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Kékes Turista Egyesület  

Gyöngyös, Török Ignác út 1.  

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV  
 

 

Készült a KTE elnökségi üléséről, 2013. december 9-én az egyesület hivatalos helyiségében.  

Jelen vannak: Simon Péter elnök, Rajki Sándorné alelnök, Szőke György, Tóthné Kelemen 

Mária, az elnökség tagjai, valamint az ellenőrző bizottság elnöke Szabó Márta és tagja dr. 

Katona Klára. 

 

Az ülés határozatképes, az elnökség a napirenden szereplő témákat tárgyalta meg.   

 

 

1. napirend: A 2014. évi túraprogram és rendezvényterv elfogadása. A 

propagandaanyagok tartalmának, formájának megbeszélése. 

 

Rajki Sándorné alelnök elkészítette az éves túraprogramot és rendezvénytervet, melyet 

megküldött az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjainak. Tájékoztatta az elnökséget, 

hogy az egyesület kiemelt rendezvényeinek listáját eljuttatta a HMTSZ részére. 

Simon Péter kérte, hogy az úttalan utakon túrát május 25-re tegyük át, mivel ő 

szombatonként dolgozik.  Ezzel a változtatással az elnökség egyhangúan elfogadta a 

túraprogramot és rendezvénytervet és határozatot hozott annak nyilvánossá tételéről az 

alábbiak szerint:  

 

2013./XII./9. sz. határozat:    

 A programot az elnökségi ülést követően e-mailben és postai úton el kell 

juttatni az egyesület tagjai számára. Felelős Rajki Sándorné  

 A programot a honlapon meg kell jeleníteni a szokott módon. Felelős Szőke 

György  

 A programot el kell juttatni a gyöngyösi Tourinform irodába. Felelős Rajki 

Sándorné  

 A már tervezetben meglévő túrnaptárt és a szórólapot el kell készíttetni, majd 

a tagság és az érdeklődők számára elérhetővé tenni az eddig szokásos módon. 

Felelős Rajki Sándorné 

 Kb. 1500 db. szórólapot biztosítani kell az Utazás kiállításra. Felelős Rajki 

Sándorné   

 

 

   

2. napirend: Az évzáró túra és az évnyitó rendezvény megbeszélése  

 

Az évzáró túrával kapcsolatban Simon Péter javasolta, hogy a túra utáni találkozó 

Mátrafüreden, az Erdészet pihenőházában legyen. Elvállalta a túraútvonal kijelölést és a 

honlapon való közzétételét.  

Az évnyitó megszervezésével kapcsolatban Rajki Sándorné adott tájékoztatást. A 

tájékoztatókat az elnökség tudomásul vette.  
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3. napirend: A Mátrahegy és az MCSÉT teljesítménytúrákkal kapcsolatos 

tennivalók  

 

A két teljesítménytúrával kapcsolatban az elnökség tárgyalt a hatósági engedélyek 

beszerzéséről, a rendezvények helyszíneinek biztosításáról, az indítás és különösen az 

érkeztetés körüli problémák kiküszöböléséről, a Mátrahegy kitűző megváltoztatásáról, a 

túrázó kártya és a vonalkódos leolvasás alkalmazásáról.  

Az elnökség fentiekkel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta.  

 

2013./XII./10. sz. határozat:  

A hatósági engedélyeket Simon Péter intézi, az engedélyek költségeinek rendezésével 

együtt.  

A rendezvények helyszíneit Rajki Sándorné foglalja le.  

Mátrahegy új kitűzőinek tervezését Tóth Mária egyesületi tagunk vállalta, vele Tóthné 

Kelemen Mária tartja a kapcsolatot, hogy azok időben elkészüljenek.  

Az elnökség támogatja a versenyeken a vonalkódos leolvasó rendszer alkalmazását és 

jóváhagyta 3 leolvasó fej beszerzését. E feladatokkal Szőke Györgyöt bízta meg.  

Az elnökség a rajt-cél állomáson nagyobb létszám és több laptop alkalmazását tartja 

szükségesnek. A nagyobb létszám biztosításához az új tagok bevonását kezdeményezi. 

Ezekkel a feladatokkal Szőke Györgyöt és Rajki Sándornét bízta meg.  

Az elnökség döntött a nevezési díjak felemeléséről az alábbiak szerint.  

 Mátrahegy nevezési díjai: 10 km-en 500 Ft, 20 km-en 800 Ft, 30 km-en 1 000 Ft és 

40 km-en 1 200 Ft  

 MCSÉT nevezési díjai: 15 km-en 500 Ft, 25 km-en 1 000 Ft és 40 km-en 1 500 Ft  

 

 

4. Egyebek   

 

4.1. Kiss Péter emléktúra szervezésében való részvétel.  

Az elnökség egyetértett azzal, hogy egyesületünk részt vegyen az emléktúra 

szervezésében, elsősorban ellenőrző pontokon és a célban történő ellátásban kívánunk 

segíteni. Anyagi támogatást nem tudunk nyújtani. Az összekötő Szőke György lesz.  

4.2. KTE túrázó kártya   

 Szőke György javaslatot tett egy un. KTE túrázó kártya alkalmazására, mely a  

 teljesítménytúrákon való részvételt is áttekinthetőbbé, a rendezvényeket könnyebben  

 szervezhetővé tenné. Az elnökség a javaslatot nem tartotta teljesen elvetendőnek, de   

most fontosabbnak tartotta a jelenleg meglevő és könnyen orvosolható problémákat – 

a szervezői létszám elégtelenségét, a technikai eszközök szűkösségét, stb. – 

megoldani, azzal, hogy bevezetjük a vonalkódos leolvasó rendszert.  

4.3. „Keresztek nyomában” új jelvényszerző túra indítása  

Korábban Szőke György kezdeményezte a fenti elnevezésű túramozgalom indítását. 

Most az általa elkészített igazoló könyvet mutatta be az elnökségnek. Az elnökség 

nagy elismeréssel szólt a munkáról és megbízta Szőke Györgyöt, hogy kérjen 

árajánlatot fekete-fehér és színes kiadvány elkészítésére is különböző példányszámok 

esetére. A testület döntött a túramozgalom beindításáról miután megismeri annak 

anyagi és egyéb terheit.  

4.4. Pályázatokkal kapcsolatos információk  

 Rajki Sándorné tájékoztatta az elnökséget, hogy a tavalyi évben megnyert MOB  

pályázatunk elszámolását a kiíró elfogadta és átutalta a teljes összeget, 700 000 

forintot.  
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Simon Péter tájékoztatást adott arról, hogy a NEA-hoz megérkezett a pályázatunk, de 

a megfelelésről később születik döntés. Kérdésre elmondta, hogy a MOB pályázatot 

késve adta le, így itt nem indulhatunk.  

4.5. Tájékoztató a 2014. évi MTSZ természetjáró kártyákkal kapcsolatban  

Rajki Sándorné rövid tájékoztatást adott arról, hogy az MTSZ tervezi a természetjáró 

kártyák átalakítását, melynek több fajtája lesz a tagok természetjáró minősítése szerint. 

Erről rövidesen döntést hoznak. Fel kell készülni az egyesületi tagok minősítésének 

pontosítására, említette Rajkiné.  

4.6. A közhasznúsággal kapcsolatos tájékoztató  

A témáról, annak ismeretében, hogy az Egri Törvényszék elfogadta új 

alapszabályunkat, dr. Katona Klára és Rajki Sándorné adott rövid tájékoztatást.  

 

2013./XII./11. sz. határozat  

1. A Kékes Turista egyesület részt vesz a Kiss Péter emléktúra megszervezésében. 

Összekötő Szőke György  

2. Az egyesület a feltételek megteremtését követően új jelvényszerző túramozgalmat 

indít „Keresztek nyomában” címmel. Megbízta Szőke Györgyöt, hogy az általa 

magas színvonalon elkészített igazolókönyv nyomdai előállítási költségeire kérjen 

ajánlatot. A téma felelőse Szőke György lesz.  

 

 

Más téma, felvetés nem lévén az elnök az ülést bezárta.  

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:  

 Meghívó  

 Túraprogram és rendezvényterv – 2014. január 14. 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Rajki Sándorné, alelnök  

 

Hitelesítők:  

 

Simon Péter, elnök……………………………………………………………..  

 

Szőke György, elnökségi tag…………………………………………………...  

 

Tóthné Kelemen Mária, elnökségi tag…………………………………………. 


