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I. AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A SZÖVETSÉG 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Szövetségünk 2012. 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 céljával összhangban
Alapszabályunk megfogalmaz.
A./ Programjaink
A kiemelt eseménynaptárban tervezett és megvalósult, valamint amellett megrendezett
programjainkra az alábbiak szerint került sor.
Hagyományos januári Évnyitó túránk a Turista Pantheonban 120 fő részvételével került
megrendezésre, melyhez a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület turistái ismét
segítségünkre

voltak,

hiszen

közreműködésüknek

köszönhetően

láthattuk

vendégül

tagegyesületeink és szakosztályaink népes természetjáró táborát. Évnyitó túránkat követő héten
vette kezdetét a 120 év 120 km jubileumi túrasorozat, mely elmúlt évünket teljes egészében
felölelte, ezzel is méltó megemlékezést adva a megyei szervezett természetjárás 120 éves
évfordulójának. A havonkénti túrák során megemlékezhettünk turistaelődeinkről, a régi korok
már nem létező, de hajdanán fénykorát élő alkotásairól. Meglátogattuk több épített és örökül
hagyott turista értékünket és élvezhettük a napjaink természetjáró tevékenységének köszönhetően
létrejött legújabb turistautak adta szépségeket is.
A 120 év 120 km túrasorozat hivatalos túráit összesen 682 fő teljesítette. Novemberben egyéni
póttúrák teljesítését is lehetővé tettük, így összesen 814 fő vett részt a túramozgalomban. Közülük
44 fő érte el a bronz fokozatot, 23 fő az ezüst fokozatot és 11 fő az arany fokozatot. Valamennyi
résztvevőnek

köszönjük,

hogy

együtt

ünnepelték

velünk

a

120

éves

megemlékező

túrasorozatunkat, a díjazottaknak ezúton is gratulálunk.
A jubileumi túrák túravezetőinek – Antal Ferenc, ifj. Antal Ferenc, Balkányi Ferenc, Bernáth
Marietta, Csarnai Béláné, Demeter László, Fekete Tibor, Krajecz Enikő, Makár Richárd, Szalai Zita,
Tóth Éva, Vannay Ilona, Váradi Zsófia és Zárdai István – közreműködéséért szintén köszönetünket
fejezzük ki. Külön is szeretnénk elismerni Balkányi Ferenc munkáját, mellyel a túrasorozat adatait
folyamatos nyilvántartotta és értékelte. Köszönjük továbbá az ezüst fokozat névre szóló üvegplakettjeinek térítésmentes elkészítését a Bernáth Bt. Természetjáró Körének.
2012.03.15-én rendeztük a Népek Tavasza Természetjáró Fesztivál XV. Népek tavasza
teljesítménytúráját. A Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak, a Magyar Olimpiai Bizottság
támogatásának és a Magyar Természetbarát Szövetségnek, mint vezető partnernek köszönhetően
rendkívül népszerű rendezvényünkhöz 600.000 Ft támogatást kaptunk. A B.-A.-Z. Megyei
Diáksport Tanács közreműködésével összesen 1.277 diák és kísérője teljesítette a 10 és 15 km-es
távokat. Ismét egy nagysikerű rendezvényt tudtunk megvalósítani, melyhez segítségünkre volt 11
tagegyesületünk és szakosztályunk közel 150 fő turistája és számos támogató szervezet, melyek
közreműködését ezúton is köszönjük.
Áprilisban került megrendezésre a Kassai Turista Klubbal való együttműködés keretében a VII.
Szlovák-magyar Természetbarát Találkozó a Hollóháza melletti Nagy-Milicen, illetve Füzéren
közel 200 fő magyar és szlovák turista részvételével. A program előkészítésében és
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megvalósításában közreműködött Balkányi Ferenc, Bernáth Marietta, Kerekesné Szűcs Katalin,
Makár Richárd és Zárdai István.
Az ELMÜ-ÉMÁSZ kollektívája már több alkalommal is tanúbizonyságot tett arról, hogy
szívügyének tekinti a természetjárást és természetvédelmet. Az elmúlt év májusában több mint 60
fő munkavállalójuk a Garadna – Csókás – Szentlélek – Bánkút – Jávorkút - Szepesi rét-Garadna
által közrezárt területen, több mint 40 km jelzett turistaút és az útba eső források, erdei pihenők
tisztítását végezte el. Példamutató munkájukat ezúton is köszönjük.
A XXXI. Encián Kupa tájékozódási versenyünket hagyomány szerint májusban tartottuk, mely ez
alkalommal Hollóstetőn, közel 87 fő részvételével került sikeres megrendezésre. A versenypálya
bejárásában és kitűzésében oroszlánrészt vállaló Garadnay Sándornak, Csarnai Bélánénak és Herr
Gyulának köszönjük munkáját, csakúgy, mint a versenynapi és előkészítő feladatokban
közreműködő túratársainknak – Balkányi Ferencnek, Bernáth Mariettának, Csarnai Bélának,
Fekete Tibornak, Kiss Lászlónak, Kisszely-Papp Ferencnének, Lugosi Juditnak, Makár Richárdnak,
Szóráth Mariannának, Varga Lászlónénak, Váradi Zsófiának és Zárdai Istvánnak.
Az elmúlt év júniusában is felkérték Szövetségünket a Zsongó Lillafüred rendezvénysorozat
természetjáró programjainak megtartására. Ugyan partnerszervezetünk megkeresése későn
történt, ennek ellenére vállaltuk a túrák megszervezését és levezetését, melyeket csekély résztvevői
létszám mellett, de sikeresen tartottuk meg. A programkészítésben és megvalósításban
közreműködő túratársaink – Csarnai Béla, Kovács László, Solczi Ágnes és Bernáth Mariettamunkáját ezúton is köszönjük.
Néhány tagegyesületünk kezdeményezésére és Lugosi Judit szervező munkáját dícsérve
2012.07.30.-08.05. között szövetségünk ismét képviselte magát az Erdélyi Kárpát Egyesület XXI.
vándortáborában.
A nyári feltöltődést követően szeptemberben láttunk neki az őszi-téli programok előkészítésének.
Felkérést kaptunk Miskolc Város Polgármesteri Hivatalától, hogy az Aktív idősödés
programsorozat keretén belül 2012. október 13. – december 15. között 5 alkalommal gyalogos
túrákat szervezzünk és vezessünk azzal a céllal, hogy az idős korosztály egészségének megőrzése
érdekében túravezetői segítséggel támogatottan biztosítsunk lehetőséget a szabadidő aktív
eltöltéséhez. A vállalt öt túra mindegyikét az eredetileg tervezett útvonalakon tartottuk meg, a
túravezetői létszámmal együtt összesen 74 fő részvételével. Ezúton is köszönjük a túrák
levezetésében közreműködő túratársak segítségét – Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Fekete Tibor,
Garadnay Sándor, Gáspár Erzsébet, Kinigopulosz Sztratisné, Lugosi Judit, Makár Richárd, Bernáth
Marietta természetjáró társainknak.
Október végén került megrendezésre az Északerdő Zrt. Varbó-Fónagyságon lévő Oktatási
Központjában megyei tagszervezeteink őszi megyei vezetői értekezlete, melyen meghívott
vendégként részt vett a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság részéről Grédics Szilárd igazgató, Barta
Zsolt természetvédelmi Őr, a Magyar Természetjáró Szövetségtől dr. Simkó Gabriella igazgató,
valamint az Északerdő Zrt. küldöttjeiként Pál János Viktor és Bózsó Gyula. Rendhagyó
értekezletünkön több tagegyesületünk képviselője örömmel vett részt, hiszen meghívott
partnereink szakemberei készséggel adtak felvilágosítást kérdéseinkre és segítették tanácsaikkal
munkánkat.
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Természetesen a diákokról sem feledkeztünk meg az elmúlt évben, hiszen a Népek Tavasza
teljesítménytúránkon kívül lehetőségük volt a novemberi Lombhullató túrán is részt venni.
A Miskolc Városi Diáksport Szövetség felkérésére szervezett túrán Apró Gergely, Bernáth
Marietta, Fekete Tibor, Krajecz Enikő, Lugosi Judit, Vajóczki Zsolt túravezetőknek köszönhetően
60 fő általános és középiskolás diák érezhette magát jól egy kellemes őszi kiránduláson. Ezt csak
megkoronázta decemberi Mikulástúránk, melyet közel 400 fő diák részvételével a Miskolc Városi
Diáksport Szövetséggel, a B.-A.-Z. Megyei Diáksport Tanáccsal és a Miskolc Városi Állatkert és
Kultúrparkkal közösen valósítottuk meg. A nagyobb diákok az állatkerti látogatást megelőzően a
Krampusz és Hópihe túrákon, míg a legkisebbek a Rénszarvas állatkerti sétán vehettek részt. A
program megvalósításához anyagi támogatást kaptunk a B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek
Képviseletétől és túravezetői, valamint ellátó és előkészítői segítséget következő túratársainktól Balkányi Ferenc, Bartók Julianna, Bernáth Marietta, Csabai Barnabásné, Csarnai Béla, Csarnai
Béláné, Csendes gyula, Csizmarik János, Demeter László, Fekete Tibor, Garadnay Sándor, Izsépy
Andrea, Kalászi István, Kerekesné Szűcs Katalin, Kerékgyártó Enikő, Kisszely-Papp Ferencé,
Kovács Béla, Krajecz Enikő, Lugosi Judit, Makár Marietta, Makár Richárd, Nagyhaju Nóra,
Poráczki Ágnes, Sum Anna, Székely Krisztina, Szóráth Marianna, Vajóczki Zsolt, Váradi Zsófia,
Zsigmond Dánielné- kaptunk. Külön köszönjük a Demeter Virág Baráti Kör térítésmentes szállítási
szolgáltatását.
Valamennyi

rendezvényünkről,

teljesítménytúráiról,

tájékozódási

csakúgy,
versenyeiről

mint
és

tagegyesületeink,

szövetségünk

szakosztályaink

működéséről

folyamatos

tájékoztatást biztosítottunk honlapunkon, mely az elmúlt évben újult meg Zattler Szabolcs
túratársunk munkájának köszönhetően, aki az információk közzétételében folyamatos külföldi
tartózkodása ellenére is térítésmentesen működik közre. Ezúton is köszönjük munkáját.
Köszönetünket fejezzük ki Bartók Juliannának az Északi Tájakon című szövetségi kiadványunk
2012. évi elektronikus számainak szerkesztői munkájáért.
Együttműködtünk, ill. részt vettünk szakmai partnerszervezeteink különféle programjain,
értekezletein, találkozóin. Így pl. a Magyar Természetjáró Szövetség dobogókői elnök-főtitkári
értekezletén, elnökségi ülésein, közgyűlésén, a B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviselete
programjain.
B./ Technikai munkák
Szövetségünk a beszámolási időszakban is nagy hangsúlyt fordított megyénk jelzett turistaútjainak
karbantartására. Az SZJA 1%-ból befolyó támogatásokra és az ÉMÁSZ A Jövőért Alapítványtól
kapott támogatásra építve összesen 145,2 km turistaút jelzésének felújítására került sor
megyénkben.
A munkálatokban közreműködött a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete, Miskolci Vasutas
Sport Club Természetjáró Szakosztály, Ózdi Természetjárók Köre, Szendrői Természetjáró
Szakosztály, Vasutas Természetjárók Baráti Kör, Bánréve és Kalászi István.
A Bálványon lévő Petőfi kilátó karbantartásaként tárgyévben az építmény faszerkezeti részének
(alsó és felső kilátószint korlát, valamint az alsó szint keleti, déli és középső járófelületi részének)
felújítására fordítottunk az ÉMÁSZ Nyrt. támogatásának köszönhetően.
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Kulcsosházaink esetében érdemi felújítást nem végeztünk a korábbi évek nagyobb mértékű
beruházásaira tekintettel.
C./ Oktatási tevékenység
Néhány év szünetet követően 2011. decemberében indítottuk ismételten útjára bronzjelvényes
túravezető képzésünket közel 40 fő részvételével. Oktatási formájában a Magyar Természetjáró
Szövetség (MTSZ) Oktatási Szabályzata alkalmazása mellett az MTSZ új oktatási koncepciójának
figyelembevételével került sor. Ugyanakkor a hallgatók idő- és költségtakarékossági szempontjai is
célkitűzésre kerültek, ezért a tanfolyam alapvetően önképző jellegű egyéni tanulás melletti
konzultációkra és a szükséges gyakorlótúrákra épült. A tanfolyam befejezésére 2012. áprilisában
került sor, melynek köszönhetően megyénk bronzjelvényes túravezetői gárdája 36 fővel
gyarapodott. A túravezetők képzésében közreműködtek: Garadnay Sándor, Balkányi Ferenc,
Kiskun Magda, Szemán László, Szemánné Máté Katalin. Munkájukat ezúton is köszönjük.
D./ Bizottságaink
Szövetségünk bizottságainak többsége nagy átalakuláson ment keresztül az elmúlt években. Több
megszűnt, vagy éppen aktivistáinak létszáma csökkent, nagyobb terhet jelentve ezzel a még kitartó
túratársainknak.
2012-ben azonban sikerült a mélypontról felfelé és előre mutató úton elindulni. Nagyon sok még a
tennivaló és ehhez minél több segítőkész természetjáró társunk munkájára is szükségünk van, de
bízunk benne, hogy munkánk meghozza gyümölcsét és a most szívósan dolgozó túratársak mellé
hamarosan követők is csatlakoznak.
Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a Technikai Bizottság koordinálásáért és ügyeinek
teljes körű felkarolásáért Balkányi Ferencnek. Az oktatási Bizottság munkájának életre keltését és
irányítását Garadnay Sándornak és oktatói közreműködési segítségét tagjainak – Balkányi
Ferencnek, Kiskun Magdának, Szemán Lászlónak, Szemánné Máté Katalinnak. A gazdasági
bizottság vezetését Bernáth Mariettának, valamint tagjainak – Kerekesné Szűcs Katalinnak
értékcikk árusítási és Utrata Péterné pénztárosi lelkiismeretes munkavégzését.
Köszönjük a számvizsgáló bizottság tagjainak –Dallos Máriának, Lugosi Juditnak, Váradi
Zsófiának- ellenőrző tevékenységét. Köszönjük a természetjárók minősítésével foglalkozó
Minősítési bizottság vezetését Csarnai Bélánénak, valamint munkáját segítő Sum Anna, Solczi
Ágnes közreműködését. Köszönjük a kulcsosház bizottságba tavaly újonnan belépett Székely
Krisztina szállásfoglalások ügyintézésével kapcsolatos munkáját. Köszönjük Szövetségünk
elektronikus kommunikációjában közreműködő Zattler Szabolcs (honlap) és Bartók Julianna
(Északi Tájakon) lelkiismeretes együttműködését.
Bár pályázatkészítéssel foglalkozó bizottsága egyelőre nincs Szövetségünknek, azonban tavalyi
TÁMOP pályázatunk készítésében közreműködő társainknak- Boronkai Józsefnek, Garadnay
Sándornak, Izsépy Andreának, Kovács Lászlónak, Makár Richárdnak és Bernáth Mariettának
ezúton is köszönjük a munkát.
S végül bízunk benne, hogy körültekintő tevékenységünk és gazdálkodásunk eredményeképpen a
Fegyelmi bizottságunk tagjai –Demeter László, Kovács Attila és Sütő Menyhért- továbbra is egyéb
szövetségi munkánkat tudják majd közreműködésükkel segíteni.
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E./ Összefoglalás
Szövetségünk legfőbb célkitűzése továbbra is a természetjáró tevékenység népszerűsítése, melynek
során

legfontosabb

ismeretterjesztés,

közhasznú

tevékenységeink

képességfejlesztés,

természet-

és

az

egészségmegőrzés,

környezetvédelem,

oktatás-nevelés,

valamint

sport,

a

munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység
kivételével.
Szervezetünk tagegyesületeinek, szakosztályainak száma 2012. év végén 23 szervezet, 1176 fő
részvételével.
A kapott támogatásokat a pályázati céloknak megfelelően használtuk fel és számoltuk el. A
kitűzött célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységünk az egész társadalom javára
szolgált.

II. A SZÖVETSÉG 2012. ÉVI GAZDÁLKODÁSA
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kettős könyvvitelt vezető szervezetként 2012. évben
gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú
egyszerűsített éves beszámolót állított össze.
A./ Mérleg
A mérleg főösszege 13.310 ezer Ft, melyből a saját tőke 12.224 ezer Ft. A részletes kimutatást „A
kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete”
elnevezésű Pk-142 jelű nyomtatvány tartalmazza.
Befektetett eszközeink értéke 4.641 eFt-ról a terv szerinti értékcsökkenési leírásnak köszönhetően
223 eFt-tal 4.418 eFt-ra csökkent; míg Forgóeszközeink állománya pénzeszközeink növekvő
állományának köszönhetően a 2011. évi 6.576 eFt-ról a mérleg fordulónapra 8.892 eFt-ra
növekedett. 25 eFt-os vevőkövetelésünk 2013. januárjában kiegyenlítésre került. Eszközeink
összes értéke ezek, valamint készletértékünk figyelembevételével 11.217 eFt-ról 13.310 eFt-ra nőtt.
A mérleg forrásoldalának tételei közül a Saját tőke 11.075 eFt-ról 12.224 eFt-ra nőtt 2012. évi
eredményes gazdálkodásunknak köszönhetően. Kötelezettségünk 91 eFt-os mérleg fordulónapi
záró értéke a 2012. december végi teljesítési dátumú szállítói fizetési kötelezettségek, december
havi munkabér és hozzá kapcsolódó adófizetési,

2013-ban esedékes társasági adó fizetési

kötelezettségünk, valamint a december havi idegenforgalmi adó fizetési kötelezettségek
egyenlegeként adódik. Ezen fizetési kötelezettségek mindegyikének mérleg fordulónapot
követően, 2013. januárban, határidőben eleget tettünk.
A mérleg forrásoldalának Passzív időbeli elhatárolásaként jelenik meg a pénzügyileg 2012-ben
befolyt, azonban felhasználásra 2013-ban kerülő alábbi támogatások: 2012. évi működési
költségtámogatásból 95 eFt, valamint az ÉMÁSZ A Jövőért Alapítvány 900 eFt-os támogatása.
B./ Eredménykimutatás
A mellékelt Pk-142 jelű nyomtatvány tartalmazza a 2012. évi gazdálkodás eredménykimutatását,
mely alapján Alaptevékenységünk és Vállalkozási tevékenységünk bevétele is növekedett 2011.
évhez képest. Így összes bevételünk 2012-ben 6.441 eFt volt. A bevétellel párhuzamosan
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költségeink is nőttek 2011. évhez képest, azonban eredményes gazdálkodásunkat ez nem
veszélyeztette. Éves összes ráfordításunk 5.243 eFt volt, melyből 407 eFt vállalkozási
tevékenységünk ráfordítása volt a 897 eFt vállalkozási tevékenységi bevétellel szemben. Adózás
előtti eredményünk 1.198 eFt lett a beszámolási időszakban. Vállalkozási tevékenységünkhöz
kapcsolódóan 49 eFt társasági adófizetési kötelezettség keletkezett, így 2012. évi gazdálkodásunkat
1.149 eFt adózott eredménnyel zártuk.
A 2012. évi tervezett adatokhoz képest ténylegesen realizált bevételeket és ezekkel szemben
felmerült ráfordítások részletes bemutatását a törvényi előírásokon kívül összeállított táblázat
tartalmazza bevétel nemenként, valamint költséghelyenként.
C./ Közhasznúsági melléklet
A mellékelt Pk-142 nyomtatvány tartalmazza közhasznúsági mellékletünket, melyben bemutatásra
kerülnek közhasznú tevékenységeink, az azok gyakorlása révén részesült résztvevők száma, főbb
eredményei.
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. 2012. évi gazdálkodásunk alapján a kapott
mutatók értékei szerint a közhasznú minősítés feltételeinek Szövetségünk megfelelt.
D./ Kiegészítő melléklet
A Pk-142 nyomtatvány kiegészítő mellékletében kerülnek bemutatásra a 2012. évi kapott
támogatások, azok jogcímenként részletezett felhasználása, valamint rövid szöveges bemutatása.
A támogatások közül a NEA-MA-12-M-1582 pályázati azonosítószámú 2012-ben kapott működési
költségekre biztosított támogatásból 95 eFt nem került felhasználásra tárgyévben, valamint az
ÉMÁSZ A Jövőért Alapítvány 900 eFt összegű támogatása, melyek passzív időbeli elhatárolásként
kerültek könyvelésre. Felhasználásuk 2013-ban esedékes. 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, 2013. május 7.
Makár Richárd
Elnök
Záradék:
E közhasznúsági jelentést a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 2013. május 25-i
ülésén elfogadta.
Makár Richárd
Elnök
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