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BeszámolóBeszámolóBeszámolóBeszámoló    

aaaa    B.B.B.B.----A.A.A.A.----Z. Megyei Természetjáró SzövetségZ. Megyei Természetjáró SzövetségZ. Megyei Természetjáró SzövetségZ. Megyei Természetjáró Szövetség    

2012012012015555. . . . IIII. negyedévi . negyedévi . negyedévi . negyedévi működéséről,működéséről,működéséről,működéséről,    programjaiprogramjaiprogramjaiprogramjairólrólrólról, gazdálkodásáról, gazdálkodásáról, gazdálkodásáról, gazdálkodásáról    

 
A Szövetség 2015. I. negyedévi működése során is az Alapszabály pontjait betartva látta el 

mindazon tevékenységeket, melyeket a szervezet céljával összhangban az megfogalmaz.  

A működő szakbizottságok (technikai, oktatási, minősítési, gazdasági, kulcsosház, 

túramozgalom) teljes körűen látták el tevékenységeiket. 

    

A kiemelt esemény naptárbanA kiemelt esemény naptárbanA kiemelt esemény naptárbanA kiemelt esemény naptárban    szereplő szereplő szereplő szereplő IIII. negyedévi . negyedévi . negyedévi . negyedévi szövetségi rendezésű szövetségi rendezésű szövetségi rendezésű szövetségi rendezésű programokprogramokprogramokprogramok,,,,    

eseményekeseményekeseményekesemények, valamint amellett szervezett rendezvények, valamint amellett szervezett rendezvények, valamint amellett szervezett rendezvények, valamint amellett szervezett rendezvények    időrendbenidőrendbenidőrendbenidőrendben    az alábbiak voltak:az alábbiak voltak:az alábbiak voltak:az alábbiak voltak:    

 

� 2012012012015555. január 0. január 0. január 0. január 03333.... - Évnyitó túraÉvnyitó túraÉvnyitó túraÉvnyitó túra,,,, 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.     

    

� 2012012012015555. . . . januárjanuárjanuárjanuár    24242424....    ----    MiskolcMiskolcMiskolcMiskolc    Városi Városi Városi Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram 

szervezéseszervezéseszervezéseszervezése általános    és középiskolás diákok részére a Diósgyőri vár - Kohász út - 

Hegyes-rét - Fehérkő-lápa - Lillafüred kisvonatállomás útvonalon. Az esős időjárás 

miatt a túra kis résztvevői létszám mellett, de megrendezésre került. 

Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők:        Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Sum Anna, az MVSC tagjai.  

RészRészRészRészttttvevők száma: vevők száma: vevők száma: vevők száma: 34343434    fő. fő. fő. fő.     

 

� 2012012012015555. . . . február február február február 21212121....    ----    MiskolcMiskolcMiskolcMiskolc    VárosiVárosiVárosiVárosi    Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram 

szervezéseszervezéseszervezéseszervezése általános    és középiskolás diákok részére Ómassa - Jávorkút - Kühne Andor 

út - Sebesvíz - Garadna, valamint az Ómassa - Csipkéskút - Jávorkút - Kühne Andor út - 

Létrás-tető - Savós-völgy – Lillafüred útvonalakon.    

Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők:    Balina Viktória (BFTE), Bernáth Marietta (VTBE),    Csarnai Béla (MVSC), 

Csarnai Béláné (MVSC), Szabóné Lőcsei Zsuzsanna (MVSC), Vajóczki Zsolt (BFTE), 

Váradi Zsófia (MVSC) és Zattler Szabolcs MVSC). 

Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: 161161161161    fő.fő.fő.fő.    

    

� 2015. március 01. 2015. március 01. 2015. március 01. 2015. március 01. ––––    Borsod szép útjain túramozgalom első túrájának szervezése Borsod szép útjain túramozgalom első túrájának szervezése Borsod szép útjain túramozgalom első túrájának szervezése Borsod szép útjain túramozgalom első túrájának szervezése a 

Diósgyőri Természetbarát Sport Klub közreműködésével. 

Túravezető: Túravezető: Túravezető: Túravezető: Kerekesné Szücs Katalin. 

Résztvevők számRésztvevők számRésztvevők számRésztvevők száma: a: a: a: 28 28 28 28 főfőfőfő    

 

� 2012012012015555. . . . március 15március 15március 15március 15....    ----    XVIXVIXVIXVIIIIII. Népek Tavasza TeljesítménytúraI. Népek Tavasza TeljesítménytúraI. Népek Tavasza TeljesítménytúraI. Népek Tavasza Teljesítménytúra 

A rendezvény iránti utóbbi években megnövekedett érdeklődésre tekintettel több és a 

korábban megszokott útvonalakhoz képest részben új útvonalakon jelöltük ki az egyes 

távokat. A 2014-ben létrehozott www.nepektavasza.hu honlapon bonyolítottuk idén is 

az előnevezést, illetve a legfontosabb információkat is itt tettük közzé. Ezen kívül 
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megjelent rendezvényünk kiírása a Teljesítménytúrázók Társasága, a B.-A.-Z. Megyei 

Sportszövetségek Képviselete, valamint a Miskolc Városi Diáksport Szövetség 

honlapján is. Az összes résztvevők száma: 2.200 fő, közülük 1.139 fő a megyei és városi 

diáksport szervezetek szervezésének és nevezési díj átvállalásának köszönhetően 

rajtolhatott. A teljesítménytúra szervezési előkészületeiben és megvalósításában 

közreműködők névsora Szövetségünk honlapján közzétételre került. 

 

� 2012012012015555. . . . márciusmárciusmárciusmárcius    28282828. . . . ----    Miskolc VárosiMiskolc VárosiMiskolc VárosiMiskolc Városi    Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram 

szervezéseszervezéseszervezéseszervezése általános    és középiskolás diákok részére az Ómassa - Száraz-völgy - Bánkút - 

Czékus út - Meteor-forrás - Ómassa, valamint az Ómassa - Bánkút - Czékus út - 

Csikorgó - Szentlélek - Ómassa útvonalakon. 

Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Fejér Ildikó (MVSC), Ruszkai Gábor (MVSC), Ruszkai Gáborné (MVSC), 

Solczi Ágnes (MVSC) és Vajóczki Zsolt (BFTE). 

Résztvevők száma: 1Résztvevők száma: 1Résztvevők száma: 1Résztvevők száma: 124242424    fő.fő.fő.fő.        

    

� 2012012012015555. . . . márciusmárciusmárciusmárcius    28282828....    ----    MiskolcMiskolcMiskolcMiskolc    Városi Városi Városi Városi Diáksport Szövetség felkérésére Diáksport Szövetség felkérésére Diáksport Szövetség felkérésére Diáksport Szövetség felkérésére a Ta Ta Ta Teljes körű Iskolai eljes körű Iskolai eljes körű Iskolai eljes körű Iskolai 

Egészségfejlesztési programEgészségfejlesztési programEgészségfejlesztési programEgészségfejlesztési program    (TIE) (TIE) (TIE) (TIE) keretei között keretei között keretei között keretei között a a a a Maraton, Kinizsi próbák Maraton, Kinizsi próbák Maraton, Kinizsi próbák Maraton, Kinizsi próbák első első első első 

sposposposportrtrtrtprogramprogramprogramprogramjánakjánakjánakjának    szervezéseszervezéseszervezéseszervezése    Csanyik-Királyasztal központtal, 6,0 km-es távon 

ügyességi és erőnléti feladatokkal. 

Résztvevők száma: 170 főRésztvevők száma: 170 főRésztvevők száma: 170 főRésztvevők száma: 170 fő    

 

 

Szervezetünk működésével, tevékenységével kapcsolatSzervezetünk működésével, tevékenységével kapcsolatSzervezetünk működésével, tevékenységével kapcsolatSzervezetünk működésével, tevékenységével kapcsolatosososos    egyéb történésekegyéb történésekegyéb történésekegyéb történések::::    

� Költözés a Miskolc, Selyemrét u. 1. sz. alatti irodahelyiségből. Új ügyfélfogadási hely 

keresése, bérlése. Iratok, eszközök elszállítása, elhelyezése. 

 

� Gyalogtúrázók XXII. Országos Találkozójának rendezésére való pályázás; 

 
� X. Nagy-Milic Természetjáró Baráti Találkozó előkészítése; 

 
� NEA működési és szakmai pályázatok készítése; 

 
� Miskolc Mjv. Polgármesteri Hivatalának felhívására pályázat készítése; 

 
� Együttműködési megállapodás kötése iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról 

az Avasi Gimnáziummal, a Herman Ottó Gimnáziummal, az Andrássy Gyula Műszaki 

Középiskolával, a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskolával. A diákokat 

folyamatosan bevonjuk a Szövetség rendezvényeinek megvalósításába (pl. Népek 

Tavasza Teljesítménytúra, TIE program Maraton, Kinizsi próbái, diáktúrák. 

 

 

 

 



 3 

Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2015. I. negyedévben is stabil volt.  

Az időszak fontosabb pénzmozgással járó gazdasági eseményei és tételeik:Az időszak fontosabb pénzmozgással járó gazdasági eseményei és tételeik:Az időszak fontosabb pénzmozgással járó gazdasági eseményei és tételeik:Az időszak fontosabb pénzmozgással járó gazdasági eseményei és tételeik:    

    

1./ Támogatásokkal kapcsolatos bevételek1./ Támogatásokkal kapcsolatos bevételek1./ Támogatásokkal kapcsolatos bevételek1./ Támogatásokkal kapcsolatos bevételek    

� Gyalogtúrázók XXII. Országos Találkozójának rendezésére 400.000 Ft Komoróczki 

Andrástól. 

 

2./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek2./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek2./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek2./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek    

� Ómassa kulcsosház szállásdíjból származó bevétel 8.450 Ft 

� Hollóháza kulcsosház szállásdíjból származó bevétel: 160.000 Ft 

� Értékcikk árusításból származó bevétel: 17.895 Ft 

� Tagdíjbevétel: 115.700 Ft (rendes tagok által befizetett tagdíj) 

� Nevezési díjbevétel: 1.082.500 Ft (XVIII. Népek Tavasza Teljesítménytúra) 

 

3./ Egyéb bevételek3./ Egyéb bevételek3./ Egyéb bevételek3./ Egyéb bevételek    

� Kapott kamatbevétel: 5.665 Ft     

    

4./ Kulcsosházak működtetésével összefüggésben felmerült kiadás4./ Kulcsosházak működtetésével összefüggésben felmerült kiadás4./ Kulcsosházak működtetésével összefüggésben felmerült kiadás4./ Kulcsosházak működtetésével összefüggésben felmerült kiadásokokokok    

� Ómassa kulcsosház (hulladékszállítás, épületbiztosítás, áramdíj, vízdíj, egyszerűsített 

foglalkoztatás, IFA): 40.437 Ft  

� Hollóháza kulcsosház (hulladékszállítás, épületbiztosítás, áramdíj, vízdíj, IFA): 41.064 Ft 

 
5./ Versennyel, rendezvénnyel kapcsolat5./ Versennyel, rendezvénnyel kapcsolat5./ Versennyel, rendezvénnyel kapcsolat5./ Versennyel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadásokos kiadásokos kiadásokos kiadások    

� Évnyitó túra: 500 Ft (Citrombeszerzés ára. Egyéb alapanyagok a Mikulástúra 

rendezvény során megmaradt készletből biztosítva.) 

� 2015. évi Népek Tavasza TT. rendezésével kapcsolatos kiadások: 539.756 Ft. 

� TIE programhoz kapcsolódóan egyszerűsített foglalkoztatás díja, közteher, utazási 

költségtérítés: 53.825 Ft 

 

6./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások6./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások6./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások6./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások    

� 2015.01.20-i elnökségi ülésen való részvétel utazási költségtérítés (Kemény Mihály - 
2.910 Ft) 

� Tiszaújvárosi Sport Club közgyűlésén való részvétel, minősítések átadása utazási 
költségtérítés. (Bernáth Marietta – 2.245 Ft) 

� GYOT rendezésének előkészítő megbeszélése miatt utazási költségtérítés (Tóth Éva – 
2.660 Ft) 

� Túramozgalom Bizottság ülés utazási költségtérítés (Szalai Zita – 2.700 Ft) 
� Megyei vezetők értekezlete, MTSZ, Budapest (Makár Richárd – 7.770 Ft) 

 
 

7./ Egyéb működéssel kapcsolatos kiadások7./ Egyéb működéssel kapcsolatos kiadások7./ Egyéb működéssel kapcsolatos kiadások7./ Egyéb működéssel kapcsolatos kiadások    

� Könyvelési díj (65.000 Ft); pénztárosi bérköltség és szociális hozzájárulási adója 

(56.000 Ft); postaköltség (15.940 Ft); irodaszer, nyomtatvány (3.000 Ft); fénymásolás 

(Borsod-miskolci turistaság története anyaggyűjtés 440) Ft; telefon (25.251 Ft); iroda 
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bérleti díj+kaució (46.975 Ft), eszaktura.hu domain megújítás (2.413 Ft), NEA pályázati 

díj (2.000 Ft); aláírási címpéldány (12.000 Ft); bankköltség (26.066 Ft). Ezen tételek 

mindösszesen: 255.085 Ft 

    

8./ Technikai munkára fordított kiadások8./ Technikai munkára fordított kiadások8./ Technikai munkára fordított kiadások8./ Technikai munkára fordított kiadások    

� Ilyen jellegű kiadásunk nem volt. 

 

9./ Oktatással kapcsolatos kiadások:9./ Oktatással kapcsolatos kiadások:9./ Oktatással kapcsolatos kiadások:9./ Oktatással kapcsolatos kiadások:    

� Ilyen jellegű kiadásunk nem volt. 

 
10101010./ Értékcikk./ Értékcikk./ Értékcikk./ Értékcikkekekekek    vásárlása vásárlása vásárlása vásárlása (turista térkép, OKT igazolófüzet, egyéni túranapló):    20.425 Ft 

 
11111111./ Egyéb kiadások:./ Egyéb kiadások:./ Egyéb kiadások:./ Egyéb kiadások:    

� Ilyen jellegű kiadásunk nem volt. 
 
12./ ÉMOP pályázattal kapcsolatos kiadások:12./ ÉMOP pályázattal kapcsolatos kiadások:12./ ÉMOP pályázattal kapcsolatos kiadások:12./ ÉMOP pályázattal kapcsolatos kiadások:    

� 30 db vonalkód leolvasó (Omnicode Magyarország Kft.):    723.900 Ft    
 
 
Pénzkészletérték (pénztár+bank)Pénzkészletérték (pénztár+bank)Pénzkészletérték (pénztár+bank)Pénzkészletérték (pénztár+bank)::::    

• 2015.01.01.-én: 14.809 e Ft (19 e Ft pénztárban + 14.790 e Ft bankban) 
A banki 14.790 e Ft-ból 5.168 e Ft az ÉMOP pályázatra átutalt előlegből 2014.12.31-ig 

pénzügyileg fel nem használt részösszeg. 

• 2015.03.31.-én: 13.614 e Ft (302 e Ft pénztárban + 13.312 e Ft bankban) 
A banki 13.312 e Ft-ból 3.708 e Ft az ÉMOP pályázatra átutalt előlegből 2015.01.31-ig fel nem 

használt részösszeg. 

 
 
Miskolc, 2015. április 18. 

 

 

Összeállította: Bernáth Marietta 


