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Beszámoló 

a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 

2012. II. negyedévi működéséről, programjairól, 

gazdálkodásáról 

 
A Szövetség 2012. II. negyedévi működése során mind szakmai, mind gazdasági 
szempontból az Alapszabály pontjait betartva folytatta működését, továbbra is ellátta 
mindazon feladatokat, melyeket a szervezet céljával összhangban az Alapszabály 
megfogalmaz. 
A kiemelt esemény naptárban szereplő II. negyedévi szövetségi rendezésű 
programok, események, valamint amellett szervezett rendezvényekre időrendben az 
alábbiak szerint került sor. 
 
Április: 

• 2012.04.22-én került megrendezésre a VII. "Nagy-Milic" Szlovák-magyar 
Nemzetközi Természetjáró Találkozó, mely idén egyben a 120 év 120 km 
jubileumi túrasorozat áprilisi programja is volt. Ez alkalommal is kis, 
közepes és nagy túra várta az érdeklődőket, melyeken Balkányi Ferenc és 
Zárdai István túravezetésével összesen 101 fő vett részt. A közel 150 fő 
szlovák turistával a Nagy-Milicen történő találkozást és egymás köszöntését 
követően hazai turistáinkat Füzér önkénteseinek segítségével a B.-A.-Z. 
Megyei Természetjáró Szövetség által biztosított ellátás fogadta a településen. 
A túrabeszámoló és fotók a Szövetség honlapján megtekinthetőek. 

 
Május: 

• 2012.05.13.-án rendeztük Hollóstető versenyközponttal a XXXI. Encián Kupa 
tájékozódási versenyt, melynek különböző kategóriáiban (A, A36, A50, 
A60, A70, B) 38 csapat 87 fő összlétszámmal indult a Csarnai Béláné, 
Garanday Sándor és  Herr Gyula által kijelölt útvonalakon  A versenyről 
készült szöveges értékelés és eredmények a Szövetség honlapján 
közzétételre kerültek. 

• 2012.05.19.-én a Szövetségünk által idei évben meghirdetett 120 év 120 km 
jubileumi túrasorozat májusi útvonalán a Tiszaújvárosi Sport Club 
Természetjáró Szakosztálya részéről Szalai Zita és Tóth Éva túravezetésével 
összesen 89 fő vett részt. A 19 km-es Bükkszentkereszt - Mészárszék - 
Kőlyuk-galya - Kisgyőr - Kékmező - Nagy-kőmázsa - Várhegy - Miskolc-
Tapolca útvonalat összesen 45 fő, míg a 12 km-es távot Bükkszentkereszt - 
Sűrű-bérc - Nagy-kőmázsa - Várhegy - Miskolc-Tapolca távon 44 fő 
teljesítette. A túráról készült fotók, beszámoló és értékelő lapok a Szövetség 
honlapján megtekinthetőek. 

• 2012.05.20.-án tartottuk éves rendes közgyűlésünket, melyen egyúttal 
tisztújításra is sor került. A mandátummal rendelkezők 80 %-os részvételi 
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aránya mellett a törvényi kötelezettségeknek megfelelve elfogadásra került a 
2011 évről szóló közhasznúsági jelentés, az elnökség beszámolója és 
gazdasági beszámoló a 2011 évről, a Számvizsgáló bizottság és Fegyelmi 
bizottság jelentése, valamint a 2012 évi gazdasági terv. A természetjárás 
fejlesztéséért tett kimagasló tevékenységért több túratársunk és 
tagegyesületünk kitüntetésben, elismerő oklevélben és jutalomban részesült. 
A kitüntetések átadását követően került sor a tisztújításra, melynek során mind 
az Elnökség, mind a Számvizsgáló bizottság és Fegyelmi bizottság jelöltjeit 
egyhangú szavazással választották meg a küldöttek. A közgyűlésről készült 
jegyzőkönyv, közhasznúsági jelentés, elnökségi és gazdasági beszámoló, 
valamint gazdasági terv a Szövetség honlapján közzétételre kerültek. 

 
Június: 
• 2012. június 2-3-án Miskolc-Lillafüreden, a 14. Zsongó Lillafüred 

rendezvény keretében meghirdetett tanösvény bemutató sétaútjainkra és 
rövid túráinkra vártuk az érdeklődőket. A kétnapos programsorozat 
főszervezői által meglehetősen megkésett felkérés ellenére vállaltuk a túrák 
megszervezését és levezetését, melyek közül a csekély számú érdeklődés 
miatt végül csak a vasárnapi megtartására került sor Solczi Ágnes 
vezetésével,a Lillafüred - Fehér-kő-lápa - Jávor-hegy - Ágnes-rét - régi 
szánkópálya - Lillafüred. A szerzett tapasztalatok alapján jövő évi javaslat, 
hogy ezen időszakban olyan túrákat írjunk ki, melyek korábbi indulási 
időponttal 10 órakor érintik Lillafüredet, ahol ezáltal lehetőséget tudunk 
biztosítani további érdeklődők részére a csatlakozásra.  

• 2012. június 2-án a 120 év 120 km jubileumi túrasorozat soron következő 
programját a Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület és a 
Görömbölyi Természetjáró Klub által szervezett II. Kurucportyák elnevezésű 
teljesítménytúra képviselte. A jubileumi túrasorozat szempontjából a 10 km-es 
távot 9 fő, míg a 25 km-t 15 fő teljesítette. A 120 év 120 km valamennyi 
túrájának teljesítői a Szövetség honlapján erre a célra életre hívott külön 
menüpontban megtekinthetőek. 

 
 

Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2012. II. negyedévben is 
stabil volt.  
Az éves tervezett adatokhoz képest a féléves értékek a következő táblázatban 
kerülnek bemutatásra. Bár idei évben Működési költség támogatásban egyelőre még 
részesültünk, hiszen az ebből a célból benyújtott pályázatunk még elbírálás alatt áll, 
ettől függetlenül gazdálkodásunk eredményes.  
AZ EKE tábor részvételi díjaként befizetett 256.500 Ft előlegként könyvelve, ezért a 
kettős könyvvitel miatt, eredmény szempontjából az összesített adatba egyelőre még 
nem került beemelésre, csak a tényleges utazási teljesítés megtörténte után 
jelentkezik mind a bevétel, mind a költség eredményre gyakorolt hatása. 
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2012. éves 
tervadat 

2012. I. félévi 
tényadat 

BEVÉTELEK (EFt) (EFt) 
NEA (Működési költségek támogatása) 400 0 

NEA (Népek Tavasza Természetjáró Fesztivál) 600 600 

ÉMÁSZ a Jövőért Alapítványtól kapott támogatás 250 250 
SZJA 1 % 100 0 
Közhasznú célra, működtetésre kapott támogatás 
összesen (I.) 1350 850 

Ómassa kulcsosház szállásdíj bevétel 500 410 
Hollóháza kulcsosház szállásdíj bevétel 500 24 
Értékcikk árusítás 300 172 
Tagdíj (MTSZ) 

450 
302 

Tagdíj (megye) 140 
Nevezési díj, részvételi díj 
Népek Tavasza Teljesítménytúra: 1.365.192 Ft 
Nagy-Milic túra részvételi díj: 184.000 Ft 
Encián Kupa nevezési+óvási díj: 74.100 Ft 

1650 1623 

Kapott bankkamat 150 106 
Oktatás 73 73 
Egyéb 0 0 

Közhasznú tevékenység bevételei összesen (II.) 3623 2850 
Petőfi kilátó bérleti díja (Vállalkozási tevékenység 
bevétele) (III.) 897 897 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ II.+ III.) 5870 4597 
 
   

 
2012. éves 
tervadat 

2012. I. félévi 
tényadat 

KÖLTSÉGEK (EFt) (EFt) 
Ómassa kulcsosház működtetése (áram, víz, 
hulladékszállítás, egyszerűsített foglalkoztatás és 
közterhe, IFA, tüzifa beszerzés) 

500 266 

Hollóháza kulcsosház működtetése (áram, víz, 
gáz, hulladékszállítás, épületbiztosítás, egyszerűsített 
foglalkoztatás és közterhe) 

500 127 

Versenyek, rendezvények 
(Évnyitó túra, 120 év 120 km jubileumi túrasorozat, 
Népek Tavasza teljesítménytúra, Nagy-Milic túra, 
Encián Kupa, kitűző alapanyaggal támogatott 
teljesítménytúrák) 

1600 1563 

Értekezletek (Szövetségünk közgyűlése terembérlet, 
frissítő, MTSZ elnök-főtitkári értekezlet részvételi díj, 
MTSZ értekezletre, közgyűlésre utazás költsége, 
elnökségi ülés utazási költség) 

250 87 

Egyéb működés (irodaszer-nyomtatvány-3eFt, 
könyvelési díj-118eFt, pénztárosi munkabér-járulék-
122eFt, postaköltség-27eFt, fénymásolás-9eFt, 
honlap-3eFt, telefon-46eFt, bankköltség-42eFt, egyéb 
(pályázati reg.díj, kiküldetés, stb.-34eFt) 

800 404 

Technikai munkák (festékvásárlás) 400 138 
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Oktatás (terembérlet, fénymásolás, túravezetői 
jelvény) 30 58 

Értékcikkvásárlás 200 53 
Tagdíj (MTSZ) 160 145 
Egyéb (közgyűlés kitüntetettjeinek díjazása, jogi 
előadás) 0 31 

Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása (Korábbi 
években és 2012-ben beszerzett kisértékű eszközök) 224 138 

Közhasznú tevékenység költségei összesen (I.) 4664 3010 
Vállalkozási tevékenység költsége (II.) 800 271 

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (I.-II.) 5464 3281 

Eredmény (összes bevétel-összes költség) 406 1316 
 
 
Pénzkészletérték (pénztár+bank) 

• 2012.01.01.-én: 6.366 e Ft (  75 e Ft pénztárban + 6.291 e Ft bankban) 
• 2012.06.30.-án: 7.893 e Ft ( 290 e Ft pénztárban + 7.603 e Ft bankban) 

 
 
 
Miskolc, 2012. július 24. 
 
 
 
 
 

Összeállította: Bernáth Marietta 


