
 

 

Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület 
Elnökségi beszámoló  

2015 évről 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
Sok szeretettel köszöntöm a kedves sporttársakat. A közgyűlésre meghívtuk a 
megyei szövetségtől Bernáth Marietta alelnököt, de egyéb elfoglaltsága miatt nem 
tudott eljönni. 
 
Mint tudjátok, tavaly új elnökség megválasztására került sor.  
A változásokat a cégbíróságnál, a NAV-nál, a KSH-nál és két bankunknál is be kellett 
jelenteni. A KSH-nál és a két banknál ez nem okozott problémát, könnyen meg 
lehetett oldani. A dolog lényege a változások cégbíróság általi elfogadtatása 
volt, mely egy hiánypótlási kiírás és annak egy héten belüli teljesítése ellenére 
is 4 hónapig tartott. A NAV-hoz is 3 alkalommal kellett elmenni, még végre 
átvezették a változásokat. 
 
A 2013. évi új Ptk és a 2011. évi Ectv (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról) miatt át kellett dolgozni az alapszabályunkat is. Ez a munka az 
elnökségre nem kis feladatot rótt az elmúlt évben (ez a munka az idei év első 
felében folytatódott), hisz ez közel olyan, mint egy jogszabály írása, amiben azért 
nem vagyunk jártasak. Külön szeretném megköszönni dr. Bujdos Zsuzsa 
túratársunk jogi segítségét, melyet az alapszabályunk átdolgozása során nyújtott.  
A Cégbíróság az átdolgozott alapszabály benyújtását követő 60 nap után 
hiánypótlást írt ki, melynek teljesítésére 30 napot biztosított. A módosítások 
végrehajtásához közgyűlés megtartását is előírta, így a mai napon a hiánypótlásban 
előírt módosítások is napirendre kerülnek. 
 
2015. évben a honlapunkkal sok probléma adódott. Időnként nem lehetett a szervert 
elérni, olykor anélkül, hogy bármit tettünk volna, teljesen érthetetlen módon betelt. 
Nem volt egyszerű a levelezőlistára való feliratkozás sem, ezért az elnökség új 
honlap készíttetése mellett döntött. 
Elviekben megfogalmaztuk elvárásainkat a honlap kinézete és tartalma, felépítése 
vonatkozásában, és szakembert bíztunk meg az elkészítésével. Emellett sikerült a 
szerver tárhelyét négyszeresére emeltetni változatlan díjfizetés mellett. Most már a 
neten az új honlap látható. Az információk kiegészítése az alapszabály cégbíróság 
általi elfogadása után fog megtörténni. 
 
A 2015. évi munkát tekintve elnökségünk az alapszabályban megfogalmazott célok 
és irányelvek szerint végezte a munkáját. Minden hónap második szerdáján 
elnökségi ülést tartottunk a Civil Házban (Weidlich udvar). 
 
Taglétszámunk 2015. év végén 227 fő volt, amely szép eredménynek tekinthető. Azt 
jelzi, hogy a természetjárás továbbra is közkedvelt sport, időtöltés. 
 
Egyesületünk 2015-ben is sikeresen megvalósította az éves túratervben rögzített 
programjait. Szinte minden hétvégére ajánlottunk mindenki által szabadon 
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látogatható túrákat. Autóbuszos útjaink nagy sikernek örvendtek, szinte a 
meghirdetésükkor telt ház lett, a bakonyi és erdélyi utunkra túljelentkezés is volt. 
2015-ben sikeresen pályáztunk a Miskolc Megyei jogú Város által meghirdetett 
Kulturális Mecénás Pályázati Alapra, és 100.000,- Ft támogatásban részesültünk. Az 
elnyert összeget az erdélyi és a „Vallási emlékek nyomában” elnevezési autóbuszos 
utunk támogatására fordítottuk. 
 
Most tekintsük át a 2015. évi eredményeinket a számok tükrében: 
 
A gyalogtúrák eredményei a következők: 
 
- 332       túranap   ebből NW 87        nap 
- 2447     résztvevő  ebből NW 428      fő (átlagosan 7,4 fő/túranap) 
- 4357,6  megtett km  ebből NW 847      km 
- 116369 szintemelkedés ebből NW 22870  m 
- 9096,2  pont   ebből NW 1802,9 pont 

 
A tájékozódási túrák eredmények a következők 
 
- 2      nap 
- 14    km 
- 680  m megtett szint 
- 4      fő résztvevő 
- 55,6 elért pont 
 
A sítúra eredményei a következők 
 
- 5     nap 
- 23   óra 
- 5 fő résztvevő 
- 161 pont 
 
Magashegyi túra eredményei 
 

- 1      nap 
- 2      óra kalauzidő 
- 360  m megtett szintemelkedés 
- 360  m megtett szintcsökkenés 
- 42    fő résztvevő 
- 27,8 pont 

 
Egyesületen belül elért egyéni eredmények a pontok tükrében 
 
Akik 1000 pont felett teljesítettek: 
- Sum Anna   2331,3 pont 
- Váradi Zsófia   2269,2 
- Bereczki Dánielné  1782,7 
- Palotai Attila   1549,3 
- Gombár Lászlóné  1513,2 
- Szvaratkó Viktorné  1286,0 
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- Katona Éva   1273,6 
- Csonka Ilona   1184,7 
- Szűcs József   1014,0 
- Baloghné Greskovits Judit 1005,3 
 
Az Országos KÉK túrát teljesítette: 
 

Solczi Ágnes 
 
A Rákóczi túrát teljesítette: 
 
- Baloghné Greskovits Judit 
- Bereczki Dánielné 
- Csonka Ilona   

- Farkas Piroska 
 - Kisszely-Papp Ferencné 

- Németh Judit 
  - Sasvári Gyula 
  - Sasvári Gyuláné 

 - Solczi Ágnes 
  - Sum Anna 
  - Szabó János 
  - Szvaratkó Viktorné 

- Váradi Zsófia 
  - Zsadányi József 

  
Borsod szép útjai túramozgalmat teljesítette 
 
- Katona Éva 

     - Palotai Attila 
     - Solczi Ágnes 
     

      Pilisi kilátások túramozgalmat teljesítette 
 
- Katona Éva 

     - Palotai Attila 
     

      Zemplén 700-as csúcsai túramozgalmat teljesítette 
 
- Katona Éva 

     - Palotai Attila 
      

Túrázói minősítések 2015 évben 
 
B-A-Z megye teljesítménytúrázója címet dr. Czeglédi Tibor érte el 2015.ben 
(melyhez 5 db 25 km feletti teljesítménytúrát kell szintidőn belül teljesíteni). 
 
Kiváló természetjáró minősítést ért el 

 
Szűcs József 
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Érdemes természetjáró minősítést ért el 
 
Solczi Ágnes 
 
Bronzjelvényes természetjáró minősítést ért el 
 
Csonka Ilona 
 
Ezüstjelvényes természetjáró minősítést ért el 
 
Mészáros Ferencné, Baloghné Greskovits Judit 
 
Bronz- és ezüstjelvényes természetjáró minősítést ért el 
 
Palotai Attila 
 
 
2015-ben is részt vettünk teljesítménytúrákon: 
 

Népek tavasza 15 km teljesítménytúrán vett részt 
Baloghné Greskovits Judit 

   Burkus János 
   Burkus Jánosné 
   Davidovné Kalocsai Ágnes 
   Gombár Lászlóné 
   Kovács Lajos 
   Kreiter Ilona 
   Szabó János 
   

    Bükk 15 km teljesítménytúrán vett részt 
 Baloghné Greskovits Judit 

   Greskovits Zsuzsanna 
   Gyulai Margit 
   Szabó János 
   Urvári Lajosné 
   

    Muzsikál az erdő 12 km teljesítménytúrán vett részt 
Bakki Lóránt 

   
     
Budai tájakon 30 km teljesítménytúrán vett részt 
Dr. Czeglédi Tibor 

   Szűcs József 
   

    Tokaji bakancsos bortúrán vett részt 
  Szamorodni 30 

   Bencze István 
   Czeglédi Tibor 
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Hárslevelű 15 
Bereczki Dániel 

   Bereczki Dánielné 
   Szvaratkó Viktorné 
   

     
„Magyarországi Forrástúrák a Pilis hegységben” 20 km teljesítménytúrán vett részt 

 
Bakki Lóránt 
 
Turista elődeink nyomában 
 
2015-ben is folytatódott a Turista elődeink nyomában c. túramozgalom. 
 
A Bethlen emlékutat 30, a Kühne Andort 27, a Czékus emlékutat 14, a Karai Aurél 
utat 11 fő teljesítette. 
 
Összesen 7-en teljesítették mindegyik emlékutat, ebből 2 fő MHTE tag: 

 Sum Anna,  

 Szabó János. 
 
Tájékoztatom a tagságot, hogy bármilyen turistaminősítést, országos kitüntetést a 
Magyar természetjáró Szövetség csak annak ad, aki rendelkezik az ingyenesen 
igényelhető Természetjáró kártyával. 
 
Jelentősebb események 

 
Január 3.  Hagyományosan a Ferenczi Lajos emlék- és Megyei Évadnyitó túrával 
köszöntöttük az új esztendőt, 13. órakor koszorúzással tisztelegtünk egykori 
titkárunk, Ferenczi Lajos munkássága előtt. Ezután Makár Richárd a B-A-Z Megyei 
Természetjáró Szövetség elnöke köszöntötte a megye tagszervezeteit képviselő 
sporttársakat, és ünnepélyes keretek között megnyitotta a 2015-ös túraévet. 
 
Március 15. Népek Tavasza   2015-ben is részt vettünk a megyei szövetség eme 
nagymúltú és népszerű rendezvényén. Tagjaink többsége a 15 km-es távot 
választotta, de voltak indulóink 30 km-en is. A zökkenőmentes lebonyolítás 
érdekében egyesületünket 12 fő (Mankovits, Váradi, Kalászi, Kisszely, Hidasiné, 
Csabainé, Vargáné Matild, Solczi Á., Bereczki, Bereckiné, Szemánné, Kiskun M.…) 
képviselte a rendezők csapatában – a rajt-cél és az ellenőrző pontok 
személyzeteként – segítve az indulókat ill. a sikeres megvalósítást. 
Kérem a tagságot, hogy ebben az évben is aktívan vegyen részt ebben a munkában. 
 
Április 4-6. … Húsvéti autóbuszos túra Debrecenbe    
Fürdőzés Hajdúböszörményben, debreceni látványosságok, Hortobágy 
 
Május 2.    Autóbuszos kirándulás Szlovákiába (Szepsi, Jászó) 
A Jászói-barlang hasonló az Aggteleki cseppkő-barlanghoz. Emlékezetessé a 
magyar nyelvű idegenvezető nő tette, aki jókedvűen és aranyos akcentussal 
ismertette az érdekességeket. A Premontrei kolostor kiemelkedő látványossága a 
könyvtára. Az esős idő ellenére minden programot végigjártuk, pl. a jászói tanösvényt 
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is. Bódvaszilason a Művészetek Magtára kínált sok érdekességet. Bódvalenkén 
pedig végignéztük a cigányfestők által díszített házakat. 
 
Május 1-3.  Vízitúra a Bodrogon 
 
Május 9.   Kerékpártúra a Bükkben 
 
Június 7.    Autóbuszos kirándulás, demjéni fürdőzés 
Parádfürdő – séta, Csevice forrás, kocsimúzeum, délután Demjénben fürdőzés. 
 
Június 22-25.      Pünkösdi túra a Bakonyba 
52-en indultunk buszos kirándulásunkra és a túrákra. Útközben Ócsán az egyik 
legszebb románkori templomban bőséges tájékoztatást kaptunk. Érden a Magyar 
Földrajzi Múzeum igen kiváló látnivalókkal kényeztetett el. Sok érdekesség várt 
bennünket, Veszprémben városnézés, Nagyvázsonyban várséta volt. Úrkúton az 
Őskarszt- tanösvény, túrázóknak pedig az OKT ezen szakaszának gyaloglása tette 
teljessé a napot. Harmadik napon, Zircen felkerestük az apátsági templomot és a 
könyvtárat. Bakonybélen a Bencés kolostorban és kertjében tettünk látogatást. 
Hazafelé Pákozdon a Katonai Emlékparkban nézelődtünk még. 
 
Július 18.   Autóbuszos kirándulás Szlovákiába (Eperjes, Bártfa, Bártfafürdő, Ólubló, 
Kisszeben) 
Megtekintettük Eperjes néhány látványosságát (főtér és környéke), 
                        Bártfát, melynek főtere és épületei a világörökség részét képezik, 
kellemes sétát tettünk Bártfafürdőn, és megkóstolhattuk gyógyvizét 
Ólublón a várat néztük meg és egy skanzent 
majd sétát tettünk Kisszeben főterén. 
 
Augusztus 1-8.    Autóbuszos kirándulás Erdélybe 
52 fővel, teltházas busszal indultunk neki a nyolc napos kirándulásunknak és 
túráinknak. Az útról készült beszámolót a honlapon rövidesen megtekinthetitek. Amit 
kiemelünk, azok a felejthetetlen túrák.  
Torockószentgyörgy várának megmászása, déli hőségben, de a körpanoráma 
kárpótolt bennünket.  
Túra a Madarasi Hargitára, a székelyek szent hegyére, kihagyhatatlan.  
Séta a Békás-szorosban, a Gyilkos-tó partján.  
Az edzettebbek felmásztak a Kis-Cohárd tetejére, ahol szintén körpanoráma várt 
bennünket.  
Csíksomlyón pedig valamennyien felkapaszkodtunk a híres búcsú helyszínére. 
Szeptember 5.    Autóbuszos kirándulás Szlovákiába (Ajnácskö, Fülek, Somoskő, 
Rimaszombat) 
51 túratársunkkal vágtunk neki a főleg vártúrákból álló napnak. Ajnácskő romjaihoz 
meredek kaptatón jutottunk fel. A szemerkélő az eső kissé csúszóssá tette a 
bazaltkúpra épült vár útját. Fülekre érve az idő jobbra fordult és bejárhattuk a 
hatalmas várromot, amit sok helyen felújítottak, és bizonyos részei múzeumként 
várják a látogatókat. Somoskő a szlovák-magyar határra került Trianon után. Ma 
már szabadon, útlevél nélkül is látogatható. Szépen felújították, különlegessége a vár 
tövében megmaradt bazaltorgona képződmény. 
 
Október 3.    Barlangjáró túra a Bükkben 
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Október 10.    Vallási emlékek nyomában,  autóbuszos kirándulás 
Megtekintettünk 3 Árpád kori templomot (Feldebrő, Tarnaszentmária, 
Gyöngyössolymos) majd látogatást tettünk a gyöngyösi Mátra Múzeumban. 
 
November 13.   Lombhullató est:   2015-ben is megrendeztük a hagyományos, 
zenés-táncos rendezvényünket, amely a tánc, a vidámság és a szórakozás 
lehetőségét nyújtja tagjaink és kedves vendégeink számára minden évben immár 
1962 óta. 
 
November 21.   Túravezetői értekezlet  Az év vége felé közeledve ismét összehívtuk 
túravezetőinket, hogy ajánlataik alapján összeállítsuk a 2016. évi programot, mely 
remélhetőleg továbbra is felkelti a természetet és túrát kedvelők figyelmét. A 
túravezetők ajánlatai alapján Váradi Zsófia készítette a 2016. évi túratervet, amelyet 
azóta már mindenki kezébe vehetett, ill. honlapunkon megtekinthetett. 
 
Egyéb rendezvények  

- „Nagy-Milic” Szlovák-magyar Természetjáró Találkozó 
- GYOT (2015. október) a B-A-Z Megyei Természetjáró Szöv. rendezésében 

A GYOT segítői: 
 

10.23. péntek, irodán, indítás: Csorbáné Drenyóczki Valéria 
       Gál Lászlóné Éva 
      dr. Horváth Péterné 
       Janotyik Dóra  

Váradi Zsófia 
10.24. szombat, irodán, indítás Borbély Mária 
      Csabai Barnabásné 
      Schmitkó Györgyné 
      Varga Lászlóné Matild 

Váradi Zsófia 
Állomásbíró:    Szemánné Máté Katalin 
Túravezetők:    Sum Anna 
      Fejér Ildikó 
Buszos Idegenvezető:   Kiskun Magda 
 

Polgári természetőr továbbképzésén részt vett:  
Kiskun Magda, Kovács Béla, Szemánné Máté Katalin, Váradi Zsófia, Zsadányi 
József 
 
Törzsgárda tagok 3 fő 
 
Hagyományainkat követve, ebben az évben is köszöntjük a tíz éve velünk túrázó és 
kiránduló társainkat: 
 
1. Dőri Erzsébet 
2. Kovács Lajos 
3. Szarvas Zsófia 
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Végezetül, de nem utolsósorban, szeretném megköszönni az egyesület 
tisztségviselőinek, túravezetőinek és aktíváinak 2015. évi lelkiismeretes munkáját, az 
egyesület tagjainak a munkatúrákon és egyéb társadalmi munkákon való aktív 
részvételét, mellyel segítik céljaink elérését, valamint adójuk 1%-ának támogatásként 
történő felajánlását. Mivel sok kicsi sokra megy, kérem, hogy az egyesület és a túrák 
érdekében a jövőben is tegyék meg ugyanezt. 
 
 
Köszönöm megtisztelő figyelmeteket. 
 
Miskolc, 2016. február 19. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Kocsis Edit 
        elnök 


