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Beszámoló 

a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 

2010. IV. negyedévi m őködésér ıl, programjairól, 

gazdálkodásáról 

 
A Szövetség 2010 IV. negyedévi mőködése során mind szakmai, mind gazdasági 
szempontból az Alapszabály pontjait betartva folytatta mőködését, továbbra is ellátta 
mindazon feladatokat, melyeket a szervezet céljával összhangban az Alapszabály 
megfogalmaz. 
A kiemelt esemény naptárban szereplı, illetve amellett megrendezett IV. negyedévi 
programok események, technikai munkák megszervezésére idırendben az alábbiak 
szerint került sor. 
 
Október: 

• A Magyar Diáksport és a B.-A.-Z. Megyei Diáksport Tanács szervezésében 
2010.10.08.-án került megrendezésre a IV. Észak-magyarországi 
Diákturisztikai Találkozó , melyen a korábbi években megszokottaknak 
megfelelıen a szervezık felkérésére Szövetségünk tagszervezeteinek 
túravezetıi vállalták ismét több, mint 500 gyereket feljuttatását Garadnáról a 
szentléleki Turista Parkig és vissza. A Diósgyıri Természetbarát Sport Klub 
részérıl Balkányi Ferenc, Fodor Gyula,  Heged ős István, Kerekesné 
Szőcs Katalin, ifj. Kovács Béla, Sz őcs József; a Demeter Virág Baráti Kör 
részérıl Demeter László; a Görömbölyi Kulturális Egyesület Természetjáró 
Klubjából Kaló Tamás; a Kazincbarcikai Természetbarát Egyesülettıl Vannay 
Ilona és Zárdai István; a Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró 
Szakosztályának tagjai közül pedig Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Lugosi 
Judit, Simcsik László, Sum Anna voltak a program sikeres kivitelezésében 
segítségre. 

 
• 2010.10.16-17-én rendeztük a Szövetség hollóházi kulcsosházában ıszi 

megyei vezet ıi értekezlet ünket tagszervezeteink kétharmadának 
részvételével. A kétnapos értekezlet a meghirdetett program szerint, 
eredményesen került lebonyolításra. (Elnökség beszámolója a Szövetség 
2010. elsı háromnegyedévi mőködésérıl, programjairól, gazdálkodásáról, 
pályázatok alakulásáról, technikai munkákról, egyebekrıl elızetesen 
elektronikusan megküldött anyagokkal, tagszervezetek beszámolói, 
szövetségi szabályzatok -Fegyelmi és Tagdíjfizetési Szabályzat – elıkészítı 
megbeszélése, vitatása, 2011. évi kiemelt eseménynaptár egyeztetése) 

 
• 2010.10.29.-én az ÉMÁSZ Nyrt. anyagi és személyi támogatásával került sor 

a Bükk hegységben 43,7 km hosszúságú útvonal jelzéseinek felújítására. A 
jelzésfestési munkálatok Balkányi Ferenc vezetésével és a Szövetség néhány 
tagszervezetének túravezetıi – Csarnai Béláné, Kerekesné Sz őcs Katalin, 
Váradi Zsófia, Zárdai István  - segítségével 10 útvonalon valósultak meg. Az 
ÉMÁSZ részérıl mintegy 80 fı vállalta munkájával Szövetségünk egyik 
legfontosabb tevékenységének támogatását. A munkálatokról Balkányi Ferenc 
készítette beszámoló a 2010.11.02.-i elnökségi ülésen részletesen 
ismertetésre került, az anyagok a Szövetség honlapján is megtekinthetık. 
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November: 
• A kiemelt eseménynaptár programot nem tartalmazott. A hónap a december 

havi Természetvéd ı Mikulástúra el ıkészítésének, szervezésének , 
valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megye természetjárásért cím ő 
kiadvány szerkesztésével és kiadásával  kapcsolatos feladatok elvégzése 
jegyében zajlott. Ezen kívül 2010.11.24.-én megjelent az Északi Tájakon 
legújabb száma  digitális formában, mivel támogatást nem kaptunk a Nemzeti 
Civil Alapprogramból. 

 
December: 

• 2010. december 1-én megjelent az el ızı pontban említett kiadvány , 
melynek népszerősítésében, terjesztésében tagszervezeteink vállalnak 
folyamatos együttmőködést és segítséget. A kiadvány digitális formátuma a 
Szövetség honlapján szintén elérhetı. 

 
• 2010.12.04-én került megrendezésre Miskolc Megyei Jogú Városának anyagi 

támogatásával Természetvéd ı Mikulástúra  programunk. További 
támogatóink és segít ıink, akik közrem őködését szintén köszönjük:  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sport Intézet, Miskolc Városi 
Diáksport Szövetség, Borsod-Abaúj-Zemplén megye Önkormányzata, Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft., Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Ökológiai Intézet 
Alapítvány (Zöld Hírháló). Médiapartnereink: Miskolci Rádió, MINAP, Észak-
Magyarország, Borsod Online. A rendezvény sikeres lebonyolításában 
részt vett  a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség 
következı tagszervezeteinek több mint ötven természetjárója: Bükki 
Fiatalok Természetjáró Egyesülete, Bernáth Bt. Term észetjáró Köre, 
Demeter Virág Baráti Kör, Diósgy ıri Természetbarát Sport Klub, 
Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület, Miskolci H elyiipari 
Természetbarát Egyesület, Miskolci Vasutas Sport Cl ub Természetjáró 
Szakosztály, Vasutas Természetjáró Baráti Kör-Bánré ve, Vasutas 
Természetjárók Bükki Egyesülete.  Részletes írás, képes beszámolók, név 
szerinti köszönetnyilvánítás a Szövetség honlapján megtekinthetıek. 

 
• 2010.12.10.-én került sor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Sportszövetségek Képviseletének ünnepi közgy őlésére  és évzáró 
értékelésére (2010. év sporteseményei, a „Megye kiváló sportvezetıje” díj 
átadása, a 85, 80 és 75 éves sportvezetık köszöntése, a Sportfotó kiállítás 
nyerteseinek kihirdetése, a szövetségi vezetık munkájának értékelése.) 
Szövetségünket Bernáth Marietta fıtitkár képviselte. 

 
Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség mőködése az elızı idıszakban 
megszokottnak megfelelıen 2010. IV. negyedévben is rendben volt.  
 
Az utolsó negyedév fontosabb pénzmozgással járó gaz dasági eseményei, 
tételei: 
1./ Támogatásokkal kapcsolatos bevételek: 

• 2010.10.05.-én jóváírása került 92.392 Ft a 2010. évben rendelkezett SZJA 1 
% felajánlásokból. 

• 2010.10.06-án jóváírásra került a Tokaji Bakancsos Bortúra teljesítménytúra 
támogatásaként 70.000 Ft. 
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• 2010.10.12.-én jóváírásra került 250.000 Ft a Természetvédı Mikulás 
program támogatásaként. 

• 2010.10.15.-én jóváírásra került 684.000 Ft NCA Mőködési költségek 
támogatásaként a 2010.06.01.-2011.05.31. közötti mőködési kiadások 
fedezésére. 

• 2010.11.17.-én jóváírásra került 408.750 Ft a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
természetjárásért c. kiadvány 3000 példányban való megjelenésének 
támogatásaként. 

• 2010.12.29.-én jóváírásra került 100.000 Ft Miskolc Város Önkormányzatának 
támogatásaként a 2010. évi versenyek díjazására utólagos finanszírozás 
keretében. (A felhasználásról szóló elszámolást 2010. júniusában nyújtottuk 
be.) 

 
2010. 12.31-ig valamennyi megkötött támogatási szerzıdés alapján átutalásra 
kerültek a támogatási összegek teljes mértékben. 
 
2./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek 

• Ómassa kulcsosház szállásdíjból származó bevétel 129 eFt. 
• Hollóháza kulcsosház szállásdíjból származó bevétel: 342 eFt 
• Értékcikkárusításból származó bevétel: 102 eFt. 
• Tagdíbevétel: 27 eFt 
• İszi megyei vezetıi értekezleten résztvevık részvételi díja: 44 eFt 

 
3./ Egyéb bevételek 

• Kapott kamatbevétel: 52 eFt 
 
4./ Kulcsosházak m őködtetésével összefüggésben felmerült kiadások 

• Ómassa kulcsosház: 62 eFt 
• Hollóháza kulcsosház: 85 eFt 

Mindkét ház éves szintő gazdálkodásának eredménye pozitív lett. 
 
5./ Versennyel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadások 

• Természetvédı Mikulástúrára 267 e Ft-ot fordítottunk. 
 
6./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások 

• Hollóháza ıszi megyei vezetıi értekezlet: 91 eFt 
 
7./ Egyéb m őködéssel kapcsolatos kiadások 

• Könyvelési díj, bérköltség, járulék, postaköltség, irodaszer, illeték pályázathoz, 
fénymásolás, kiküldetés összesen: 202 eFt 

 
8./ Technikai munkára fordított kiadások 

• Turistajelzés festés 31.050 Ft (Diósgyır-Vasgyári DSE) 
• Kiküldetés ÉMÁSZ jelzésfestés miatt 7 eFt 
• Ecsetvásárlás: 3 eFt 

 
9./ Bankköltségre fordított összeg : 20 eFt 
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10./ Értékcikk vásárlására fordított pénzösszeg 
• 249 eFt, melybıl jelentıs év végi készletértékkel bír a Rákóczi jelvényszerzı 

túramozgalom jelvénye. Ennek beszerzésére 2010.10.29-én 157 eFt-ot 
fordítottunk. 

 
11./ Tagdíjfizetés MTSZ felé : 7 eFt. 
 
12./ Petıfi kilátóval kapcsolatos kiadáso k: 793 eFt 
 
13./ B.-A.-Z. megye természetjárásáért c. kiadvány megjelenésével kapcsolatos 
kiadások:  409 eFt. (nyomdaköltség+irodaszer) 
 
 
Fenti tételek csak a 2010. IV. negyedévben pénzügyileg realizált bevételeket és 
pénzügyileg felmerült kiadásokat tartalmazzák. 
A 2010. december havi bizonylatok könyvelése jelenleg folyamatban van a 
könyvviteli szolgáltatást végzı irodánál. Ezt követıen készül majd el az éves 
beszámoló, mely alapján a teljes év gazdálkodása részletesen elemezhetı 
ellenırzést követıen. 
 
 
Miskolc, 2011. január 9. 
 
 

Összeállította: Bernáth Marietta 


