Jegyzőkönyv
Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi ülésén 2020. január 21-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 2019. IV. negyedévi működéséről
 programok
 turistautakkal kapcsolatos technikai feladatok
 gazdálkodás
 pályázatok állapota
2. Népek Tavasza teljesítménytúra, Nagy-Milic Természetjáró Találkozó és egyéb első félévi
szövetségi programok előkészítése
3. Tisztújítás előkészítése
4. Egyebek
1. napirendi pont:
Az elnökség tagjai előzetesen írásban megkapták a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
2019 IV. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót.
A beszámolót az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták.
1/2020. sz. határozat: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségének tagjai
egyhangúlag elfogadták a Szövetség 2019 IV. negyedévi működéséről, programjairól, a
pályázatok állapotáról és a gazdálkodásról szóló beszámolót.
2. napirendi pont:
Népek Tavasza teljesítménytúra, Nagy-Milic Természetjáró Találkozó és egyéb első félévi
szövetségi programok előkészítése
A Nagy-Milic Szlovák-Magyar Turista Találkozót ebben az évben a Miskolci Helyiipari
Természetjáró Egyesült (MHTE) szervezi. Az egyesület elnöke érdeklődött, hogy az elmúlt
évben kitől kellett behajtási engedélyt kérni a Bodó-rétre vezető magánút használatához.
A Népek Tavasza teljesítménytúra megrendezéséhez szükséges engedély az ÉSZAKERDŐ-től
megérkezett, a Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztályától még nem, de még nem telt
el a 90 napos határidő. Bernáth Marietta telefonon rákérdez a Szövetség címére korábban
kiküldött ügyszámra való hivatkozással.
A teljesítménytúra új útvonalakon kerül megrendezésre, 12, 16, 20, 26 km távokon.
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Mivel a honlapra és a TTT oldalára is fel kell tenni a felhívást, néhány részlet megbeszélése
halaszthatatlan.
A nevezési díj emelése szükségessé válik, mivel a szolgáltatások árai is emelkednek (mobil
WC, sátorbérlés, egyéb anyagköltségek).
Tóth Éva, a Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályának vezetője felajánlotta a
6x4 m-es saját sátrukat, amely jó lehet a Majális-parki érkeztetéshez. 2-2 mobil WC bérlése
feltétlenül szükséges: egyik a Király-asztalnál lévő célban, a másik a Majális-parki érkezéskor.
A nevezési díj tartalmazza az előzetes szervezési feladatokat, a teljesítménytúra napján a
résztvevők tollat, kitűzőt és csokoládét kapnak, a hosszabb távokon pedig nápolyi és üdítő is
lesz. Javasolta, hogy a rövid távokon ne legyen díjemelés, viszont a hosszú távokon igen.
Ennek megfelelően a nevezési díjak az alábbiak:
12 km – 1.000.-Ft
16 km – 1.500.-Ft
20 km – 1.500.-Ft
26 km – 1.500.-Ft
Az iskolák számára 400.-Ft-os nevezési díj kerül meghatározásra.
A rajtlapok nyomtatása min. két-három héttel korábban szükséges a nyomdai leterheltség
miatt.
Diáktúrák a 2020-as évben is minden hónapban meghirdetésre kerülnek, kivéve a nyári
szünetet.
Útjelző vezető festő tanfolyam: A korábbi ígéretnek megfelelően egyesületenként két-két fő
térítésmentesen vehet részt a tanfolyamon. Az elmúlt évben jelzésfestő gyakornoki képzésre
került sor, amely e tanfolyam előzményének is tekinthető. Akik azon képzésen részt vettek,
szintén térítésmentesen jelentkezhetnek az Útjelző-vezető képzésre.
Az oktatást Bernáth Marietta, Makár Richárd, Szamosi Csaba és Garadnay Sándor segítik.
Bernáth Marietta: Kérte, beszéljék meg a tanfolyami tematikát, illetve az ütemtervet, kinek
melyik hétvége szabad február-márciusban a részletes program összeállítása miatt. A
vizsgáztatásra májusban kerül majd sor.
3. napirendi pont:
Tisztújítás előkészítése
Makár Richárd: A jelenlegi elnökségnek 2020. május végén lejár a megbízása, ezért a
közgyűlés számára a tisztújítást elő kell készíteni. Ehhez Jelölő Bizottság felállítására van
szükség, a bizottságba három főt javasoltak: Balatonné Horváth Krisztina, Garadnay Sándor
és Tóth Ferenc Attila. A Jelölő Bizottság tagjai közül elnököt választ. A jelöléshez online
kérdőív fog készülni, amelyet a teljes tagság elérhet és ajánlást tehet a következő elnökség
tagjaira. A Jelölő Bizottság a beérkező ajánlásokat összesíti és a legtöbb szavazatot kapott
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tagokkal személyesen is felveszi a kapcsolatot. Az online ajánlási határidőt követően már
csak a tagszervezetek ajánlhatnak jelölteket a Szövetség e-mail címére küldve.
Bejelentette, hogy ő a továbbiakban nem kívánja megújítani elnöki tisztségét.
Bernáth Marietta: A tisztújító közgyűlés választásán nem szeretne jelölést vállalni.
Solczi Ágnes: Tisztújítást követően az elnökségben nem szeretne megbízatást vállalni.
Szamosi Csaba: Nem kíván a tisztújítást követő elnökség tagja lenni.
4. napirendi pont:
Egyebek
Makár Richárd: Bejelentette, hogy új tagfelvételi kérelem érkezett a Szövetséghez. A
Magyarországi Tisztasági Nagykövet Egyesület (taglétszám: 13 fő) szeretne csatlakozni
tagként a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetséghez. A belépési szándék elfogadásával az
elnökség egyhangúlag egyetértett.
Kerekesné Szűcs Katalin felvetette, hogy az évnyitó túrán a központi megnyitó reggel 9
órakor legyen a Helyiipari forrásnál, így minden egyesület utána indulhatna túrázni, és
elkerülhető lenne az egymásra várás, a rohanás és fagyoskodás.
Ez a lehetőség még megbeszélés kérdése, a jelenlegi elnökség ebben nem kíván állást
foglalni. Az MVK menetrend változása miatt ugyanis jelenleg nincs olyan lehetőség, hogy a
közel 120 fős turistacsoport időben odaérhetne a Turista Emlékparkhoz.
Makár Richárd: Több tárgy nem lévén bezárta az ülést.

k.m.f.
Makár Richárd
elnök
A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette.
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