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I. AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A SZÖVETSÉG 2014
2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Szövetségünk 2014. 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 120 fő részvételével került
megrendezésre, melyhez a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület turistái ismét
segítségünkre voltak. Közreműködésüknek köszönhetően láthattuk vendégül tagegyesületeink és
szakosztályaink természetjáróit.
2014.01.182014.01.18-án a Miskolc
Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére 174 fő általános és középiskolás diák
részére szerveztünk túraprogramot az Ómassa - Bánkút - Csipkéskút - Ómassa, valamint Ómassa Vadász-völgy - Csipkéskút - Jávorkút - Savós-völgy- Lillafüred útvonalakon. Túravezetők voltak:
Bánrévi Tamás (TSC), Bernáth Marietta (VTBE), Farkas János (TSC), Fekete Tibor (VTBE), Krajecz
Enikő (BFTE), Sum Anna (MHTE), Szalai Zita (TSC), Váradi Zsófia (MHTE), Vincze István (TSC), Zattler
Szabolcs (MVSC).
2014. február 0808-án ismét a Miskolci Diáksport Szövetség felkérésére vezettünk túrát. Az esős
időjárás miatt ez alkalommal 32 fős
fős résztvevői létszám kalauzolásában működtek közre az MVSC
túravezetői - Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Ruszkai Gáborné, Solczi Ágnes, Sum Anna.
2014. március
március 1515-én került megrendezésre XVII. Népek Tavasza Teljesítménytúránk. A rendezvény
iránti utóbbi években megnövekedett érdeklődésre tekintettel létrehoztuk a www.nepektavasza.hu
honlapot, melyen az előnevezést bonyolítottuk, illetve a legfontosabb információkat közzé tettük.
Az új honlappal egyidejűleg létrehoztuk Szövetségünk Facebook oldalát is, melyen szintén hirdettük
rendezvényünket, mint ahogy a Teljesítménytúrázók Társasága, a Magyar Természetjáró Szövetség,
a B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviseletének, valamint a Miskolc Városi Diáksport Szövetség
honlapján is. Programunk 2010. után ismét a Cartographia Kupa része volt.
A hagyományos Népek Tavasza távokon (NT35, NT25, NT15, NT10) távokon kívül a nagyarányú
érdeklődés miatt a Nemzeti Park, valamint Natura 2000 határán kívül vezető Márciusi Ifjak távokon
(MI13 és MI10) fogadtuk a diákok és további résztvevők jelentkezését.
A teljesítménytúra történetének második legnagyobb rendezvénye volt a 2014. évi, melyen
összesen 2.146 fő vett részt. Sikeres programunkról számos helyi és az országos média is tudósított.
2014. március 2929-én újra a Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére szerveztünk túrát a
Lillafüred - Savós-völgy - Vesszős-völgy - Lillafüred, valamint Lillafüred - Savós-völgy - Szepesi-rét Vesszős-völgy - Lillafüred - Fehérkő-lápa - Gulicska - Majálispark útvonalakon. A 139 fő részére Apró
Gergely (BFTE), Bartók Julianna (MVSC), Bernáth Marietta (VTBE), Fejér Ildikó (MVSC), Fekete Tibor
(VTBE), Sum Anna (MHTE), Takács Gabriella (MVSC), Vajóczki Zsolt (BFTE), Zattler Szabolcs (MVSC)
biztosították a túravezetői szolgálatot.
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2014. április 1313-án ismét
ismét a diáktúráé volt a főszerep. Ez alkalommal a Lillafüred - Lencsés-forrás Csókás - Udvarkő-barlang - Forrás-völgy - Majálispark útvonalon túrázott a 112 fő résztvevő Bartók
Julianna (MVSC), Bernáth Marietta (VTBE), Csarnai Béláné (MVSC), Fekete Tibor (VTBE), Kollár
Magdolna (KTE), Kovács László (VTBE), Solczi Ágnes (MVSC), Sum Anna (MHTE), Vannay Ilona (KTE)
túravezetőink közreműködésének köszönhetően..
2014. április 2626-án került megrendezésre a IX.
IX NagyNagy-Milic Természetjáró Baráti Találkozó.
Találkozó A
résztvevők száma a rossz időjárás miatt ezúttal alulmaradt, hiszen 34 fő magyar és kb. 90 fő szlovák
turista
turista vett részt.
részt A program megvalósításában közreműködtek: Balkányi Ferenc, Bernáth Marietta,
Dallos Mária, Kerekesné Szücs Katalin és Makár Richárd.
Szövetségünk és tagszervezeteink tevékenységét, programjait népszerűsítettük 2014. május 1111-én
Miskolc Város Napján a Zöld Sátorban. A megvalósításban közreműködtek: Bernáth Marietta (VTBE),
Csarnai Béláné (MVSC), Csendes Gyula (DTSK), Fekete Tibor (VTBE), Kiskun Magdolna (MHTE),
Kondráth István (MHTE), Lugosi Judit (MVSC), Makár Richárd (BFTE), Tóth Éva (TSC).
24--én zártuk Pisztrángtelep A 2013 / 2014 tanév diáktúráit 80 fős részvétel mellett 2014. május 24
Csókás - Andó-kút - Keskeny-lyuk - Hársas-bérc - Majálispark útvonalú túránkkal. Túravezetők:
Bernáth Marietta (VTBE), Fekete Tibor (VTBE), Sum Anna (MHTE) és Zattler Szabolcs (MVSC) voltak.
2014. június 66-án „Életünk az erdő” címmel rendezett nyílt napot az Északerdő Zrt. a Csanyiki
Erdészeti Erdei Iskolában. A program lebonyolításában részt vett Természetjáró Szövetségünk is. 340
fő részére népszerűsítettük a természetjárást Bernáth Marietta (VTBE) és Kovács László (VTBE)
közreműködésével.
Miskolc város „Herman Ottó Emlékév – Miskolc, 2104.” rendezvénysorozatához kapcsolódva a
"Herman Ottó Bükk hegységi kötődései" című turisztikai programjaink megvalósításának jegyében
telt 2014. év második fele. A szeptembertől decemberig havonta megrendezésre került túrákon a
nagy tudós emlékének tisztelegve, az életútjához és munkásságához kapcsolódó kelet-bükki
helyszíneket kerestünk fel. A megvalósítás kapcsán együttműködtünk a Miskolc Városi Diáksport
Szövetséggel, a B.-A.-Z. Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesülettel, valamint Miskolc Város
Önkormányzatának Kulturális és Vendégforgalmi Osztályával. A rendezéshez Miskolc Város
Önkormányzata 150.000 Ft támogatással járult hozzá Sport Mecénás Alapjából.
A turisztikai programsoroz
programsorozat egyes túrái
túráin részt vettek száma 87 fő (2014.09.20.); 526 fő
(2014.10.11.); 179 fő (2014.11.15.); 400 fő (2014.12.06); 55 fő (2014.12.27.).
A túrák beszámolói megjelentek nemcsak megyei, hanem a Magyar Természetjáró Szövetség
honlapján is.
A programsorozat megvalósításában közreműködtek:
A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületéből: Balina Viktória, Boronkai József, Krajecz Enikő, Makár
Richárd, Márkus Szilárd, Szőke Éva.
A Diósgyőri Természetbarát Sport Klubból: Balkányi Ferenc, Csabai Barnabásné, Csendes Gyula.
A Kazincbarcikai Természetbarát Egyesületből: Garadnay Sándor, Szóráth Marianna, Vannay Ilona.
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A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesületből: Bereczki Dániel, Bereczki Dánielné, Dallos Mária,
Kalászi István, Kisszely-Papp Ferencné, Sum Anna, Szabó Etelka, Szemánné Máté Katalin, Varga
Lászlóné, Váradi Zsófia.
A Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályából: Bartók Julianna, Csarnai Béla, Csarnai
Béláné, Fejér Ildikó, Gyarmati Ágnes, Lugosi Judit, Ruszkai Gábor, Ruszkai Gáborné, Solczi Ágnes,
Szabóné Lőcsei Zsuzsa, Varga Jánosné, Zattler Szabolcs.
A Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályából: Bánrévi Tamás, Bánrévi Viktória, Borbély
József, Borosné Fodor Irma, Farkas János, Hangácsi Heléna, Jászkai Józsefné, Kemény Mihály, Kun
Zsuzsa, Molnárné Nemes Éva, Nagy Lajos, Szabó Mihály, Tóth Éva, Verdó István, Vincze István.
A Vasutas Természetjárók Bükki Egyesületéből: Bernáth Marietta, Fekete Tibor, Gyurák József.
A Demeter Virág Baráti Körből: Demeter László.
A Földes Ferenc Gimnázium önkéntes diákjai: Hangó Máté, Ivacs Luca, Kiss Dorina, Koroknai Botond,
Osztermann Anna, Pető Anita, Petrik Eszter, Somosi Fanni.

B./ Tagszervezeteink tevékenységének, programjainak
programjainak segítése, kedvezmények
A természetjárás népszerűsítése és az ismeretterjesztés érdekében, továbbá a környezet- és
természetvédelem jegyében szervezett Szövetségi programjaink megvalósítása mellett figyelmet
fordítottunk tagszervezeteink tevékenységének segítésére is.
Együttműködő tagjaink valamennyi túráját, egyéb programjait éves túranaptárban foglaltuk össze,
melyet az érdeklődők naprakészen érhettek el Szövetségünk honlapján keresztül.
Az éves megyei eseménynaptár összeállítása kapcsán összehangoltuk a nagy résztvevői létszámú
programok rendezési időpontjait. Folyamatosan közreműködtünk tagegyesületeink, szakosztályaink
jelentős eseményeinek honlapunkon, Facebook oldalunkon, levelező listáinkon való
propagálásában.
Igény esetén segítettük tagszervezeteink teljesítménytúrái, túramozgalmai kitűzőinek gyártását.
Szövetségünk eszközeit (pl. sátorpavilon, asztalok, székek, molinók, egyéb kisebb eszközök
teljesítménytúra rendezéshez kapcsolódóan) szintén térítésmentesen használhatták tagjaink.
A Szövetségünk munkáját rendszeresen és nagyobb létszámmal segítő tagszervezeteink részére
térítésmentesen biztosítottunk kitűző alapanyagot, kiadványokat és kulcsosházunk térítésmentes
használati lehetőségét.
A megyei Szövetségünk által gondozott túramozgalmak 2015. évi teljesítésének ösztönzésére
térítésmentesen biztosítottunk igazolófüzeteket, melynek igénylésével 12 tagszervezetünk élt.
Szövetségünk tagjai részére 2014-ben kedvezményes szálláslehetőséget hirdettünk meg
kulcsosházainkban, ezen kívül jelentős árkedvezménnyel árultuk szeptember közepétől turista
térképeinket, kalauzainkat, egyéb kiadványainkat.
Számos jogi, gazdasági és sportszakmai kérdés megválaszolásában is rendelkezésre álltunk
tagszervezeteink részére.
Ezen kívül elláttuk természetesen térítésmentesen láttuk el a tagszervezeteink természetjáróinak
minősítésével kapcsolatos feladatokat is.
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C./ Együttműködési megállapodások iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról
A közérdekű önkéntes tevékenység 2013. évi bejelentését és nyilvántartásba vételét követően
2014. januárban került sor a Földes Ferenc Gimnáziummal való együttműködési megállapodás
megkötésére. Év végén megkezdődtek az Andrássy Gyula Műszaki Középiskola, a Bláthy Ottó
Villamosipari Szakközépiskola, az Avasi Gimnázium, valamint a Herman Ottó Gimnázium oktatási
intézményekkel való szerződéskötési előkészületek.
A Földes Ferenc Gimnáziummal kötött szerződés alapján 18 diákkal heti rendszerességgel, változó
résztvevői létszámban és összesen 211 munkaóra számban foglalkoztunk 2014. január 14. - 2014.
március 18 között. Feladatuk elsősorban a XVII. Népek Tavasza Teljesítménytúra előkészítésében,
rendezésében való közreműködés, emellett alkalmanként kisebb ügyviteli feladatokat is elvégeztek
a diákok. Jelentős létszámban és teljesített munkaóraszámmal segítették Mikulástúra
rendezvényünk megvalósítását is.

D./ Technikai munkák
a./ Országos Kékkör megyének érintő nyomvonalának felújítása
A megyei turistajelzések festése területén csak kisebb feladatokat végeztünk 2014-ben, mivel a
Magyar Természetjáró Szövetségtől kapott korábbi tájékoztatások alapján már 2014. őszén meg
kellett volna kezdeni az Országos Kékkör megyénket érintő szakaszainak jelzésfelújítását, így
erőinket mindnyájan ezek megvalósítására összpontosítottuk. Ezen jelzésfestési munkák a
szerződéskötések csúszása miatt azonban 2015-re tolódtak át, így a felújítással kapcsolatos
szervezési előkészületi munkákat tudtuk csak megtenni.
b./ Turistaútvonal áthelyezés
GaradnaGaradna-Ómassa közötti
között szakaszon az Északerdő Zrt. engedélyezését követően áthelyezésre került a
K+ turistajelzés.
turistajelzés Az ún. Kohász út jelzése korábban a Garadnát Ómassával összekötő - autóbusz és
gépkocsi forgalommal terhelt - közúton haladt az említett szakaszrészen, így a balesetveszély
csökkentése érdekében a vele párhuzamosan futó régi mályinkai útra helyeztük át a turistautat.
Balkányi Ferenc koordinálása mellett a jelzésáthelyezés munkáit Boronkai Tamás vezetésével a
Hegyre Fel! Természetjáró Egyesület turistái végezték el.
c./ Kisebb turistajelzés felújítási munkák
munkák
A 2015. évi XVIII. Népek Tavasza Teljesítménytúra rendezésének előkészületeként került sor 2014.
szeptember – november között az érintett útvonalak tisztítására, a szükséges helyeken
turistajelzések pótlására.
A munkálatokban részt vettek:
Az MVSC Természetjáró Szakosztályából: Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Jenet Barnabás, Zattler
Szabolcs;
A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületéből: Szőke Éva;
A Vasutas Természetjárók Bükki Egyesületéből: Bernáth Marietta, Fekete Tibor;
Egyesületi tagságon kívüli további önkéntesek: Dr. Horváth Gyula és Bernáth Rebeka.
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d./ Térkép, turistakalauz lektorálási feladatai
feladatai
A Bükk útikalauz,
útikalauz valamint a Zemplén útikalauz és térkép kiadásához kapcsolódóan Balkányi
Ferencen keresztül lektorálási feladattal keresték meg Szövetségünket. A feladat minél pontosabb
és szélesebb körű elvégzése érdekében honlapunkon, illetve megyei egyesületvezetőinknek írt köremail-en keresztül megyénk természetjáróihoz fordultunk a javaslatok megtétele érdekében.
A lektorálási feladatok elvégzésében közreműködtek: Balkányi Ferenc és Makár Richárd.

E./ Oktatási tevékenység
Szövetségünk 2014. évben túravezető képzést nem indított. A természetjárással kapcsolatos
ismeretek átadásának a „Herman Ottó Bükk hegységi kötődései” turisztikai programsorozatunk
túráin, valamint egyéb diáktúrák és kiállítói megjelenések során, gyakorlati úton tettünk eleget.

F./ 2014.
2014. évben megjelent természetjárást népszerűsítő kiadványunk
Sikeres pályázatírásunknak köszönhetően Miskolc Mjv. Önkormányzatának Idegenforgalmi
Alapjából biztosított 73.000 Ft támogatással jelent meg 2000 példányszámban az Erdőkerülő
Lillafüredről Lillafüredre c. kiadványunk, melynek szerkesztésében térítésmentesen közreműködött
Bernáth Marietta, Garadnay Sándor, Makár Richárd és Tóth László.
A kiadvány hasznos segítője a természetjárásban gyakorlattal nem rendelkező érdeklődőknek
Lillafüred környékének megismerésében.

G./ 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.
Köszönjük a Felügyelő Bizottság tagjainak - Dallos Máriának, Lugosi Juditnak, Váradi Zsófiának ellenőrző tevékenységét. Köszönjük a természetjárók minősítésével foglalkozó Minősítési bizottság
vezetését Csarnai Bélánénak, valamint a munkáját segítő Sum Anna, Solczi Ágnes közreműködését.
Köszönjük a kulcsosházaink szállásfoglalás ügyintézésével kapcsolatos munkáját Székely
Krisztinának, az Oktatási Bizottság munkájának irányítását Garadnay Sándornak. A Gazdasági
Bizottság vezetését Bernáth Mariettának, valamint tagjainak - Kerekesné Szücs Katalinnak értékcikk
árusítási és Utrata Péterné lelkiismeretes pénztárosi munkavégzését.
Köszönjük továbbá honlapunk karbantartását Zattler Szabolcs túratársunknak.
S végül bízunk abban, hogy körültekintő tevékenységünk és gazdálkodásunk eredményeképpen a
Fegyelmi és Etikai Bizottságunk tagjai - Demeter László, Kovács Attila és Sütő Menyhért - továbbra is
egyéb szövetségi munkánkat tudják majd közreműködésükkel segíteni.

-6-

H./ 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 2014. 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 2014
2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSA
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kettős könyvvitelt vezető szervezetként 2014. évben
gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú
egyszerűsített éves beszámolót állított össze.
A./ Mérleg
A mérleg főösszege 19.339 ezer Ft,
Ft melyből a saját tőke 10.839 ezer Ft.
Ft A részletes kimutatást „A
kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete”
elnevezésű Pk-142 jelű nyomtatvány tartalmazza.
Befektetett eszközeink értéke a 2014. év előtt beszerzett tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának
csökkentő hatása ellenére 4.308 ezer FtFt-ról 4.380 ezer FtFt-ra nőtt a 2014. évi tárgyi eszközök
(projekttáblák), valamint immateriális javak (Kéktúra honlapfejlesztés - ÉMOP pályázat) beszerzése
következtében.
Forgóeszközeink állománya a 2013. évi 8.858 ezer FtFt-ról a mérleg fordulónapra 14.959 ezer FtFt-ra
nőtt (Készletérték: 137 ezer Ft; Követelések: 13 ezer forint Pénzeszközök: 14.809 ezer Ft).
Eszközeink összes értéke 13
13.166 ezer FtFt-ról 19.
19.339 ezer FtFt-ra változott.
változott.
A 6.173 ezer Ft növekményből 5.168 e Ft a Pénzeszközök között kimutatott ÉMOPMOP-2.1.1/B2.1.1/B-1212-201220120160 pályázat kiadásaira átutalt előlegből 2014.12.31-ig pénzügyileg fel nem használt részösszeg.
A mérleg forrásoldalának tételei közül a Saját tőke 12
12.307 ezer FtFt-ról 10.
10.839 ezer FtFt-ra csökkent. Az
1.468 ezer Ft veszteség oka technikai jellegű, mely a fentebb említett ÉMOP pályázattal van
összefüggésben. A pályázattal kapcsolatban felmerült kiadásokat ugyanis költségként kellett
elszámolnunk (egyes kiadások esetében egészben, ill. tárgyi eszköz, immateriális javak esetén
amortizáció alá vonva részben), ugyanakkor ezen kiadások ellentételezésére kapott 6.753 ezer Ft
még előlegként szerepel könyveinkben, mivel kapott támogatásként akkor könyvelhető, ha a
támogató az elszámolásokat ellenőrizte és elfogadta.
Rövid lejáratú kötelezettségünk
kötelezettségünk 7.700 ezer FtFt-os mérleg fordulónapi záró értéke a 2014. évi teljesítési
dátumú és 2015. évben pénzügyi kiegyenlítésre kerülő szállítói fizetési kötelezettségek, december
havi munkabér és hozzá kapcsolódó adófizetési, valamint a december havi idegenforgalmi adó
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fizetési kötelezettségek, vevőktől kapott előlegek, továbbá az ÉMOP pályázatra kapott előlegként
könyvelt értékek egyenlegeként adódik.
A rövid lejáratú szállítói fizetési kötelezettségeknek mérleg fordulónapot követően határidőben
eleget tettünk, a vevőktől kapott előlegek pedig a teljesítést követően árbevételként elszámolásra
kerültek.
A mérleg forrásoldalának Passzív időbeli elhatárolásaként jelenik meg az ÉMÁSZ a Jövőért
Alapítványtól pénzügyileg 2012-ben befolyt (900 ezer Ft) támogatásából 2013-ban, valamint 2014ben fel nem használt 800 ezer Ft részösszeg.

B./ Eredménykimutatás
A mellékelt Pk-142 jelű nyomtatvány tartalmazza a 2014. évi gazdálkodás eredménykimutatását,
mely alapján Alaptevékenységünk
Alaptevékenységünk bevétele 626 ezer FtFt-tal 2.861 ezer Forintra nőtt 201
2013. évhez
képest.
képest
Alaptevékenységünk egyéb bevételei 1.129 ezer Ft-ról 617 ezer FtFt-ra csökkent,
csökkent melynek legfőbb oka
a kapott támogatások 2014. évi csökkenése.
Alaptevékenységünk pénzügyi műveleteinek bevételei 206 ezer Ft-ról 97 ezer FtFt-ra csökkent,
csökkent
melynek oka a betéti kamatlábak csökkenése.
Így összes
összes bevételünk 2014
2014-ben 3.575 ezer Ft volt,
volt, mely 5 ezer FtFt-tal több 2013. évhez képest.
Vállalkozói tevékenységet 2014-ben sem folytattunk.
Az alaptevékenységünk összes ráfordítása 5.043 ezer Ft volt,
volt, mely 2013. évhez képest 1.556. ezer Fttal több. Ennek legfőbb oka az ÉMOP pályázat 2014-ben felmerült kiadásai, melyek részben az
értékcsökkenési leírás tételnél, részben az anyagjellegű ráfordításoknál jelentkeznek.
Adózás előtti eredményünk -1.468 ezer Ft lett a beszámolási időszakban, melynek okát a mérlegnél
ismertettük (ÉMOP pályázat).
Vállalkozási tevékenységünk tárgyidőszakban nem volt, így társasági adófizetési kötelezettség sem
keletkezett. Mindezek alapján 2014. évi gazdálkodásunkat 1.468 ezer Ft veszteséggel zártuk.
A 2014. 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
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. 2014. évi gazdálkodásunk alapján a kapott
mutatók értékei szerint a közhasznú minősítés feltételeinek Szövetségünk megfelelt.
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D./ Kiegészítő melléklet
A Pk-142 nyomtatvány kiegészítő mellékletében kerülnek bemutatásra a 2014. évi kapott
támogatások, azok jogcímenként részletezett felhasználása, valamint rövid szöveges bemutatása.
Miskolc Mjv. Önkormányzatának Sport Mecénás Alapjából 150 ezer Ft támogatást kaptunk a
"Herman Ottó Emlékév - Miskolc, 2014” turisztikai programsorozat megrendezéséhez.
Az Idegenforgalmi Alapból 73 ezer Ft támogatást kaptunk az „Erdőkerülő Lillafüredről Lillafüredre”
c. kiadvány megjelentetésére, amelyet kiegészítettünk a 2014. évi SZJA felajánlásokból kapott 49
ezer Ft-tal.
Az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0160 pályázatra kapott 6.753 ezer Ft kapott előlegként szerepel
könyveinkben. A pályázat kiadásaira a kapott előlegből pénzügyileg finanszírozott tételek összege
2.321 ezer Forint volt.
A Magyar Természetjáró Szövetségtől kapott támogatás összege 179.000 Ft volt, melynek egy
részét azon tagszervezeteink programjainak támogatására használunk fel, amely szervezetekre
tekintettel a támogatást kaptuk, másik részét pedig megyei turistaútjainak felújítására fordítjuk.
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, 2015. április 28.

Makár Richárd
Elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 2015. május 15-i
ülésén elfogadta.

Makár Richárd
Elnök
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