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I. AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A SZÖVETSÉG 2015
2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Szövetségünk 2015. 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 110 fő részvételével került
megrendezésre, melyhez a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület turistái ismét
segítségünkre voltak. Közreműködésüknek köszönhetően láthattuk vendégül tagegyesületeink és
szakosztályaink természetjáróit.
2015. január 2424-én a Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére általános és középiskolás diák
részére szerveztünk túraprogramot a Diósgyőri vár - Kohász út - Hegyes-rét - Fehérkő-lápa Lillafüred útvonalon. Az esős időjárás miatt a túra kis résztvevői létszám (34 fő) mellett, de
megrendezésre került. Túravezetők: Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Sum Anna, az MVSC tagjai.
2015. február 2121-én a Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére az Ómassa - Jávorkút - Kühne
Andor út - Sebesvíz - Garadna, valamint az Ómassa - Csipkéskút - Jávorkút - Kühne Andor út - Létrástető - Savós-völgy – Lillafüred útvonalakon. A résztvevők száma ez alkalommal: 161 fő volt.
Túravezetők: Balina Viktória (BFTE), Bernáth Marietta (VTBE), Csarnai Béla (MVSC), Csarnai Béláné
(MVSC), Szabóné Lőcsei Zsuzsanna (MVSC), Vajóczki Zsolt (BFTE), Váradi Zsófia (MVSC) és Zattler
Szabolcs MVSC).
2015. március 11-én tartottuk 28 fő részvételével a 2014. év végén megújított Borsod szép útjain
túramozgalom első nyílt túráját
túráját a Diósgyőri Természetbarát Sport Klub közreműködésével.
Túravezető: Kerekesné Szücs Katalin.
2015. március 1515-én került megrendezésre a XVIII. Népek Tavasza Teljesítménytúra.
Teljesítménytúra. A rendezvény
iránti utóbbi években megnövekedett érdeklődésre tekintettel több, és a korábban megszokott
útvonalakhoz képest részben új útvonalakon jelöltük ki az egyes távokat. A 2014-ben létrehozott
www.nepektavasza.hu honlapon bonyolítottuk az előnevezést, illetve a legfontosabb információkat
is itt tettük közzé. Ezen kívül megjelent rendezvényünk kiírása a Teljesítménytúrázók Társasága, a
B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviselete, valamint a Miskolc Városi Diáksport Szövetség
honlapján is. Az összes résztvevő száma: 2.200 fő,
fő közülük 1.139 fő a megyei és városi diáksport
szervezetek szervezésének és nevezési díj átvállalásának köszönhetően rajtolhatott. A
teljesítménytúra szervezési előkészületeiben és megvalósításában közreműködők névsorát
Szövetségünk honlapján tettük közzé.
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2015. március 2828-án folytattuk a Miskolc Városi
Városi Diáksport Szövetség felkérésére szervezett diáktúra
program sorozatunkat. Ez alkalommal 124 fő vett részt az Ómassa - Száraz-völgy - Bánkút - Czékus út
- Meteor-forrás - Ómassa, valamint az Ómassa - Bánkút - Czékus út - Csikorgó - Szentlélek - Ómassa
útvonalú túrán. Túravezetők: Fejér Ildikó (MVSC), Ruszkai Gábor (MVSC), Ruszkai Gáborné (MVSC),
Solczi Ágnes (MVSC) és Vajóczki Zsolt (BFTE).
2015. március 2828-án a Miskolc Városi Diáksport Szövetség által koordinált Teljes körű Iskolai
Egészségfejlesztési program (TIE) keretei között 170 fő részvételével kezdetét vette a Maraton, Kinizsi
próbák első sportprogramja
sportprogramja Csanyik-Királyasztal központtal, 6,0 km-es távon ügyességi és erőnléti
feladatokkal. A rendezvény feladatait, útvonalait Szövetségünk jelölte ki, ill. túravezetőket
biztosítottunk a megvalósításhoz. A TIE sorozat következő rendezvénye április 1111-én volt, ugyancsak
170 fő részvételével.
részvételével
Szintén 2015. április 1111-én 165 fő részvételével tartottuk az általános és középiskolás diákok részére
szervezett Garadna vasút - Szentléleki-völgy - Örvény-kő - Magos- kő - Csókás - Lendeczky-pihenő –
Pisztrángtelep útvonalú túránkat, melynek túravezetői
úravezetői: Boronkai József (BFTE), Fekete Tibor (VTBE),
Solczi Ágnes (MVSC), Sum Anna (MHTE), Vajóczki Zsolt (BFTE).
2015.
2015. április 1818-án rendeztük X. NagyNagy-Milic Természetjáró Baráti Találkozónkat
Találkozónkat.
nkat. 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 2525-én folytattuk a Maraton, Kinizsi próbák sorozatot, melynek harmadik
sportprogramján
sportprogramján ismét 170 fő vett részt,
részt míg a május 99-i záró rendezvényen 370 fő volt.
volt
A TIE sorozatban részt vett túravezetők
túravezetők és közreműködők:
közreműködők: Balabás László (VTBE), Bernáth Marietta
(VTBE), Bialkó Gyuláné (MVSC), Csarnai Béla (MVSC), Csarnai Béláné (MVSC), Fekete Tibor (VTBE),
Hontiné Mikola Rita (BFTE), Karlaki Lajosné (MVSC), Kerékgyártó Enikő (BFTE), Kovács László (VTBE),
Krajecz Enikő (BFTE), Makár Richárd (BFTE), Solczi Ágnes (MVSC), Somogyi Gréta, Dr. Szarka
Sándorné (VTBE), Szőke Éva (BFTE), Takács Gabriella (MVSC), Váradi Zsófia (MHTE), Zattler Szabolcs
(MVSC).
2015. május 1616-án a TESZEDD a kéken programhoz kapcsolódva megyei koordinátoraink
irányításával és néhány tagszervezetünk közreműködésével megyei kéktúra szakaszainkat
tisztítottuk meg. A résztvevő szervezetek: Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete, Hegyre Fel!
Természetjáró Egyesület, Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület, Miskolci Vasutas Sport Club
Természetjáró Szakosztálya, Vasutas Természetjáró Baráti Kör, Bánréve és a Vasutas Természetjárók
Bükki Egyesülete.
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A 2014/2015 tanév diáktúra
diáktúra sorozatát 108 fő részvételével 2015. május 3030-án zártuk az Ómassa Szentlélek - Csikorgó - Karai út - Bánkút - Száraz-völgy - Ómassa útvonalú túrával. Túravezetők:
Berkő Péter (MVTE), Kanya Judit (MVTE), Solczi Ágnes (MVSC), Sum Anna (MHTE), Takács Gabirella
(MVSC) és Vajóczki Zsolt (BFTE).
2015. szeptember 29. – „10 év - Gyermekekkel a természetért” címmel rendezett nyílt napot az
Északerdő Zrt. a Csanyiki Erdészeti Erdei Iskolában. A program során kiállító standjával
bemutatkozott Megyei Természetjáró Szövetségünk. Szövetségünket képviselte: Bernáth Marietta
(VTBE) és Krajecz Enikő (BFTE). Résztvevők száma: 400 fő.
2015. október 1010-én a TESZEDD a kéken őszi akciójához 230 fő részvételével miskolci általános és
középiskolások túráival kapcsolódtunk. Az egyes csoportok az Országos Kéktúra bükki szakaszához
Ómassáról, Garadnáról csatlakozó turistaútvonalakat tisztították meg 71,4 km hosszon.
Túravezetők: Bernáth Marietta (VTBE), Boronkai Tamás (HFTE), Csarnai Béláné (MVSC), Fekete Tibor
(VTBE), Garadnay Sándor (KTE), Makár Richárd (BFTE), Solczi Ágnes (MVSC), Urbán Patrik (HFTE),
Vannay Ilona (KTE) és Zattler Szabolcs (MVSC).
2015. október 1818-án a „Kalandra fel” programot szerveztük a Miskolc Városi Diáksport Szövetséggel
karöltve. 365 fő hátrányos helyzetű B.B.-A.A.-Z. megyei településről érkezett általános iskolás diák részére
vezették túravezetőink az erőnléti, ügyességi és elméleti feladatokkal változatossá tett Királyasztal
környéki túrákat.
2015.
Találkozóját.
lkozóját. A korábbi évek
2015. október 2222-25. között rendeztük a Gyalogtúrázók XXII. Országos Talá
találkozóival ellentétben ugyan az őszi turistaidényben került megrendezésre a találkozó, azonban a
több száz fős résztvevő közönség mégsem csalódhatott, mivel az utóbbi időben jelentős turisztikai
megújulásokon átesett Miskolcot és az ország egyik legváltozatosabb hegységét választottuk a négy
napos rendezvény helyszínéül.
A sokrétű programot felvonultató találkozón keletkelet-bükki gyalogtúrákon (A Bükk-fennsík kútjainál és
legmagasabban lévő kilátójánál, Turista elődeinkre emlékezve, Ősz a Fennsíkon, „Végvárak között a
törökök nyomában” tematikus út ízelítője Bükkszentkereszt-Diósgyőri vár, Lillafüred gyöngyszemei
sétatúra, A XXII. GYOT utolsó nagytúrája, A Forrás-völgy barlangjai és a Szeleta kultúra, Lombhullató
túra); autóbuszos - kisvonatos utazással egybekötött túrákon (Az óriások mészkőasztalának peremén,
Mészkő, gabbró, a Bükk geológiai kincsei, Észak-bükki KŐ-túra bükki kövek érintésével, Kisvonattal
Mahócára); az Országos Kéktúra bükki szakaszának túráin és autóbuszos programokon
programokon (A Dél-Bükk
kincsei; História-völgyi kalandozások) vehetett részt a több mint 400 fő természetjáró.
Emellett egyéb programok ("Fehér barátok földjén" - Diósgyőr története, mondái, helynevei előadás;
Az Országos Kéktúra megújulása előadás; kincskereső túrák; Avasi bortúra túravezetéssel; belvárosi
barangolás idegenvezetéssel), valamint a város egyénileg megismerhető megannyi látnivalója és
élménye várták az ideérkezőket.
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A négy napos rendezvényen végül 22 turistaesemény került lebonyolításra. Ezek során 600 főt
meghaladó résztvevő ismerkedhetett meg az őszi színekben pompázó Bükk és a környék
érdekességeivel.
A rendezvény megvalósításában a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közel 40 fős rendezői
gárdája több ezer munkaórával működött közre.
Együttműködő partnerek voltak az Északerdő Zrt., a Miskolc Városi Közlekedési Zrt., a Karacs Teréz
Középiskolai Leánykollégium, a Zöld Kapcsolat Egyesület, Ökológiai Intézet Alapítvány, Miskolci
Idegenforgalmi és Marketing Nonprofit Kft., V & V Design Stúdió Kft.).
A találkozó megvalósítását anyagilag támogatta a Magyar Természetjáró Szövetség, Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzata és Komoróczki András magánszemély.
2015. november 1414-én 277 fő részvételével rendeztük meg a Pisztrángtelep – Csókás – Andókút –
Keskeny-lyuk- Majálispark útvonalú diáktúránkat. Túravezetők: Balabás László (VTBE), Bernáth
Marietta (VTBE), Fekete Tibor (VTBE), Ruszkai Gábor (MVSC), Ruszkai Gáborné (MVSC), Szabóné
Lőcsei Zsuzsanna (MVSC), Solczi Ágnes (MVSC), Sum Anna (MVSC), Szőke Éva (BFTE), Vajóczki Zsolt
(BFTE), Zattler Szabolcs (MVSC).
2015. december 55-én a Mikulástúrával zártuk 2015. évi nagyrendezvényeink sorozatát. Minden idők
legnagyobb megyei Mikulásnapi rendezvényén ez alkalommal 718 fő résztvevő örülhetett a
természetjáró Mikulás kelet-bükki itt tartózkodásának, melynek az Északerdő Zrt. Csanyiki Erdei
Iskolája adott otthont.
A szervezési és rendezési feladatok lebonyolításánál a következő túratársaink voltak segítségünkre.
A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületéből: Krajecz Enikő, Makár Richárd, Szőke Éva, Vajóczki
Zsolt. A Diósgyőri Természetbarát Sport Klubból: Balkányi Ferenc, Csabai Barnabásné, Csendes
Gyula, Kerekesné Szücs Katalin, Kovács Béla, Zsigmond Dánielné.A Kazincbarcikai Természetbarát
Egyesületből: Vannay Ilona. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesületből: Bereczki Dániel,
Bereczki Dánielné, Kalászi István, Kisszely-Papp Ferencné, Sum Anna, Varga Lászlóné, Váradi Zsófia.
A Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályából: Bartók Julianna, Csarnai Béla, Csarnai
Béláné, Fejér Ildikó, Németh Gyuláné, Ruszkai Gábor, Ruszkai Gáborné, Solczi Ágnes, Szabóné Lőcsei
Zsuzsa, Takács Gabriella, Zattler Szabolcs. A Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályából:
Balatonné Horváth Krisztina, Bánrévi Tamás, Bodnár Józsefné, Farkas János, Kemény Mihály, Kun
Zsuzsa, Molnárné Nemes Éva, Tóth Éva, Vincze István. A Vasutas Természetjárók Bükki
Egyesületéből: Balabás László, Bernáth Marietta, Fekete Tibor, Kovács László, Kulcsár Sándor.
A program megvalósítását anyagilag támogatta Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,
valamint a Miskolc Városi Diáksport Szövetség.
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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.
Valamennyi tagunk számára jelentős kedvezménnyel biztosított karácsonyi térképvásárt is
szerveztünk.
Tagszervezeteink természetjárói önköltségi áron vehettek részt a X. Nemzetközi Nagy-Milic
Természetjáró Baráti Találkozón, nagyobb árkedvezménnyel a XVIII. Népek Tavasza
Teljesítménytúrán és térítésmentesen a Mikulástúrán.
Számos jogi, gazdasági és sportszakmai kérdés megválaszolásában is rendelkezésre álltunk
tagszervezeteink részére.
Ezen kívül térítésmentesen láttuk el természetesen a tagszervezeteink természetjáróinak
minősítésével kapcsolatos feladatokat is.

C./ Együttműködési megállapodások iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról
A közérdekű önkéntes tevékenység 2013. évi bejelentését és nyilvántartásba vételét és a Földes
Ferenc Gimnáziummal 2014-ben történt együttműködési megállapodás kötését követően 2015. év
elején további megállapodásokat kötöttünk iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról az
Avasi Gimnáziummal, a Herman Ottó Gimnáziummal, az Andrássy Gyula Műszaki Középiskolával, a
Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskolával.
A diákokat folyamatosan bevontuk a Szövetség rendezvényeinek megvalósításába (pl. Népek
Tavasza Teljesítménytúra, Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztési Program Maraton, Kinizsi próbái,
diáktúrák).
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D./ Technikai munkák
a./ Az Országos Kékkör és az ahhoz kapcsolódó tematikus utak megyénket
megyénket érintő nyomvonalának
jelzésfestése
A megyei turistajelzések festése területén 2015-ben a Magyar Természetjáró Szövetség által
finanszírozott Országos Kéktúra nyomvonalának jelzés felújítása, valamint a hozzá kapcsolódó
tematikus utak („Zempléni gyümölcs út”, „Karsztbarlangok nyomában”, „A törökök nyomában”
Diósgyőri vár - Bükkszentkereszt közötti szakasza) festése jelentette a legnagyobb kihívást megyei
jelzősfestőink számára összesen közel 500 km távon.
b./ Egyéb megyei turistautak jelzésfestése
2015. nyarán a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete, a Hegyre Fel! Természetjáró Egyesület, a
Szendrő Városi Sport Klub Természetjáró Szakosztálya vállalt további festési munkákat.
Ezek részben a tavasszal felújított OKT nyomvonalához kapcsolódó kiágazások felújítását, részben a
Gyalogtúrázók XXII. Országos Találkozója túrái által érintett egyes útvonalakat, a Kohász kék Vasgyár
– Mályinka közötti szakaszát, ill. a Répáshuta – Hollóstetőtől délre lévő bükki turistautak felújítását
jelentette közel 80 km távon.
c./ Térkép, turistakalauz lektorálási feladatai
feladatai
2015-ben is meghatározó szerepet töltöttünk be a megyei turistatérképek és kalauzok
lektorálásában, melynek köszönhetően több kiadvány is új kiadással jelent meg az elmúlt évben.
A lektorálási feladatok elvégzésében közreműködtek: Balkányi Ferenc és Makár Richárd.

E./ Oktatási tevékenység
Szövetségünk 2015. évben túravezető képzést nem indított. A természetjárással kapcsolatos
ismeretek átadásának havonként megrendezésre kerülő diáktúra sorozatunk túráin, a TIE
programsorozat túráin, a Gyalogtúrázók XXII. Országos Találkozója programjain, valamint kiállítói
megjelenések során, gyakorlati úton tettünk eleget.

F./ 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 köszönetet mondani a Technikai Bizottságban közreműködő túratársak
tájegységi koordináló munkájáért, Antal Ferencnek, Makár Richárdnak, Szamosi Csabának, Tóth
Ferenc Attilának, Tóthné Hangonyi Grétának, Zattler Szabolcsnak, valamint Balkányi Ferencnek
technikai kérdésekben nyújtott tanácsadói munkájáért.
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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.
A túramozgalom Bizottságban történő közreműködést Solczi Ágnesnek, Sum Annának, Szalai
Zitának, Vannay Ilonának.
Köszönjük a kulcsosházaink szállásfoglalás ügyintézésével kapcsolatos munkáját Székely
Krisztinának, az Oktatási Bizottság munkájának irányítását Garadnay Sándornak.
A Gazdasági Bizottság munkájának vezetését Bernáth Mariettának, lelkiismeretes pénztárosi és
értékcikk árusítási munkavégzését Utrata Péternének.
Köszönjük 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.

G./ 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 2015. év végén 25 szervezet, 1340 fő
természetjáróval.
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 2015
2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSA
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kettős könyvvitelt vezető szervezetként 2015. évben
gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú
egyszerűsített éves beszámolót állított össze.
A./ Mérleg
A mérleg főösszege 23.245 ezer Ft,
Ft melyből a saját tőke 8.34
.349 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 2015. év előtt beszerzett tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának
csökkentő hatása ellenére 4.380
380 ezer FtFt-ról 12.053 ezer FtFt-ra nőtt a 2015. évi tárgyi eszközök (3527
Miskolc, Selyemrét u. 30. fsz. 2. ingatlan vásárlása, az ÉMOP pályázathoz kapcsolódóan beszerzett
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kerékpáros műszaki elsősegélycsomagok), valamint immateriális javak (Kéktúra honlap- és
szoftverfejlesztés - ÉMOP pályázat) beszerzése következtében.
Forgóeszközeink
Forgóeszközeink állománya a 2014. évi záró 14.
14.959 ezer FtFt-ról a 2015. év mérleg fordulónapra
11.192 ezer FtFt-ra csökkent (Készletérték: 4.829 ezer Ft; Követelések: 1.610 ezer forint Pénzeszközök:
4.753 ezer Ft). A 4.829 ezer Ft készletértékből 4.624 ezer Ft az ÉMOP pályázathoz
pályázathoz kapcsolódóan az
idegen helyen tárolt készletérték tesz ki (Magyar Természetjáró Szövetségnél tárolt Kékkör
túrakönyvek, ill. reklám ajándéktárgyak), míg 205 ezer Ft szervezetünk értékcikkeinek, alapanyagának
(térképek, kalauzok, túramozgalom jelvények, kitűző gyártáshoz használt fémalap) készletértéke. A
Követelések 13 ezer FtFt-ról 1.610 ezer FtFt-ra való növekedés különbözete szintén az ÉMOP pályázathoz
kapcsolódó.
kapcsolódó
A Pénzeszközök 14.809 ezer FtFt-ról 4.753 ezer FtFt-ra való csökkenésének oka részben a Szövetségünk
2015. évi nagy értékű beszerzései,
beszerzései, kiadásai (3527 Miskolc, Selyemrét u. 30. fsz. 2. ingatlan vásárlása,
ennek felújítása, ill. az irodába vásárolt kisértékű eszközként elszámolt - bútorok beszerzése). Ezen
kívül az ÉMOP pályázathoz kapcsolódóan
kapcsolódóan 20152015-ben pénzügyileg felhasználásra került a 2014-ben
átutalt előlegből 2014.12.31-ig még fel nem használt, emiatt akkor a pénzeszközök között
kimutatott 5.168 ezer Ft előleg is.
Eszközeink összes értéke fentiek alapján 19.339 ezer FtFt-ról 23.
23.245 ezer Ft-ra változott.
változott.
A mérleg forrásoldalának tételei közül a Saját tőke 10
10.839 ezer FtFt-ról 8.349 ezer FtFt-ra csökkent.
Ennek oka kizárólag az ÉMOP pályázat 20152015-ben okozta 2.490 ezer Ft veszteség,
veszteség mely azért
következett be, mivel 2015-ben a pályázattal kapcsolatos valamennyi termékbeszerzés, szolgáltatás
igénybevétel számlája beérkezett, azonban ezen bizonylatok egy részének támogatás ellenértéke
bevételként 2016-ban jelenik meg könyvelésünkben (a kifizető szervezet felé decemberben
benyújtott és 2016 év elején elbírált kifizetési kérelmekre tekintettel).
Rövid lejáratú kötelezettségünk
kötelezettségünk 14.7
14.745
.745 ezer FtFt-os mérleg fordulónapi záró értékéből
értékéből 17 ezer Ft a
december havi munkabér és hozzá kapcsolódó adó és járulékfizetési kötelezettség, 6.753 ezer Ft az
ÉMOP pályázat kifizető szervezettől 2014-ben kapott és könyveinkben 2015-ben még kapott
előlegként szerepeltetendő összege. Ezen kívül a pályázat utófinanszírozására tekintettel a
szállítószámlák határidőre történő kiegyenlítéséhez a Magyar Természetjáró Szövetség nyújtotta
nyújtotta
7.975 ezer Ft kölcsönnel növekedett a rövid lejáratú kötelezettségeink egyenlege.
egyenlege. 20162016-ban ezen
ezen
kölcsönösszeg - a kifizető szervezet által történő valamennyi támogatás kifizetést követően - a 20142014ben kapott előleg kivezetésével együtt könyveinkből kivezetésre
kivezetésre kerül.
A mérleg forrásoldalának Passzív időbeli elhatárolásaként megjelenő 151 ezer Ft az ÉMOP pályázat
2015-ben kapott támogatásának azon részösszege, melyet a projekttel összefüggésben beszerzett
immateriális javak (honlap fejlesztés) jövőbeli értékcsökkenési leírásainak elszámolásához
tartalékolnunk kell
kell.
ell.
A 2014 mérleg fordulónapon megjelent 800 ezer Ft passzív időbeli elhatárolás 2015-ben
felhasználásra került a 3527 Miskolc, Selyemrét u. 30. fsz. 2. ingatlan felújításához. (Megjegyzés:
ÉMÁSZ a Jövőért Alapítványtól pénzügyileg 2012-ben befolyt (900 ezer Ft) támogatásából 2013-ban,
valamint 2014-ben fel nem használt részösszege volt a 800 ezer Ft).
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B./ Eredménykimutatás
A mellékelt Pk-142 jelű nyomtatvány tartalmazza a 2015. évi gazdálkodás eredménykimutatását,
mely alapján Alaptevékenységünk
Alaptevékenységünk nettó árbevétele
árbevétele 3.066 ezer Ft-tal 5.927 ezer Forintra nőtt 2014
2014.
évhez képest (oka a Gyalogtúrázók XXII. Országos Találkozója résztvevői által befizetett összegek).
Alaptevékenységünk egyéb bevételei 617 ezer Ft-ról 13.874 ezer FtFt-ra nőtt
nőttek,
ek melynek legfőbb oka
az ÉMOP pályázat 2015-ben befolyt támogatásai, illetve egyéb támogatások (Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata, Magyar Természetjáró Szövetség, Komoróczki András, NAV SZJA 1 %)
Alaptevékenységünk
Alaptevékenységünk pénzügyi műveleteinek bevételei 97 ezer Ft-ról 43 ezer FtFt-ra csökkentek
csökkentek,
ek
melynek oka részben a betéti kamatlábak csökkenése, részben Szövetségünk lekötött bankbetét
állománya a 3527 Miskolc, Selyemrét u. 30. fsz. 2. ingatlan beszerzése, felújítása, valamint a vásárolt
irodabútorok miatt jelentős mértékben csökkent.
Így összes
összes bevételünk 2015
2015-ben 19.
19.844 ezer Ft volt,
volt, mely 16.269 ezer FtFt-tal több 2014
2014. évhez képest.
Vállalkozói tevékenységet 2015-ben sem folytattunk.
Az alaptevékenységünk összes ráfordítása
ráfordítása 22.334 ezer Ft volt,
volt, mely 2014. évhez képest 17.291 ezer
Ft-tal több. Ennek legfőbb oka az ÉMOP pályázat 2015-ben felmerült kiadásai, melyek részben az
értékcsökkenési leírás tételnél, részben az anyagjellegű ráfordításoknál jelentkeznek.
Adózás előtti eredményünk -2.490 ezer Ft lett a beszámolási időszakban, melynek oka,
oka hogy az
ÉMOP pályázat kiadásainak ellentételezésre a támogatások egy része 20162016-ban folyik be.
be.
Vállalkozási tevékenységünk tárgyidőszakban nem volt, így társasági adófizetési kötelezettség sem
keletkezett. Mindezek alapján 2015. évi gazdálkodásunkat 2.490 ezer Ft veszteséggel zártuk.
A 2015. 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 egyes programokban részt vettek száma, valamint főbb
eredményeink.
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. 2015. 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 részletesen bemutatásra a 2015. évi
kapott támogatások, azok jogcímenként részletezett felhasználásai, valamint rövid szöveges
ismertetéseik.
Miskolc Mjv. Önkormányzatának Sport Mecénás Alapjából 100 ezer Ft támogatást kaptunk az
„Encián tájékozódási teljesítménytúra és akadályverseny” megrendezéséhez, melyet kiegészítettünk
az SZJA felajánlásokból kapott támogatások egy részével.
Miskolc Mjv. Önkormányzatának Idegenforgalmi Alapjából 100 ezer Ft támogatást kaptunk a
Gyalogtúrázók XXII. Országos Találkozójának megrendezéséhez. Ugyanezen program
megvalósításához kaptunk 600 ezer Ft támogatást a Magyar Természetjáró Szövetségtől és 400 ezer
Ft támogatást Komoróczki Andrástól.
Működési kiadásainak fedezésére 499 ezer Ft támogatást kaptunk a Magyar Természetjáró
Szövetségtől.
2015-ben használtuk fel Szövetségünk irodájának felújításához az ÉMÁSZ a Jövőért Alapítványtól
még 2012-ben kapott és passzív időbeli elhatárolásként 2014-ről áthozott 800 ezer Ft összegét.
Az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0160 pályázattal összefüggésben 11.128 ezer Ft támogatást
könyvelhettünk el 2015-ben.
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, 2016. május 4.

Makár Richárd
Elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 2016. május 20-i
ülésén elfogadta.

Makár Richárd
Elnök
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