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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        

2012012012018888. . . . IIIIVVVV. negyedévi . negyedévi . negyedévi . negyedévi működéséről,működéséről,működéséről,működéséről,    programjaiprogramjaiprogramjaiprogramjairólrólrólról, gazdálkodásáról, gazdálkodásáról, gazdálkodásáról, gazdálkodásáról    

 
 

A Szövetség 2018. 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 kiemelt esemény naptárban szereplő A./ A kiemelt esemény naptárban szereplő A./ A kiemelt esemény naptárban szereplő A./ A kiemelt esemény naptárban szereplő IVIVIVIV. negyedévi szövetségi rendezésű programok, . negyedévi szövetségi rendezésű programok, . negyedévi szövetségi rendezésű programok, . negyedévi szövetségi rendezésű programok, 

valamint amellett szervezett valamint amellett szervezett valamint amellett szervezett valamint amellett szervezett egyéb egyéb egyéb egyéb eseményekeseményekeseményekesemények, tevékenységek, tevékenységek, tevékenységek, tevékenységek    időrendben az alábbiak voltak:időrendben az alábbiak voltak:időrendben az alábbiak voltak:időrendben az alábbiak voltak:    

    

 2012012012018888. . . . ooooktóberktóberktóberktóber    ----    novembernovembernovembernovember 

A Magyar Természetjáró Szövetség felkérésére A Magyar Természetjáró Szövetség felkérésére A Magyar Természetjáró Szövetség felkérésére A Magyar Természetjáró Szövetség felkérésére 2012012012018888----bbbbaaaan felújított jelzett turistautak n felújított jelzett turistautak n felújított jelzett turistautak n felújított jelzett turistautak 

ellenőrzése ellenőrzése ellenőrzése ellenőrzése (terepi bejárásokkal, fotó és írásos jegyzőkönyv készítések 

dokumentációval.) 

 

 2012012012018888. október. október. október. október    ----    novembernovembernovembernovember    

Megkezdtük a 2019. március 15-én megrendezésre kerülő XXXXXIXIXIXIIIII. Népek Tavasza . Népek Tavasza . Népek Tavasza . Népek Tavasza 

TeljesítménytúraTeljesítménytúraTeljesítménytúraTeljesítménytúra szervezésének előkészületeit.  

Az egyéni és diákcsoportok részére új útvonalakat jelöltünk ki. A rendezéshez 

szükséges engedélyeztetési eljárást a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán megindítottuk. 

    

 2012012012018888. . . . októberoktóberoktóberoktóber    6666. . . . ----    Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram 

szervezéseszervezéseszervezéseszervezése általános    és középiskolás diákok részére Garadna - Szentléleki-völgy - 

Köpüs-forrás - Köpüs-hegy-alja - Örvény-kő-alja - Magos-kő - Nyulászi vadászház - 

Csókás - Pisztrángtelep, valamint Majálispark - Gulicska - Hegyes-rét - Vadas Jenő-

forrás - Majálispark útvonalakon. 

Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Balabás László (volt VTBE), Bernáth Marietta (BFTE), Csarnai Béláné 

(MVSC), Fejér Ildikó (MHTE), Fekete Tibor (BFTE), Káplár Mihály (MHTE), Váradi 

Zsuzsanna (MVSC), Szabóné Lőcsei Zsuzsanna (MVSC). 

Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: 418418418418    fő.fő.fő.fő.        

    

 2012012012018888. november 1. november 1. november 1. november 17777----éééén n n n Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram 

szervezéseszervezéseszervezéseszervezése általános    és középiskolás diákok részére a Ómassa - Jubileumi-forrás - 

Farkas-nyaki elágazás - Csikorgó - Szentlélek - Szentléleki-völgy - Garadna vasút 

autóbusz megállóhely; ill.  Majálispark - Sanofi - Keskeny-lyuk -Ortás-rét - Vadaspark - 

Majálispark; ill.  Majálipsark - Vadaspark - Ortás-rét - Andókút- Keskeny-lyuk – 

Majálispark útvonalakon. 

Túravezetők: Bernáth Marietta (BFTE), Fejér Ildikó (MHTE), Fekete Tibor (BFTE), Káplár 

Mihály (MHTE), Kovács Béla (MVSC), Sum Anna (MVSC), Szabóné Lőcsei Zsuzsanna 

(MVSC), Váradi Zsófia (MVSC).   

Résztvevők számaRésztvevők számaRésztvevők számaRésztvevők száma: : : : 297297297297    fő.fő.fő.fő.    
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 2012012012018888. december . december . december . december 8888----án án án án „Gyalogos túrGyalogos túrGyalogos túrGyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással”a és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással”a és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással”a és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással”    

túra Miskolctapolcán. A programot támogatta Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Sport Mecénás Alapjából, valamint a Miskolc Városi Diáksport 

Szövetség és a Magyar Kulturális Közösségi és Turisztikai Egyesület - Smizsárszki 

Józsefné. 

Előzetesen jelentkezett létszám:Előzetesen jelentkezett létszám:Előzetesen jelentkezett létszám:Előzetesen jelentkezett létszám:    807 fő.807 fő.807 fő.807 fő.    

Tényleges rTényleges rTényleges rTényleges résztvevők száma:észtvevők száma:észtvevők száma:észtvevők száma:    476476476476    fő.fő.fő.fő.    

Túravezetők, pontellenőrök, további rendezvény segítők:  

A Bükki Fiatalok Természetjáró EgyesüA Bükki Fiatalok Természetjáró EgyesüA Bükki Fiatalok Természetjáró EgyesüA Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületéből:letéből:letéből:letéből: Bernáth Marietta, Fekete Tibor, Makár 

Richárd Szamosi Csaba, Szőke Éva. 

A Diósgyőri Természetbarát Sport Klubból: A Diósgyőri Természetbarát Sport Klubból: A Diósgyőri Természetbarát Sport Klubból: A Diósgyőri Természetbarát Sport Klubból: Balkányi Ferenc, Kerekesné Szücs Katalin, 

Kovács Béla. 

A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesületből:A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesületből:A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesületből:A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesületből: Bereczki Dániel, Bereczki Dánielné, 

Káplár Mihály, Sum Anna, Váradi Zsófia. 

A MiskoA MiskoA MiskoA Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályából:lci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályából:lci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályából:lci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályából: Csarnai Béla, Csarnai 

Béláné, Lőcsei Zsuzsa, Németh Gyuláné, Ruszkai Gábor, Ruszkai Gáborné, Solczi Ágnes, 

Takács Gabriella, Zattler Szabolcs. 

A Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályából:A Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályából:A Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályából:A Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályából: Balatonné Horváth Krisztina, 

Bánrévi Tamás, Drahos Mihály, Drahosné Orbán Erzsébet, Farkas János, Kaszás József, 

Kántor Zsoltné, Kemény Mihály, Molnárné Nemes Éva, Tóth Éva. 

A volt Vasutas TermészA volt Vasutas TermészA volt Vasutas TermészA volt Vasutas Természetjárók Bükki Egyesületébőletjárók Bükki Egyesületébőletjárók Bükki Egyesületébőletjárók Bükki Egyesületéből: Balabás László. 

 

    

A különböző túA különböző túA különböző túA különböző túra és találkozra és találkozra és találkozra és találkozó programok mellett a ó programok mellett a ó programok mellett a ó programok mellett a SSSSzövetségzövetségzövetségzövetség    technikai munkákktechnikai munkákktechnikai munkákktechnikai munkákkal al al al 

kapcsolatos feladatai kapcsolatos feladatai kapcsolatos feladatai kapcsolatos feladatai voltak 201voltak 201voltak 201voltak 2018888. IV. negyedévben . IV. negyedévben . IV. negyedévben . IV. negyedévben is is is is a legsokrétűbbek:a legsokrétűbbek:a legsokrétűbbek:a legsokrétűbbek:    

 2018. októberben Tokaji-hegy Meleg-oldal zöld sáv jelzés felújítása a Földes Ferenc 

Gimnázium diákjainak közreműködésével. Szövetségünk részéről a jelzésfestést 

segítették és a diákok munkáját irányították: Szamosi Csaba, Fekete Tibor, Solczi 

Ágnes, Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Bernáth Marietta. 

 2018. október, Hercegkút térségében oszlopkihelyezés helyszíni egyeztetés (Szamosi 

Csaba). 

 2018. október, Regéci vár feljárónál romjelzések javítása (Szamosi Csaba). 

 2018. november elején az MTSZ felkérésére OKT nyomvonal áthelyezés Felsővadász - 

Nyésta között. A jelzésfestési munkákat végezték: Garadnay Sándor, Szamosi Csaba, 

Bernáth Marietta. 

 2018. december elején az MTSZ felkérésére Bódvaszilas térségében OKT 

nyomvonaláthelyezés előkészítéseként ideiglenes műanyag lapos jelzések elhelyezése. 

A munkákat végezte: Garadnay Sándor, Szamosi Csaba. 

 2018. december elején: Tornaszentandrás kék négyzet jelzésű útvonal bejárása 

(Szamosi Csaba). 

 2018. december: Szeleta-barlang térsége „Mátyás-király lábnyoma” útdokumentáció 

készítése (Szamosi Csaba). 
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 2018. szeptember - október hónapban jelzésfestés ellenőrzés az MTSZ megbízási 

szerződése alapján az MTSZ pályázati rendszerebében 2018-ban felújított turista 

jelzések kapcsán. 

 2019. évi jelzésfestés előkészületi munkájaként jelzett turistautak bejárása Ómassa - 

Bánkút között sárga kereszt, Köpüs-nyereg - Recem-völgy sárga sáv, Kemesnye-hegy 

sárga háromszög jelzés, Bükkszentlászó térségében kék kör, kék rom jelzések, Köpüs-

nyereg - Garadna között sárga kereszt, Szentlélek - Garadna között sárga négyzet, 

Lillafüred - Ágnes-rét sárga sáv; Lillafüred - Szepesi -rét sárga sáv. 

Bejárásokat végezte: Makár Richárd, Szamosi Csaba, Fekete Tibor, Bernáth Marietta. 

 

 

B.B.B.B.----A.A.A.A.----Z. Megyei Természetjáró Szövetség által létrehozott és irányított tZ. Megyei Természetjáró Szövetség által létrehozott és irányított tZ. Megyei Természetjáró Szövetség által létrehozott és irányított tZ. Megyei Természetjáró Szövetség által létrehozott és irányított túraúraúraúramozgalmakkal mozgalmakkal mozgalmakkal mozgalmakkal 

kapcsolatoskapcsolatoskapcsolatoskapcsolatos    feladatok 2018. IV. negyedéfeladatok 2018. IV. negyedéfeladatok 2018. IV. negyedéfeladatok 2018. IV. negyedévbevbevbevben:n:n:n:    

 Túramozgalmak elmúlt öt évi teljesítőinek, igazoló füzetei értékesítésének áttekintése; 

 Javaslat kidolgozása az alacsony érdeklődésű túramozgalmakkal kapcsolatban, majd 

2018.11.13-i elnökségi ülésen hozott határozott alapján lezárásra kerülő igazoló 

füzetek selejtezésre való előkészítése; 

 2018. december 31-i időponttal lezárásra kerülő túramozgalmakkal kapcsolatos 

híranyag közzététele megyei szövetségi honlapon, turabazis.hu honlapon, MTSZ 

honlapján; 

 Rákóczi jelvényszerző túra a Zemplénben túramozgalom igazoló füzet elektronikus 

változatának elkészítése, honlapon való közzététele. 

    

 

B./ GazdaságiB./ GazdaságiB./ GazdaságiB./ Gazdasági----pénzügyi szempontból a Szövetség működése 201pénzügyi szempontból a Szövetség működése 201pénzügyi szempontból a Szövetség működése 201pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2018888. . . . IIIIVVVV. negyedévben is s. negyedévben is s. negyedévben is s. negyedévben is stabil tabil tabil tabil 

volt. volt. volt. volt.     

A tárgyidőszakiA tárgyidőszakiA tárgyidőszakiA tárgyidőszaki    pénzmozgássapénzmozgássapénzmozgássapénzmozgással járó gazdasági eseményel járó gazdasági eseményel járó gazdasági eseményel járó gazdasági eseményekkkk::::    

    

1./ Támogatásokkal kapc1./ Támogatásokkal kapc1./ Támogatásokkal kapc1./ Támogatásokkal kapcsolatos bevételeksolatos bevételeksolatos bevételeksolatos bevételek    

 2018.10.05-én jóváírása került Szövetségünk bankszámláján Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata támogatása által biztosított 100.000 Ft a „GyalGyalGyalGyalogos túra és ogos túra és ogos túra és ogos túra és 

sportvetélkedő a természetjásportvetélkedő a természetjásportvetélkedő a természetjásportvetélkedő a természetjáró Mikulással” ró Mikulással” ró Mikulással” ró Mikulással” program megvalósításához. 

 

2./ Közhas2./ Közhas2./ Közhas2./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételekznú tevékenységgel kapcsolatos bevételekznú tevékenységgel kapcsolatos bevételekznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek    

 Értékcikk árusításból (igazoló füzetek, kitűző, stb.) származó bevétel: 110.350 Ft. 

 Egyéb:  

 579.600 Ft (Magyar Természetjáró Szövetségtől érkezett jóváírás a B.-A.-Z. 

Megyei Természetjáró Szövetség által 2018-ban teljesített jelzésfestési 

munkákra).  

 724.000 Ft (Magyar Természetjáró Szövetségtől érkezett jóváírás megbízási 

szerződés alapján a 2018-ban felújított jelzett turistautak ellenőrzésére). 

 

3./ Tagdíj bevétel3./ Tagdíj bevétel3./ Tagdíj bevétel3./ Tagdíj bevétel: : : : 3.000 Ft. 
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4444./ ./ ./ ./ Kapott Kapott Kapott Kapott tagdíjelőlegtagdíjelőlegtagdíjelőlegtagdíjelőleg:::: 10.000 Ft. 

 

5555./ Kulcsosházak ./ Kulcsosházak ./ Kulcsosházak ./ Kulcsosházak fenntartási időszakfenntartási időszakfenntartási időszakfenntartási időszakáááára eső, de ra eső, de ra eső, de ra eső, de 2018. IV. negyedévben 2018. IV. negyedévben 2018. IV. negyedévben 2018. IV. negyedévben számlázottszámlázottszámlázottszámlázott    kiadáskiadáskiadáskiadásaiaiaiai    

 Ómassa kulcsosház (hulladékszállítás, áramdíj): 21.060 Ft 

 Hollóháza kulcsosház (hulladékszállítás): 15.285 Ft 

 

6666./ ./ ./ ./ ProgramProgramProgramProgramokkokkokkokkalalalal    kapcsolatos kiadásokkapcsolatos kiadásokkapcsolatos kiadásokkapcsolatos kiadások    

 131.270 Ft-ot fordítottunk a „Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró 

Mikulással”Mikulással”Mikulással”Mikulással”    programsorozat megvalósítására.  

(Emléklapok, rajtlapok nyomtatási költsége, kitűzőpapír nyomtatási költsége, kitűzők 

alapanyag beszerzés költsége, édesség beszerzés költsége, Tiszaújvárosból érkezett 

pontellenőrök utazásának költségtérítése).  

 

7777./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások    

 Kiküldetés (elnökségi ülésre): 3.285 Ft  

 

8888././././    MMMMűködéssel kapcsolatos kiaűködéssel kapcsolatos kiaűködéssel kapcsolatos kiaűködéssel kapcsolatos kiadásokdásokdásokdások: : : : 244.029 Ft 

 Selyemréti iroda rezsiköltsége (áram, gáz, víz, közös költség, hulladékszállítás, 

épületbiztosítás éves díja, kulcsmásolás): 87.735 Ft 

 Könyvelési díj: 60.000 Ft 

 pénztárosi bérköltség és szociális hozzájárulási adója: 56.600 Ft 

 postaköltség: 3.400 Ft 

 mobiltelefon előfizetési díj: 24.972 Ft 

 webtárhely: 12.598 Ft 

 bankköltség: 25.717 Ft 

 egyéb (aláírási címpéldány közjegyzői díja, illetékbélyeg törvényszéki kivonathoz): 

3.400 Ft  

 

9999./ Érté./ Érté./ Érté./ Értékcikkek vásárlása kcikkek vásárlása kcikkek vásárlása kcikkek vásárlása (kitűző készítéshez fémalapanyag beszerzés):    91.948 Ft 

 

10101010./ ./ ./ ./ Technikai munkákTechnikai munkákTechnikai munkákTechnikai munkák::::    

 Szövetség jelzésfestés pályázattal kapcsolatos költségek, melyek kifizetése 2018. IV. 

negyedévben történt: 383.390 Ft 

 Jelzésfestés pályázaton kívüli jelzésfestések költsége (Felsővadász-Nyésta OKT 

áthelyezés; Tokaj, Meleg-oldal zöld sáv jelzés felújítása): 22.095 Ft 

 MTSZ pályázati rendszerében 2018-ban felújított jelzett turistautak ellenőrzése 

(egyszerűsített foglalkoztatás díja, közterhe, kiküldetés, megbízási díj): 637.175 Ft 

 

Fenti tételek csak a 2018. IV. negyedévben pénzügyileg realizált bevételeket és pénzügyileg 

felmerült kiadásokat tartalmazzák.  

A 2019. év elejének azon kiadásai, melyek a 2018. évre eredményt befolyásoló hatással 

bírnak, de 2019.01.01-et követően kerülnek átutalásra ezt követően történik a könyvelésük.  
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Az ún. áthúzódó tételek könyvelését követően kerülhet sor a 2018. évi bizonylatok 

könyvelésének teljeskörű ellenőrzésére, az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 

összeállítására. 

 

    

Pénzkészletérték (pénztárPénzkészletérték (pénztárPénzkészletérték (pénztárPénzkészletérték (pénztár    ++++    bank)bank)bank)bank)    

• 2018.01.01-én: 5.392 eFt (102 eFt pénztárban + 5.290 eFt bankban) 

• 2018.12.31-én: 9.848 eFt (77 eFt pénztárban + 9.771 eFt bankban) 

*értékét a 2019.01.08-i pénztárleltár alapján pontosítjuk. 
 

Miskolc, 2019. január 5. 

 

 

Összeállította: Bernáth Marietta 


