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Elnökségi Ülés 

2012. január 25. 

 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Napirendi pontok: 

1.) 2011. 12. 14-i elnökségi ülés határozatainak áttekintése 
2.) Beszámoló a Magyar Természetbarát Szövetség legutóbbi elnökségi üléséről 
3.) Beszámoló a Szövetség 2011. IV. negyedévi működéséről, programjairól, 

gazdálkodásáról 
4.) Beszámoló pályázatok állapotáról, pályázati lehetőségek 
5.) Főtitkári beszámoló a 2011. IV. negyedévi tevékenységéről 
6.) 2012. első félévi elnökségi munkaterv 
7.) Tisztújító közgyűlés jelölő bizottsága tagjainak megválasztása 
8.) XV. Népek Tavasza teljesítménytúra előkészítése 
9.) Egyebek 

 

Zárdai István elnök úr köszönti a megjelenteket és megnyitja az elnökségi ülést. 
Ismerteti a napirendi pontokat és javasolja – mivel az elnökségi ülésen személyesen 
megjelent Kovács László és Szemánné Máté Katalin –, hogy a 7. napirendi ponttal 
kezdjék az ülést.  

Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja a javaslatot. 

 

7. napirendi pont 

Zárdai I.: a 2012. májusi közgyűlésen teljes körű tisztújítás lesz, ezért Jelölő 
Bizottságot kell felállítani. Előzetesen (e-mail) már megtörténtek a felkérések, de 
személyesen kell nyilatkozni, hogy elfogadjátok-e a felkérést. 

Kovács László  köszönöm, a Bizottsági tagságra a jelölést elfogadom 

Szemánné Máté Katalin köszönöm, a Bizottsági tagságra a jelölést elfogadom 

Csarnai Béla e-mail-ben küldte meg, hogy a jelölést elfogadja. 

Mivel a jelöléseket elfogadtátok megállapítom, hogy a Jelölő Bizottság tagjai Kovács 
László, Szemánné Máté Katalin és Csarnai Béla. 

 

1/2012. sz. Határozat 

A 2012. január 25-én megtartott elnökségi ülésen a Jelölő Bizottságba felkért tagok a 
jelölést elfogadták, így megállapítjuk, hogy a 2012. évi tisztújító közgyűlés Jelölő 
Bizottsága tagjai Kovács László, Szemánné Máté Katalin, Csarnai Béla.  

 

Kovács L.: a jelölő bizottság össze fog ülni és megkezdi tevékenységét. Szeretném 
tájékoztatni az elnökséget, hogy február 25-én lesz a Bakancsos Bál – ennek keretén 
belül vetélkedő – melyre szeretettel meghívok mindenkit. Az előkészületek 
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megtörténtek, terem lefoglalva, zene megrendelve, a verseny helyezettjeinek 
jutalmazásában kérünk segítséget a Szövetségtől. 

Zárdai I.: erről az egyebek napirendi pontban beszélünk, most felkérem Bernáth 
Marietta főtitkárt, hogy kezdje el beszámolóját. 

 

1. napirendi pont 

Bernáth M.: az előző elnökségi ülésen hozott határozatok végrehajtása megtörtént 
(mellékelve), a határozatok a Határozatok Könyvébe bevezetésre kerültek. 

Zárdai I.: kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolót. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

2/2012. sz. Határozat 

A 2012. január 25-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadta a 2011. 12. 14-i elnökségi ülés határozatainak végrehajtásáról készült 
beszámolót. 

 

2. napirendi pont 

Zárdai I.: a MTSZ legutóbbi elnökségi ülésén a következők hangzottak el: - 
taglétszám folyamatosan csökken,  - turistakártyáknál NFI tagdíj talán beépítésre 
kerül, - a bevételek, kiadások nem az elvártak szerint alakultak, az elmúlt évben 
végkielégítések történtek, OKT50 lebonyolítása többe került, mint ami bevételt 
hozott, MOB-tól várt állami támogatás,  bérjellegű kiadások csökkentése, értékcikkek 
újraárazása (leltározás után), pályázatíró cég sikerdíja, telefon, internet, saját autó 
használat, - a februári elnök-főtitkári értekezlet fő témája a civil társadalom egészére 
vonatkozó és az MTSZ jövőbeni működését meghatározó törvények, jogszabályok  
elfogadása, - pályázati munkák (Szalamandra program, Zöld forrás), közös pályázat 
szlovák – magyar – ukrán, román – magyar,  talán (B.-A.-Z. megyében is) kilátók 
felújítása, - 2013-ra tervezett emlékév előkészítése, DDK emléktúra, - többféle 
rendezvény, találkozó, egyesületi nap szervezése, felkészítő tréningen való 
részvétel, - elkészült a Szövetség Oktatási- Képzési koncepciója, MOB-pályázati 
felkészítő tréning, multiplikátor-képzés tematikája, metodikája, - két kiadvány OKT50 
Jubileumi vándorlás beszámolója, és Varázslatos Természet fotóalbum elkészülte, - 
az Év vidéke program, nemzetközi kapcsolatok ápolása, tanácskozások, - a Székház 
karbantartási munkálatai. 

Van-e valakinek még kérdése, ha nincs kérem, hogy szavazzunk elfogadjátok-e a 
beszámolót. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

3/2012. sz. Határozat 

A 2012. január 25-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadta a Magyar Természetbarát Szövetség legutóbbi elnökségi üléséről tartott 
beszámolót.  
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3. napirendi pont 

Bernáth M.: elkészült a beszámoló az IV. negyedéves működésről, programokról, 
gazdálkodásról (mellékelve).  

Zárdai I.: van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója? Ha nincs, akkor kérem 
szavazzunk, elfogadjuk-e a beszámolót. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

4/2012. sz. Határozat 

A 2012. január 25-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség egyhangúan 
elfogadja a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2011. IV. negyedévi 
működéséről, programjairól, gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 

4. napirendi pont 

Bernáth M.: elkészült a beszámoló a pályázatok állapotáról, pályázati lehetőségekről 
(mellékelve). Ricsi hívta fel a figyelmet arra, hogy a TÁMOP-6.1.2/11/2 pályázattal 
talán érdemes lenne foglalkoznunk.  

Szemán L.: elég nagy volumenű pályázat, érdemes lenne egy pályázatíró céget 
megkeresni, ha pályázunk. 

Bernáth M.: szerintem térképezzük fel a lehetőségeket, és tegyünk előkészületeket 
a pályázat megírására. 

Zárdai I.: szavazzunk arról, hogy az elnökség megbízza Bernáth Mariettát és Makár 
Ricsit a pályázat megírásának előkészítésével és a lehetőségek feltérképezésével. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

5/2012. sz. Határozat 

A 2012. január 25-i elnökségi ülés határozata alapján Bernáth Marietta főtitkár és 
Makár Richárd elnökségi tag térképezze fel a lehetőségeket és készítse elő  
megírásra a TÁMOP-6.1.2/11/2 pályázatot. 

 

5. napirendi pont 

Bernáth M.: elkészült a főtitkári beszámoló a IV. negyedévi tevékenységemről 
(mellékelve). 

Zárdai I.: van-e valakinek kérdése? Ha nincs, kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a 
beszámolót. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

6/2012. sz. Határozat 

A 2012. január 25-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség elfogadja a 
Főtitkári beszámolót a 2011. IV. negyedévi tevékenységről. 
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6. napirendi pont 

Bernáth M.: elkészült a Szövetség 2012. I. félévi elnökségi üléseinek munkatervéről 
a javaslat (mellékelve). A II. félév munkatervet már a májusban megválasztásra 
kerülő új elnökség alakítja majd ki, ezért nem tettem arra javaslatot.  

Zárdai I.: ha nincs kérdés, kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a munkatervet. 

Szavazás eredménye: egyhangúan elfogadva. 

 

7/2012. sz. Határozat 

A 2012. január 25-i elnökségi ülés határozata alapján az elnökség elfogadja a B.-A.-
Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2012. év első félévi elnökségi üléseinek 
munkatervét. 

 

8.napirendi pont 

Balkányi F.: Az ellenőrző pontokra lassan összeállt a csapat. Az Ortástető pontra 
szeretném megkérni a Bükki Fiatalok segítségét. Az útvonalak kialakításra kerültek. 
A rajtlapok szerkesztés alatt vannak. Elkészítem a kiírást, hogy felkerülhessen a 
honlapra, illetve továbbítani tudjuk a különböző levelezőlistákra. Az MVK Zrt.-vel való 
kapcsolattartást is vállalom. 

Kerekesné Szűcs K.:  Indítószemélyzet felkérésében közre tudok működni. A  
segítőknek a rendezvény előtti hétvégén bejáró túrát szervezünk, mint a korábbi 
években is tettük. A DTSK természetesen teljes személyzetet biztosít a Garadna 
állomáson és több más ellenörzőponton is lesznek túratársaink. 

Zárdai I.: Én is több KTE-s tagot hozok magammal, indításhoz, ellenörzőpontra, 
ahová szükséges. 

Bernáth M.: A kitűzők elkészítését a természetjáró körünk vállalja. Emléklapokat 
után kell rendelni, mert valamivel több, mint 400 db van csak készleten. Az új 
rajtlapokat is sokszorosíttatni kell. A rendezvény megvalósításához az MTSZ 
főpályázatának köszönhetően támogatásban részesülünk. A pályázati anyagot az 
elnökség valamennyi tagja részére sokszorosítattam, ezeket további tanulmányozás 
céljából szeretném mindenkinek átadni. A városgazda épületének, padok, lócák 
igénylésével kapcsolatban felveszem a kapcsolatot Daragóné Gabikával, hogy 
segítsen a térítésmentes használat érdekében. Az engedélykérések az Észak-
magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és az 
Északerdő felé decemberben megtörténtek. Személyes bejárást javaslok a rajt-
célállomás kialakítása érdekében, illetve, hogy ez alapján a Közterület használati 
engedélyt intézhessük. Február második felében tartsunk egy egyeztető 
megbeszélést a feladatok aktuális állapotáról, a további intézkedések megtételéről. 

 

9. napirendi pont 

Demeter L.: szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy új civil, egyesületi és 
közhasznúsági törvényi változások léptek életbe, melyekre érdemes lenne 
odafigyelni. 
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Szemán L.: a Szövetség szerintem határeset, sem előnye, se hátránya nincs ebből, 
esetleg csak a támogatásoknál. 

Bernáth M. : hívjunk meg egy jogászt, aki a működést érintő, szövetségre és 
tagegyesületekre vonatkozó előadást tartana ebben a témában.  

Szemánné Máté K.: a 120 éves a természetjárás keretében szeretnénk javaslatot 
tenni a Diósgyőri várat és Lillafüredet összekötő Bethlen útnak nevezett út 
felélesztésére. Ez egy kb. 13 km hosszúságú útszakasz, melyet már bejártunk, 
megvannak a szintadatok, új útvonalat szeretnénk kijelölni. Kérjük az elnökség 
tárgyalja meg javaslatunkat. 

Balkányi F.: segítenünk kellene a Helyiipari Egyesületnek. Ez az út már volt, de el 
lett felejtve. Fel lehetne újítani a táblát, melyen a története van, ki kellene találni új 
jelzést és felfesteni. Az elnökség szakmai támogatását természetesen javaslom és 
segítek a kivitelezés kapcsán felmerülő kérdésekben. 

Kerekesné Szűcs K.: a 120 év/120 km túrasorozathoz az Érme Bt.-től kértünk 
jelvénymintát. Darabját 290.- Ft-ért készítenék el. Dönteni kellene, hiszen a hatodik 
túra után már adnunk kell. Ezek szépek, különlegesek. 

Balkányi F.: három féle kell, júniusra már kell az első, egyedi legyen. 

Zárdai I.: Többen későn tájékozódtak a túrasorozatról, így lemaradtak a január 14-i 
túráról. Szeretnék teljesíteni valamennyi túrát, így esetleg el kellene gondolkozni, 
hogy év vége felé nyitunk-e póttúrára lehetőséget?  

Balkányi F.: az interneten fent vannak az időpontok, lehet tájékozódni, de meg lehet 
ismételni. 

Demeter L.: az első túrán is nagyon sokan voltak, javaslom, hogy legyen legalább 2 
túravezető. Akik közül az egyik egy gyorsabb, a másik egy lassabban haladó 
csoportot vezet. 

Balkányi F.: sokan voltak az első túrán, így előfordulhat, hogy a következőn is sokan 
lesznek és nem férünk fel a buszra. Megpróbálok beszélni a Volánnal mentesítő járat 
ügyben. Mindenkivel előfordulhat, hogy 1 túrára valamilyen okból nem tud eljönni. 
Szerintem az elnökségnek kell eldönteni, hogy év vége felé foglalkozzon-e póttúrák 
szervezésével, mellyel egy túrát ki lehet váltani. 

Bernáth M.: Aktuális az MTSZ kitüntetések és megyei kitüntetések előterjesztésére 
történő figyelemfelhívás megküldése az egyesületek részére. A határidő március 31. 
legyen, hogy április 30-ig továbbíthassuk a jelölteket az MTSZ felé, illetve az áprilisi 
közgyűlést előkészítő elnökségi ülésen is határozatot hozhassunk ezzel 
kapcsolatban.  

Elnök – Főtitkári értekezlet lesz II. 25.-26-án. Nem tudok sajnos részt venni más 
irányú elkötelezettségem miatt, ezért szeretném megkérdezni, hogy tudna-e 
helyettesíteni engem valaki? 

Demeter L.: Ha az elnökségből nem tudja vállalni senki sem, akkor elmegyek Zárdai 
Pistivel. 

Bernáth M.: szeretném javasolni az elnökségnek, hogy a kulcsosházakat egy 
bejárás keretében nézzük meg, mit kellene felújítani, karbantartani, esetleg 
fejleszteni. Mindkét házat pozitív eredménnyel zártuk az elmúlt évben, így van 
forrásalap. 
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A Bakancsos Bál vetélkedőjére (a 2012. évi kiemelt esemény naptár rendezvénye is, 
melyen többek között megyénk tagegyesületei is részt vesznek) a Szövetség 
felajánlhat a helyezetteknek díjakat. Javaslom a megszokott kulcsosházainkat, vagy 
Nagy-Milic túrán való térítésmentes részvételi lehetőséget. 

Szemán L.: Választhassanak a nyertesek. Döntsék el, hogy egyik, vagy másik 
nyereményt kérik. 

Zárdai I.: Vadna és Sajógalgóc között tematikus út – együttműködési megállapodás 
– milyen jelzése legyen? A vadnai földvárhoz menne ki, lenne benne egy körút is. 

Balkányi F.: ennek az útnak lehetne egy saját jelzése.  

Felkértek a Bükk térkép lektorálására, sok a változás. Jelölni kellene a közlekedési 
pontokat, változott a villamos végállomás. 

2012. évi útjelzésfestés és technikai munkák. Idén is megpróbálhatunk kérni az 
ÉMÁSZ-tól támogatást, illetve az SZJA 1 % keretünk is ott van. A festési tervet 
kidolgozom és elnökségi ülésen döntünk majd. 

Zárdai I.: ha nincs több észrevétel, hozzászólás köszönöm a részvételt és bezárom 
az elnökségi ülést. 

 

kmf. 
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