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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    

2012012012017777. . . . IIII. negyedévi . negyedévi . negyedévi . negyedévi működéséről,működéséről,működéséről,működéséről,    programjaiprogramjaiprogramjaiprogramjairólrólrólról, gazdálkodásáról, gazdálkodásáról, gazdálkodásáról, gazdálkodásáról    

 
 

A Szövetség 2017. I. negyedévi működése során is az Alapszabály pontjait betartva látta el 

mindazon tevékenységeket, melyeket a szervezet céljával összhangban az megfogalmaz.  

A működő szakbizottságok (technikai, oktatási, minősítési, gazdasági, kulcsosház, 

túramozgalom) teljes körűen látták el tevékenységeiket. 

    

A kiemelt esemény naptárbanA kiemelt esemény naptárbanA kiemelt esemény naptárbanA kiemelt esemény naptárban    szereplő szereplő szereplő szereplő IIII. negyedévi . negyedévi . negyedévi . negyedévi szövetségi rendezésű szövetségi rendezésű szövetségi rendezésű szövetségi rendezésű programokprogramokprogramokprogramok,,,,    

eseményekeseményekeseményekesemények, valamint amellett szervezett rendezvények, valamint amellett szervezett rendezvények, valamint amellett szervezett rendezvények, valamint amellett szervezett rendezvények    időrendbenidőrendbenidőrendbenidőrendben    az alábbiak voltak:az alábbiak voltak:az alábbiak voltak:az alábbiak voltak:    

 

� 2012012012017777. január 0. január 0. január 0. január 07777.... - Évnyitó túraÉvnyitó túraÉvnyitó túraÉvnyitó túra,,,, melyen a Szövetség több tagegyesülete és szakosztálya 

(BFTE, DTSK, KTE, 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 az MHTE 

tagjai voltak segítségünkre.     

    

� 2012012012017777. . . . januárjanuárjanuárjanuár    7777....    ----    MiskolcMiskolcMiskolcMiskolc    Városi Városi Városi Városi Diáksport Szövetség felkérésére túrapDiáksport Szövetség felkérésére túrapDiáksport Szövetség felkérésére túrapDiáksport Szövetség felkérésére túraprogram rogram rogram rogram szervezéseszervezéseszervezéseszervezése 

általános    és középiskolás diákok részére. 

Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők:    Makár Richárd, Krajecz Enikő (BFTE)  

RészRészRészRészttttvevők száma: vevők száma: vevők száma: vevők száma: 45454545    fő. fő. fő. fő.     

 

� 2017. február 25. 2017. február 25. 2017. február 25. 2017. február 25. ---- 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 Lillafüred - Fehérkő- lápa - Gulicska 

- Vadas Jenő-völgy - Felső-Majláth útvonalon. 

Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők:Túravezetők: Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Ruszkai Gábor, Ruszkai Gáborné, Lőcsei 

Zsuzsanna, Váradi Zsófia, Zattler Szabolcs (MVSC), Bernáth Marietta, Fekete Tibor 

(VTBE). 

Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: Résztvevők száma: 177177177177    fő. fő. fő. fő.     

 

� 2012012012017777. . . . március 15március 15március 15március 15....    ----    XXXXXXXX. Népek Tavasza Teljesítménytúra. Népek Tavasza Teljesítménytúra. Népek Tavasza Teljesítménytúra. Népek Tavasza Teljesítménytúra 

Az egyéni résztvevők a 2016. évi teljesítménytúra útvonalával azonos távokon 

haladtak. A rendezvény iránti utóbbi években megnövekedett diák korosztály 

érdeklődésre tekintettel az iskolai csoportok részére új útvonalakon jelöltük ki 2017-

ben a távokat. A teljesítménytúrát sikeresen valósítottuk meg. 

RRRRésztvevőésztvevőésztvevőésztvevőkkkk    száma: száma: száma: száma: 1.1.1.1.763763763763    főfőfőfő....        
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Szervezetünk működésével, tevékenységével kapcsolatSzervezetünk működésével, tevékenységével kapcsolatSzervezetünk működésével, tevékenységével kapcsolatSzervezetünk működésével, tevékenységével kapcsolatosososos    egyéb történésekegyéb történésekegyéb történésekegyéb történések::::    

� Technikai feladatok  

� B.-A.-Z. megye jelzett turistaútjainak 2017. évi felújításának előkészületi 

feladatai (útvonalak, jelzősfestők, jelzésképek fotózása, oszlopigények 

felmérése, stb.)  

� Júniusi jelzőfestő tábor előkészítése; 

� Bódvaszilas és Szalonna térségében kialakítandó elkerülő turistaút 

kialakításának engedélyeztetése; 

� Gömör-tornai karszt, ill. Bükk területét érintő térkép változások egyeztetése, 

térképi átvezetésük; 

� XII. Nagy-Milic Természetjáró Baráti Találkozó előkészítése; 

� NEA működési pályázat készítése; 

� Miskolc Mjv. Polgármesteri Hivatalának felhívására Sport Mecénás pályázat készítése; 

� MTSZ megyei vezetők értekezletén történő rendszeres részvétel. 

 

Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2017. I. negyedévben is stabil volt.  

Az időszak fontosabb Az időszak fontosabb Az időszak fontosabb Az időszak fontosabb pénzmozgással járó gazdasági eseményei és tételeik:pénzmozgással járó gazdasági eseményei és tételeik:pénzmozgással járó gazdasági eseményei és tételeik:pénzmozgással járó gazdasági eseményei és tételeik:    

    

1111./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek    

� Ómassa kulcsosház szállásdíjból származó bevétel 0 Ft 

� Hollóháza kulcsosház szállásdíjból származó bevétel: 0 Ft 

� Értékcikk árusításból származó bevétel: 61.795 Ft 

� Tagdíjbevétel: 133.300 Ft (rendes tagok által befizetett tagdíj) 

� Nevezési díjbevétel: 1.522.300 Ft (XX. Népek Tavasza Teljesítménytúra) 

� Részvételi díj: 16.000 Ft (XII. Nagy-Milic túra 2017.03.31-ig pénztárba bevételezett 

összege.) 

    

2222./ Kulcsosház./ Kulcsosház./ Kulcsosház./ Kulcsosházak működtetésével összefüggésben felmerült kiadásokak működtetésével összefüggésben felmerült kiadásokak működtetésével összefüggésben felmerült kiadásokak működtetésével összefüggésben felmerült kiadások    

� Ómassa kulcsosház (hulladékszállítás, épületbiztosítás, áramdíj, vízdíj): 14.959 Ft  

� Hollóháza kulcsosház (hulladékszállítás, épületbiztosítás, áramdíj, gázdíj, vízdíj): 50.594 

Ft 

3333./ Versennyel, rendezvé./ Versennyel, rendezvé./ Versennyel, rendezvé./ Versennyel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadásoknnyel kapcsolatos kiadásoknnyel kapcsolatos kiadásoknnyel kapcsolatos kiadások    

� Évnyitó túra: 1.380 Ft (Citrom, citromlé beszerzés ára. Egyéb alapanyagok a 

Mikulástúra rendezvény során megmaradt készletből biztosítva.) 

� 2017. évi Népek Tavasza TT. rendezésével kapcsolatos kiadások: 619.116 Ft. 

 

4444./ Értekezlet./ Értekezlet./ Értekezlet./ Értekezlettel kapcsolatos kiadásoktel kapcsolatos kiadásoktel kapcsolatos kiadásoktel kapcsolatos kiadások    

� Kelet-magyar Természetbarát vezetők találkozója, Aggtelek: 50.000 Ft (szálláselőleg) 
� Elnökségi ülés kiküldetési díj: 2.980 Ft 
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5555./ Egyéb működéssel./ Egyéb működéssel./ Egyéb működéssel./ Egyéb működéssel, pályázatokkal, pályázatokkal, pályázatokkal, pályázatokkal    kapcsolatos kiadásokkapcsolatos kiadásokkapcsolatos kiadásokkapcsolatos kiadások    

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

(60.350 Ft); postaköltség (11.415 Ft); nyomtatvány, irodaszer (14.570 Ft); digitális 

nyomtatás: 2.300 Ft (25 éves a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség emléklap); 

telefon (25.407 Ft); iroda rezsiköltség (58.699 Ft), eszaktura.hu domain megújítás 

(2.413 Ft); nepektavasza.hu domain megújítás (2.413 Ft); NEA pályázati díj (2.000 Ft); 

bankköltség (21.824 Ft). Ezen tételek mindösszesen: 261.391 Ft 

    

6666./ Értékcikk./ Értékcikk./ Értékcikk./ Értékcikkekekekek    vásárlása vásárlása vásárlása vásárlása (turista térkép, OKT igazolófüzet, egyéni túranapló):    41.081 Ft 

 
7777./ Egyéb kiadások:./ Egyéb kiadások:./ Egyéb kiadások:./ Egyéb kiadások:    

� MTSZ tagdíj: 10.000 Ft. 
 
Pénzkészletérték (pénztár+bank)Pénzkészletérték (pénztár+bank)Pénzkészletérték (pénztár+bank)Pénzkészletérték (pénztár+bank)::::    

• 2017.01.01-én: 4.623.685 Ft (67.955 Ft pénztárban + 4.555.730 Ft bankban) 

• 2017.03.31-én: 5.284.222 Ft (125.265 Ft pénztárban + 5.158.957 Ft bankban) 
 
 
Miskolc, 2017. április 12. 

 

 

Összeállította: Bernáth Marietta 


