Beszámoló
a B.B.-A.A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
2017
2017. II.I.-III. negyedévi működéséről, programjairól
programjairól,
ról, gazdálkodásáról

A Szövetség 2017. II.-III. negyedévi működése során is az Alapszabály pontjait betartva látta el
mindazon tevékenységeket, melyeket a szervezet céljaival összhangban az megfogalmaz.
A létrehozott szakbizottságok (technikai, oktatási, minősítési, gazdasági, kulcsosház,
túramozgalom) az egyes területek feladataihoz és a bizottsági tagok teljesítési kapacitásához
mérten látták el tevékenységeiket.
A kiemelt esemény naptárban szereplő II.-III. negyedévi szövetségi rendezésű programok,
programok,
események,
események, valamint amellett szervezett rendezvények időrendben az alábbiak voltak:
 2017
2017. április 1.
1. - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram
túraprogram szervezése
általános és középiskolás diákok részére Majálispark - Forrás-völgy -Lencsés-nyereg Szeleta-tető - Majálispark útvonalon.
Túravezetők: Balabás László (VTBE), Csarnai Béláné, Fejér Ildikó, Ruszkai Gábor, Ruszkai
Gáborné, Sum Anna (MVSC), Krajecz Enikő (BFTE).
Részt
Résztvevők száma: 223 fő.
 2017. április 2222-23.
23. - XII. Nemzetközi NagyNagy-Milic Természetjáró Baráti Találkozó és Túrák
határok nélkül KULTKULT-túra program a Zemplénben és a Polonyinák Nemzeti Parkban.
Parkban.
Az utóbbi évek gyakorlatához hasonlóan az egy napos Nagy-Milic találkozó programját
a Túrák határok nélkül KULT-túra programmal kétnapossá terjesztettük ki. Ez
alkalommal Kassa, valamint Szlovákia lengyel-ukrán határához közel eső ruszin vidék
(Kistopolya, Oroszpatak, Görbeszeg, Utcás települések) felkeresésével.
Az egynapos programon résztvevők száma: 35 fő, a kétnapos programra 42 fő
jelentkezett. A szlovák turisták száma kb. 80 fő volt.
Az áprilisi hótörés okozta károk a Zemplénben is jelentkeztek, így a Nagy-Milicre, ill.
Károlyi kilátóhoz idén csak szerényebb csapat jutott csak fel. Az idősebb túrázók Füzér,
Füzérradvány látnivalóit tekintették meg.
A program megvalósításában közreműködtek: Makár Richárd (programszervezés,
túravezetés, emléklap és kitűzőtervezés), Bernáth Marietta (adminisztráció, pénzügy,
kitűzőkészítés), 1 napos program során túravezetés: Kiskun Magda (MHTE) és Csendes
Gyula, valamint a DTSK jelentkezések előkészületi adminisztrációjában Kerekesné
Szücs Katalin.
 2017. május 27. - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére
felkérésére túra szervezése
általános és középiskolás diákok részére tervezett program törlésre került az április
végi hótörés okozta károk során balesetveszélyessé vált turistautak miatt.
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 2017. június 4. - A Heves Megyei Természetbarát Szövetség és a Gördögök
Gördögök S.E. Szolnok
útjelző vezető képzést
képzést szervezők felkérésére útjelző vezető vizsga lebonyolítása.
Vizsgáztatott létszám: 19 fő.
Megyei szövetségünk részéről a vizsgáztatásban közreműködött
közreműködött:
ött: Garadnay Sándor
(vizsgaelnök), Szamosi Csaba (vizsgaszervező), Bernáth Marietta és Fekete Tibor
(vizsgabizottsági tagok). A megbízatást valamennyien térítésmentesen vállalták.
 2017.06.092017.06.09-11. - Jelzésfestő tábor a Bükkben program az április végi hótörés okozta
károk miatt elmaradt.
Helyette május 30-án körlevélben fordultunk a szövetségi tagszervezetekhez a károk
felszámolásában való segítségnyújtásért. Az önkéntesek az MVSC és a BFTE
egyesületekből érkeztek, akik Bükkszentkereszt térségében a Mészárszék - Kőlyukgalya közötti Z sáv és Z háromszög jelzésű turistautakat, ill. Bükkszentkereszt-kelet S+
egy rövid szakaszát szabadították fel.
További utak is természetesen takarításra vártak, ill. várnak még mindig, azonban az
alacsony természetjárói aktivitásra tekintettel kényszerülünk türelemmel lenni, míg az
Északerdő Zrt. sort kerít valamennyi turistaút járhatóvá tételére, mivel nem várhatjuk
el, hogy állandóan ugyanazon tízegynéhány ember tegyen, sok esetben megannyi más
társadalmi munkája mellett a közért.
Az önkéntes munkára jelentkeztek az MVSC Természetjáró Szakosztályából: Bodon
Lászlóné, Bucsi Szabó László, Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Poráczkiné Gyarmati Ágnes,
Solczi Ágnes, Takács Gabriella, Varacskai Zoltán, Váradi Zsófia.
Míg a BFTE egyesületből: Bereczki Dániel, Bereczki Dánielné, Bernáth Marietta, Góré
Szabina, Juhász Zsófia, Kovács Péter, Mátó Gergő, Molnár Loránd, Takács László.
Bükkszentkereszt-Hollóstető, ill. Bükkszentkereszt- Fehérkő-lápa közötti útvonal egyegy részén Orliczki Attila vezetésével bükkszentkereszti helyi lakosok is
közreműködtek.
Mindnyájuknak ezúton is köszönetet mondunk önkéntes munkájukért.
 2017.09.02. - Rákóczi jelvényszerző teljesítménytúra módosítva 2017.10.14 időpontra
Rákóczi jelvényszerző vezetett
vezetett túra és KULTKULT-túra progra
programként.
A módosításra a teljesítménytúra megvalósításában részt vevő kulcsemberek megyei
jelzésfestésben időközben jelentkezett többlet terhelése miatt került sor.
 2017.09.16. – TESZEDD 2017 KeletKelet-bükki turistautakon
Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan ez alkalommal is miskolci általános és
középiskolások kapcsolódtak a megyei szövetségi túravezetők irányításával
megvalósított programhoz, akik Majálispark 4-5 km-es környezetében takarították a
jelzett turista utakat. További néhány fő a Hegyre Fel Természetjáró Egyesületből
Boronkai Tamás vezetésével takarította a Majálispark környéki kisvonat nyomvonalat.
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A tisztított útvonalakon megtelt szemeteszsákok száma 30 db. Híranyag a Szövetség
honlapján.
A diáktúrák vezető
vezetői
ezetői voltak
voltak az MVSC Természetjáró Szakosztályból: Csarnai Béla, Csarnai
Béláné, Sum Anna, Szabóné Lőcsei Zsuzsanna, a BFTE egyesületből: Bernáth Marietta,
Fekete Tibor, Hauer Tamás Péter, Makár Richárd.
Résztvevők száma: 295 fő
 2017.09.30 -10.01. - LVII. KeletKelet-magyarországi
magyarországi Természetbarát Vezetők Találkozója,
Találkozója,
Aggtelek
A 2008. évi legutóbbi házigazdaság után ismét a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró
Szövetség lett a nagy múltú találkozó rendező szervezete. A háromnapos programon
két megye kivételével minden Dunán inneni megyei szervezet, valamint a Magyar
Természetjáró Szövetség is képviseltette magát.
A találkozó legfontosabb témái voltak többek között Kelet-Magyarország jelzett
turistaútjai, megyei jelzésfestések, 2018. évi tervek, a kelet-magyar természetbarát
szövetségek követendő jógyakorlatai, a kelet-magyar megyék útjelző vezető képzési és
vizsgaszervezési 2018. évi terveinek egyeztetése, a 2018. évi országos kiemelt
programok, meghívók, s a Magyar Természetjáró Szövetség felé előterjesztendő keletmagyarországi megyei szövetségi javaslatok, kérések összegzése.
A találkozó megvalósításában közreműködők: Makár Richárd, Garadnay Sándor, Tóth
Éva, Bernáth Marietta.
Résztvevők száma: 30 fő.
 2017.09.30. - A GömörGömör-Tornai karszt és a Rozsnyói medence KULTKULT-túra programja, mely
egyúttal a Kelet-magyarországi Természetbarát Vezetők Találkozóján részt vettek
számára szervezett turisztikai program is volt.
Résztvevők száma: 49 fő.
 2017. szeptember - október - A Magyar Természetjáró Szövetség felkérésére B.B.-A.A.-Z.
megyén kívül 20172017-ben felújított jelzett turistautak ellenőrzése (terepi bejárásokkal,
fotó és írásos jegyzőkönyv készítések dokumentációval.)
A különböző túra és találkozó programok mellett a szövetségi feladatok fő gerincét 2017. II.II.-III.
negyedévben a megyei jelzett
jelzett turistautak 2017. évi felújításával,
felújításával, valamint
valamint turistautak
nyomvonal módosítással kapcsolatos technikai feladatok jelentették.
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JELZÉSFESTÉSI FELADATOK:
 2017. évi jelzésfestésre kijelölt megyei utak, az azokat festő tagszervezetek és
minősített útjelző vezetőik feladatainak koordinálása;
 MTSZ támogatás pályáztatási rendszerében előírt fotódokumentációk készítése,
pályázati festési programok összeállítása.
 Pályázó megyei tagegyesületek pályázati anyagának összeállításához segítségnyújtás
(fotók, útvonal track-ek, egyéb útvonal adatok, stb.)
 Szövetségi belső jelzésellenőrzések, készre jelentést megelőzően valamennyi felújított
jelzéskép geotaggelt fotózása, stb.
TURISTAÚT NYOMVONAL VÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK:
 Az AggtelekiAggteleki-karszt Bódvaszilas és Szögliget
Szögliget térségében turistaút nyomvonal
módosulások engedélyeztetési feladatai az OKT korábbi nyomvonal változása miatt, a
szlovák turistaúthálózattal való egységes rendszer kialakítása érdekében, valamint a
térség megváltozott szociális adottságai által generált helyzetre tekintettel.
A megvalósított jelzésfestéseket követően híranyag összeállítása az MTSZ, ill. a megyei
szövetségi honlapra.
 Miskolctapolca környéki turistautak hálózatának optimalizálása:
 Nyomvonal módosítás a S sáv útvonalon (rövidebb úton való eljutás
Miskolctapolcáról Kékmezőre);
 S háromszög jelzés vezetése Kalandpark - Várhegy közötti útvonalon (korábbi
Tapolca szabadidős úton);
 Z sáv és S sáv fonódás megszüntetése Kisgyőr - Kékmező között;
 P sáv megszüntetése Vasgyár - Miskolctapolca között;
 jelzés alakzat módosulás Vörös-kő - Kékmező, Vörös-kő - Miskolctapolca, NagySzáraz-völgy - Komlóstető között.
 Kács környékén Isten-mezejei terület lekerítés miatt a dél-bükki Sárga sáv nyomvonal
módosítása Ortás - Mária-út - Jézus-kútja - Kács belterület nyomvonalra (ezzel
egyidejűleg a Jézus kútjához vezető PO jelzés megszűnt. Indok: felesleges fonódások
kiváltása.)
MEGYEHATÁROKON ÁTVEZETŐ TURISTAUTAK KARBANTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
MEGÁLLAPODÁS FELÜLVIZSGÁLATA, ILL. KÖTÉSE:
KÖTÉSE:
 A Heves Megyei Természetbarát Szövetséggel korábban kötött megállapodás
felülvizsgálata, majd módosítása a két megye határközeli turistaútjainak jövőbeni
felújítási és fenntartási munkáinak megosztása érdekében.
 Nógrád megyében a megyei feladatokat ellátó Zöld Út Természetjárók Egyesületével
megállapodás kötése a megyehatárhoz közeli turista utak felújításával kapcsolatban.
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TURISTA UTAKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK ÁTVEZETÉSE A CARTOGRAPHIA TÉRKÉPKIADÓ
KIADVÁNYAIN, VALAMINT AZ OSM RENDSZERÉBEN:
 Valamennyi megyei tájegységünket érintő változás átvezetésre került mind a
Cartographia 2017-ben megjelent legújabb kiadású turistatérképein (Bükk, Zemplénihegység déli rész, Gömör-Tornai-karszt), ill. turistaatlaszán (Zemplén).
 Az OSM rendszer digitális felületén szintén a valóságban ténylegesen megfestett új
nyomvonalak szerepelnek.

B./ GazdaságiGazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2017
2017. II.II.-III. negyedévben is stabil
volt.
Az éves pénzügyi tervhez képest a 2017.09.30-ig realizált bevételek és felmerült kiadások
külön táblázatban kerülnek bemutatásra.

Miskolc, 2017. október 15.

Összeállította: Bernáth Marietta
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