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Beszámoló a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség  
2021. I.-III. negyedévi működéséről, tevékenységéről 

 
 
Szövetségünk 2021. évi működése során mind szakmai, mind gazdasági szempontból az 
Alapszabály pontjait és a járványügyi helyzetre tekintettel a mindenkor hatályos jogszabályok 
rendelkezéseit betartva folytatta működését. Ellátta mindazon általános, irányítási, 
ellenőrzési, szervezési és szakmai feladatokat, melyeket szervezetünk céljaival összhangban 
Alapszabályunk megfogalmaz. 
 

I. PROGRAMOK, ESEMÉNYEK 
 
A./ PROGRAMJAINK 
A kiemelt eseménynaptárban 2021. január - május hónapokra tervezett programok a 
járványügyi jogszabályi keretekre tekintettel sajnos elmaradtak.  
A törlésre került programok az alábbiak voltak: 

 2021. január 9. - Évnyitó túra 
 2021. március 15. - XXIV. Népek Tavasza teljesítménytúra 
 2021. április 24. - XV. Nagy-Milic Szlovák-Magyar Természetjáró Találkozó 
 2021. május 14. - B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 

 
A Népek Tavasza teljesítménytúra helyett a 2021. február 18.  és április 11. közötti időszakban 
egyénileg teljesíthető Népek Tavasza emléktúra programot hirdettünk meg Petőfi + Jókai 31 
km; Petőfi 20 km; Jókai 16 km és Márciusi Ifjak 10 km távokon. 
Teljesítők száma: 284 fő 
 
2021. májusától folytattuk a 2020-ban megkezdett és járványügyi intézkedések miatt többször 
is félbeszakadt Útjelző-vezető képzésünket. 
 
2021. május 29. - Avasi Gimnázium felkérésére túraprogram szervezése diákok részére Felső-
Majláth - Vadas Jenő-völgy - Bánya-bükk - Majális-park útvonalon.  
Túravezetők: Solczi Ágnes (MVSC), Makár Richárd (BFTE) 
Résztvevők száma: 216 fő.  

 
2021. június 25. - Megyei Szövetségünk tisztújító közgyűlése. 
 
2021. március - április - május - június - július - augusztus - MTSZ Jelzésfestés 2021 pályázat 
keretében a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség által szerződött bükki turistautak 
felújítása összesen 47,4 km hosszon.  
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Felújított turistautak: 

Útvonal Táv (km) 
Turistaút 

jelzése 

Csanyik-völgy piros sáv piros kereszt útjelzés elágazás - Csanyik-völgy 
piros kereszt zöld kereszt útjelzés elágazás  

0,3 piros kereszt 

Sanofi ÉK piros kereszt zöld kereszt útjelzés elágazás - Forrás-völgy - 

Kaszás-rét zöld sáv piros kereszt útjelzés elágazás 
3,4 piros kereszt 

Forrás-völgy piros kereszt piros kör útjelzés elágazás - Flóra-forrás 0,4 piros kör 

Hollós-tető piros sáv sárga sáv kék négyzet útjelzés elágazás - Lusta-

völgy kék sáv kék négyzet útjelzés elágazás 
2,6 kék négyzet 

Szepesi-rét piros sáv sárga sáv útjelzés elágazás - Létrás-tető - 
Jávorkút kék sáv piros sáv útjelzés elágazás 

5,5 piros sáv 

Vesszős sárga sáv piros kereszt útjelzés elágazás - Borókás-teber - 
Disznós patak piros sáv piros kereszt útjelzés elágazás 

3,4 piros kereszt 

Sebes-vízi panziótól délre piros sáv kék kereszt útjelzés elágazás - 

Sebes-vízi panzió bekötő út sárga sáv kék kereszt útjelzés elágazás  
1,1 

kék kereszt 

(piros négyzet 

helyett) 

Sebes-vízi panzió bekötő út sárga sáv kék kereszt útjelzés elágazás 

Bolhás-rét kék sáv kék kereszt útjelzés elágazás 
1,5 

kék kereszt 
(megszűnt zöld sáv 

helyett) 
Létrás-tető piros sáv sárga sáv útjelzés elágazás - Huba-forrás sárga 

sáv sárga kör útjelzés elágazás 
2,2 sárga sáv 

Jávorkút kék sáv piros sáv útjelzés elágazás - Csipkéskút - Bánkút kék 

sáv piros sáv sárga sáv zöld sáv kék kereszt sárga kereszt kék 

háromszög útjelzés elágazás 

3,8 

piros sáv és 
sárga sáv a 

fonódó 

szakaszon 

Csipkéskút piros sáv sárga sáv útjelzés elágazás - Ómassa kék sáv 

sárga sáv útjelzés elágazás 
2,9 sárga sáv 

Bánkút síház kék sáv piros sáv sárga kereszt útjelzés elágazás - 

Száraz-völgy - Ómassa kék sáv sárga kereszt útjelzés elágazás 
4,3 sárga kereszt 

Száraz-völgy sárga kereszt sárga kör útjelzés elágazás - Meteor-forrás 0,4 sárga kör 

Száraz-völgy sárga kereszt sárga kör útjelzés elágazás - Gyula-forrás 0,2 sárga kör 

Derecske-lápa nyugat kék sáv kék kereszt útjelzés elágazás - Nagy-

Ökrös-lápa - Hosszú-völgy piros sáv kék kereszt útjelzés elágazás 
2,4 kék kereszt 

Hosszú-völgy piros sáv kék kereszt útjelzés elágazás - Hór-völgy - 

Bükk Déli kapu Látogatóközpont Subalyuk Múzeum sárga sáv kék 
kereszt útjelzés elágazás 

5,6 kék kereszt 

Hór-völgy kék kereszt kék barlang útjelzés elágazás -Subalyuk-barlang 0,1 kék barlang 

Hór-völgy kék kereszt kék rom útjelzés elágazás - Ódorvár kék rom 
piros rom útjelzés elágazás 

1,8 kék rom 

Völgyfő-ház piros sáv piros rom piros kör útjelzés elágazás - 

Odvasbükki út - Hosszú-völgy piros sáv kék kereszt útjelzés elágazás 
3,6 piros sáv 

Völgyfő-ház piros sáv piros rom piros kör útjelzés elágazás - Szt. 

Erzsébet-forrás 
0,1 piros kör 

Völgyfő-ház piros sáv piros rom piros kör útjelzés elágazás - Tábor-
hegy - Ódorvár 

1,8 piros rom 
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2021. szeptember 11. - Avasi Gimnázium felkérésére túraprogram szervezése diákok részére 
Felső-Majláth - Vadas Jenő-völgy - Bánya-bükk - Majális-park útvonalon.  
Túravezetők: Solczi Ágnes (MVSC), Bernáth Marietta (MVSC) 
Résztvevők száma: 259 fő.  
 
2021. szeptember 25. - Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola részére 
túraprogram szervezése Vadaspark - Ortás-rét - Andó-kút - Keskeny-lyuk - Csanyik-völgy - 
Majális-park útvonalon.  
Túravezetők: Szőke Éva (MVSC), Zattler Szabolcs (MVSC) 
Résztvevők száma: 58 fő.  
 
B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség által irányított túramozgalmak 2021. I.-III. negyedévi 
évi teljesítőinek száma: 

 Rákóczi nyomán jelvényszerző túra a Zemplénben: 73 fő;  
 B.-A.-Z. megye teljesítménytúrázója: 3 fő;  
 Borsod szép útjain gyalogos jelvényszerző túra: 4 fő;  

 

II. GAZDÁLKODÁS 
Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2021. I.-III. negyedévben is stabil 
volt.  
A tárgyidőszaki pénzmozgással járó gazdasági események: 
 
1./ Támogatásokkal kapcsolatos bevételek 

 NAV 1% felajánlások: 109.721 Ft 
 
2./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek 

 Értékcikk árusítás (kitűzők, Rákóczi jelvényszerző túra jelvénye) bevétele: 133.160 Ft 
 Nevezési díj (Népek tavasza emléktúra): 152.400 Ft 
 Útjelző vezető képzés részvételi díj: 50.000 Ft 

 
3./ Tagdíj: 170.000 Ft 
 
4./ Működéssel kapcsolatos kiadások:  

 Selyemrét iroda rezsiköltség(áram, gáz, víz, közös költség, hulladékszállítás):110.083 Ft  
 Könyvelési díj: 63.000 Ft 
 postaköltség (szerződések, Rákóczi jelvényszerző túra teljesítése): 19.180 Ft 
 webtárhely: 5.080 Ft 
 bankköltség: 23.111 Ft 
 nyomtatvány költség: 2.890 Ft 
 egyéb kiadások (MTSZ tagdíj, közjegyzői díj, koszorú): 23.700 Ft 
 Népek tavasza emléktúra teljesítés díjazásának postázási költsége: 18.595 Ft 

 
5./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások 

 Ásványvíz, pogácsa (közgyűlés): 4.680 Ft  
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6./ Útjelző-vezető képzéssel kapcsolatos kiadások 
 Terembérlet, vizsgabizottság reprezentáció: 32.560 Ft 

 
7./ Technikai munkák 

 Szövetség jelzésfestés pályázattal kapcsolatban beszerzett festékek költsége: 87.350 Ft 
 
Fenti tételek csak a 2021. I.-III. negyedévben pénzügyileg realizált bevételeket és pénzügyileg 
felmerült kiadásokat tartalmazzák.  
A pénzmozgással nem, de készletmozgással járó tételek (kitűzők, emblémázott tollak, Rákóczi 
jelvényszerző túra jelvényértéke) értéke nem szerepel benne. 
 
Pénzkészletérték (pénztár + bank): 

 2021.01.01-én: 9.604.143 Ft (53.015 Ft pénztárban + 9.551.128 Ft bankban) 
 2021.09.30-án: 9.829.960 Ft (25.640 Ft pénztárban + 9.804.320 Ft bankban) 

 
 

III. PÁLYÁZATOK  
1./ A Magyar Természetjáró Szövetség 2021. évi Jelzésfestési pályázati felhívására 2021.03.01-
én nyújtottunk be pályázatot bükki turista utak jelzéseinek felújítására.  
Felújításra pályázott útvonal hossza: 47,4 km. Szerződéskötés megtörtént. A turistautak 
felújításában 14 fő vett részt közel 1.500 munkaórával. Az elvégzett munkák készre jelentése 
2021.09.02-án megtörtént. Az MTSZ által történő ellenőrzés és teljesítés igazolás 
megküldését követően állíthatjuk ki az elvégzett munkáról szóló számlát. 
 
 
 
Miskolc, 2021. szeptember 30.    Összeállította: Bernáth Marietta 


