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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        

2012012012019999. . . . IIII. negyedévi . negyedévi . negyedévi . negyedévi működésérőlműködésérőlműködésérőlműködéséről, tevékenységéről, tevékenységéről, tevékenységéről, tevékenységéről    

 
A Szövetség 2019. I. negyedévi működése során is az Alapszabály pontjait betartva látta el 

mindazon feladatokat, melyeket a szervezet céljával összhangban az megfogalmaz.  

 

I.I.I.I. PROGRAMOKPROGRAMOKPROGRAMOKPROGRAMOK    
A kiemelt esemény naptárban szereplő I. negyedévi szövetségi rendezésű programok, 

események, valamint amellett szervezett rendezvények időrendben az alábbiak voltak: 

 

 2012012012019999. január 0. január 0. január 0. január 05555.... - Évnyitó túraÉvnyitó túraÉvnyitó túraÉvnyitó túra,,,, 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 tea vendéglátásában az MHTE tagjai voltak 

segítségünkre.    

Résztvevők száma:Résztvevők száma:Résztvevők száma:Résztvevők száma: 111133330 fő0 fő0 fő0 fő        

    

 2012012012019999. . . . januárjanuárjanuárjanuár    11112222....    ----    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 Bükkszentlászló - Hegyes-rét - 

Fehérkő-lápa th. - Lillafüred, valamint Pereces - Ortás-rét - Égés-tető - Pereces 

útvonalakon.  

Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők: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),  

RRRRészészészészttttvevővevővevővevők száma: k száma: k száma: k száma: 111166666666    fő. fő. fő. fő.     

 

 2012012012019999. február . február . február . február 23232323. . . . ---- Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére túraprogram 

szervezése szervezése szervezése szervezése általános    és középiskolás diákok részére Pereces - Ortás-tető - Keskeny-lyuk 

- Majálispark; Bükkszentlászló - Hegyes-rét - Gulicska - Majálispark; Majálispark - 

Köpüs-völgy - Ortás-rét - Csanyik-völgy - Majálispark útvonalakon. 

Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Túravezetők: Bernáth Marietta, Fekete Tibor (BFTE), Veres Gábor (HFTE), Káplár 

Mihály (MHTE), Fejér Ildikó, Solczi Ágnes és Váradi Zsuzsanna (MVSC). 

RészRészRészRésztvevők száma: tvevők száma: tvevők száma: tvevők száma: 171717179999    fő. fő. fő. fő.     

    

 2012012012019999. . . . mámámámárcius 15rcius 15rcius 15rcius 15....    ----    XXXXXXXXIIIIIIII. Népek Tavasza Teljesítménytúr. Népek Tavasza Teljesítménytúr. Népek Tavasza Teljesítménytúr. Népek Tavasza Teljesítménytúraaaa 

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

útvonalakhoz képest új útvonalakon haladtak. Ebben az évben 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. 

RRRRésztvevőésztvevőésztvevőésztvevőkkkk    száma: száma: száma: száma: 1.1.1.1.533533533533    főfőfőfő....        
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 2012012012019999. . . . márciusmárciusmárciusmárcius    22223333. . . . ---- TESZEDD TESZEDD TESZEDD TESZEDD KeletKeletKeletKelet----bükki turistautakbükki turistautakbükki turistautakbükki turistautakonononon    és a és a és a és a LÁEV lillafürediLÁEV lillafürediLÁEV lillafürediLÁEV lillafüredi    

szárnyvonalán Dorottya utca szárnyvonalán Dorottya utca szárnyvonalán Dorottya utca szárnyvonalán Dorottya utca ----    Garadna Garadna Garadna Garadna végállomásovégállomásovégállomásovégállomások közöttk közöttk közöttk 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 - Irén- forrás - Berekelja térségének turistaútjai mentén 6 

zsákot. 3 zsákkal tértek vissza az Ómassa- Száraz-völgy - 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: Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: 111188885555    fő. fő. fő. fő.     

    

    

II.II.II.II. TURISTATURISTATURISTATURISTAÚTVONALÚTVONALÚTVONALÚTVONAL    HÁLÓZATTALHÁLÓZATTALHÁLÓZATTALHÁLÓZATTAL    KAPCSOLATOS TECHKAPCSOLATOS TECHKAPCSOLATOS TECHKAPCSOLATOS TECHNIKAI NIKAI NIKAI NIKAI FELADATOKFELADATOKFELADATOKFELADATOK    

1./ 1./ 1./ 1./ Turistautak jelzéseinek festése, karbantartásTuristautak jelzéseinek festése, karbantartásTuristautak jelzéseinek festése, karbantartásTuristautak jelzéseinek festése, karbantartásaaaa, j, j, j, jelzésfestés pályázatelzésfestés pályázatelzésfestés pályázatelzésfestés pályázat    

a./ Jelzésfestéa./ Jelzésfestéa./ Jelzésfestéa./ Jelzésfestéssss    felújítáfelújítáfelújítáfelújítási msi msi msi munkákunkákunkákunkák    (MTSZ jelzésfestés pályázaton kívül) 

 Mogyoróska térsége, OKT kék sáv jelzésből Bónyi-kúthoz vezető kék kör jelzés leágazás 

festése (Szamosi Csaba, Gál Krisztina) 

 

b./ Jelzésfestb./ Jelzésfestb./ Jelzésfestb./ Jelzésfestési munkák előkészítéseési munkák előkészítéseési munkák előkészítéseési munkák előkészítése (MTSZ jelzésfestés pályázat) 

 Útvonalbejárás, fotók készítése Bükk, Köpüs-nyereg - Arany-lépcső - Szentléleki-völgy - 

Garadna - Sebes-víz térségében (Makár Richárd) 

 Útvonalbejárás, fotók készítése Bükk, Ágnes-rét - Lillafüred sárga sáv jelzés (Szamosi 

Csaba) 

 Magyar Természetjáró Szövetség felé jelzésfestés pályázati anyag összeállítása Bükki 

turistautak felújítására (Bernáth Marietta) 
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cccc./ ./ ./ ./ JJJJelzéspótláselzéspótláselzéspótláselzéspótlási munkáki munkáki munkáki munkák    

 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) 

 

2222./ ./ ./ ./ Turistaút nyomvonal létesítéssel, változással kapcsolatos feladatokTuristaút nyomvonal létesítéssel, változással kapcsolatos feladatokTuristaút nyomvonal létesítéssel, változással kapcsolatos feladatokTuristaút nyomvonal létesítéssel, változással kapcsolatos feladatok 

a./ a./ a./ a./ Előzetes Előzetes Előzetes Előzetes bejárásokbejárásokbejárásokbejárások, felmérések, felmérések, felmérések, 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). 

 

b./ Turb./ Turb./ Turb./ Turistaút nyomvonalváltozás engedélistaút nyomvonalváltozás engedélistaút nyomvonalváltozás engedélistaút nyomvonalváltozás engedélyeztetési eljárásokyeztetési eljárásokyeztetési eljárásokyeztetési eljárások    

 Kohász kék kereszt jelzés átkötése Szentlélek - Szentlélek-völgy - Heteméri-völgy - 

Három-kúti-völgy - Turista Emlékpark - Helyiipari-forrás - Közép-Garadna 

nyomvonalon. Három-kúti-völgy - 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. Anyagot összeállította Makár Richárd. 

 

3333./ ./ ./ ./ Turista utakkal kapcsolatos változások átvezetése Turista utakkal kapcsolatos változások átvezetése Turista utakkal kapcsolatos változások átvezetése Turista utakkal kapcsolatos változások átvezetése térképkiadtérképkiadtérképkiadtérképkiadványokonványokonványokonványokon    

a./ Cartogra./ Cartogra./ Cartogra./ Cartograaaapppphiahiahiahia    ----    Ügyintézők: Makár Richárd, Szamosi Csaba 

b./ OpenStreetMap b./ OpenStreetMap b./ OpenStreetMap b./ OpenStreetMap (OSM)(OSM)(OSM)(OSM)    ----    Ügyintéző: Makár Richárd 

c./ c./ c./ c./ MIDMAR MIDMAR MIDMAR MIDMAR Bükk térkép kiadBükk térkép kiadBükk térkép kiadBükk térkép kiadvvvványa ánya ánya ánya ----    Ügyintéző: Makár Richárd 

    

4444./ ./ ./ ./ Egyéb technikai munkákEgyéb technikai munkákEgyéb technikai munkákEgyéb technikai munkák    

 Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság kezelési területén útjelző oszlopokkal, táblákkal 

kapcsolatos egyeztetések. Ügyintéző: Garadnay Sándor 

 Turistautak jelzéseinek tervezett 2019. évi felújítása, turistautak járhatósági problémák 

tárgyú levél összeállítása Északerdő Zrt. felé. Ügyintéző: Bernáth Marietta    
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III.III.III.III. GAZDÁLKOGAZDÁLKOGAZDÁLKOGAZDÁLKODÁSDÁSDÁSDÁS    

Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2019. I. negyedévben is stabil volt.  

    

Az időszak fontosabb pénzmozgással járó gazdaAz időszak fontosabb pénzmozgással járó gazdaAz időszak fontosabb pénzmozgással járó gazdaAz időszak fontosabb pénzmozgással járó gazdasági essági essági essági eseményeieményeieményeieményei::::    

1111./ Közhasznú tev./ Közhasznú tev./ Közhasznú tev./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételekékenységgel kapcsolatos bevételekékenységgel kapcsolatos bevételekékenységgel kapcsolatos bevételek    

 Értékcikk árusításból származó bevétel: 18.175 Ft 

 Nevezési díjbevétel: 1.194.800 Ft (XXII. Népek Tavasza Teljesítménytúra) 

 Tagdíjbevétel: 160.000 Ft (rendes tagok által befizetett tagdíj) 
 Turistajelzés festés (Felsővadász-Nyésta): 36.200 Ft 

    

2222./ Verse./ Verse./ Verse./ Versennyel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadásoknnyel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadásoknnyel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadásoknnyel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadások    

 Évnyitó túra: 1.675 Ft (Citrom, citromlé beszerzés ára. Egyéb alapanyagok 2018. évi 

készletből biztosítva.) 

 Népek Tavasza TT. rendezésével kapcsolatos kiadások: 519.810 Ft. 

 

3333./ ./ ./ ./ MMMMűködésűködésűködésűködésselselselsel    kapcsolatos kiadásokkapcsolatos kiadásokkapcsolatos kiadásokkapcsolatos kiadások    

 Könyvelési díj (60.000 Ft); pénztárosi bérköltség és szociális hozzájárulási adója 

(57.600 Ft); postaköltség (7.330 Ft); nyomtatvány (4.000 Ft); telefon (24.940 Ft); iroda 

rezsiköltség (45.945 Ft), eszaktura.hu domain megújítás (2.540 Ft); nepektavasza.hu 

domain megújítás (2.540 Ft); bankköltség (14.290 Ft). Mindösszesen: 219.185 Ft 

    

4444./ Technikai munkákkal kapcsolatos kiadások./ Technikai munkákkal kapcsolatos kiadások./ Technikai munkákkal kapcsolatos kiadások./ Technikai munkákkal kapcsolatos kiadások    

 Pereces jelzésfestés egyszerűsített foglalkoztatás és közterhének díja: 9.100 Ft 
 
PénzkészlePénzkészlePénzkészlePénzkészlettttérték (pénztár+bank)érték (pénztár+bank)érték (pénztár+bank)érték (pénztár+bank)::::    

• 2019.01.01-én: 9.847.812 Ft (76.520 Ft pénztárban + 9.771.292 Ft bankban) 

• 2019.03.31-én: 10.465.803 Ft (336.245 Ft pénztárban + 10.129.558 Ft bankban) 
 

 

IV. PPPPÁLYÁZATOK ÁLYÁZATOK ÁLYÁZATOK ÁLYÁZATOK  

1./ A Magyar Természetjáró Szövetség 2019. évi Jelzésfestési pályázati felhívására 2019.04.01-

én nyújtottunk be pályázatot bükki turista utak jelzéseinek felújítására. Felújításra pályázott 

útvonal hossza: 10,3 km. A pályázati felhívás lehetőséget biztosít 2019.05-07. hóban további 

utak felújításának pályázására, melyről a későbbiekben döntünk.  

(Pályázati anyagot összeállította: Bernáth Marietta) 

 
2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport Mecénás pályázati kiírására 

2019.04.18-án nyújtottunk be pályázatot „Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró 

Mikulással” címmel. A pályázott összeg 138.000 Ft.  

(Pályázati anyagot összeállította: Bernáth Marietta) 
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V.V.V.V. EGYÉBEGYÉBEGYÉBEGYÉB    
Magyar Természetjáró Szövetség által várható pályázati támogatási források biztosítására 
javaslatok összefoglalása az alábbi területek tevékenységeihez: 

 Oktatás (túravezető képzés, útjelző vezető képzés) 
 Rendezvények szervezése (teljesítménytúrák, egyéb programok) 
 Gyermektáborok 
 Túramozgalmak 
 Turistaút jelzésfestés 

A javaslati anyag összeállításában közreműködött: Bernáth Marietta, Garadnay Sándor, 
Bernáth Marietta. 

 
 

Miskolc, 2019. április 24. 

 

 

 

Összeállította: Bernáth Marietta 


