BFTE elnökségi ülés 2014. évi 1.
jegyzőkönyv

Helye: 3525 Miskolc, Kossuth Lajos u. 13. I. emelet
Ideje: 2014.04.16., szerda, 18:00
Napirend:
1. 2013.évi túrák beszámoló
2. 2014. évi túranaptár összegzése
3. 2014. évi táborok
4. 2014. évi egyéb tervek
5. Elnökségi ülések ütemterve, taggyűlés időpontja, előkészítése
6. Egyesületi tagokká választás
Jelenlevő elnökségi tagok:
Boronkai József, Makár Richárd, Apró Gergely, Jakab Zoltán
2013.évi túrák beszámoló
Boronkai József:
2013-ban egyesületünk 62 túrát szervezett, melyen összesen 1289 fő vett részt. Túráinkat 15
különböző túravezető vezette, akik között van 2 megbízott túravezető is, de 13 aktív , vizsgázott
túravezetővel bonyolítottuk le túráinkat. 17 különböző hegységben jártunk 2013-ban, ezek közül
6 hazai (Aggteleki karszt, Bükk-hegység, Mátra, Zemplén, Gömör, Szatmár) és 11 külföldi, de
mind a 11 elérhető közelségben van, jelentős része pedig a történelmi Magyarország egykori
területén van. 43 alkalommal szerveztünk 1 napos túrát, a fennmaradó események 2-5 napot
öleltek fel. A megtett utak hossza összesen 1043 kilométer, ami majdnem egy Országos Kéktúra
hossza. a szintemelkedés ~36000 méter, ami 4 Mount Everestnél is nagyobb szintemelkedés, de
~7500 méter ereszkedtünk a magas hegységekben is. Legrövidebb “túránk” 2,5 km hosszú volt, a
leghosszabb 24 km. Kitekintettünk a kerékpáros szakágba is két túra erejéig. Az előző évhez
viszonyítva minimálisan, de kevesebb összkilométert tettünk meg (~40 km a különbség), de
mindezt 250 fővel több résztvevővel, ami véleményem szerint javulás, ugyanis mennyiség
helyett minőséget nyújtottunk.
2014. évi túranaptár összegzése
Makár Richárd:
A 2014. évi túranaptárat még előző év novemberében, decemberében összeállítottuk, ez alapján
valósítjuk meg túráinkat.
Összesen 47 túra szerepel a naptárban, ebből néhány olyan van, amelyet a megyei szövetség,
illetve más tagegyesület szervez. Tavaly készítettünk egy kérdőívet, miképp alakítsuk ezévi

naptárunkat, ennek a szellemében el is készült a túra ajánlat. Az eddigi jelentkezések alapján az
látható, hogy minden túrára van igény, de a többnapos utak létszáma elmarad a várttól. Ez
betudható annak is, hogy nagyobb volt a kínálat ebben a kategóriában. Itt lehet, hogy túlzottan a
felméréshez alakítottuk a túrákat és úgy látszik ez mégsem tekinthető biztos kiindulópontnak.
Sajnos van olyan túravezetőnk aki már ezéven nem vállalt feladatot, így a többieknek jutott
nagyobb szerep, több feladat. Tavalyi évben nem igazán voltak kelendőek a kerékpáros túrák,
így most inkább a mások által szervezett utakat ajánljuk ki tagjainknak.
2014. évi táborok
Makár Richárd:
Ezévi tábori időpontjaink az alábbiak szerint alakulnak:
2014.06.16-06.20: nemcsak Bükki KalandoZOO
2014.06.23-06.27: Miskolc ZOO "A" hét
2014.06.30-07.04: Miskolc ZOO "B" hét
2014.07.07-07.11: Miskolc ZOO "A" hét és nemcsak Bükki Kalandtúra "A" hét
2014.07.14-07.18: Miskolc ZOO "B" hét és nemcsak Bükki Kalandtúra "B" hét
2014.07.21-07.25: Miskolc ZOO "A" hét és Bükki Kerékpáros
2014.07.28-08.01: Miskolc ZOO "B" hét
Ebből új az első turnus, ami azért lett kialakítva, hogy afféle betekintés legyen minden
táborunkba, ill a tavaly a Zoo 1. hét kevés fővel indult.
2014. évi egyéb tervek
Makár Richárd:
- Tapolca-Majál utak karbantartása.
- Barlangos JT karbantartás, túrabejárások tapasztalatai alapján
- Pályázatok figyelemmel kísérése, benyújtása (NEA, NCSSZI, Önkormányzati Alapok)
- Jelzésfestés, OKT projekt, a Nagyvisnyó-Bálvány közötti szakaszon a Zöld +áttekintése
- Honlap és arculat megújítás
Elnökségi ülések ütemterve, taggyűlés időpontja, előkészítése
Boronkai József:
Elnökségi ülés: Új alapszabály szerint minimum 2 ülésre van szükség, így a következőt a táborok
vége után, esetleg a Barangoló TT utáni időre érdemes tenni.
A taggyűlés előkészítése halad, a beszámolókba az elnökségi üléseken korábban értékelt
összefoglalások bekerülnek. A gazdasági kimutatókat a könyvelőtől megkaptuk.
A javasolt időpont 2014. május 11, vasárnap reggeli órákban.
A napirendi pontok kérdéseire a tagoktól nem jött új javaslat, így az eredeti megy a meghívóba.

Egyesületi tagokká választás
Boronkai József:
Az előző elnökségi ülés óta 16 fő jelezte belépési szándékát.

Boronkai József:
Kérem a tagok felvételéről szavazzunk.
Egyhangúlag elfogadva. BFTE/2014/1 határozat
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