Elnökségi ülés
2011. január 19.
Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.

2010.11.02-i elnökségi ülés határozatainak áttekintése
2011. évi kiemelt eseménynaptár módosítása
Fegyelmi Szabályzat
2011. évi elnökségi ülések munkaterve
Beszámoló a Szövetség 2010. IV. negyedévi mőködésérıl, programjairól,
gazdálkodásáról
6. Fıtitkári beszámoló 2010. IV. negyedévi tevékenységérıl
7. Beszámoló 2010. évi technikai munkákról
8. Pályázati lehetıségek, folyamatban lévı pályázatok készültségi fokának
áttekintése
9. 2011. február-március-április havi szövetségi rendezéssel megjelölt kiemelt
rendezvények fıkoordinátorainak megválasztása
10. Egyebek
Zárdai István elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja az elnökség
határozatképességét és ismerteti a napirendi pontokat. E-mailben mindenkinek el lett
küldve az ülés anyaga. Balkányi Ferenc sajnos nem tud részt venni az ülésen, de
írásban megküldte a napirendi pontokhoz tartozó észrevételeit (mellékelve).
Van-e valakinek kérdése, javaslata a napirendi pontokhoz, ha nincs, szavazzunk
elfogadjuk-e azokat.
Egyhangú szavazással az elnökség tagjai elfogadják a napirendi pontokat.
1. napirendi pont
Zárdai I.: a 2010. 11. 02-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtása megtörtént
(mellékelve). Van-e valakinek kérdése, további megjegyzése? Ha nincs, akkor kérem
szavazzunk annak elfogadásáról.
Szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
1./2011. sz. Határozat
A 2010.11.02.-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót az
elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.
2. napirendi pont
Zárdai I.: Ezen napirendi pont tárgyalásához is készült elıterjesztés. Balkányi
Ferenc távolléte miatt írásban jelezte ezzel kapcsolatos véleményét, mely szerint az
Encián Kupa továbbra is maradjon Kupa elnevezéssel és ne kereszteljük át Encián
Emléktúrának. Jogos az észrevétele.
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Van-e valakinek kérdése, további megjegyzése? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk
a 2011. évi kiemelt esemény naptár módosítására irányuló kérelmek elfogadásáról
az alábbiak szerint:
A Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület II. Karszt teljesítménytúrájának idıpontja
2011.05.14.-rıl 2011.05.28.-ra módosul a XXX. Encián Kupa Tájékozódási verseny
2011.05.15.-rıl 2011. 05. 29-re, továbbra is Encián Kupaként nevezve, a Zöld
Sportok Clubja Széchenyi Emléktúráját az „Autómentes Hét” keretében 2011. 09. 18án tartja, és a miskolci Kocsonyafesztivál programjában történt dátumelírás miatt
2011. 02.18-20-ra kerüljön módosításra a 2011. évi kiemelt esemény naptárban.
Szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
2./ 2011. sz. Határozat
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 2011. évi kiemelt esemény
naptár módosítását aszerint, hogy a Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület II.
Karszt teljesítménytúrájának idıpontja 2011.05.28.-ra, a XXX. Encián Kupa
Tájékozódási verseny idıpontja 2011. 05. 29-re, a Zöld Sportok Clubja Széchenyi
Emléktúrájának idıpontja 2011. 09. 18-ra módosuljon, valamint a miskolci
Kocsonyafesztivál programjában történt dátumelírás 2011. 02.18-20. dátummal
helyesbítésre kerüljön.
3.napirendi pont
Zárdai I.: A legutóbbi elnökségi ülésen tárgyaltuk a Fegyelmi Szabályzat tervezetét.
Az akkor elhangzottak alapján módosításra került a szövegtervezet (mellékelve).
Demeter L.: Kérem az elnökség tagjait, ha van egy fegyelmi ügy, akkor minél
gyorsabb legyen az információ áramlása, segítse az elnökség a munkámat a
szükséges információk megszerzésében, legyen partner az elnökség. A kivizsgálás
idejét ne húzzuk, mőködjünk együtt. Hiányzik az etikai rész, de ezt késıbb is lehet
tárgyalni.
Gyurák J.: A gyakorlatban dıl el majd úgyis, hogy jó-e a Szabályzat.
Zárdai I.: Ha nincs további észrevétel, akkor szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a
Fegyelmi Szabályzatot és hatályba léptetjük a mai nappal.
Szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
3./2011. sz. Határozat
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség Fegyelmi Szabályzatát.
4.napirendi pont
Bernáth M.: Elkészítettem a 2011 évi elnökségi ülések munkatervét negyedéves
bontásban (mellékelve).
Zárdai I.: Balkányi Ferenc észrevételeiben javasolja a fıtitkári beszámolók kivételét a
munkatervbıl, hiszen ez benne van a tárgynegyedévi beszámolókban.
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Bernáth M.: Az Alapszabály 28 § (3) bekezdésében szerepel, hogy a fıtitkár
tevékenységérıl az elnökségnek kell, hogy beszámoljon, ezért került bele az
üléstervbe is. A negyedéves mőködésrıl, programokról, gazdálkodásról szóló
beszámolók a fıtitkár konkrétan végzett tevékenységét nem fedik le teljes
mértékben, ezért tartottam szükségesnek ezen napirendi pont felvételét az elnökségi
ülésekbe. Ez így volt az ezt megelızı évben is.
Zárdai I.: Ha nincs további észrevétel, akkor szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a B.-A.Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2011. évi elnökségi üléseinek munkatervét.
Szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
4./2011. sz. Határozat
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség2011. évi elnökségi üléseinek munkatervét.
5.napirendi pont
Zárdai I.: Elkészült a 2010. IV. negyedév
gazdálkodásáról szóló beszámoló (mellékelve).
eseményeket tartalmazza.

mőködésérıl, programjairól,
A legfontosabb gazdasági

Hegedős Cs.: Az elsı három negyedévhez viszonyítva jó látni, hogy mindkét
kulcsosház pozitív egyenleggel zárt.
Bernáth M.: Ez annak köszönhetı, hogy mindkét kulcsosháznál a novemberdecember hónapban több, nagyobb létszámú csoport is szállás foglalt, ráadásul
esetenként 2-3 napra. Ezenkívül szerepet játszik az is, hogy mindkét házat sikerült
Szilveszterre is kiadnunk.
Zárdai I.: A beszámoló tényadatokat tartalmaz, precíz munka. Ha nincs több
észrevétel szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró
Szövetség 2010.IV. negyedévi mőködésérıl, programjairól, gazdálkodásáról szóló
beszámolót.
Szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
5./2011. sz. Határozat
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség 2010 IV. negyedévi mőködésérıl, programjairól,
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
6. napirendi pont
Zárdai I.: Elkészült a 2010. IV. negyedévi fıtitkári beszámoló is (mellékelve).
Vannak-e észrevételek ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor szavazzunk, hogy
elfogadjátok-e?
Szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
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6./2011. sz. Határozat
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 2010 IV. negyedévi fıtitkári
tevékenységrıl szóló beszámolót.
7. napirendi pont.
Zárdai I.: a 2010. évi technikai munkákról szóló beszámolót Balkányi Ferenc elküldte
(mellékelve), részletes, áttekinthetı munka. Annyit tennék hozzá, hogy a Petıfi kilátó
járószintjén lévı további korhadt részek felújítására akkor kerül sor, amikor már
nagyon szükségessé vált.
Makár R.: a beszámolót kiegészítem a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesület
útjelzés festésérıl szóló beszámolójával (mellékelve).
Zárdai I.: További észrevételek vannak? Ha nincsenek, akkor szavazzunk
elfogadjuk-e a beszámolókat.
Szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
7./2011. sz. Határozat
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség 2010. év technikai munkáiról szóló beszámolókat.
8. napirendi pont
Zárdai I.: 2011-ben is több pályázati lehetıség van (mellékelve). Fontos lehet
számunkra pl. a NCA-CIV-11-C (Északi Tájakon támogatása) és a NCA-EM-11
(mőködési költség támogatása) pályázatok. Jó lenne több pályázatot beadni, de
nagyon rövidek a határidık. Ezt a kettıt javaslom benyújtásra. A folyamatban lévı
pályázatok készültségi fokáról szóló tájékoztatást megfelelınek találom.
Bernáth M.: Az elmúlt években mindkét pályázatra magam készítettem el a pályázati
anyagokat szakmai és pénzügyi beszámolóikkal együtt. Vállalom most is ezek
elkészítését.
Zárdai I.: Ha nincs további észrevétel, akkor szavazzunk, hogy az elnökség
megbízza Bernáth Marietta fıtitkárt, hogy a Civil Szolgáltató, Fejlesztı és
Információs Kollégium által NCA-CIV-11-C és az Észak-magyarországi Regionális
Kollégium által NCA-EM-11 számon meghirdetett pályázatokat megírja és az elıírt
határidıre beadja.
Szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
8./2011. sz. Határozat
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a Civil Szolgáltató,
Fejlesztı és Információs Kollégium által NCA-CIV-11-C és az Észak-magyarországi
Regionális Kollégium által NCA-EM-11számon meghirdetett pályázatokat Bernáth
Marietta fıtitkár megírja és az elıírt határidıre beadja.
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9. napirendi pont
Zárdai I.: A 2011. 02-03-04. hónapokra szövetségi megrendezéssel jelölt kiemelt
rendezvényekre fıkoordinátorokat kellene választanunk és feladatkörüket
megjelölnünk (mellékelve).
Bernáth M.: A miskolci Kocsonyafesztivál Zöld sátrában való megjelenés
koordinálását vállalom, tekintettel arra, hogy a 10. napirendi pontban mellékeltek
szerint több elıkészületi munkát már meg is tettem, illetve néhány segítı már
jelentkezett nálam. Kérem az elnökség minden tagját, hogy segítse munkámat a
rendezvény megvalósításában.
Kerekesné Szőcs K.: A megnyitó felvonulásra talán tudok a DTSK-tól embereket
szervezni és a standolást is vállaljuk a pénteki napon. Ha felvonulunk, kellene
valamilyen „transzparens”, hogy jelezzük kik is vagyunk. Szombaton sajnos nem
tudunk segíteni, akkor van egyesületünk közgyőlése és bálja.
Bernáth M.: Balkányi Ferenc jelezte, hogy a kiemelt rendezvények lebonyolításában,
mint eddig most is részt kíván venni. Feri tavaly is segített a kocsonyafesztiváli
munkáknál, sıt fı bonyolítója volt, illetve a Népek Tavasza teljesítménytúra terepi
munkáit is ı végezte. Az indítás-érkeztetéshez szükséges segítık megkeresésében
és felkérésében Kerekesné Kati nagy segítségre volt, jó lenne, ha idén is tudná
vállalni. Jómagam természetesen intézem a verseny gazdasági részével kapcsolatos
ügyeket. Szeretném elnök Úr segítségét kérni az indítás-érkeztetés feladatoknál,
mint ahogy ezt tette tavaly is. Az ellátás megszervezésében Lugosi Juditra bizonyára
szintén számíthatunk.
Kerekesné Szőcs K.: Itt szeretném megemlíteni, hogy jövıre XV. alkalommal
rendezzük meg a Népek Tavaszát. Mi vállaljuk majd akkor egy kiállítás
megszervezését is, nagyon sok anyagunk már meg is van hozzá. A DTSK szívesen
segít a Szövetségnek.
Zárdai I.: Április elején a „Megyénk tiszta erdeiért” program szerepel a kiemelt
eseménynaptárban. Ki vállalja ennek az elıkészítését? Senki sem jelentkezik?
Bernáth M.: Amikor tavaly összeállításra került az idei eseménynaptár jómagam
szorgalmaztam ennek a programnak a bevételét, hiszen olyan tevékenység, mellyel
a különbözı pályázatoknál még inkább pozitív véleménnyel lennének rólunk,
tevékenységünkrıl, aktivitásunkról. Jónak találtam, amikor néhány évvel ezelıtt is
szerepelt egy hasonló megmozdulás a Szövetség életében. Nagyon le vagyok
terhelve a különbözı szövetségi feladatokkal, most itt lenne a lehetıség, hogy ezt a
kezdeményezést kidolgozza valaki, de ha nincs rá más jelentkezı akkor vállalom
ennek az elıkészítését is és mellesleg okultam az ügybıl.
Zárdai I.: A Szlovák-magyar Nemzetközi Természetjáró Találkozó koordinálását
akkor vállalom én és kérem majd Balkányi Ferenc és Kerekesné Kati segítségét,
hiszen tavaly is közremőködtek ennek megvalósításában.
Kerekesné Szőcs K.: Mielıtt nekikezdünk, elıször a hollóházi polgármesterrel,
Koleszár úrral kell beszélni.
Makár R.: Az április 23-i Természetjárás a Föld Napja alkalmából program keretén
belül tervezzük a Tapolca szabadidıs utak megnyitóját, így ezen programot vállalom.
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Zárdai I.: Miután átbeszéltük az elkövetkezendı három hónap egyes rendezvényeit,
akkor az elhangzottak, illetve a Balkányi Feri által megküldött levél alapján
szavazzunk az egyes programok elıkészítı, koordináló felelıs személyeirıl.
Természetjárók a miskolci Kocsonyafesztiválon: Bernáth Marietta;
XIV. Népek Tavasza Teljesítménytúra: Balkányi Ferenc, Zárdai István, Kerekesné
Szőcs Katalin, Bernáth Marietta;
Megyénk tiszta erdeiért: Bernáth Marietta
VI. Nagy-Milic Szlovák-magyar Nemzetközi Találkozó: Zárdai István, Kerekesné
Szőcs Katalin, Balkányi Ferenc
Természetjárás a Föld Napja alkalmából: Makár Richárd.
Szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
9./2011. sz. Határozat
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség 2011. évi kiemelt esemény naptárában a február-márciusáprilis hónapokban Szövetség rendezéssel megjelölt programok koordináló feladatait
az elnökség alábbi tagjai végzik: Természetjárók a miskolci Kocsonyafesztiválon:
Bernáth Marietta; XIV. Népek Tavasza Teljesítménytúra: Balkányi Ferenc, Zárdai
István, Kerekesné Szőcs Katalin, Bernáth Marietta; Megyénk tiszta erdeiért: Bernáth
Marietta; VI. Nagy-Milic Szlovák-magyar Nemzetközi Találkozó: Zárdai István,
Kerekesné Szőcs Katalin, Balkányi Ferenc; Természetjárás a Föld Napja alkalmából:
Makár Richárd.
10.napirendi pont
Bernáth M.: a Zöld Sportok Clubja kéri, hogy teljesítménytúrájukat a Szövetség a
kitőzı készítéséhez anyaggal, és célszerszámmal támogassa. Javaslom, hogy a
Szövetség 2011. évben minden egyesületet, szakosztályt évente egy alkalommal a
kiemelt eseménynaptárban szereplı egyik teljesítménytúrájának vagy tájékozódási
versenyének vagy egyéb rendezvényének megvalósításában 100 db kitőzı
elkészítéséhez szükséges fém alapanyaggal támogassa az adott egyesület egy
2011. évi rendezvényét. Ha több rendezvénye is van egy szervezetnek,akkor is csak
az egyik, általuk kiválasztott programot tudjuk 100 db kitőzı fém alkatrészének
anyagával támogatni.
Gyurák J.: Csak anyagi támogatásra gondolnak az egyesületek?
Demeter L.: Ha jól megnézzük ez is pénzt jelent. Figyelembe kellene venni a
befizetett tagdíjakat is.
Zárdai I.: Ha nincs további hozzászólás, akkor kérem szavazzunk, hogy a Szövetség
tagegyesületeinek, szakosztályainak 2011. évi kiemelt eseménynaptárban szereplı
rendezvényei közül az általuk kiválasztott egyik program megvalósítását 100 db
kitőzı elkészítéséhez szükséges fém alkatrész biztosításával, valamint igény esetén
a célszerszám Szövetségben való használatával támogatja.
Szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
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10./2011. sz. Határozat
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség tagegyesületeinek, szakosztályainak 2011. évi kiemelt
esemény naptárban szereplı rendezvényei közül az általuk kiválasztott egyik
program megvalósítását 100 db kitőzı elkészítéséhez szükséges fém alkatrész
biztosításával, valamint igény esetén a célszerszám Szövetségben való
használatával támogatja.
Bernáth M.: A Kocsonyafesztivál elıkészítı munkálatai már javában folynak, több
feladat elvégzésre került, melyek az Egyebek napirendi pont 2./ pontjában
bemutatásra is kerülnek. A Kocsonyafesztiválon lesz várostörténeti játék, melyre
nyereményként a Szövetség részérıl jó lenne felajánlásokat tenni. (pl.
szálláslehetıség valamelyik kulcsosházban, részvételi lehetıség a Népek Tavasza
teljesítménytúrán, a Nagy-Milic Találkozón, vagy éppen kedvezményes vásárlásra
feljogosító kupon.) Esetleg az egyesületek is tehetnek felajánlásokat (pl.
túramozgalom igazoló füzet), ezzel kapcsolatban kéréssel fordulhatunk feléjük.
Ezen kívül a Miskolc Városi Diáksport Szövetség titkára, Dicházi Monika kéréssel
fordult Szövetségünkhöz, hogy 2011.02.19.-én szervezzünk számukra egy 10 km-es
túrát Majális parki indulással és érkezéssel. Ellátást nem kell biztosítanunk. A Népek
Tavasza 10-es táv véleményem szerint erre pont jó lenne. Elızetesen kb. 60-100 fıt
prognosztizálnak, ezért véleményem szerint 5-6 fı túravezetıre lehet majd
szükségünk.
Zárdai I.: Az MTSZ elnöksége 2011-ben OKT50 elnevezéssel jubileumi vándorlást
hirdet. A szervezıbizottságba engem is beválasztottak és az elsı bizottsági ülésen
elkészítettük a 9 hétre tervezett programot. Mivel a megyei szakaszokra mi vagyunk
megbízva, már el is kezdtük a szervezést (mellékelve). A részvételi szándékot elıre
kell jelezni.
A KTE már megcsinálta az útvonalbeosztást, szállás lehetıségeket keresett, de a
napi túravezetéshez segítséget kérünk az egyesületektıl.
Hegedős Cs.: Elég késın merült fel ez a lehetıség, hiszen már mindenki
elkészítette a programfüzetét. Egyeztetni kell az idıpontokat.
Bernáth M.: a
tagszervezeteknek.

2/2011-es

körlevélben

szétküldjük

az

egyesületeknek,

Bernáth M.: A Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete 2011. 02. 26-án játékos
szellemi vetélkedıt és este Bakancsos-Bált szervez. Az elnökségi tagok névre szóló
meghívót és tiszteletjegyet fognak kapni. 2010-ben is ott voltunk, feladatot vállaltunk
a zsőri munkájában. A nyerteseknek szálláslehetıségeket ajánlottunk fel akkor,
javaslom, hogy ebben az évben is tegyük meg, hogy szálláslehetıséget, illetve az
egyik helyezést elérı csapat tagjainak a Borsod-miskolci turistaság története c.
könyvet ajánljuk fel nyereményként.
Zárdai I.: A 2010 év legeredményesebb sportolója cím odaítélésérıl kellene
döntenünk. Az egyesületek részérıl eddig két javaslat érkezett. A Miskolci Helyiipari
Természetbarát Egyesülettıl Kiskun Magdát, a KTE-tıl Kollár Magdolnát jelölték.
Figyeljünk arra, hogy sportteljesítmény alapján kell döntenünk. Mivel szoros a
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határidı, de még a mai és holnapi nap folyamán érkezhet javaslat, ezért ebben nem
tudunk dönteni. A most jelölt két személy 2010. évi teljesítményét tájékoztatásképpen
ismertetem, ha további jelölés érkezik esetleg, akkor azt elektronikusan mindenkinek
azonnal megküldöm és elektronikus úton döntünk.
Hegedős Cs.: Tájékoztatlak benneteket, hogy a Szakosztályi közgyőlésünkön
leköszöntem tisztségemrıl. Az új, megválasztott szakosztályvezetı Tóth Éva lett (email: eeve12@vipmail.hu).
A Regionális Szövetséggel kapcsolatban tudtok-e valamit? Mi van Hoskó Rolival,
küldött-e beszámolót? Ezt a Szövetséget 3 megye hozta létre. Volt sikeres
pályázatuk, rendezvényük, de egymás programjain nem volt nagy részvétel (pl.
Tisza-tábor). Ötletek kellenek, más rendezvényeket is kellene szervezni.
Bernáth M.: ehhez a tisztséghez olyan ember kell, aki ha elvállalja, akkor
lelkiismeretesen végig is csinálja. Csak azért, hogy üljön egy képviselınk a Régiós
Szövetségben és aztán nem történik semmi, annak nem látom értelmét. Még 2009rıl sem kaptuk meg a beszámolójukat. Azt sem tudjuk volt-e egyáltalán közgyőlésük?
Zárdai Pisti emlékem szerint kapott egy elektronikus levelet, melyben részletes
beszámolóról kerül ígérettétel. De azóta sem tudunk semmit.
Hegedős Cs.: Ha Roland lemond a tisztségérıl, én Makár Ricsit javaslom elnöknek.
Zárdai I.: Ha nincs több kérdés, észrevétel, megbeszélni való, köszönöm a részvételt
és bezárom az ülést.
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