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Beszámoló 

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

2010. III. negyedévi m őködésér ıl, programjairól, 

gazdálkodásáról 

 
 

A Szövetség 2010 III. negyedévi mőködése során mind szakmai, mind gazdasági 
szempontból az Alapszabály pontjait betartva folytatta mőködését, továbbra is ellátta 
mindazon feladatokat, melyeket a szervezet céljával összhangban az Alapszabály 
megfogalmaz. 
A kiemelt esemény naptárban szereplı III. negyedévi programok megszervezésére, 
illetve egyéb rendezvényeken történı részvételünkre idırendben az alábbiak szerint 
került sor. 
 
Július: 

• Kiemelt eseménynaptárban nem szerepelt programkiírás. 
 

Augusztus: 
• Az augusztus 26-29. között megrendezett 43. Friedenswanderung Találkozó  

programjának részeként szereplı bükki gyalogtúrák megvalósításához nyújtott 
segítséget a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség. Terepi bejárásokkal, a 
túraútvonalak tágabb környezetét bemutató leírások elkészítésével segítettük 
a nemzetközi program minél színvonalasabb megvalósítását. 
Az útvonalak bejárásánál, illetve a túrán résztvevı közel 200 fı biztonságos 
haladását segítı feliratok elhelyezésénél Bernáth Marietta, Fekete Tibor, 
Szőcs József és Zárdai István  vállaltak szerepet.  A túrák vezetésénél 
segítséget nyújtó túravezetık a pénteki napon a Diósgyıri Természetbarát 
Sport Klub tagjai: Cseh Tivadar, Fodor Gyula, Kerekesné Sz őcs Katalin, ifj. 
Kovács Béla, Veres Péter, Virányi Judit és Zsadányi  József. A szombati 
túravezetık pedig a Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró 
Szakosztályának tagjai: Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Karlaki Lajosné, 
Szőcs József, Varmuzsa Rezs ı és Varmuzsa Rezs ıné. 
A kétnapos feladatvállalásunkról szóló írásos beszámoló anyag fotókkal és 
köszönılevéllel dokumentálva a Szövetség honlapján megtalálható. 

 
Szeptember: 

• A 12. Zsongó Lillafüred szabadid ıs sport- és kulturális találkozó  
programja ugyan eredetileg nem szerepelt eseménynaptárunkban, a 
rendezıbizottság megkeresésére azonban felvettük a kapcsolatot a 
szervezıkkel és jeleztük részvételi szándékunkat. A tervezettek programok 
május hónapban a kialakult idıjárási helyzetre tekintettel bár elmaradtak, ám 
szeptember 4-5-én végül mégis megrendezésre kerültek. 
Mindkét napon információs pavilonjainkban vártuk a természetjárás iránt 
érdeklıdıket. A Szövetség felhívására több egyesület is aktív 
közremőködéssel vállalta a természetjárás népszerősítésének eme formáját. 
Ismeretterjesztı anyagokkal, tájékozódási teljesítménytúrák, versenyek, egyéb 
programok felhívásaival, természetjáró totóval és játszósarokkal fogadtuk a 
látogatókat. A 12. Zsongó Lillafüred sikeres megvalósításában segítséget 
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nyújtó közremőködık: a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete tagjai - Apró 
Gergely, Dargai Dalma, Kovács Nikolett, Krajecz Eni kı, Makár Bence, 
Makár Marietta, Makár Richárd -, a Vasutas Természetjárók Bükki 
Egyesülete természetjárói – Hegedős Péterné Miklós Zsuzsa, Kiss 
Zoltánné, Kovács László, Orosz János  -, a Diósgyıri Természetbarát Sport 
Klub tagjai közül Balkányi Ferenc, ifj. Kovács Béla, Váradi Zsófia , a 
Kazinbarcikai Természetbarát Egyesület természetjárói Garadnay Sándor, 
Szóráth Marianna , a Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró 
Szakosztályába tartozó Lugosi Judit és Takács Gabriella , valamint a 
Bernáth Bt. Természetjáró Körének tagjai közül Bernáth Marietta és Fekete 
Tibor .  
A kétnapos feladatvállalásunkról szóló írásos beszámoló anyag fotókkal és 
köszönılevéllel dokumentálva a Szövetség honlapján megtalálható. 

 
• Szeptember 13-20. között a Görömbölyi Kulturális Egyesület Természetjáró 

Klubjának és a Vasutas Természetjárók Baráti Körének, Bánréve közös 
szervezésében valósult meg a „Salzburgi körutazás”  program, melynek 
beszámolójának elkészítését Balogh Sándor klubvezetı vállalta. A programon 
résztvevık számára a Szövetség 40 db kitőzı elkészítését biztosította.  

 
• Szeptember 24-26. között a Pest Megyei Természetbarát Szövetség 

szervezésében, Tápiószelén került megrendezésre a Kelet-magyar 
Természetbarát Vezet ık Találkozója . A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró 
Szövetséget Zárdai István elnök képviselte. 

 
• Szeptember 24-én az Összefogás Varbóért Egyesület meghívására 

mutatkozott be szervezetünk a helyi lakosok és más meghívott vendégek elıtt. 
A Zsongó Lillafüred programhoz hasonlóan kiadványainkat és szervezetünk 
társadalmi szerepvállalásáról, feladatairól, céljairól, mindennapjairól szóló 
elıadásunkat ajánlottuk az érdeklıdık figyelmébe. Szövetségünk 
népszerősítésében Balkányi Ferenc, Bernáth Marietta és Demeter László  
nyújtottak segítséget. 

 
A  2010. III. negyedévi mőködés során 2010. augusztusában jogerıre emelkedett a 
2010. május 15-i Közgyőlésen elfogadott Alapszabály, melyrıl szóló bírósági végzést 
megkaptuk. A tagszervezetek részére az errıl szóló értesítést, valamint a hatályos 
Alapszabályt megküldtük. Az Alapszabály módosítással kapcsolatos bejelentési 
kötelezettségünknek a pályázatkezelı ESZA Nonprofit Kft. részére megtettük. 
A pályázatokkal kapcsolatos III. negyedévi beszámoló a 3./ napirendi pontban kerül 
áttekintésre. 
 
 
Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség mőködése teljes biztonságban volt. A 
2010. évi pénzügyi tervhez képest a 2010.09.30.-i állapotot a következı táblázat 
mutatja be. 
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B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség   
Bevétel- és költségadatok 2010.01.01.-2010.09.30. k özötti id ıszakban 
 Tényadat 2010. évi tervadat  

Összes bevétel (EFt) (EFt) 
NCA (Mőködési költségek támogatása) 0 900 

B.-A.-Z. megyei Önkormányzattól kapott támogatás 
(verseny rendezéshez) 

0 100 

Miskolc város Önkormányzattól kapott támogatás 
(turistautak felújításához) 

50 0 

ÉMÁSZ a Jövıért Alapítványtól kapott támogatás 200 0 
NCA (Északi Tájakon lap kiadásának támogatása) 0 0 
Ómassa kulcsosház szállásdíjbevétel 289 500 
Hollóháza kulcsosház szállásdíjbevétel 125 600 
Értékcikkárusítás 204 300 
Tagdíj 366 600 

Nevezési díj, részvételi díj (Népek Tavasza 
Teljesítménytúra, Nagy-Milic túra, Pilisi túra) 

1042 967 

Kapott bankkamat 115 140 
Oktatás 0 0 
SZJA 1 % 6 70 
Cartographia 0 0 

Zöld Kapcsolat Egyesület (Kocsonyafesztiválon való 
részvétel, kitőzıértékesítés) 

54 0 

Petıfi kilátó bérleti díja 823 823 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3274 5000 
   
 Tényadat 2010. évi tervadat  

Összes költség (EFt) (EFt) 
Ómassa kulcsosház mőködtetése 291 500 
Hollóháza kulcsosház mőködtetése 278 600 
Versenyek,rendezvények 993 521 
Értekezletek 125 300 
Egyéb mőködés 660 920 
Technikai munkák 130 200 
Oktatás 0 0 
Értékcikkvásárlás 84 200 
Bankköltség 66 140 
Tagdíj (MTSZ felé+Regionális Szöv.felé) 175 300 
Tárgyi eszköz vásárlás 40 0 

Északi Tájakon pályázat 2010. év 01-05 hó közötti 
költségei 

574 574 

Petıfi kilátóval kapcsolatos köktségek 10 0 
Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 150 300 

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 3576 4555 
Eredmény (összes bevétel-összes költség) -302  445 
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További kiegészítések a táblázatban szerepl ı adatokhoz: 
 
1./ A közhasznú célra, mőködtetésre tervezett 900 e Ft bevétellel szemben 684 e Ft 
támogatásban részesül a Szövetség. A támogatási szerzıdés megkötése 
folyamatban van. 
 
2./ A B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat támogatása megyei versenyek lebonyolítására 
100 e Ft összegő. A támogatási megállapodás aláírásra került, a támogatási 
összeget utófinanszírozás keretében az elszámolást követıen kerül sor. A 
felhasználást igazoló szakmai és pénzügyi beszámoló beadása 2010. június 23-án 
megtörtént. A támogatást a Népek Tavasza teljesítménytúra emléklap és kitőzı 
beszerzésére fordítottuk. A 100 e Ft támogatást még nem utalták át bankszámlánkra. 
 
3./ A Miskolc Város Önkormányzata által biztosított 50 e Ft támogatás a megyei 
turista utak jelzésének felújítására elıfinanszírozás keretében történt. A kapott 
támogatást festék-beszerzésre fordítottuk. A szakmai és pénzügyi beszámoló 
beadására 2010. június 30-án került sor. 
 
4./ A Tokaji Bakancsos Bortúra megrendezése 70 e Ft támogatásban részesült a B.-
A.-Z. Megyei Közgyőléstıl. A támogatási szerzıdés aláírásra került, a rendezvény 
megvalósult, a pályázati beszámoló elkészítése folyamatban van, a kapott támogatás 
még nem került jóváírásra a Szövetség bankszámláján. 
 
5./ ÉMÁSZ A Jövıért Alapítványtól kapott 200 e Ft támogatást szintén 
jelzésfelújításra biztosítja a támogató. 
 
6./ A kulcsosházak mőködtetésébıl származó bevétel mindkét ház esetében 
továbbra is elmarad a tervezett éves érték idıarányos összegétıl. Ómassa esetében 
ez kisebb mértékő, míg Hollóházánál jelentıs elmaradást jelent. Ómassa esetén 
pozitív változást jelent az elmúlt évhez képest, hogy a szeptember végéig realizált 
bevétel a tavaly éves összes bevételtıl 3 e Ft-tal marad el. 
 
7./ Tagdíjbevételünk 25 e Ft-tal emelkedett a félévi záró állapothoz képest, ennek 
ellenére az idıarányos része továbbra is elmarad a tavalyi év hasonló idıszakának 
bevételétıl. Az eltérés 94 e Ft. Oka elsısorban, hogy van három olyan egyesület, 
mely idén egyáltalán nem érvényesített (2009.12.31-én ezen egyesületek 
érvényesített létszáma 118 fı), ill. további három a tavalyi záró létszámának fele 
létszámára érvényesített. Ezen egyesületéknél kisebb emelkedés, így a 
tagdíjbevételbıl származó bevétel növekedés még valószínősíthetı. 
 
8./ A nevezési díjból, részvételi díjból származó bevétel 1.042 e Ft összértékének 
megoszlása az alábbi: Népek Tavasza Teljesítménytúra nevezési díjából 697 e Ft, 
Nagy-Milic túra részvételi díjából 165 e Ft, a Pilis-túra részvételi díjából 168 e Ft, míg 
a Tokaji Bakancsos Bortúrából  12 e Ft származik. 
 
9./ Kapott banki kamat tervezett éves értékének idıarányos része a várt értéknek 
megfelelıen alakult. Az utolsó negyedévben még további kb. 34 e Ft összegő 
kamatbevétel várható a meglévı lekötések alapján. 
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10./ Az SZJA 1 % 6 e Ft bevétele esetében megjegyezendı, hogy ezen összeg még 
a 2008. évi bevallások után 2009-ben felajánlott SZJA kiutalását jelenti. Az idei 
évben felajánlott SZJA 1 % átutalása, melynek várható összege 92.392 Ft, ezt 
követıen fog megtörténni. A kiutalásához szükséges adatlapot az adóhatóságnak 
megküldtük. A tavalyi évben átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény 
elektronikus megküldése folyamatban van. 
 
11./ Bár a szeptember 30-ig realizált bevétel a tervezett éves összeg idıarányos 
értékétıl 476 e Ft-tal elmarad, meg kell azonban jegyeznünk, hogy ennek oka többek 
között, hogy nem kaptuk még meg több megítélt pályázati támogatás ellenértékét. 
(pl. mőködési költség támogatás 684 e Ft, Önkormányzattól kapott támogatás 
verseny rendezéséhez 100+70 e Ft) 
 
12./ A kulcsosházak költségeinél meg kell jegyeznünk., hogy itt a bevétellel nem 
igazán szinkronban lévı költségeket figyelhetünk meg. Oka, hogy mind az ÉMÁSZ, 
mind a TIGÁZ esetében éves egyenlı köző a számlázás, mely az elızı évi használat 
alapján kerül megállapításra. Ezen kívül vannak olyan szolgáltatások 
(hulladékszállítás), melyet forgalomtól függetlenül tételesen kell fizetnünk. 
 
13./ A versenyek, rendezvények 2010. szeptember 30-ig felmerült 993 e Ft kiadásai 
közül 459 e Ft a Népek Tavasza Teljesítménytúránál merült fel ( Meg kell jegyezni, 
hogy itt 3000 db emléklapkészítés és 2000 db kitőzı vásárlás miatti összeg is 
felmerült többek között. Ezen beszerzéseknél pl. az emléklapok esetében a jövı évi 
verseny igényét is ebbıl fogjuk biztosítani, illetve a kitőzık esetében is rendelkezünk 
még készlettel, melynek egy része tagszervezetek teljesítménytúráinál, tájékozódási 
versenyénél kerül felhasználásra.) 
A Kocsonyafesztiválon való részvételhez kapcsolódó szállítás miatt 3 e Ft kiadás 
merült fel. A Természetjáró Farsangi bál bár elmaradt a csekély érdeklıdés miatt, a 
korábban megrendelt szolgáltatásokat már késın tudta csak lemondani a Szövetség, 
így azok ellenértéke 68 e Ft értékben felszámításra került. A Heves Megyei 
Természetbarát Szövetség által szervezett áprilisi kirándulás részvételi díja 168 e Ft 
volt, ennek bevételi oldala is ugyanilyen értékben jelenik meg. A Nagy-Milic túrával 
kapcsolatos kiadások összege 126 e Ft. Az Encián Kupával kapcsolatos kiadásokra 
47 e Ft-ot biztosított a Szövetség (ebbıl 20 e Ft-ot a térképek beszerzésére, 4 e Ft-ot 
oklevél beszerzésére, 2 e Ft-ot versenyzıi kartonpapír vásárlására, míg 21 e Ft-ot a 
pályakitőzéssel kapcsolatos utazási költségekre).  
A DTSK a Miskolc Városi Önkormányzatától szintén támogatásban részesült 
jelzésfestéssel kapcsolatos kiadások fedezésére. Tekintettel arra, hogy a 
turistajelzések felújítása Szövetségi feladat, így a DTSK által biztosított festék 
hozzájárulásért cserébe hasonló értékben támogatta az egyesület teljesítménytúráját 
a Szövetség. Ennek 06.30-ig felmerült értéke 30 e Ft. 
A különbözı berendezési tárgyak, kellékek Zsongó Lillafüred kétnapos rendezvényre 
történı oda-vissza szállítására 7 e Ft-ot költöttünk.  
A Tokaji Bakancsos Bor Teljesítménytúra kiadásaira 70 E Ft-ot fordítottunk, melynek 
támogatási forrásoldalának jóváírása a Szövetség bankszámláján egyelıre nem 
történt meg. 
A Zemplén Kupa tájékozódási verseny érem beszerzésére 6 e Ft-ot költöttünk. 
Tavalyi rendezvényhez kapcsolódó, viszont pénztárból idén januárban kifizetett 
költség volt még 9 e Ft értékben a Mikulástúrához kapcsolódó költség. 
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14./ Az értekezletekre elszámolt 125 e Ft összeg az alábbi kiadásokra oszlik meg:  
27 e Ft az évnyitó vezetıi értekezlet kiadása, 36 e Ft az MTSZ által szervezett elnök-
fıtitkári értekezleten való részvétellel kapcsolatban felmerült kiadás, míg 18 e Ft a 
Szövetség közgyőlésének reprezentációs kiadása volt. 14 e Ft-ot költöttünk az MTSZ 
elnökségi ülésén való részvételre, 27 e Ft-ot  a Kelet-magyar Természetbarát 
vezetıinek találkozóján való részvételi és utazási költségre. 3 e Ft-ot tett ki a varbói 
bemutatkozásra történı utazási költség. 
 
15./ Az egyéb mőködési költségek között szerepel többek között a könyvelési díj, 
munkabér és járulékai, postaköltség, ügyvédi díj, közjegyzıi díj, nyomtatvány, 
irodaszer, honlap éves díja, a közgyőlési és egyéb anyagok fénymásolási díja, 
kiküldetés költségek, eljárási illetékek pályázatok szerzıdéskötéséhez stb. Az egyéb 
mőködésnél elszámolt költség valamivel több mint felét (336 e Ft-ot) a könyvelési díj 
és munkabér+ járulékai teszik ki. 
 
16./ A technikai jellegő kiadásoknál 52 e Ft festékbeszerzésre, 7 e Ft pedig térkép 
lektorálás kiküldetéseként merült fel. 50 e Ft került kifizetésre az Aggtelek környéki 
jelzésfestésre, míg 21 e Ft a Zemplénben végzett munkákra. 
 
18./ A szeptember 30-i állapot a bevétel-költségek egyenlegének vonatkozásában 
bár veszteséget mutat, ennek azonban nem a meggondolatlan gazdálkodás az oka. 
A negatív egyenleg többek között a következı tényadatokon alapuló indoklással 
magyarázható: 

• Az Északi Tájakon pályázat 2010.01.01.-05.31. között felmerült 574 e Ft 
kiadásának bevétel oldali értékét 2009-ben már megkapta a Szövetség. 

• Több olyan rendezvény is lezajlott, melynek költségét már viselte a Szövetség, 
a támogatói forrásoldal azonban még nem jelenik meg a bevételek között 
(100+70 e Ft) 

• A mőködési költség támogatás 684 e Ft összege még szintén nem került 
jóváírásra. 

 
19./ Nyitó pénzkészlet 2010.01.01.-én: 4.881 e Ft. Záró pénzkészlet 2010.09.30.-án 
4.602 e Ft. 
 
 
Miskolc, 2010. szeptember 30. 
 
 
Összeállította: Bernáth Marietta        
         fıtitkár 
 
 
 
 


