Jegyzőkönyv
Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kibővített elnökségi ülésén 2018.
május 8-án a Szövetség hivatalos helyiségében
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Bernáth Marietta: Köszöntötte az elnökségi ülésen résztvevőket, ismertette a
napirendi pontokat.
1. Beszámoló a Szövetség 2018. I. negyedévi működéséről, programjairól,
gazdálkodásáról
2. Alelnöki beszámoló a 2018. I. negyedévi tevékenységéről
3. Beszámoló pályázatok állapotáról
4. HÉJA (Hozzászólások, Észrevételek, Javaslatok, Aktualitások tagszervezeteink
részéről)
5. 2018. május 25-i Közgyűlés előkészítése
6. Kulcsosházak (Hollóháza, Ómassa)
7. Tagdíj 2019.
8. Megyei kiemelt eseménynaptár 2019.
9. Martonyi kolostorrom - Perkupa - Martonyi - Szalonna térségben turista útjelzés
alakzat
10. Egyebek
1. Beszámoló a Szövetség 2018. I. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról
(mellékelve)
Bernáth Marietta: Az elnökségi tagok és meghívottak részére e-mailben előzetesen
kiküldésre került a beszámoló.
Egyéb kiegészítés, észrevétel, kérdés nem volt, a 2018. I. negyedévi működésről,
programokról, gazdálkodásról szóló beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta.
4/2018. sz. határozat. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség 2018. I. negyedévi működéséről, programjairól és
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
2. Alelnöki beszámoló a 2018. I. negyedévi tevékenységéről (mellékelve)
Az elnökségi tagok és meghívottak részére e-mailben előzetesen kiküldésre került a
beszámoló.
Kiegészítés, észrevétel, kérdés nem volt, a 2018. I. negyedévi alelnöki tevékenységről
szóló beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta.
5/2018. sz. határozat. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2018. I. negyedévi
tevékenységről szóló alelnöki beszámolót.
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3. Beszámoló pályázatok állapotáról (mellékelve)
Az elnökségi tagok és meghívottak részére e-mailben előzetesen kiküldésre került a
beszámoló. Kiegészítés, észrevétel, kérdés nem volt, a pályázatok állapotáról szóló
beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta.
6/2018. sz. határozat. A elnökség egyhangúlag elfogadta a pályázatok állapotára
vonatkozó beszámolót.
4. HÉJA (Hozzászólások, Észrevételek, Javaslatok, Aktualitások tagszervezeteink részéről)
Tóth Éva: A Tiszaújvárosi SC esetében felmerült egy probléma a Bükk 900
túramozgalom kapcsán, ugyanis a tájfutók is rászerveztek versenyt, amely ezeket a
pontokat érintette. Az ÉSZAKERDŐ és a Nemzeti Park levélben kérte, hogy a NagyKopasz hegyen lévő oszlopot távolítsák el természetvédelmi okból. A TSC úgy
gondolta, hogy a Szilvási-kőre, mint a Bükk legmagasabb pontjára kellene áthelyezni
ezt az ellenőrző oszlopot, viszont a tájfutók inkább a Füstöskő-bércet részesítenék
előnyben. A probléma az, hogy a tájfutók által működtetett honlapon nincs
semmilyen utalás arra, hogy a Bükk 900 túramozgalmat a TSC kezdeményezte és
gondozza. Véleménye szerint ez nem korrekt eljárás.
Kollár Magdolna: Zárdai István, a Kazincbarcikai TE elnöke huzamosabb ideje már
Németországban dolgozik, ezért vezetőségváltás történt a KTE-nél. Az elnöki
tisztséget Kollár Magdolna tölti be, a vezetőség tagjai részben változatlanok.
Sütő Menyhért: A Garadnai Turistapihenőt a DTSK március 31-én visszaadta az
ÉSZAKERDŐ-nek. Elkezdődött a bontás. Attól tart, hogy a bontási törmelék
elszállításáról majd a DTSK-nak kell gondoskodnia. A kopjafa elhelyezését
megbeszélték az MTHE-vel, a Turista Emlékparkban kerül majd felállításra. Új helyet
nem is keresett az egyesület, mivel eddig évi 1.800.-Ft bérleti díjat fizettek a
Turistapihenőért, ilyen áron nem lehet találni kiadó ingatlant.
Antal Ferenc: A Vitézlő teljesítménytúra rendben megrendezésre került, 1600 fő vett
részt rajta. A festési munkákat befejezték, de az MTSZ még két hetet kért arra, hogy
eldöntse, kell-e oszlopot kihelyezni a kért területre vagy sem. Az elnökség döntését
kérte abban, hogy milyen jelzés legyen a Martonyi kolostorrom - Perkupa - Martonyi
- Szalonna térségben. Elmondta, hogy ebben az évben nem vállalnak festési munkát.
Nyáron szerveznek egy tábort, valamint ősszel megszervezik a szokásos Szendrő
körül gyalogszerrel túrát. Van egy túratársuk, akinek még nincs MTSZ tagsági
kártyája, ezért nem tudja az éves érvényesítő matricát felragasztani. Megoldási
javaslatot kért a megjelentektől.
Csarnai Béla: Szomorú hírt közölt a megjelentekkel, Lugosi Judit elhunyt, temetése
május 11-én 15 órától lesz a Diósgyőri Katolikus Temetőben.
Bernáth Marietta: Kérte, hogy Lugosi Juditra egy perces néma felállással
emlékezzenek.
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5. 2018. május 25-i Közgyűlés előkészítése
Bernáth Marietta: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Közgyűlésre előkészített
dokumentumok az elnökség tagjai részére jelen elnökségi ülést megelőzően
megküldésre kerültek.
 Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2017. évi tevékenységéről
 A Szövetség 2017. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló és
közhasznúsági melléklet
 A Szövetség 2017. évi pénzügyi terve.
A Közgyűlés 2018. május 25-én, pénteken, 16.30 órakor, 3530 Miskolc, Görgey
Artúr u. 11. földszint, nagyterem/1. (II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
épületében) lesz.
Egyéb kiegészítés, kérdés, észrevétel nem lévén, az elnökség tagjai a Közgyűlésre
előkészített dokumentumokat egyhangúlag elfogadták.
7/2018. sz. határozat: A B.-A.-Z. megyei Természetjáró Szövetség elnöksége
egyhangúlag elfogadta a 2018. május 25-i közgyűlés elé terjesztendő beszámolókat:
 Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2017. évi tevékenységéről
 A Szövetség 2017. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló és
közhasznúsági melléklet
 A Szövetség 2018. évi pénzügyi terve.
6. Kulcsosházak (Hollóháza, Ómassa)
Bernáth Marietta: A hollóházi kulcsosház értékesítését még a 2016.01.29-i rendkívüli
közgyűlés szavazta meg. Ebben az évben komoly érdeklődő jelentkezett a
megvásárlásra, akivel a szerződéskötés már folyamatban is van. A Zemplén
Tájvédelmi körzethez, ill. Natura 2000 területhez tartozó ingatlan értékesítésére csak
abban az esetben kerülhet sor, ha az Aggteleki Nemzeti Park lemond az elővásárlási
jogáról. Erre vonatkozó megkeresés a Nemzeti Park felé elment, válaszukban kérték
az adásvételi szerződés csatolását.
Az ómassai kulcsosház a tél folyamán teljesen beázott, penészesek a falak. Ha a
tagság nem vállalja az üzemeltetést, az elnökség javasolja az eladást.
A kulcsosház 2017.12.31-i könyv szerinti értéke: 738.716 Ft. Az épület inkább
bontásra, mintsem felújításra szoruló. Telekméret 600-650 m2 közötti.
Apróhirdetésben jó és használható állapotú, hasonló területű ingatlant, jó állagú
felépítménnyel 4,5 mFt értékben talált az elnökség.
Az ómassai kulcsosház értékesítésével kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés,
észrevétel nincs. Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az ómassai kulcsosház
értékesítésére 1,5 mFt-os áron a Közgyűlésnek javaslatot tesz.
8/2018. sz. határozat. A elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az ómassai
kulcsosház értékesítésére az elnökség 1,5 mFt-os áron a 2018.05.25-i közgyűlési
határozathozatalhoz javaslatot tesz.
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7. Tagdíj 2019.
Bernáth Marietta: A B.-A.-Z. Megyei Szövetség tagszervezeteinek rendes évi
tagdíjának mértékéről legutóbb a 2010. évi közgyűlés döntött. Azóta változatlan a
mértéke (100 Ft/fő, de minimum 3.000 Ft/év).
Az emelési javaslat indoka, hogy évek óta eredménytelenül pályázik a Szövetség a
Nemzeti Együttműködési Alap működési költség pályázati felhívására, így a
működési kiadások finanszírozásához részben a tagdíjak növelésére van szükség.
Az elnökség az alábbi javaslatokat teszi:
1./ javaslat
100 főig 10.000 Ft tagdíj/év/egyesület, ill. szakosztály, egyéb rendes tag, 100 fő feletti
összes taglétszám esetén 20.000 Ft/év/egyesület, ill. szakosztály, egyéb rendes tag.
2./ javaslat
50 fős egyesületi / szakosztályi, egyéb rendes tag taglétszámig: 5.000 Ft/év
51-100 fő közötti taglétszámú egyesület / szakosztály / egyéb rendes tag: 10.000 Ft/év
101-150 fő közötti taglétszámú egyesület / szakosztály / egyéb rendes tag: 15.000
Ft/év
151-200 fő közötti taglétszámú egyesület / szakosztály / egyéb rendes tag: 20.000
Ft/év
200 fő feletti taglétszámú egyesület / szakosztály / egyéb rendes tag: 25.000 Ft/év
tak működési támogatásra az önkormányzatnál. Három változatban is elkészült a
javaslat, melyet a tagszervezetek vezetői megkaptak előzetesen. Kérdés, indokoltnak
tartják-e, és ha igen, melyiket tartják elfogadhatónak a tagszervezeti vezetők.
Antal Ferenc: A megfogalmazott javaslatok közül az 1-es változat a kisebb létszámú
egyesületek esetében jelentős tagdíj emelkedést eredményez, a nagyobb
létszámúaknál pedig csökkenést. Véleménye szerint mindenki fizessen 2-3.000.-Ft-tal
többet taglétszámtól függetlenül.
Demeter László: A 130 Ft/fő, de minimum 5.000 Ft/év/ egyesület / szakosztály / egyéb
rendes tag mértékkel arányosabban oszlana meg az emelkedés.
Egyéb észrevétel nem lévén a három javaslat közgyűlési elővezetéséről döntött az
elnökség.
9/2018. sz. határozat. A elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a 2019. évi
tagdíjemelésről szóló alábbi javaslatokat terjeszti a Közgyűlés elé.
1./ javaslat
100 főig 10.000 Ft tagdíj/év/egyesület, ill. szakosztály, egyéb rendes tag, 100 fő feletti
összes taglétszám esetén 20.000 Ft/év/egyesület, ill. szakosztály, egyéb rendes tag.
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2./ javaslat
50 fős egyesületi / szakosztályi, egyéb rendes tag taglétszámig: 5.000 Ft/év
51-100 fő közötti taglétszámú egyesület / szakosztály / egyéb rendes tag: 10.000 Ft/év
101-150 fő közötti taglétszámú egyesület / szakosztály / egyéb rendes tag: 15.000
Ft/év
151-200 fő közötti taglétszámú egyesület / szakosztály / egyéb rendes tag: 20.000
Ft/év
200 fő feletti taglétszámú egyesület / szakosztály / egyéb rendes tag: 25.000 Ft/év
3./ javaslat
130 Ft/fő, de minimum 5.000 Ft/év/ egyesület / szakosztály / egyéb rendes tag

8. Megyei kiemelt eseménynaptár 2019.
Bernáth Marietta: Megkérdezte, szükségét látják-e a tagszervezetek, hogy a
következő évben is legyen megyei kiemelt eseménynaptár, hiszen több tagszervezet
is rászervezett idén is ezekre az alkalmakra úgy, hogy olykor az a megyei
rendezvény gazdaságosságát veszélyeztette.
Az MTSZ kéri majd ősszel a listát, ezért szükséges már most megkezdeni az ezzel
kapcsolatos egyeztetést. Nem sok kiemelt esemény van a megyében,
teljesítménytúrák, tájékozódási versenyek, megyei szövetségi szervezésű diáktúrák,
Évnyitó túra, Népek Tavasza, Nagy-Milici turistatalálkozó.
Kollár Magdolna: A KTE részéről az idősebbek el szoktak menni az évnyitó túrára,
emellett azonban fontosnak tartják a szlovák partnerükkel való kapcsolattartás
jegyében a szlovákok által szervezett évnyitó túrán való részvételt is.
Sütő Menyhért: Legyen kiemelt eseménynaptár, mert az egyesületek, szakosztályok a
saját programjaik elkészítésekor figyelembe tudják venni.
9. Martonyi kolostorrom - Perkupa - Martonyi - Szalonna térségben turista útjelzés alakzat
Antal Ferenc (Szendrő Városi Sport Klub Természetjáró Szakosztály) telefonon
történt kérésére került ezen napirendi pont felvételre.
Kérése arra vonatkozott, hogy döntsön az elnökség a napirendi pontban jelzett
turistaút jelzés alakzatával kapcsolatban.
Az elővezetett napirendi pontra hivatkozással Garadnay Sándor 2018. május 2-án
küldött e-mailben szakmai összeállítást (mellékelve).
Tekintettel arra, hogy a kérdésben érintettek közül sem Garadnay Sándor, sem
Makár Richárd nem tudtak részt venni az elnökségi ülésen, így elnökségi
határozathozatal nem történt.
Az elnökség javaslatot tett helyszíni bejárásra egybekötött téma egyeztetésre a
Technikai Bizottságnak, azon belül is a terület felelős Antal Ferencnek és Garadnay
Sándornak.
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10. Kitüntetések
A B.-A.-Z. Megye Természetjárója cím elnyerésére három javaslat érkezett:
Sum Anna
5.299 pont
Szendrei Ferenc
4.805 pont
Horváthné Simon Zita
4.668 pont
A B.-A.-Z. Megye Természetjárásáért Emlékplakettre szintén három javaslat érkezett:
Bereczki Dániel (MHTE)
Káplár Mihály (MHTE)
Kun Albertné (TSC)
10/2018. sz. határozat. A elnökség egyhangúlag egyetértett
kitüntetésével.
A B.-A.-Z. Megye Természetjárója cím:
I.
hely: Sum Anna (MHTE)
5.299 pont
II.
hely: Szendrei Ferenc (DTSK)
4.805 pont
III.
hely: Horváthné Simon Zita (DTSK)
4.668 pont

a

nevezettek

A B.-A.-Z. Megye Természetjárásáért Emlékplakett kitüntetettjei:
Bereczki Dániel (MHTE)
Káplár Mihály (MHTE)
Kun Albertné (TSC)
11. Egyebek
Bernáth Marietta: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy Garadnay Sándor az Egyebek
napirendi pontban Zempléni jelzéspótlások tárgykörben elnökségi döntést és
határozatot kér a Hegyre Fel! Természetjáró Egyesület tevékenységére (mellékelve).
Előzményként Garadnay Sándor a témával kapcsolatban megküldte, hogy az
egyesület 2017. évi jelzésfestő pályázatának négy túraútja az ellenőri jelentések
alapján elégtelen minősítést kapott. Ezen kívül 2015 és 2016. évben is újított fel az
egyesület olyan zempléni útvonalakat, melyekre a finanszírozó által biztosított
ellenértéket megkapta, ugyanakkor a megfelelő minőségű teljesítmény elmaradt.
A megfestett túrautak minősítésével kapcsolatban több túrázói észrevétel is érkezett.
Tekintettel arra, hogy az egyesület még mindig nem javította ki a hibákat, ill. nem
pótolta a meg nem festett útvonalszakaszok jelzéseit, ezért kéri, hogy a Hegyre Fel!
Természetjáró Egyesület írásos elmarasztalást kapjon mind a múltévi, mind a
korábbi jelzésfestési hiányosságok maradéktalan felszámolására.
Demeter László: A szerződés a Magyar Természetjáró Szövetség és a Hegyre fel!
Természetjáró Egyesület között jött létre, a vitás ügyeiket egymás között kell
rendezniük.
Szamosi Csaba: Sajnos ez az ügy hátrányosan hat az egész megyei jelzésfestésre.
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11/2018. sz. határozat. A elnökség egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a Hegyre Fel!
Természetjáró Egyesület írásos elmarasztalást kapjon az elmúlt három évi
jelzésfestési hiányosságok maradéktalan felszámolására.
Bernáth Marietta: Szintén Garadnay Sándor az Egyebek napirendi ponthoz egy
bejelentés közzétételét kérte, mely ősszel indítandó Útjelző vezető tanfolyam
meghirdetésére vonatkozik. Szervezésére Szamosi Csaba személyére tett javaslatot.
A szükséges előkészületeket, egyeztetéseket az elnökség megkezdi, a javaslat
tárgyalását a soron következő elnökségi ülésre napolja.
Több tárgy nem lévén bezárta az ülést.

k.m.f.

Bernáth Marietta
alelnök

A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.
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