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Miskolci Helyiipari  

Természetbarát Egyesület 

 
2017 ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ 

3. melléklet 
 

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Túratársak! 

 

A 2017-es évet 1.692.767,- Ft induló tőkével kezdtük, mely összeget az alábbi tételek adják. 
OTP-nél vezetett folyószámlánkon előző évről áthozott egyenleg:  1.688.987 Ft  
Házipénztárban lévő készpénz maradványunk:                                     3.780 Ft  
 
Bevételeink a következők szerint alakultak. 
A személyi jövedelemadó 1%-ából visszautalt összeg 96.120 Ft, ami tovább is csökkenő 
tendenciát mutat. Az előző évihez képest 10.505 forinttal csökkent, annak ellenére, hogy 
taglétszámunk 24 fővel növekedett. 

Tisztában vagyok azzal, hogy egyre kevesebb olyan aktív tagunk van, aki adója 1%-át fel 
tudná ajánlani egyesületünk javára, ezért javaslom, kérjük meg fiatalabb, jövedelemmel 
rendelkező családtagjaikat is arra, hogy ilyen módon támogassák egyesületünket. 

Tagdíjból származó bevételünk 411.100 Ft. Ez 64.100,- Ft-tal haladta meg az előző évit, ami 
egyrészt a 24 fő létszámemelkedésből, másrészt a 200 és - nyugdíjasok, valamint tanulók 
esetében - 100 forintos emelésnek köszönhető összeg. Egy főre vetítve, havi átlagban az 
éves tagdíj mértéke 130 forint, ami mondjuk meg őszintén csak egy jelképes összeg. 

Létszámunk összetétele a következő: 

Aktív korúak:                     58 fő  

Nyugdíjas korúak:              189 fő 

Tanuló:                               14 fő 

Gyermek:         :                     4 fő 

Tartós munkanélküli:              1 fő 

Összesen:                      266 fő 

Bevételeinket megpróbáltunk a lehetőségekhez képest a leggazdaságosabb módon a tagok 
javára fordítani, ami nem volt egyszerű, mert a körülmények egyre nehezebbek, a 
szolgáltatások árai folyamatosan emelkednek. 

Azért nem adtuk fel. A 2016-os sikertelen pályázat után ismét pályáztunk, és sikerült 100.000 
Ft pályázati pénzhez jutni, amit irodalmi és kulturális emlékeink megismerésére fordítottunk. 
Felkerestük Madách Imre és Mikszáth Kálmán szülőhelyét Szlovákiában. Megtekinthettük 
Koltón a Teleki-Petőfi Múzeumot, melynek falai között töltötte mézesheteit Petőfi Sándor és 
Szendrei Júlia. Csodálatos 2 napot töltöttünk szatmári barangolásunk során, ahol Kaffka 
Margit, Móricz Zsigmond, Kölcsey Ferenc emlékhelyeket kerestünk fel. A három utazáson 
157 tagunk vett részt az emlékek felkutatásában. Továbbra is figyelemmel kísérjük az ilyen 
lehetőséget, és készen állunk annak megpályázására. 
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A túraköltségekre befizetett részvételi díj 2.959.500 Ft volt, ez az előző évihez képest, 

298.100 Ft plusz befizetés. Ezen összegből 10 db túrát szerveztünk 567 fő részvételével, 

összesen 1558 túranappal. Ami azt jelenti, hogy 2017. évben 61 fővel összesen 294 nappal 

többet tölthettünk el határainkon innen és túl - reményeim szerint – mindenki 

megelégedésére. 

Az egyéb bevételek sor alatt, ami ez esetben a kamatbevételt jelenti, 50 Ft bevétel szerepel. 

Mondhatnánk, említésre sem méltó, csupán az egyezőség miatt kell megemlítenem. 

Előzőek alapján 2017. évi összes bevételünk tehát 3.566.770 Ft, mely az előző évi 

maradvánnyal, együtt, mindösszesen 5.259.537 Ft 

Nézzük ezután, hogy hogyan gazdálkodtunk a meglévő pénzeszközeinkkel. 

A számlavezetési díjunk enyhén emelkedik, éves összege 10.737 Ft volt. 

A postaköltségünket viszont sikerült 46 százalékkal, 7.560 Ft-ra csökkenteni. Köszönhető ez 
annak, hogy egyre több tagtárs rendelkezik internettel, amit az egyesület igyekszik 
maximálisan kihasználni. Megjegyzem ennyi embert és ennyi programot összehangolni 
internet nélkül, nagyon nehéz lenne. Kérem, hogy aki még nem közölte e-mail címét, az 
tegye meg. Azok a tagtársak, akik menet közben változtatják meg e-mail címüket, 
szíveskedjenek jelezni azt a vezetőség felé. Itt szeretném megjegyezni, hogy a levelező 
listánk leginkább a gmail-es partnerekkel kommunikál, ezért aki teheti térjen át erre a 
rendszerre. Ezen kívül honlapunk naprakész kérem, hogy kísérjük figyelemmel 
információkat. 

Mivel 2016 évben az internetes honlap költsége áthúzódott 2017 évre, a költség itt duplán 
jelentkezett, ezért erre 48.260 Ft-ot fizettünk ki. 

A kulcsosház biztosítására 10.428 Ft-ot fizettünk, e költség emelkedése elhanyagolható 
mértékű az előző évi 10.314 Ft-hoz képest. 

A Megyei és Országos Természetjáró Szövetségnek összesen 33.700 Ft tagdíjat fizettünk, 
hasonlóan a tavalyihoz, ami taglétszámunk arányában változik. 

A bevételeinket taglaló fejezetben említett 10 db autóbuszos túrát sikerült 3.529.035 forintos 
ráfordítással biztosítani. Túravezetőink és túraszervezőink töretlen energiával, időt, 
fáradságot nem kímélve dolgoznak azon, hogy minden évben új, ismeretlen tájakat 
fedezzenek fel számunkra, és tárjanak elénk. Úgy érzem, ennek meg is van az eredménye, 
egyesületünk népszerűsége egyre növekszik. Büszkén jelenthetjük ki, hogy sikerült erre az 
évre is 10 olyan túrát szervezni, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére útjainkat 
teltházzal tudjuk indítani. Örömmel töltött el az a bizalom a tagok irányából, hogy a 
szervezés alatt álló utakra - mielőtt az részvételi díjak meghirdetésre kerültek volna – bátran 
jelentkeztek. Úgy gondolom, ez visszaigazolja a munkánkat. Szintén örültünk, hogy 
kezdeményezésünket, hogy „mindenki tegyen hozzá egy kicsit” több társunk is támogatta, és 
különböző városismertető sétákat szerveznek. A kezdeményezés nagy népszerűségnek 
örvend a szépkorúak körében. Köszönöm minden túravezetőnek és önkéntes 
idegenvezetőnek azt a munkát, amit a közösségünkért vállalt, és vállal a jövőben is. 

Egyesületünk – a nevezési díjak kifizetésével – továbbra is támogatja azon tagjait, akik 
különböző teljesítmény túrákon vesznek részt. Erre a célra az elmúlt évben 17.900 Ft-ot 
költöttünk, 42 %-kal többet, mint előző évben. 

Nyomtatványra, irodaszerre, tintapatronra összesen 11.785 Ft-ot, nyomdai költségre 2.450,-
forintot fordítottunk. 

A közgyűlési és túravezetői értekezletek megrendezéséhez szükséges terem bérlésre 
12.200 Ft-ot, pályázati díjra 3.000 Ft-ot fizettünk. 
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Apróbb eszközök, mint SD kártya és akku töltő beszerzésére, ami a meglévő GPS készülék 
működéséhez szükségeltetik, valamint a szintén meglévő számítógép javítására összesen 
19.610 forintot költöttünk. 

A Turista Emlékpark karbantartására 6.590 Ft-ot fordítottunk, ami fűnyíráshoz szükséges 
üzemanyag költségét fedezte. Ezt a munkát továbbra is Káplár Mihály tagtársunknak 
köszönhetjük. A terület rendben tartását a tagság végezte munkatúrákon.  

Én itt szeretném megköszönni minden tagtársunknak a munkáját, amivel bármilyen módon 
segíti közösségünket céljai elérésében és itt kérek mindenkit, hogy ki – ki tehetsége szerint 
vegye ki a részét e munkákból. Munkátokra a továbbiakban is számítunk, mivel reményünk 
van arra vonatkozóan, hogy az MTSZ anyagilag is támogatni fogja az emlékpark 
rendbetételét, de ehhez sok szervező munkára és sok-sok segítő kézre lesz szükség. 

Végezetül, a 2017. évi 3.566.770 Ft-os bevételünkkel szemben 3.713.255 Ft pénzkiadásunk, 
keletkezett, tehát 146.485 Ft-tal költöttünk többet, mint a tárgy évi bevételünk. Bízom benne, 
hogy mindenki találhatott valami szépet az éves kínálatukból, kihasználva a kedvező 
körülményeket, a közös összefogást, túravezetőink, vezetőink önzetlen munkáját.  

Záró pénzkészletünk 2017. december 31-én  
 
OTP folyószámlán:                                                    1.526.112 Ft 
Házipénztárban:                                                             20.170 Ft 
Mindösszesen:                                                          1.546.282 Ft 
 
Kérem a beszámolóm szíves elfogadását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miskolc, 2018. február 08. 
 
                                                                                               Dr. Kocsis Edit  
                                                                                                  MHTE elnök 


