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Beszámoló 

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

2012. I. negyedévi működéséről, programjairól, 

gazdálkodásáról 

 
A Szövetség 2012. I. 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 I. negyedévi szövetségi rendezésű 
programok, események, valamint amellett szervezett rendezvényekre időrendben az 
alábbiak szerint került sor. 
 
Január: 

• 2012.01.07.-én került sor az Évnyitó túrára, melyen a Szövetség több 
tagegyesülete és szakosztálya csillagtúra során közelítette meg a program 
központi helyszínét, a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület által 
karbantartott Turista Emlékparkot. A túrán résztvevők vendéglátásában az 
MHTE tagjai voltak segítségünkre. 

• 2012.01.14.-én kezdetét vette a 120 év 120 km jubileumi túrasorozat, 
melynek első túrájának vezetését Garadna - Heteméri völgy - Kühne Adolf 
úton Szentlélek - Látó-kövek-Tér-bikk-Örvény-kő-Köpüs-forrás-Ferenc-forrás-
Garadna útvonalon Csarnai Béláné, a Miskolci Vasutas Sport Club tagjaként 
vállalta. A 10 km, 430 m szintkülönbségű túrán 71 fő vett részt. 

 
Február: 

• 2012.02.01-én és egy 02.04.-i póttúra keretében folytatódott a 120 év 120 
km túrasorozat. A két napon összesen 64 fő teljesítette a Balkányi Ferenc 
(Diósgyőri Természetbarát Sport Klub) vezette 12 km hosszúságú, 200 m 
szintkülönbségű Hollóstető - Bodzás rét - Lófőtisztás - Bükkszentkereszt - 
Fehérkőlápa – Lillafüred útvonalú túrákat. 

• 2012.02.14.-én tagszervezeteink részére Civil Fórumot szerveztünk, melynek 
keretében a civil szervezeteket érintő jogszabályi háttér változásokról 
hallgathattunk előadást.  

 
Március: 

• 2012.03.15-én megrendezésre került a Népek Tavasza Természetjáró 
Fesztivál XV. Népek tavasza teljesítménytúrája 2655 résztvevővel. A 
Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak, a Magyar Olimpiai Bizottság 
támogatásának és a Magyar Természetbarát Szövetségnek, mint vezető 
partnernek köszönhetően rendezvényünkhöz 600.00 Ft támogatást kaptunk. A 
MOB-KJSZE-11/017 pályázati azonosítószámon nyilvántartott támogatással 
és a szerződésben vállalt önrésszel való elszámolásról készült beszámoló a 
Pályázatok című napirendi pontban kerül részletes bemutatásra. A B.-A.-Z. 
Megyei Diáksport Tanács közreműködésének köszönhetően idén összesen 
1.277 diák és kísérője teljesítette a 10 és 15 km-es távokat.  
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A teljesítménytúrán célba érkezettek kitűző és emléklapdíjazásban, tea, zsíros 
kenyér hagymával ellátásban részesültek. A futótávon indulók emblémázott 
pólót kaptak. 
Ismét egy nagysikerű rendezvényt tudtunk megvalósítani, melyhez  
segítségünkre volt 11 tagegyesületünk és szakosztályunk közel 150 fő 
turistája és számos támogató szervezet, akiket név szerint említve a 
Szövetség honlapján mondtunk köszönetet.  
A programról készült fotók, időeredmények szintén a megyei honlapon 
megtekinthetők. 

 
 
Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2012. I. negyedévben is 
stabil volt.  
 
Az első negyedév fontosabb gazdasági eseményei, tételei: 
1./ Támogatásokkal kapcsolatos bevételek: 

• Nemzeti Erőforrás Minisztérium, MOB: 600 eFt. (Népek Tavasza 
Természetjáró F.) 

• ÉMÁSZ A Jövőért Alapítvány: 250 eFt 
 

2./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek 
• Ómassa kulcsosház szállásdíjból származó bevétel 211 eFt, ebből 5 eFt 

áprilisi szállásfoglalásra jóváírt előleg. 
• Hollóháza kulcsosház szállásdíjból származó bevétel: 16 eFt. 
• Értékcikk árusításból származó bevétel: 77 eFt, mely nem tartalmazza a 

márciusban készpénzes értékesítésű értékcikk árusításból származó bevételt. 
(Ennek elszámolása a főpénztárral minden alkalommal tárgyhót követő első 
keddi pénztári nap.) 

• Tagdíjbevétel (Szövetségi egyesületi /szakosztályi + MTSZ tagdíjak): 91 eFt + 
242 e Ft. Az MTSZ tagdíj nem tartalmazza a márciusban készpénzes 
értékesítésű MTSZ tagdíjfizetésből származó bevételt. (Ennek elszámolása a 
főpénztárral minden alkalommal tárgyhót követő első keddi pénztári nap.) 

• Nevezési díjból származó bevétel (XIV. Népek tavasza teljesítménytúra): 1365 
e Ft.  

• Oktatásból származó bevétel: 73 e Ft (bronz jelvényes túravezetői tanfolyam 
részvételi díj részösszeg.) A hallgatók többsége 2011. decemberben rendezte 
tanfolyamdíját (215 eFt).  

 
3./ Vállalkozási tevékenységből származó bevételek: 

• Bérleti díjból származó bevétel: 897 e Ft. 
 
4./ Egyéb bevételek 

• Kapott kamatbevétel: 12 eFt. Az év elején lekötött betétek többsége április, ill. 
azt követő lejáratú, az ebből származó bevétel kimutatása így a féléves 
értékeléskor mutatkozik majd. 
 

5./ Kulcsosházak működtetésével összefüggésben felmerült kiadások 
• Ómassa kulcsosház: 128 eFt (áram, víz, hulladékszállítás, egyszerűsített 

foglalkoztatás és közterhe, IFA, tüzifabeszerzés) 
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• Hollóháza kulcsosház: 40 eFt (áram, víz, gáz, hulladékszállítás, 
épületbiztosítás) 

 
6./ Versennyel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadások 

• Évnyitótúra: 1 eFt (citrom, citromlé vásárlás) 
• 120 év 120 km jubileumi túrasorozat: 6 eFt (szóróanyag fénymásolása) 
• XV. Népek tavasza teljesítménytúra: 1.175 eFt (nevezési lapok, rajtlapok, 

pályázati anyag fénymásolási költsége, adminisztráció-ellenőrző pontok 
irodaszer, egyéb költségei, szórólap, plakát, díjazási kiadások (emléklap, 
kitűző, póló), ellátás költségei, utazási költségek, faház és mobil WC-k bérleti 
díja.) 

 
7./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások 

• Elnök-főtitkári értekezlet (MTSZ) részvételi díj, MTSZ elnökségi ülés, 
rendkívüli közgyűlés miatti kiküldetés, TSC közgyűlésen való részvétel 
kiküldetése): 58 eFt 

 
8./ Egyéb működéssel kapcsolatos kiadások 

• Könyvelési díj, pénztárosi bérköltség és járuléka, postaköltség, nyomtatvány, 
papír, fénymásolás, telefonszámla, kiküldetés, bankköltség összesen: 170 eFt 

 
9./ Technikai munkára fordított kiadások 

• Festék, ecsetbeszerzés: 36 eFt. 
 
10./ Oktatással kapcsolatos kiadások 

• Terembérleti díj (5 konzultáció Teleki Kollégiumban), fénymásolás: 28 e Ft. 
 

11./ Értékcikk vásárlására fordított pénzösszeg 
• 37 e Ft. 
 

12./ Tagdíjfizetés MTSZ felé (egyéni érvényesítő matricák ára): 13 eFt. Az első 
negyedévi régi típusú igazolványok után fizetendő MTSZ tagdíj fizetési 
kötelezettségének időpontja: 2012.04.15. 
 
13./ Petőfi kilátóval kapcsolatos kiadások 

• Első negyedévben nem volt ilyen jellegű kiadás. 
 
14./ Tárgyi eszköz vásárlás 

• Kisértékű eszközbeszerzések (tálcák, kancsók, tálak, műanyag kosár) 26 eFt. 
 
15./ Egyéb kiadások 

• Jogi előadás díja: 10 eFt. 
 
Pénzkészletérték (pénztár+bank) 

• 2012.01.01.-én: 6.366 eFt (  75 eFt pénztárban + 6.291 eFt bankban) 
• 2012.03.31.-én: 8.383 eFt (104 eFt pénztárban + 8.279 eFt bankban) 

 
Miskolc, 2012. április 18. 

Összeállította: Bernáth Marietta 


