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

2012. III. negyedévi működéséről, programjairól, 
gazdálkodásáról 

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

• 2012.07.08-án a Szövetségünk által idei évben meghirdetett 120 év 120 km 
jubileumi túrasorozat júliusi útvonalán a Miskolci Helyiipari Természetbarát 
Egyesület részéről Váradi Zsófia túravezetésével összesen 43 fő vett részt. 
A túrasorozat első hat túrájának eredménye alapján ekkora 6 fő érte el a bronz 
fokozatot. Ezen a túrán léptük át az 500-dik részvételt. Bereczki Dánielné 
ebből az alkalomból külön emléklapban részesült. A Herman Ottó Emlékpark – 
Molnár-szikla – Szeleta-barlang – Bagolyvári laktanya romjai – volt Zsófia 
kilátó - Csókás – Turista Emlékpark – Közép-Garadna útvonalú túráról készült 
fotók, beszámoló és értékelő lapok a Szövetség honlapján megtekinthetőek. 

 
• 2012.07.30.-08.05. között Szentegyháza-Majzosfürdő helyszínen, az Erdélyi 

Kárpát Egyesület XXI. vándortáborában szövetségünk részéről Lugosi Judit 
tagunk szervezésének köszönhetően 19 fő vett részt.  
 

• 2012.08.25.-én tartottuk a 120 év 120 km jubileumi túrasorozat soron 
következő túráját, melynek 11,5 km hosszú, 500 m szintkülönbségű távján ez 
alkalommal 16 fő vett részt. Az Ómassa - Száraz-völgy - Gyula-forrás - Bánkút 
- Bálvány - Bánkút - Csipkés-kút - Vadász-völgy – Ómassa útvonal túravezetői 
Demeter László (Demeter Virág Baráti Kör) és Fekete Tibor (Bernáth Bt. 
Természetjáró Köre) voltak. A Balkányi Ferenc által folyamatosan 
karbantartott aktualizált teljesítés kimutatások, valamint a túrán készített fotók 
a Szövetség honlapján természetesen közzétételre kerültek.  
 

• 2012.09.16.-án, Ómassa - Bükki-kék - Bolhási víznyelőbarlang - Jávorkút - 
Kühne Andor út - BNP kutatóház - Savós-völgy – Lillafüred útvonalon került 
megrendezésre a 120 év 120 km jubileumi túrasorozat szeptemberi túrája, 
melyen ez alkalommal 28 fő vett részt. Túravezetők: Demeter László (Demeter 
Virág Baráti Kör) és Bernáth Marietta (Bernáth Bt. Természetjáró Köre) voltak. 
A túrasorozat első nyolc túrájának eredménye alapján újabb 9 fő érte el a 
bronz fokozatot, akik részére a túra elején átadásra kerültek az emléklap és 
kitűző díjazások. 
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Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2012. III. negyedévben is 
stabil volt.  
Az éves tervezett adatokhoz képest a harmadik negyedév záró értékek a következő 
táblázatban kerülnek bemutatásra. Bár idei évben Működési költség támogatásban 
egyelőre még részesültünk, ettől függetlenül gazdálkodásunk eredményes.  
AZ EKE tábor részvételi díjaként befizetett 256.500 Ft előlegként könyvelve, ezért a 
kettős könyvvitel miatt, eredmény szempontjából az összesített adatba egyelőre még 
nem került beemelésre, csak a tényleges utazási teljesítés megtörténte után 
jelentkezik mind a bevétel, mind a költség eredményre gyakorolt hatása. 
 

 
2012. éves 
tervadat 

2012. III. 
negyedévi záró 

tényadat 

BEVÉTELEK (EFt) (EFt) 
NEA (Működési költségek támogatása) 400 0 

NEA (Népek Tavasza Természetjáró Fesztivál) 600 600 

ÉMÁSZ a Jövőért Alapítványtól kapott támogatás 250 250 
SZJA 1 % 100 0 
Közhasznú célra, működtetésre kapott támogatás 
összesen (I.) 1350 850 

Ómassa kulcsosház szállásdíj bevétel 500 450 
Hollóháza kulcsosház szállásdíj bevétel 500 24 
Értékcikk árusítás 300 261 
Tagdíj (MTSZ) 

450 
315 

Tagdíj (megye) 140 
Nevezési díj, részvételi díj 
Népek Tavasza Teljesítménytúra: 1.365.192 Ft 
Nagy-Milic túra részvételi díj: 184.000 Ft 
Encián Kupa nevezési+óvási díj: 74.100 Ft 
XXI. EKE tábor részvételi díj: 256.500 Ft 

1650 1880 

Kapott bankkamat 150 161 
Oktatás 73 73 
Egyéb 0 0 

Közhasznú tevékenység bevételei összesen (II.) 3623 3304 
Petőfi kilátó bérleti díja (Vállalkozási tevékenység 
bevétele) (III.) 897 897 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ II.+ III.) 5870 5051 
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2012. éves 
tervadat 

2012. III. 
negyedévi záró 

tényadat 

KÖLTSÉGEK (EFt) (EFt) 
Ómassa kulcsosház működtetése (áram, víz, 
hulladékszállítás, egyszerűsített foglalkoztatás és 
közterhe, IFA, tüzifa beszerzés) 

500 360 

Hollóháza kulcsosház működtetése (áram, víz, 
gáz, hulladékszállítás, épületbiztosítás, egyszerűsített 
foglalkoztatás és közterhe) 

500 188 

Versenyek, rendezvények 
(Évnyitó túra, 120 év 120 km jubileumi túrasorozat, 
Népek Tavasza teljesítménytúra, Nagy-Milic túra, 
Encián Kupa, kitűző alapanyaggal támogatott 
teljesítménytúrák, XXI. EKE tábor) 

1600 1831 

Értekezletek (Szövetségünk közgyűlése terembérlet, 
frissítő, MTSZ elnök-főtitkári értekezlet részvételi díj, 
MTSZ értekezletre, közgyűlésre utazás költsége, 
elnökségi ülés utazási költség) 

250 91 

Egyéb működés (irodaszer-nyomtatvány-3eFt, 
könyvelési díj-175eFt, pénztárosi munkabér-járulék-
163eFt, postaköltség-35eFt, fénymásolás-9eFt, 
honlap-3eFt, telefon-46eFt, bankköltség-60eFt, egyéb 
(pályázati reg.díj, kiküldetés, aláírási címpéldány,stb.-
45eFt) 

800 539 

Technikai munkák (festékvásárlás, Borsóhegy 
jelzésfestés) 400 144 

Oktatás (terembérlet, fénymásolás, túravezetői 
jelvény) 30 58 

Értékcikkvásárlás 200 72 
Tagdíj (MTSZ) 160 162 
Egyéb (közgyűlés kitüntetettjeinek díjazása, jogi 
előadás) 0 31 

Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása (Korábbi 
években és 2012-ben beszerzett kisértékű eszközök) 224 204 

Közhasznú tevékenység költségei összesen (I.) 4664 3680 
Vállalkozási tevékenység költsége (II.) 800 271 

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (I.+II.) 5464 3951 

Eredmény (összes bevétel-összes költség) 406 1100 
 
 
Pénzkészletérték (pénztár+bank) 

• 2012.01.01.-én: 6.366 e Ft (  75 e Ft pénztárban + 6.291 e Ft bankban) 
• 2012.09.30.-án: 7.465 e Ft (  56 e Ft pénztárban + 7.409 e Ft bankban) 

 
 
Miskolc, 2012. október 24. 
 
 
 
 

Összeállította: Bernáth Marietta 


