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Főtitkári beszámoló 

2012. I. negyedévi tevékenységről 

 
2012 év eltelt időszakában is a tevékenységem már korábban megismert teljesítési 

szintjének megfelelően tettem eleget vállalt kötelezettségeimnek. 

A Szövetség Alapszabály szerinti működésének, valamint a természetjárás 

népszerűsítésének segítése érdekében továbbra is végeztem mindazon 

tevékenységeket, melyeket a megelőző időszakban is elláttam. 

• Előkészítettem az elnökségi ülést, gondoskodtam a jegyzőkönyv 

elkészítéséről, a határozatok nyilvántartásáról, mindezek közzétételéről. 

• Gondoskodtam a szövetségi nyilvántartások (szigorú számadású 

nyomtatványok, idegenforgalmi adóbevallások, pályázati elszámolásokkal 

kapcsolatos nyilvántartások stb.) vezetéséről. 

• Szerveztem és részt vettem a Szövetség valamennyi kiemelt eseményének 

megvalósításában. 

1./ Évnyitó túra (Köszöntő.) 

2./ XV. Népek Tavasza teljesítménytúra 

► Egyeztetések, engedélyezések ügyintézése, szerződések előkészítése 

(Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, B.-A.-Z. Megyei Diáksport 

Tanács, Miskolc Mjv. Polgármesteri Hivatal Építési Osztály, Kis-Galya Sport 

Egyesület). Beszerzési források, árak feltérképezése, megrendelések 

bonyolítása. 

 ►Rendezvény propagálása (kapcsolattartás elektronikus levelezőrendsze-

rekkel, - Borsodsport, Szikra Alapítvány, Zöld Kapcsolat Egyesület, szórólapok 

előkészítése, stb.) 

► Rendezvény napjának tevékenysége teljes körűen (rajt-célállomás 

szervezési munkái, pénzügyi összesítés, kimutatások készítése, szállítás, stb.) 

 ► Utómunkák: pályázati beszámoló szakmai és pénzügyi részének 

összeállítása, nevezettek adatainak feldolgozása, köszönetnyilvánítás 

elkészítése. Dokumentációk közzététele honlapon. 

• Részt vettem tagegyesületi/szakosztályi közgyűléseken, évértékelő 

összejöveteleken (időrendben: Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró 

Szakosztály, Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztály,Vasutas 
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Természetjárók Bükki Egyesülete) és rendezvényeken (Természetjáró 

Vetélkedő a VTBE szervezésében). 

• Pályázatokkal kapcsolatos munkák: 

► Népek Tavasza Természetjáró Fesztivál rendezéséhez kapott támogatás 

(MOB-KJSZE-11/017) pályázatának kezelése. Számviteli bizonylatok 

záradékolása, szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése. 

► TÁMOP 6.1.2/11/1 pályázat előkészítésének szervezése a projektben 

résztvevőkkel közösen. 

• Túravezetői tanfolyammal kapcsolatos feladatok intézése (terembérlet, 

túravezetői anyagok sokszorosítása, stb.)  

• Kapcsolattartás partnerszervezetekkel (B.-A.-Z. Megyei Diáksport Tanács, 

Szikra Alapítvány, Zöld Kapcsolat Egyesület, B.-A.-Z. Megyei Sport Intézet, 

Magyar Természetbarát Szövetség). 

• 120 év 120 km jubileumi túrasorozat propagálása az Európa Rádióban. 

• Jogi előadás szervezése tagszervezetek részére. 

• Teljes körűen intéztem a Szövetség gazdasági ügyeit (szállásfoglalások, 

számlázások, banki utalások, éves zárás előkészítő munkái, stb.) 

 

 

Miskolc, 2012. április 18. 

 

 

 

Bernáth Marietta 
főtitkár 


