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

2013. I. negyedévi működéséről, programjairól, 
gazdálkodásáról 

 
A Szövetség 2013. I. 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 I. negyedévi szövetségi rendezésű 
programok, események, valamint amellett szervezett rendezvényekre az 
alábbiak szerint került sor. 
 
I./ 2012.01.05.-én került sor az Évnyitó túrára, melyen a Szövetség több 
tagegyesülete és szakosztálya csillagtúra során közelítette meg a program központi 
helyszínét, a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület által karbantartott Turista 
Emlékparkot. A túrán résztvevők vendéglátásában az MHTE tagjai voltak 
segítségünkre. A program keretében átadásra kerültek a 120 év 120 km jubileumi 
túrasorozat arany, valamint újonnan elért ezüst és bronz fokozatai. A 120 év 120 km 
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. A végleges eredmények Szövetségünk honlapján 
megtekinthetőek. 
 
II./ 2013.02.09.-én a Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére általános és 
középiskolás diákok részére túravezetés biztosítása. Túravezetők: Apró Gergely, 
Bereczki Dániel, Bernáth Marietta, Csendes Gyula, Fekete Tibor, Solczi Ágnes, 
Suma Anna. 
 
III./ 2013.02.23-án kiállítói részvétel a Miskolci Kocsonyafesztivál Zöld sátrában a 
Zöld Kapcsolat Egyesülettel együttműködésben. Főszervező Makár Richárd. 
 
IV./ 2013.02.26-án került megrendezésre a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal 
együttműködésben szervezett tájékoztató előadás a megyei polgári 
természetőrök részére. Főszervező: Gyurák József. 
 
III./  2013.03.09.-én a Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére általános és 
középiskolás diákok részére túravezetés biztosítása. Túravezetők: Andók Lajos 
Imréné, Balina Viktória, Bernáth Marietta, Csendes Gyula, Fekete Tibor. 
 
IV./ 2013.03.15-én a Belügyminisztérium által közzétett felhívására tekintettel a XVI. 
Népek Tavasza teljesítménytúra elmaradt. Saját felelősségre a helyszínen 
megjelent érdeklődő túrázók nevezési díj fizetése nélkül elindulhattak. Térképet 
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biztosítottunk, kárpótlásként pedig kitűzőt és emléklapot is adtunk. A B.-A.-Z. Megyei 
Diáksport Tanács felkérésére póttúra szervezését tűztük ki, mely 2013.04.07-én 
került megrendezésre. 

 

B./ Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2013. I. negyedévben 
stabil volt, függetlenül attól, hogy az első negyedév végére pénzkészletértékünk 316 
eFt-tal csökkent.  
Ebben azonban több nagyobb összegű tényező is szerepet játszik, mint pl.: 

� 94.667 Ft összegű működési költség támogatási része 2012. évben folyt be 
Szövetségünkhöz; melynek kiadási része pénzügyileg 2013.01.-03 hóban 
jelentkezett;(időbeli elhatárolás a 2012. évi könyvelésben) 

� 4000 db kitűző fémalapanyagának beszerzése (~200 e Ft), melynek 
ellenértéke év közben történő felhasználást követően folyamatosan folyik be 
Szövetségünkhöz; 

� az ómassai kulcsosház 64.009 Ft értékű tüzifa beszerzése, melynek 
megtérülése szintén negyedéven túli a szállásforgalommal arányosan;  

� valamint a XVI. Népek Tavasza teljesítménytúrára beszerzett termékek kiadási 
értékei, melyek ellentételezéseként bevételünkre csak negyedévet követően 
számíthattunk. 

 
Az első negyedév fontosabb pénzmozgással járó gazdasági eseményei, tételei: 
1./ Támogatásokkal kapcsolatos bevételek 

• 2013.I.negyedévben 0 Ft.  
 
2./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek 

• Ómassa kulcsosház szállásdíjból származó bevétel 119 eFt. (a kulcsosház I. 
negyedéves működése eredményes) 

• Hollóháza kulcsosház szállásdíjból származó bevétel: 0 eFt. (a kulcsosház 
negydéves működése veszteséges) 

• Értékcikk árusításból származó bevétel: 42 eFt. A márciusi értékcikk árusítás 
központi pénztárral történő elszámolására 2013.04.02.-án került sor. 

• Tagdíjbevétel: 110 eFt. 
• Magyar Természetjáró Szövetség által együttműködési megállapodás alapján 

2013.02.12.-én átutalt 72 e Ft. 
• B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviselete által 2012.02.27.-én átutalt 216 

eFt közhasznú tevékenységünkhöz. 
• Miskolc Város Önkormányzata által fizetett 25 eFt a 2012. évi „Aktív idősödés 

éve” programsorozat sportszolgáltatásához kapcsolódóan, mely a 2012. évi 
közhasznú tevékenység bevétele a teljesítés időpontjára tekintettel, tehát 
eredményalapot is 2012-ben képez. 

 
3./ Egyéb bevételek 

• Kapott kamatbevétel: 0 e Ft. Két db három hónapos lekötési időtartamú 
bankbetét lejárati ideje 2013.04.04., melyek lejáratát követően jóváírásra 
kerülő kapott kamatösszege 72 eFt. 
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4./ Kulcsosházak működtetésével összefüggésben felmerült kiadások 

• Ómassa kulcsosház (áram, víz, hulladékszállítás, IFA, tüzifa beszerzés): 110 
eFt 

• Hollóháza kulcsosház (vízalapdíj, ÉMÁSZ átalánydíj, épületbiztosítás, 
hulladékszállítás,): 23 eFt 

 
5./ Versennyel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadások 

• Évnyitó túrára történt beszerzés: 1 eFt (citrom, citromlé) 
• Kitűző fémalapanyagának beszerzése 2013. évi programokhoz (Nagy-Milic 

túra, Encián Kupa, tagegyesületek teljesítménytúráihoz igényelt): 96 eFt 
• Encián Kupa engedélykérelem benyújtásának illetékköltsége: 5 eFt 
• 2013. évi Népek Tavasza teljesítménytúrához kapcsolódó beszerzések(2100 

db kitűző fémalapanyag, ellátás költségei szalag, nyomtatópatron, papír, 
szolgáltatások (faház bérleti díj) : 346 eFt 

• Túravezetők gyakorlati továbbképzése, 120 év 120 km arany fokozatot elértek 
díjának ellenértéke: 32  eFt 

 
6./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások 

• Kiküldetés (megyei elnökségi ülésre történő utazás): 4 e Ft 
 
7./ Egyéb működéssel kapcsolatos kiadások 

• Könyvelési díj (60 eFt), bérköltség és szociális hozzájárulási adója (61eFt), 
postaköltség (14eFt), nyomtatvány és nyomtatópatron (35 eFt), telefon (24 
eFt,), domain megújítása 3 eFt), sírcsokor 5 eFt (Hirtling Gizella, volt 
szövetségi főtitkár és oktatási vezető), bankköltség (24 eFt), mely 
mindösszesen: 226 eFt 

 
8./ Technikai munkára fordított kiadások 

• Turistajelzés festés: 0 eFt  
 

9./ Értékcikk vásárlására fordított pénzösszeg: 31 eFt. 
 

10./ Petőfi kilátóval kapcsolatos kiadások: 0 eFt 
 
Pénzkészletérték (pénztár+bank) 

• 2013.01.01.-én: 8.715 e Ft (   25 e Ft pénztárban + 8.690 e Ft bankban) 
• 2013.03.31.-én: 8.399 e Ft (   59 e Ft pénztárban + 8.340 e Ft bankban) 

 
 
Miskolc, 2013. április 08. 
 
 

Összeállította: Bernáth Marietta 


