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Beszámoló 

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

2011. III. negyedévi m őködésér ıl, programjairól, 

gazdálkodásáról 

 
A Szövetség 2011. III. 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 III. negyedévi 
szövetségi rendezéső-koordinálású programok, események, feladatok 
megszervezésére idırendben az alábbiak szerint került sor. 
 
Július: 

• Kiemelt eseménynaptárban szereplı program nem volt. 
• Legfontosabb feladataink a turistautak jelzéseinek felújításához, ill. 

nyomvonalváltozások hatósági, erdészeti egyeztetéséhez kötıdnek. Ezenkívül 
a Népek tavasza teljesítménytúra új nyomvonalának kialakításainak feladatai. 

 
Augusztus: 

• Kiemelt eseménynaptárban szereplı program nem volt. 
• 2011.08.01.-08.13. között az OKT 50 jubileumi vándorlás által B.-A.-Z. megye 

szakasza volt érintett. Az elsı héten napi átlagban 40 fı feletti létszám, míg a 
második héten napi átlagban 30 fı feletti létszám túravezetıi feladatát látta el 
Vannay Ilona és Zárdai István. Munkájukért ezúton is köszönetünket fejezzük 
ki. 

• Tovább folytatódtak a turistautak jelzéseinek felújításához, ill. 
nyomvonalváltozások hatósági, erdészeti egyeztetéséhez kötıdı munkák, 
valamint a Népek tavasza teljesítménytúra új nyomvonalával kapcsolatos 
egyeztetések. 

 
Szeptember: 

• 2011.09.09-10.-én került megrendezésre az „Év Vidéke 2010-2011” 
programsorozat záró rendezvénye Rozsnyón.  Tekintettel arra, hogy az 
elmúlt évben a program indulásakor társrendezıi feladatot a Kazincbarcikai 
Természetbarát Egyesület vállalta el, így ez alkalommal is általuk összeállított 
túrán vehettek részt az érdeklıdık. A Rozsnyó-Várhosszúrét-Leány-szikla-
Jólész útvonalra szervezett túra kiírása a Szövetség honlapján elérhetı volt, a 
program vezetıje Zárdai István. 

• 2011.09.17.-24. között  az Autómentes hét apropóján hirdettük egyesületeink-
szakosztályaink éves programfüzete alapján elérhetı túráit. Az összeállítást 
közzétettük szövetségi honlapunkon. 

• Tovább folytatódtak a turistautak jelzéseinek felújításához, ill. 
nyomvonalváltozások hatósági, erdészeti egyeztetéséhez kötıdı munkák, 
valamint a Népek tavasza teljesítménytúra új nyomvonalával kapcsolatos 
egyeztetések. 

• A Petıfi kilátó sérült lépcsıfordulójának teljes cseréje megtörtént, kialakításra 
került az ómassai kulcsosháznál egy zárt tüzifatároló. 
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Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség mőködése 2011. III. negyedévben is 
stabil alapokon nyugodott.  
A 2011. évi tervadatokhoz képest a 2011.09.30.-i idıpontra vonatkozó tényadatok az 
alábbiak: 
 
 
 

 Tényadat 
2011. évi 
tervadat 

Összes bevétel (EFt) (EFt) 
NCA (Mőködési költségek támogatása 2010. évi 
pályázatból 2011-re áthozott összeg) 

350 350 

NCA (Mőködési költségek támogatása 2011. évi 
pályázat) 

543 900 

B.-A.-Z. megyei Önkormányzattól kapott célzott 
támogatás (verseny rendezéshez) 

50 100 

ÉMÁSZ a Jövıért Alapítványtól kapott támogatás 200 0 
Nyír-Márvány Kft. célzott támogatás verseny 
rendezéshez 

25 0 

Ómassa kulcsosház szállásdíjbevétel 238 500 
Hollóháza kulcsosház szállásdíjbevétel 446 600 
Értékcikkárusítás 202 300 
Tagdíj (MTSZ) 284 
Tagdíj (megye) 135 

450 

Nevezési díj, részvételi díj (Népek Tavasza 
Teljesítménytúra, Nagy-Milic túra, Encián Kupa, 
III. Tokaji Bakancsos teljesítménytúra) 

1079 1050 

Kapott bankkamat 95 150 
Oktatás 0 0 
SZJA 1 % 0 90 
Egyéb 70 0 
Petıfi kilátó bérleti díja 864 864 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4581  5354 
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 Tényadat 
2011. évi 
tervadat 

Összes költség (EFt) (EFt) 
Ómassa kulcsosház mőködtetése 221 500 
Hollóháza kulcsosház mőködtetése 228 600 
Versenyek, rendezvények 1071 815 
Értekezletek 61 300 
Egyéb mőködés (irodaszer, nyomtatvány, 
könyvelési díj, pénztárosi munkabér, járulék, 
postaköltség, fénymásolás, egyéb) 

578 900 

Technikai munkák 30 200 
Oktatás 0 0 
Értékcikkvásárlás 58 200 
Bankköltség 65 120 
Tagdíj  150 175 
Borsod-miskolci turistaság története 1 0 
Vállalkozási tevékenység tervezett költsége 53 200 
Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 
(2011.évi beszerzéső kisértékő tárgyi eszközök 
értékcsökkenési leírásával együtt) 

317 250 

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 2833 4260 
Eredmény (összes bevétel-összes költség) 1748  1094 
 
Vevıkövetelésünk: 

• 2011.06.25.-én lejárt fizetési határidıvel 900 Ft  egy vevı részérıl. 
 
Szállítói tartozásunk: 

• Lejárt fizetési határidejő nincs. A szállítói számlák kiegyenlítésének 
határidıben eleget teszünk. 

 
Adóhivatal felé teljesítend ı fizetési kötelezettségek: 

• SZJA és járulékfizetési kötelezettségünket határidıben teljesítjük, 
elmaradásunk nincs. 

 
Pénzkészletérték (pénztár+bank) 

• 2011.01.01.-én: 4.601 eFt (126 eFt pénztárban + 4.475 eFt bankban) 
• 2011.09.30.-án: 6.070 eFt (  94 eFt pénztárban + 5.976 eFt bankban) 

 
 
Miskolc, 2011. október 02. 
 
 
 

Összeállította: Bernáth Marietta 


