
 1 

BeszámolóBeszámolóBeszámolóBeszámoló    

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

2012012012015555. . . . IIIIIIII....----III.III.III.III.    negyedévi negyedévi negyedévi negyedévi működéséről,működéséről,működéséről,működéséről,    programjaiprogramjaiprogramjaiprogramjairólrólrólról, gazdálkodásáról, gazdálkodásáról, gazdálkodásáról, gazdálkodásáról    

 
A Szövetség 2015. II.-III. negyedévi működése során is az Alapszabály pontjait betartva látta el 

mindazon tevékenységeket, melyeket a szervezet céljával összhangban az megfogalmaz.  

A működő szakbizottságok (technikai, minősítési, gazdasági, kulcsosház, oktatási, 

túramozgalom) teljes körűen látták el tevékenységeiket. 

    

A./ A./ A./ A./ A kiemelt esemény naptárbanA kiemelt esemény naptárbanA kiemelt esemény naptárbanA kiemelt esemény naptárban    szereplő szereplő szereplő szereplő IIIIIIII....----III.III.III.III.    negyedévi negyedévi negyedévi negyedévi szövetségszövetségszövetségszövetségi rendezésű i rendezésű i rendezésű i rendezésű programokprogramokprogramokprogramok,,,,    

eseményekeseményekeseményekesemények, valamint amellett szervezett rendezvények, valamint amellett szervezett rendezvények, valamint amellett szervezett rendezvények, valamint amellett szervezett rendezvények    időrendbenidőrendbenidőrendbenidőrendben    az alábbiak voltak:az alábbiak voltak:az alábbiak voltak:az alábbiak voltak:    

 

� 2012012012015555. . . . április 1április 1április 1április 11111.... - Miskolci Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolci Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolci Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolci Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése 

általános    és középiskolás diákok részére    a Garadna vasút - Szentléleki-völgy - Örvény-

kő - Magos- kő - Csókás - Lendeczky-pihenő – Pisztrángtelep útvonalon. 

Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők: Boronkai József (BFTE), Fekete Tibor (VTBE), Solczi Ágnes (MVSC), Sum 

Anna (MHTE), Vajóczki Zsolt (BFTE).  

Résztvevők száma: 1Résztvevők száma: 1Résztvevők száma: 1Résztvevők száma: 165656565    fő. fő. fő. fő.     

 

� 2015. április 12015. április 12015. április 12015. április 11.1.1.1.    ----        Miskolci Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolci Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolci Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolci Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése    a 

Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztési program (TIE) keretei között a Maraton, Kinizsi 

próbák második sportprogramjának szervezése Csanyik-Királyasztal központtal, 6,0 

km-es távon ügyességi és erőnléti feladatokkal. 

Túravezetők és a túravezetők munkáját segítők: Túravezetők és a túravezetők munkáját segítők: Túravezetők és a túravezetők munkáját segítők: Túravezetők és a túravezetők munkáját segítők: Bernáth Marietta (VTBE), Bialkó 

Gyuláné (MVSC), Csarnai Béla (MVSC), Csarnai Béláné (MVSC), Kerékgyártó Enikő 

(BFTE), Somogyi Gréta, Szőke Éva (BFTE), Takács Gabriella (MVSC), Váradi Zsófia 

(MHTE). 

Résztvevők száma: 170 főRésztvevők száma: 170 főRésztvevők száma: 170 főRésztvevők száma: 170 fő    

 

� 2015. április 2015. április 2015. április 2015. április 18181818----án X. Nagyán X. Nagyán X. Nagyán X. Nagy----Milic Természetjáró Baráti Találkozó. Milic Természetjáró Baráti Találkozó. Milic Természetjáró Baráti Találkozó. Milic Természetjáró Baráti Találkozó. Résztvevők száma 

magyar turisták részéről 92 fő, valamint szlovák turisták kb. 130 fő. A program 

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

Balkányi Ferenc, Bernáth Marietta, Dallos Mária, Makár Richárd, Solczi Ágnes, Váradi 

Zsófia, Zattler Szabolcs.  

 

� 2015. április 2015. április 2015. április 2015. április 25252525. . . . ----        Miskolci Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése Miskolci Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése Miskolci Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése Miskolci Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése a 

Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztési program (TIE) keretei között a Maraton, Kinizsi 

próbák harmadik sportprogramjának szervezése Csanyik-Királyasztal központtal, 6,0 

km-es távon ügyességi és erőnléti feladatokkal. 

Túravezetők és a túravezetők munkáját segítők: Túravezetők és a túravezetők munkáját segítők: Túravezetők és a túravezetők munkáját segítők: Túravezetők és a túravezetők munkáját segítők: Bernáth Marietta (VTBE), Bialkó 

Gyuláné (MVSC), Csarnai Béláné (MVSC), Fekete Tibor (VTBE), Karlaki Lajosné (MVSC), 

Solczi Ágnes (MVSC), Somogyi Gréta, Szőke Éva (BFTE), Váradi Zsófia (MHTE). 

Résztvevők száma: 170 főRésztvevők száma: 170 főRésztvevők száma: 170 főRésztvevők száma: 170 fő    
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� 2015. 2015. 2015. 2015. május 9május 9május 9május 9. . . . ----        Miskolci Diáksport Szövetség fMiskolci Diáksport Szövetség fMiskolci Diáksport Szövetség fMiskolci Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése elkérésére túraprogram szervezése elkérésére túraprogram szervezése elkérésére túraprogram szervezése a 

Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztési program (TIE) keretei között a Maraton, Kinizsi 

próbák negyedik sportprogramjának szervezése Csanyik-Királyasztal központtal, 6,0 

km-es távon ügyességi és erőnléti feladatokkal. 

Túravezetők és a túravezetők munkáját segítők: Túravezetők és a túravezetők munkáját segítők: Túravezetők és a túravezetők munkáját segítők: Túravezetők és a túravezetők munkáját segítők: Balabás László (VTBE),    Bernáth 

Marietta (VTBE), Bialkó Gyuláné (MVSC), Csarnai Béla (MVSC), Csarnai Béláné (MVSC), 

Fekete Tibor (VTBE), Hontiné Mikola Rita (BFTE), Kerékgyártó Enikő (BFTE), Kovács 

László (VTBE), Krajecz Enikő (BFTE), Makár Richárd (BFTE), Solczi Ágnes (MVSC), 

Somogyi Gréta, Dr. Szarka Sándorné (VTBE), Szőke Éva (BFTE), Váradi Zsófia (MHTE), 

Zattler Szabolcs (MVSC). 

Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: 333370 fő70 fő70 fő70 fő    

 

� 2012012012015555. . . . mámámámájjjjus us us us 30303030....----    Miskolci Diáksport Szövetség felkérésMiskolci Diáksport Szövetség felkérésMiskolci Diáksport Szövetség felkérésMiskolci Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése ére túraprogram szervezése ére túraprogram szervezése ére túraprogram szervezése  

általános    és középiskolás diákok részére az Ómassa - Szentlélek - Csikorgó - Karai út - 

Bánkút - Száraz-völgy - Ómassa útvonalon. 

Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők: Berkő Péter (MVTE), Kanya Judit (MVTE), Solczi Ágnes (MVSC), Sum Anna 

(MHTE), Takács Gabirella (MVSC),  és Vajóczki Zsolt (BFTE). 

Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: 108108108108    fő. fő. fő. fő.     

 

� 2012012012015555. szeptember. szeptember. szeptember. szeptember    29292929. . . . ––––    „„„„10 év  10 év  10 év  10 év  ----    Gyermekekkel a természetértGyermekekkel a természetértGyermekekkel a természetértGyermekekkel a természetért”””” címmel rendezett nyílt nyílt nyílt nyílt 

napot az napot az napot az napot az Északerdő Zrt.Északerdő Zrt.Északerdő Zrt.Északerdő Zrt.    a Csanyiki a Csanyiki a Csanyiki a Csanyiki Erdészeti Erdészeti Erdészeti Erdészeti Erdei IskolábanErdei IskolábanErdei IskolábanErdei Iskolában.... A program során kiállító 

standjával bemutatkozott Megyei Természetjáró Szövetségünk. 

Szövetségünket képviselte: Bernáth Marietta (VTBE) és Krajecz Enikő (BFTE). 

Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: 400400400400    fő. fő. fő. fő.     

 

 

B./ Működéssel kapcsolatos fontosabb feladatok, tevékenységekB./ Működéssel kapcsolatos fontosabb feladatok, tevékenységekB./ Működéssel kapcsolatos fontosabb feladatok, tevékenységekB./ Működéssel kapcsolatos fontosabb feladatok, tevékenységek    

� 2015. május 15-i közgyűlési felhatalmazása alapján saját tulajdonú iroda céljárasaját tulajdonú iroda céljárasaját tulajdonú iroda céljárasaját tulajdonú iroda céljára 

ingatlanvásárlás előkészítése, szerződéskötés, felújítási feladatok.ingatlanvásárlás előkészítése, szerződéskötés, felújítási feladatok.ingatlanvásárlás előkészítése, szerződéskötés, felújítási feladatok.ingatlanvásárlás előkészítése, szerződéskötés, felújítási feladatok.    

 

� B.B.B.B.----A.A.A.A.----Z. megyei jelzett utak festéseinek felújításával kapcsolatos koordináló Z. megyei jelzett utak festéseinek felújításával kapcsolatos koordináló Z. megyei jelzett utak festéseinek felújításával kapcsolatos koordináló Z. megyei jelzett utak festéseinek felújításával kapcsolatos koordináló 

tevékenységek,tevékenységek,tevékenységek,tevékenységek, mind az OKT és az ahhoz kapcsolódó tematikus utak, mind a 2015. 

május-augusztus között felújításra került egyéb jelzett turistautak kapcsán. 

 
� KözreműködtünkKözreműködtünkKözreműködtünkKözreműködtünk tagegyesületeink teljesítménytúráinak propagálásában a honlapon 

való közzététellel, a levelezőlistánkon, illetve tagegyesületeknek való kör-emailek 

megküldésével. SegítettükSegítettükSegítettükSegítettük továbbá a teljesítménytúrák (VI. Tokaji Bakancsos Bortúra 

teljesítménytúra; V. Barangoló barlangoló teljesítménytúra; Tompa Mihály 

teljesítménytúrák) kitűzői gyártását. 

 

� Gyalogtúrázók XXII. Országos Találkozójának szervezési előkészíGyalogtúrázók XXII. Országos Találkozójának szervezési előkészíGyalogtúrázók XXII. Országos Találkozójának szervezési előkészíGyalogtúrázók XXII. Országos Találkozójának szervezési előkészítési feladataitési feladataitési feladataitési feladatai 

(programfüzet készítése, szállás, étkezés, egyéb szolgáltatások rendeléseinek 

előkészítése, jelentkezések regisztrálása, pénzügyi feladatok, stb.) 
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CCCC./ Gazdasági./ Gazdasági./ Gazdasági./ Gazdasági----pénzügyi szempontból a Szövetség működése 201pénzügyi szempontból a Szövetség működése 201pénzügyi szempontból a Szövetség működése 201pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2015555. II.. II.. II.. II.----III.III.III.III.    negyedévben is stabil negyedévben is stabil negyedévben is stabil negyedévben is stabil 

volt. volt. volt. volt.     

Az éves pénzügyi tervhez képest a 2015.09.30.-ig realizált bevételek és felmerült kiadások 

külön táblázatban kerülnek bemutatásra. 

 

 
Miskolc, 2015. november 30. 

 

 

Összeállította: Bernáth Marietta 


