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

2012. IV. negyedévi működéséről, programjairól, 
gazdálkodásáról 

 
A Szövetség 2012. IV. negyedévi működése során mind szakmai, mind gazdasági 
szempontból az Alapszabály pontjait betartva folytatta működését, továbbra is ellátta 
mindazon feladatokat, melyeket a szervezet céljával összhangban az Alapszabály 
megfogalmaz. 
A./ A kiemelt esemény naptárban szereplő IV. negyedévi szövetségi rendezésű 
programok, események, valamint amellett szervezett rendezvényekre az 
alábbiak szerint került sor. 
 
I./ 120 év 120 km jubileumi túrasorozat túráinak mindegyike megrendezésre 
került 2012. utolsó negyedévében is. Az ezüst és bronz fokozatot elérők díjainak 
átadása az adott fokozatok elérésekor a díjazottak részére megtörtént.  

� 2012.10.06.-án a Szendrői Természetjáró Szakosztály részéről Antal 
Ferenc és ifj. Antal Ferenc túravezetésével 10 km (útvonal: Váralja 
úti vendégház - Vár - Sütő-hegy oldal - Csehi - Bódva-part - 
Kékfestőház - Váralja úti vendégház) és 15 km (útvonal:- Váralja úti 
vendégház - Vár - Ádám-domb - Köves-hegy - Polyánka-tető - Abod - 
Kecske farm - Billér-hegy - Váralja úti vendégház) távokon összesen 37 
fő vett részt a jubileumi túrasorozat keretei között.   

� 2012.11.03.-án a Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület Vannay 
Ilona és Zárdai István túravezetőinek közreműködésével a 13 km-es 
Ómassa - Kapu bérc - Kemesnye - Odvas kő - Szentlélek – Ómassa 
távot és a 10 km-es Tardona - Odvas kő – Tardona távot összesen 55 
fő teljesítette. 

� 2012.12.01-én és a munkanap áthelyezés miatt kijelölt 2012.12.02.-i 
póttúra teljesítési lehetőséggel került megrendezésre a jubileumi 
túrasorozat utolsó túrája. A Bükki Fiatalok Természetjáró 
Egyesületének túravezetői –Makár Richárd és Krajecz Enikő – által 
vezetett  Hóvirág u. - Petákos-dűlő - Ostoros-gerinc - Ostoros-hegy - 
Lőtér - Királyasztal - Chinoin - Kecskelyuk - Büdös-Pest - Molnár-szikla 
- Majális park útvonalon a két nap alatt összesen 38 fő vett részt. 

 
A 120 év 120 km jubileumi túrasorozat hivatalos túráit összesen 682 fő teljesítette. 
Novemberben egyéni póttúrák teljesítését is lehetővé tettük, így összesen 814 fő vett 
részt a túramozgalomban. Közülük 44 fő érte el a bronz fokozatot, 23 fő az ezüst 
fokozatot és 11 fő az arany fokozatot.  
Az arany fokozat díjazottjainak, valamint az újonnan elért ezüst és bronz 
fokozatúaknak a díjak a 2013. Évnyitó túra keretei között kerültek átadásra. A 
végleges eredmények Szövetségünk honlapján megtekinthetőek. 
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A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége ezúton is köszönetet mond a 
120 év 120 jubileumi túrasorozat túráinak vezetésében közreműködő 
valamennyi tagszervezetének és túravezetőinek. Külön köszönetünket fejezzük ki 
Balkányi Ferencnek a túrasorozat adatainak folyamatos nyilvántartásáért, 
értékeléséért. Köszönjük az ezüst fokozat névre szóló üveg-plakettjeinek 
térítésmentes elkészítését a Bernáth Bt. Természetjáró Körének. 
 
II./ 2012.10.27-28-án került megrendezésre az Északerdő Zrt. Varbó-Fónagyságon 
lévő Oktatási Központjában megyei tagszervezeteink őszi megyei vezetői 
értekezletére, melyen meghívott vendégként részt vett a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság részéről Grédics Szilárd igazgató, Barta Zsolt természetvédelmi Őr, a 
Magyar Természetjáró Szövetségtől dr. Simkó Gabriella igazgató, valamint az 
Északerdő küldöttjeiként Pál János Viktor és Bózsó Gyula. 
Az értekezlet tervezett programját sikeresen valósítottuk meg a résztvevő 
tagszervezeteink képviselőivel, bizottságaink és elnökségünk tagjainak 
közreműködésével. 
 
III./ A Miskolc Városi Diáksport Szövetséggel, a B.-A.-Z. Megyei Diáksport Tanáccsal 
és a Miskolci Állatkert és Kultúrparkkal együttműködésben 2012.12.08-án tartottuk 
Természetjáró Mikulástúra programunkat. Közel 400 fős összes részvételi 
létszámmal a nagyobbak az állatkerti látogatást megelőzően a Krampusz és Hópihe 
túrákon, míg a legkisebbek a Rénszarvas állatkerti sétán vehettek részt.  A program 
megvalósításához anyagi támogatást kaptunk a B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek 
Képviseletétől, túravezetői és további közreműködői segítséget pedig a következő 
természetjáróktól:  
A Diósgyőri Természetbarát Sport Klubból: Balkányi Ferenc, Csabai Barnabásné, 
Csendes Gyula, Kerekesné Szűcs Katalin, Kovács Béla, Zsigmond Dánielné.  
A Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályából: Bartók Julianna, 
Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Lugosi Judit. 
A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesületből: Kalászi István, Kisszely-Papp 
Ferencné, Sum Anna, Váradi Zsófia. 
A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületétől: Csizmarik János, Izsépy Andrea, 
Kerékgyártó Enikő, Krajecz Enikő, Makár Marietta, Makár Richárd, Nagyhaju Nóra, 
Poráczkiné Gyarmati Ágnes, Székely Krisztina, Vajóczki Zsolt. 
A Kazincbarcikai Természetbarát Egyesületből: Garadnay Sándor, Szóráth 
Marianna.  
A Bernáth Bt. Természetjáró Köréből: Bernáth Marietta, Fekete Tibor.  
A Demeter Virág Baráti Körből: Demeter László.  
A Demeter Virág Baráti Kör részére külön köszönetünket fejezzük ki a 
rendezvényhez szükséges eszközök térítésmentes szállítás szolgáltatás nyújtásáért. 
A túráról készült beszámoló és fénykép összeállítás Szövetségünk honlapján 
megtekinthető. 
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IV./ A Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére 2012.11.18-án általános 
és középiskolás diákok részére történt túra szervezésben és vezetésben 
működtünk közre.  
A túraútvonalak (Miskolc-Tapolca–Mázsa-rét–Szeder-bokor–Vörös-kő–Kis-Kőmázsa-  
Kék-mező- Homokkő-forrás– Szent-kereszt-hegy DK-i része–Miskolc-Tapolca) 
előzetes bejárását és kiírását Bernáth Marietta és Fekete Tibor végezte el. A 
túravezetésben rajtuk kívül közreműködött még Apró Gergely, Krajecz Enikő és 
Vajóczki Zsolt a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének tagjai és Lugosi Judit 
az MVSC Természetjáró Szakosztályának tagja. Ezúton is köszönjük a valamivel 
több mint 60 fő résztvevő túravezetéséhez nyújtott segítségüket.  
 
V./ Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának felkérésére az Aktív 
idősödés programsorozat keretén belül 2012. október 13. – december 15. 
között 5 alkalommal gyalogos túrák szervezését és lebonyolítását vállalta 
Szövetségünk azzal a céllal, hogy az idős korosztály egészségének megőrzése 
érdekében túravezetői segítséggel támogatottan biztosítsunk lehetőséget a 
szabadidő aktív eltöltéséhez. 
A vállalt öt túra mindegyikét és az eredetileg tervezett útvonalakon tartottuk meg, a 
túravezetői létszámmal együtt összesen 74 fő részvételével. Ezúton is köszönjük a 
túravezetésben közreműködők segítségét: a Diósgyőri Természetbarát Sport 
Klubból: Gáspár Erzsébet, Kinigopulosz Stratisné, az MVSC Természetjáró 
Szakosztályából: Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Lugosi Judit, a Bükki Fiatalok 
Természetjáró Egyesületéből: Makár Richárd; a Kazincbarcikai Természetbarát 
Egyesületből: Garadnay Sándor; a Bernáth Bt. Természetjáró Köréből: Bernáth 
Marietta és Fekete Tibor. 
A programsorozatot kidolgozta, koordinálta és a beszámolót a felkérő szervezet 
részére elkészítette Bernáth Marietta. 

 
B./ Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2012. IV. 
negyedévben is stabil és a kapott támogatásoknak (Működési költség, ÉMÁSZ a 
Jövőért Alapítvány, ÉMÁSZ Nyrt.,  B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviselete) 
köszönhetően eredményes volt.  
Az utolsó negyedév fontosabb pénzmozgással járó gazdasági eseményei, 
tételei: 
1./ Támogatásokkal kapcsolatos bevételek 

• 2012.12.10.-én jóváírása került az Emberi erőforrások Minisztériuma által 
Működési költségre biztosított 450.000 Ft összegű támogatás. 

• 2012.12.10.-én jóváírásra került az ÉMÁSZ Nyrt. által biztosított 300.000 Ft 
összegű támogatás közhasznú tevékenységünk megvalósításához. 

• 2012.12.18.-án jóváírásra került szintén közhasznú tevékenységünk 
támogatására 900.000 Ft összegű támogatás. 

• 2012.12.07.-én és 2012.12.13.-án két részletben összesen 31.802 Ft értékben 
került jóváírásra az SZJA 1 % felajánlások összege. 
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2./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek 

• Ómassa kulcsosház szállásdíjból származó bevétel 184 eFt. (a kulcsosház 
éves működése eredményes) 

• Hollóháza kulcsosház szállásdíjból származó bevétel: 120 eFt. (a kulcsosház 
éves működése veszteséges) 

• Értékcikkárusításból származó bevétel: 71 eFt. 
• Tagdíjbevétel: 6 eFt (egyéni MTSZ érvényesítések). 
• Őszi megyei vezetői értekezleten résztvevők részvételi díja: 43 eFt. 
• B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviselete által biztosított 100 eFt 

Mikulástúra sportszolgáltatás megvalósításához. 
• Miskolc Városi Diáksport Szövetség által fizetett 20 eFt 2012.11.18-i 

sportszolgáltatáshoz. 
 
3./ Egyéb bevételek 

• Kapott kamatbevétel: 135 eFt. 
 
4./ Kulcsosházak működtetésével összefüggésben felmerült kiadások 

• Ómassa kulcsosház (rezsi, IFA, egyszerűsített foglalkoztatás és közterhe, 
vízóra akna szigetelésének alapanyag szükséglete): 107 eFt 

• Hollóháza kulcsosház (rezsi, IFA, egyszerűsített foglalkoztatás és közterhe, 
épület karbantartáshoz –mosogató csaptelep- beszerzés): 78 eFt 

 
5./ Versennyel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadások 

• 120 év 120 km jubileumi túrasorozat díjazásához kapcsolódó kiadások (ezüst 
és arany fokozat emléklapbeszerzés, plakett készítéséhez sablonfóliák): 11 e 
Ft. 

• Mikulástúrára 33 e Ft-ot fordítottunk. (Rendelkezésre állt korábbi 
beszerzéseinket (emléklapok, kitűzők, stb. ezen összeg nem tartalmazza, 
csak a IV. negyedéves kiadások kerültek itt feltüntetésre.) 

• 2013. évi Népek Tavasza teljesítménytúra engedélyeztetésének illetéke: 5 eFt 
 
6./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások 

• Varbó-Fónagyság őszi megyei vezetői értekezlet (szállás,étkezés): 76 eFt. 
• Kiküldetés (megyei elnökségi ülések és Magyar Természetjáró Szövetség 

Választmányi ülés): 16 e Ft 
 
7./ Egyéb működéssel kapcsolatos kiadások 

• Könyvelési díj (57eFt), bérköltség és szociális hozzájárulási adója (61eFt), 
postaköltség (18eFt), irodaszer és nyomtatvány (9eFt), telefon (45 eFt, 
melynek összegéhez megjegyzés, hogy ez hat havi számla végösszege az 
utólag kapott számlák miatt), internet (webtárhely biztosítása 7 eFt), 
bankköltség (23 eFt), EPER pályázatkezelési díj (3eFt), mely mindösszesen: 
223 eFt 

 
8./ Technikai munkára fordított kiadások 

• Turistajelzés festés: 327 eFt  
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9./ Értékcikk vásárlására fordított pénzösszeg: 107 eFt, melynek magasabb 
összegének oka ugyanezen időszakban realizált bevételhez képest, hogy 78 eFt 
értékben november elején egy összegben került átutalásra azon nálunk korábban  
bizományban lévő értékcikkek ellenértéke, melyek értékesítéséből származó 
bevételei részben 2012.01.-09. hóban folytak be Szövetségünkhöz. 

 
10./ Tagdíjfizetés MTSZ felé: 9 eFt. 
 
11./ Petőfi kilátóval kapcsolatos kiadások: 

• Utazási költség Heves megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz: 6 eFt. 
• Dr. Temes Rita ügyvédi munkadíja: 48 eFt. 
• Meridián 2001 Térképészeti és Földmérő Kft. szolgáltatási díja: 63 eFt. 

 
Fenti tételek csak a 2012. IV. negyedévben pénzügyileg realizált bevételeket és 
pénzügyileg felmerült kiadásokat tartalmazzák. 
A 2012. december havi bizonylatok könyvelése jelenleg folyamatban van a 
könyvviteli szolgáltatást végző irodánál. Ezt követően készül majd el az éves 
beszámoló, mely alapján és a Számvizsgáló bizottság ellenőrzését követően a teljes 
év gazdálkodása részletesen elemezhető. 
 
Pénzkészletérték (pénztár+bank) 

• 2012.01.01.-én: 6.366 e Ft (   75 e Ft pénztárban + 6.291 e Ft bankban) 
• 2012.12.31.-én: 8.715 e Ft (   25 e Ft pénztárban + 8.690 e Ft bankban) 

 
A megnövekedett záró pénzkészletérték oka részben a 2012. évben kapott és még 
fel nem használt támogatások (ÉMÁSZ A Jövőért Alapítvány decemberi támogatása; 
az Emberi Erőforrások által támogatott működési kiadásokra 2012-ben részben 
történt felhasználás; közhasznú tevékenységünk következetes gazdálkodás által 
teremtett eredménye; egyéb bevételeink, valamint vállalkozási tevékenységünk 
eredménye) 
 
 
Miskolc, 2013. január 10. 
 
 
 
 

Összeállította: Bernáth Marietta 


