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BeszámolóBeszámolóBeszámolóBeszámoló    

aaaa    B.B.B.B.----A.A.A.A.----Z. Megyei Természetjáró SzövetségZ. Megyei Természetjáró SzövetségZ. Megyei Természetjáró SzövetségZ. Megyei Természetjáró Szövetség    

2012012012014444. . . . IIIIVVVV. negyedévi . negyedévi . negyedévi . negyedévi működéséről,működéséről,működéséről,működéséről,    programjaiprogramjaiprogramjaiprogramjairólrólrólról, gazdálkodásáról, gazdálkodásáról, gazdálkodásáról, gazdálkodásáról    

 
 

A Szövetség 2014. IV. negyedévi működése során is az Alapszabály pontjait betartva látta el 

működő szakbizottságai révén mindazon tevékenységeket, melyeket a szervezet céljával 

összhangban az megfogalmaz.  

    

A./ A./ A./ A./ Programok, működésProgramok, működésProgramok, működésProgramok, működés    

Miskolc város „Herman Ottó Emlékév – Miskolc” rendezvénysorozatához kapcsolódva 

folytattuk a "Herman Ottó Bükk hegységi kötődései""Herman Ottó Bükk hegységi kötődései""Herman Ottó Bükk hegységi kötődései""Herman Ottó Bükk hegységi kötődései" című turisztikai turisztikai turisztikai turisztikai programprogramprogramprogramjainkjainkjainkjaink 

megvalósítását. A szeptembertől decemberig havonta megrendezett túrákon a nagy tudós 

emlékének tisztelegve, az életútjához és munkásságához kapcsolódó kelet-bükki helyszíneket 

kerestünk fel. A 2014.12.31.-ig teljesített legfontosabb feladatok: túraútvonalak 

meghatározása, programkiírás, túravezetők felkérése, együttműködés a Miskolc Városi 

Diáksport Szövetséggel, a B.-A.-Z. Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesülettel, valamint 

Miskolc Város Önkormányzatának Kulturális és Vendégforgalmi Osztályával. 

A 2014. IV. negyedévi túrák résztvevői számának alakulása: 

2014.10.11. – 526 fő; 2014.11.15. – 179 fő; 2014.12.06. – 400 fő; 2014.12.27. – 55 fő 

A túrák beszámolói megjelentek nemcsak megyei, hanem a Magyar Természetjáró Szövetség 

honlapján is.  

 

A Miskolc Városi Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjából biztosított támogatásnak 

köszönhetően elkészítettük az „Erdőkerülő Lillafüredről LillafüredreErdőkerülő Lillafüredről LillafüredreErdőkerülő Lillafüredről LillafüredreErdőkerülő Lillafüredről Lillafüredre”””” c. turisztikai kiadványt, 

mely hasznos segítője a természetjárásban gyakorlattal nem rendelkező érdeklődőknek 

Lillafüred környékének megismerésében.  

 

Megkezdtük a 2015. március 15-én megrendezésre kerülő XVIII. Népek Tavasza XVIII. Népek Tavasza XVIII. Népek Tavasza XVIII. Népek Tavasza 

TeljesítménytúraTeljesítménytúraTeljesítménytúraTeljesítménytúra szervezésének előkészületeit. Újabb táv bevezetését készítjük elő, illetve a 

korábbi években megszokott útvonalakat újabb turistaút szakaszok bevonásával színesítjük. 

A tervezett útvonalak bejárása, útvonaltisztítása, a szükséges helyeken turistajelzések pótlása, 

sűrítése feladatokat 2014. IV. negyedévben befejeztük.  

 

SegítettükSegítettükSegítettükSegítettük a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület „Turista elődeink nyomában” 

túramozgalmának kitűzői gyártását. 

 

A megyei Szövetségünk által gondozott túramozgalmak 2015. évi teljesítésének ösztönzésére 

térítésmentesen biztosított igazolófüzetektérítésmentesen biztosított igazolófüzetektérítésmentesen biztosított igazolófüzetektérítésmentesen biztosított igazolófüzetek igénylésével 12 tagszervezetünk élt.  
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A törvényi változások miatt szükségessé vált Szövetségünk Alapszabály módosításAlapszabály módosításAlapszabály módosításAlapszabály módosításaaaa, ezért 

2014.08.052014.08.052014.08.052014.08.05-én rendkívüli közgyűlésrendkívüli közgyűlésrendkívüli közgyűlésrendkívüli közgyűlést tartottunk, melyet követően a szükséges változás 

bejelentéseket a Miskolci Törvényszék felé megtettük. A Törvényszék hiánypótlás felhívása 

miatt 2014.10.142014.10.142014.10.142014.10.14----énénénén újabb rendkívüli közgyűlést kellett összehívnunk. Az ismételten 

benyújtott dokumentumok alapján a változás bejelentések elfogadásra kerültek. 

 

B./ GazdaságiB./ GazdaságiB./ GazdaságiB./ Gazdasági----pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2014. pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2014. pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2014. pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2014. IIIIVVVV. negyedévben is stabil . negyedévben is stabil . negyedévben is stabil . negyedévben is stabil 

volt. volt. volt. volt.     

Tekintettel arra, hogy a korábbi negyedévekről minden kibővített elnökségi ülés alkalmával 

már beszámolt a gazdasági bizottság, ezen kívül az éves beszámoló elkészítése a könyveléssel 

történő egyeztetés, valamint a Felügyelő bizottság ellenőrzését követően 2015. év első 

negyedévének legfontosabb feladata, így a 2014. IV. negyedéviígy a 2014. IV. negyedéviígy a 2014. IV. negyedéviígy a 2014. IV. negyedévi iiiidőszak pénzmozgással járó dőszak pénzmozgással járó dőszak pénzmozgással járó dőszak pénzmozgással járó 

gazdasági eseményeigazdasági eseményeigazdasági eseményeigazdasági eseményeitttt    és tételeiés tételeiés tételeiés tételeit ismertetjükt ismertetjükt ismertetjükt ismertetjük::::    

    

1./ Támogatásokkal kapcsolatos bevételek1./ Támogatásokkal kapcsolatos bevételek1./ Támogatásokkal kapcsolatos bevételek1./ Támogatásokkal kapcsolatos bevételek    

� 2014.10.28-án jóváírása került Szövetségünk bankszámláján Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata támogatása által biztosított 150.000 Ft a „Herman Ottó Bükk 

hegységi kötődései” turisztikai programsorozat elnevezésű program megvalósításához. 

� 2014.11.21-én jóváírásra került Szövetségünk bankszámláján a Magyar Természetjáró 

Szövetséggel kötött Együttműködési megállapodás alapján nyújtott 179.000 Ft. 

�  2014.10.10-én 49.126 Ft értékben került jóváírásra az SZJA 1 % felajánlások összege. 

 

2./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek2./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek2./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek2./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek    

� Ómassa kulcsosház szállásdíjból származó bevétel 204.550 Ft.  

� Hollóháza kulcsosház szállásdíjból származó bevétel: 328.700 Ft+130.000 Ft előleg. 

� Értékcikk árusításból (térképek, atlaszok, egyéb) származó bevétel: 65.345 Ft. 

� Tagdíjbevétel: 20.000 Ft (pártolói tagdíj). 

� Egyéb: 50.000 Ft (Pisztrángtelepi túra szervezése, kitűzői ellenértéke a B.-A.-Z. Megyei 

Diáksport és Szabadidő Egyesülettől) 

 

3./ Egyéb bevételek3./ Egyéb bevételek3./ Egyéb bevételek3./ Egyéb bevételek    

� Kapott kamatbevétel: 56.351 Ft, mely összegből 16.901 Ft a Magyar Természetjáró 

Szövetségtől 2014.04.17-én kapott előlegből még fel nem használt részösszeg lekötött 

betétei után jóváírt kamatbevétele. 

 

4./ Kulcsosházak működtetésével összefüggésben felmerült kiadások4./ Kulcsosházak működtetésével összefüggésben felmerült kiadások4./ Kulcsosházak működtetésével összefüggésben felmerült kiadások4./ Kulcsosházak működtetésével összefüggésben felmerült kiadások    

� Ómassa kulcsosház (rezsi, IFA, egyszerűsített foglalkoztatás és közterhe, CO mérő 

beszerzése, poroltó ellenőrzés, kémény ellenőrzés): 60.466 Ft 

� Hollóháza kulcsosház (rezsi, IFA, egyszerűsített foglalkoztatás és közterhe, CO mérő 

beszerzése, poroltó ellenőrzés, gázbojler javítása): 136.192 Ft 
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5./ Versennyel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadások5./ Versennyel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadások5./ Versennyel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadások5./ Versennyel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadások    

� 163.390 Ft-ot fordítottunk a „Herman Ottó Bükk hegységi kötődései” turisztikai 

programsorozat megvalósítására.  

(Mikulástúra kiadások – Mikuláscsomagok és citromos tea készítéséhez alapanyag 

beszerzések, Tiszaújvárosból érkezett pontellenőrök utazásának költsége, koszorúk 

beszerzése, papír, lamináló fólia, nyomtatópatron beszerzése feladatlapok, 

útvonaltérképek nyomtatásához.) 

 

6./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások6./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások6./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások6./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások    

� Kiküldetések: 14.960 Ft  

(Kelet-magyar természetbarát vezetők találkozójára történő utazás költségének 

megtérítésére 3.810 Ft; MTSZ megyei természetbarát vezetők megbeszélésével 

kapcsolatos utazás költségének megtérítésére 8.010 Ft; megyei elnökségi ülés 

kiküldetés megtérítésére 2.690 Ft; ásványvízbeszerzés októberi közgyűlésre 450 Ft). 

 

7./ Egyéb működéssel kapcsolatos kiadások7./ Egyéb működéssel kapcsolatos kiadások7./ Egyéb működéssel kapcsolatos kiadások7./ Egyéb működéssel kapcsolatos kiadások    

� Könyvelési díj (60.000 Ft), pénztárosi bérköltség és szociális hozzájárulási adója 

(61.000 Ft), postaköltség (11.025 Ft), irodaszer és nyomtatvány (2.020 Ft), telefon 

(22.967 Ft), webtárhely biztosítása (12.598 Ft), bankköltség (33.529 Ft), ügyvédi 

munkadíj 50.800 Ft.  

Ezen tételek mindösszesen: 253.939 Ft 

    

8888./ Értékcikkek vásárlása ./ Értékcikkek vásárlása ./ Értékcikkek vásárlása ./ Értékcikkek vásárlása (turista térkép és atlasz):    48.283 Ft 

 

9999./ Egyéb kiadások:./ Egyéb kiadások:./ Egyéb kiadások:./ Egyéb kiadások:    

� „Erdőkerülő Lillafüredről Lillafüredre” kiadvány nyomdaköltségének díja: 167.640 Ft 

 

10./ 10./ 10./ 10./ EMOPEMOPEMOPEMOP----2.1.1/B2.1.1/B2.1.1/B2.1.1/B----12121212----2012201220122012----0160 pályázat kiadásai:0160 pályázat kiadásai:0160 pályázat kiadásai:0160 pályázat kiadásai:    

� webes felület és honlap elkészítése 190.500 Ft értékben 2014.10.15-én. 

� egységes táblázási és kijelölési rendszer arculattervezése, arculati kézikönyv készítése 

1.143.000 Ft értékben 2014.12.10-én. 

 

Fenti tételek csak a 2014. IV. negyedévben pénzügyileg realizált bevételeket és pénzügyileg 

felmerült kiadásokat tartalmazzák.  

A 2015. év elejének azon kiadásai, melyek a 2014. évre eredményt befolyásoló hatással 

bírnak, de 2015.01.01-et követően kerülnek kifizetésre, könyvelésük ezt követően történik.  

Az ún. áthúzódó tételek könyvelését követően kerülhet sor a 2014. évi bizonylatok 

könyvelésének ellenőrzésére, az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés összeállítására. 
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Pénzkészletérték (pénztár+bank)Pénzkészletérték (pénztár+bank)Pénzkészletérték (pénztár+bank)Pénzkészletérték (pénztár+bank)    

• 2014.01.01.-én: 8.485 eFt  ( 50 eFt pénztárban + 8.435 eFt bankban) 

• 2014.12.31.-én: 14.809 eFt ( 19 eFt pénztárban + 14.790 eFt bankban) 

A banki 14.790 eFt-ból 5.168 eFt a Magyar Természetjáró Szövetség által átutalt előlegből 

2014.12.31-ig fel nem használt részösszeg. 

 

 
Miskolc, 2015. január 13. 

 

 

 

Összeállította: Bernáth Marietta 


