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BeszámolóBeszámolóBeszámolóBeszámoló    aaaa    B.B.B.B.----A.A.A.A.----Z. Megyei Természetjáró SzövetségZ. Megyei Természetjáró SzövetségZ. Megyei Természetjáró SzövetségZ. Megyei Természetjáró Szövetség    

2012012012018888. . . . IIIII.I.I.I.----III.III.III.III.    negyedévi negyedévi negyedévi negyedévi működéséről,működéséről,működéséről,működéséről,    programjaiprogramjaiprogramjaiprogramjairólrólrólról, gazdálkodásáról, gazdálkodásáról, gazdálkodásáról, gazdálkodásáról    

 
A Szövetség 2018. 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 naptárbanA kiemelt esemény naptárbanA kiemelt esemény naptárbanA kiemelt esemény naptárban    szereplő szereplő szereplő szereplő IIIIIIII....----III.III.III.III.    negyedévi negyedévi negyedévi negyedévi szövetségi rendezésű szövetségi rendezésű szövetségi rendezésű szövetségi rendezésű programokprogramokprogramokprogramok,,,,    

eseményekeseményekeseményekesemények, valamint amellett szervezett rendezvények, valamint amellett szervezett rendezvények, valamint amellett szervezett rendezvények, valamint amellett szervezett rendezvények    időrendbenidőrendbenidőrendbenidőrendben    az alábbiak voltak:az alábbiak voltak:az alábbiak voltak:az alábbiak voltak:    

 

 2012012012018888. . . . április április április április 7777....    ----    MiskolcMiskolcMiskolcMiskolc    Városi Városi Városi Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraproDiáksport Szövetség felkérésére túraproDiáksport Szövetség felkérésére túraproDiáksport Szövetség felkérésére túraprogram gram gram gram 

szervezéseszervezéseszervezéseszervezése általános    és középiskolás diákok részére a Kelet-Bükk jelzett turistaútjai 

tavaszi erdei takarításának jegyében. 

Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők:    Balabás László (VTBE), Bernáth Marietta, Fekete Tibor és Makár Richárd 

(BFTE), Csarnai Béláné, Ruszkai Gábor, Ruszkai Gáborné, Solczi Ágnes és Váradi 

Zsuzsanna (MVSC). 

RészRészRészRészttttvevők száma: vevők száma: vevők száma: vevők száma: 222215151515    fő.fő.fő.fő.        

 

 2012012012018888. . . . április április április április 14141414----15151515. . . . ---- XXXXIIIIII. Nemzetközi NagyII. Nemzetközi NagyII. Nemzetközi NagyII. Nemzetközi Nagy----Milic Természetjáró Baráti TalálkozóMilic Természetjáró Baráti TalálkozóMilic Természetjáró Baráti TalálkozóMilic Természetjáró Baráti Találkozó    és és és és 

Túrák határok nélkülTúrák határok nélkülTúrák határok nélkülTúrák határok nélkül 

Az eredetileg kétnaposként tervezett program az alacsonyabb érdeklődés miatt 

egynaposként került megrendezésre. Ezt tovább nehezítette, hogy a László-tanyához 

vezető magánút használatához nem kaptunk engedélyt, mivel az utat felújították és az 

autóbusz súlyterhelése jelentős többletet okozott volna. Így az utolsó pillanatban 

módosítanunk kellett a programot és az útvonalakat. A találkozóra jelentkezett 50 fő 

rövid reggeli kassai sétát követően utazott tovább Kuzmicé-ra, ahonnan a rövid 

túrázók a Slanská Huta - Malá Márovka - Magyar-szlovák Államhatár - Malá Márovka - 

Velká Márovka - Dobrák - Slanská Huta útvonalon túráztak 8,3 km hosszon és 290 m 

szintemelkedés mellett. Majd a túra végpontjától autóbusszal utaztak tovább Kuzmice-

re, a rendezvény központi helyszínére. A hosszabb túrát választók a Slanská Huta - 

Malá Márovka - Skárošská vyhliadka - Károlyi kilátó - Jazero Malá Izra - Jazero Izra - 

Kuzmice útvonalon 16 km-t tettek meg 550 m szintemelkedés mellett. Túra közben a 

hagyományokhoz híven a szlovák és magyar természetjárók a Károlyi kilátón 

köszöntötték egymást. A szloA szloA szloA szlovák turisták száma kb. 80 fő volt. vák turisták száma kb. 80 fő volt. vák turisták száma kb. 80 fő volt. vák turisták száma kb. 80 fő volt.     

A program A program A program A program megvalósításábanmegvalósításábanmegvalósításábanmegvalósításában    közreműködtek:közreműködtek:közreműködtek:közreműködtek: Makár Richárd (programszervezés, 

túravezetés, emléklap és kitűzőtervezés), Bernáth Marietta (adminisztráció, pénzügy, 

kitűzőkészítés, rövid túra vezetése), a DTSK jelentkezések előkészületi 

adminisztrációja, túravezetés Kerekesné Szücs Katalin. 
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 2012012012018888. május . május . május . május 11112. 2. 2. 2. ----    Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túra szervezése Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túra szervezése Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túra szervezése Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túra szervezése 

általános    és középiskolás diákok részére Ómassa - Alabástrom-hegy északi oldala - 

Huba-forrás - Szövetség-forrás, Garadna kisvasút - Pisztráng tanösvény - Helyiipari-

forrás - Csókás - Hárs-kút - Pisztrángkeltető autóbuszmegálló útvonalon. 

Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Balabás László (VTBE), Bernáth Marietta (BFTE), Fejér Ildikó, Káplár 

Mihály és Sum Anna (MHTE), Ruszkai Gábor és Ruszkai Gáborné (MVSC). 

Résztvevők száma: 2Résztvevők száma: 2Résztvevők száma: 2Résztvevők száma: 220202020    fő.fő.fő.fő.        

    

 2018. szeptember 4. 2018. szeptember 4. 2018. szeptember 4. 2018. szeptember 4. ----    Avasi Gimnázium felkérésére túra szervezése a szeptemberi ún. Avasi Gimnázium felkérésére túra szervezése a szeptemberi ún. Avasi Gimnázium felkérésére túra szervezése a szeptemberi ún. Avasi Gimnázium felkérésére túra szervezése a szeptemberi ún. 

tömbösített testnevelésórák kiváltására tömbösített testnevelésórák kiváltására tömbösített testnevelésórák kiváltására tömbösített testnevelésórák kiváltására Majálispark - Forrás-völgy - Kaszás-réti-

elágazás - Lencsés-nyereg - Szeleta-tető - Molnár-szikla - Majálispark útvonalon. 

Túravezetők: Bernáth Marietta és Fekete Tibor 

Résztvevők száma: 152 fő.Résztvevők száma: 152 fő.Résztvevők száma: 152 fő.Résztvevők száma: 152 fő.    

    

 2012012012018888....10101010....00006. 6. 6. 6. ----    Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túra szervezése Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túra szervezése Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túra szervezése Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túra szervezése általános    

és középiskolás diákok részére két útvonalon.    

 Garadna vasút - Szentléleki-völgy - Köpüs-forrás - Örvény-kő-alja - Magos-kő - 

Nyulászi vadászház - Csókás – Pisztrángtelep; 

 Majálispark - Gulicska - Hegyes-rét - Vadas Jenő-forrás - Vadas Jenő-völgy - 

Majálispark 

Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Balabás László (VTBE), Bernáth Marietta és Fekete Tibor (BFTE), Csarnai 

Béláné, Fejér Ildikó, Lőcsei Zsuzsa, Váradi Zsuzsa (MVSC); Káplár Mihály (MHTE). 

Résztvevők száma: 418 főRésztvevők száma: 418 főRésztvevők száma: 418 főRésztvevők száma: 418 fő    

    

 2012012012018888. szeptember. szeptember. szeptember. szeptember    ----    október október október október ----    A A A A Magyar Természetjáró Szövetség Magyar Természetjáró Szövetség Magyar Természetjáró Szövetség Magyar Természetjáró Szövetség pályázati pályázati pályázati pályázati 

rendszerében rendszerében rendszerében rendszerében 2012012012018888----bbbbaaaan felújított jelzetn felújított jelzetn felújított jelzetn felújított jelzett turistautak ellenőrzéset turistautak ellenőrzéset turistautak ellenőrzéset turistautak ellenőrzése    (terepi bejárásokkal, 

fotó és írásos jegyzőkönyv készítések dokumentációval). 

    

A különböző túra és találkozó programok mellett a szövetségi feladatok A különböző túra és találkozó programok mellett a szövetségi feladatok A különböző túra és találkozó programok mellett a szövetségi feladatok A különböző túra és találkozó programok mellett a szövetségi feladatok fő fő fő fő gerincét gerincét gerincét gerincét 2012012012018888. II.. II.. II.. II.----

III. negyedévben III. negyedévben III. negyedévben III. negyedévben a megyei jelzett turistautak 201a megyei jelzett turistautak 201a megyei jelzett turistautak 201a megyei jelzett turistautak 2018888. évi fe. évi fe. évi fe. évi felújításávallújításávallújításávallújításával, valam, valam, valam, valamint turistautak int turistautak int turistautak int turistautak 

nyomvonal módosítássalnyomvonal módosítássalnyomvonal módosítássalnyomvonal módosítással    kapcsolatos kapcsolatos kapcsolatos kapcsolatos technikai technikai technikai technikai feladatok jelentették.feladatok jelentették.feladatok jelentették.feladatok jelentették.    

    

JELZÉSFESTÉSI FELADATOK:JELZÉSFESTÉSI FELADATOK:JELZÉSFESTÉSI FELADATOK:JELZÉSFESTÉSI FELADATOK:    

 2018. évi jelzésfestésre kijelölt megyei utak, az azokat festő szervezetek és minősített 

útjelző vezetőik feladatainak koordinálása; 

 MTSZ támogatás pályáztatási rendszerében előírt fotódokumentációk készítése, 

pályázati festési programok összeállítása. 

 Pályázó megyei tagegyesület pályázati anyagának összeállításához segítségnyújtás 

(útvonal track-ek, egyéb útvonal adatok, stb.) 

 Szövetségi belső jelzésellenőrzések, készre jelentést megelőzően felújított útvonalak 

jelzéseinek geotaggelt fotózása, stb. 
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JELZÉSFESTÉS ELLENJELZÉSFESTÉS ELLENJELZÉSFESTÉS ELLENJELZÉSFESTÉS ELLENŐRZÉSI FELADATOK:ŐRZÉSI FELADATOK:ŐRZÉSI FELADATOK:ŐRZÉSI FELADATOK:    

 Magyar Természetjáró Szövetség felkérésére 2017. évi útvonalfestések pót 

ellenőrzése; 

 Magyar Természetjáró Szövetség felkérésére 2018. évi útvonalfestések ellenőrzésének 

megkezdése; 

    

TURISTAÚT NYOMVONAL TURISTAÚT NYOMVONAL TURISTAÚT NYOMVONAL TURISTAÚT NYOMVONAL LÉTESÍTLÉTESÍTLÉTESÍTLÉTESÍTÉSSEL, ÉSSEL, ÉSSEL, ÉSSEL, VÁLTOZÁSSALVÁLTOZÁSSALVÁLTOZÁSSALVÁLTOZÁSSAL    KAPCSOLATOS FELADATOK:KAPCSOLATOS FELADATOK:KAPCSOLATOS FELADATOK:KAPCSOLATOS FELADATOK:    

 Országos Kéktúra Felsővadász - Nyésta között, ill. Bódvaszilas térségében nyomvonal 

változás miatt helyszíni bejárás; 

 Turista Emlékpark, Helyiipari-forrás bekötése sárga kör jelzéssel helyszíni felmérése; 

 MTSZ útjelző oszlop-tábla döntések (Cserehát, Gömör-tornai-karszt); 

 2017. évben kért útjelző oszlopok telepítéséhez helyszíni koordinálás (Bükk, Zemplén); 

 Csókás-Szentlélek közötti nyomvonalváltozás miatti tájékoztató feliratok készítése, 

elhelyezése; információs anyag készítése honlapokra; 

    

TURISTA UTAKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK ÁTVEZETÉSE A CARTOGRAPHIA TÉRKÉPKIADÓ TURISTA UTAKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK ÁTVEZETÉSE A CARTOGRAPHIA TÉRKÉPKIADÓ TURISTA UTAKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK ÁTVEZETÉSE A CARTOGRAPHIA TÉRKÉPKIADÓ TURISTA UTAKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK ÁTVEZETÉSE A CARTOGRAPHIA TÉRKÉPKIADÓ 

KIADVÁNYAIN, VALAMINT AZ OSM RENDSZERÉBEN:KIADVÁNYAIN, VALAMINT AZ OSM RENDSZERÉBEN:KIADVÁNYAIN, VALAMINT AZ OSM RENDSZERÉBEN:KIADVÁNYAIN, VALAMINT AZ OSM RENDSZERÉBEN:    

 Valamennyi megyei tájegységünket érintő változás átvezetése a Cartographia 

Térképkiadó felé továbbításra került. 

 Az OSM rendszer digitális felületén a 2018-ban megfestett új nyomvonalak 

szerepelnek. 

    

EGYÉB TECHNIKAI FELDATOK:EGYÉB TECHNIKAI FELDATOK:EGYÉB TECHNIKAI FELDATOK:EGYÉB TECHNIKAI FELDATOK:    

2018.09.05-én szakmai egyeztetés Bükk-Rejteken. Résztvevő partnerek: Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság, Északerdő Zrt., Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, B.-A.-Z. 
Megyei Természetjáró Szövetség 
    
    
B./ GazdaságiB./ GazdaságiB./ GazdaságiB./ Gazdasági----pénzügyi szempontból a Szövetség működése 201pénzügyi szempontból a Szövetség működése 201pénzügyi szempontból a Szövetség működése 201pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2018888. II.. II.. II.. II.----III. negyedévben is stabil III. negyedévben is stabil III. negyedévben is stabil III. negyedévben is stabil 

volt. volt. volt. volt.     

Az éves pénzügyi tervhez képest a 2018.09.30-ig realizált bevételek és felmerült kiadások 

külön táblázatban kerülnek bemutatásra. 

 

 
Miskolc, 2018. október 31. 

 

 

 

Összeállította: Bernáth Marietta 


