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I. AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A SZÖVETSÉG 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Szövetségünk 2019. 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./ Programjaink
A kiemelt eseménynaptárban tervezett és megvalósult, valamint amellett megrendezett
programjainkra az alábbiak szerint került sor.
2019. január 5. - Hagyományos Évnyitó túránk a Turista Pantheonban 130 fő részvételével került
megrendezésre, melyen a Szövetség több tagegyesülete és szakosztálya (BFTE, DTSK, MHTE, MVSC,
TSC) 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.
2019. január 12. - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése általános
és középiskolás diákok részére a Bükkszentlászló - Hegyes-rét - Fehérkő-lápa th. - Lillafüred,
valamint Pereces - Ortás-rét - Égés-tető - Pereces útvonalakon.
Túravezetők: Balabás László, Bernáth Marietta és Fekete Tibor (BFTE), Veres Gábor (HFTE), Káplár
Mihály (MHTE), Solczi Ágnes, Szabóné Lőcsei Zsuzsanna, Váradi Zsófia és Váradi Zsuzsanna (MVSC),
Résztvevők száma: 166 fő.
2019. február 23. - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése
általános és középiskolás diákok részére Pereces - Ortás-tető - Keskeny-lyuk - Majálispark;
Bükkszentlászló - Hegyes-rét - Gulicska - Majálispark; Majálispark - Köpüs-völgy - Ortás-rét - Csanyikvölgy - Majálispark útvonalakon.
Túravezetők: Bernáth Marietta, Fekete Tibor (BFTE), Veres Gábor (HFTE), Káplár Mihály (MHTE),
Fejér Ildikó, Solczi Ágnes és Váradi Zsuzsanna (MVSC).
Résztvevők száma: 179 fő.
2019. március 15. - XXII. Népek Tavasza Teljesítménytúra
Mind az egyéni résztvevők, mind a diákcsoportok a 2018. évi teljesítménytúra útvonalakhoz képest
új útvonalakon haladtak. 2019-ben Királyasztal - Majálispark térségben alakítottuk ki valamennyi táv
rajt és célállomását. Nehezítő körülmény volt, hogy a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. csanyiki
faházát az épület műszaki problémái miatt nem tudtuk bérbe venni, így a résztvevők nem
részesülhettek a korábbi években megszokott zsíros kenyér és tea ellátásban. Mindezek ellenére a
teljesítménytúrát sikeresen valósítottuk meg.
Résztvevők száma: 1.533 fő.
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2019. március 23. - TESZEDD Kelet-bükki turistautakon és a LÁEV lillafüredi szárnyvonalán Dorottya
utca - Garadna végállomások között
Magyarország legtöbb önkéntest mozgósító környezetvédelmi akciójában a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség is évről évre részt vesz.
Az egyhetes erdei takarítás során szervezésünknek köszönhetően idén 185 ember több, mint 90
zsák hulladéktól szabadította fel a Kelet-Bükköt.
A Kohász út, Miskolc, Üllő utca végétől kb. 150 m hosszon 36 zsák szemetet gyűjtöttünk. A
Lillafüredi kisvonat nyomvonala mentén 14 km hosszon 42 zsák szemetet. Bükkszentlászló - Irénforrás - Berekelja térségének turistaútjai mentén 6 zsákot. 3 zsákkal tértek vissza az Ómassa- Szárazvölgy - Csikorgó- Szentlélek - Ómassa 9,5 km hosszú útvonalán túrázók. 1 teli zsákkal a Garadna Heteméri-völgy - Köpüs-forrás - Magos-kő - Csókás - Pisztrángtelep útvonal 8,8 km-én takarítást
vállalók. A Majálispark - Forrás-völgy - Lencsés-nyereg - Szeleta-tető - Majálispark 9,5 km-es
útvonalon túrázók 3 zsákkal tértek vissza.
A TESZEDD során a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség partnerei voltak:
ÉSZAKERDŐ Zrt. a kisvasút nyomvonalán takarítók rugalmas szállításával; Bükki Fiatalok
Természetjáró Egyesülete; Bükk 900 Természetbarát Egyesület; Földes Ferenc Gimnázium;
Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola; Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola;
Fazekas utcai Általános Iskola; Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola; Miskolc-Szirmai Református
Általános Iskola.
B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség túravezetői:
Balabás László, Bernáth Marietta, Fekete Tibor és Makár Richárd (BFTE), Veres Gábor (HFTE), Kovács
Béla, Németh Gyuláné és Sum Anna (MVSC), Garadnay Sándor és Szóráth Marianna (VTBK Bánréve).
Résztvevők száma: 185 fő.
2019. április 13. - XIV. Nemzetközi Nagy-Milic Természetjáró Baráti Találkozó
Idén a Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztálya vállalta a program szervezését. A két
busszal utazó magyar résztvevők három túraútvonalból választhattak.
1./ OKT. szakasz: Hollóháza - Bodó-rét - Nagy-Milic - Füzér / Túravezető: Oláh György
2./ Füzér - Bodó-rét - Nagy-Milic - Füzér / Túravezető: Dudás Gabriella
3./ Füzéri vár parkolója - Nagy-Milic - Füzér / Túravezető: Kun Albertné
Magyar és szlovák résztvevők száma: 220 fő
Megyei Szövetségünk kitűzőkkel támogatta a rendezvényt.
2019. április 27. - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése általános
és középiskolás diákok részére Ómassa - Jávorkút - Sebes-vízi-völgy - Garadna; ill. Lillafüred Lencsés-nyereg - Andókút - Csókás - Pisztrángtelep útvonalakon.
Túravezetők: Balabás László, Veres Gábor (HFTE), Káplár Mihály (MHTE), Solczi Ágnes Sum Anna és
Váradi Zsuzsanna (MVSC).
Résztvevők száma: 210 fő.
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2019. május 1. - Megyei Szövetség diáktúráinak vezetését, nagy rendezvényeinek szervezését és a
turistautak festését segítők 1 napos túrája a Vepor és SzepesGömöri-karszt határán.
Résztvevők száma: 45 fő
2019. május 25. - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése általános
és középiskolás diákok részére Hóvirág utca - Vadas Jenő-völgy - Hegyes-rét - Fényes-tető-oldal Diósgyőri vár útvonalon.
Túravezető: Káplár Mihály (MHTE).
Résztvevők száma: 11 fő (csapadékos időjárás miatt).
2019. június - július - augusztus - MTSZ Jelzésfestés 2019 pályázat keretében a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség által szerződött bükki turistautak felújítása összesen 17,3 km hosszon.
2019. július - augusztus - szeptember - Útjelző gyakornok képzés
Résztvevő gyakornokok száma: 11 fő
Az elméleti, ill. gyakorlati képzést segítették: Garadnay Sándor, Szamosi Csaba, Solczi Ágnes,
Bernáth Marietta
2019. szeptember 21. - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése
általános és középiskolás diákok részére Majálispark - Forrás-völgy - Kaszás-réti elágazás - Lencsésnyereg - Majálispark útvonalon.
Túravezetők:
 Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályból: Csarnai Béláné, Kovács
Béla, Németh Gyuláné, Ruszkai Gábor, Ruszkai Gáborné, Solczi Ágnes
 Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületéből: Bernáth Marietta, Fekete Tibor
 Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesületből: Káplár Mihály.
Résztvevők száma: 349 fő.
2019. október 19. - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése
általános és középiskolás diákok részére a Lillafüred - Fehér-kő - Hegyes-rét - Fényes-tető - Égésszurdok - Felső-Majláth, ill. Lillafüred - Fehér-kő - Hegyes-rét - Puskaporos - Felsőhámor
útvonalakon.
Túravezetők:
 Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályból: Csarnai Béláné, Kovács
Béla, Németh Gyuláné, Ruszkai Gábor, Ruszkai Gáborné, Solczi Ágnes
 Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületéből: Bernáth Marietta, Fekete Tibor, Veres
Gábor
 Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesületből: Káplár Mihály.
Résztvevők száma: 322 fő.
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2019. november 9. - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése
általános és középiskolás diákok részére, Vadaspark látogatással kiegészülve. Útvonal: Majálispark Köpüs-völgy - Vadaspark - Majálispark.
Túravezetők:
 Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályból: Csarnai Béláné, Fejér
Ildikó, Kovács Béla, Németh Gyuláné, Ruszkai Gáborné, Solczi Ágnes, Váradi Zsófia,
 Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületéből: Bernáth Marietta, Fekete Tibor, Veres
Gábor
 Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesületből: Káplár Mihály.
 A volt Vasutas Természetjárók Bükki Egyesületéből: Balabás László
Résztvevők száma: 387 fő.
2019. december 8. - „Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással” túra. A
programot támogatta Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Sport Mecénás Alapjából, a
Miskolc Városi Diáksport Szövetség, a Magyar Természetjáró Szövetség és a Magyar Kulturális
Közösségi és Turisztikai Egyesület - Smizsárszki Józsefné.
Útvonalak: Felső-Majláth - Móra F. utca - Vadas Jenő-völgy - Bánya-bükk - Majális park;
Ómassa - Alabástrom-hegy északi oldala - Huba-forrás - Szövetség-forrás - Garadna-völgy, Turista
pihenő;
Felső-Majláth - Móra F. utca - Vadas Jenő-völgy - Vadas Jenő-forrás - Hegyes-rét - Gulicska - Majális
park.
Résztvevők száma: 773 fő.
Túravezetők, pontellenőrök, további rendezvény segítők: 43 fő.
B./ Tagszervezeteink tevékenységének, programjainak segítése, kedvezmények
A természetjárás népszerűsítése, az ismeretterjesztés érdekében, továbbá a környezet- és
természetvédelem jegyében szervezett Szövetségi programjaink megvalósítása mellett figyelmet
fordítottunk tagszervezeteink tevékenységének lehetőségeinkhez mért segítésére is.
1./ Együttműködő tagjaink valamennyi túráját, egyéb programjait éves túranaptárban foglaltuk
össze, melyet az érdeklődők naprakészen érhettek el Szövetségünk honlapján.
2./ Folyamatosan közreműködtünk tagegyesületeink, szakosztályaink jelentős eseményeinek
honlapunkon, Facebook oldalunkon, levelező listáinkon való propagálásában.
3./ Tagszervezeteink túraprogramjainak sikeres megvalósításához 2019-ben is jelentős technikai
munkát is végeztünk, melynek részletes bemutatása jelen beszámoló C./ pontjában.
A felújított turista utakat tagszervezeteink tagjai is nagy számban használják egyesületi / szakosztályi
túráikon, teljesítménytúráikon.
A tagszervezeteink által felújított turistautak 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.
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4./ Számos jogi, gazdasági és sportszakmai kérdés megválaszolásában is rendelkezésre álltunk
tagszervezeteink részére.
5./ 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.
6./ Három tagszervezetünk részéről felmerült igény alapján térítésmentesen biztosítottuk
Szövetségünk irodahasználatát egyesületi, szakosztályi megbeszélésekhez, elnökségi ülésekhez.
7./ Tagszervezeteink természetjárói önköltségi áron vettek részt a XIV. Nemzetközi Nagy-Milic
Természetjáró Baráti Találkozón, valamint 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.
C./ Technikai munkák
A különféle természetjáró programok mellett 2019-ban is kiemelt figyelmet fordítottunk megyénk
jelzett útjainak karbantartására, a terepi nyomvonalak térképi megfelelőségének biztosítására,
útvonal áthelyezések kapcsán a szükséges eljárások lefolytatására.
1./ JELZÉSFESTÉSI MUNKÁK
a./ B.-A.-Z. megyei turistautak jelzésfelújítása a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) által
biztosított forrásból
Az MTSZ felhívására megyei szövetségünk, ill. két tagszervezetünk nyújtott be 2019-ben pályázatot.
A megvalósításoknak köszönhetően a Magyar Természetjáró Szövetség által is ellenőrzötten 57,3
km jelzett turistaút újult meg tavaly megyénkben. Ezen belül a Bükkben 38,2 km, a Gömör-tornai
karszton 19,1 km.
A megyei szövetség és tagszervezetei megoszlást tekintve az egyes teljesítések:
 B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség: 17,3 km,
 Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete: 20,9 km,
 Vasutas Természetjáró Baráti Kör, Bánréve Egyesület: 19,1 km.
A megyei Szövetség turistaútjelzés felújítási munkáiban részt vettek: Csarnai Béláné, Fekete Tibor,
Kovács István, Makár Richárd, Mikola Rita, Nyirkos László, Nyirkos Lászlóné, Paczera Mercédesz,
Solczi Ágnes, Szamosi Csaba, Tarcali Magdolna, Váradi Zsuzsanna, Bernáth Marietta
b./ Az MTSZ által támogatott jelzésfestési munkákat megelőzően végzett egyéb technikai feladatok
 2019. 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.)
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c./ Turistautak jelzéseinek pótlása, javítási munkák, megszüntetett vagy áthelyezett turistautak régi
nyomvonalán jelzések törlési feladatai (MTSZ által nem támogatott munkavégzések)
 Mogyoróska térségében, OKT kék sáv jelzésből Bónyi-kúthoz vezető kék kör jelzés leágazás
festése (Szamosi Csaba, Gál Krisztina)
 Majálispark - Királyasztal között villanyoszlop csere miatt hiányzó zöld sáv jelzések festése
(Szamosi Csaba)
 Bükk, Forrás-völgy, Felső-forrás térsége - fabedőlés miatt elzárt útszakaszt kiváltó
nyomvonal laminált lapos jelzésekkel való biztosítása (Makár Richárd)
 Bükk, Csókás - Nyulászi vadászház térsége - fakitermelés miatt megsemmisült jelzések
pótlása új jelzések festésével (Szamosi Csaba)
 Sárospatak, belváros betonvillanyoszlopok helyett alu oszlopok kerültek; piros négyzet
jelzések pótlása matricás jelzésekkel (Szamosi Csaba)
 az MTSZ által biztosított útjelző oszlopokra laminált lapos jelzések elhelyezése átmeneti
megoldásként
 Bükk, Kecskeláb-rét sárga kereszt jelzés (Szamosi Csaba, Gál Krisztina)
 Bükk, Szederbokor piros sáv jelzés (Makár Richárd)
 Bükk, Som-hegy piros sáv jelzés (Bernáth Marietta)
 Tornaszentandrás kék négyzet rongált jelzések helyreállítása (Makár Richárd, Szamosi
Csaba)
 Upponyi-szoros útjelzés csomópont javítása (Garadnay Sándor)
 Boldőgkőváralja - KL jelzés délkeleti ágának településen belüli nyomvonalrész módosítása
(Szamosi Csaba)
 Hollóstető - Répáshuta között a villamos távvezeték földkábelbe történő helyezését
követően az eltávolított faoszlopokon lévő jelzések pótlása, útvonal ellenőrzés (Ádám Béla,
Bernáth Marietta, Kispataki Csaba)
 Jelzések pótlása a Rákóczi jelvényszerző túra Regéc - Erdőhorváti közötti szakaszán (Szamosi
Csaba)
 Hollóháza - országhatár sárga kereszt jelzés; Füzéri várnál rom jelzés; Hála-Isten-tető Szurok-hegy sárga háromszög jelzés (Makár Richárd, Bernáth Marietta, Fekete Tibor)
 Mile-hegy - Martonyi kolostorrom zöld sáv jelzés (Makár Richárd, Szamosi Csaba)
 Szentlélek - Ómassa - Garadna - Közép-Garadna között megszűnt Kohász kék kereszt jelzés
törlési munkáinak elvégzése (Csarnai Béláné, Solczi Ágnes, Bernáth Marietta)
2./ TURISTAÚT NYOMVONAL LÉTESÍTÉSSEL, VÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK
a./ Előzetes bejárások, felmérések
 Garadna - Sebes-víz - Kühne út - Nagy-Hárs-hegy - Lusta-völgy útvonal bejárása a piros sáv
jelzés Hollóstető - Lusta-völgy - Nagy-Hárs-hegy - Kühne út átkötés 2020 évi
megvalósításához szükséges engedélyezések előkészítéséhez (Garadnay Sándor).
 Kohász kék kereszt jelzés műútról való áthelyezés lehetőségének felmérése Közép-Garadna Pisztrángtelep - Savós-völgy bejárat közötti részen (Garadnay Sándor).
 Kohász kék kereszt jelzés műútról való áthelyezés lehetőségének felmérése Tatárdombtól
keletre Komlóstető átkötéssel (Szamosi Csaba).
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 Bodó-rét - Oláh-rét - országhatár térségében MTSZ által tervezett turistaút felmérése
(Makár Richárd, Bernáth Marietta, Fekete Tibor).
 Füzér - Bodórét között vezető K+ jelzés útvonal ellenőrzése részleges útlezárás miatt
(Szamosi Csaba).
 Tarcal térségében tervezett lőtér kialakítása miatt helyszíni tervegyeztetés, útvonal
ellenőrzés. Nyomvonalváltoztatás szükségessége miatt terepi felmérés, jegyzőkönyv
készítése turistaút alternatívák kidolgozására (Szamosi Csaba).
b./ Turistaút nyomvonalváltozás engedélyeztetési eljárások
 Kohász kék kereszt jelzés átkötése Szentlélek - Szentlélek-völgy - Heteméri-völgy - Háromkúti-völgy - Turista Emlékpark - Helyiipari-forrás - Közép-Garadna nyomvonalon. Három-kútivölgy - Turista-Emlékpark - Helyiipari-forrás közötti nyomvonal létesítés engedélykérelem
benyújtása B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya, Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, Északerdő Zrt. felé (Makár Richárd).
c./ Egyéb útvonalváltozáshoz kapcsolódó technikai feladatok
 Szentlélek - Ómassa - Garadna, ill. Nagy-mező térségében a turistaútjelzés változáshoz
kapcsolódóan tájékoztató feliratok készítése, elhelyezése (Makár Richárd, Solczi Ágnes,
Szamosi Csaba, Bernáth Marietta)

3./ TURISTA UTAKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK ÁTVEZETÉSE A CARTOGRAPHIA TÉRKÉPKIADÓ
KIADVÁNYAIN, VALAMINT AZ OSM RENDSZERÉBEN
 Valamennyi megyei tájegységünket érintő változás átvezetése a Cartographia Térképkiadó
felé továbbításra került.
 Az OSM rendszer digitális felületén a 2019-ben megfestett új nyomvonalak szerepelnek.
A szakmai lektorálási feladatok elvégzésében közreműködtek: Makár Richárd, Szamosi Csaba.

4./ EGYÉB TECHNIKAI FELADATOK
 Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság kezelési területén útjelző oszlopokkal, táblákkal
kapcsolatos egyeztetések (Garadnay Sándor).
 Turistautak jelzéseinek tervezett 2019. évi felújítása, turistautak járhatósági problémákkal
kapcsolatos egyeztetés Északerdő Zrt.-vel.
 Utánpótlás nevelés jelzésfestési munkákra 2019. júniusban a Földes Ferenc Gimnázium
diákjainak közreműködésével. Szövetségünk részéről a diákok munkáját irányította: Fekete
Tibor, Bernáth Marietta.
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D./ B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség által irányított túramozgalmak
1./ 2019. évi teljesítők száma
Rákóczi nyomán jelvényszerző túra a Zemplénben: 21 fő;
B.-A.-Z. megye teljesítménytúrázója: 3 fő;
Borsod szép útjain gyalogos jelvényszerző túra: 3 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: 3 fő
Fenti túramozgalmak közül az utolsó négy lezárásáról döntött az elnökség még 2018. novemberben.
Ezen túramozgalmak esetében 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.
E./ Oktatási tevékenység
Túravezetői tanfolyamot 2019-ben 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
2019-ben 2.582 fő vett részt. (2017-ben 1.826 fő, 2018-ban 2.193 fő volt.)
A turistajelzés festésbe bekapcsolódó természetjárók kompetencia fejlesztésében a Magyar
Természetjáró Szövetség által minősített útjelző vezetőink voltak segítségre.
G./ Bizottságok és bizottságon kívüli munkacsoportok
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 2019.
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.
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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H./ Összefoglalás
Szövetségünk legfőbb célkitűzése továbbra is a természetjáró tevékenység népszerűsítése, melynek
során legfontosabb közhasznú tevékenységeink az egészségmegőrzés, oktatás-nevelés,
ismeretterjesztés, képességfejlesztés, természet- és környezetvédelem.
Szervezetünk tagegyesületeinek, szakosztályainak száma 2019. év végén 15 szervezet, 1.247 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. A SZÖVETSÉG 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSA
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kettős könyvvitelt vezető szervezetként 2019. évben
gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú
egyszerűsített éves beszámolót állított össze.
A./ Mérleg
A mérleg főösszege 13.998 ezer Ft. A részletes kimutatást „A kettős könyvvitelt vezető egyéb
szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” elnevezésű Pk-542 jelű
nyomtatvány tartalmazza.
Befektetett eszközeink értéke a 2019. év előtt beszerzett tárgyi eszközök, immateriális javak
elszámolt értékcsökkenési leírását figyelembe véve 4.876 ezer Ft-ról 3.847 ezer Ft-ra csökkent.
Értékcsökkenési leírást számoltunk el a 3527 Miskolc, Selyemrét u. 30. fsz. 2. ingatlanunk, továbbá
az ÉMOP pályázathoz kapcsolódóan beszerzett kerékpáros műszaki elsősegélycsomagok és
immateriális javak (Kéktúra honlap- és szoftver-fejlesztés) befektetett eszközökhöz kapcsolódóan.
Forgóeszközeink állománya a 2019. évi záró 10.297 ezer Ft-ról a 2019. év mérleg fordulónapra
10.151 ezer Ft-ra változott (Készletérték: 403 ezer Ft; Követelések: 1 ezer Ft; Pénzeszközök: 9.747
ezer Ft).
 A készletérték (Rákóczi jelvényszerző túra jelvények, kéktúra igazoló füzetek, egyéni
túranaplók, kitűző gyártáshoz használt fémalapanyag) 2018. évi záró 449 ezer Ft-ról 2019.
év mérleg fordulónapra 403 ezer Ft-ra csökkent.
 A Követelések értéke 1 ezer Ft-ra nőtt.
 A Pénzeszközök 2018. évi 9.848 ezer Ft záró értéke 2019. év mérleg fordulónapra 9.747 ezer
Ft-ra csökkent.
Eszközeink összes értéke fentiek alapján 15.173 ezer Ft-ról 13.998 ezer Ft-ra változott.
A mérleg forrás oldalának tételei közül a Saját tőke a 2018. évi záró 12.927 ezer Ft-ról a 2019. évi
mérleg forduló napra 12.884 ezer Ft-ra csökkent (a 43 ezer Ft csökkenés tárgyévi veszteségünk).
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Rövid lejáratú kötelezettségünk 163 ezer Ft-os 2018. évi mérleg fordulónapi záró értéke 1 ezer Ft-ra
csökkent 2019. december 31-re. A kötelezettség állomány a pénztárosi egyszerűsített foglalkoztatás
közterhe.
A mérleg forrásoldalának Passzív időbeli elhatárolásaként megjelenő 1.113 ezer Ft az ÉMOP
pályázat 2015-ben és 2016-ban kapott támogatásának azon részösszege, melyet a projekttel
összefüggésben beszerzett immateriális javak (honlap és szoftverfejlesztés), ill. tárgyi eszköz
beszerzés (kerékpáros műszaki elsősegélycsomagok) jövőbeli értékcsökkenési leírásainak
elszámolásához kell tartalékolnunk.
B./ Eredménykimutatás
A mellékelt Pk-542 jelű nyomtatvány tartalmazza a 2019. évi gazdálkodás eredménykimutatását. Az
értékesítés nettó árbevétele 3.030 ezer Ft-ról 1.603 ezer Ft-ra csökkent 2018. évhez képest.
Egyéb bevételeink 6.461 ezer Ft-ról 1.539 ezer Ft-ra csökkentek (2018-ban a magas egyéb
bevételek oka az értékesített ingatlanok által keletkezett bevétel volt).
Pénzügyi műveletekből származó bevétel nem volt.
Így összes bevételünk 2019-ben 3.142 ezer Ft volt, mely 6.349 ezer Ft-tal kevesebb 2018. évhez
képest.
Az alaptevékenységünk összes ráfordítása 3.185 ezer Ft volt, mely 2018. évhez képest 5.364 ezer Fttal kevesebb. Ennek legfőbb oka, hogy a 2018-ban értékesített ingatlanok könyv szerinti értékeinek
kivezetése emelte meg 2018-ban az alaptevékenység összes ráfordítását.
Adózás előtti eredményünk 43 ezer Ft veszteség lett a beszámolási időszakban, mely vállalkozási
tevékenység nem lévén kizárólag az alaptevékenységünk veszteségét jelenti.
Társasági adófizetési kötelezettség nem keletkezett, így 2018. évi gazdálkodásunkat 43 ezer Ft
veszteséggel zártuk.
A 2019. évi tervezett adatokhoz képest ténylegesen realizált bevételeket és az ezekkel szemben
felmerült ráfordítások részletes bemutatását külön táblázat tartalmazza bevétel nemenként,
valamint költség fajtánként.
C./ Közhasznúsági melléklet
A mellékelt Pk-542 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. 2019. évi gazdálkodásunk alapján a kapott
mutatók értékei szerint a közhasznú minősítés feltételeinek Szövetségünk megfelelt.
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D./ Kiegészítő melléklet
A Pk-542 nyomtatvány kiegészítő mellékletében kerülnek részletes bemutatásra a 2019. 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.
Programtámogatáshoz 230.000 Ft-ot kaptunk a Magyar Természetjáró Szövetségtől.
Az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0160 pályázattal összefüggésben 970 ezer Ft támogatást könyvelhettünk
el 2019-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. július 30.
Makár Richárd
Elnök
Záradék:
E közhasznúsági jelentést a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 2020. szeptember
4-i ülésén elfogadta.

Makár Richárd
Elnök
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