
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Természetjáró Szövetség 

 
 
 
 
 
 

 
Közgy őlése 

 
2011. május 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teleki Tehetséggondozó Kollégium Iharos Terem, 9 00 óra. 
 
 



2 

 

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgy őlésének 
Jegyzıkönyve 

 
 

Helyszín:  Teleki Tehetséggondozó Kollégium Iharos terme 

Idıpont:  2011. május 21-én, 900 óra 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

 

Napirendi pontok: 

1.) Az Elnökség beszámolója a 2010-es évrıl 
2.) Gazdasági beszámoló a 2010-es évrıl 
3.) Közhasznúsági jelentés a 2010-es évrıl 
4.) Számvizsgáló bizottság jelentése 
5.) Fegyelmi bizottság jelentése 
6.) 2011. évi gazdasági terv 
7.) Elnökség létszámának bıvítése 
8.) Kitüntetések 
9.) Egyebek 

 

Makár Richárd a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyőlésének levezetı 
elnöke üdvözli a megjelenteket és megnyitja a közgyőlést. 

Megállapítja, hogy a 34 szavazattal rendelkez ı meghívott közül 24 megjelent, 
így a közgy őlés szavazatképes. 

Javaslatot tesz, hogy a jegyzıkönyvet Utrata Péterné vezesse, Kovács László és 
Béres Lajos hitelesítse. 

Egyhangú szavazás után megállapítja, hogy a közgy őlés elfogadta Utrata 
Péternét jegyz ıkönyvvezet ınek, Kovács Lászlót és Béres Lajost jegyz ıkönyv 
hitelesít ıknek. 

Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. 

Balogh S.:  javaslom a napirendi pontok kiegészítését egyrészt azzal, hogy mivel 
2011. 01. 30-án megküldték a tagegyesületek részére, hogy 100 db kitőzıt kapnak a 
Szövetségtıl egy-egy teljesítménytúra megrendezésére ingyenesen, ezt kevésnek 
találom, jó lenne átalakítani ezt a rendszert. Másrészt a Szövetség tulajdonát képezı 
eszközök használatát le kellene szabályozni. Ki, mit, mikor kérhet el. Ezt a két pontot 
kérem a napirendek közé bevenni. 

Makár R.: ha valaki ki akarja egészíteni a napirendi pontokat, azt elızıleg írásban 
be kell nyújtani.  Most szavazzunk, hogy ennek ellenére kiegészítsük-e a napirendi 
pontokat Balogh Sándor elsı kérdésével. 

Szavazás eredménye: igen: 10, nem: 13, tartózkodik: 1 

Megállapítom, hogy a közgy őlés 10 igen, 13 nem és 1 tartózkodással nem 
egészíti ki a napirendi pontokat. 

A második kérdés a Szövetség tulajdonát képezı eszközök használatával 
kapcsolatos, szavazzunk kiegészítsük-e ezzel a napirendi pontokat. 
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Szavazás eredménye: igen: 6, nem: 11, tartózkodik: 7.  

Megállapítom, hogy a közgy őlés 6 igen, 11 nem és 7 tartózkodással nem 
egészíti ki a napirendi pontokat. 

Kérem szavazzunk arról, hogy a közgyőlés elfogadja-e az eredeti kiírásnak megfelelı 
napirendi pontokat. 

Szavazás eredménye: igen: 24, nem: 0, tartózkodik: 0. 

Megállapítom, hogy a közgy őlés 24 igen szavazattal az eredeti kiírásnak 
megfelel ı napirendi pontokat elfogadja. 

 

1. napirendi pont 

Makár R.:  felkérem Zárdai István elnök urat, tartsa meg beszámolóját az elnökség 
munkájáról. 

Zárdai I.: Elnökség beszámolója a 2010-es évrıl (mellékelve). 

Pl.: - visszatekintés az elmúlt évre, - az elnökség összetételének változása, - az 
Alapszabály és Fegyelmi Szabályzat átdolgozása, - taglétszám alakulása, - 
tagdíjfizetési szabályzat, - kiemelt éves eseménynaptár, - szövetségi rendezvények, - 
Miskolci Kocsonyafesztivál, - Népek Tavasza, - Szlovák-Magyar találkozó, - Encián 
kupa, - Gyalogtúrázók Országos Találkozója, - Zsongó Lillafüred, - Tisza-tavi vízitúra 
az áradások miatt elmaradt, - felkérésekre túravezetıi feladatok ellátása, - 
Természetvédı Mikulás, - B-A-Z Megye Természetjárásáért kiadvány megjelenése, 
Borsod-miskolci turistaság története kiadvány elıkészítési munkái, - Gömör-Tornai 
karszt turistatérkép lektorálása, - teljesítménytúrák rendezése, - technikai munkák a 
Bükk hegységben, - Petıfi kilátó felújítása.  

Makár R.: 1 küldött érkezésének köszönhetıen idıközben a szavazatok száma 1 
szavazattal bıvült. Ha a beszámolóval kapcsolatban nincs kérdés, kérem 
szavazzunk annak elfogadásáról. 

Szavazás eredménye: igen: 25, nem: 0, tartózkodik: 0. 

Megállapítja, hogy 25 igen szavazattal az elnökségi  beszámolót a közgy őlés 
elfogadta. 

 

1. sz. Határozat 

A 2011. május 21-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
közgyőlése 25 igen szavazattal elfogadta az Elnökség beszámolóját a 2010-es évrıl. 

 

2. napirendi pont 

Makár R.: felkérem Bernáth Marietta fıtitkárt, tartsa meg beszámolóját a 2010-es 
gazdasági évrıl. 

Bernáth M.:  Gazdasági beszámoló a 2010-es évrıl (mellékelve). 

Pl.: - közhasznú beszámoló eredménykimutatása, - bevétel – kiadás, - mőködtetésre 
kapott támogatások, - pályázatok, - kulcsosházakból származó bevételek, - 
vállalkozói tevékenységbıl származó bevételek, - közhasznú tevékenységek 
költségei, - pénzkészlet változása, - közhasznú tevékenység egyszerősített mérleg. 
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Balogh S.:  két kérdésem lenne, az egyik az, hogy mennyi volt az Encián-kupa 
bevétele, a másik pedig, hogy az ıszi megyei értekezletnél mennyi volt a kiadás – 
bevétel? 

Bernáth M.:  az Encián kupa bevétele 2010 évben a KTE egyesület bevétele volt. Az 
ıszi megyei értekezlet kiadás – bevételének konkrét számértékét ebben a 
pillanatban nem tudom megmondani, természetesen elektronikus úton minden 
küldöttnek megküldjük ezen adatokat. 

Balogh S.:  ha jól tudom az Encián-kupa Szövetségi rendezvényként volt hirdetve, 
mégis Barcika rendezte és a bevétel is ott maradt. Ki dönti el, hogy ki kap támogatást 
és a bevétel kinél marad? 

Bernáth M.:  ezt visszautasítom. Balogh Sándor úr elnöksége alatt került elfogadásra 
a 2010. évi kiemelt eseménynaptár, mely alapján az Encián Kupa a XVII. Gyalogos 
Természetjárók Találkozójának  részrendezvénye, mely találkozót nem a megyei 
Szövetség, hanem a Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület rendezett. A verseny 
engedélyét is a KTE kérte és nem a megyei Szövetség, így lett a bevétel a KTE 
egyesület bevétele. 

Zárdai I.:  egy túraverseny sosem volt nyereséges, hiszen csak az engedély 100 eFt 
volt, melyet a KTE megfizetett az Északerdı Zrt-nek. Barcika még így is negatívan 
jött ki a rendezésbıl. 

 

3. napirendi pont 

Makár R.:  felkérem Bernáth Marietta fıtitkárt, hogy ismertesse a Közhasznúsági 
jelentést a 2010-es évrıl. 

Bernáth M.: ismerteti a Közhasznúsági jelentést a 2010-es évrıl (mellékelve). 

Pl.: - számviteli beszámoló, - mérleg, eredménykimutatás, - költségvetési 
támogatások felhasználása, - vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás, - cél 
szerinti juttatások kimutatás, - kapott támogatások, - közhasznúsági jelentés, - 
közhasznú tevékenységek, - tagegyesületek, szakosztályok száma. 

Makár R.: van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs, hallgassuk meg a Számvizsgáló 
Bizottság jelentését, és utána szavazunk a 2. és 3. napirendi pont elfogadásáról. 

 

4. napirendi pont 

Kerekesné Sz őcs Katalin:  a számvizsgáló bizottságból sajnos senki nem tud részt 
venni mai közgyőlésünkön, ezért engem kértek fel beszámolójuk felolvasására 
(mellékelve). 

A Számvizsgáló Bizottság a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2010 évi 
számviteli beszámolóját elfogadásra javasolja. 

Makár R.: ha nincs kérdés, kérem szavazzunk elıször arra, hogy elfogadjuk-e a 
Számvizsgáló Bizottság beszámolóját a 2010-es évrıl. 

Szavazás eredménye: igen 25, nem: 0, tartózkodik: 0. 

Megállapítja, hogy 25 igen szavazattal a Számvizsgá ló Bizottsági beszámolót a 
közgy őlés elfogadta. 
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Szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a Gazdasági beszámolót a 2010-es évrıl: 

Szavazás eredménye: igen: 25, nem: 0, tartózkodik: 0. 

Megállapítja, hogy 25 igen szavazattal a Gazdasági beszámolót a 2010-es évr ıl 
a közgy őlés elfogadta. 

Szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a Közhasznúsági jelentést a 2010-es évrıl. 

Szavazás eredménye: igen: 25, nem: 0, tartózkodik: 0. 

Megállapítja, hogy 25 igen szavazattal a Közhasznús ági jelentést a 2010-es 
évrıl a közgy őlés elfogadta. 

 

2. sz. Határozat 

A 2011. május 21-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
közgyőlése 25 igen szavazattal elfogadta a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját, és 
ez alapján 25 igen szavazattal elfogadta a Gazdasági beszámolót a 2010-es évrıl, 
és 25 igen szavazattal elfogadta a Közhasznúsági jelentést. 

 

5. napirendi pont 

Makár R.:  felkérem Demeter Lászlót a Fegyelmi Bizottság elnökét, tartsa meg 
beszámolóját. 

Demeter L.: az elızı közgyőlésnél elmaradt Fegyelmi Szabályzat kérdésében 
sikerült dőlıre jutni és a Szövetség Elnöksége elfogadta az új szabályzatot, amit 
szeretnénk, ha ez a közgyőlés egy elfogadó szavazattal megerısítene.  

A Fegyelmi Bizottsághoz az eltelt idıszakban 4 beadvány érkezett. Ebbıl hármat 
lezártunk fegyelmi eljárás megindítása nélkül. Egy beadvány még folyamatban van, 
melyet a mai közgyőlésig nem sikerült lezárni. Ezen ügyeken kívül a Fegyelmi 
Bizottság több alkalommal véleményt formált az Elnökség felé a folyó ügyekben. 
Röviden ennyiben foglalnám össze az eddigi tevékenységünket. Köszönöm, hogy 
meghallgattak, kérem fogadják el a beszámolómat. 

Makár R.: van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? 

Szemán L.:  sajnos nem ismerjük az új Fegyelmi Szabályzatot, nem készültünk arra, 
hogy a közgyőlésen ezt meg kell erısíteni, így nem tudunk rá szavazni. 

Makár R.:  a Fegyelmi Szabályzatot elnökségi elfogadása után megküldtük a 
tagszervezeteknek, feltettük a honlapunkra. 

Tóth É.:  az Alapszabályzat kimondja, hogy a szabályzatot az elnökség elfogadja, a 
közgyőlés pedig megerısíti. 

Béres L.:  igen a közgyőlés feladata a megerısítés, az elnökség elfogadás után 
elıkészíti a megerısítı szavazásra. 

Makár R.:  akkor szavazzunk, hogy a közgyőlés megerısíti-e a Fegyelmi 
Szabályzatot és elfogadja-e a Fegyelmi Bizottság beszámolóját. 

Szavazás eredménye: igen: 20, nem: 0, tartózkodik: 5. 
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Megállapítja, hogy 20 igen és 5 tartózkodó szavazat tal a közgy őlés meger ısíti a 
Fegyelmi Szabályzatot és elfogadja a Fegyelmi Bizot tság beszámolóját. 

 

3. sz. Határozat 

A 2011. május 21-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
közgyőlése 20 igen és 5 tartózkodó szavazattal megerısíti a Fegyelmi Szabályzatot 
és elfogadja a Fegyelmi Bizottság beszámolóját. 

 

6. napirendi pont 

Makár R.:  felkérem Bernáth Marietta fıtitkárt, hogy ismertesse a 2011. évi 
Gazdasági tervet. 

Bernáth M.: ismerteti a 2011. évi Gazdasági tervet (mellékelve). 

Pl.: - Közhasznú tevékenységbıl származó bevételek, - vállalkozási tevékenység 
tervezett bevétele, - tervezett támogatások, - tervezett pályázatok, - kulcsosházak 
bevételei, kiadásai, - tagdíjak, értékcikk árusítás tervezett bevételei, - 2011. évi 
tervezett költségek, - közhasznú tevékenység tervezett költségei, - közhasznú 
tevékenység tervezett eredménye, - pénzállomány tervezett változása, - 
hitelállomány tervezett változása. 

Makár R.:  van-e kérdés, észrevétel, ha nincs kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a 
2011. évi Gazdasági tervet. 

Szavazás eredménye: igen: 25, nem: 0, tartózkodik: 0. 

Megállapítja, hogy 25 igen szavazattal a 2011. évi Gazdasági tervet a közgy őlés 
elfogadta. 

 

4. sz. Határozat 

A 2011. május 21-én megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
közgyőlése 25 igen szavazattal elfogadja a 2011. évi Gazdasági tervet. 

 

7. napirendi pont 

Makár R.: tájékoztatom a megjelenteket, hogy az elızı elnökségi ülésen tárgyaltunk 
arról (25/2011. sz. Határozat), hogy jó lenne az elnökség létszámát kibıvíteni a 
megnövekedett feladatok miatt.  

Béres L.: ha jól tudom 9 fı a megengedett létszám, most heten vagytok, így van 
lehetıség a bıvítésre. 

Makár R.: a szabályzatunk szerint a bıvítésrıl szavazni kell a közgyőlésen, így 
felteszem szavazásra a kérdést, akarjuk-e bıvíteni az elnökség létszámát. 

Szavazás eredménye: igen: 25, nem: 0, tartózkodik: 0. 

Megállapítja, hogy 25 igen szavazattal a közgy őlés megszavazta az elnökség 
bıvítését. 
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Az elnökség jelöltje Szemán László. Azért esett rá a választásunk, mert régebben a 
Szövetség fıtitkára volt, a legnagyobb egyesületünkben, a Helyiipari Egyesületben 
ma is aktív elnökségi tag, jó szervezı, a feladatoktól nem hátrál meg. Kérlek Laci 
ismertesd természetjáró életutad. 

Szemán László: 1980-ban a Kandó Kálmán Szakközépiskolában kezdtem a 
szervezett természetjárást, ahol 1981-ben szakosztályvezetıvé választottak. 1983-
ban vezettem elıször túrát. 2002-ben léptem be aktív tagként a Miskolci Helyiipari 
Természetbarát Egyesületbe, 2003-tól az MHTE-ben elnökségi tag vagyok. 2004-tıl 
– 2006-ig a Megyei Szövetségnél fıtitkár voltam. A Megyei és Országos 
Szövetségek mőködésével, feladataival kapcsolatban konzervatív nézeteket vallok. 
Sok emberrel tartom a kapcsolatot, szinte mindenki ismeri munkásságomat. Sokat 
gondolkoztam azon, hogy elfogadjam-e a jelölést elnökségi tagnak, hiszen ezt csak 
aktívan lehet csinálni. A beszélgetések után mégis úgy döntöttem, hogy a következı 
közgyőlésig elfogadom, ha most megválasztotok. 

Makár R.:  köszönjük, van-e valaki, akinek más jelöltje van? Mivel nincs más jelölt, 
kérem szavazzunk. Személyi kérdésnél felmerülhet a titkos szavazás esélye, de 
most azt javaslom, mivel egy jelölt van, a szavazás legyen nyílt. Ki szavaz arra, hogy 
nyílt szavazás legyen? 

Szavazás eredménye: igen: 25, nem: 0, tartózkodik: 0. 

Megállapítom, hogy 25 igen szavazattal a közgy őlés a nyílt szavazás mellett 
döntött. 

Kérem szavazzunk, hogy Szemán Lászlót elnökségi tagnak válasszuk-e az 
elkövetkezı egy éves idıtartamra.  

Szavazás eredménye: igen: 25, nem: 0, tartózkodik: 0. 

Megállapítom, hogy 25 igen szavazattal az elkövetke zendı egy évre Szemán 
Lászlót elnökségi tagnak választottuk. 

 

 5. sz. Határozat 

A 2011. május 21-én tartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyőlése 25 
igen szavazattal Szemán Lászlót az elkövetkezendı egy éves idıtartamra elnökségi 
tagnak választja. 

 

8. napirendi pont 

Makár R.:  közgyőlésünk legszebb része következik, felkérem elnök urat a 
kitüntetések átadására és a méltatások felolvasására (mellékelve). 

Szemánné Máté Katalin B.-A.-Z. megye Természetjárásáért  

Bojtos Gézáné  B.-A.-Z. megye Természetjárásáért  

Jármy István  B.-A.-Z. Megye Természetjárásáért  

Bartók Julianna  Északi Tájakon lap szerkesztéséért elismerı oklevél és 
könyvjutalom. 

Zattler Szabolcs  A Szövetség honlapjának kiemelkedı szerkesztési 
    munkájáért elismerı oklevél és könyvjutalom. 
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Diósgy ıri Természetbarát Sport Klub, Miskolci Vasutas Spor t Club 
Természetjáró Szakosztálya, Bükki Fiatalok Természe tjáró Egyesülete  a B.-A.-Z. 
Megyei Természetjáró Szövetség 2010. évi programjainak megvalósításához nyújtott 
segítségéért elismerı oklevél és könyvjutalom. 

 

Köszönjük eddig munkátokat, gratulálunk kitüntetéseitekhez! 

 

9. napirendi pont 

Makár R.: van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Rakaczky I.:  szeretném köszönteni a közgyőlés résztvevıit. A beszámolók és 
személyes tapasztalataim szerint is csökkenı tendenciát mutat a taglétszám 
alakulása az egész országban. Szeretnénk, ha több fiatal lenne közöttünk, de sajnos 
önmaguktól nem jönnek. Megszólításuk sokba kerül, amire nincs pénze az 
egyesületeknek. El kell gondolkoznunk azon, hogy egyáltalán kiket is célozzunk meg 
túraajánlatainkkal. Nagyon sok egyedülálló ember van, aki szeretne valamilyen 
közösséget találni, ahol jól érzi magát. Érdemes lenne elgondolkozni új túrák 
szervezésén is, pl. nagyszülı-unoka túra, séta-túrák (3-6 km-esek), klubnapok 
szervezése, vetítések. Az igazi túrák 20 km-nél kezdıdnek, de 4 – 5 km-es túrákat  
kellene ajánlani a kezdıknek. Nálunk ez egészen jól mőködik. A turistakártya a 
gazdasági válság miatt eddig sajnos nem váltotta be a hozzáfőzött reményeket. 

Köszönöm a meghívást, jó egészséget, jó túrákat, kívánok mindenkinek. 

Balogh S.: milyen alapon döntött Bernáth Marietta a kitőzık darabszámáról és a 
támogatások mértékérıl? Miért kell hátrányos helyzetbe hozni az olyan 
egyesületeket, amelyek 200-300 embert mozgósítanak egy-egy túraversenyre 
azokkal szemben, akiknél csak 10-15 ember jelenik meg? Miért csak a Szövetség 
irodájában lehet legyártani a kitőzıket? Miért nem lehet a célszerszámot egy hétre 
elvinni és az egyesületnél legyártani a szükséges mennyiséget? A nagyobb 
rendezvényt szervezı egyesületeknek szerintem több támogatás, kitőzı jár. A mi 
klubunk egy elég nagy rendezvényt valósít meg a jövı héten és nagyon alacsonynak 
tartom azt a támogatási mértéket, amit a Szövetség ad, tulajdonképpen olyan, mintha 
nem is támogatná. 

Bernáth M.: én szeretnék reagálni. Elıször is az elnökség januárban, határozatot 
hozott arról, hogy az éves kiemelt eseménynaptárban szereplı rendezvények közül 
tagegyesületenként 1-1 programot támogat egységesen 100 db kitőzıvel, azt is ahol 
15 ember van, azt is, ahol 300. Nem akarta az egyesületeket szembe állítani 
egymással, mindenki egyformán kap. Véleményem szerint egy-egy teljesítménytúra 
nevezési díját a szervezıknek úgy kell megállapítani, hogy a kitőzı ára is beleférjen. 
Visszautasítom a küldött azon állítását, miszerint ilyen kérdésekben én döntök, 
mindig az elnökség dönt, mint ahogy a kitőzókkel való támogatási kérdésben is. 
Annak ellensúlyozásaként pedig, hogy a Görömbölyi Természetjáró Klub nem kap 
támogatást a teljesítménytúrájához, szeretném felolvasni a Klub részére írt 
tájékoztató levelet, mely alapján egyértelmő, hogy a Szövetség milyen feltételek 
mellett támogatja a Klub rendezvényét. (melléklet). 

Balogh S.: A pénzügyi tervbıl is világosan látszik, hogy igenis lenne forrás a 
tagegyesületek nagyobb mértékő támogatására. Miért nem ad, akkor a bevételébıl a 
Szövetség az egyesületeknek, hiszen vannak tartalékok? 
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Zárdai I.: azért kell tartalékolni, mert a Szövetségnek akkor is biztosítania kell 
mőködésének pénzügyi alapjait, amikor esetleg már nem kapunk támogatást. 
Jelenleg annyi ismerete van minden civil szervezetnek, hogy 2011. szeptember 
végéig tudnak mőködési kiadásokra forrást biztosítani pályázat útján. Nekünk azt 
követıen, a jövı évben-években is mőködnünk kell, fenn kell maradjunk, ezért 
döntött a pénzügyi terv elıkészítésekor az elnökség óvatos jelleggel arról, hogy 
bizonyos tartalékot képez a jövı idıszakra. Jelenleg országos szinten akkora a 
bizonytalanság, hogy arra kell számítsunk magunkat kell fenntartani akkor is, ha 
támogatást a mőködésünkre esetleg nem kapunk.  

Rakaczky I.:  már a régi kormány is ezt akarta. Sajnos ez hosszútávon nem fog 
mőködni. Azt akarják megvalósítani megyei szinten is, hogy önfenntartók legyenek a 
Szövetségek, akkreditáltassák magukat, szervezzenek tanfolyamokat, mindenki éljen 
meg, ahogy tud. A kitőzıkkel kapcsolatban egyetértek az elnökséggel, minden 
egyesületnek egyformán jár.  

Balogh S.:  sérelmezem a 4.500.- Ft-os támogatást, túl kevésnek találom. Javaslom, 
hogy a verseny résztvevıinek tényleges adatai alapján legyenek a kitőzık. És ha a 
Szövetség rendez egy versenyt (pl. Encián-kupa), akkor a bevétel is a Szövetségnél 
maradjon. 

Tóth Éva: az elnökség tiszte eldönteni a kitőzök odaítélését. Megjegyezném, hogy 
az Encián-kupa egy tájékozódási verseny, így nem egyenértékő egy 
teljesítménytúrával. Komoly elıkészületeket igényel, többszöri terepbejárást, hiszen 
nem lehet otthon ülve bejelölni az útvonalat , mint pl. egy teljesítménytúránál.  

Jármy I.:  a 2011. évi gazdasági terv jó, elfogadtuk, zárjuk le a vitát! 

Wenczel P.: ismerteti az ózdi szakosztály múlt évben megrendezett túráit és az ez 
évben megrendezésre kerülı programjait. 

 

Makár R.:  Ha nincs más kérdés, javaslat, hozzászólás, észrevétel, köszönöm a 
részvételt és lezárom a közgyőlést. 

 

kmf. 
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