
Hírek 

Elnökségi ülés a Szövetségnél  
 

2006. június 19.-én tartotta legutóbbi ülését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró 
Szövetség elnöksége. Az ülés hivatalos jegyzőkönyve az alábbiakban olvasható. 

 
JEGYZŐKÖNYV  

Elnökségi ülés (2006.06.19)  
 
   Jelenlevők: 
Balkányi Ferenc (elnök) Lugosi Judit 
Balogh Sándor (főtitkár) Nagy Judit 
Bernáth Marietta (elnökségi tag) Rakaczky István 
Gyurák József (elnökségi tag) Szemán László 
Kovács Lajos (elnökségi tag) 
Kovács Viktor (elnökségi tag) 

 

 
 A jelenlévő 6 fővel az elnökség határozatképes.  
 
 1. Első félév értékelése (Balkányi Ferenc) A már sokat emlegetett 100 ezer forintos törvény 
miatt olyan komoly rendezvények maradtak el, mint például a Népek Tavasza, vagy az Encián 
kupa. Ugyanakkor a Vitézlő teljesítménytúrával a Szendrői Egyesület sikeres 
bemutatkozásának lehettünk tanúi. A Barcika 50 szintén megrendezésre került. Lezajlott 
továbbá egy Elnök-Főtitkári értekezlet, valamint az MTSZ éves közgyűlése, ahol Szövetségünk 
is képviseltette magát. Tisztújító közgyűlésünkkel új elnökségi tagok kerültek megválasztásra.    
 

 2. Elmúlt időszak pénzügyi értékelése (Bernáth Marietta)  A csatolt lapon felsorolásra kerültek 
első félév során a bankszámlánkon jóváírt összegek. A Czárán Gyula szobor köztérre állítására 
elnyert pályázati összegből történő étkezési és szállásköltség kifizetése az SZJA törvény 
értelmében adóköteles természetbeni juttatásnak minősül, ezért a Szövetségnek ezzel 
kapcsolatban SZJA és Egészségügyi hozzájárulás fieztési kötelezettsége keletkezett, ami 
2006.06.09-én befizetésre került. A jövőben a hasonló esetek elkerülése miatt nemcsak az 
étkezési és szállásköltséget kell betervezni, hanem a kapcsolódó SZJA és Egészségügyi 
hozzájárulás mértékét is.    
 

 3. Közgyűlés (Elnökség)  A 2006.05.13-án lezajlott tisztújító közgyűlés során a következő 
tisztségviselők kerültek megválasztásra:  
 
Balkányi Ferenc (elnök) 
Balogh Sándor (főtitkár) 
Bernáth Marietta (elnökségi tag) 
Gyurák József (elnökségi tag) 

Kádár Róza (elnökségi tag) 
Kovács Lajos (elnökségi tag) 
Kovács Viktor (elnökségi tag) 
Nyéki Attila (elnökségi tag) 

    

 4. Második félévi munkaterv (Elnökség)  A második félévi munkaterv összeállítását az elnök és 
a főtitkár vállalta magára.    
  

5. Tájékoztató a pályázatokról (Balkányi Ferenc Kovács Lajos Nyéki Attila, Bernáth Marietta)   
• ÉMÁSZ támogatás: tetszőleges célokra, kötetlenül felhasználható 200 ezer Ft; a 

köszönőlevélért Balkányi Ferenc a felelős.  
• Czárán Gyula szobor köztérre állítása: a jövőben a költségek tervezésénél figyelembe kell 

venni az SZJA és az Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget is  



 
• Magaspart tanösvény: a tájékoztató füzetek sajnos fordítva kerültek lefűzésre.  
• OKT túraútvonal BAZ megyei felújítása: folyamatban van, határidő szeptember 30.  
• Északi Tájakon: elszámolása 2006. június 30-ig esedékes. 
• A Hernád, ami összeköt: - hivatalos szerződés csak angol nyelven áll rendelkezésre. 

- költségként azok a kiadások számolhatóak el, amelyek az ütemezési táblázat szerint 
esedékesek  
- a szerződésben 2 személy szerepel: Balkányi Ferenc (projekkoordinátor) és Kovács 
Lajos (projektmenedzser) (Rakaczky István: a pályázatért felelős személye ritkán esik 
egybe a szervezet vezetőjével)  

 
A jövőben az elnökségi határozat szükséges valamennyi pályázat beadásáról. Az elnökség 

felé ismertetni kell az elkészült pályázati anyagot és elnökségi döntés szükséges a pályázat 
beadásához.  
A határozat egyhangú    
 
6. Egyebek:  Északi Tájakon tovább folytatásának lehetősége A következő pályázat elbírálása 
még folyamatban van. A múltbeli tapasztalatok alapján a jelenlegi szerkesztési rendszeren 
változtatni kellene, esetleg a 2 havi megjelenést kell választani.  
Célunk egy jól működő Szerkesztő Bizottság létrehozása; az olvasóközönség tájékoztatása 
a Szövetség munkájáról és esetlegesen túraútvonalak ismertetésére is sor kerülhetne.  
 

Javaslat a következő Elnökségi ülésen  
Nagyváradi-Bogai találkozó a Czárán alapítvánnyal – a téma korábban már érintve volt  
Téry Ödön szoboravatása, Délalföldi Regionális Gyalogos Találkozó – a Szövetség 
képviseltette magát  
Salgótarjáni Regionális Gyalogos Találkozó előkészítése – a tagegyesületek szervezik a 
részvételt  
 

A B-A-Z Megyei Természetjáró Szövetség fennállásának 115. évforduló-ja alkalmából a 
2007-es Régiós Gyalogos Találkozót a Szövetség szeretné megrendezni, amely szándék a 
Salgótarjáni Regionális Gyalogos Találkozón kerül bejelentésre. Az esemény 
megszervezésének felelősségét az elnökség magára vállalja.  
A határozat egyhangú  
 
2008-ban Környezetvédelmi Vándorgyűlés megrendezés Gyurák József és Kádár Róza magára 
vállalná a szervezés feladatait. 
 
 Akkreditált képzés -3 terület jöhet szóba, egy közös, általános túravezetői alapképzésre épülve: 
gyalogos, kerékpáros és vízi túravezető képzés. 
- kérdéses, hogy vállalkozási formában megéri-e; tudunk-e elegendő résztvevőt szerezni 
  Az elnökség felkéri az Oktatási Bizottságot a rendelkezésre álló információk alapján az 

akkreditált képzésre vonatkozó javaslat előterjesztésére, 1 hónapos határidővel.  
A határozat egyhangú  
 
Miskolc, 2006. június 19. 

Nagy Judit 
jegyzőkönyvvezető 

 


