tagegyesületek legalább 10 fős csoportos nevezés esetén 300.-Ft/fő. Helyszíni
nevezés esetén MTSZ kedvezménykártya, vagy TTT kártya megléte esetén 100.-Ft/fő. A
kedvezmények nem összevonhatóak.
Kérte, szavazzanak a nevezési díjról.

Az elnökség tagjai ezt a javaslatot egyhangúlag elfogadták.
27/2014. sz. határozat
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a XVIII. Népek Tavasza Teljesítménytúra
nevezési díjára vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta.
-

Ismeretterjesztő kiadványok kedvezményes értékesítése kapcsán elmondta, hogy az elnökség
javaslata alapján meghirdetjük a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség által megjelentetett természetjáró ismeretterjesztő kiadványok kedvezményes vásárát, illetve a „Hernád, ami
összeköt” DVD tagszervezetek részére történő térítésmentes átadását. Ez utóbbi kiadvány
tagszervezetenként térítésmentesen átvehető mennyisége a 2013.12.31.-i taglétszámtól
függően különböző mennyiséget jelent.

Kérte, szavazzanak a kedvezményes értékesítésre tett javaslat elfogadásáról.
Az elnökség tagjai az ismeretterjesztő kiadványok kedvezményes értékesítésére tett javaslatot
egyhangúlag elfogadták.
28/2014. sz. határozat
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a Szövetség által megjelentetett természetjáró
ismeretterjesztő kiadványok kedvezményes vásárát, illetve térítésmentes átvételének lehetőségére
vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta.

-

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség szeretné megköszönni a szövetség által
meghirdetett diáktúrákon aktívan segítő túravezetők egész éves munkáját, amelynek
részletes javaslatát az elnökség tagjai előzetesen szintén megkapták.

Kérte, hogy az elnökség fogadja el a javaslatot.
29/2014. sz. határozat
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége a szövetség által meghirdetett diáktúrákon
aktívan segítő túravezetők egész éves munkájának jutalmazására vonatkozó javaslatot egyhangúlag
elfogadta.
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-

A Szövetség számára 1 db nyomtató vásárlására tett javaslatot. Az eddigi nyomtatási
lehetőségek korlátozódtak, ezért fontos egy saját nyomtató megvásárlása. 40-45 eFt körüli
összegben határoznák meg az erre fordítható keretet.

Az elnökség tagjai egyhangúlag egyetértettek azzal, hogy 1 db lézernyomtató 40-45 eFt
összegben kerüljön megvásárlásra a szövetség számára.
-

A kitűzők készítésének bővítése céljából egy szögletes nyomófej beszerzése lenne indokolt.

Az elnökség tagjai egyhangúlag egyetértettek azzal, hogy 1 db szögletes nyomófej kerüljön
beszerzésre.
30/2014. sz. határozat
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége az 1 db lézernyomtató és 1 db szögletes
kitűzőprés beszerzésére vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta.
-

A Szövetség irodája 2014. december 31-ig lehet a Teleki Tehetséggondozó Kollégium jelenlegi
hivatalos helyiségében, illetve a jövő év áprilisáig a Petőfi Sándor Fiúkollégium Teleki
Tehetséggondozó Kollégium Tagintézménye magasföldszintjén tudnak még helyet biztosítani. Jó
lenne megnyugtató megoldást találni, mert az utóbbi két évben folyamatos problémák vannak az
irodahelyiséggel kapcsolatban. A B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviseletének pedig nem
sikerült az épületet fenntartóval (Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal) megegyezni.

-

Demeter László: Térítésmentesen biztosan nem fog biztosítani helyet senki sem.

-

Bernáth Marietta: Várhatunk a B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviseletének megoldási
alternatívájára, de nekünk is keresnünk kell a lehetőségeket, mert karácsonyig bő egy hónap van
hátra és januárban valahol kezdenünk kell. Az MTSZ-szel kötött támogatási megállapodásban
vállaljuk, hogy hetente legalább 1 alkalommal ügyfélfogadást tartunk.

-

Makár Richárd: Az MTSZ és a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Támogatási
megállapodást kötött, melynek számítási alapja, hogy hányan igényeltek Természetjáró Kártyát a
megyéből. 500.-Ft/fő-vel számolnak. A 2014. évi támogatás összege 179.000 Ft. Felkérte a
tagszervezetek vezetőit, próbálják a tagjaikat ösztönözni arra, hogy igényeljenek MTSZ
kedvezménykártyát. Ennek jövő évi határideje február 28.
Megkérdezte, hogy van-e bárkinek észrevétele, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban.
Majd megköszönve a részvételt, bezárta az elnökségi ülést.
k.m.f.

Makár Richárd

Bernáth Marietta

A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.
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