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I.I.I.I. AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A SZÖVETSÉG 201AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A SZÖVETSÉG 201AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A SZÖVETSÉG 201AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A SZÖVETSÉG 2018888. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL    

Szövetségünk 2018. 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 céljaival összhangban Alapszabályunk megfogalmaz. 

 

A./ ProgramjainkA./ ProgramjainkA./ ProgramjainkA./ Programjaink    

A kiemelt eseménynaptárban tervezett és megvalósult, valamint amellett megrendezett 

programjainkra az alábbiak szerint került sor. 

    

2020202011118888. január . január . január . január 3333.... - Hagyományos Évnyitó túránkÉvnyitó túránkÉvnyitó túránkÉvnyitó túránk a Turista Pantheonban 120120120120    fő részvételévelfő részvételévelfő részvételévelfő részvételével került 

megrendezésre, melyen a Szövetség több tagegyesülete és szakosztálya (BFTE, DTSK, MHTE, MVSC, 

TSC, VTBE) csillagtúra során közelítette meg a program központi helyszínét, a Miskolci Helyiipari 

Természetbarát Egyesület által karbantartott Turista Emlékparkot. A túrán résztvevők 

vendéglátásában ez alkalommal is az MHTE turistái voltak segítségünkre.    

    

2012012012018888. . . . januárjanuárjanuárjanuár    13131313....    ----    MiskolcMiskolcMiskolcMiskolc    Városi Városi Városi Városi Diáksport SzövetDiáksport SzövetDiáksport SzövetDiáksport Szövetség felkérésére túraprogram ség felkérésére túraprogram ség felkérésére túraprogram ség felkérésére túraprogram szervezéseszervezéseszervezéseszervezése általános    

és középiskolás diákok részére a Lillafüred - Lencsés-nyereg - Keskeny-lyuk - Ortás-rét - Vadaspark - 

Majálispark útvonalon.  

Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők:    Sum Anna, Szabóné Lőcsei Zsuzsanna és Fejér Ildikó (MVSC)  

RészRészRészRészttttvevővevővevővevők száma: k száma: k száma: k száma: 92929292    fő. fő. fő. fő.     

 

2012012012018888. február . február . február . február 10101010. . . . ---- Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése raprogram szervezése raprogram szervezése raprogram szervezése 

általános    és középiskolás diákok részére Lillafüred - Fehérkő- lápa - ÁgnesÁgnesÁgnesÁgnes----rétrétrétrét – LillafüredLillafüredLillafüredLillafüred    útvonútvonútvonútvonalon.alon.alon.alon.    

Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Csarnai Béla, Csarnai Béláné,    Sum Anna MVSC tagok, Balabás László (VTBE), Bernáth 

Marietta, Fekete Tibor, Vajóczki Zsolt BFTE tagok 

Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: 171717172222    fő. fő. fő. fő.     

    

2018. 2018. 2018. 2018. márciusmárciusmárciusmárcius    3333. . . . ---- Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése általános    

és középiskolás diákok részére a Népek Tavasza diáktúrájának jegyében.    

Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Sum Anna, Váradi Zsófia MVSC tagok, Balabás László (VTBE), Bernáth Marietta, Fekete 

Tibor, Vajóczki Zsolt BFTE tagok 

Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: 111183838383    fő. fő. fő. fő.     

 

2012012012018888. . . . március 15március 15március 15március 15....    ----    XXXXXXXXIIII. Népek Tavasza Teljesítménytúr. Népek Tavasza Teljesítménytúr. Népek Tavasza Teljesítménytúr. Népek Tavasza Teljesítménytúraaaa 

Mind az egyéni résztvevők, mind a nem miskolci diákcsoportok a 2018. évi teljesítménytúra 

útvonalakhoz képest új útvonalakon haladtak. A miskolci iskolák március 15-i napon való 

teljesítésének leválasztása, ill. a 16 km-es táv Garadna rajt-cél állomás ötlettel a Királyasztal 

leterhelését jelentősen tudtuk csökkenteni. A teljesítménytúrát sikeresen valósítottuk meg. 

RRRRésztvevőésztvevőésztvevőésztvevőkkkk    száma: száma: száma: száma: 1.1.1.1.176176176176    főfőfőfő....        
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2012012012018888. . . . április április április április 7777....    ----    MiskolcMiskolcMiskolcMiskolc    Városi Városi Városi Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraproDiáksport Szövetség felkérésére túraproDiáksport Szövetség felkérésére túraproDiáksport Szövetség felkérésére túraprogram gram gram gram szervezéseszervezéseszervezéseszervezése általános    és 

középiskolás diákok részére a Kelet-Bükk jelzett turistaútjai tavaszi erdei takarításának jegyében. 

Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők:    Balabás László (VTBE), Bernáth Marietta, Fekete Tibor és Makár Richárd (BFTE), 

Csarnai Béláné, Ruszkai Gábor, Ruszkai Gáborné, Solczi Ágnes és Váradi Zsuzsanna (MVSC). 

RészRészRészRészttttvevők száma: vevők száma: vevők száma: vevők száma: 222215151515    fő. fő. fő. fő.     

 

2012012012018888. . . . április április április április 14141414----15151515. . . . ---- XXXXIIIIII. Nemzetközi NagII. Nemzetközi NagII. Nemzetközi NagII. Nemzetközi Nagyyyy----Milic Természetjáró Baráti TalálkozóMilic Természetjáró Baráti TalálkozóMilic Természetjáró Baráti TalálkozóMilic Természetjáró Baráti Találkozó    és és és és Túrák határok Túrák határok Túrák határok Túrák határok 

nélkülnélkülnélkülnélkül 

Az eredetileg kétnaposként tervezett program az alacsonyabb érdeklődés miatt egynaposként 

került megrendezésre. Ezt tovább nehezítette, hogy a László-tanyához vezető magánút 

használatához nem kaptunk engedélyt, mivel az utat felújították és az autóbusz súlyterhelése 

jelentős többletet okozott volna. Így az utolsó pillanatban módosítanunk kellett a programot és az 

útvonalakat. A találkozóra jelentkezett 50 fő rövid reggeli kassai sétát követően utazott tovább 

Kuzmicé-ra, ahonnan a rövid túrázók a Slanská Huta - Malá Márovka - Magyar-szlovák Államhatár - 

Malá Márovka - Velká Márovka - Dobrák - Slanská Huta útvonalon túráztak 8,3 km hosszon. Majd a 

túra végpontjától autóbusszal utaztak tovább Kuzmice-re, a rendezvény központi helyszínére. A 

hosszabb túrát választók a Slanská Huta - Malá Márovka - Skárošská vyhliadka - Károlyi kilátó - 

Jazero Malá Izra - Jazero Izra - Kuzmice útvonalon 16 km-t tettek meg 550 m szintemelkedés 

mellett. Túra közben a hagyományokhoz híven a szlovák és magyar természetjárók a Károlyi kilátón 

köszöntötték egymást. A szloA szloA szloA szlovák turisták száma kb. 80 fő volt. vák turisták száma kb. 80 fő volt. vák turisták száma kb. 80 fő volt. vák turisták száma kb. 80 fő volt.     

A program A program A program A program megvalósításábanmegvalósításábanmegvalósításábanmegvalósításában    közreműködtek:közreműködtek:közreműködtek:közreműködtek: Makár Richárd (programszervezés, túravezetés, 

emléklap és kitűzőtervezés), Bernáth Marietta (adminisztráció, pénzügy, kitűzőkészítés, rövid túra 

vezetése), a DTSK jelentkezések előkészületi adminisztrációja, túravezetés Kerekesné Szücs Katalin. 

 

2012012012018888. május . május . május . május 11112. 2. 2. 2. ----    Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túra szervezése érésére túra szervezése érésére túra szervezése érésére túra szervezése általános    és 

középiskolás diákok részére Ómassa - Alabástrom-hegy északi oldala - Huba-forrás - Szövetség-

forrás, Garadna kisvasút - Pisztráng tanösvény - Helyiipari-forrás - Csókás - Hárs-kút - 

Pisztrángkeltető autóbuszmegálló útvonalon. 

Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Balabás László (VTBE), Bernáth Marietta (BFTE), Fejér Ildikó, Káplár Mihály és Sum 

Anna (MHTE), Ruszkai Gábor és Ruszkai Gáborné (MVSC). 

Résztvevők száma: 220 fő. Résztvevők száma: 220 fő. Résztvevők száma: 220 fő. Résztvevők száma: 220 fő.     

    

2018. szeptember 4. 2018. szeptember 4. 2018. szeptember 4. 2018. szeptember 4. ----    Avasi Gimnázium felkérésére túra szervezése Avasi Gimnázium felkérésére túra szervezése Avasi Gimnázium felkérésére túra szervezése Avasi Gimnázium felkérésére túra szervezése Majálispark - Forrás-völgy - 

Kaszás-réti-elágazás - Lencsés-nyereg - Szeleta-tető - Molnár-szikla - Majálispark útvonalon. 

Túravezetők: Bernáth Marietta és Fekete Tibor 

Résztvevők száma: 152 fő.Résztvevők száma: 152 fő.Résztvevők száma: 152 fő.Résztvevők száma: 152 fő.    

    

2012012012018888....    októberoktóberoktóberoktóber    6666. . . . ----    Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése 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. 
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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. novem. novem. novem. november 1ber 1ber 1ber 17777----éééén n n n Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezéseMiskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése 

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.    

    

2012012012018888. december . december . december . december 8888----án án án án „Gyalogos túrGyalogos túrGyalogos túrGyalogos túraaaa    és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással”és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással”és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással”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 DiA DiA DiA Diósgyőri Természetbarát Sport Klubból: ósgyőri Természetbarát Sport Klubból: ósgyőri Természetbarát Sport Klubból: ósgyőri 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 Miskollllci Vasutas Sport Club Termésci Vasutas Sport Club Termésci Vasutas Sport Club Termésci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályából:zetjáró Szakosztályából:zetjáró Szakosztályából:zetjáró 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. 

    

    

B./ TagszerveB./ TagszerveB./ TagszerveB./ Tagszervezezezezeteink tevékenységének, programjaiteink tevékenységének, programjaiteink tevékenységének, programjaiteink tevékenységének, programjainak nak nak nak segítése, kedvezményeksegítése, kedvezményeksegítése, kedvezményeksegítése, kedvezmények    

A természetjárás népszerűsítése, az ismeretterjesztés érdekében, továbbá a környezet- és 

természetvédelem jegyében szervezett Szövetségi programjaink megvalósítása mellett figyelmet 

fordítottunk tagszervezeteink tevékenységének segítésére is. 

1./ Együttműködő tagjaink valamennyi túráját, egyéb programjait éves túranaptárban foglaltuk 

össze, melyet az érdeklődők naprakészen érhettek el Szövetségünk honlapján. 
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2./ Folyamatosan közreműködtünk tagegyesületeink, szakosztályaink jelentős eseményeinek 

honlapunkon, Facebook oldalunkon, levelező listáinkon való propagálásában.  

3./ Tagszervezeteink túraprogramjainak sikeres megvalósításához jelentős technikai munkát is 

végeztünk. 108,6 km turistaút jelzése újult meg megyénkben a Magyar Természetjáró Szövetség 

pályázati forrásának köszönhetően, ill. szövetségünk pénzügyi keretéből. 

A felújított turista utakat tagszervezeteink tagjai is nagy számban használják egyesületi / szakosztályi 

túráikon, teljesítménytúráikon. 

 A felújításra került utak pályázati munkájához segítséget nyújtottunk a jelzésfestésben szerepet 

vállaló tagszervezeteinknek és minősített útjelző vezetőinknek: 

 pályázati anyagok elkészítéséhez térítésmentes közreműködés (jelzésfotók, útvonal track-ek, 

egyéb útvonal adatok, stb.); 

 szövetségi belső jelzésellenőrzések. 

Technikai munkák további részletes bemutatása jelen beszámoló C./ pontjában. 

4./ Számos jogi, gazdasági és sportszakmai kérdés megválaszolásában is rendelkezésre álltunk 

tagszervezeteink részére.  

5./ Érdekvédelmi feladatokat láttunk el a Magyar Természetjáró Szövetség által negyedévente 

megrendezésre kerülő megyei vezetők értekezletén, a Kelet-magyar Természetbarát Vezetők 

Találkozóján. 

6./ Igény esetén segítettük tagszervezeteink teljesítménytúrái, tájékozódási versenyei kitűzőinek 

önköltségi áron való gyártását.  

A Szövetségünk munkáját rendszeresen és nagyobb létszámmal segítő tagszervezeteink részére 

térítésmentesen biztosítottunk kitűző alapanyagot.  

7./ Két tagszervezetünk részéről felmerült igény alapján térítésmentesen biztosítottuk Szövetségünk 

irodahasználatát egyesületi, szakosztályi megbeszélésekhez, elnökségi ülésekhez. 

8./ Tagszervezeteink természetjárói önköltségi áron vettek részt a XIII. Nemzetközi Nagy-Milic 

Természetjáró Baráti Találkozón, valamint    nagyobb árkedvezménnyel a XXI. Népek Tavasza 

Teljesítménytúrán és térítésmentesen a Mikulástúrán. 

9./ Valamennyi tagunk számára jelentős kedvezménnyel biztosított karácsonyi térképvásárt is 

szerveztünk.  

10./ Továbbra is térítésmentesen láttuk el a tagszervezeteink természetjáróinak minősítésével 

kapcsolatos feladatokat. 

 

CCCC./ ./ ./ ./ Technikai munkák Technikai munkák Technikai munkák Technikai munkák     

A különféle természetjáró programok mellett 2018-ban is kiemelt figyelmet fordítottunk megyénk 

jelzett útjainak karbantartására, a terepi nyomvonalak térképi megfelelőségének biztosítására, 

útvonal áthelyezések kapcsán a szükséges eljárások lefolytatására. 

    

1./ 1./ 1./ 1./ JELZÉSJELZÉSJELZÉSJELZÉSFESTÉSI MUNKÁKFESTÉSI MUNKÁKFESTÉSI MUNKÁKFESTÉSI MUNKÁK    

a./ a./ a./ a./ B.B.B.B.----A.A.A.A.----Z. mZ. mZ. mZ. megyei turistautakegyei turistautakegyei turistautakegyei turistautak    jelzésjelzésjelzésjelzésfelújításafelújításafelújításafelújítása    a Magyar Természetjáró Szövetség a Magyar Természetjáró Szövetség a Magyar Természetjáró Szövetség a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) (MTSZ) (MTSZ) (MTSZ) által által által által 

biztosított biztosított biztosított biztosított fofofoforrásrrásrrásrrásbbbbólólólól    

Az MTSZ felhívására megyei szövetségünk, ill. egy tagszervezetünk nyújtott be 2018-ban pályázatot. 
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A megvalósításoknak köszönhetően a Magyar Természetjáró Szövetség által is ellenőrzötten 108,6 

km jelzett turistaút újult meg tavaly megyénkben. Ezen belül a Bükkben 65,1 km, a Zempléni-

hegységben 12,3 km, Gömör-tornai karszton 21,1 km, a Csereháton 3,2 km, a Szalonnai-hegységben 

6,3 km, a Rudabányai-hegységben 0,6 km. 

A megyei szövetség és tagszervezetei megoszlást tekintve az egyes teljesítések:  

 B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség: 75,4 km, 

 Szendrő Városi Sport Klub Természetjáró Szakosztálya: 6,9 km, 

 Vasutas Természetjáró Baráti Kör, Bánréve Egyesület: 26,3 km.  

    

b./ b./ b./ b./ AAAAz MTSZ által támogatottz MTSZ által támogatottz MTSZ által támogatottz MTSZ által támogatott    jelzésfestési munkákat megelőzően végzett jelzésfestési munkákat megelőzően végzett jelzésfestési munkákat megelőzően végzett jelzésfestési munkákat megelőzően végzett egyéb egyéb egyéb egyéb technikai feladatoktechnikai feladatoktechnikai feladatoktechnikai feladatok    

 2018. évi jelzésfestésre kijelölt megyei utak, az azokat festő szervezetek és minősített útjelző 

vezetők feladatainak koordinálása; 

 MTSZ támogatás pályáztatási rendszerében előírt fotódokumentációk készítése, pályázati 

festési programok összeállítása. 

 Pályázó megyei tagegyesület pályázati anyagának összeállításához segítségnyújtás (útvonal 

track-ek, egyéb útvonal adatok, stb.) 

 2017. évi jelzésfestés pályázatban szereplő utak hiánypótlásainak teljesítése, készre 

jelentések megküldése. 

 Szövetségi belső jelzésellenőrzések, készre jelentést megelőzően felújított útvonalak 

jelzéseinek geotaggelt fotózása, stb. 

    

2./ 2./ 2./ 2./ JELZÉSFESTÉS ELLJELZÉSFESTÉS ELLJELZÉSFESTÉS ELLJELZÉSFESTÉS ELLENŐRZÉSI FELADATOKENŐRZÉSI FELADATOKENŐRZÉSI FELADATOKENŐRZÉSI FELADATOK    

 Magyar Természetjáró Szövetség felkérésére 2017. évi útvonalfestések ellenőrzési 

felülvizsgálata; 

 Magyar Természetjáró Szövetség felkérésére 2018. évi útvonalfestések ellenőrzése.  

Megyei ellenőreink által ellenőrzött útvonalak hossza 289,6 km az ország különböző 

tájegységein    (terepi bejárásokkal, fotó és írásos jegyzőkönyv dokumentáció készítésével).  

    

3./ 3./ 3./ 3./ TURISTAÚT NYOMVONALTURISTAÚT NYOMVONALTURISTAÚT NYOMVONALTURISTAÚT NYOMVONAL    LÉTESÍTÉSSEL, LÉTESÍTÉSSEL, LÉTESÍTÉSSEL, LÉTESÍTÉSSEL, VÁLTOZÁSSAVÁLTOZÁSSAVÁLTOZÁSSAVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOKL KAPCSOLATOS FELADATOKL KAPCSOLATOS FELADATOKL KAPCSOLATOS FELADATOK    

 Csókás és Szentlélek térségében útvonalhálózat módosítási tervek engedélyeztetéséhez (B.-

A.-Z. Megyei Kormányhivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Bükki 

Nemzeti Park Igazgatósága, Északerdő Zrt.) szükséges dokumentumok készítése (Makár 

Richárd, Szamosi Csaba); 

 Országos Kéktúra Felsővadász - Nyésta között, ill. Bódvaszilas térségében nyomvonal 

változás miatt helyszíni bejárás MTSZ felkérésére (Garadnay Sándor, Szamosi Csaba); 

 Turista Emlékpark, Helyiipari-forrás Háromkúti-völgy felől jelzett turistaúttal való helyszíni 

bekötésének felmérése (Szamosi Csaba); 

 MTSZ útjelző oszlop-tábla döntések (Cserehát, Gömör-tornai-karszt) - Garadnay Sándor; 

 2017. évben kért útjelző oszlopok telepítéséhez helyszíni koordinálás (Bükk, Zemplén) - 

Szamosi Csaba; 

 Csókás-Szentlélek közötti nyomvonalváltozás miatti tájékoztató feliratok készítése, 

elhelyezése; információs anyag készítése honlapokra (Makár Richárd, Szamosi Csaba); 
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4./ 4./ 4./ 4./ TURISTA UTAKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK ÁTVEZETÉSE A CARTTURISTA UTAKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK ÁTVEZETÉSE A CARTTURISTA UTAKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK ÁTVEZETÉSE A CARTTURISTA UTAKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK ÁTVEZETÉSE A CARTOGRAPHIA TÉRKÉPKIADÓ OGRAPHIA TÉRKÉPKIADÓ OGRAPHIA TÉRKÉPKIADÓ OGRAPHIA TÉRKÉPKIADÓ 

KIADVÁNYAIN, VALAMINT AZ OSM RENDSZERÉBEKIADVÁNYAIN, VALAMINT AZ OSM RENDSZERÉBEKIADVÁNYAIN, VALAMINT AZ OSM RENDSZERÉBEKIADVÁNYAIN, VALAMINT AZ OSM RENDSZERÉBENNNN    

 Valamennyi megyei tájegységünket érintő változás átvezetése a Cartographia Térképkiadó 

felé továbbításra került. 

 Az OSM rendszer digitális felületén a 2018-ban megfestett új nyomvonalak szerepelnek. 

A szakmai lektorálási feladatok elvégzésében közreműködtek: Makár Richárd, Szamosi Csaba. 

 

5555./ ./ ./ ./ EGYÉB TECHNIKAI FELEGYÉB TECHNIKAI FELEGYÉB TECHNIKAI FELEGYÉB TECHNIKAI FELAAAADATOKDATOKDATOKDATOK    

 2018.09.05-én szakmai egyeztetés Bükk-Rejteken. Résztvevő partnerek: Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság, Északerdő Zrt., Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, B.-A.-Z. 

Megyei Természetjáró Szövetség (Garadnay Sándor). 

 Utánpótlás nevelés jelzésfestési munkákra 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. június Regéc, Fő utca pihenőhelytől Regéci vár alja OKT kék sáv Rákóczi piros  elágazás 

között a fonódó kék sáv és piros sáv jelzések felújítása (Makár Richárd, Mikola Rita, Szamosi 

Csaba, Fekete Tibor, Bernáth Marietta). 

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

 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 jelzésállapot ellenőrzés Tornaszentandrás kék négyzet jelzésű 

útvonal bejárása (Szamosi Csaba). 

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

készítése (Szamosi Csaba). 

 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. 

 

 

D./ D./ D./ D./ B.B.B.B.----A.A.A.A.----Z. Megyei Természetjáró Szövetség által Z. Megyei Természetjáró Szövetség által Z. Megyei Természetjáró Szövetség által Z. Megyei Természetjáró Szövetség által irányított túramozgalmakirányított túramozgalmakirányított túramozgalmakirányított túramozgalmak    

1./ 2018. 1./ 2018. 1./ 2018. 1./ 2018. évi teljesítők számaévi teljesítők számaévi teljesítők számaévi teljesítők száma    

Rákóczi nyomán jelvényszerző túra a Zemplénben: 25 fő 

B.-A.-Z. megye teljesítménytúrázója: 5 fő 

Borsod szép útjain gyalogos jelvényszerző túra: 0 fő 

B.-A.-Z. megye kerékpáros turistája: 0 fő 

Forrástól a torkolatig végig a Sajó mentén gyalog, kerékpárral, kenuval: 0 fő 

Hernád, ami összeköt II. Rákóczi Ferenc nemzetközi kerékpáros túramozgalom: 0 fő 
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2./ Egyes túramozgalma2./ Egyes túramozgalma2./ Egyes túramozgalma2./ Egyes túramozgalmak 2018. december 31k 2018. december 31k 2018. december 31k 2018. december 31----i időponttal történi időponttal történi időponttal történi időponttal történő lezárásaő lezárásaő lezárásaő lezárása    

A Szövetség által gondozott egyes jelvényszerző túramozgalmak iránt rendkívül szerény érdeklődés 

mutatkozott az elmúlt 10 évben a túramozgalom igazoló füzetek értékesítési, ill. a teljesítési adatok 

alapján. 

A teljesítési kedv növelésére különböző ösztönzési formákkal 2014. novemberében javaslatokat tett 

és 25/2014. sz. alatt elnökségi határozatot hozott a Szövetség.  

2018. novemberében újra értékelésre kerültek a teljesítési adatok, melyek alapján 16/2018. sz. 

egyhangúlag hozott határozattal a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége az alábbi 

jelvényszerző túrák, túramozgalmak 2018. december 31-i lezárásáról döntött:   

 Borsod szép útjain gyalogos jelvényszerző túra;  

 B.-A.-Z. megye kerékpáros turistája jelvényszerző túra; 

 „A Hernád, ami összeköt” - II. Rákóczi Ferenc nemzetközi kerékpáros túramozgalom; 

 Forrástól a torkolatig - végig a Sajó mentén, gyalogos, kerékpáros, kenuval teljesíthető 

kombinált jelvényszerző túramozgalom 

 

A korábban megkezdett és folyamatban lévő teljesítéseiket a túrázók 2020. december 31-ig 

fejezhetik be, részükre a jelvény, ill. kitűző díjazásokat 2020. december 31-ig őrzi a Szövetség. 

A 2018. december 31-i időponttal lezárásra kerülő túramozgalmakkal kapcsolatos híranyag a megyei 

szövetségi honlapon, turabazis.hu honlapon, MTSZ honlapján közzétételre kerültek. 

 

3./ Rákóc3./ Rákóc3./ Rákóc3./ Rákóczi jelvényszerző túrazi jelvényszerző túrazi jelvényszerző túrazi jelvényszerző túra    a Zempléa Zempléa Zempléa Zemplénbennbennbennben    

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség legkedveltebb jelvényszerző túrája 1966. évi 

megjelenése óta. 

2018-ban átdolgozásra került a legutolsó nyomdai kiadású igazoló füzet. Frissített tartalommal 

elektronikusan tölthető le a leírás, igazolólap, útvonaltérkép a www.eszaktura.hu honlapról. 

Az útvonal jelzéseinek legutóbbi teljeskörű felújítása 2016-2017 évben volt, kisebb karbantartás 

jelen beszámoló C/5. pontjában leírtak szerint történt.  

2018. novemberében kezdődött a 2019. évi tagegyesületi, szakosztályi összefogással tervezett 

útvonal ellenőrzés szervezés előkészítése. 

    
TelTelTelTeljesíjesíjesíjesítői létszám növelésére jtői létszám növelésére jtői létszám növelésére jtői létszám növelésére javaslatokavaslatokavaslatokavaslatok, jövőbeni tervek, jövőbeni tervek, jövőbeni tervek, jövőbeni tervek::::    

• Szövetség és / vagy tagszervezetek által szervezett túrateljesítési lehetőségek kiírása; 

• teljesítménytúra keretei közötti teljesítési lehetőségek; 

    

EEEE././././    Oktatási tevékenységOktatási tevékenységOktatási tevékenységOktatási tevékenység    

Túravezetői tanfolyamot 2018-ban sem hirdetett megyei Szövetségünk. A természetjárással 

kapcsolatos ismeretek átadását a havonként megrendezésre kerülő diáktúra sorozatunk túráin 

gyakorlati úton láttuk el. A Miskolc Városi Diáksport Szövetséggel közösen szervezett diáktúráinkon 

2018-ban 2.193 fő vett részt. (2017-ben 1.826 fő volt.) 

A turistajelzés festésbe bekapcsolódó természetjárók kompetencia fejlesztésében a Magyar 

Természetjáró Szövetség által minősített útjelző vezetőink voltak segítségre. 
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F./ KulcsosF./ KulcsosF./ KulcsosF./ Kulcsosházak értékesítése házak értékesítése házak értékesítése házak értékesítése a B.a B.a B.a B.----A.A.A.A.----Z. Megyei Természetjáró Szövetség Z. Megyei Természetjáró Szövetség Z. Megyei Természetjáró Szövetség Z. Megyei Természetjáró Szövetség tagszervezetetagszervezetetagszervezetetagszervezeteineineineinek közgyűlési k közgyűlési k közgyűlési k közgyűlési 

határozathatározathatározathatározataaaaiiii    alapjánalapjánalapjánalapján    

A kulcsosházak műszaki állapota, valamint több év szállásfoglalási adatai alapján a Szövetség 

tagszervezeteinek egyike sem vállalta a kulcsosházak üzemeltetését. Támogatási források nem 

lévén, illetve a saját vagyon bizonytalan beruházásra való felhasználását kizárva a tagszervezetek 

rendes közgyűléseken az ingatlanok értékesítéséről döntöttek. 

 

1111./ Fehér holló kulcsosház./ Fehér holló kulcsosház./ Fehér holló kulcsosház./ Fehér holló kulcsosház    értékesítéseértékesítéseértékesítéseértékesítése    

A Szövetség 2016. január 29-i rendkívüli közgyűlése döntött a hollóházi kulcsosház értékesítéséről.  

Az adásvételi szerződés 2018. május 10-én megkötésre került 200.000 Ft foglaló összeg megfizetése 

mellett. A 3.299.000 Ft-os teljes vételár és 200.000 Ft foglaló közötti különbözetet vevő 2018. július 

18-án fizette meg az Aggteleki Nemzeti Park elővásárlási jogáról való lemondó nyilatkozatának 

kézhez vételét követően.  

 

2222./ ./ ./ ./ Ómassa kulcsosházÓmassa kulcsosházÓmassa kulcsosházÓmassa kulcsosház    értékesítéseértékesítéseértékesítéseértékesítése    

Az ómassai kulcsosház értékesítéséről 2018. május 25-én született közgyűlési határozat. Az 

adásvételi szerződés megkötésére 2018. július 30-án került sor 150.000 Ft foglaló megfizetése 

mellett. Ezen ház esetében a Bükki Nemzeti Parknak volt elővásárlási joga. A BNPI elővásárlási 

jogáról lemondott, az 1.500.000 Ft-os teljes vételár és 150.000 Ft foglaló közötti különbözet 

kifizetésére és ezzel egyidejűleg a tulajdonjog átruházására 2018. augusztus 31-én került sor. 

    

GGGG././././    BizoBizoBizoBizottságttságttságttságok és bizottságon kívülok és bizottságon kívülok és bizottságon kívülok és bizottságon kívüli i i i munkacsoportokmunkacsoportokmunkacsoportokmunkacsoportok        

Szövetségünk a törvényi előírásoknak, valamint szakmai elvárásoknak megfelelő működését a 

különböző bizottságokban, ill. azok mellett feladatcentrikusan létrejött munkacsoportokban 

önkéntesen tevékenykedő túratársak munkájának köszönheti. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Technikai Bizottságban közreműködő túratársak 2018. 

évi tájegységi koordináló munkájáért Antal Ferencnek, Makár Richárdnak, Szamosi Csabának, Tóth 

Ferenc Attilának. Köszönjük Garadnay Sándor Technikai Bizottság feladatokat segítő tevékenységét, 

melyet a Magyar Természetjáró Szövetség felé való képviseletben is ellát az oktatási bizottsági 

képviselet mellett. Külön köszönjük a Magyar Természetjáró Szövetség megyei értekezletein való B.-

A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség rendszeres képviseletét.  

Köszönjük a Felügyelő Bizottsági tagok - Dallos Mária, Katona Éva, Váradi Zsófia - ellenőrző 

tevékenységét; a természetjárók minősítésével való foglalkozást Csarnai Bélánénak. 

A Gazdasági Bizottság munkájának ügyintézését Bernáth Mariettának és Solczi Ágnesnek, valamint 

lelkiismeretes pénztárosi és értékcikk árusítási munkavégzését Osváth Ildikónak.  

Köszönjük honlapunk karbantartását Zattler Szabolcsnak; az elnökségi ülések jegyzőkönyvvezetői 

munkáját Solczi Ágnesnek. 

Köszönjük a programjaink fejezetben név szerint említett túravezetőknek a diáktúrákon nyújtott 

térítésmentes túravezetését, oktatói, nevelői munkáját.  

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. 
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HHHH./ ./ ./ ./ ÖsszÖsszÖsszÖsszefoglalásefoglalásefoglalásefoglalás    

Szövetségünk legfőbb célkitűzése továbbra is a természetjáró tevékenység népszerűsítése, melynek 

során legfontosabb közhasznú tevékenységeink az egészségmegőrzés, oktatás-nevelés, 

ismeretterjesztés, képességfejlesztés, természet- és környezetvédelem.  

Szervezetünk tagegyesületeinek, szakosztályainak száma 2018. év végén 19 szervezet, 1.351 fő 

természetjáróval. 

A kapott támogatásokat a pályázati céloknak megfelelően használtuk fel és számoltuk el. A kitűzött 

célok elérése érdekében végzett tevékenységünk az egész társadalom javára szolgált. 

 

 

II.II.II.II. A SZÖVETSÉG 201A SZÖVETSÉG 201A SZÖVETSÉG 201A SZÖVETSÉG 2018888....    ÉVI GÉVI GÉVI GÉVI GAZDÁLKODÁSAAZDÁLKODÁSAAZDÁLKODÁSAAZDÁLKODÁSA    

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kettős könyvvitelt vezető szervezetként 2018. évben 

gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú 

egyszerűsített éves beszámolót állított össze.  

 

A./ MérlegA./ MérlegA./ MérlegA./ Mérleg    

A mérleg főösszege 15.15.15.15.111177773 3 3 3 ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft. A részletes kimutatást „A kettős könyvvitelt vezető egyéb 

szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” elnevezésű Pk-442 jelű 

nyomtatvány tartalmazza. 

 

Befektetett eszközeink értékeBefektetett eszközeink értékeBefektetett eszközeink értékeBefektetett eszközeink értéke a 2018. év előtt beszerzett tárgyi eszközök, immateriális javak 

elszámolt értékcsökkenési leírásának, valamint a két kulcsosház értékesítésének köszönhetően 

9.7749.7749.7749.774    eeeezer zer zer zer FtFtFtFt----rólrólrólról 4.8764.8764.8764.876    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft----ra ra ra ra csökkentcsökkentcsökkentcsökkent.  

Értékcsökkenési leírást számoltunk el a 3527 Miskolc, Selyemrét u. 30. fsz. 2. ingatlanunk, az 

ómassai, hollóházi kulcsosházaink, továbbá az ÉMOP pályázathoz kapcsolódóan beszerzett 

kerékpáros műszaki elsősegélycsomagok és immateriális javak (Kéktúra honlap- és szoftver-

fejlesztés) befektetett eszközökhöz, valamint 2018. évi kisértékű tárgyi eszközbeszerzések 

(jelvényprés, szerszám, tablet) egyösszegű értékcsökkenési leírásához kapcsolódóan. 

 

Forgóeszközeink állományaForgóeszközeink állományaForgóeszközeink állományaForgóeszközeink állománya a 2018. évi záró 5555.397.397.397.397    eeeezer zer zer zer FtFtFtFt----rólrólrólról a 2018. év mérleg fordulónapra 10.210.210.210.299997777    

ezer ezer ezer ezer FtFtFtFt----rrrra a a a nőttnőttnőttnőtt    (Készletérték: 449 ezer Ft; Pénzeszközök: 9.848 ezer Ft).  

 A készletértékA készletértékA készletértékA készletérték (Rákóczi jelvényszerző túra jelvények, kéktúra igazoló füzetek, egyéni 

túranaplók, kitűző gyártáshoz használt fémalapanyag)    2012012012017777. évi záró . évi záró . évi záró . évi záró 5 ezer Ft5 ezer Ft5 ezer Ft5 ezer Ft----ról 201ról 201ról 201ról 2018888. év . év . év . év 

mérlemérlemérlemérleg fordulónapra g fordulónapra g fordulónapra g fordulónapra 449449449449    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft----ra ra ra ra nőttnőttnőttnőtt.... A készletérték jelentős növekedésben szerepet 

játszott 500 db Rákóczi jelvény évközi beszerzése, valamint a kitűzőkhöz használt 

fémalapanyag készletértéke 92 ezer Ft-tal való növekedése, ill. kisebb mértékben a kéktúra 

igazoló füzetek készletérték növekedése. 

 A Pénzeszközök Pénzeszközök Pénzeszközök Pénzeszközök 2020202017. évi 17. évi 17. évi 17. évi 5.392 ezer Ft 5.392 ezer Ft 5.392 ezer Ft 5.392 ezer Ft záró értéke záró értéke záró értéke záró értéke 2012012012018888. év mérleg fordulónapra 9.848 ezer . év mérleg fordulónapra 9.848 ezer . év mérleg fordulónapra 9.848 ezer . év mérleg fordulónapra 9.848 ezer 

FtFtFtFt----ra ra ra ra nőttnőttnőttnőtt    legfőképpen a kulcsosházak értékesítésnek köszönhetően. 

    

EszköEszköEszköEszközeink összes értéke zeink összes értéke zeink összes értéke zeink összes értéke fentiek alapján fentiek alapján fentiek alapján fentiek alapján 15.15.15.15.171171171171    eeeezer Ftzer Ftzer Ftzer Ft----rrrról ól ól ól 15151515....111177773333    eeeezer zer zer zer FtFtFtFt----ra ra ra ra változottváltozottváltozottváltozott. . . .     
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A mérleg forrás oldalának tételei közül a Saját tőke Saját tőke Saját tőke Saját tőke a a a a 2012012012017777. évi záró . évi záró . évi záró . évi záró 11112222....078078078078    eeeezer Ftzer Ftzer Ftzer Ft----ról ról ról ról a a a a 2012012012018888. évi . évi . évi . évi 

mérleg forduló napra 1mérleg forduló napra 1mérleg forduló napra 1mérleg forduló napra 12222....927927927927    eeeezer zer zer zer FtFtFtFt----rararara nőtt (a 849 ezer Ft növekedés tárgyévi eredményünk). 

 

Rövid lejáratú kRövid lejáratú kRövid lejáratú kRövid lejáratú kötelezetötelezetötelezetötelezettségünk tségünk tségünk tségünk 40404040    eeeezer zer zer zer FtFtFtFt----os os os os 2012012012017777. évi . évi . évi . évi mérleg fmérleg fmérleg fmérleg fordulónapi ordulónapi ordulónapi ordulónapi zzzzáró értékáró értékáró értékáró értékeeee    163163163163    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft----ra ra ra ra 

nnnnőttőttőttőtt    2012012012018888. december 31. december 31. december 31. december 31----rererere.... A kötelezettség állomány a december havi pénztárosi munkabér és 

hozzá kapcsolódó adó és járulékfizetési kötelezettségek, december havi egyszerűsített 

foglalkoztatások közterhe, valamint kapott tagdíjelőleg, szállítói számla fizetési kötelezettség és 

fizetendő társasági adó fizetési kötelezettség egyenlegeként adódik.  

A 163 ezer Ft kötelezettség részletezése: 

 Kapott előleg: 10 ezer Ft 

 Szállítói kötelezettség: 20 ezer Ft 

 Társasági adó fizetési kötelezettség: 93 ezer Ft 

 SZJA elszámolási számla: 2 ezer Ft 

 Jövedelemelszámolási számla: 10 ezer Ft 

 Nyugdíjbiztosítási alap fizetési kötelezettség: 1 ezer Ft 

 Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék alap fizetési kötelezettség: 2 ezer Ft 

 Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe: 23 ezer Ft 

 Szociális hozzájárulási adó beszedési számla fizetési kötelezettség: 2 ezer Ft 

 

A mérleg forrásoldalának PasszPasszPasszPasszív időbeli elhatárolásakéntív időbeli elhatárolásakéntív időbeli elhatárolásakéntív időbeli elhatárolásaként megjelenő 2.0832.0832.0832.083    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft    az ÉMOP pályázataz ÉMOP pályázataz ÉMOP pályázataz ÉMOP pályázat 

2015-ben és 2016-ban kapott támogatásának azon részösszege, melyet a prazon részösszege, melyet a prazon részösszege, melyet a prazon részösszege, melyet a projekttel összefüggésben ojekttel összefüggésben ojekttel összefüggésben ojekttel összefüggésben 

beszerzett immateriális javakbeszerzett immateriális javakbeszerzett immateriális javakbeszerzett immateriális javak (honlap és szoftverfejlesztés), ill. tárgyi eszköz beszerzéstárgyi eszköz beszerzéstárgyi eszköz beszerzéstárgyi eszköz beszerzés (kerékpáros 

műszaki elsősegélycsomagok) jövőbelijövőbelijövőbelijövőbeli    értértértértéééékcsökkenési leírásainakcsökkenési leírásainakcsökkenési leírásainakcsökkenési leírásainak elszámolásához k elszámolásához k elszámolásához k elszámolásához kell kell kell kell 

tartalékolnutartalékolnutartalékolnutartalékolnunnnnkkkk. . . .     

    

B./ EredménykimutatásB./ EredménykimutatásB./ EredménykimutatásB./ Eredménykimutatás    

A mellékelt Pk-442 jelű nyomtatvány tartalmazza a 2018. évi gazdálkodás eredménykimutatását. Az Az Az Az 

értékesítésértékesítésértékesítésértékesítés    nettó árnettó árnettó árnettó árbevételebevételebevételebevétele    3.714 ezer Ft-ról    3333....030030030030    ezerezerezerezer    FFFFtttt----ra ra ra ra csökkentcsökkentcsökkentcsökkent    2012012012017777....    évhez képestévhez képestévhez képestévhez képest....        

EEEEgyéb bevételeigyéb bevételeigyéb bevételeigyéb bevételeinknknknk 1.758 ezer Ft-ról 6666....444461616161    ezer Ftezer Ftezer Ftezer Ft----ra ra ra ra nőtnőtnőtnőttetetetekkkk, melynek legfőbb oka az értékesített 

ingatlanok által keletkezett bevétel. PPPPénzügyi műveleteinek bevételeénzügyi műveleteinek bevételeénzügyi műveleteinek bevételeénzügyi műveleteinek bevétele 1 ezer Ft-ról 0000    FtFtFtFt----ra csökkentra csökkentra csökkentra csökkent. 

Így Így Így Így öööösszes bevételünk 201sszes bevételünk 201sszes bevételünk 201sszes bevételünk 2018888----bbbbaaaan n n n 9.4919.4919.4919.491    eeeezer zer zer zer Ft voltFt voltFt voltFt volt, mely , mely , mely , mely 4444....018018018018    ezerezerezerezer    FtFtFtFt----tal tal tal tal többtöbbtöbbtöbb    2012012012017777. évhez képes. évhez képes. évhez képes. évhez képestttt....  

 

Az alaptevékenyalaptevékenyalaptevékenyalaptevékenysssségünk összes ráfordításaégünk összes ráfordításaégünk összes ráfordításaégünk összes ráfordítása 8888....549549549549    ezer Ft voezer Ft voezer Ft voezer Ft voltltltlt, mely, mely, mely, mely 2017. évhez képest 3.614 ezer Ft-

tal több. Ennek legfőbb oka az értékesített ingatlanok könyv szerinti értékeinek kivezetése. 

Adózás előtti eredményünAdózás előtti eredményünAdózás előtti eredményünAdózás előtti eredményünk k k k 942942942942    eeeezer zer zer zer FFFFt lettt lettt lettt lett a beszámolási időszakban, mely vállalkozási tevékenység 

nem lévén kizárólag az alaptevékenységünk eredményét jelenti.  

Tekintettel arra, hogy ingatlanértékesítésünk eredményképződéssel járt, így ezután 93 ezer Ft 

társasági adófizetési kötelezettség keletkezett.  

Mindezek Mindezek Mindezek Mindezek aaaalapján lapján lapján lapján 2012012012018888. évi gazdálkodásunkat . évi gazdálkodásunkat . évi gazdálkodásunkat . évi gazdálkodásunkat 849849849849    eeeezer zer zer zer Ft Ft Ft Ft eredmeredmeredmeredménnyelénnyelénnyelénnyel    zártuk.zártuk.zártuk.zártuk. 

A 2018. évi tervezett adatokhoz képest ténylegesen realizált bevételeket és az ezekkel szemben 

felmerült ráfordítások részletes bemutatását külön táblázat tartalmazza bevétel nemenként, 

valamint költség fajtánként. 
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C./ C./ C./ C./ Közhasznúsági mKözhasznúsági mKözhasznúsági mKözhasznúsági mellékletellékletellékletelléklet    

A mellékelt Pk-442 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. 2018. évi gazdálkodásunk alapján a kapott 

mutatók értékei szerint a közhasznú minősítés feltételeinek Szövetségünk megfelelt.  

    

D./ Kiegészítő melléD./ Kiegészítő melléD./ Kiegészítő melléD./ Kiegészítő mellékkkkletletletlet    

A Pk-442 nyomtatvány kiegészítő mellékletében kerülnek részletes bemutatásra a 2018. évi kapott 

támogatások, azok jogcímenként részletezett felhasználásai, valamint rövid szöveges ismertetéseik. 

Miskolc Mjv. Önkormányzatának Sport Mecénás Alapjából 100 ezer Ft támogatást kaptunk a 

„Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással” program megrendezéséhez, melyet 

kiegészítettünk az SZJA 1% felajánlásokból kapott támogatások egy részével. Az SZJA 1 % másik 

részét működési kiadásainkra fordítottuk. 

Működési kiadásainak fedezésére 322 ezer Ft támogatást kaptunk a Magyar Természetjáró 

Szövetségtől.  

Az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0160 pályázattal összefüggésben 970 ezer Ft támogatást könyvelhettünk 

el 2018-ban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, ill. Magyar Természetjáró Szövetség támogatásának 

köszönhetően, mely a korábbi év passzív időbeli elhatárolásából származik. 

 

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, 2019. április 30. 

Makár Richárd 
Elnök 

 
 

Záradék: 

E közhasznúsági jelentést a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 2019. május 24-i 

ülésén elfogadta. 

 

 
 

Makár Richárd 
Elnök 

 


