
Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület 
Székhely: 3533 Miskolc, Árvíz utca 2/A 

 

1 
 

3.számú melléklet 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

Először is mindenkinek jó egészséget kívánok, és örülők annak, hogy mindenkit aki itt 
van ép és egészséges. A 2020. évi munkát elnökségünk az alapszabályban 
megfogalmazott célok és irányelvek szerint végezte. Az elmúlt évben munkánkat 
nagyban nehezítette a Pandéma. A feladatellátás egyes időszakokban a kormányzati 
intézkedések következtében szünetelt. Az elnökségünk sokszor online módon tartotta 
üléseit. Az elnökségi ülést tartottunk a megyei szövetség székhelyén, a Selyemrét u. 
30. sz. fsz. 2 alatt, az év második felében az üléseink székhelyét viszont áttettük a 
Miskolc Papszer u. 2. szám alá.  A megyei szövetség a helyiség használatáért bérleti 
díjat számol fel, ezért egy olcsóbb megoldást választottunk, ami a megközelítés 
szempontjából is jó tagjaink számára.  
Az Elnökség személyében 2020. évben változás következett be Csonka Ilona 
elnökségi tag lemondott, ő neki a feladata főleg a munka túrák szervezésére és a 
turista emlékpark gondozására terjedt ki. A feladatát lelkiismeretesen végezte, 
köszönet illeti ezért a munkáért.  Az elnökségen belül ez a feladat fontos, ezért 
személyi pótlása szükségszerű volt. Üveges László tagtársunkat delegáltuk erre a 
feladatra. Ő méltó utódja a lemondott elnökségi tagunknak. Eddig is a munkatúrák 
oszlopos tag volt és a munkában is kivette a részét feleségével együtt. Szeretnénk, ha 
a Közgyűlés Üveges László elnökségi tagságát megerősítené. 
 
Az Elnökség a Helyiipari Turista Emlékparkot dokumentumok alapján, megfelelő 
fényképekkel felszerelve a megyei értéktárba felterjesztette. Sikerként értékeljük, hogy 
a megyei értéktár bizottság a 2019. augusztus 29. ülésén egyhangú szavazással 
felvette az emlékparkot az értéktárba. A Miskolc megyei jogú Város felé is elkészítettük 
az előterjesztést, melyet a választások miatt 2019. évben nem tárgyaltak. A Városi 
értéktár bizottság 2020. január 28-i ülésén egyhangú szavazattal felvette az 
értéktárba, melyet a nektek elküldött újságcikkből olvashattok. Nagyon fontos volt 
számunkra, hogy a Panteon a megyei és a miskolci értéktárba bekerült, mivel ez 
országosan kiemelt turisztikai látványosság és egyedülálló. Az értéktárba történő 
felvételről a hatóságok a határozatot megküldték. 
 
Taglétszámunk 2020. december 31-én, 242 fő volt, amely 2019. évben 265 fő volt, 
mely az előző évhez képest 23 fő csökkenést mutat. A szavazó képes tagjaink száma 
236 fő. 
 
Egyesületünk 2020-ban is a nehézségek ellenére részben sikeresen megvalósította 
az éves túratervben rögzített programjait. A túrákat a szigorú intézkedések ellenére 
családias, baráti környezetben valósultak meg. A Pandémia szüneteltetésének 
időpontjában autóbuszos utakat megvalósítottuk, melynek nagy sikere volt Több 
utunkra túljelentkezés volt. 
 
Sikerként értékeljük, hogy 2020. szeptember 19-én, Dobogókőn az Országos 
Természetjárás Napján Kiskun Magdolna tagtársunk az MHTE tiszteletbeli elnöke több 
évtizedes munkájának elismeréseként rangos kitüntetésben részesült „A Magyar 
Természetjárás Fejlesztéséért ezüst fokozatú” kitüntetést vehette át.  
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További sikereink, hogy „A Megyei Szövetség Közgyűlésén” a 2019. évben a túrákon 
megszerzett pontjai alapján a megyében az év turistája 1 helyezettje Palotai Attila 
Bonifác; 2 helyezettje Katona Éva; 3 helyezettje Harsányi József, akik az elért 
eredményük alapján kitüntető emlékplakettban részesültek. Ezek az elismerések 
egyben a Miskolci a Helyiipari Természetbarát Egyesület elismerése is. 
 
2020. évben az egyesületünk Elnöksége úgy döntött, hogy az önzetlenül, mindenféle 
díjazás nélkül az Egyesületben munkát végző tagokat megjutalmazza. Jutalom utat 
szerveztünk e tagjaink számára Dobogókőre a Magyar Természetjárás napjára. A 
résztvevők Palotai Attila Bonifác vezetésével egy szép túrán is részt vettek. 
 
2020-ben is pályáztunk a Miskolc Megyei jogú Város által meghirdetett Kulturális 
Mecénás Pályázati Alapra, és 50.000 Ft-ot nyertünk, mely a Szent Márton 
autóbuszos utunk támogatásához használtuk fel. 
 
Most tekintsük át a 2020. évi eredményeinket a számadatok tükrében: mely, mint 
említettem családias környezetben, betartva a szigorú előírásokat tartottunk meg.  
 
A gyalogtúrák eredményei a következők: 
 

- 2019 
év 

- 380 nap - 2020.év 207 
nap 

túranap 

- 2019 
év 

- 152 fő -  2020 év 93 
fő 

MHTE tag résztvevők 
száma fő 

- 2019 
év 

- 2966 - 2020. év 
1223 

 összesen túráinkon 
résztvevők száma fő 

- 2019 
év 

- 5069,6 - 2020. év 
2603,9 

km táv 

- 2019 
év 

- 128336 - 2020 év 
65905 

m szint 

- 2019 
év 

- 64200,4 - 2020.év 
34990,5 

pont 

 

 

Munkatúrák: 

2 nap 

60 óra 

7 fő 

Önálló munka túra keretében Üveges László és Üveges Lászlóné Tura 

társunk, a turista emlékparkba vezető túra útvonalat kitisztította, a fákat az 
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útról elhordta, így a tanösvényt a látogatók számára szabaddá tette és 

biztosította, hogy akadálymentesen megközelíthető legyen az emlékpark. 

 

Egyesületen belül elért egyéni eredmények a pontok alapján 

Akik 1000 pont felett teljesítettek: 

sorszám Név pontok száma 

1 Harsányi József 1877,8 

2 Harsányi Józsefné 1657,8 

3 Váradi Zsófia 1654,2 

4 Palotai Attila Bonifác  1635,6 

5 Török István 1370,9 

6 Sajbán Józsefné 1303,6 

7 Török Istvánné 1181 

8 Huczman Mihályné 1179,8 

9 Katona Éva 1076,7 

10 Tarcali Magdolna 1034,8 

11 Bereczki Dániel 1029,2 

12 Bereczki Dánielné 1011,9 

 

 
kis létszámúak voltak, baráti és családias körülmények között valósultak meg. 
 

 

 

MHTE túramozgalmak 

 
  

nordic walking túrák 
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A Pandémia miatt 2020. I felében és utolsó negyedévben a 

túramozgalmak szüneteltek. 

10 éves törzsgárda tagok: 3 fő 

Hagyományainkat követve, ebben az évben is köszöntjük a 2020. december 31-ig tíz 

éve velünk túrázó és kiránduló társainkat:  

 

sorszám Név betöltötte a 10 

éves tagságot 

1.  Horváthné Tőkés Julia 2020.01.01. 

2.  Pölöskei Éva 2020.01.01. 

3.  Úrvári Lajosné 2020.01.01. 

 

 

20 éves törzsgárda tagok: 4 fő 

 

2020. december 31-ig 20 éve velünk túrázók Burkus János, Burkus Jánosné,Királyné 

Papp Katalin, Mogyorósiné Deák Erzsébet. 

sorszám Név betöltötte a 20 éves 

tagságot 

1. Burkus János 2020.01.01 

      2. Burkus Jánosné 2020.01.01. 

      3. Királyné Papp Katalin 2020.01.01. 

4. Mogyorósiné Deák 

Erzsébet 

2020.01.01. 

 

2020.december 31-én 30. éve velünk túrázó Zsigmondi Dánielné 
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sorszám Név betöltötte a 30 

éves tagságot 

1. Zsigomondi Dánielné 2020.01.01. 

 

Jelentősebb események 2020. évben 

2020. évben javában tombolt Magyarországon és a világban is a koronavírus járvány. 
Sajnos egyre több a megbetegedtek száma és a napi halálozások száma is. 2020 
évben egy nehéz évet zártunk, az év első hónapjaiban tombolt a járvány, majd jött egy 
szünet és berobbant a járvány második üteme, illetve a harmadik üteme A 
kormányzatunk szigorú intézkedéseket vezetett be, melynek következtében az 
elnökségünk úgy döntött, hogy az utasítások alapján törli a túrákat december 10-ig. 
Az elmúlt napokban sem csökkent a megbetegedtek és a halálozások száma, ezért a 
korlátozó intézkedéseket a Kormányzat meghosszabbította 2021. január 11-ig., 
majd 2021. március 31-ig. Az elnökség ennek alapján törölte a szervezett túrákat. 
 
A járvány hatása érvényesül a napi életünkben, de azért el kell mondanunk nektek, 
hogy 2020. évben, is mint már említettem sikereket értünk el. 
Örömmel értesítelek benneteket:  
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Természetjáró Szövetség a 2020.szeptember 4-i 
ülésén a 2019. évi eredménye alapján kitüntetéseket adott át: 

- a megye természetjáró első helyezettje Palotai Attila Bonifác MHTE tagja, 
- a megye természetjáró második helyezettje: Katona Éva MHTE tagja, 
- a megye természetjáró harmadik helyezettje: Harsányi József MHTE tagja. 

 
A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület országosan is szép sikert ért el. 
Több évtizedes munkájáért, a természetjárás fejlesztése érdekében kifejtett 
tevékenységéért 
2020. szeptember 19-én, Dobogókőn, a Természetjárók Napján: 
Kiskun Magdolna túratársunkat tiszteletbeli elnökünket Természetjárás 
fejlesztéséért érdemérem ezüst fokozat kitüntetésben részesítette. 
 
A járvány miatt a 2020. évre tervezett több túránkat is le kellett mondanunk, de abban 
a rövid periódusban, amíg a korlátozó intézkedéseket feloldották szép túrákat 
valósítottunk meg. Többek között megemlékeztünk Magyarország szomorú 
centenáriumáról, Trianonról emléktúra keretében és Sátoraljaújhelyen a Ronyva 
folyónál Palotai Attila túratársunk egy szép verset mondott el, majd koszorút 
helyeztünk el az MHTE nevében. 
Nagyon szép élményt és túrát nyújtott a résztvevő túratársak részére a június 
hónapban megrendezésre került Szent Márton zarándokút,- a túravezető Harsányi 
József. 
Júliusban megtartottunk az MHTE tagjai számára Barangolás a Lengyel-Kárpátalja 
vadonjában, erdős hegyeken és sziklagyepes hegyhátakon. A lengyel 
vendégszereteten, a szép túrákon túl Magyarország történelmével is 
megismerkedtünk, koszorút helyeztünk el a Nagy háborúban elesett magyar hősök 
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emlékhelyén, mely során Palotai Attila egy az alkalomhoz illő verset szavalt el. A 
programok és a túrák megszervezéséért köszönet illeti Derlatkó Jadwiga és Palotai 
Attila Bonifác túravezetőket. 
 
Emlékezetes autóbuszos út volt; 
 

- augusztus hónapban kirándulás a felvidéki bányavárosokban, melynek 
túravezetője Fejér Ildikó 
 

- szeptember hónapban megrendezésre került a szatmári túra, melynek 
túravezetője Szabó Etelka. Mindkét túravezetőt az önzetlen munkájukért 
elismerés illeti. 

 
2020. évben az MHTE-ben társadalmi munkát végzők részére 2020. szeptember 
19-én jutalom túrát szerveztünk. A túrán 36 fő vett részt, többi munkát végző 
túratársunk elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni. 
Az jutalom túrára külön busszal Dobókőre mentünk, megünnepeltük Kiskun Magda 
tagtársunk kitüntetését, valamint Palotai Attila vezetésével túrán is részt vettünk  
A jutalom túrát szeretnénk a továbbiakban is megtartani.  
Említést kell még tennem a munkatúrákról is, amely esetében főleg a Turista 
Emlékpark rendbetételében fejtettek ki munkát tagtársaink Csonka Ilona elnökségi 
tagunk vezetésével. 
Itt jegyzem meg részetekre, hogy Csonka Ilona elnökségi tagunk 2020. december 
16-val lemondott tisztségéről. Ő főleg a Turista Emlékpark ügyeit intézte, ezért 
helyette egy alkalmas embert kellett találnunk, aki szintén szívvel-lélekkel képviseli 
ezt a munkát. Üveges László tagtársunk személyében találtuk meg azt, aki eddig 
is minden esetben részt vett a munkatúráinkon és önzetlenül sok munkát végzett.  
Csonka Ilona tagtársunkat az eddig végzett önzetlen munkájáért elismerés illeti 
meg. Ezért munkáját megköszönjük. 
 
A sikerek és nehézségeink ellenére meg kellett állapítani, hogy 2020. évben egy 
nehéz évet zártunk A vírusra a gyógymódot megtalálták, remélhetőleg a vírus elleni 
oltással jobb év elé nézünk. Addig is kívánom, hogy vigyázzatok magatokra és 
vigyázzunk egymásra is. 

 

November hó.        Túravezetői értekezlet 

Az év vége felé közeledve a pandémia miatt a túravezetőinket online módon kerestük 

meg, hogy ajánlataik alapján összeállítsuk a 2021. évi programot, mely remélhetőleg 

továbbra is felkelti a természet és a túrát kedvelők figyelmét. A túravezetők ajánlatai 

alapján Harsányi József készítette a 2021. évi túratervet. Az MHTE 2021. évre 

tervezett túrái a kiadott túrafüzetben megjelent illetőleg a honlapunkon is 

szerepeltetjük. A szervezett túrák indítására viszont csak a pandémia megszüntetését 

követően van lehetőség. 
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Végezetül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni az egyesület 

tisztségviselőinek, túravezetőinek és aktíváinak 2020. évi lelkiismeretes munkáját, az 

egyesület tagjainak a munkatúrákon és egyéb társadalmi munkákon való aktív 

részvételét, mellyel segítenek abban, hogy céljainkat megvalósítsuk. Köszönjük 

azoknak, akik adóik 1 %-át támogatásunkra felajánlották. Kérem, hogy a jövőben is 

tegyék meg ugyanezt. 

Köszönöm megtisztelő figyelmeteket. 

Felsőzsolca, 2021. március 17. 

 

 

                                                                                         Török István 

                                                                                          MHTE Elnök 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum TÖRÖK ISTVÁN ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2021.04.28. 19.14.19


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: toroki22@freemail.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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