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Beszámoló 

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

2016. I. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról 

 
 

A Szövetség 2016. 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 naptárban szereplő I. negyedévi szövetségi rendezésű programok, 

események, valamint amellett szervezett rendezvények időrendben az alábbiak voltak: 

 

 2016. január 02. - Évnyitó 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.  

 

 2016. január 16. - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram 

szervezése általános és középiskolás diákok részére a Lillafüred - Hámori-tó - Savós-

völgy - Szepesi-rét - Vesszős-völgyi dózerút - Lillafüred és Lillafüred - Hámori-tó - 

Savós-völgy - Szepesi-rét - Vesszős-völgyi dózerút - Lillafüred, kisvonatállomás - 

Szeleta-tető - Bedő Albert-hegy – Majálispark útvonalakon. 

Túravezetők:  Bartók Julianna, Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Solczi Ágnes, Sum Anna, az 

MVSC tagjai, Vajóczki Zsolt (BFTE), Kerekesné Szücs Katalin (DTSK).  

Résztvevők száma: 93 fő.  

 

 2016. február 27. - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram 

szervezése általános és középiskolás diákok részére Pisztrángtelep - Csókási elágazás - 

Magos-kő - Örvény-kő - Köpüs-forrás - Heteméri-völgy - Garadna vasút; ennek 

Garadna vasút - Szövetség-forrás - Huba-forrás - Alabástrom-hegy északi oldala - 

Ómassa hosszabbított útvonalán, valamint Lillafüred - Hámori-tó - Lencsés-forrás - 

Keskeny-lyuk - Ortás-rét - Nagy-Ortás-tető  - Pereces útvonalon. 

Túravezetők: Bartók Julianna (MVSC), Bernáth Marietta (VTBE), Csarnai Béla (MBSC), 

Csarnai Béláné (MVSC), Fejér Ildikó (MVSC), Fekete Tibor (VTBE), Sum Anna (MVSC), 

Vajóczki Zsolt (BFTE), Váradi Zsófia (MVSC) és Zattler Szabolcs MVSC). 

Résztvevők száma: 258 fő. 
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 2016. március 15. - XIX. Népek Tavasza Teljesítménytúra 

A rendezvény iránti utóbbi években megnövekedett diák korosztály érdeklődésre 

tekintettel az iskolai csoportok részére új útvonalakon jelöltük ki 2016-ban a távokat. 

Az egyéni résztvevők a 2015. évi teljesítménytúra útvonalával azonos távokon 

haladtak. 

Az összes résztvevő száma: 1.044 fő. A teljesítménytúra szervezési előkészületeiben és 

megvalósításában közreműködők névsora Szövetségünk honlapján közzétételre került. 

 

Szervezetünk működésével, tevékenységével kapcsolatos egyéb történések: 

 Rendkívüli közgyűlés, Alapszabály módosítása, változás bejelentés Miskolci 

Törvényszék felé. 

 Középfokú gyalogos túravezetői tanfolyam meghirdetése. 

 Technikai feladatok  

 B.-A.-Z. megyében 2015-ben kihelyezett turistaút irányjelző táblák tartalmának 

felülvizsgálata helyszíni bejárással; 

 Pünkösdi jelzőfestő tábor előkészítése; 

 Sebes-víz, Huba-forrás - Garadna kisvasút közötti dózerút jelzésének 

engedélyeztetése 

 XI. Nagy-Milic Természetjáró Baráti Találkozó előkészítése; 

 TESZEDD kelet-bükki turistautakon program előkészítése; 

 NEA működési és szakmai pályázatok készítése; 

 Miskolc Mjv. Polgármesteri Hivatalának felhívására pályázatok készítése; 

 MTSZ megyei vezetők értekezletén történő részvétel. 

 

Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2016. I. negyedévben is stabil volt.  

Az időszak fontosabb pénzmozgással járó gazdasági eseményei és tételeik: 

 

1./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek 

 Ómassa kulcsosház szállásdíjból származó bevétel 16.700 Ft 

 Hollóháza kulcsosház szállásdíjból származó bevétel: 86.400 Ft 

 Értékcikk árusításból származó bevétel: 39.380 Ft 

 Tagdíjbevétel: 146.100 Ft (rendes tagok által befizetett tagdíj) 

 Nevezési díjbevétel: 723.300 Ft (XIX. Népek Tavasza Teljesítménytúra) 

 Részvételi díj: 37.400 Ft (XI. Nagy-Milic túra 2016.03.31-ig pénztárba bevételezett 

összege.) 

 Oktatás: 240.000 Ft (Gyalogos túravezetői tanfolyam) 

 NAV SZJA 1%: 630 Ft 
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2./ Kulcsosházak működtetésével összefüggésben felmerült kiadások 

 Ómassa kulcsosház (hulladékszállítás, épületbiztosítás, áramdíj, vízdíj): 35.049 Ft  

 Hollóháza kulcsosház (hulladékszállítás, épületbiztosítás, áramdíj, gázdíj, vízdíj, IFA): 

66.061 Ft 

 

3./ Versennyel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadások 

 Évnyitó túra: 755 Ft (Citrombeszerzés ára. Egyéb alapanyagok a Mikulástúra 

rendezvény során megmaradt készletből biztosítva.) 

 2016. évi Népek Tavasza TT. rendezésével kapcsolatos kiadások: 804.079 Ft. 

 

4./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások 

 MTSZ technikai munkák megbeszélés, Miskolc: 3.400 Ft (pogácsa vásárlás) 
 

5./ Egyéb működéssel, pályázatokkal kapcsolatos kiadások 

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

(55.000 Ft); postaköltség (16.520 Ft); nyomtatvány, irodaszer (32.883 Ft); telefon 

(22.967 Ft); iroda rezsiköltség (61.310 Ft), eszaktura.hu domain megújítás (2.413 Ft); 

nepektavasza.hu domain megújítás (2.413 Ft); NEA pályázati díj (2.000 Ft); Miskolc 

Mjv. Önkormányzata pályázatok díja (7.000 Ft); bankköltség (23.707 Ft). Ezen tételek 

mindösszesen: 291.213 Ft 

 

6./ Értékcikkek vásárlása (turista térkép, OKT igazolófüzet, egyéni túranapló): 89.825 Ft 

 

7./ Egyéb kiadások: 
 Jelvényszerszám (25.400 Ft). 

 
Pénzkészletérték (pénztár+bank): 

 2016.01.01.-én: 4.753 e Ft (3 e Ft pénztárban + 4.750 e Ft bankban) 

 2016.03.31.-én: 4.793 e Ft (188 e Ft pénztárban + 4.605 e Ft bankban) 
 
 
Miskolc, 2016. április 14. 

 

 

Összeállította: Bernáth Marietta 


