Beszámoló
a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
2011. IV. negyedévi működéséről, programjairól,
gazdálkodásáról
A Szövetség 2011 IV. negyedévi működése során mind szakmai, mind gazdasági
szempontból az Alapszabály pontjait betartva folytatta működését, továbbra is ellátta
mindazon feladatokat, melyeket a szervezet céljával összhangban az Alapszabály
megfogalmaz.
A kiemelt esemény naptárban szereplő IV. negyedévi programok események,
technikai munkák megszervezésére időrendben az alábbiak szerint került sor.
Október:
•
2011.10.15-16-án rendeztük Bükkszentkereszten őszi megyei vezetői
értekezletünket
tagszervezeteink
kétharmadának
részvételével.
A
legfontosabb témák: 2012. évi Népek tavasza teljesítménytúra rendezése;
tájékoztatás 2011. évi technikai munkákról; 2012. évi technikai munkák
előzetese; 2012. évi programegyeztetés; 120 éves a megyei szervezett
természetjárás.
•
A 2011. évre meghirdetett technikai munkák befejezése, ellenőrzése,
kifizetések intézése.
November:
• A kiemelt eseménynaptár programot nem tartalmazott. A hónap a decemberi
Mikulástúra előkészítésének, szervezésének jegyében zajlott.
• Összeállításra került a 2012 évi kiemelt eseménynaptár, a 120 éves a megyei
szervezett természetjárás jubileumi túrasorozat programja.
• Meghirdetésre került a decemberi indulású bronzjelvényes túravezetői
tanfolyam.
• Folytatódtak a Borsod-miskolci turistaság története c. könyv II. kötetének
előkészítő munkái.
December:
• 2011.12.04-én került megrendezésre a Miskolc Városi Diáksport Szövetség, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport Tanács és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Természetjáró Szövetség közös szervezésében a kisvonatozással
egybekötött Mikulástúrára.
Szövetségünk érdeklődő természetjárói mellett, a megye és a város oktatási
intézményeiből összesen 300 diák és kísérőik vettek részt a túrán. A
rendezvény sikeres lebonyolításában részt vettek: a Diósgyőri
Természetbarát Sport Klubból: Balkányi Ferenc, Jakab Lászlóné,
Kerekesné Szűcs Katalin, Kisszely-Papp Ferencné, Lévai Imréné, Orliczki
János,Tuskó Miklós, Virányi Judit. A Miskolci Vasutas Sport Club
Természetjáró Szakosztályából: Bartók Julianna, Csarnai Béla, Karlaki
Lajosné, Lugosi Judit. A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületétől:
Makár Richárd, Székely Krisztina. A Kazincbarcikai Természetbarát
Egyesületből: Garadnay Sándor, Szóráth Marianna. A Demeter Virág Baráti
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Körből: Demeter László. A Bernáth Bt. Természetjáró Köréből: Bernáth
Marietta, Fekete Tibor.
Részletes írás, képes beszámolók a Szövetség honlapján megtekinthetőek.
Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség működése az előző időszakban
megszokottnak megfelelően 2011. IV. negyedévben is rendben volt.
Az utolsó negyedév fontosabb pénzmozgással járó gazdasági eseményei,
tételei:
1./ Támogatásokkal kapcsolatos bevételek
• 2011.12.20.-án jóváírása került a Tokaji Bakancsos Bortúra teljesítménytúra
támogatásaként 50.000 Ft.
• 2011.10.11.-én jóváírásra került a SZJA 1 % felajánlások összege: 112.068 Ft
2./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek
• Ómassa kulcsosház szállásdíjból származó bevétel 242 eFt.
• Hollóháza kulcsosház szállásdíjból származó bevétel: 323 eFt.
• Értékcikkárusításból származó bevétel: 110 eFt.
• Tagdíjbevétel: 15 eFt.
• Őszi megyei vezetői értekezleten résztvevők részvételi díja: 45 eFt.
• Túravezetőképzés tanfolyamdíj: 215 e Ft.
3./ Egyéb bevételek
• Kapott kamatbevétel: 97 eFt.
4./ Kulcsosházak működtetésével összefüggésben felmerült kiadások
• Ómassa kulcsosház: 146 eFt
• Hollóháza kulcsosház: 92 eFt
Mindkét ház éves szintű gazdálkodásának eredménye pozitív.
5./ Versennyel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadások
• Mikulástúrára 20 e Ft-ot fordítottunk.
• 2012. évi Encián Kupa pályakitűzéséhez térképvásárlás: 1 e Ft.
6./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások
• Bükkszentkereszt őszi megyei vezetői értekezlet: 108 eFt.
• Kelet-magyar Találkozó részvételi díj: 4 e Ft.
• Kiküldetés (Kelet-magyar Találkozó, Dobogókő, MTSZ elnökségi ülés): 41 e Ft
7./ Egyéb működéssel kapcsolatos kiadások
• Könyvelési díj, bérköltség, járulék, postaköltség, irodaszer, fénymásolás,
telefon, internet, kiküldetés összesen: 179 eFt
8./ Technikai munkára fordított kiadások
• Turistajelzés festés 229 eFt
9./ Bankköltségre fordított összeg: 20 eFt
10./ Értékcikk vásárlására fordított pénzösszeg: 55 eFt.
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11./ Tagdíjfizetés MTSZ felé: 9 eFt.
12./ Borsod-miskolci turistaság története II. kötet előkészítése (nyomdaköltség):
13 e Ft.
Fenti tételek csak a 2011. IV. negyedévben pénzügyileg realizált bevételeket és
pénzügyileg felmerült kiadásokat tartalmazzák.
A 2011. december havi bizonylatok könyvelése jelenleg folyamatban van a
könyvviteli szolgáltatást végző irodánál. Ezt követően készül majd el az éves
beszámoló, mely alapján a teljes év gazdálkodása részletesen elemezhető
ellenőrzést követően.
Miskolc, 2012. január 19.
Összeállította: Bernáth Marietta
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