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I. AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A SZÖVETSÉG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

Szövetségünk 2013. évi működése során mind szakmai, mind gazdasági szempontból az 

Alapszabály pontjait betartva folytatta működését. Ellátta mindazon általános, irányítási, 

ellenőrzési, szervezési és szakmai feladatokat, melyeket szervezetünk céljával összhangban 

Alapszabályunk megfogalmaz. 

 

A./ Programjaink 

A kiemelt eseménynaptárban tervezett és megvalósult, valamint amellett megrendezett 

programjainkra az alábbiak szerint került sor. 

Hagyományos januári Évnyitó túránk a Turista Pantheonban 130 fő részvételével került 

megrendezésre, melyhez a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület turistái ismét 

segítségünkre voltak, közreműködésüknek köszönhetően láthattuk vendégül tagegyesületeink és 

szakosztályaink népes természetjáró táborát.  A program keretében átadásra kerültek a 120 év 120 

km jubileumi túrasorozat arany, valamint újonnan elért ezüst és bronz fokozatai.  

2013.02.09.-én a Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére általános és középiskolás diákok 

részére túravezetést biztosítottunk Apró Gergely, Bereczki Dániel, Bernáth Marietta, Csendes 

Gyula, Fekete Tibor, Solczi Ágnes, Sum Anna vezetésével. 

2013.02.23-án kiállítói részvétel a Miskolci Kocsonyafesztivál Zöld sátrában a Zöld Kapcsolat 

Egyesülettel együttműködésben. Főszervező Makár Richárd volt. 2013.02.26-án került 

megrendezésre a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködésben szervezett tájékoztató 

előadás a megyei polgári természetőrök részére. Főszervezését Gyurák József vállalta. 

2013.03.09.-én a Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére ismét általános és középiskolás 

diákok részére szerveztünk túrát Andók Lajos Imréné, Balina Viktória, Bernáth Marietta, Csendes 

Gyula, Fekete Tibor túravezetők közreműködésével. 

2013.03.15-én a Belügyminisztérium által közzétett felhívására tekintettel a XVI. Népek Tavasza 

teljesítménytúra elmaradt. Saját felelősségre a helyszínen megjelent érdeklődő túrázók nevezési 

díj fizetése nélkül elindulhattak. Térképet biztosítottunk, kárpótlásként pedig kitűzőt és 

emléklapot is adtunk. A B.-A.-Z. Megyei Diáksport Tanács felkérésére póttúra szervezését tűztük 

ki, mely 2013.04.07-én került megrendezésre, sajnos csak jóval kevesebb távon és kisebb részvételi 

létszám mellett. Tagegyesületeink és szakosztályaink közreműködését ezúton is köszönjük. 

2013.04.13.-án ismét a diáktúráé volt a főszerep. A túravezetők: Bernáth Marietta, Fekete Tibor, 

Garadnay Sándor, Kovács László, Kulcsár Sándor voltak, a résztvevők száma: 119 fő.  

2013.04.20-án került megrendezésre a VIII. Nagy-Milic Természetjáró Baráti Találkozó. 

Résztvevők száma magyar turisták részéről 89 fő, valamint szlovák turisták kb. 120 fő. A program 

szervezésében (előkészítés, emléklap, kitűző készítés, túravezetés) közreműködtek: Balkányi 

Ferenc, Bernáth Marietta, Garadnay Sándor, Kerekesné Szücs Katalin és Makár Richárd.  

2013.05.11.-én ismét a Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére általános és középiskolás 

diákok részére túravezetés biztosítása. Túravezetők: Bernáth Marietta, Fekete Tibor, Garadnay 

Sándor, Kemény Mihály, Kovács László, Makár Marietta, Makár Richárd, Tóth Éva. Résztvevők 

száma: 130 fő.  

2013.05.11.-én került volna megrendezésre a XXXII. Encián Kupa tájékozódási verseny, azonban 

engedély hiányában a verseny elhalasztásáról döntött az elnökség.  
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2013.05.05., 05.18., 06.01. és 06.22. napokon túravezetés biztosítása Miskolc Mjv. Polgármesteri 

Hivatalának felkérésére az Aktív idősödés éve programsorozat keretein belül, melynek 

programjában részt vettek száma: 29 fő. A túrák vezetésében közreműködött Csarnai Béláné, 

Bernáth Marietta és Fekete Tibor. 

Szeptemberben láttunk neki az őszi-téli programok és feladatok előkészítésének. Folytattuk 

diáktúra programsorozatunkat, így 2013. október 19.-én Apró Gergely, Bartók Julianna, Bánrévi 

Tamás, Bernáth Marietta, Csendes Gyula, Farkas János, Fekete Tibor, Kemény Mihály, Ruszkai 

Gáborné, Sum Anna, Tóth Éva, Vincze István túravezetők és összesen 146 fő részvételével az 

Ómassa- Bükki kék – Jávorkút – Kühne Andor út – Sebesvíz - Alabástrom-hegy északi oldala – 

Ómassa útvonalon szerveztünk túrát. 

2013. november 09-10.-én került megrendezésre az Északerdő Zrt. Varbó-Fónagyságon lévő 

Oktatási Központjában a B.-A.-Z. megyei természetjáró szervezetek aktív önkénteseinek 

találkozója.  

A programon meghívottként vettek részt a Magyar Természetjáró Szövetség, a Miskolci 

Idegenforgalmi és Marketing Nonprofit Kft., Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, valamint Heves 

megye természetjáró szervezeteinek képviselői. Az értekezlet tervezett programját sikeresen 

valósítottuk meg a résztvevő tagszervezeteink képviselőivel, bizottságaink és elnökségünk 

tagjainak közreműködésével. Résztvevők száma: 38 fő. 

2013. november 16.-án az Ómassa – Szentlélek – Örvény-kő - Nyírjes – Szentléleki-völgy –Garadna 

vasút rövid, valamint az Ómassa –Szentlélek – Örvény-kő – Magos-kő – Sólyom-kút - Csókás –

Lencsés-forrás– Lillafüred hosszú túra útvonalakon vezetett túrát Apró Gergely, Bernáth Marietta, 

Fekete Tibor, Lugosi Judit, Solczi Ágnes, Szabó Csilla, Truczkó Máté. Résztvevők száma: 141 fő. 

2013. december 08.-án a Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással elnevezésű 

programunkat tartottuk, mely Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport Mecénás 

Alapból biztosított anyagi támogatásával valósult meg. A túra résztvevőinek száma 440 fő, akik 

kikapcsolódását túratársaink 58 fős csapata, valamint a Földes Ferenc Gimnázium 10 fő önkéntese 

segítette.  

A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületétől: Balina Viktória, Boronkai József, Csizmarik János, 

Grósz Benjámin, Izsépy Andrea, Koncz Lívia, Krajecz Enikő, Makár Marietta, Makár Richárd, 

Márkus Szilárd, Vajóczki Zsolt. 

A Diósgyőri Természetbarát Sport Klubból: Balkányi Ferenc, Csabai Barnabásné, Csendes Gyula, 

Farkas Györgyné, Hatos Istvánné, Huszár Sándor, Juhász Erzsébet, Kerekesné Szűcs Katalin. 

A Kazincbarcikai Természetbarát Egyesületből: Garadnay Sándor, Szóráth Marianna. 

A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesületből: Kalászi István, Kisszely-Papp Ferencné, 

Sum Anna, Varga Lászlóné, Váradi Zsófia. 

A Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályából: Bartók Julianna, Csarnai Béla, 

Csarnai Béláné, Lugosi Judit, Solczi Ágnes. 

A Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályából: Balaton Eszter, Balatonné H. 

Krisztina, Bánrévi Tamás, Farkas János, Hangácsi Heléna, Jászkai Józsefné, Kántor Zsoltné, Kaszás 

Bíborka, Kaszásné Viola, Kemény Mihály, Kun Zsuzsa, Nagy Lajos, Szabó Istvánné, Szabó Mihály, 

Szalai Zita, Tóth Éva, Tóth Márk, Tóth Miklós, Tóth Réka, Váradi Zoltán, Verdó István, Vincze 

István.  
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A Vasutas Természetjárók Bükki Egyesületéből: Bernáth Marietta, Fekete Tibor, Ruszkai 

Gáborné. A Bernáth Bt. Természetjáró Köréből: Szőke Éva. A Demeter Virág Baráti Körből: 

Demeter László. A Földes Ferenc Gimnázium önkéntes diákjai és tanáraik: Dienes Dorina, 

Domokos Dominika, Géczi Levente, Juhász Katalin, Kiss Lívia Míra, Krajnyákné Kovács Darina, 

Levenda Zsófia, Pércsi Zsófia, Rémiás Eszter, Simon Evelin Laura, Vasvári Zsófia. 

 

Valamennyi rendezvényünkről, csakúgy, mint tagegyesületeink, szakosztályaink 

teljesítménytúráiról, tájékozódási versenyeiről és szövetségünk működéséről folyamatos 

tájékoztatást biztosítottunk honlapunkon, melynek karbantartása továbbra is Zattler Szabolcs 

túratársunknak köszönhető. 

 

B./ Technikai munkák  

Szövetségünk 2013-ban turistajelzés felújítási munkát nem végzett megyénkben tekintettel arra, 

hogy a Magyar Természetjáró Szövetség más alapokra kívánja a turistautak jelzésfestését helyezni.  

 

Az év utolsó negyedévétől „Az Országos Kékkör (OK) Észak-Magyarországi Régiót érintő 

nyomvonalának és attrakcióinak multifunkciós fejlesztése, a túraútvonalak téradat alapú 

nyilvántartási és fenntartási rendszerének kialakítása a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése” 

című, ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0160 jelű pályázatának konzorciumi partnereként a megyénket érintő 

kéktúra útvonal felújításával kapcsolatos előkészítő munkákat végeztük. 

Ehhez kapcsolódóan a Magyar Természetjáró Szövetség Kéktúra Bizottságának felkérése alapján a 

nyomvonal módosítással érintett szakaszok (Bódvaszilas, Felsővadász, Nyésta, Martonyi) 

helyszíni bejárását végezte el és új szakaszrészekre vonatkozó javaslatokat adott megyei 

Szövetségünk. 

 

A Petőfi kilátó egyelőre tisztázatlan tulajdonosi helyzetére tekintettel az építményre vonatkozó 

kezelői jogot az építmény alatt lévő földterület kezelője, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság (HMKI) tekinti sajátjának. 

A HMKI azonban a kilátó állagmegóvását nem vállalja fel, mert az nem tartozik a szervezet 

elsődleges feladatai közé, így a felépítmény állagától függően részleges lezárással korlátozza a 

kilátó látogathatóságát addig is, amíg jogszabállyal meghatározottan nem sikerül megoldást találni 

a jelenleg rendezetlen jogi környezetre. 

A probléma megoldásához kértük a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) közreműködését, 

tekintettel arra, hogy megyei Szövetségünk 1991 évi megalakulása óta gondoskodott a mindenkori 

anyagi lehetőségeihez mérten a kilátó állagmegóvásáról, a HMKI fellépése miatt 2013-ban ez a 

folyamat azonban megszakadt. 

Az MTSZ-t teljes körűen tájékoztattuk a Petőfi kilátó 1948. évi keletkezésétől a napjainkig eltelt 

időszakra vonatkozó valamennyi tényről és körülményről, melynek köszönhetően a kilátó 

sorsának további rendezésére az országban több hasonló helyzetben lévő kilátóval együtt 

remélhetőleg sikerül majd megoldást találni. 
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Honlapunkon is beszámoltunk arról, hogy a Turista Pantheonban a miskolci természetjárás 100. 

évfordulójának emlékére 1992.09.20.-án felavatott kopjafa kidőlt, felújításra szorult. A 

munkálatokat Balkányi Ferenc vezetésével a Diósgyőri Természetbarát Sport Klub turistái – Buda 

Béla, Buda Szabolcs, Kalászi István, Kisszely-Papp Ferencné - végezték. Munkájukat ezúton is 

köszönjük szépen. 

Kulcsosházaink esetében érdemi felújítást nem végeztünk a korábbi évek nagyobb mértékű 

beruházásaira tekintettel.  

 

C./ Oktatási tevékenység 

Szövetségünk 2013 évi oktatási, képzési tevékenységét rendhagyó módon főleg a külső tényezők 

határozták meg.  

Az éves tervben szereplő Fony székhelyű tanfolyam a nyertes pályázat ellenére a pályázó egyéb 

irányú korlátai miatt nem lett lebonyolítva.  

Ugyanakkor az év második felére tervezett tokaji Zemplén túravezetője tanfolyam a „Tokaj a 

családbarát borvidék” című ÉMOP projekt keretében pályázatot nyert.  A Tokaj székhelyű 

kihelyezett tanfolyam lebonyolítására a Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Karával kötött 

felnőttképzési szerződés keretében került sor. A pályázati kiíráshoz és a pályázó Idegenforgalmi és 

Kulturális Egyesület kéréséhez igazodva, a tanfolyam a tavaszi-nyári hónapokban zajlott. A 

speciális szervezést és lebonyolítást kívánó tanfolyam induló létszáma 12 fő volt, akik a képzés 

végén mindannyian sikeres elméleti és gyakorlati tudásról adtak számot. A képzés során létszám 

leépülés nem volt. 

Az évvégi Varbó-fónagysági aktív önkéntesek találkozójára a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró 

Szövetség meghívására az MTSZ Turistaút Szakbizottság képviselői útjelzés értékelő képzést 

tartottak, melynek során az útjelzések állapotának, minőségének felmérése és egységes szempontú 

értékelésének, a szempontok gyakorlati alkalmazásának megismerése szerepelt a programban. A 

képzés a szomszédos megyék részére is meg lett hirdetve, így azon a mintegy 14 fős megyei 

résztvevő mellett Heves megyéből 2 fő, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 5 fő vett részt az 

elméleti és gyakorlati oktatáson.  
 
D./ 2013 évben megjelent, tevékenységünket népszerűsítő kiadványunk 

Sikeres pályázatírásunknak köszönhetően Miskolc Mjv. Önkormányzatának Idegenforgalmi 

Alapjából biztosított 75.000 Ft támogatással jelent meg 2000 példányszámban az Erdőkerülő 

Ómassáról Ómassára c. kiadványunk, melynek szerkesztésében közreműködött Apró Gergely, 

Balkányi Ferenc, Bernáth Marietta, Fekete Tibor, Garadnay Sándor és Makár Richárd. 

 

D./ Bizottságaink 

Szövetségünk bizottságainak többsége nagy átalakuláson ment keresztül a korábbi években. Több 

megszűnt, vagy éppen aktivistáinak létszáma csökkent, nagyobb terhet jelentve ezzel a még kitartó 

túratársainknak.  

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a Technikai Bizottság koordinálásáért és ügyeinek 

teljes körű felkarolásáért Balkányi Ferencnek. Az oktatási Bizottság munkájának irányítását 

Garadnay Sándornak. A gazdasági bizottság vezetését Bernáth Mariettának, valamint tagjainak – 
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Kerekesné Szücs Katalinnak értékcikk árusítási és Utrata Péterné pénztárosnak lelkiismeretes 

munkavégzését.  

Köszönjük a számvizsgáló bizottság tagjainak – Dallos Máriának, Lugosi Juditnak, Váradi 

Zsófiának- ellenőrző tevékenységét. Köszönjük a természetjárók minősítésével foglalkozó 

Minősítési bizottság vezetését Csarnai Bélánénak, valamint munkáját segítő Sum Anna, Solczi 

Ágnes közreműködését. Köszönjük a kulcsosházaink szállásfoglalás ügyintézésével kapcsolatos 

munkáját Székely Krisztinának.  

S végül bízunk abban, hogy körültekintő tevékenységünk és gazdálkodásunk eredményeképpen a 

Fegyelmi bizottságunk tagjai –Demeter László, Kovács Attila és Sütő Menyhért- továbbra is egyéb 

szövetségi munkánkat tudják majd közreműködésükkel segíteni. 

 

E./ Összefoglalás 

Szövetségünk legfőbb célkitűzése továbbra is a természetjáró tevékenység népszerűsítése, melynek 

során legfontosabb közhasznú tevékenységeink az egészségmegőrzés, oktatás-nevelés, 

ismeretterjesztés, képességfejlesztés, természet- és környezetvédelem, valamint sport, a 

munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység 

kivételével. 

Szervezetünk tagegyesületeinek, szakosztályainak száma 2013. év végén 24 szervezet. 

A kapott támogatásokat a pályázati céloknak megfelelően használtuk fel és számoltuk el. A 

kitűzött célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységünk az egész társadalom javára 

szolgált. 
 
 
II. A SZÖVETSÉG 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSA 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kettős könyvvitelt vezető szervezetként 2013. évben 

gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú 

egyszerűsített éves beszámolót állított össze.  

 

A./ Mérleg 

A mérleg főösszege 13.166 ezer Ft, melyből a saját tőke 12.307 ezer Ft. A részletes kimutatást „A 

kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” 

elnevezésű Pk-142 jelű nyomtatvány tartalmazza. 

Befektetett eszközeink értéke 4.418 eFt-ról a terv szerinti értékcsökkenési leírás következtében 

110 eFt-tal 4.308 eFt-ra csökkent; míg Forgóeszközeink állománya a 2012. évi 8.892 eFt-ról a 

mérleg fordulónapra 8.858 eFt-ra csökkent (készletérték: 373 eFt; pénzeszközök: 8.485 eFt). 

Eszközeink összes értéke 13.310 eFt-ról 13.166 eFt-ra változott.  

A mérleg forrásoldalának tételei közül a Saját tőke 12.224 eFt-ról 12.307 eFt-ra nőtt 2013. évi 

eredményes gazdálkodásunknak köszönhetően. Kötelezettségünk 59 eFt-os mérleg fordulónapi 

záró értéke a 2013. december végi teljesítési dátumú szállítói fizetési kötelezettségek, december 

havi munkabér és hozzá kapcsolódó adófizetési, valamint a december havi idegenforgalmi adó 

fizetési kötelezettségek egyenlegeként adódik. Ezen fizetési kötelezettségek mindegyikének mérleg 

fordulónapot követően, 2014. januárban, határidőben eleget tettünk. 
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A mérleg forrásoldalának Passzív időbeli elhatárolásaként jelenik meg az ÉMÁSZ a Jövőért 

Alapítványtól pénzügyileg 2012-ben befolyt (900 eFt) támogatásából 2013-ban fel nem használt 800 

eFt részösszeg. 

 

B./ Eredménykimutatás 

A mellékelt Pk-142 jelű nyomtatvány tartalmazza a 2013. évi gazdálkodás eredménykimutatását, 

mely alapján Alaptevékenységünk és Vállalkozási tevékenységünk bevétele is csökkent 2012. 

évhez képest. Így összes bevételünk 2013-ban 3.570 eFt volt. A bevétellel párhuzamosan 

ráfordításaink is csökkentek 2012. évhez képest, éves összes értéke 3.487 eFt volt.  

Adózás előtti eredményünk 83 eFt lett a beszámolási időszakban. Vállalkozási tevékenységünk 

tárgyidőszakban nem volt, így társasági adófizetési kötelezettség sem keletkezett, 2013. évi 

gazdálkodásunkat 83 eFt adózott eredménnyel zártuk. 

 

A 2013. évi tervezett adatokhoz képest ténylegesen realizált bevételeket és az ezekkel szemben 

felmerült ráfordítások részletes bemutatását külön táblázat tartalmazza bevétel nemenként, 

valamint költséghelyenként. 

 

C./ Közhasznúsági melléklet 

A mellékelt Pk-142 nyomtatvány tartalmazza közhasznúsági mellékletünket, melyben bemutatásra 

kerülnek közhasznú tevékenységeink, az azok gyakorlása révén részesült résztvevők száma, főbb 

eredményei. 

Közhasznú tevékenységünk érdekében meglévő vagyont nem használtunk fel, cél szerinti juttatást 

nem biztosítottunk, továbbá vezető tisztségviselőink sem részesültek juttatásban. 

Közhasznú jogállásunk vizsgálatához az erőforrás ellátottság és társadalmi támogatottság mutatói 

szintén meghatározásra és bemutatásra kerültek. 2013. évi gazdálkodásunk alapján a kapott 

mutatók értékei szerint a közhasznú minősítés feltételeinek Szövetségünk megfelelt.  

 

D./ Kiegészítő melléklet 

A Pk-142 nyomtatvány kiegészítő mellékletében kerülnek bemutatásra a 2013. évi kapott 

támogatások, azok jogcímenként részletezett felhasználása, valamint rövid szöveges bemutatása. 

A támogatások közül a NEA-MA-12-M-1582 pályázati azonosítószámú 2012-ben kapott működési 

költségekre biztosított támogatásból 95 eFt-ot használtunk fel tárgyévben, valamint az ÉMÁSZ A 

Jövőért Alapítványtól szintén 2012-ben kapott 900 eFt összegű támogatásból 100 eFt-ot. 

A NEA-MA-13-M-1365 pályázati azonosítószámon 350 eFt támogatást kaptunk 2013. évi működési 

kiadásainkra. 

Miskolc Mjv. Önkormányzatának Sport Mecénás Alapjából 150 eFt támogatást kaptunk a 

"Gyalogos túra- és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással" c. program megrendezéséhez, míg 

az Idegenforgalmi Alapból 75 eFt támogatást az „Erdőkerülő Ómassáról Ómassára” c. kiadvány 

megjelentetésére.  
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A kapott és tárgyévben felhasznált támogatásokat a pályázati céloknak megfelelően használtuk fel 

és számoltuk el. A kitűzött célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységünk az egész 

társadalom javára szolgált. 

 

Miskolc, 2014. április 29. 

 

Makár Richárd 
Elnök 

Záradék: 

E közhasznúsági jelentést a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 2014. május 23-i 

ülésén elfogadta. 

 

 
Makár Richárd 

Elnök 
 


