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Jegyzőkönyv 

 
Készült: a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kibővített elnökségi ülésén 2018. 
november 13-án a Szövetség hivatalos helyiségében. 
 
Jelen voltak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Makár Richárd: Köszöntötte a kibővített elnökségi ülésen megjelenteket. A napirendi pontok 
közül elsőként a 2019. évi kiemelt eseménynaptár áttekintését és a hiányzó időpontok 
pótlását kérte a résztvevőktől. 
A 2019. évi festési tervekkel és egyéb technikai munkákkal kapcsolatban elmondta, hogy a 
legutóbbi alapszabály-módosításkor megemlítésre került, hogy a megye turistaútjainak 
karbantartását nemcsak a Szövetségnek kell megoldani, hanem egy-egy szakaszt minden 
egyesületnek be kell vállalnia. A következő évben a Zemplénben lévő utak karbantartására 
kerülne sor. A Rákóczi piros útvonal és a hozzá kapcsolódó leágazások kerültek felosztásra, 
11 szakaszra. E-mailen kiküldésre került egy tervezet, amely tartalmazza, hogy melyik 
egyesületnek melyik szakaszról kellene gondoskodnia. A három nagy, 200 fő feletti egyesület 
10 km-nyi utat kapott, a többiek 6-7 km-t, a legkisebbek csoportosítva 5-8 km-t. A bejárás és 
útvonalrendezés január 1. – augusztus 31. között kell megtörténjen. Ebbe beletartozik a 
behajló ágak levágása úgy, hogy az útjelzések látszódjanak. Az utak karbantartásáról van szó, 
nem útjelzésfestésről. Ha a jelzések megrongálódtak, természetesen javítani is lehet. Ha 
eltűntek a jelzések pl. fakidőlés miatt, pótolni kell. A Zemplén megközelítése igen nehézkes, 
de lehet, hogy egy autóval öt fő hatékonyabb munkát tud végezni, mint egy nagyobb 
csoport. Megyei szinten biztosítottak az eszközök: ágvágó, metszőolló, ecset, festék. 
Egységcsomag készül, amelyet egyik héten kedden az irodában fel lehet venni, következő 
héten kedden pedig vissza kell adni. A Zemplén útjaiból lehet további utakat is vállalni, de 
előzetesen egyeztetni szükséges. A Bükkben is lehet majd vállalni útkarbantartást. A Rákóczi 
út a Szövetség kezelésében van és működik, nagy az érdeklődés iránta. Az MTSZ kicserélte a 
Bükkben a táblákat, a leszerelt táblák az MTSZ-nél készleten vannak, azokból pótolni lehet a 
Rákóczi úton lévő rossz táblákat. 
 
Kollár Magdolna: A KTE vállalja a rá osztott szakasz karbantartását. 
 
Makár Richárd: Az alapszabály a tagok kötelességének írja elő többek között a Szövetségi 
célkitűzések megvalósulását segíteni, így az utak karbantartását is.  
A 2019. évi festési tervekről nem került még kiküldésre anyag. A terv, hogy a Bükkben az 
elkezdett területrészeket be kell fejezni. Így pl. Bükkszentlászló térségében a kék kör és kék 
rom jelzéseket. Felső-Majláth felé a kék négyzet jelzést. Folytatni kell a sárga sáv jelzést a 
Köpüs-nyeregtől a Recem-völgy irányába, valamint az abból leágazó sárga háromszög jelzést 
a Kemesnye-hegyre, valamint a sárga kereszt jelzést az Arany-lépcső felé. 
A Szentléleket Garadna vasútállomással összekötő sárga négyzet jelzés is csak addig van 
felújítva, amíg a Köpűs-forrás felé vezető piros sáv jelzéssel fonódva halad. 
Meg kell festeni a Köpűs-forráshoz mindkét irányból vezető kör jelzést is, valamint 
Ómassáról a Bánkútra vezető jelzéseket. Vannak utak, melyeket az erdészet még nem 
takarított ki. A jövő évre felújításra tervezett utak bejárása megkezdődött, a nem járható 
utakat jelezzük az erdészet felé, hogy a takarításuk most már elengedhetetlenné vált. 
Az ötéves terv tarthatatlan részben a fa kidőlések, részben a kevés jelzésfestő miatt, de az 
utak évről évre szépen megújulnak. 2020-ban a bükki piros sáv felújítását tovább kell vinni, a 
Lillafüred utáni aszfaltos részt ki kell váltani. A cél az, mint eddig, hogy kevesebb út vezessen 
aszfalton, kevesebb fonódás legyen, és kizárhatók legyenek azok az utak, amelyeken ugyan 
van jelzés, de évek óta nem használják. 
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Garadnay Sándor: A következő évi festési pályázat előkészítésekor össze kell állítani egy 
listát, mit szeretnénk kérni az erdészettől, mit tegyen járhatóvá. Nem szabad olyan utakat 
festeni, amelyek részben vagy egészben járhatatlanok. Jelenleg is 25 út van, amit az 
erdészetnek kell járhatóvá tennie.  
 
Makár Richárd: Vannak olyan utak, pl. Bükkszentkereszt és Répáshuta között, ahol nem az 
erdészettel van gond, hanem cserélték a kábeleket, ezért kellett javítani festés után az 
útszakaszt. 
 
Kerekesné Szűcs Katalin: A Száraz-völgy teljesen járható, de hiányzik a jelzés. A Meteor-
forrás felé nem járható. A Savós-völgy is járható lett, a felső szakaszon volt egy kis gond. 
 
Garadnay Sándor: Egy olyan listát kellene összeállítani, amelyben a járhatatlan utak 
szerepelnek. A természetjáró körökben a járt utakról rendszeres információt lehet adni az 
MTSZ felé. Akik járják a túrákat, rendszeresen küldjék el a Szövetségnek a tapasztalataikat az 
utak állapotát illetően. 
 
Tóth Éva: Jövőre szünetelni fog a Bükk 900 teljesítménytúra, a Nagy-Kopasz helyett a Szilvás-
kő került a felkeresendő 900 m-nél magasabb csúcsok közé. 
 
Makár Richárd: Innentől az eredeti napirendi pontok szerint kerülnek megtárgyalásra a 
Szövetség életét érintő kérdések. 
 
Beszámoló a Szövetség II-III. negyedéves működéséről, programjairól, gazdálkodásáról 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnökség tagjai egyhangúlag megszavazták a beszámolót. 
 

13/2018. sz. határozat 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag megszavazta a Szövetség 
II-III. negyedéves működéséről, programjairól, gazdálkodásáról készített beszámolót. 
 
Alelnöki beszámoló 

 
Tóth Ferenc Attila: Gratulált Mariettának és elismerése a rengeteg munkáért. 
 

14/2018. sz. határozat 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta az alelnöki 
beszámolót. 
 
Beszámoló a pályázatok állapotáról 

15/2018. sz. határozat 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a pályázatok 
állapotáról készített beszámolót 
 
Makár R.: A kiemelt eseménynaptár időpontjai rögzítésre kerültek, aki még valamilyen okból 
nem tudta pontosan megmondani, mikor lesz a rendezvénye, napokon belül pótolja. 
 
Festési és turistaút karbantartási munkák 

 
Makár R.: A kiküldött értesítés szerint minden tagegyesület véleményezze, illetve igazolja 
vissza, hogy a neki szánt szakasz karbantartását tudja-e vállalni. 
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Szövetségi kiírású túramozgalmak 

 
Bernáth Marietta: A Szövetség által gondozott egyes jelvényszerző túramozgalmak iránt 
meglehetősen szerény érdeklődés mutatkozott az elmúlt 10 évben, ezért a Szövetség 
vezetése előterjesztést tett ezek 2018. december 31-i időponttal történő zárására 
(mellékelve).  
A jelvények 2020. december 31-ig még megőrzésre kerülnek. A megkezdett 
túramozgalmakat ezen időpontig lehet befejezni. 
 
Tóth Ferenc Attila: Lehet, hogy ezek a túramozgalmak néhány év múlva ismét érdeklődésre 
tarthatnak számot, ezért célszerű lenne a jelvényeket tovább megőrizni. 
 
Makár Richárd: A Rákóczi-útnál a füzetet 50.-Ft-ért lehet megvenni, célszerű letölthető 
igazoló füzetet készíteni, a túra teljesítésekor pedig szkennelve elküldeni a Szövetség címére, 
befizetni a jelvény árát és a postázási költséget. 
 
Bartók Julianna: A minősítéshez viszont szükség van különböző túramozgalmak teljesítésére. 
 
16/2018. sz. határozat 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége egyhangúlag egyetértett az alábbi 
jelvényszerző túrák, túramozgalmak 2018. december 31-i lezárásával, a folyamatban lévő 
teljesítők részére a jelvények, kitűzők 2020. december 31-ig történő megőrzésével: 

 Borsod szép útjain gyalogos jelvényszerző túra;  
 B.-A.-Z. megye kerékpáros turistája jelvényszerző túra; 
 „A Hernád, ami összeköt” - II. Rákóczi Ferenc nemzetközi kerékpáros túramozgalom; 
 Forrástól a torkolatig - végig a Sajó mentén, gyalogos, kerékpáros, kenuval 

teljesíthető kombinált jelvényszerző túramozgalom 
 
Makár Richárd: A túramozgalmak megszüntetéséről tájékoztatni kell az MTSZ-t is, valamint a 
honlapra is fel kell tenni a tájékoztatást ezekre vonatkozóan. 
 
Egyebek 

 
1. Fontos lenne egy adatbázis létrehozása, valamint a Szövetség honlapján való 

megjelenítése a megyei turistautak járhatóságával kapcsolatban. 
 

2. Az értékesített ingatlanok tulajdonjog földhivatalai átírási értesítései megérkeztek. 
 

3. Az MTSZ részére éves beszámolót kell készíteni a pályázati elszámolások miatt. A 
teljesítménytúrákon résztvevők életkori összetételére kértek választ csoportokra 
bontva (0-18, 19-40, 41-60, 61-).  
 

4. December 2-án lesz a Hanák Kolos Emléktúra, amelyet az MHTE szervez, ezzel is 
szeretnék népszerűsíteni a Turista Emlékparkot. 

 
Csonka Ilona: Szeretettel hív és vár minden turistát ezen a napon. A részvétel előzetes 
regisztrációhoz kötött, mivel szerény vendéglátásban fog részesülni minden résztvevő. A túra 
9:30-kor indul a Majálisparkból, az Emlékparkban lesznek beszédek is. Szeretné felhívni a 
figyelmet, hogy az Emlékparkban a szobrok állapota igen leromlott, így a megyei tagság 
összefogását, segítségét kéri az állagmegóvásukra, felújításukra.  
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Makár Richárd:  
 

5. 2019 januártól a DTSK is szeretné igénybe venni az irodát minden hónap 2. és 4. 
hétfőjén. 
 

6. A VTBE hivatalosan is megszűnt. 
 

7. A Felsővadász-Nyésta közötti OKT szakasz nyomvonaláthelyezés miatt áthelyezésre 
került, 3 nap, 3 fő, 56 óra munkával készítette el az utat. 
 

Balogh Sándor: Szeretne tájékoztatást kérni a Természetjáró Fesztivállal kapcsolatban. 
 
Garadnay Sándor: Hétvégén rendezik meg a jelzésfestők, túravezetők találkozóját. Az új 
oktatási szabályzathoz most lehet adni ötleteket. Megkérdezte, kaptak-e visszajelzést az 
MTSZ-től a jelzésfestéssel kapcsolatban. 
 
Tóth Ferenc Attila: Nem kapott semmilyen visszajelzést. A festési szabályzatot 
mindenképpen egyszerűsíteni kellene. Véleménye szerint egységesen kellene értékelni a 
jelzésfestést. 
 
Makár Richárd: A jelenlegi festéseknél meghatározzák a szempontokat. Az ellenőrzési 
szempontrendszer és a szabályzat legyen egyforma. 
 
Kerekesné Szűcs Katalin: A megyei utakat a megyei egyesületek és a Szövetség tartja karban. 
Nem lehetne előírni, hogy csak a Szövetség tudtával kerüljenek jelzések az erdőbe? 
 
Garadnay Sándor: A turistautaknak nincs jogi védelme, a turistaút mint fogalom, nem létezik. 
Az Erdőtörvényben van egy tétel megemlítve, de nincs levédve. Ehhez kell egy lista, amely 
tartalmazza az ország összes turistaútját. Jelenleg 25.000 km úthálózat található, ebből 5.000 
km-t festettek meg három év alatt.  
 
Tóth Éva: A Mikulás-túra december 8-án lesz, szeretne túravezető segítséget kérni a 
lebonyolításhoz. 
 
Garadnay Sándor: A Hegyre fel! Egyesületet fel kell szólítani, hogy számoljon be az elmaradt 
jelzések pótlásáról. 
 
Makár Richárd: Több tárgy nem lévén bezárta az ülést. 

 
 

k.m.f. 
 
 

        Makár Richárd 
                 elnök 
 
 
A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette. 


