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

2018. I. negyedévi működéséről, programjairól, gazdálkodásáról 
 
 

A Szövetség 2018. 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: 
 
 2018. január 03. - Évnyitó túra, melyen a Szövetség több tagegyesülete és szakosztálya 

(BFTE, DTSK, MHTE, MVSC, TSC, VTBE) 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. 
Résztvevők száma: 120 fő  
 

 2018. január 13. - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram 
szervezése általános és középiskolás diákok részére a Lillafüred - Lencsés-nyereg - 
Keskeny-lyuk - Ortás-rét - Vadaspark - Majálispark útvonalon.  
Túravezetők: Sum Anna, Szabóné Lőcsei Zsuzsanna és Fejér Ildikó (MVSC)  
Résztvevők száma: 92 fő.  

 
 2018. február 10. - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram 

szervezése általános és középiskolás diákok részére Lillafüred - Fehérkő- lápa - Ágnes-
rét – Lillafüred útvonalon. 
Túravezetők: Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Sum Anna MVSC tagok, Balabás László 
(VTBE), Bernáth Marietta, Fekete Tibor, Vajóczki Zsolt BFTE tagok 
Résztvevők száma: 172 fő.  
 

 2018. március 3. - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram 
szervezése általános és középiskolás diákok részére a Népek Tavasza diáktúrájának 
jegyében. 
Túravezetők: Sum Anna, Váradi Zsófia MVSC tagok, Balabás László (VTBE), Bernáth 
Marietta, Fekete Tibor, Vajóczki Zsolt BFTE tagok 
Résztvevők száma: 183 fő.  
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 2018. március 15. - XXI. Népek Tavasza Teljesítménytúra 
Mind az egyéni résztvevők, mind a nem miskolci diákcsoportok a 2017. évi 
teljesítménytúra útvonalakhoz képest új útvonalakon haladtak. A miskolci iskolák 
március 15-i napon való teljesítésének leválasztása, ill. a 16 km-es táv Garadna rajt-cél 
állomás ötlettel a Királyasztal leterhelését jelentősen tudtuk csökkenteni. A 
teljesítménytúrát sikeresen valósítottuk meg. 
Résztvevők száma: 1.176 fő.  

 
Szervezetünk működésével, tevékenységével kapcsolatos egyéb történések: 
 Technikai feladatok  

 B.-A.-Z. megye jelzett turistaútjainak 2018. évi felújításának előkészületi 
feladatai (útvonalak, jelzésfestők, jelzésképek fotózása, stb.)  

 Csókás és Szentlélek térségében útvonalhálózat módosítási tervek 
engedélyeztetéséhez szükséges dokumentumok előkészítése 

 2017. évi jelzésfestés pályázatban szereplő utak hiánypótlásainak teljesítése, 
készre jelentések megküldése. 

 XIII. Nagy-Milic Természetjáró Baráti Találkozó előkészítése; 
 NEA működési és szakmai pályázatok készítése; 
 MTSZ megyei vezetők értekezletén történő rendszeres részvétel. 
 

Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2018. I. negyedévben is stabil volt.  
Az időszak fontosabb pénzmozgással járó gazdasági eseményei és tételeik: 
 
1./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek 
 Ómassa kulcsosház szállásdíjból származó bevétel 0 Ft 
 Hollóháza kulcsosház szállásdíjból származó bevétel: 0 Ft 
 Értékcikk árusításból származó bevétel: 10.300 Ft 
 Tagdíjbevétel: 132.500 Ft (rendes tagok által befizetett tagdíj) 
 Nevezési díjbevétel: 1.267.800 Ft (XXI. Népek Tavasza Teljesítménytúra) 

 
2./ Kulcsosházak működtetésével összefüggésben felmerült kiadások 
 Ómassa kulcsosház (hulladékszállítás, épületbiztosítás, áramdíj): 31.450 Ft  
 Hollóháza kulcsosház (épületbiztosítás, áramdíj, gázdíj, vízdíj): 24.935 Ft 

 
3./ Versennyel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadások 
 Évnyitó túra: 1.480 Ft (Citrom, citromlé beszerzés ára. Egyéb alapanyagok 2017. évi 

készletből biztosítva.) 
 Népek Tavasza TT. rendezésével kapcsolatos kiadások: 542.545 Ft. 

 
4./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások 
 Elnökségi ülés kiküldetési díj: 3.045 Ft 
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5./ Egyéb működéssel, pályázatokkal kapcsolatos kiadások 
 Könyvelési díj (60.000 Ft); pénztárosi bérköltség és szociális hozzájárulási adója 

(55.600 Ft); postaköltség (10.655 Ft); nyomtatvány (12.420 Ft); telefon (25.585 Ft); 
iroda rezsiköltség (33.855 Ft), eszaktura.hu domain megújítás (2.413 Ft); 
nepektavasza.hu domain megújítás (2.413 Ft); bankköltség (13.260 Ft). Ezen tételek 
mindösszesen: 216.201 Ft 

 
6./ Értékcikkek vásárlása (OKT igazolófüzet, egyéni túranapló): 80.530 Ft 
 
7./ Technikai munkákkal kapcsolatos kiadások 
 2017. évi jelzésfestés pályázat pótmunkáinak elvégzését követően egyszerűsített 

foglalkoztatások és azok közterhének díja: 27.000 Ft 
 Csókás – Szentlélek közötti turista utak nyomvonal módosításainak közigazgatási 

szolgáltatási díja: 50.000 Ft 
 Anyagvásárlás (lamináló fólia, öntapadó matricák): 10.130 Ft 
 Technikai munkákhoz kapcsolódó kiküldetés: 9.380 Ft 

 
8./ Egyéb kiadások: 
 MTSZ tagdíj: 10.000 Ft. 

 
Pénzkészletérték (pénztár+bank): 

 2018.01.01-én: 5.391.634 Ft (101.495 Ft pénztárban + 5.290.139 Ft bankban) 
 2018.03.31-én: 5.681.302 Ft (78.365 Ft pénztárban + 5.602.937 Ft bankban) 

 
 
Miskolc, 2018. április 24. 
 

 
Összeállította: Bernáth Marietta 


