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Beszámoló 

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

2011. I. negyedévi m őködésér ıl, programjairól, 

gazdálkodásáról 

 
A Szövetség 2011. I. negyedévi mőködése során mind szakmai, mind gazdasági 
szempontból az Alapszabály pontjait betartva folytatta mőködését, továbbra is ellátta 
mindazon feladatokat, melyeket a szervezet céljával összhangban az Alapszabály 
megfogalmaz. 
A kiemelt esemény naptárban szereplı, illetve amellett megvalósult I. negyedévi 
szövetségi rendezéső programok, események megszervezésére idırendben az 
alábbiak szerint került sor. 
 
Január: 

• 2011.01.08.-án került sor az Évnyitó túra  megrendezésére, melyen a 
Szövetség több tagegyesülete és szakosztálya csillagtúrája során közelítette 
meg a program központi helyszínét, a Miskolci Helyiipari Természetbarát 
Egyesület által karbantartott Turista Emlékparkot. A túrán résztvevık 
vendéglátásában az MHTE tagjai - Szemánné Máté Katalin, Kisszely-Papp 
Ferencné,  Lugosi Judit, Méder Zoltánné, Fodor Gyul a, Kalászi István, 
Kovalik Mihály - voltak segítségünkre, akik munkáját ezúton is köszönjük. 
A programról készült rövid beszámoló mind a megyei, mind az országos 
szövetségi honlapon megtekinthetı. 

 
Február: 

• 2011.02.18.-20.-án került megrendezésre a XI. Miskolci Kocsonyafesztivál , 
melynek idén is felállított „Zöld sátrában”  ismét jelen voltunk a háromnapos 
programon. A pénteki napon közel 60 fıs tagegyesületi és szakosztályi 
természetjáró csoport, valamint az alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola, a 
Bulgárföldi Általános Iskola és a Lévay József Református Gimnázium 
természetjáró diákjai vettek részt a nyitó felvonulási ünnepségen. Ezt 
követıen vasárnap délutánig, a sátor nyitva tartásának idıtartama alatt 
kínáltuk kiadványainkat, programjainkat az érdeklıdık figyelmébe.  „A 
Kárpátok világa bakancsban” címet viselı tematikus képanyagot állítottunk 
össze, valamint városismereti játékra hívtuk látogatóinkat. Sikeres 
programként könyvelhettük el a kínált hétvégi túrákat, városi sétát, melyeken 
összesen közel 150 fı vett részt. A programmegvalósításban részt vett a 
Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületét ıl Boronkai Tamás, Csionek 
Eszter, Makár Richárd. A Demeter Virág Baráti Körb ıl:  Demeter László. A 
Diósgy ıri Természetbarát Sport Klubból:  Balkányi Ferenc, Gáspár 
Erzsébet, Kerekesné Szőcs Katalin, Princz Lászlóné. A Kazincbarcikai 
Természetbarát Egyesületb ıl: Garadnay Sándor, Petusné Szóráth 
Marianna. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesületb ıl Bereczki 
Dániel, Kiskun Magda, Kisszely-Papp Ferencné, Szemán László, Szemánné 
Máté Katalin, Szemán Viktória. A Miskolci Vasutas Sport Club 
Természetjáró Szakosztályából:  Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Karlaki 
Lajosné, Lugosi Judit, Varmuzsa Rezsı. A Vasutas Természetjárók Bükki 
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Egyesületéb ıl:  Kiss Zoltánné, Kovács László, Orosz János. A Bernáth Bt. 
Természetjáró Köréb ıl: Bernáth Marietta, Fekete Tibor.  
Külön köszönetünket fejezzük ki a pénteki felvonuláson részt vett egyesületek, 
szakosztályok természetjáróinak (Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete, 
Diósgyıri Természetbarát Sport Klub, Kazincbarcikai Természetbarát 
Egyesület, Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület, Miskolci Vasutas 
Sport Club Természetjáró Szakosztály), valamint a közremőködı oktatási 
intézmények pedagógusainak: Németh Gyuláné – alsózsolcai Herman Ottó 
Általános Iskola , Porkoláb László- Bulgárföldi Általános Iskola , Gellért 
Attila- Lévay József Református Gimnázium és az általuk vezetett több tíz 
kis és nagydiáknak.  
A programról készült rövid beszámoló mind a megyei, mind az országos 
szövetségi honlapon megtekinthetı. 

 
• 2011.02.19.-én, idén elsı alkalommal lehettünk segítségre  a Miskolc Városi 

Diáksport Szövetség által általános és középiskolás oknak szervezett 
bükki túrán, túravezet ıi feladatok ellátásában. A könnyő megközelítési és 
10 km-es távbeli szempontok alapján a Miskolc- Herman Ottó Emlékpark – 
Molnár szikla – Szeleta tetı – Dolka-tetı – Lencsés-tetı – Kis-galya - 
Hársasbérc– Herman Ottó Emlékpark útvonalra esett a választás. Az elızetes 
jelentkezések alapján közel 120 fıs diák és pedagógus kísérı csapata jelezte 
részvételi szándékát, végül azonban csak harmad annyian vállalkoztak a túra 
teljesítésére, melynek vezetésében a következı túravezetık voltak 
segítségünkre: A Kazincbarcikai Természetbarát Egyesülett ıl Zárdai 
István, a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesülett ıl Csıriné Kardos 
Éva, Gombár Lászlóné, Kalászi István, a Miskolci Vasutas Sport Club 
Természetjáró Szakosztályból Solczi Ágnes, Varmuzsa Rezsıné. 
Túravezetıink közremőködését és eredményes munkáját ezúton is köszönjük 

•  2011.02.09-én megjelent az Északi Tájakon  idei elsı, nyomtatott száma. 
 
Március: 

• 2011.03.01-én a Szövetség polgári természet ırei a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság  kezdeményezésére értekezletet tartottak. A BNPI kérésére a 
megye polgári természetırei az év elsı felében rendszeres ırszolgálatokkal 
segítik a fokozottan védett területek kiemelt ellenırzési programját, ezáltal 
közvetlen ırszolgálati munkájukkal a ragadozómadár-védelmi programba 
kapcsolódnak be. A találkozón a BNPI részérıl Barta Zsolt, az ırszolgálat 
vezetıje ismertette a Természetvédelmi İrszolgálattal kapcsolatos 
információkat. Említésre került a májusban megrendezésre kerülı 
"TE SZEDD!" szeméthalmokat felszámoló programjuk is. 
A programról készült rövid beszámoló mind a megyei, mind az országos 
szövetségi honlapon megtekinthetı. 

 
• 2011.03.15-én megrendezésre került a XIV. Népek tavasza 

teljesítménytúra, 2024 résztvevıvel (42 km: 36 fı, 30 km: 293 fı, 15 km: 991 
fı, 10 km: 704 fı), mely összlétszámból a B.-A.-Z. Megyei Diáksport Tanács 
közremőködésének köszönhetıen összesen 880 diák és kísérıje teljesítette a 
10 és 15 km-es távokat.  
A teljesítménytúrán célba érkezettek kitőzı és emléklapdíjazásban, valamint 
hidegélelem csomag (pogácsa, gyümölcslé, csokoládé) ellátásban 
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részesültek. Rajtunk kívül álló okok miatt idén ugyan nem volt lehetıségünk, 
hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Herman Ottó Emlékparkjában 
biztosíthassunk kényelmesebb lehetıséget és a megszokott citromos tea, 
zsíros kenyér kiszolgálást, ennek ellenére ismét sikeres rendezvényt sikerült 
megvalósítani, melyben szinte majd minden tagegyesületünk és 
szakosztályunk kivette részét természetjárói közremőködésével. Munkájukat 
köszönjük! 
A programról készült beszámoló, köszönetnyilvánítás a számos együttmőködı 
és támogató partnernek, a feldolgozott idıeredmények a megyei honlapon, 
illetve szőkített tartalommal az országos szövetségi honlapon is 
megtekinthetı. 

 
 
Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség mőködése 2011. I. negyedévben is 
stabil alapokon nyugodott.  
 
Az elsı negyedév fontosabb gazdasági eseményei, tételei (adatok eFt-ra 
kerekítettek): 
1./ Támogatásokkal kapcsolatos bevételek: 

• Nem volt ilyen jellegő bevétel. 
 

2./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek 
• Ómassa kulcsosház szállásdíjból származó bevétel 33 eFt, ebbıl 10 eFt 

áprilisi szállásfoglalásra jóváírt elıleg. 
• Hollóháza kulcsosház szállásdíjból származó bevétel: 37 eFt, ebbıl júliusi 

szállásfoglalásra jóváírt elıleg. 
• Értékcikk árusításból származó bevétel: 51 eFt, mely nem tartalmazza a 

márciusban készpénzes értékesítéső értékcikk árusításból származó bevételt. 
(Elszámolás a pénztárral április elsı keddjén.) 

• Tagdíjbevétel (Szövetségi egyesületi /szakosztályi + MTSZ tagdíjak): 106 eFt 
+ 185 e Ft. Az MTSZ tagdíj nem tartalmazza a márciusban készpénzes 
értékesítéső MTSZ tagdíjfizetésbıl származó bevételt. (Elszámolás a 
pénztárral április elsı keddjén.) 

• Nevezési díjból származó bevétel (XIV. Népek tavasza teljesítménytúra): 592 
e Ft. Ez az összeg nem tartalmazza a Diáksport Tanács által banki utalással 
teljesítendı nevezési díjbevételt, mely további 306 eFt-ot jelent majd. 

 
3./ Vállalkozási tevékenységb ıl származó bevételek: 

• Bérleti díjból származó bevétel: 864 e Ft. 
 
4./ Egyéb bevételek 

• Kapott kamatbevétel: 1 eFt. Április 4-én kerül majd jóváírásra 39 e Ft kamat az 
elsı negyedévben három hónapra lekötött banki betét után. 

 
5./ Kulcsosházak m őködtetésével összefüggésben felmerült kiadások 

• Ómassa kulcsosház: 56 eFt 
• Hollóháza kulcsosház: 28 eFt 

Mindkét ház esetében (a jóváírt elılegek figyelmen kívül hagyása mellett) az elsı 
negyedévi mőködés eredménye jelenleg negatív. Ennek oka a forgalommal nem 
arányos költségek (pl. hulladékszállítás, biztosítás), az átalányban fizetendı 
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költségek (pl. áram), illetve elıre történı nagyobb szerzések (pl. tüzifa vásárlás az 
ómassai háznál) kiadásai, melyek nincsenek összhangban a realizált bevétellel. 
 
6./ Versennyel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadások 

• XI. Miskolci Kocsonyafesztivál  (léggömb vásárlás felvonuláshoz + stand 
dekorációhoz): 3,5 e Ft. Megmaradt mennyiség felhasználása a XIV. Népek 
tavasza teljesítménytúránál dekorációként. 

• Miskolci Diáksport Szövetség felkérésére túravezeté s: kiküldetés költsége 
indulóállomásra 2 eFt. 

• XIV. Népek tavasza teljesítménytúra: 
a./ pénzkiadással 2011-ben nem járó költségek (emléklap- 2010. évi beszerzés 
mostani rendezvénynél felhasznált mennyiségének értéke): 25 eFt. 
b./ pénzkiadással járó költségek (technikai szükségletek, bérleti díjak, ellátás, 
díjazás költségei, kiküldetések): 590 eFt. 
 

7./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások 
• MTSZ- (OKT bizottsági ülés, elnökségi ülés) miatti kiküldetés: 13 eFt 

 
8./ Egyéb m őködéssel kapcsolatos kiadások 

• Könyvelési díj, bérköltség, járulék, postaköltség, irodaszer, fénymásolás, 
kiküldetés összesen: 182 eFt 

 
9./ Technikai munkára fordított kiadások 

• Nem volt ilyen jellegő kiadás. 
 

10./ Bankköltség  
• 13 eFt, mely nem tartalmazza a március 31-én jelentkezı, harmadik havi 

számlavezetés díját. 
 
11./ Értékcikk vásárlására fordított pénzösszeg 

• 25 e Ft. 
 

12./ Tagdíjfizetés MTSZ felé (egyéni érvényesít ı matricák ára) : 14 eFt. Az elsı 
negyedévi régi típusú igazolványok után fizetendı MTSZ tagdíj fizetési 
kötelezettségének idıpontja: 2011.04.15. 
 
13./ Petıfi kilátóval kapcsolatos kiadáso k 

• Nem volt ilyen jellegő kiadás. 
 
Pénzkészletérték (pénztár+bank) 

• 2011.01.01.-én: 4.601 eFt (126 eFt pénztárban + 4.475 eFt bankban) 
• 2011.03.29.-én: 5.471 eFt ( 43 eFt pénztárban + 5.428 eFt bankban) 

 
 
Miskolc, 2011. március 29. 
 
 
 

Összeállította: Bernáth Marietta 


