
JegyzőkönyvJegyzőkönyvJegyzőkönyvJegyzőkönyv    

Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi ülésén 2017. január 25-én a 

Szövetség hivatalos helyiségében. 

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Makár Richárd: Köszöntötte az elnökségi tagokat és a tagszervezetek megjelent képviselőit. A 

jegyzőkönyv vezetésére felkérte Solczi Ágnest.  

Ismertette a napirendi pontokat, amellyel a megjelentek egyetértettek. 

    

1111./ ./ ./ ./ 2016.11.182016.11.182016.11.182016.11.18----i és 2016.12.13i és 2016.12.13i és 2016.12.13i és 2016.12.13----i elnökségi ülések határozatai végrehajtásának áttekintései elnökségi ülések határozatai végrehajtásának áttekintései elnökségi ülések határozatai végrehajtásának áttekintései elnökségi ülések határozatai végrehajtásának áttekintése     

Makár Richárd: A határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló előzetesen elektronikusan 

megküldésre került az ülésre meghívottak részére (mellékelve).  

Megkérdezte, van-e valakinek hozzáfűznivalója vagy észrevétele, illetve egyetértenek-e a 

leírtakkal. Kérte az elnökség tagjait, szavazzanak. 

    

1/2017. sz. határozat1/2017. sz. határozat1/2017. sz. határozat1/2017. sz. határozat    

 Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2016.11.18-i és 2016.12.13-i elnökségi ülések 

határozatai végrehajtására vonatkozó beszámolót. 

    

2./ Beszámoló a Szövetség 2016. IV. negyedévi működéséről, programjai2./ Beszámoló a Szövetség 2016. IV. negyedévi működéséről, programjai2./ Beszámoló a Szövetség 2016. IV. negyedévi működéséről, programjai2./ Beszámoló a Szövetség 2016. IV. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásárólról, gazdálkodásárólról, gazdálkodásárólról, gazdálkodásáról    

Makár Richárd: A 2016. IV. 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. 

 

2/2017. sz. határozat2/2017. sz. határozat2/2017. sz. határozat2/2017. sz. határozat    

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Szövetség 2016. IV. negyedévi működéséről, 

programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

    

3./ Alelnöki beszámoló a 2016. IV. negyedévi tevékenységéről3./ Alelnöki beszámoló a 2016. IV. negyedévi tevékenységéről3./ Alelnöki beszámoló a 2016. IV. negyedévi tevékenységéről3./ Alelnöki beszámoló a 2016. IV. 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. 

 

3/2017. sz.3/2017. sz.3/2017. sz.3/2017. sz.    határozathatározathatározathatározat    

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége a 2016. IV. negyedévi alelnöki 

beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

    

    



4./ Beszámoló pályázatok állapotáról4./ Beszámoló pályázatok állapotáról4./ Beszámoló pályázatok állapotáról4./ 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. 

 

4/2017. sz. határozat4/2017. sz. határozat4/2017. sz. határozat4/2017. sz. határozat    

Az elnökség a pályázatok állapotáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

5./ 5./ 5./ 5./ HÉJA (HozzászólásokHÉJA (HozzászólásokHÉJA (HozzászólásokHÉJA (Hozzászólások,,,,    Észrevételek, Javaslatok, Aktualitások tagszervezeteink részéről)Észrevételek, Javaslatok, Aktualitások tagszervezeteink részéről)Észrevételek, Javaslatok, Aktualitások tagszervezeteink részéről)Észrevételek, Javaslatok, Aktualitások tagszervezeteink részéről)    

Tóth Éva: Megkérdezte, van-e esély működési pályázat elnyerésére. 

Bernáth Marietta: A Szövetség utoljára 2013-ban kapott támogatást működési kiadásai 

finanszírozására a Nemzeti Együttműködési Alaptól. Azóta várólistán szerepel minden évben a 

működési kiadások fedezésére írt pályázataival.  

Kerekesné Szűcs Katalin: A DTSK közgyűlése február 25-én lesz, amelyre szeretettel meghívta 

a megjelenteket. 

Tóth Éva: A TSC létszáma évről évre egyre nagyobb, kisgyermekes családok is részt vesznek a 

programokon. Saját minősítési rendszert dolgoztak ki, már óvodáskorú gyerekek is kapnak 

ajándékcsomagot, ha elérnek 100-200 pontot. Több gyermeket sikerült így bevonni a 

természetjárásba.  

24 fő vehetett át minősítést tavaly, köztük aranyjelvényes és érdemes természetjáró is volt. A 

tájékozódási túraversenyzés egyéniben és csapatban is sikeresen működött a tavalyi évben. 

 

Demeter László: Túraszervezésre kell-e engedélyt kérni valakitől? 

Makár Richárd: Saját tagok részére az egyesületek szervezhetnek utazásokat. 

Tóth Éva: A túravezetői igazolványt mindig magukkal kell vinniük a saját szervezésű utakra. 

Egyébként a TSC-nek 200 fő feletti tagsága van. Az éves tagdíj 3.000.-Ft, diákoknak és 

nyugdíjasoknak fele. 

Makár Richárd: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a VTBK 2017-ben 20 éves, a BFTE pedig 15 

éves lesz. A rendezvényekről a honlapokon lehet tájékozódni. 

 

6./ 6./ 6./ 6./ Népek tavasza teljesítménytúrNépek tavasza teljesítménytúrNépek tavasza teljesítménytúrNépek tavasza teljesítménytúra, Nagya, Nagya, Nagya, Nagy----Milic Természetjáró Találkozó és egyéb első félévi Milic Természetjáró Találkozó és egyéb első félévi Milic Természetjáró Találkozó és egyéb első félévi Milic Természetjáró Találkozó és egyéb első félévi 

szövetségi szövetségi szövetségi szövetségi programok előkészítéseprogramok előkészítéseprogramok előkészítéseprogramok előkészítése    

Makár Richárd: A Népek tavasza Teljesítménytúrához kapcsolódó természetvédelmi 

engedélyek megérkeztek, ezután az erdészettel, és területileg illetékes vadásztársaságokkal 

szükséges még engedélyeztetni a rendezvényt.   

A XII. Nagy-Milic találkozó kerül megrendezésre áprilisban, amelyen ismét lehet választani 

egy-, illetve kétnapos részvétel között. A vendégfogadás a Kis-Milicen lesz a Károlyi-kilátónál. 

Addig mindenki egy útvonalon megy fel a László-tanyától, a fogadás után pedig kétféle 



lehetőséget kínálnak. A lassabban haladók számára rendelkezésre állnak az autóbuszok. 

Megkérdezte Kerekesné Szűcs Katalint, elvállalná-e az egynapos programon résztvevők 

irányítását. 

 

Kerekesné Szűcs Katalin: Igen, nincs akadálya. 

Makár Richárd: Ismertette a kétnapos programot, amelyet az egyesületvezetőknek 

hamarosan meg is küldenek. A fogadást illetően a hollóházi polgármester már felajánlotta a 

segítségét. A részletekről még lesznek egyeztetések. 

Egyéb programok előkészítése: Jelzésfestési pályázatok az első félévben jelennek meg, és 

vannak még olyan útvonalak, amelyek felújítására nem érkezett vállalkozó. Ahol nem lehet 

jelzést festeni, oda oszlopokat kell kihelyezni. AZ MTSZ január 31-i határidőt adott arra, hogy 

felmérjék, hová, mennyi oszlopra van szükség. Ezt a határidőt a nagy hó miatt nem lehet 

teljesíteni, ezért tájékoztatni kell az MTSZ-t arról, hogy csak egy későbbi időpontban lehet 

felmérni az igényeket. 

    

7./ 7./ 7./ 7./ ElnöElnöElnöElnökség 2017.kség 2017.kség 2017.kség 2017.    I. félévi munkaterveI. félévi munkaterveI. félévi munkaterveI. félévi munkaterve    

Makár Richárd: 2017. január - május időszakra készült el az elnökség munkaterve, tekintettel 

arra, hogy a jelenlegi elnökség mandátuma bár csak augusztusban jár le, azonban célszerű a 

tisztújítást a 2017. május 19-i rendes közgyűléssel egyidejűleg megtenni. A tervezett elnökségi 

ülések munkaterve előzetesen elektronikusan megküldésre került a meghívottak részére 

(mellékelve). Megkérdezte, hogy a meghívottak részéről van-e kérdés, észrevétel. 

 

5555/2017. sz. határozat/2017. sz. határozat/2017. sz. határozat/2017. sz. határozat    

Az elnökség a 2017. január - május időszaki munkatervet egyhangúlag elfogadta. 

    
8./ 8./ 8./ 8./ 2017.05.192017.05.192017.05.192017.05.19----i tisztújító közgyűlés Jelölő Bizi tisztújító közgyűlés Jelölő Bizi tisztújító közgyűlés Jelölő Bizi tisztújító közgyűlés Jelölő Bizottsága tagjainak megválasztásaottsága tagjainak megválasztásaottsága tagjainak megválasztásaottsága tagjainak megválasztása    

Makár Richárd: Előzetes egyeztetés után Kovács László (VTBE) vállalta a jelölő bizottsági 

tagságot, de még két főre szükség van. Megkérdezte, ki vállalná el ezt a feladatot. 

Telefonon egyeztetve Tóth Ferenc Attila (VTBK Bánréve) elvállalta, valamint Garadnay Sándor 

(KTE) szintén elvállalta a jelölő bizottsági tagságot. 

 

6666/2017. sz. határozat/2017. sz. határozat/2017. sz. határozat/2017. sz. határozat    

Az elnökség Kovács László, Tóth Ferenc Attila és Garadnay Sándor Jelölő Bizottsági tagoknak 

való választását egyhangúlag elfogadta. 

    
9./ 9./ 9./ 9./ EgyebekEgyebekEgyebekEgyebek    

Makár Richárd: Az egyebek napirendi pont keretében tájékoztatást adott arról, hogy a 

Felsővadász Diáksport Egyesület jelezte kilépési szándékát, mivel maga az egyesület is 

megszűnt. 

    



7777/2017. sz. határozat/2017. sz. határozat/2017. sz. határozat/2017. sz. határozat    

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Felsővadászi Diáksport Egyesület B.-A.-Z. Megyei 

Természetjáró Szövetségben való rendes tagságának megszüntetését. 

 

Makár Richárd: Kovács Attila új turistajelzés festésének engedélyezését kérte a Szövetségtől: P 

négyzet meghosszabbítása Sebes-víztől délre a K sáv felé.  

A K sávval való összekötés miatt a K+ jelzés helyénvaló. Megvalósíthatósága a területrész 

turistajelzéseinek felújításával egyidejűleg. 

 

8888/2017. sz. határozat/2017. sz. határozat/2017. sz. határozat/2017. sz. határozat    

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy Sebesvíz S,Z sávjelzéstől K+ jelzés vezessen át a K 

sávval jelzett Lendeczky útig. 

 

Makár Richárd: A Helyiipari-forráshoz vezető turistaútra kidőlt több fa, ezért a Szövetség 

értesítette az Északerdő Zrt. munkatársait és kérte az akadálymentesítést. Közben néhány 

lelkes turista ezt maga oldotta meg, ami törvényellenes. Felolvasta az Északerő Zrt. levelét az 

esettel kapcsolatban és kérte a megjelenteket, hogy tájékoztassák erről a tagságukat. 

Garadnay Sándor: Javasolta, hogy a MTSZ által a tagsági létszám alapján meghatározott és ez 

alapján a megyei Szövetség javára átutalásra kerülő támogatási összeg a Szövetség működési 

kiadásaira kerüljenek felhasználására.  

9999/2017. sz. határozat/2017. sz. határozat/2017. sz. határozat/2017. sz. határozat    

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Magyar Természetjáró Szövetség 2017. évi 

támogatásának a megyei Szövetség működési kiadásaira való felhasználását. 

Makár Richárd: Egyéb észrevétel, javaslattétel nem lévén megköszönte a részvételt és bezárta 

az elnökségi ülést. 

 

k.m.f. 

 

 

            Bernáth Marietta      Makár Richárd 

                     alelnök                              elnök 

 

         
A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette. 


