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I. AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A SZÖVETSÉG 2021. ÉVI 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. 
 
A./ PROGRAMJAINK 
A kiemelt eseménynaptárban tervezett programok az év első részében a járványügyi jogszabályi 
keretekre tekintettel sajnos elmaradtak. A járványveszéllyel nem vagy kevésbé érintett hónapokban  
megrendezett programjainkat megtartottuk. 
 
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. 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.  
Részletes bemutatás a C. pontban. 
 
2021. június 25. - Megyei Szövetségünk közgyűlése. 
 
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.  
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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.  
 
2021. október hónapban - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogramok 
szervezése általános és középiskolás diákok részére. 
Az októberi túrákon résztvevők száma mindösszesen: 390 fő. 
 

 2021. október 02. - Avasi Gimnázium túra Majális-park - Ortás-rét - Nagy-Ortás- tető - 
Pálinkás-nyereg - Pereces - Égés-tető-alja - Köpüs-völgy - Királyasztal - Majális-park 
útvonalon. 
Túravezetők: Veres Gábor (BFTE), Bernáth Marietta (MVSC) 
Résztvevők száma: 219 fő 
 

 2021. október 09. - Majális-park - Forrás-völgy - Keskeny-lyuk - Sanofi - Majális-park 
útvonalon túra 

 Fazekas utcai Általános Iskola felső tagozatos korosztály részére  
Túravezető: Solczi Ágnes (MVSC) 
Résztvevők száma: 29 fő  

 Diósgyőri Nagy Lajos király Általános Iskola részére 
Túravezető: Bernáth Marietta (MVSC), Fekete Tibor (MVSC) 

  Résztvevők száma: 36 fő 
 

 2021. október 16. - Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola részére 
Garadna-vasút autóbusz megállóhely - Szentléleki-völgy - Köpüs-forrás - Szentlélek - Ómassa 
- Sebes-víz - Szövetség-forrás - Garadna vasút autóbusz megállóhely útvonalon. 
Túravezetők: Zattler Szabolcs (MVSC), Szőke Éva (MVSC) 

 Résztvevők száma: 58 fő 
 

 2021. október 16. - Rónai Ferenc Általános Iskola részére a Majális-park - Forrás-völgy - 
Keskeny-lyuk - Sanofi - Majális-park útvonalon. 
Túravezetők: Kocsis Éva (MVSC), Csarnai Béla (MVSC) 
Résztvevők száma: 32 fő 
 

 2021. október 23. - Fazekas utcai Általános Iskola alsó tagozatos korosztály részére 
Pisztrángkeltető autóbuszmegálló - Csókás - Soros-teber - Andókút - Lencsés-nyereg - 
Lillafüred kisvonatállomás útvonalon. 
Túravezető: Németh Gyuláné (MVSC) 
Résztvevők száma: 16 fő 
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2021. november hónapban - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogramok 
szervezése általános és középiskolás diákok részére. 
A novemberi túrákon résztvevők száma mindösszesen: 402 fő. 
 

 2021. november 06. - Avasi Gimnázium túra Majális-park - Gulicska - Felsőhámor - Lillafüred 
- Hámori-tó - Lencsés-nyereg - Szeleta-tető - Majális-park útvonalon. 
Túravezetők: Veres Gábor (BFTE), Kispataki Csaba (TSC) 
Résztvevők száma: 218 fő 

 
 2021. november 13. - Rónai Ferenc Általános Iskola részére Garadna-vasút autóbusz 

megállóhely - Szentléleki-völgy - Köpüs-forrás - Szentlélek - Ómassa - Sebes-víz - Szövetség-
forrás - Garadna vasút autóbusz megállóhely útvonalon. 
Túravezető: Solczi Ágnes (MVSC) 

 Résztvevők száma: 28 fő 
 

 2021. november 13. - Diósgyőri Nagy Lajos király Általános Iskola részére Bükkszentlászló, - 
Nagy-hegy - Hegyes-tető - Hegyes-rét - Fehérkő-lápa - Kaán Károly-forrás – Bükkszentlászló 
útvonalon. 
Túravezető: Kocsis Éva (MVSC) 
Résztvevők száma: 31 fő 
 

 2021. november 13. - Fazekas utcai Általános Iskola felső tagozatos korosztály részére 
Majális-park - Ortás-rét - Keskeny-lyuk - Lencsés-nyereg - Lillafüred kisvonat állomás 
útvonalon. 
Túravezető: Fejér Ildikó (MVSC) 
Résztvevők száma: 22 fő 

 
 2021. november 20. - Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola részére 

Bükkszentlászló, - Nagy-hegy - Hegyes-tető - Hegyes-rét - Fehérkő-lápa - Kaán Károly-forrás - 
Bükkszentlászló útvonalon. 
Túravezetők: Zattler Szabolcs (MVSC), Szőke Éva (MVSC) 
Résztvevők száma: 63 fő 
 

 2021. november 20. - Fazekas utcai Általános Iskola alsó tagozatos korosztály részére 
Hollóstető - Nagy-Hollós - Bükkszentkereszt - Kis-dél kilátó - Fehérkő-lápai turistaház - 
Lillafüred útvonalon. 
Túravezető: Németh Gyuláné (MVSC) 
Résztvevők száma: 21 fő 

 
 2021. november 20. - Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola részére Majális-park - Ortás-rét 

- Keskeny-lyuk - Lencsés-nyereg - Lillafüred kisvonat állomás útvonalon. 
Túravezető: Váradi Zsófia (MVSC) 
Résztvevők száma: 19 fő 
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2021. december 04. - „Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással” túra Felső-
Majláth - Vadas Jenő-völgy - Bánya-bükk - Majális-park útvonalon.  
Túravezetők: Csarnai Béláné, Kispataki Csaba, Kocsis Éva, Németh Gyuláné, Solczi Ágnes, Szőke Éva, 
Váradi Zsófia, Veres Gábor, Zattler Szabolcs,  
Ellenőrző pontokon segítők: Bartók Julianna, Kincs Gabriella, Berecki Dániel, Berecki Dánielné, 
Csarnai Béla, Tarcali Magdolna, Bernáth Marietta 
Résztvevők száma: 415 fő 
 
2021. december 19. - Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola részére túra Bükkszentkereszt - Kis-dél 
kilátó - Ágnes-rét - Fehérkő-lápa turistaház - Hegyes-rét - Gulicska - Vadas Jenő-völgy - Hóvirág utca 
útvonalon. 
Túravezető: Bernáth Marietta (MVSC) 
Résztvevők száma: 34 fő 
 
B./ TAGSZERVEZETEINK TEVÉKENYSÉGÉNEK, PROGRAMJAINAK SEGÍTÉSE, KEDVEZMÉNYEK 
A természetjárás népszerűsítése érdekében szervezett Szövetségi programjaink megvalósítása 
mellett, a járványhelyzetre tekintettel megszabott jogszabályi kereteket figyelembe véve segítettük 
tagszervezeteink tevékenységét.  
1./ Közreműködtünk tagegyesületeink, szakosztályaink jelentős eseményeinek honlapunkon, 
Facebook oldalunkon, levelező listáinkon való propagálásában.  
2./ Tagszervezeteink túraprogramjainak sikeres megvalósításához 2021-ben is jelentős technikai 
munkát végeztünk, melynek részletes bemutatása jelen beszámoló C./ pontjában. 
A felújított turista utakat tagszervezeteink tagjai is nagy számban használják egyesületi / szakosztályi 
túráikon, teljesítménytúráikon. 
3./ 2020-ban meghirdetett és 2021-ben záró vizsgával befejezett útjelző-vezető képzésünkön 
térítésmentes részvételi lehetőséget biztosítottunk 

 minden tagszervezetünk két tagja részére;  
 a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2015-2019. közötti útjelzésfestési munkáiban 

legalább 5 munkanapot teljesített túratársak részére;  
 a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség által 2019. július - augusztusban rendezett 

Útjelző gyakornok képzés elméleti és gyakorlati foglalkozásain részt vettek részére;  
 a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség diáktúra programjainak túravezetői részére;  
 a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség tagszervezeteinek olyan természetjárói részére, 

akik vizsgát nem szerette volna tenni, azonban érdeklődtek a képzés során megszerezhető 
ismeretek iránt és vállalták, hogy 2020-ban legalább 5 nap útjelzésfestési munkát végeznek. 

4./ Rendelkezésre álltunk jogi, gazdasági és sportszakmai kérdések megválaszolásában. 
5./ Igény esetén segítettük tagszervezeteink rendezvényei kitűzőinek önköltségi áron való gyártását.  
6./ Tagszervezetünk részéről felmerült igény alapján térítésmentesen biztosítottuk Szövetségünk 
irodahasználatát egyesületi, szakosztályi megbeszélésekhez, elnökségi ülésekhez azon hónapokban, 
melyekben a járványhelyzetre tekintettel hozott jogszabályi rendelkezések ezeket lehetővé tették. 
7./ Térítésmentesen láttuk el a tagszervezeteink természetjáróinak minősítésével kapcsolatos 
feladatokat. 
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C./ TECHNIKAI MUNKÁK  
A természetjáró programok mellett 2021-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk megyénk jelzett 
útjainak karbantartására, a terepi nyomvonalak térképi megfelelőségének biztosítására. 
A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) által biztosított forrásból az MTSZ felhívására megyei 
szövetségünk 2021-ben is nyújtott be pályázatot, melynek köszönhetően 47,4 km jelzett turistautat 
újítottunk fel a Bükkben. 

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 

(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 útjelzés elágazás 

3,8 
piros sáv és 

sárga sáv 

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 
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 - Ódorvár 1,8 piros rom 

A turistautak jelzéseinek felújítását segítették: Bartha Ilona, Bernáth Marietta, Csarnai Béla, Csarnai 
Béláné, Erdődi István, Erdődiné Molnár Zsófia, Fekete Tibor, Nagy Róbert Csaba, Nyirkos Lászlóné, 
Paczera Mercédesz, Solczi Ágnes, Tarcali Magdolna 
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D./ B.-A.-Z. MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT TÚRAMOZGALMAK  
1./ 2021. évi teljesítők száma 

 Rákóczi nyomán jelvényszerző túra a Zemplénben: 86 fő;  
 B.-A.-Z. megye teljesítménytúrázója: 3 fő;  
 Borsod szép útjain gyalogos jelvényszerző túra: 4 fő;  

 
E./ OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG 
Túravezetői tanfolyamot 2021-ben sem hirdetett megyei Szövetségünk. 2020. január végén 
meghirdetett Útjelző-vezető képzésünket a járvány miatt több alkalommal is fel kellett 
függesztenünk a Veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló Korm. rendeletek miatt. 
A képzés meghirdetésekor 20 fő jelentkezett legfőképpen tagszervezeteink természetjáróinak 
köréből. Majd a létszám 14 főre csökkent, mivel többen a járványveszély következtében 
megváltozott élethelyzetük miatt nem tudták vállalni a folytatást.  
A veszélyhelyzet feloldását követően 2021. májusában öt alkalommal, alkalmanként 3,5-5 óra 
időtartamban elméleti konzultációs és gyakorlati órákat tartottunk (Szamosi Csaba, Bernáth 
Marietta). 2021. június 5-én és 6-án kétnapos elméleti és terepi vizsgával záródott a képzés. 7 fő 
eredményes vizsgát tett, 2 főnek nem sikerült a terepi vizsga. 5 fő betegség, illetve munkahelyi 
elfoglaltság miatt nem tudott a vizsgán részt venni.  
A vizsga a Magyar Természetjáró Szövetség vizsgabizottsága előtt zajlott. 
 
Fentieken túlmenően a természetjárással kapcsolatos ismeretek átadását természetesen diáktúra 
sorozatunk túráin gyakorlati úton továbbra is elláttuk.  
 
F./ KÖSZÖNET ÖNKÉNTES SEGÍTŐINKNEK  
Szövetségünk a törvényi előírásoknak, valamint szakmai elvárásoknak megfelelő működését a 
különböző bizottságokban, ill. azok mellett feladatcentrikusan létrejött munkacsoportokban 
önkéntesen tevékenykedő túratársak munkájának köszönheti. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani jelen beszámolónk Programjaink, Technikai munkák, 
Oktatási tevékenység pontjaiban nevezett túratársaink önkéntes tevékenységéért.  
Köszönjük a Felügyelő Bizottsági tagok - Dallos Mária, Katona Éva, Váradi Zsófia - ellenőrző 
tevékenységét; a természetjárók minősítésével való foglalkozást Csarnai Bélánénak. 
A Gazdasági Bizottság munkájának ügyintézését Bernáth Mariettának, valamint lelkiismeretes 
pénztárosi és értékcikk árusítási munkavégzését Osváth Ildikónak. Köszönjük honlapunk 
karbantartását Zattler Szabolcsnak. 
 
G./ Összefoglalás 
Szövetségünk legfőbb célkitűzése továbbra is a természetjáró tevékenység népszerűsítése. 
Legfontosabb közhasznú tevékenységeink az egészségmegőrzés, oktatás-nevelés, ismeretterjesztés, 
képességfejlesztés, természet- és környezetvédelem.  
Szervezetünk tagegyesületeinek, szakosztályainak száma 2021. év végén 16 szervezet, 1.124 fő 
természetjáróval. A kapott támogatásokat a pályázati céloknak megfelelően használtuk fel és 
számoltuk el. A kitűzött célok elérése érdekében végzett tevékenységünk az egész társadalom 
javára szolgált. 
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II. A SZÖVETSÉG 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSA 
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kettős könyvvitelt vezető szervezetként 2021. évben 
gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú 
egyszerűsített éves beszámolót állított össze.  
 
A./ Mérleg 
A mérleg főösszege 12.910 ezer Ft. A részletes kimutatást „A kettős könyvvitelt vezető egyéb 
szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” elnevezésű Pk-742 jelű 
nyomtatvány tartalmazza. 
 
Befektetett eszközeink értéke a 2021. év előtt beszerzett tárgyi eszközök, immateriális javak 
elszámolt értékcsökkenési leírását figyelembe véve 2.950 ezer Ft-ról 2.613 ezer Ft-ra csökkent.  
Értékcsökkenési leírást számoltunk el a 3527 Miskolc, Selyemrét u. 30. fsz. 2. ingatlanunk, továbbá 
az ÉMOP pályázathoz kapcsolódóan beszerzett immateriális javak (Kéktúra honlap- és szoftver-
fejlesztés) befektetett eszközökhöz kapcsolódóan. 
 
Forgóeszközeink állománya a 2020. évi záró 10.100 ezer Ft-ról a 2021. év mérleg fordulónapra 
10.174 ezer Ft-ra változott (Készletérték: 354 ezer Ft; Pénzeszközök: 9.820 ezer Ft).  

 A készletérték (Rákóczi jelvényszerző túra jelvények, kitűző gyártáshoz használt 
fémalapanyag, Népek Tavasza teljesítménytúra feliratú emblémázott tollak) 2020. évi záró 
495 ezer Ft-ról 2021. év mérleg fordulónapra 354 ezer Ft-ra csökkent (csökkenés oka a 
Rákóczi jelvényszerző túrát teljesítő 86 fő részére átadott fémjelvény értéke, a díjazásként 
átadott Népek Tavasza emblémázott tollak, valamint a felhasznált kitűző alapanyag értéke).  

 A Pénzeszközök 2020. évi 9.604 ezer Ft záró értéke 2021. év mérleg fordulónapra 9.820 ezer 
Ft-ra nőtt. 

 
Az Aktív időbeli elhatárolások értéke a 2020. évi 0 ezer Ft-ról 2021. év mérleg fordulónapra 123 
ezer Ft-ra nőtt (növekedés oka a Magyar Természetjáró Szövetség által 2021. évre megítélt, de 
2022. évben átutalt Működési költség támogatása). 
 
Eszközeink összes értéke fentiek alapján 13.050 ezer Ft-ról 12.910 ezer Ft-ra változott.  
 
A mérleg forrás oldalának tételei közül a Saját tőke a 2020. évi záró 12.773 ezer Ft-ról a 2021. évi 
mérleg fordulónapra 12.910 ezer Ft-ra nőtt (növekedés oka tárgyévi eredményünk). 
 
Rövid lejáratú kötelezettségünk 2021. év mérleg fordulónapján nem volt. 
 

A mérleg forrásoldalának Passzív időbeli elhatárolásának értéke a 2020. évi záró 277 ezer Ft-ról a 
2021. évi mérleg fordulónapra 0 Ft-ra csökkent (csökkenés oka 277 ezer Ft került elszámolásra az 
ÉMOP pályázat 2015-ben és 2016-ban kapott támogatásának azon részösszegéből, melyet a 
projekttel összefüggésben beszerzett immateriális javak (honlap és szoftverfejlesztés) 2021. évi 
értékcsökkenési leírásának elszámolásához kellett még tartalékolnunk). 
 

Forrásaink összes értéke fentiek alapján 13.050 ezer Ft-ról 12.910 ezer Ft-ra változott.  
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B./ Eredménykimutatás 
A mellékelt Pk-742 jelű nyomtatvány tartalmazza a 2021. évi gazdálkodás eredménykimutatását.  
 
Az értékesítés nettó árbevétele 687 ezer Ft-ról 1.124 ezer Ft-ra nőtt 2020. évhez képest (oka: 300 
ezer Ft-tal nőtt a jelzésfestés bevétele, 153 ezer Ft-tal a Népek Tavasza emléktúra bevétele, 10 ezer 
Ft-tal az oktatás bevétele. 8 ezer Ft-tal csökkent az értékcikkárusítás bevétele, 18 ezer Ft-tal a 
túravezetés miatt kapott bevétel. Ezen növekedések és csökkenések egyenlege 437 ezer Ft 
növekedést jelentett az értékesítés nettó árbevételében).  
 
Egyéb bevételeink 1.159 ezer Ft-ról 679 ezer Ft-ra csökkentek (oka: 560 ezer Ft-tal csökkent az az 
összeg, melyet az ÉMOP pályázat során beszerzett tárgyi eszköz beszerzések korábbi évben jóváírt 
kapott támogatásának passzív időbeli elhatárolásából be kellett vonni; 12 ezer Ft-tal csökkent az 
SZJA 1% felajánlások összege, 10 ezer Ft-tal csökkent a kapott adomány összege, 20 ezer Ft-tal a 
tagdíj összege. 2020-ban nem, 2021-ben azonban 122 ezer Ft támogatást kapott működésre 
szövetségünk a Magyar Természetjáró Szövetségtől. Ezen csökkenések és növekedés egyenlege 480 
ezer Ft csökkenést jelentett az egyéb bevételekben).  
 
Pénzügyi műveletekből származó bevétel nem volt.  
 
Így összes bevételünk 2021-ben 1.803 ezer Ft volt, mely 43 ezer Ft-tal kevesebb 2020. évhez képest.  
 
Az alaptevékenységünk összes ráfordítása 1.666 ezer Ft volt, mely 2020. évhez képest 290 ezer Ft-
tal kevesebb. 
 
Adózás előtti eredményünk 137 ezer Ft eredmény lett a beszámolási időszakban, mely vállalkozási 
tevékenység nem lévén kizárólag az alaptevékenységünk eredményét jelenti.  
 
Társasági adófizetési kötelezettség nem keletkezett, így 2021. évi gazdálkodásunkat 137 ezer Ft 
eredménnyel zártuk. 
 
A 2021. évi tervezett adatokhoz képest ténylegesen realizált bevételeket és az ezekkel szemben 
felmerült ráfordítások részletes bemutatását külön táblázat tartalmazza bevétel nemenként, 
valamint költség fajtánként. 
 
C./ Közhasznúsági melléklet 
A mellékelt Pk-742 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. 2021. évi gazdálkodásunk alapján a kapott 
mutatók értékei szerint a közhasznú minősítés feltételeinek Szövetségünk megfelelt.  
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D./ Kiegészítő melléklet 
A Pk-742 nyomtatvány kiegészítő mellékletében kerülnek részletes bemutatásra az alábbiak: 

 A gazdálkodó bemutatása 
 A számviteli politika alkalmazása 
 Elemzések 
 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 Eredményhez kapcsolódó kiegészítések 
 Tájékoztató adatok 

 
 
Miskolc, 2022. április 21. 

 
Bernáth Marietta 

Elnök 
 
 
 

Záradék: 
Fenti beszámolót a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége 2022. április 21-én elfogadta 
és a 2022. május 20-i közgyűlés ülésére előterjesztésre javasolta. 

 
 

Fenti beszámolót a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 2022. május 20-án 
elfogadta.  
 
 

Bernáth Marietta 
Elnök 


