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I. AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A SZÖVETSÉG 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Szövetségünk 2020. évi működése során mind szakmai, mind gazdasági szempontból az Alapszabály
pontjait és a járványügyi helyzetre tekintettel a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit
betartva folytatta működését. Ellátta mindazon általános, irányítási, ellenőrzési, szervezési és
szakmai feladatokat, melyeket szervezetünk céljaival összhangban Alapszabályunk megfogalmaz.
A./ PROGRAMJAINK
A kiemelt eseménynaptárban tervezett programok az év jelentős részében a járványügyi jogszabályi
keretekre tekintettel sajnos elmaradtak. A járványveszéllyel nem vagy kevésbé érintett hónapokban
megrendezett programjainkra az alábbiak szerint került sor.
2020. január 4. - Hagyományos Évnyitó túránk központi találkozóhelye rendhagyó módon a
Garadna-völgyi Turista Parkban volt. A Helyiipari-forrás, Turista Pantheon térségének erdőgazdasági
munkálatai miatt tagegyesületeink (BFTE, DTSK, MHTE, MVSC, TSC) csillagtúráin résztvevők közül
110 fő köszöntötte egymást a szokásoktól eltérő helyszínen.
2020. január 25. - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése általános
és középiskolás diákok részére a Bükkszentlászló - Nagy-sánc - Nagy-hegy - Kohász út - Tatárdomb,
ill. Pereces - Pálinkás-nyereg - Nagy-Ortás-tető - Ortás-rét - Égés-tető-alja - Pereces útvonalakon.
Túravezetők: Fejér Ildikó, Németh Gyuláné, Sum Anna (MVSC), Káplár Mihály (MHTE).
Résztvevők száma: 209 fő.
2020. február 22. - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése
általános és középiskolás diákok részére Lillafüred, Palotaszálló - Savós-völgy - Szepesi-rét - Vesszősvölgyi dózerút - Lillafüred útvonalon.
Túravezetők: Balabás László, Németh Gyuláné, Lőcsei Zsuzsanna, Ruszkai Gáborné, Sum Anna,
Váradi Zsuzsanna (MVSC), Káplár Mihály (MHTE), Veres Gábor (BFTE).
Résztvevők száma: 225 fő.
2020. február - november Útjelző-vezető képzés
A 2020. február 29-én indított képzésre jelentkezettek száma 20 fő volt.
Részletes bemutatás az E. pontban.
2020. március 15. - XXIII. Népek Tavasza Teljesítménytúra
Több, mint négy hónapnyi előkészületi munkát követően a Veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel rendezvényünket 2020. március 11-én törölnünk
kellett.
Résztvevők száma: 0 fő.
2020. április 25. - XV. Nemzetközi Nagy-Milic Természetjáró Baráti Találkozó
A járványhelyzetre hozott jogszabályi előírásokra tekintettel törölve.
Résztvevők száma: 0 fő.
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2020. június - július - augusztus - MTSZ Jelzésfestés 2020 pályázat keretében a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség által szerződött bükki turistautak felújítása összesen 30,5 km hosszon.
Részletes bemutatás a C. pontban.
2020. július: Lillafüred Libegőpark Kft. felkérésére önkéntes munkavégzés keretében az Oxigén
tanösvény 3,0 km hosszú ún. kis kör útjelzéseinek felújítása.
2020. szeptember 4. - Megyei Szövetségünk tisztújító közgyűlése.
Elnökség, Felügyelő Bizottság, Fegyelmi és etikai Bizottság tagjainak megválasztása.
2020. szeptember 12. - Avasi Gimnázium felkérésére túraprogram szervezése általános és
középiskolás diákok részére Majálispark - Királyasztal - Ortás-rét - Égés-tető - Köpüs-völgy Majálispark útvonalon.
Túravezetők: Bernáth Marietta, Váradi Zsuzsanna (MVSC)
Résztvevők száma: 148 fő.
2020. október 17. - Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram szervezése
általános és középiskolás diákok részére a Majálispark - Keskeny-lyuk - Kaszás-réti elágazás - Forrásvölgy - Majálispark útvonalon.
Túravezetők: Balabás László, Lőcsei Zsuzsanna, Németh Gyuláné (MVSC), Veres Gábor (BFTE)
Résztvevők száma: 223 fő.
2020. december 8. - „Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással” túra.
A járványhelyzetre hozott jogszabályi előírásokra tekintettel törölve.
Résztvevők száma: 0 fő.
B./ TAGSZERVEZETEINK TEVÉKENYSÉGÉNEK, PROGRAMJAINAK SEGÍTÉSE, KEDVEZMÉNYEK
A természetjárás népszerűsítése érdekében szervezett Szövetségi programjaink megvalósítása
mellett, a járványhelyzetre tekintettel megszabott jogszabályi kereteket figyelembe véve segítettük
tagszervezeteink tevékenységét.
1./ Együttműködő tagjaink valamennyi túráját, egyéb programjait éves túranaptárban foglaltuk
össze, melyet az érdeklődők 2020. március 11-ig naprakészen érhettek el Szövetségünk honlapján.
2./ Közreműködtünk tagegyesületeink, szakosztályaink jelentős eseményeinek honlapunkon,
Facebook oldalunkon, levelező listáinkon való propagálásában.
3./ Tagszervezeteink túraprogramjainak sikeres megvalósításához 2020-ban 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.
4./ Meghirdetett útjelző-vezető képzésünkön térítésmentes részvételi lehetőséget biztosítottunk
 minden tagszervezetünk két fője részére;
 a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2015-2019. közötti útjelzésfestési munkáiban
legalább 5 munkanapot teljesített túratársak részére;
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 a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség által 2019. július - augusztusban rendezett
Útjelző gyakornok képzés elméleti és gyakorlati foglalkozásain részt vettek részére;
 a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség diáktúra programjainak túravezetői részére;
 a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség tagszervezeteinek olyan természetjárói részére,
akik vizsgát nem szerette volna tenni, azonban érdeklődtek a képzés során megszerezhető
ismeretek iránt és vállalták, hogy 2020-ban legalább 5 nap útjelzésfestési munkát végeznek.
5./ Rendelkezésre álltunk jogi, gazdasági és sportszakmai kérdések megválaszolásában.
6./ Igény esetén segítettük tagszervezeteink rendezvényei kitűzőinek önköltségi áron való gyártását.
7./ Három tagszervezetünk részéről felmerült igény alapján térítésmentesen biztosítottuk
Szövetségünk irodahasználatát egyesületi, szakosztályi megbeszélésekhez, elnökségi ülésekhez azon
hónapokban, melyekben a járványhelyzetre tekintettel hozott jogszabályi rendelkezések ezeket
lehetővé tették.
8./ Térítésmentesen láttuk el a tagszervezeteink természetjáróinak minősítésével kapcsolatos
feladatokat.
C./ TECHNIKAI MUNKÁK
A természetjáró programok mellett 2020-ban is kiemelt figyelmet fordítottunk megyénk jelzett
útjainak karbantartására, a terepi nyomvonalak térképi megfelelőségének biztosítására.
1./ B.-A.-Z. megyei turistautak jelzésfelújítása a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) által
biztosított forrásból
Az MTSZ felhívására megyei szövetségünk 2020-ban is nyújtott be pályázatot, melynek
köszönhetően 30,5 km jelzett turistautat újítottunk fel a Bükkben.
Felújított turistautak:
 Pereces kék sáv sárga négyzet útjelzés elágazás - Pálinkás-nyereg kék sáv kék kereszt útjelzés
elágazás: kék sáv (1,5 km)
 Pereces kék sáv sárga négyzet útjelzés elágazás - Égés-tető sárga sáv sárga négyzet útjelzés
elágazás: sárga négyzet (1,5 km)
 Pálinkás-nyereg kék sáv kék kereszt útjelzés elágazás - Királyasztal zöld sáv kék kereszt
útjelzés elágazás: 3,8 km
 Köpüs-völgy bejárat kék kereszt kék háromszög útjelzés elágazás - Ostoros-hegy csúcsa: kék
háromszög (1,0 km)
 Bükkszentkereszt, Mészárszék kék sáv zöld sáv útjelzés elágazás - Kisgyőr sárga sáv zöld sáv
útjelzés elágazás: zöld sáv jelzés (7,5 km)
 Kőlyuk-galya-nyereg zöld sáv zöld háromszög útjelzés elágazás - Kőlyuk-galya: zöld
háromszög (0,2 km)
 Köpüs-nyereg sárga sáv sárga kereszt sárga háromszög útjelzés elágazás - Mária-forrástól
keletre kék sáv sárga sáv kék kereszt útjelzés elágazás: sárga sáv (0,5 km)
 Mária-forrás sárga sáv kék kereszt útjelzés elágazás - Recem-völgy sárga sáv kék kereszt
útjelzés elágazás: sárga sáv (4,2 km)
 Mária-forrástól keletre kék sáv sárga sáv kék kereszt útjelzés elágazás – Buzgó-kő-alja kék
sáv kék háromszög útjelzés elágazás: kék sáv (1,5 km)
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 Cakó-kő-alja kék kereszt kék háromszög elágazás - Odvas-kő: kék háromszög (0,7 km)
 Odvas-kő alja piros sáv piros háromszög útjelzés elágazás - Odvas-kő-alja kék háromszög
piros háromszög útjelzés elágazás: piros háromszög (0,1 km)
 Kecskeláb-rét kék sáv sárga kereszt útjelzés-elágazás - Lusta-völgy kék sáv kék négyzet
útjelzés elágazás: kék sáv (3,9 km)
 Nagyvisnyó, Ifjúsági tábor bekötő út - Dédesi vár alja sárga sáv kék rom útjelzés elágazás:
sárga sáv (2,7 km)
 Kerek-hegyi műút sárga sáv sárga háromszög útjelzés elágazás - Kemesnye-hegy: sárga
háromszög (1,4 km)
A megyei Szövetség turistaútjelzés felújítási munkáiban részt vettek:
Útjelző-vezető képzés hallgatói: Ádám Béla, Ádámné Mitró Szilvia, Demeter Ambrus, Erdődi István,
Erdődiné Molnár Zsófia, Grósz József, Hatvaniné Vályi Nagy Ágnes, Hórvölgyi László, Kispataki Csaba,
Mikola Rita, Nagy Róbert Csaba, Nagy Tamás, Nyirkos Lászlóné, Papp István Gábor
A turistautak jelzéseinek felújítását korábbi években is rendszeresen segítők:
Csarnai Béláné, Fekete Tibor, Gál Krisztina, Makár Richárd, Solczi Ágnes, Szamosi Csaba, Tarcali
Magdolna, Váradi Zsuzsanna, Veres Gábor, Bernáth Marietta
2./ Turistautak jelzéseinek pótlása, javítási és egyéb munkák (pályázattal nem támogatott ún. saját
forrásos munkavégzések)
 Sárospatak iskolakert piros sáv jelzéseinek pótlása (Szamosi Csaba, Gál Krisztina)
 Megyer-hegyi kilátóhoz piros háromszög jelzés festése (Szamosi Csaba, Gál Krisztina)
 Encs - Abaújdevecser között kialakított gyalogos - kerékpáros aluljáró, új körforgalmak miatt
megváltozott OKT nyomvonal jelzéseinek pótlása (Szamosi Csaba, Gál Krisztina)
 Tarcal térségében megkezdett lőtér kialakítás miatt a piros sáv jelzés tereléshez kapcsolódó
előzetes intézkedések (Szamosi Csaba)
 Bükkszentkereszt Kis-dél kelet piros sáv sárga sáv útjelzés elágazás és Ágnes-rét piros sáv
sárga sáv útjelzés elágazás között a fonódó piros sáv és sárga sáv jelzés felújítása (Bartha
Ilona, Bernáth Marietta, Erdődi István, Erdődiné Molnár Zsófia, Váradi Zsuzsanna)
D./ B.-A.-Z. MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT TÚRAMOZGALMAK
1./ 2020. évi teljesítők száma
 Rákóczi nyomán jelvényszerző túra a Zemplénben: 36 fő;
 B.-A.-Z. megye teljesítménytúrázója: 3 fő;
 Borsod szép útjain gyalogos jelvényszerző túra: 4 fő;
 B.-A.-Z. megye kerékpáros turistája: 1 fő;
 Forrástól a torkolatig végig a Sajó mentén gyalog, kerékpárral, kenuval: 0 fő
 Hernád, ami összeköt II. Rákóczi Ferenc nemzetközi kerékpáros túramozgalom: 1 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 fejezhették be.
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E./ OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG
Túravezetői tanfolyamot 2020-ban sem hirdetett megyei Szövetségünk. 2020. január végén
meghirdetésre került ellenben Útjelző-vezető képzésünk, melyre 20 fő jelentkezett legfőképpen
tagszervezeteink természetjáróinak köréből.
A képzés február 29-én indult és három hétvégi nap elméleti és gyakorlati óráit sikerült megtartani,
majd a március 11-i Veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet
hatálybalépését követően néhány hónapra átmenetileg fel kellett függeszteni az oktatást.
A nyári hónapok önálló hallgatói jelzésfestési munkái után szeptember, október hónapokban
folytattuk az elméleti és terepi, tájékozódási órákat az időközben 14 főre csökkent résztvevői
létszám mellett. A kieső személyek a járványveszély következtében megváltozott élethelyzetük
miatt nem tudták vállalni sajnos a folytatást.
A tervezett november 13-14-i vizsgaidőpontokat a járványhelyzet második hullámára tekintettel
időközben hatályba léptetett újabb jogszabályok miatt törölnünk kellett.
A képzés lezárását 2021. tavaszi, kora nyári időszakára módosítottuk.
Az elméleti, ill. gyakorlati képzés vezetője Szamosi Csaba. Az oktatást segítők: Makár Richárd,
Garadnay Sándor, Bernáth Marietta.
Fentieken túlmenően a természetjárással kapcsolatos ismeretek átadását a járványhelyzet adta
lehetőségekhez mérten természetesen diáktúra sorozatunk túráin gyakorlati úton továbbra is
elláttuk.
F./ KÖSZÖNET ÖNKÉNTES SEGÍTŐINKNEK
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 jelen beszámolónk Programjaink, Technikai munkák,
Oktatási tevékenység pontjaiban nevezett túratársaink önkéntes tevékenységéért.
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.
G./ Összefoglalás
Szövetségünk legfőbb célkitűzése továbbra is a természetjáró tevékenység népszerűsítése.
Legfontosabb közhasznú tevékenységeink az egészségmegőrzés, oktatás-nevelés, ismeretterjesztés,
képességfejlesztés, természet- és környezetvédelem.
Szervezetünk tagegyesületeinek, szakosztályainak száma 2020. év végén 17 szervezet, 1.138 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.
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II. A SZÖVETSÉG 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁSA
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kettős könyvvitelt vezető szervezetként 2020. évben
gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú
egyszerűsített éves beszámolót állított össze.
A./ Mérleg
A mérleg főösszege 13.050 ezer Ft. A részletes kimutatást „A kettős könyvvitelt vezető egyéb
szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” elnevezésű Pk-642 jelű
nyomtatvány tartalmazza.
Befektetett eszközeink értéke a 2020. év előtt beszerzett tárgyi eszközök, immateriális javak
elszámolt értékcsökkenési leírását figyelembe véve 3.847 ezer Ft-ról 2.950 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 10.151 ezer Ft-ról a 2020. év mérleg fordulónapra
10.100 ezer Ft-ra változott (Készletérték: 495 ezer Ft; Követelések: 1 ezer Ft; Pénzeszközök: 9.604
ezer Ft).
 A készletérték (Rákóczi jelvényszerző túra jelvények, kéktúra igazoló füzetek, kitűző
gyártáshoz használt fémalapanyag) 2019. évi záró 403 ezer Ft-ról 2020. év mérleg
fordulónapra 495 ezer Ft-ra nőtt (növekedés oka az elmaradt Népek Tavasza
teljesítménytúrára elkészített emblémázott tollak, valamint beszerzett, de fel nem használt
kitűző alapanyag értéke).
 A Követelések értéke 1 ezer Ft (MIVÍZ szolgáltatás túlfizetése).
 A Pénzeszközök 2019. évi 9.747 ezer Ft záró értéke 2020. év mérleg fordulónapra 9.604 ezer
Ft-ra csökkent.
Eszközeink összes értéke fentiek alapján 13.998 ezer Ft-ról 13.050 ezer Ft-ra változott.
A mérleg forrás oldalának tételei közül a Saját tőke a 2019. évi záró 12.884 ezer Ft-ról a 2020. évi
mérleg forduló napra 12.773 ezer Ft-ra csökkent (csökkenés oka tárgyévi veszteségünk).
Rövid lejáratú kötelezettségünk 2020. év mérleg forduló napján nem volt.
A mérleg forrásoldalának Passzív időbeli elhatárolásaként megjelenő 277 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.
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B./ Eredménykimutatás
A mellékelt Pk-642 jelű nyomtatvány tartalmazza a 2020. évi gazdálkodás eredménykimutatását.
Az értékesítés nettó árbevétele 1.603 ezer Ft-ról 687 ezer Ft-ra csökkent 2019. évhez képest
(elmaradt nagy rendezvények bevétel elmaradása miatt).
Egyéb bevételeink 1.539 ezer Ft-ról 1.159 ezer Ft-ra csökkentek (kevesebb pályázati támogatási
összeg).
Pénzügyi műveletekből származó bevétel nem volt.
Így összes bevételünk 2020-ban 1.846 ezer Ft volt, mely 1.296 ezer Ft-tal kevesebb 2019. évhez
képest.
Az alaptevékenységünk összes ráfordítása 1.956 ezer Ft volt, mely 2019. évhez képest 1.229 ezer Fttal kevesebb.
Adózás előtti eredményünk 110 ezer Ft veszteség lett a beszámolási időszakban, mely vállalkozási
tevékenység nem lévén kizárólag az alaptevékenységünk veszteségét jelenti.
Veszteségünk egy részének oka, hogy alaptevékenységeink bevételeiből nem sikerült kitermelnünk
a Selyemrét utcai ingatlanunk éves 60.000 Ft értékű értékcsökkenési leírási összegét, illetve Népek
Tavasza Teljesítménytúránk előkészületei kiadásainak egy részét.
Társasági adófizetési kötelezettség nem keletkezett, így 2020. évi gazdálkodásunkat 110 ezer Ft
veszteséggel zártuk.
A 2020. 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-642 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. 2020. évi gazdálkodásunk alapján a kapott
mutatók értékei szerint a közhasznú minősítés feltételeinek Szövetségünk megfelelt.
D./ Kiegészítő melléklet
A Pk-642 nyomtatvány kiegészítő mellékletében kerülnek részletes bemutatásra a kapott
támogatások, azok jogcímenként részletezett felhasználásai, valamint rövid szöveges ismertetéseik.
Az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0160 pályázattal összefüggésben 837 ezer Ft támogatást könyvelhettünk
el 2020-ban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, ill. Magyar Természetjáró Szövetség támogatásának
köszönhetően, mely a korábbi év passzív időbeli elhatárolásából származik.
Az SZJA 1 % felajánlások egy részét működési kiadásainkra, másik részét Népek tavasza
Teljesítménytúra előkészületi kiadásaira, illetve a kitüntetettek serleg és oklevél díjazására
fordítottuk.
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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, 2021. május 30.
Bernáth Marietta
Elnök
Záradék:
Fenti beszámolót a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége 2021. május 30-án elfogadta
és a 2021. június 25-i közgyűlés ülésére előterjesztésre javasolta.

Bernáth Marietta
Elnök
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