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Jegyzőkönyv    Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi ülésén 2016. április 18-án a 
Szövetség hivatalos helyiségében. 
 Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint.  Makár Richárd: Köszöntötte az elnökség tagjait és a megyei tagszervezetek megjelent 
képviselőit. Ismertette a napirendi pontokat.  
1./ 2015.12.08-i elnökségi ülés határozatai végrehajtásának áttekintése. 
2./Beszámoló a Szövetség 2016. I. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról. 
3./ Alelnöki beszámoló a 2016. I. negyedévi tevékenységéről. 
4./ Beszámoló pályázatok állapotáról. 
5./ Technikai munkák, jelzőfestő tábor a Zemplénben. 
6./ Egyebek. 
  1./ 2015.12.08-i elnökségi ülés határozatai végrehajtásának áttekintése 
Makár Richárd: A határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló előzetesen elektronikusan 
megküldésre került az ülésre meghívottak részére (mellékelve).  
A határozatok végrehajtásával kapcsolatban megjegyezte, hogy a 33/2015. sz. határozattal a 
megmaradt pénz az idei jelzésfestő táborozásra átcsoportosításra került, de 7.395 Ft még az 
elmúlt évben ebből felhasználásra került az MTSZ táblák ellenőrzése miatt. 
Megkérdezte, van-e valakinek hozzáfűznivalója vagy észrevétele, illetve egyetértenek-e a 
leírtakkal. Kérte az elnökség tagjait, szavazzanak. 
 

1/2016. sz. határozat 
 Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2015.12.08-i elnökségi ülés határozatai végrehajtásának 
áttekintéséről készített beszámolót. 
 2./ Beszámoló a Szövetség 2016. I. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról 
Makár Richárd: Az első negyedévi működésről, programokról, gazdálkodásról szóló beszámolót 
előzetesen szintén megkapták az ülés meghívottjai (mellékelve). Megkérdezte, van-e valakinek 
észrevétele a kiküldött anyaggal kapcsolatban. Kérte az elnökség tagjait, szavazzanak. 
 2/2016. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Szövetség 2016. I. negyedévi működéséről, programjairól, 
gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
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3./ Alelnöki beszámoló a 2016. I. negyedévi tevékenységéről Makár Richárd: Az első negyedévi alelnöki beszámoló előzetesen elektronikusan szintén 
megküldésre került (mellékelve). Megkérdezte, hogy a meghívottak részéről van-e kérdés, 
észrevétel, illetve egyetértenek-e az elnökség tagjai a beszámolóval. 

 
3/2016. sz. határozat 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége a 2016. I. negyedévi alelnöki beszámolót 
egyhangúlag elfogadta. 

 4./ Beszámoló pályázatok állapotáról Makár Richárd: A pályázatok állapotáról készült beszámoló előzetesen elektronikusan szintén 
megküldésre került a meghívottak részére (mellékelve). Megkérdezte, hogy a meghívottak 
részéről van-e kérdés, észrevétel. 
 Bernáth Marietta: Az előzetesen megküldött beszámolóban szerepeltettekkel ellentétben a 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Idegenforgalmi Alap pályázati kiírására az 
„Erdőkerülő Lillafüredről Lillafüredre” c. kiadvány második megjelentetésére készített 
pályázatunk is időközben benyújtásra került. A beszámolót ennek megfelelően az érintett 
pontban átdolgozzuk. 
 Csarnai Béláné: Az MVSC Természetjáró Szakosztálya önállón nem tud NEA-s pályázatot beadni.  Sütő Menyhért: A DTSK adott be működési költség pályázatot, várakozó listán 700 körüli a sorszáma.  Makár Richárd: A BFTE sem adott be pályázatot.   

4/2016. sz. határozat 
Az elnökség a pályázatok állapotáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 5./ Technikai munkák, jelzőfestő tábor a Zemplénben Makár Richárd: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2015-ös határozata alapján idén a 
Zemplén turistajelzéseinek felújítására kerül sor. Ebben a térségben a legújabb jelzést is 2008-
ban festették, tehát nagyon kopottak, rosszak a jelzések. Tavaly a kéktúrával kapcsolatban is 
sok változás történt, a legfontosabbak a Sátoros hegyeknél. A kéktúrához csatlakozó jelzések 
festéséről született határozat. A Zemplén-térkép készítésekor megkérdezték, milyen ütemben 
fog haladni a megváltozott útvonalak jelzésfestése. Jelenleg semmi nem stimmel a valóság és a 
térkép között, ezért fontos, hogy 2016-ban megtörténjen a frissítés. Térkép szerint sok olyan 
szakasz van, ahol kétszeres vagy háromszoros fonódás is van, ez teljesen felesleges.  
Az elnökségi ülés kiküldött anyagai részeként háromféle térképváltozatot küldtünk ki. Az első 
volt az alapötlet, a többi pedig azért készült, mert folyamatosan érkeztek a megkeresések a 
változások ellenzőitől. Minden érintettnek – Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, Magyar 
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Természetjáró Szövetség, Cartographia, Berki Zoltán - kiküldték a variációkat. Az MTSZ a 3. 
változatot támogatta, de kérdésük, hogy mi lesz az északi zöld turistajelzéssel. A megye 
véleménye, hogy az északi zöldnek az a szakasza használható, amely nem közvetlenül a 
határsávban megy. Berki Zoltán is a 3. verziót támogatta. Az újhelyiektől nem érkezett 
visszajelzés. Útvonalak nem kerülnek megszüntetésre, csak a fonódások csökkennek.  
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
 
Garadnay Sándor: Nem szeretné, ha a piros jelzés a Rákóczi úthoz csatlakozna.  
 
Makár Richárd: A 3. kibővített változatban a Szlovákiából átjövő piros jelzés - amely eddig a 
Bányi-nyeregig tartott - összekötő jelzéssel Széphalom, Mikóháza, Sárospatak útvonalon 
mehetne. Itt csatlakozhatna a Szövetség Rákóczi nyomában jelvényszerző mozgalomhoz. Így 
lenne egy nemzetközi piros útvonal. Borsiba lehetne egy leágazó jelzés Rákóczi szülőhelyéhez. 
 
Garadnay Sándor: A szlovák turisták nem sokat törődnek Borsiban a jelzések felújításával. Az 
már nem Magyarország. A Rákóczi út kibővítése nincs átgondolva. Új kiírást kell készíteni, új 
jelvényt kell készíteni, új tervezésre, átépítésre lenne szükség. 
 
Makár Richárd: A meglévő piroshoz csatlakozna a javasolt új útvonal. Elvi lehetősége lenne a 
Rákóczihoz csatlakozni. Nem a teljes útvonal elnevezése lenne Rákóczi, hanem fordítva, a piros 
egy része lenne a Rákóczi. A Rákóczi marad Füzér és Sárospatak között. A várnál lehetne induló 
jelzést felfesteni. A 3. változat tűnik logikusnak. Kérdés, összekötésre kerüljön-e a két útvonal?  
 
Gyurák József: Ne legyen összekötve a két útvonal. Laikus természetjáró nem ismeri, össze fog 
zavarodni és ellenkező irányban indul el. 
 
Kemény Mihály: Ne piros legyen, hanem más színű. 
 
Makár Richárd: Mindig is piros volt, nem lesz más. 
 
Garadnay Sándor: Ne kössük össze a két pirosat. 
 
Tóth Éva: Ki lehetne tenni a vasútállomáson egy irányjelző táblát, hogy a Rákóczi merre megy. 
 
Makár Richárd: Kérni fogjuk, hogy a piros mentén legyenek táblák. 
Kérte, szavazzanak a két piros jelzés összekötéséről: 

Bernáth Marietta: Nem;   Makár Richárd: Igen 
Gyurák József: Nem;  Kemény Mihály: Nem 
Solczi Ágnes: Igen 

 
Megállapította, hogy a szavazás eredményeként az útvonalak nem lesznek összekötve, de kérik 
az MTSZ-t, táblákkal jelezze az útvonalakat. 
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A festőtábor Pünkösdkor lesz. Többen jelezték, hogy a hétvége foglalt, de előző napokban 
ráérnének, így szerda-csütörtök-pénteken menne az előcsapat festeni. A NEA-s pályázat első 
önkéntes találkozója a festőtábor, amelyre támogatást is nyert a Szövetség. 15 fő már jelezte a 
részvételét. A többiek szombat-vasárnap lesznek ott. Összesen 30 km útvonalat kell újrafesteni.  
 
Garadnay Sándor: A festőtábor előtt meg kell határozni, hogy mit fognak festeni. Térképvázlat 
kell mindenkinek a kezébe. 
 
Makár Richárd: Olyan térkép fog készülni, ahol a régi jelzéseket szürkítő kereszttel látják el, 
illetve rajta lesznek az új jelzések kiemelten.  
 6./ Egyebek Makár Richárd: A Szövetség két tagszervezete felszólítás ellenére sem rendezte a 2015. évi 
rendes tagdíját, ezért kizárásukról kell határozni. 
Kéri, hogy a Cserépváraljáért Alapítvány, valamint az Ózdi Művelődési Intézmények 
Természetjáró Köre rendes tagsága tagdíjnemfizetés miatt törlésre kerüljön. 
Az elnökség tagjai a két tagszervezet rendes tagságának törlését tagszervezetenkénti  
szavazással egyhangúlag elfogadta. 
 5/2016. sz. határozat 
Az elnökség a Cserépváraljáért Alapítvány és az Ózdi Művelődési Intézmények Természetjáró 
Köre rendes tagságának megszüntetését tagdíjnemfizetésre tekintettel egyhangúlag elfogadta. 
 
Makár Richárd: Két országos kitüntetési javaslat érkezett a Szövetséghez az MHTE részéről. Sum 
Annát a Természetjárás Fejlesztéséért bronz fokozat kitüntetésre terjesztették elő, melyet az 
elnökség támogat, azonban az előterjesztést javasolja kiegészíteni úgy, hogy az minimum 10 év 
eredményes munkavégzését igazolja. 
Gombár Lászlóné Dr. Téry Ödön Emlékéremre való felterjesztését támogatja a feltételek 
teljesülése miatt. 
 Makár Richárd: A Magyar Természetjáró Szövetség felkérésére GINOP pályázatok készítésére 
fejlesztési javaslatokat tett a megyei Szövetség.  
Ennek kidolgozásban részt vett Boronkai Tamás, Bernáth Marietta, Makár Richárd. 
 
A fejlesztési javaslatok: 
1./ Bükk, Bánkút mellett a Bálvány hegyen Petőfi kilátó jogi helyzetének rendbetételét követően 
a kilátó felújítása. 
 
2./ B.-A.-Z. megyei tagszervezetek kulcsosházainak fejlesztése, funkció bővítési lehetőségekkel. 
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3./ Bükk, Közép-Garadna, Helyiipari-forrásnál Magyarország egyetlen Turista emlékparkja a 
Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület gondozásában. Az emlékpark infrastruktúrájának 
fejlesztése. 
 
4./  A Garadna-völgyben lévő Pisztrángtelep felett lévő Nyavalyás-hegyi felhagyott dolomitbánya 
7 teraszának a falszerkezetek biztonságossá tételét követően tematikus séma szerinti 
berendezése pihenők kialakításával (padok, asztalok, esőbeállók, szalonnasütők, grillezők). A 
bányához felvezető 3,5 km-es úton futópálya kialakítása, tájba illő játszótér építése, 
szabadlevegős edzőtér építése, ezáltal sportolásra is alkalmas felület kialakítása. A kisvasút 
közelsége, az Őskohó és Pisztrángtelep komplex programra ad lehetőséget.  
 
5./ Az Őskohótól 300 m-re található a Szomorú-völgyi dolomitbánya, lényegesen kisebb 
területen. A falak állapotának rendbetételét követően az extrém sportok szerelmeseinek 
közösségi tér kialakítása rövid ferrata utak létesítésével. A bánya két oldala között függőhíd, 
skywalk kialakítása, a lenti részen kerékpárosok, gördeszkások, stb. számára pálya kialakítások. 
A bányaterületek rehabilitációjával Magyarországon, de talán Európában is egyedüli közösségi 
terek létrehozása a természetben. 
 
6./ Füzér-Sárospatak között a ~ 60 km-es Rákóczi Piros turistaút, valamint a Zempléni Piros 
infrastruktúrájának fejlesztése (pihenőhelyek, információs táblák, stb.) 
 
7./ Szentlélek – Bánkút hétvégénkénti közösségi közlekedési eszközzel történő megközelítésének 
megteremtése.  
 
8./ Turisztikai jármódok (gyalogos, kerékpáros, egyéb hegyi sporteszközökkel biztosított) 
kombinálásának kiépítése a Bükkben.  
 
9./ Vándortáborok megvalósítása B.-A.-Z. megyében (Bükkben, Zempléni-hegységben, Gömör-
Tornai karszton). 
  Makár Richárd: Egyebek napirendi ponthoz nem érkezett egyéb észrevétel, javaslattétel, így 

megköszönte a részvételt és bezárta az elnökségi ülést. 
 

k.m.f. 
    Bernáth Marietta      Makár Richárd                      alelnök                              elnök   A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette. 


