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I.I.I.I. AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A SZÖVETSÉG 201AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A SZÖVETSÉG 201AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A SZÖVETSÉG 201AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A SZÖVETSÉG 2016666. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL    

Szövetségünk 2016. évi működése során mind szakmai, mind gazdasági szempontból az Alapszabály 

pontjait betartva folytatta működését. Ellátta mindazon általános, irányítási, ellenőrzési, szervezési 

és szakmai feladatokat, melyeket szervezetünk céljával összhangban Alapszabályunk megfogalmaz. 

 

 

A./ ProgramjainkA./ ProgramjainkA./ ProgramjainkA./ Programjaink    

A kiemelt eseménynaptárban tervezett és megvalósult, valamint amellett megrendezett 

programjainkra az alábbiak szerint került sor. 

Hagyományos januári    Évnyitó túránkÉvnyitó túránkÉvnyitó túránkÉvnyitó túránk a Turista Pantheonban 110110110110    fő részvételévelfő részvételévelfő részvételévelfő részvételével került 

megrendezésre, melyhez a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület turistái ismét 

segítségünkre voltak. Közreműködésüknek köszönhetően láthattuk vendégül tagegyesületeink és 

szakosztályaink természetjáróit. 

 

2016. január 16. 2016. január 16. 2016. január 16. 2016. január 16. ----    MMMMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése általános    

és középiskolás diákok részére a Lillafüred - Savós-völgy - Szepesi-rét - Lillafüred, ill. Lillafüred - 

Savós-völgy - Szepesi-rét - Lillafüred - Szeleta-tető - Majálispark útvonalakon. 

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

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

Résztvevők száma: 93 Résztvevők száma: 93 Résztvevők száma: 93 Résztvevők száma: 93 fő. fő. fő. fő.     

 

2016. február 27. 2016. február 27. 2016. február 27. 2016. február 27. ----    Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése általános    

és középiskolás diákok részére Pisztrángtelep - Csókás - Magos-kő - Örvény-kő - Köpüs-forrás - 

Garadna vasút; ill. ennek Garadna vasút - Szövetség-forrás - Huba-forrás - Alabástrom-hegy északi 

oldala - Ómassa hosszabbított útvonalán, valamint Lillafüred - Lencsés-forrás - Keskeny-lyuk - Ortás-

rét - Nagy-Ortás-tető - Pereces útvonalon. 

Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: 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.Résztvevők száma: 258 fő.Résztvevők száma: 258 fő.Résztvevők száma: 258 fő.    

 

2012012012016666. . . . március 15március 15március 15március 15....    ----    XIX. Népek Tavasza TeljesítménytúraXIX. Népek Tavasza TeljesítménytúraXIX. Népek Tavasza TeljesítménytúraXIX. 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. 
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2012012012016666. . . . áprilisáprilisáprilisáprilis    2222....    ----    MiskolcMiskolcMiskolcMiskolc    Városi Városi Városi Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseDiáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseDiáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseDiáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése általános    és 

középiskolás diákok részére a Bükkszentlászló - Hegyes-rét - Ágnes-rét - Lillafüred; Miskolc-Pereces - 

Ortás-rét - Andókút - Lillafüred; valamint Miskolc - Ortás-rét - Andókút - Felső-forrás - Forrás-völgy - 

Majálispark útvonalakon.    

Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Lőcsei Zsuzsanna, Ruszkai Gáborné, Solczi Ágnes, Váradi Zsófia, Zattler Szabolcs az 

MVSC tagjai és Bernáth Marietta, Fekete Tibor, Vajóczki Zsolt a BFTE tagjai. 

Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: 322322322322    fő. fő. fő. fő.     

 

2012012012016666. április . április . április . április 23232323----án Xán Xán Xán XIIII. . . . Nemzetközi Nemzetközi Nemzetközi Nemzetközi NagyNagyNagyNagy----Milic Természetjáró Baráti TMilic Természetjáró Baráti TMilic Természetjáró Baráti TMilic Természetjáró Baráti Találkozó. alálkozó. alálkozó. alálkozó. Résztvevők száma 

magyar turisták részéről 130 fő, valamint szlovák turisták kb. 160 fő. A program szervezésében 

(előkészítés, emléklap, kitűző készítés, túravezetés) közreműködtek: Balkányi Ferenc, Bernáth 

Marietta, Kerekesné Szücs Katalin, Makár Richárd. 

    

2016. április 282016. április 282016. április 282016. április 28----30. TESZEDD kelet30. TESZEDD kelet30. TESZEDD kelet30. TESZEDD kelet----bükki turistautakon. bükki turistautakon. bükki turistautakon. bükki turistautakon. A három nap alatt Miskolctapolca, 

Majálispark, Lillafüred, Diósgyőri vár környéki turistautakon végezték a csapatok az erdőtisztítást.  

Résztvevők száma, az összegyűjtött hulladékok mennyisége: Április 28-án 14 fő 22 zsák szemetet 

szedett; 29-én 21 fő 27 zsákot. 30-án általános és középiskolásokat is bevontunk a programba. 

Ekkor a résztvevők száma 195 fő és 28 zsák összeszedett hulladék. 

A diákcsoportok túravezetői:A diákcsoportok túravezetői:A diákcsoportok túravezetői:A diákcsoportok túravezetői: Csarnai Béláné, Ruszkai Gábor, Ruszkai Gáborné, Solczi Ágnes, Sum 

Anna, Váradi Zsófia MHTE tagok; Bernáth Marietta, Fekete Tibor, Makár Richárd BFTE tagok. 

 

2016. május 142016. május 142016. május 142016. május 14----16161616----ánánánán az „Önkéntesek az önkéntesekért és a 25 éves B.„Önkéntesek az önkéntesekért és a 25 éves B.„Önkéntesek az önkéntesekért és a 25 éves B.„Önkéntesek az önkéntesekért és a 25 éves B.----A.A.A.A.----Z. Megyei Természetjáró Z. Megyei Természetjáró Z. Megyei Természetjáró Z. Megyei Természetjáró 

SzövetsSzövetsSzövetsSzövetség fejlesztéséért” program keretei közöttég fejlesztéséért” program keretei közöttég fejlesztéséért” program keretei közöttég fejlesztéséért” program keretei között Jelzőfestő tábor a Zemplénben.Jelzőfestő tábor a Zemplénben.Jelzőfestő tábor a Zemplénben.Jelzőfestő tábor a Zemplénben. A Nemzeti 

Együttműködési Alapból NEA-MA-16-SZ-0984 pályázati azonosítószám alatt finanszírozott 

programban részt vettek száma: 20 fő. A felújított turista útvonal hossz Sátoraljaújhely környékén: 

22 km. Szervezők: Makár Richárd, Bernáth Marietta 

 

2016. július 2016. július 2016. július 2016. július 9999----én én én én GyGyGyGyaaaalogszerrel Felsőtárkányba a logszerrel Felsőtárkányba a logszerrel Felsőtárkányba a logszerrel Felsőtárkányba a GyalogtúrázókGyalogtúrázókGyalogtúrázókGyalogtúrázók    XXIII. Országos TalálkozójáraXXIII. Országos TalálkozójáraXXIII. Országos TalálkozójáraXXIII. Országos Találkozójára.... A 

találkozót rendező Heves Megyei Természetbarát Szövetség részére a záró ünnepségen emlékkupát 

adott át megyei Szövetségünk.  

    

2012012012016. szeptember 176. szeptember 176. szeptember 176. szeptember 17----énénénén „A Kelet„A Kelet„A Kelet„A Kelet----Bükk Miskolc város közigazgatási területéhez közeli jelzett Bükk Miskolc város közigazgatási területéhez közeli jelzett Bükk Miskolc város közigazgatási területéhez közeli jelzett Bükk Miskolc város közigazgatási területéhez közeli jelzett 

turistaútjai tisztaságáért”turistaútjai tisztaságáért”turistaútjai tisztaságáért”turistaútjai tisztaságáért”    program keretei között erdei takarítással egybekötött diáktúra. Résztvevők Résztvevők Résztvevők Résztvevők 

száma 158 fő. száma 158 fő. száma 158 fő. száma 158 fő.     

 

2016. október 82016. október 82016. október 82016. október 8----án án án án „A Kelet„A Kelet„A Kelet„A Kelet----Bükk Miskolc város kBükk Miskolc város kBükk Miskolc város kBükk Miskolc város közigazgatási területéhez közeli jelzett turistaútjai özigazgatási területéhez közeli jelzett turistaútjai özigazgatási területéhez közeli jelzett turistaútjai özigazgatási területéhez közeli jelzett turistaútjai 

tisztaságáért”tisztaságáért”tisztaságáért”tisztaságáért”    program keretei között erdei takarítással egybekötött diáktúra.     

Túravezetők: Bartók Julianna, Bodon Lászlóné, Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Ruszkai Gábor, Ruszkai 

Gáborné, Zattler Szabolcs az MVSC tagjai; Krajecz Enikő (Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete).    

Résztvevők száma: 210 fő.Résztvevők száma: 210 fő.Résztvevők száma: 210 fő.Résztvevők száma: 210 fő.    
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2016. 2016. 2016. 2016. novembernovembernovembernovember    12121212----éééén n n n „A Kelet„A Kelet„A Kelet„A Kelet----Bükk Miskolc város közigazgatási területéhez közeli jelzett turistaútjai Bükk Miskolc város közigazgatási területéhez közeli jelzett turistaútjai Bükk Miskolc város közigazgatási területéhez közeli jelzett turistaútjai Bükk Miskolc város közigazgatási területéhez közeli jelzett turistaútjai 

tisztaságáért”tisztaságáért”tisztaságáért”tisztaságáért”    program keretei között erdei takarítással egybekötött diáktúra. Túravezetők: Bartók 

Julianna, Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Kisszely-Papp Ferencné, Ruszkai Gábor, Ruszkai Gáborné, 

Solczi Ágnes, Zattler Szabolcs az MVSC tagjai; Krajecz Enikő (Bükki Fiatalok Természetjáró 

Egyesülete, Dr. Szőke Zsuzsanna és Kanya Judit (MVTE), Bernáth Marietta és Fekete Tibor (VTBE). 

Résztvevők számaRésztvevők számaRésztvevők számaRésztvevők száma: 281: 281: 281: 281    fő.fő.fő.fő.    

    

2016. november 182016. november 182016. november 182016. november 18----20202020----án án án án „Önkéntesek az önkéntesekért és a 25 éves B.Önkéntesek az önkéntesekért és a 25 éves B.Önkéntesek az önkéntesekért és a 25 éves B.Önkéntesek az önkéntesekért és a 25 éves B.----A.A.A.A.----Z. Megyei Természetjáró Z. Megyei Természetjáró Z. Megyei Természetjáró Z. Megyei Természetjáró 

Szövetség fejlesztéséért”Szövetség fejlesztéséért”Szövetség fejlesztéséért”Szövetség fejlesztéséért”    program keretei között a 2017. évi kiemelt megyei szövetségi 

nagyrendezvények és a B.-A.-Z. megyei jelzett turistautak 5 éves festési terve előkészítése 

Aggteleken. Szervezők: Makár Richárd, Bernáth Marietta    

Résztvevők száma: 25 fő.Résztvevők száma: 25 fő.Résztvevők száma: 25 fő.Résztvevők száma: 25 fő.        

    

2016. december 32016. december 32016. december 32016. december 3----án án án án „„„„Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással”Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással”Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással”Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással”    diáktúra. 

RésztveRésztveRésztveRésztvevők száma: 755 fő.vők száma: 755 fő.vők száma: 755 fő.vők száma: 755 fő.    

Túravezetők, pontellenőrök, további rendezvény segítők:  

A    Bükki Fiatalok Természetjáró EgyesületébőlBükki Fiatalok Természetjáró EgyesületébőlBükki Fiatalok Természetjáró EgyesületébőlBükki Fiatalok Természetjáró Egyesületéből: Krajecz Enikő, Makár Richárd. 

A    Diósgyőri Természetbarát Sport Klubból: Diósgyőri Természetbarát Sport Klubból: Diósgyőri Természetbarát Sport Klubból: Diósgyőri Természetbarát Sport Klubból: Balkányi Ferenc, Csabai Barnabásné, Csabai Barnabásné, 

Csendes Gyula, Kovács Béla. A    Kazincbarcikai Természetbarát Egyesületből:Kazincbarcikai Természetbarát Egyesületből:Kazincbarcikai Természetbarát Egyesületből:Kazincbarcikai Természetbarát Egyesületből: Vannay Ilona. 

A Miskolci Helyiipari Természetbarát EgyesületbőlMiskolci Helyiipari Természetbarát EgyesületbőlMiskolci Helyiipari Természetbarát EgyesületbőlMiskolci Helyiipari Természetbarát Egyesületből: Bereczki Dániel, Bereczki Dánielné, Fekete 

Istvánné, Kalászi István, Kisszely-Papp Ferencné, Sum Anna, Varga Lászlóné, Váradi Zsófia. 

A Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályából:Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályából:Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályából:Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályából: Bartók Julianna, Csarnai Béla, Csarnai 

Béláné, Fejér Ildikó, Németh Gyuláné, Ruszkai Gábor, Ruszkai Gáborné, Solczi Ágnes, Szabóné Lőcsei 

Zsuzsa, Takács Gabriella, Zattler Szabolcs. 

A TTTTiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályából: iszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályából: iszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályából: iszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályából: Balatonné Horváth Krisztina,    Bánrévi 

Tamás, Bodnár Józsefné, Csuhai Dezsőné, Farkas János, Fülöp Ferencné, Kemény Mihály, Kun 

Albertné, Kun Zsuzsa Krisztina, Molnárné Nemes Éva, Onda Lászlóné, Salap Julianna, Szabó András, 

Szabó László, Szegő András, Szegő Andrásné, Szemenyei Zsuzsanna, Tóth Éva, Verdó István.  

A Vasutas Természetjárók Bükki Egyesületéből:Vasutas Természetjárók Bükki Egyesületéből:Vasutas Természetjárók Bükki Egyesületéből:Vasutas Természetjárók Bükki Egyesületéből: Balabás László, Bernáth Marietta, Fekete Tibor. 

 

B./ Tagszervezeteink tevékenységének, programjaiB./ Tagszervezeteink tevékenységének, programjaiB./ Tagszervezeteink tevékenységének, programjaiB./ Tagszervezeteink tevékenységének, programjainak nak nak nak segítése, kedvezményeksegítése, kedvezményeksegítése, kedvezményeksegítése, kedvezmények    

A természetjárás népszerűsítése és az ismeretterjesztés érdekében, továbbá a környezet- és 

természetvédelem jegyében szervezett Szövetségi programjaink megvalósítása mellett figyelmet 

fordítottunk tagszervezeteink tevékenységének segítésére is. 

Együttműködő tagjaink valamennyi túráját, egyéb programjait éves túranaptárban foglaltuk össze, 

melyet az érdeklődők naprakészen érhettek el Szövetségünk honlapján keresztül.  

Az éves megyei eseménynaptár összeállítása kapcsán összehangoltuk a nagy résztvevői létszámú 

programok rendezési időpontjait.  

Folyamatosan közreműködtünk tagegyesületeink, szakosztályaink jelentős eseményeinek 

honlapunkon, Facebook oldalunkon, levelező listáinkon való propagálásában.  
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Tagszervezeteink túravezetői bázisának megerősítése céljából bronz jelvényes túravezetői 

tanfolyamot szerveztünk. 

Igény esetén segítettük tagszervezeteink teljesítménytúrái, tájékozódási versenyei kitűzőinek 

gyártását. A Szövetségünk munkáját rendszeresen és nagyobb létszámmal segítő tagszervezeteink 

részére térítésmentesen biztosítottunk kitűző alapanyagot.  

Szövetségünk eszközeit (pl. sátorpavilon, asztalok, székek, molinók, egyéb kisebb eszközök 

teljesítménytúra rendezéshez kapcsolódóan) szintén térítésmentesen használhatták tagjaink. 

Két tagszervezetünk részéről felmerült igény alapján térítésmentesen biztosítottuk Szövetségünk 

irodahasználatát egyesületi, szakosztályi megbeszélésekhez, elnökségi ülésekhez. 

Ezen kívül számos jogi, gazdasági és sportszakmai kérdés megválaszolásában is rendelkezésre 

álltunk tagszervezeteink részére.  

Tagszervezeteink természetjárói önköltségi áron vehettek részt a XI. Nemzetközi Nagy-Milic 

Természetjáró Baráti Találkozón, nagyobb árkedvezménnyel a XIX. Népek Tavasza 

Teljesítménytúrán és térítésmentesen a Mikulástúrán. 

Valamennyi tagunk számára jelentős kedvezménnyel biztosított karácsonyi térképvásárt is 

szerveztünk. Továbbra is térítésmentesen láttuk el a tagszervezeteink természetjáróinak 

minősítésével kapcsolatos feladatokat. 

 

DDDD./ ./ ./ ./ Technikai munkák Technikai munkák Technikai munkák Technikai munkák     

A különféle természetjáró programok mellett 2016-ban is kiemelt figyelmet fordítottunk megyénk 

jelzett útjainak karbantartására.  

    

D1./ Jelzésfestési munkákD1./ Jelzésfestési munkákD1./ Jelzésfestési munkákD1./ Jelzésfestési munkák    

aaaa./ ./ ./ ./ B.B.B.B.----A.A.A.A.----Z. Z. Z. Z. mmmmegyei turistautakegyei turistautakegyei turistautakegyei turistautak    jelzésjelzésjelzésjelzésfelújításafelújításafelújításafelújítása    a Magyar Természetjáró Szövetség a Magyar Természetjáró Szövetség a Magyar Természetjáró Szövetség a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) (MTSZ) (MTSZ) (MTSZ) által által által által 

biztosított biztosított biztosított biztosított forrásforrásforrásforrásbbbbólólólól    

Az MTSZ felhívására megyei szövetségünk, ill. két tagszervezetünk nyújtott be 2016-ban pályázatot. 

A megvalósításoknak köszönhetően 186,8 km jelzett turistaút újult meg tavaly megyénkben, 

elsősorban a Zempléni-hegységben (a felújított utak 95 %-a erre a tájegységre esik).  

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség festési pályázatát megvalósítók 68,9 km, a Hegyre Fel! 

Természetjáró Egyesület 108,9 km, a Szendrő Városi Sport Klub Természetjáró Szakosztálya 9,0 km 

turistaút jelzését újította fel.  

A szövetségi kivitelezés során a Sátoraljaújhely térsége jelzett turistaútjai jelzésrendszere 

átdolgozásra, ésszerűsítésre került. 

 

b./ b./ b./ b./ Pályázaton kívül végzett jelzésfestési munkákPályázaton kívül végzett jelzésfestési munkákPályázaton kívül végzett jelzésfestési munkákPályázaton kívül végzett jelzésfestési munkák    

b1./ Új útvonalak létrehozásab1./ Új útvonalak létrehozásab1./ Új útvonalak létrehozásab1./ Új útvonalak létrehozása    

� 2016. februárban Szövetségünk kivitelezésében Miskolcon a Móra Ferenc utca Piros sáv 

jelzést a Hóvirág utcai autóbusz megállóval a Piros négyzet jelzéssel kötöttük össze. 

� A Diósgyőri Természetbarát Sport Klub természetjárói Balkányi Ferenc irányításával 2016. 

májusban a Sebes-víz, Huba-forrás - Garadna kisvasút közötti dózerút Zöld kör jelzését 
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alakították ki. Az új jelzés a Sebes-vízi Zöld sávval, illetve az Alabástrom-hegy északi oldalán 

futó Sárga sávval, továbbá a Kék kereszt jelzéssel a Garadnára kisvonattal érkező 

kisgyermekes családos kirándulóknak, ill idősebb túrázóknak is könnyen teljesíthető útvonal 

alternatívákat nyújt. 

 

b2./ Meglévő b2./ Meglévő b2./ Meglévő b2./ Meglévő útvonalak útvonalak útvonalak útvonalak ideiglenes ideiglenes ideiglenes ideiglenes karbantartásakarbantartásakarbantartásakarbantartása    

� A Diósgyőri Természetbarát Sport Klub természetjárói szintén 2016 májusában kisebb 

javítási-karbantartási munkát végeztek a Szarvas-kút - Kecskeláb-rét Sárga kereszt jelzésen. 

� Szövetségünk karbantartásában pedig a Keskeny-lyuk - Andó-kút között vezető Zöld kör, ill. 

Andó-kút - Galya-oldal között vezető Sárga sáv kapott ideiglenes javítást. 

 

D2./ Jelzett turistautak egyéb infrastruktúrájának 2016D2./ Jelzett turistautak egyéb infrastruktúrájának 2016D2./ Jelzett turistautak egyéb infrastruktúrájának 2016D2./ Jelzett turistautak egyéb infrastruktúrájának 2016----ban elvégzett feladataiban elvégzett feladataiban elvégzett feladataiban elvégzett feladatai    

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

helyszíni bejárással, értékeléssel. A feltárt hibák Magyar Természetjáró Szövetség részére történő 

továbbítása. A feladatban résztvevők: Garadnay Sándor, Makár Richárd, Szamosi Csaba. 

 

D3D3D3D3./ Térkép, turistakalauz lektorálási feladat./ Térkép, turistakalauz lektorálási feladat./ Térkép, turistakalauz lektorálási feladat./ Térkép, turistakalauz lektorálási feladataiaiaiai    

2016-ban is meghatározó szerepet töltöttünk be a megyei turistatérképek és kalauzok 

lektorálásában, melynek köszönhetően több kiadvány is új kiadással jelent meg az elmúlt évben. 

A lektorálási feladatok elvégzésében közreműködtek: Balkányi Ferenc, Makár Richárd, Szamosi 

Csaba. 

    

EEEE././././    Oktatási tevékenységOktatási tevékenységOktatási tevékenységOktatási tevékenység    

Szövetségünk 2016. évben középfokú bronz jelvényes túravezető képzést indított. A már gyakorlott 

túrázók számára meghirdetett tanfolyamra 21 fő jelentkezett a megye túraegyesületeinek tagjaiból. 

A tanfolyam mindenekelőtt a képzés gyakorlati részét helyezte előtérbe. A 17 témakörre kiterjedő 

elméleti foglalkozások és a Bükk hegység több területét is érintő gyakorló túrákon való kötelező 

részvétel mellett a résztvevők egyesületi túrákon, teljesítménytúrán, diáktúra, turista rendezvény 

rendezésében, TeSzedd! - akció és jelzésfestési munkákon is gyakorolhatták a túravezetés 

változatos feladatait. A rendszeres lekötöttséget néhányan ugyan nem tudták vállalni, de a 

vizsgákon való részvétel lehetőségét végül 17 fő teljesítette.  

A tanfolyam befejezését jelentő írásbeli és gyakorlati vizsgákra júniusban került sor, melyet minden 

vizsgázó sikerrel teljesített. A tanfolyam főszervezője Garadnay Sándor. A tanfolyam főszervezője Garadnay Sándor. A tanfolyam főszervezője Garadnay Sándor. A tanfolyam főszervezője Garadnay Sándor.     

Az oktatási, vizsgáztatási, szervezési munkát segítő további túravezetők: Bernáth Marietta, Fekete 

Tibor, Garadnay Sándor, Szalai Zita, Szamosi Csaba, Váradi Zsófia és Zattler Szabolcs. 

A természetjárással kapcsolatos ismeretek átadására havonként megrendezésre kerülő diáktúra 

sorozatunk túráin, gyakorlati úton is eleget tettünk. 
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FFFF././././    BizottságainkBizottságainkBizottságainkBizottságaink    

Szövetségünk a törvényi előírásoknak, valamint szakmai elvárásoknak megfelelően elvégzett 

feladatokat különböző bizottságainak, az abban tevékenykedő túratársaknak, valamint a 

munkájukat változó intenzitással segítő önkénteseknek köszönheti. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Technikai Bizottságban közreműködő túratársak 

tájegységi koordináló munkájáért, Antal Ferencnek, Makár Richárdnak, Szamosi Csabának, Tóth 

Ferenc Attilának, Tóthné Hangonyi Grétának, Zattler Szabolcsnak. 

Köszönjük a Felügyelő Bizottság tagjainak - Dallos Máriának, Lugosi Juditnak, Váradi Zsófiának - 

ellenőrző tevékenységét.  

Köszönjük a természetjárók minősítésével foglalkozó Minősítési bizottság vezetését Csarnai 

Bélánénak, valamint a munkáját segítő Sum Anna, Solczi Ágnes közreműködését.  

A túramozgalom Bizottságban történő közreműködést Solczi Ágnesnek, Sum Annának, Szalai 

Zitának, Vannay Ilonának. 

Köszönjük az Oktatási Bizottság munkájának irányítását, tanfolyami oktató tevékenységét Garadnay 

Sándornak. Továbbá a túravezetők által a diáktúrákon nyújtott térítésmentes oktatást, nevelést. 

A Gazdasági Bizottság munkájának vezetését Bernáth Mariettának, lelkiismeretes pénztárosi és 

értékcikk árusítási munkavégzését Utrata Péternének.  

Köszönjük honlapunk karbantartását Zattler Szabolcs túratársunknak. 

S végül bízunk abban, hogy körültekintő tevékenységünk és gazdálkodásunk eredményeképpen a 

Fegyelmi és Etikai Bizottságunk tagjai - Demeter László, Kovács Attila és Sütő Menyhért - továbbra is 

egyéb szövetségi munkánkat tudják majd közreműködésükkel segíteni. 

 

GGGG./ ./ ./ ./ ÖsszefoglalásÖsszefoglalásÖsszefoglalásÖsszefoglalás    

Szövetségünk legfőbb célkitűzése továbbra is a természetjáró tevékenység népszerűsítése, melynek 

során legfontosabb közhasznú tevékenységeink az egészségmegőrzés, oktatás-nevelés, 

ismeretterjesztés, képességfejlesztés, természet- és környezetvédelem, valamint sport, a 

munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység 

kivételével. 

Szervezetünk tagegyesületeinek, szakosztályainak száma 2016. év végén 27 szervezet, 1367 fő 

természetjáróval. 

A kapott támogatásokat a pályázati céloknak megfelelően használtuk fel és számoltuk el. A kitűzött 

célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységünk az egész társadalom javára szolgált. 
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II.II.II.II. A SZÖVETSA SZÖVETSA SZÖVETSA SZÖVETSÉG 201ÉG 201ÉG 201ÉG 2016666....    ÉVI GAZDÁLKODÁSAÉVI GAZDÁLKODÁSAÉVI GAZDÁLKODÁSAÉVI GAZDÁLKODÁSA    

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kettős könyvvitelt vezető szervezetként 2016. évben 

gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú 

egyszerűsített éves beszámolót állított össze.  

 

A./ MérlegA./ MérlegA./ MérlegA./ Mérleg    

A mérleg főösszege 15.63215.63215.63215.632    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft, melyből a saját tőke 11111111....540540540540    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft. A részletes kimutatást „A 

kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” 

elnevezésű Pk-242 jelű nyomtatvány tartalmazza. 

Befektetett eszközeink értékeBefektetett eszközeink értékeBefektetett eszközeink értékeBefektetett eszközeink értéke a 2016. év előtt beszerzett tárgyi eszközök, immateriális javak 

elszámolt értékcsökkenési leírásának köszönhetően 12121212....053053053053    eeeezer zer zer zer FtFtFtFt----rólrólrólról 11110000....914914914914    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft----ra ra ra ra csökkentcsökkentcsökkentcsökkent. 

Értékcsökkenési leírást számoltunk el a 3527 Miskolc, Selyemrét u. 30. fsz. 2. ingatlanunk, az 

ómassai, hollóházi kulcsosházaink, továbbá az ÉMOP pályázathoz kapcsolódóan beszerzett 

kerékpáros műszaki elsősegélycsomagok és immateriális javak (Kéktúra honlap- és szoftver-

fejlesztés) befektetett eszközökhöz kapcsolódóan. 

Forgóeszközeink állományaForgóeszközeink állományaForgóeszközeink állományaForgóeszközeink állománya a 2015. évi záró 11111111....192192192192    eeeezer zer zer zer FtFtFtFt----rólrólrólról a 2016. év mérleg fordulónapra 4444....718718718718    

ezer ezer ezer ezer FtFtFtFt----ra ra ra ra csökkentcsökkentcsökkentcsökkent    (Készletérték: 55 ezer Ft; Követelések: 39 ezer forint; Pénzeszközök: 4.624 ezer 

Ft).  

A forgóeszköz állomány jelentős csökkenésének legfőbb oka (4.624 ezer Ft értékben) az ÉMOP 

pályázathoz kapcsolódóan az idegen helyen tárolt készletérték Magyar Természetjáró Szövetség 

részére térítésmentesen történő átadása tesz ki (Magyar Természetjáró Szövetségnél tárolt Kékkör 

túrakönyvek, ill. reklám ajándéktárgyak). Ezen kívül 150150150150    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft----tal csökkent tal csökkent tal csökkent tal csökkent szervezetünk szervezetünk szervezetünk szervezetünk 

értékcikkeinek, értékcikkeinek, értékcikkeinek, értékcikkeinek, alapanyagánakalapanyagánakalapanyagánakalapanyagának (térképek, kalauzok, túramozgalom jelvények, kitűző gyártáshoz 

használt fémalap) készletértéke.  

A KKKKövetelések övetelések övetelések övetelések 1.610 ezer Ft1.610 ezer Ft1.610 ezer Ft1.610 ezer Ft----rrrról 39 ezer Ftól 39 ezer Ftól 39 ezer Ftól 39 ezer Ft----ra ra ra ra való való való való csökkenéscsökkenéscsökkenéscsökkenés különbözete szintén az ÉMOP az ÉMOP az ÉMOP az ÉMOP 

pályázathoz kapcsolódópályázathoz kapcsolódópályázathoz kapcsolódópályázathoz kapcsolódó.  

A Pénzeszközök Pénzeszközök Pénzeszközök Pénzeszközök 4.7534.7534.7534.753    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft----ról 4.ról 4.ról 4.ról 4.624624624624    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft----ra ra ra ra csökkcsökkcsökkcsökkentek, entek, entek, entek, melynek oka, hogy szövetségi 

működési kiadásainkat a Magyar Természetjáró Szövetség támogatásán kívül egyéb pályázati 

támogatás híján közhasznú tevékenységeink eredmény forrásából teremtjük elő, mely csekélyebb 

mértékű volt 2016-ban. 

Eszközeink összes értéke Eszközeink összes értéke Eszközeink összes értéke Eszközeink összes értéke fentiek alapján fentiek alapján fentiek alapján fentiek alapján 23232323....245245245245    eeeezer Ftzer Ftzer Ftzer Ft----ról ról ról ról 15151515....632632632632    eeeezer zer zer zer FtFtFtFt----ra ra ra ra változottváltozottváltozottváltozott. . . .     

 

A mérleg forrásoldalának tételei közül a Saját tőke Saját tőke Saját tőke Saját tőke a 2015. éa 2015. éa 2015. éa 2015. évi záró vi záró vi záró vi záró 8888....333344449999    eeeezer Ftzer Ftzer Ftzer Ft----ról ról ról ról a a a a 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 

mérleg forduló napra mérleg forduló napra mérleg forduló napra mérleg forduló napra 11111111....540540540540    eeeezer zer zer zer FtFtFtFt----rararara nőtt. Ennek oka a közhasznú tevékenységből, azon belül is a 

kapott támogatásból származó tárgyévi eredmény. Ez az eredmény az ÉMOP pályázat 2016-ban 

realizált azon támogatás bevétele, mellyel szemben felmerült kiadás tételek 2015-ben jelentkeztek. 

RöviRöviRöviRövid lejáratú kd lejáratú kd lejáratú kd lejáratú kötelezettségünk ötelezettségünk ötelezettségünk ötelezettségünk 14141414.7.7.7.745 45 45 45 eeeezer zer zer zer FtFtFtFt----os os os os 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi mérleg fordulónapi záró értékmérleg fordulónapi záró értékmérleg fordulónapi záró értékmérleg fordulónapi záró értékeeee    69696969    ezer ezer ezer ezer 

FtFtFtFt----ra csökkentra csökkentra csökkentra csökkent    2016. december 312016. december 312016. december 312016. december 31----rererere.... A 69 ezer Ft kötelezettség a december havi pénztárosi 

munkabér és hozzá kapcsolódó adó és járulékfizetési kötelezettség, egyszerűsített foglalkoztatás 
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közterhe, valamint két januári fizetési kötelezettségű, azonban decemberben beérkezett szállítói 

számla összege.  

A kötelezettségek nagyarányú csökkenésének oka az ÉMOP pályázat miatt 2014-ben kapott és 

előlegként nyilvántartott összeg (6.753 ezer Ft), valamint a pályázat utófinanszírozására tekintettel 

a Magyar Természetjáró Szövetségtől az ÉMOP pályázat beszerzéseinek kiegyenlítéséhez kapott 

kölcsön (7.975 ezer Ft) 2016. évi kivezetése könyvelésünkből a projekt lezárására tekintettel. 

A mérleg forrásoldalának Passzív iPasszív iPasszív iPasszív időbeli elhatárolásakéntdőbeli elhatárolásakéntdőbeli elhatárolásakéntdőbeli elhatárolásaként megjelenő 4.0234.0234.0234.023    ezer Ft az ÉMOP pályázatezer Ft az ÉMOP pályázatezer Ft az ÉMOP pályázatezer Ft az ÉMOP pályázat 

2015-ben és 2016-ban kapott támogatásának azon részösszege, melyet a projekttel összefüggésben azon részösszege, melyet a projekttel összefüggésben azon részösszege, melyet a projekttel összefüggésben azon részösszege, melyet a projekttel összefüggésben 

beszerzett immateriális javakbeszerzett immateriális javakbeszerzett immateriális javakbeszerzett immateriális javak (honlap és szoftverfejlesztés), ill. tárgyi eszköz beszerzéstárgyi eszköz beszerzéstárgyi eszköz beszerzéstárgyi eszköz beszerzés (kerékpáros 

műszaki elsősegélycsomagok) jövőbelijövőbelijövőbelijövőbeli    értékcsökkenési leírásainak elszámolásához tartalékértékcsökkenési leírásainak elszámolásához tartalékértékcsökkenési leírásainak elszámolásához tartalékértékcsökkenési leírásainak elszámolásához tartalékolnunk olnunk olnunk olnunk 

kkkkellellellell. . . .     

    

B./ EredménykimutatásB./ EredménykimutatásB./ EredménykimutatásB./ Eredménykimutatás    

A mellékelt Pk-242 jelű nyomtatvány tartalmazza a 2016. évi gazdálkodás eredménykimutatását, 

mely alapján AlaptevékenységünAlaptevékenységünAlaptevékenységünAlaptevékenységünk k k k nettó árnettó árnettó árnettó árbevételebevételebevételebevétele    2.753 ezer Ft-tal    3333....174174174174    ezer Forintra ezer Forintra ezer Forintra ezer Forintra csökkentcsökkentcsökkentcsökkent    

2012012012015555....    évhez képestévhez képestévhez képestévhez képest....    Legfőbb oka, hogy 2014-ben a Gyalogtúrázók XXII. Országos Találkozója 

résztvevői által befizetett összegek növelték közhasznú tevékenységünk bevételét.  

Alaptevékenységünk egyéb bevételeiAlaptevékenységünk egyéb bevételeiAlaptevékenységünk egyéb bevételeiAlaptevékenységünk egyéb bevételei 13.874 ezer Ft-ról 11110000....510510510510    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft----ra ra ra ra csökkentecsökkentecsökkentecsökkentekkkk, melynek 

legfőbb oka a kapott támogatások, azon belül az ÉMOP pályázat 2016. évre eső részösszegének 

csökkenése 2015-höz képest. 

Alaptevékenységünk pénzügyi műveleteinek bevételeiAlaptevékenységünk pénzügyi műveleteinek bevételeiAlaptevékenységünk pénzügyi műveleteinek bevételeiAlaptevékenységünk pénzügyi műveleteinek bevételei 43 ezer Ft-ról 6666    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft----ra csökkentra csökkentra csökkentra csökkentekekekek, melynek 

oka a betéti kamatlábak csökkenése. 

Így öÍgy öÍgy öÍgy összes bevételünk 201sszes bevételünk 201sszes bevételünk 201sszes bevételünk 2016666----bbbbaaaan n n n 11113333....690690690690    eeeezer zer zer zer Ft voltFt voltFt voltFt volt, mely , mely , mely , mely 6.6.6.6.154154154154    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft----tal tal tal tal kevesebbkevesebbkevesebbkevesebb    2012012012015555. évhez . évhez . évhez . évhez 

képest.képest.képest.képest. Vállalkozói tevékenységet 2016-ban sem folytattunk.    

 

Az alaptevékenységünk összes ráfordításaalaptevékenységünk összes ráfordításaalaptevékenységünk összes ráfordításaalaptevékenységünk összes ráfordítása 10101010....499499499499    ezer Ft voltezer Ft voltezer Ft voltezer Ft volt, mely, mely, mely, mely 2015. évhez képest 11.835 ezer 

Ft-tal kevesebb. Ennek legfőbb oka az ÉMOP pályázat beszerzései lezárultak, a projekt a fenntartási 

fázisába került. Így kiadásként csak az értékcsökkenési leírás alá vont befektetett eszközök 

értékcsökkenési leírási összegei jelentkeznek. 

Adózás előtti eredményünk Adózás előtti eredményünk Adózás előtti eredményünk Adózás előtti eredményünk 3.191 3.191 3.191 3.191 eeeezer zer zer zer FFFFt lettt lettt lettt lett a beszámolási időszakban, melynek okaokaokaoka, hogy az az az az ÉMOP ÉMOP ÉMOP ÉMOP 

pályázatpályázatpályázatpályázat    kiadásainak ellentételezésre a támogatások egy része 2016kiadásainak ellentételezésre a támogatások egy része 2016kiadásainak ellentételezésre a támogatások egy része 2016kiadásainak ellentételezésre a támogatások egy része 2016----ban folyban folyban folyban folytttt    bebebebe, miközben a kiadás , miközben a kiadás , miközben a kiadás , miközben a kiadás 

tételek 2015tételek 2015tételek 2015tételek 2015----ben jelentkeztek. ben jelentkeztek. ben jelentkeztek. ben jelentkeztek. (Utófinanszírozás.)    

Vállalkozási tevékenységünk tárgyidőszakban nem volt, így társasági adófizetési kötelezettség sem 

keletkezett.  

Mindezek alapján Mindezek alapján Mindezek alapján Mindezek alapján 2012012012016666. évi ga. évi ga. évi ga. évi gazdálkodásunkat zdálkodásunkat zdálkodásunkat zdálkodásunkat 3333....191191191191    eeeezer zer zer zer Ft Ft Ft Ft eredménnyeleredménnyeleredménnyeleredménnyel    zártuk.zártuk.zártuk.zártuk. 

 

A 2016. évi tervezett adatokhoz képest ténylegesen realizált bevételeket és az ezekkel szemben 

felmerült ráfordítások részletes bemutatását külön táblázat tartalmazza bevétel nemenként, 

valamint költséghelyenként. 
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C./ C./ C./ C./ Közhasznúsági mellékletKözhasznúsági mellékletKözhasznúsági mellékletKözhasznúsági melléklet    

A mellékelt Pk-242 nyomtatvány tartalmazza közhasznúsági mellékletünket, melyben bemutatásra 

kerülnek közhasznú tevékenységeink, az egyes programokban részt vettek száma, valamint főbb 

eredményeink. 

Közhasznú tevékenységünk érdekében meglévő vagyont nem használtunk fel, cél szerinti juttatást 

nem biztosítottunk, továbbá vezető tisztségviselőink sem részesültek juttatásban. 

Közhasznú jogállásunk vizsgálatához az erőforrás ellátottság és társadalmi támogatottság mutatói 

szintén meghatározásra és bemutatásra kerültek. 2016. évi gazdálkodásunk alapján a kapott 

mutatók értékei szerint a közhasznú minősítés feltételeinek Szövetségünk megfelelt.  

    

D./ Kiegészítő mellékletD./ Kiegészítő mellékletD./ Kiegészítő mellékletD./ Kiegészítő melléklet    

A Pk-242 nyomtatvány kiegészítő mellékletében kerülnek részletesen bemutatásra a 2016. évi 

kapott támogatások, azok jogcímenként részletezett felhasználásai, valamint rövid szöveges 

ismertetéseik. 

Miskolc Mjv. Önkormányzatának Sport Mecénás Alapjából 150 ezer Ft támogatást kaptunk a 

„Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással” program megrendezéséhez, melyet 

kiegészítettünk az SZJA 1% felajánlásokból kapott támogatások egy részével. Az SZJA 1 % másik 

részét működési kiadásainkra fordítottuk. 

Miskolc Mjv. Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapjából 35 ezer Ft támogatást kaptunk a 

„Kelet-Bükk Miskolc város közigazgatási területéhez közeli jelzett turistaútjai tisztaságáért” program 

megrendezéséhez.  

Működési kiadásainak fedezésére 297 ezer Ft támogatást kaptunk a Magyar Természetjáró 

Szövetségtől.  

Az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0160 pályázattal összefüggésben 9.260 ezer Ft támogatást 

könyvelhettünk el 2016-ban Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, ill. Magyar Természetjáró Szövetség). 

Az Meberi Erőforrások Minisztériuma 548 ezer Ft-tal támogatta „Önkéntesek az önkéntesekért és a 

25 éves B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség fejlesztéséért” programunkat. 

 

A kapott és tárgyévben felhasznált támogatásokat a pályázati céloknak megfelelően használtuk fel 

és számoltuk el. A kitűzött célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységünk az egész 

társadalom javára szolgált. 

    

Miskolc, 2017. május 11. 

Makár Richárd 
Elnök 

Záradék: 

E közhasznúsági jelentést a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 2017. május 26-i 

ülésén elfogadta. 

 

Makár Richárd 
Elnök 


