Jegyzőkönyv
Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kibővített elnökségi ülésén 2018. január
31-én a Szövetség hivatalos helyiségében
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Makár Richárd: Köszöntötte az elnökség tagjait, ismertette a napirendi pontokat.
1. Beszámoló a Szövetség 2017. IV. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról
2. Alelnöki beszámoló a 2017. IV. negyedévi tevékenységéről
3. Beszámoló pályázatok állapotáról
4. HÉJA (Hozzászólások, Észrevételek, Javaslatok, Aktualitások tagszervezeteink részéről)
5. Népek tavasza teljesítménytúra, Nagy-Milic Természetjáró Találkozó és egyéb első félévi
szövetségi programok előkészítése
6. Jelzésfestés – 2018
7. Elnökség 2018 I. félévi munkaterve
8. Egyebek
1. Beszámoló a Szövetség 2017. IV. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról
(mellékelve)
Bernáth Marietta: Szóban ismertette a kiküldött beszámolót.
Makár Richárd: A beszámolóhoz kapcsolódva elmondta, hogy a dél-bükki turistautak
fejlesztésére tett javaslattal a B.-A.-Z. Megyei Szövetség nem kíván foglalkozni, mivel már
megvan az ötéves jelzésfestési terve, valamint a megyehatárok is változtak.
Az Északerdőtől 160 oszlop kihelyezését kérték a turistautak megbízható jelzéseinek
elkészítése céljából, de csak 11-et hagytak jóvá.
Az elnökségi tagok előzetesen áttekintették a kiküldött, a 2017. IV. negyedévi működésről,
programokról, gazdálkodásról szóló beszámolót és azt egyhangúlag elfogadták.
1/2018. sz. határozat. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a B.-A.-Z. megyei Természetjáró
Szövetség 2017. IV. negyedévi működéséről, programjairól és gazdálkodásáról szóló
beszámolót.
2. Alelnöki beszámoló a 2017. IV. negyedévi tevékenységéről (mellékelve)
Az elnökségi tagok írásban tájékoztatást kaptak az elmúlt félév alelnöki tevékenységről, így a
2017. IV. negyedévi beszámolót egyhangúlag elfogadták.
2/2018. sz. határozat. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a B.-A.-Z. megyei Természetjáró
Szövetség 2017. IV. negyedévi, az alelnöki tevékenységre vonatkozó beszámolót.
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3. Beszámoló pályázatok állapotáról (mellékelve)
Az elnökségi tagok a pályázatok állapotáról szóló beszámolót előzetesen áttekintették és
egyhangúlag elfogadták.
3/2018. sz. határozat. A elnökség egyhangúlag elfogadta a pályázatok állapotára vonatkozó
beszámolót.
Makár Richárd áttért az 5. napirendi pontra, melynek keretében tájékoztatást adott a Népek
tavasza teljesítménytúra előkészületeiről, az engedélyek beszerzéséről. Az új útvonalak a
honlapon is frissítésre kerültek. Az új távokat egy-egy, az 1848/49-es forradalom és
szabadságharcban fontos szerepet játszó személyről is elnevezték, ezzel is kifejezve a
tiszteletet. A nem miskolci iskolák részére még további két útvonal került kijelölésre. A
létszámkorlát elérése után az egyéni versenyzők is ezeken az útvonalakon indulhatnak. A
miskolci iskolák számára a havonkénti diáktúra sorozat keretében március 3-án rendez a
Szövetség megemlékező túrát. A saját tagegyesületek részére ebben az évben is
kedvezményes csoportos részvételi lehetőséget hirdetnek (azonos távon induló minimum 2
fő esetén is). Ebben az esetben egy rajtszámmal indul a csoport, de útvonalleírást, térképet
minden résztvevő kaphat. Garadnáról indul, és oda érkezik a 15 km-es táv - vélhetően
utoljára.
A Nagy-Milic szlovák-magyar turistatalálkozó ebben az évben is több változatban kerül
meghirdetésre. Vendéglátásban a szlovák fél a soros. Az egynapos program teljesen készen
van már. Kassán városnézéssel és vasúti parádéval indul a program. Ezután a László-tanyai
parkolóból indul a túra a Nagy-Milicre. A rövid túrán részt vevők ugyanide jönnek vissza. A
hosszú túra résztvevői az Izra-tó felé kanyarodnak el és érkeznek Kuznicéba. Az egynapos
túrán résztvevők Sátoraljaújhely felé jönnek haza busszal. A kétnaposoknak Várhosszúréten
lesz a szállása. A második napon a Gömör-Tornai részen lesz a túra. A Zöld sáv újonnan
festett részeit szeretnék bemutatni. A hosszú túrákat Makár Richárd vezeti, az 1 napos rövid
túra vezetésére a DTSK-t kéri fel a Szövetség. Míg a kétnapos program második napi rövid
túráját Bernáth Marietta vezeti. Egyéb szövetségi programok a diáktúrák.
6. napirendi pont: Jelzésfestés
Makár Richárd: Az MTSZ idei jelzésfestésre vonatkozó pályázata várhatóan márciusáprilisban fog megjelenni. Ezzel kapcsolatban az ezévre tervezett utak hamarosan kiküldésre
kerülnek a tagegyesületek számára, amelyekből lehet választani a pályázatra. A tavalyi festés
után az ellenőr által feltárt hibákat március 19-ig kell kijavítani.
Antal Ferenc: A Cserehátban tavaly felújított jelzéseket az MTSZ elfogadta, az összeget
átutalta. A megkért oszlop-kihelyezések nem történtek meg. A csomópontok megfestése
viszont nem a szabályzatnak megfelelően történt, mivel egy fára minden jelet nem lehet
felfesteni.
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Makár Richárd: Mindig a jelzésfestési szabályzatot kell alapul venni, viszont lehet
módosítást kezdeményezni a szabályzatot illetően.
Garadnay Sándor: 11 út anyagát kapta meg az MTSZ-től előzetes ellenőrzésre. Több esetben
felhívta a figyelmet az általa talált hibák javítására, de ezek nem történtek meg, így az ellenőr
is megjegyezte ezeket a hibákat. Elsősorban a csomópontok festése hibás szinte minden
esetben. A jelzések sűrítésére vonatkozó észrevételeket figyelmen kívül hagyta. Ezen túl a fő
hiányosság, hogy az oszlopok nem kerültek kihelyezésre. Azoknak az útvonalaknak a
javítása, amelyeket már kifizetett az MTSZ, becsületbeli kötelesség. Kérte az Elnökséget,
hasson oda valamilyen módon, hogy a kifizetett utak javítása megtörténjen.
Makár Richárd: A BFTE által festett utak mindegyikét elfogadták. Az utak egy részénél egykét hiba szerepelt, melyek javítását az egyesület jelzőfestői megkezdtek és az időjárás
függvényében folyamatosan végeznek.
4. napirendi pont: HÉJA
Kanya Judit: Érdeklődött, hogy a Mecénás pályázatot kihez kell beadni, hol talál információt
ezzel kapcsolatban.
Bernáth Marietta: Miskolc város honlapján lehet megtalálni az információkat. Korábbi évek
tapasztalata alapján a pályázati felhívás április elején kerül közzétételre.
Tóth Éva: Az MTSZ tagkártyákkal kapcsolatban érdeklődött, hogy új adatkezelési
nyilatkozatot kell-e személyenként kitölteni a 2018. évre vonatkozó érvényesítéshez vagy
elegendő az egyesületi belépési nyilatkozat is. Névre szóló érvényesítő bélyeg készítését
tervezi az országos szövetség.
Garadnay Sándor: Úgy tudja, előbb-utóbb meg fog szűnni a tagkártya, csak a
kedvezménykártya marad. A bélyegen nem szerepel kártyaszám, névre szóló lesz. A gyakori
nevek esetén, mint pl. Kiss, Kovács, Nagy szükséges a megfelelő azonosítás, amely a név,
születési hely, idő és anyja neve alapján egyértelműsíthető.
8. Egyebek
Garadnay Sándor: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy Tóth Imre egy szegedi illetőségű
egyesülettől megkereste, hogy az ózdi természetjárás 85 éves évfordulója alkalmából május
14-én ünnepi közgyűlést szeretnének tartani Ózd városában. A megemlékezéshez tőle kértek
anyagot. Javasolta, hogy az érintett szervezetekkel, a VTBK-val és a Megyei Szövetséggel
vegyék fel a kapcsolatot.
Országosan meghirdetésre került egy pályázati lehetőség vándortáborok szervezésével,
vezetésével kapcsolatban a természetjáró civil szervezetek számára.
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Makár

Richárd:

A

vándortáborral

kapcsolatos

összes

információ

elérhető

a

www.erdeivandor.hu honlapon.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Bükk 900 Egyesület megkereste a Szövetséget azzal
kapcsolatban, hogy a Földes Ferenc Gimnáziummal együttműködve szeretnék, ha az
iskolában 45 percben a jelzésfestés témakörben előadást tartanának. Szeretnének továbbá
útjelző festő vezető tanfolyamon részt venni.
Garadnay Sándor: A szabályzatnak megfelelően az a személy, aki az oktatást tartja, nem
vizsgáztathat. Kelet-Magyarországon szolnoki szervezésben fog indulni egy tanfolyam,
amihez lehet csatlakozni, illetve Budapesten is.
Bernáth

Marietta:

Megkérdezte,

megadhatja-e

Garadnay

Sándor

e-mail-címét

és

telefonszámát az érdeklődő egyesületi képviselőknek.
Garadnay Sándor: Igen.
Makár Richárd: Több tárgy nem lévén bezárta az ülést.
k.m.f.

Makár Richárd
elnök

A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.
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