Jegyzőkönyv
Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi ülésén 2017. április 19-én a Szövetség
hivatalos helyiségében.
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Makár Richárd: Köszöntötte az elnökségi tagokat és tagszervezetek megjelent képviselőit. A
jegyzőkönyv vezetésére felkérte Solczi Ágnest. Ismertette a napirendi pontokat, amellyel a
megjelentek egyetértettek.
A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos beszámolókat az ülés elején a megjelentek megkapták, a
beszámolók a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
1. napirendi pont: 2017.01.25-i elnökségi ülés határozatai végrehajtásának áttekintése
Makár Richárd: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 2017. január 25-i határozatok a Szövetség
honlapján megtalálhatók, a határozatok könyvébe bekerültek.
10/2017. sz. határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2017.01.25-i elnökségi ülés
határozatainak végrehajtására vonatkozó beszámolót.
2. napirendi pont: Beszámoló a Szövetség 2017. I. negyedévi működéséről, programjairól,
gazdálkodásáról
Bernáth Marietta: Elmondta, hogy a Szövetség működése stabil. Kiemelte, hogy az évnyitó
rendezvényen a különösen hideg időjárás ellenére szép számmal vettek részt a túratársak. A Népek
Tavasza Teljesítménytúra várakozáson felüli részvételt hozott és sikeresen megvalósult. A
kulcsosházak még zárva tartanak, ezért bevétel nem keletkezett. Továbbra is tárgyalás folyik a
hollóházi kulcsosház értékesítésével kapcsolatban.
11/2017 sz. határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Szövetség 2017. I. negyedéves
működéséről, programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót.
3. napirendi pont: Alelnöki beszámoló a 2017. I. negyedévi tevékenységéről
12/2017. sz. határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2017. I. negyedévi tevékenységről szóló
alelnöki beszámolót.
4. napirendi pont: Beszámoló pályázatok állapotáról
13/2017. sz. határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadta a pályázatokról szóló beszámolót.
5. napirendi pont: HÉJA (Hozzászólások, Észrevételek, Javaslatok, Aktualitások tagszervezeteink
részéről)
Jármy István: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Zemplén Kupa tájékozódási túraverseny 2017-ben
kétnapos lesz, szeptember 23-án az egyéni, 24-én a csapatverseny kerül megrendezésre. Szeretne

ismét támogatást kérni a megrendezéshez az előző évekhez hasonlóan, illetve kitűzőgyártásban. Ez
elegendő lenne támogatásként.
Bernáth Marietta: Felajánlotta a segítségét a kitűzők legyártását illetően azzal, hogy legkésőbb
augusztus 31-ig meg kell kapnia elektronikusan a kitűző tervét.
Jármy István: Megköszönte a segítséget, továbbítani fogja a kitűző tervét a szövetségi e-mail címekre.
Bejelentette, hogy sárospataki turisták részt fognak venni a Nagy-Milic-i találkozón, de saját autókkal
érkeznek majd, nem igénylik a buszos utaztatást.
Tájékoztatta továbbá a résztvevőket, hogy a Villamosipari Országos Természetjáró Találkozót július 78-9-én Miskolc környékén fogják megrendezni. A programról még nem rendelkezik pontos
információkkal, de szeretné, ha a Szövetség is részt venne ezen a rendezvényen.
A sárospataki turisták tervezik a Bükk 900 és a Zemplén 700 túramozgalmak felújítását, amelyre jó
lenne pályázatot benyújtani. Kiadványt lehetne készíteni, amelyben az útvonalak is szerepelnek.
Makár Richárd: A Zemplén észak turistatérkép tavaly került megújításra, a Zemplén dél kiadvány idén
készül. A megjelenés attól függ, hogy a régiekből mennyi ragadt be az Alexandra Könyvhálózat
raktáraiban.
Solczi Ágnes: A Bükk 900-at a Tiszaújvárosi SC gondozza, minden évben tartanak teljesítménytúrát is.
Kovács László: Bejelentette, hogy a VTBE 2017. szeptember 30. napjával megszűnik, és baráti
társaságként működik tovább. A Bükk forrásai teljesítménytúrát szeretnék átadni akár a
Szövetségnek is.
6. napirendi pont: Egyebek
Makár Richárd: Sajnálattal állapította meg, hogy a technikai munkákat max. 3-4 ember végzi. Ötéves
festési terv készült, amelyet Aggteleken is megbeszéltek, viszont a festéspályázatnál nem lehetett
figyelembe venni az ötéves tervet. A terv alapján be kellett járni az útvonalakat, felmérni azokat a
helyeket, ahová oszlopokat kell kihelyezni. Az MTSZ válasza, hogy sok igény érkezett és nem tudnak
minden helyre biztosítani oszlopot. Csak olyan útvonalat lehet pályázni, ahol 500 m-nél hosszabb
szakaszon nem lehet jelzést elhelyezni. 8.000.-Ft/km díjazást adnak. Nagyon rövid teljesítési
határidőkkel adnak újabb és újabb feladatokat. 2015-ben kikerültek az MTSZ sárga táblái, amelyek –
mindenki tudja – nem jók. A táblák javítása a Bükkben fog elkezdődni. A jelzések egyszerűsítése miatt
a Cartographia-val is együtt kell működni. Az északi Z- jelzés megszüntetésre fog kerülni a fonódások,
illetve az egyszerűsítés miatt.
Bernáth Marietta: Felolvasta a Hegyre Fel TE levelét a festéspályázattal kapcsolatban. A probléma az,
hogy mivel nem adtak be pályázatot, a dél-bükki S- jelzés vonalán keletkeznek olyan szakaszok,
amelyek nem lesznek felújítva. Igyekszik a megyei Szövetség elérni, hogy lehetőség nyílhasson
pótpályázat beadására, nem szeretnék, hogy pl. a dél-bükki Sárga sáv emiatt ne kerüljön teljes
hosszában felújításra.
Tájékoztatta az egyesületi vezetőket, hogy Garadnay Sándor elhozta az érvényesítő matricákat az
MTSZ-től.

Csarnai Béláné: Sajnálatát fejezte ki, hogy az MTSZ honlapja sem működik megfelelően, semmit nem
lehet megtalálni rajta, a fontos információkat nem tartalmazza.
Bernáth Marietta: Összeírta azokat a kérdéseket, amelyeket az MTSZ felé közvetíteni kell:
1. A tagsági kártyák törvénytelenek, hiszen a Magyar Természetjáró Szövetségnek nem
lehetnek természetes személy tagjai. Csak a kedvezménykártyák értelmezhetőek jog szerint.
2. Amennyiben egy egyesület tagja a Magyar Természetjáró Szövetségnek, az egyesület tagjai
automatikusan tagjai kell legyenek az országos szervezetnek.
3. Lesz-e pót pályázati lehetőség azon szakaszok festésének felújítása tekintetében, amelyet az
első körben egyik megyei egyesület sem pályázott meg, hiszen korábban elhangzott, hogy
amennyiben ilyen eset előfordul, elsősorban az adott megye minősített jelzésfestőit értesítik
a lehetőségről.
Makár Richárd: Több tárgy nem lévén bezárta az ülést.
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A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.

