Jegyzőkönyv
Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi ülésén 2016. december 13-án a
Szövetség hivatalos helyiségében.
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Makár Richárd: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az elnökségi ülés
határozatképes.
Ismertette a napirendi pontokat, melyekkel az elnökség tagjai egyhangúlag egyetértettek.
Naprendi pontok:
1./ 2017. évi szövetségi rendezésű kiemelt események
2./ 2017. évi kiemelt eseménynaptár
3./ B.-A.-Z. megyében nyilvántartott turistautak ötéves felújításának ütemterve
4./ Egyebek
1./ 2017. évi szövetségi rendezésű kiemelt események
Makár Richárd: A 2017. évi szövetségi rendezésű kiemelt eseményeket az éves
eseménynaptár alapján ismertette (mellékelve).
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az évnyitó túra diáktúrával is kiegészül. 12:45-kor kerül
sor a köszöntőre, kérte, hogy minden egyesület/szakosztály a saját túrájával addigra érjen a
Helyiipari-forráshoz a Turista emlékparkba.
A Népek Tavasza Teljesítménytúra 20. alkalommal kerül megrendezésre 2017-ben, az
útvonalakban nem lesz változás. Előnevezés nem lesz, indulás a Királyasztaltól. A 15 km-es táv
célja Garadnán lesz, távonként legfeljebb 300 fővel kell számolni.
A Teszedd túra időpontja országosan még nem került közzétételre, a megyei rendezvény
ehhez igazodik, diáktúra szervezése is fog rá történni.
A Nagy-Milic szlovák-magyar turistatalálkozó időpontja április 22-23. A Kis-Milicen lévő Károlyi
kilátónál lesz a fogadás, amit a Megyei Szövetség rendez. Hollóháza felé Telkibányán rövid
séta, majd utazás tovább. A kilátóhoz felfelé egy útvonalon halad mindenki a Bodó-rét - KisMilic közötti jelzett útvonalon. Lefelé irányban Szalánc-Óhutára túráznak a résztvevők, ahol az
egynapos program résztvevői hazautazás előtt megtekinthetik a felújított várat. A kétnapos
program résztvevői továbbutaznak a Vinnai vár megtekintésére, majd szállás a Vihorlát
környékén. A második nap programja ruszin vidéki túra.
A közgyűlés május 19-én, pénteken lesz. Jelzésfestő tábor június 9-11. között kerül
megszervezésre a Bükkben.
A 2016-ban teljes hosszában felújított Rákóczi-túra útvonalon szeptember 2-án Rákóczi
nyomán teljesítménytúra kerül megrendezésre. Sárospatak lesz a központ, ahol előző este
aludni is lehet. A három táv (60, 30, 15 km) indulási pontjához autóbusszal szállítják a
versenyzőket Füzérre, Regécre, illetve Komlóskára, akik Sárospatakra túráznak vissza. Aki
teljesíti a 60 km-t, megkapja a Rákóczi túra jelvényét. Csak előnevezéssel indulhatnak a
résztvevők. Ezzel kapcsolatban a túramozgalom igazoló füzetét is aktualizálni kell.

Garadnay Sándor: A Rákóczi túramozgalom 2016-ban 50 éves, de a teljes útvonal
megtervezése, kialakítása 1938-ban történt a Szent István Vándorlással együtt.
Makár Richárd: Az LVII. Kelet-magyar Természetbarát Vezetők Találkozója 2017.09.29-10.01.
között kerül megrendezésre, melynek felelőse a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség.
Több helyszín is felmerült, érvek szóltak amellett is, hogy Miskolcon legyen a rendezvény
központja (a helybeli szervezőknek nem lenne szállás- és utazási költsége).
Az „Önkéntesek az önkéntesekért és a 25 éves B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
fejlesztéséért” programnak az aggteleki Panoráma Üdülő adott otthont, ahol egy helyen
lehetett biztosítani a szállást és az étkezést is, illetve a társalgóban/étkezőben a
megbeszélések is lebonyolíthatóak voltak külön terembérleti díj nélkül. Egyetlen hátránya a
kisebb méretű szociális blokk.
Legutóbb 2008-ban Hollóházán volt a megyei Szövetség ilyen találkozó rendezője, ezért a
zempléni tájegységre nem célszerű újra szervezni.
Aggteleken elég sok lehetőség van, barlang, túra, amit meg lehet mutatni a megyei
vezetőknek.
Garadnay Sándor: 10 megyéből 2-2 fővel lehet számolni résztvevők tekintetében. A
szervezőkkel együtt összesen 25-30 főnek lenne szüksége szállásra, étkezésre.
Bernáth Marietta: A döntés azért fontos, mert őszi iskolai kirándulásokra le szokták foglalni az
üdülőt, ezért időben kell jelezni a Szövetség szállás- és étkezési igényét.
Gyurák József: A találkozó meghívójában meg lehetne említeni, hogy turistaszálló kategóriájú
a hely.
Makár Richárd: Megkérdezte az elnökségi tagok véleményét, akik 4 igen és 1 tartózkodás
mellett elfogadták, hogy a LVII. Kelet-magyar Természetbarát Vezetők Találkozója Aggteleken
legyen.
A 2017-es évet kiemelt megyei rendezvény szempontjából a Mikulástúra zárja 12.02-án.
2./ 2017. évi kiemelt eseménynaptár
Makár Richárd: A 2016.11.29-én e-mailben megküldött éves eseménynaptárhoz képest
adatfrissítés a következő rendezvényekkel kapcsolatban történt:
 A Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület Kuruc portyák
teljesítménytúrájának időpontja: 2017.06.03.
 A BFTE Barangoló barlangolók teljesítménytúrája 2017-ben nem kerül megrendezésre.
 A Zemplén Kupa tájékozódási túraverseny időpontja 2017.09.23-24. (Egyéni és
csapatbajnokság).
A Felsővadászi Diáksport Egyesület Magashegy teljesítménytúrájának időpontjával
kapcsolatban továbbra sem érkezett pontosítás.

Megkért minden egyesületi vezetőt, küldje meg a saját éves programját is a Szövetség
számára, hogy a honlapra felkerülhessen a jövő évi megyei éves túranaptár.
Garadnay Sándor: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy egy Csongrád megyei szervezet a
Csurgó-forrást az Ó-Bükkben át szeretné keresztelni Dr. Roller Kálmán nevére, aki
Borsodnádasdon született. Az MTSZ megkérte, hogy a forráskeresztelő alkalmából a megyei
természetjáró szövetség képviseltesse magát a rendezvényen, illetve az egyesületek
szervezzenek oda résztvevőket. A rendezvény pontos időpontja még nem ismert, de
valószínűleg május 19. vagy 26. lesz.
Gyurák József: Dr. Roller Kálmán 1956-ban a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának dékánja
volt. Vezetésével az erdőmérnöki kar teljes hallgatósága, 200 fő Kanadába távozott, ahol
magyar nyelven befejezhették a tanulmányaikat, amit aztán Kanada el is ismert.
Makár Richárd: Felkérte Gyurák Józsefet, képviselje a Szövetséget ezen az avatáson.
Garadnay Sándor: Ugyanez a szervezet a kohász utat is szeretné átnevezni. Az egyik szakasz
Veres Mihály, a másik Mazura Lajos nevét kapná. Továbbá szeretnének kilátót építeni az Ökörhegyen. Ezen változtatásoknak Tóth Imre erdész a szervezője.
Makár Richárd: Megkérte a jelenlévőket, mondják el véleményüket, észrevételeiket a 2.
napirendi ponttal kapcsolatban.
Csarnai Béla: Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a 8. alkalommal megrendezésre kerülő Tokaji
Bakancsos Bortúra ismét bekerült a Cartographia Kupa sorozatba.
3./ B.-A.-Z. megyében nyilvántartott turistautak ötéves felújításának ütemterve
Makár Richárd: A 3. napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatást adott a 2017. évi
jelzésfestéssel kapcsolatban. Az MTSZ felkért minden megyét, hogy turistaútjait nézze át és
ötéves tervben állítsa össze a felújítás ütemezését. Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez
összesen 248 útvonal tartozik 1700 km-rel. Ezek között vannak fonódások is. Éves bontásban
300-400 km-t kell megfesteni a következő 5 évben. Első körben a megyei szervezetek
pályázhatnak, ha ez nem elegendő, akkor más megyében lévő egyesületek, illetve ha még ez
sem elég, az erdészetek és nemzeti parkok is benyújthatnak pályázatot turistaút felújításra. A
novemberi aggteleki program keretében az ötéves festési terv előkészítésre került. Minden
évben minden területen kell lennie jelzésfestésnek. A 2017. évi terveket a mellékelt táblázat
tartalmazza. Elhatározták, hogy egy útvonalat maximum két egymást követő évben kell
felújítani a leágazó útvonalakkal együtt. Nagyon sok jelzés van, ahol egyszerűsíteni kell.
2017-ben jelzés átalakítási rendszer Miskolctapolca környékét érintik. Z sáv Bükkszentkereszt
– Kisgyőr között haladna. Kisgyőrtől Miskolc felé használni lehet a S sávot, majd P+ jelzéssel
átkötés a P sávba. A P sáv útvonala módosul. A jelenlegi Z négyzeten jönne le. Komlóstetőre
pedig a Pnégyzet menne. A Vasgyár – Komlóstető - Miskolctapolca közötti P sáv útvonal
megszüntetésre kerül.

A Dél-bükki turistautak felújításával kapcsolatban a Kaptárkő Egyesülettel szükséges
egyeztetés, mivel ők több útszakaszt is felújítottak 2015-2016-ban az MTSZ jelzésfestési
pályázatának köszönhetően. A Dél-Bükkben haladó P és S sáv, valamint Mária út mellett
haladnak a Kaptárkő tanösvény jelzés, Kő-völgy tanösvény, valamint az MTSZ Törökök
nyomában névre hallgató tematikus út jelzései is, igazi jelzés kavalkádot okozva ezzel a DélBükkben.
Garadnay Sándor: A Kormány 300 millió forint támogatást nyújt turistautak felújítására, ezzel
egyidejűleg megpróbálják jogilag rendezni a turistautak helyzetét. Március végéig megjelenik
a pályázati kiírás. Elsősorban a megyék festhetik saját útjaikat, más szervezet csak abban az
esetben pályázhat, ha a megye nem tudja vállalni a festést. Ekkor viszont a megyei vezetésnek
jóváhagyásával történhet csak a jelzésfestés. A megyei jelzésfestő vezetők nagy része passzív.
Az ellenőrzés következtében sokan nem is fognak festeni többé. Jelzésfestő tanfolyam indul
tavasszal, májusban vizsga. A frissen vizsgázott jelzésfestők is részt fognak venni az éles
festésekben.
Makár Richárd: Az idei festések nagy részét elfogadták az ellenőrök, néhány helyen kellett
javítani. Minden egyesület megkapja a 2017. évi tervet és lehet pályázni az útszakaszokra. A
Szövetség is be fog nyújtani pályázatot, de segítséget is ad azoknak a szervezeteknek
(szakosztályoknak), akik anyaegyesületek révén jelzésfestéssel kapcsolatban nem
számlaképesek. Szakaszonként meg lehet adni a felelős jelzésfestő vezető nevét. Egy bükki
jelzésfestő tábor is szerepel a tervek között 2017.06.09-06.11. között, ahhová akár egy napra
is lehet csatlakozni.
Garadnay Sándor: Bizonyos helyeken nem lehet jelzést festeni, mert nincsenek tereptárgyak,
ezért az MTSZ az erdészetek felé eljárt, hogy a területi erdészetek biztosítsanak fa oszlopokat
olyan helyekre, amit a Szövetség/egyesület pontosan meghatároz. Ennek a határideje 2017.
január 31.
Makár Richárd: Kérte, hogy 2016. december 31-ig kapjon visszajelzést a megyei Szövetség
arról, melyik egyesület melyik útszakaszt szeretné festeni 2017-ben, majd ez alapján 2017.
január 31-ig, hogy hová kerüljenek oszlopok.
Makár Richárd: Egyebek napirendi ponthoz nem érkezett egyéb észrevétel, javaslattétel, így
megköszönte a részvételt és bezárta az elnökségi ülést.
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A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.

