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BFTE Éves megismételt taggyűlés 2018. 

Jegyzőkönyv 

 

Helye: 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. földszint, nagyterem/2. 

ideje: 2018.05.25, péntek 17.30 óra 

 

Boronkai József: Köszöntöm a megjelenteket! A BFTE aktuális taglétszáma 89 fő, a jelenléti ív 

alapján 15 fő van jelen, a megismételt taggyűlés határozatképes. 

A taggyűlés lejegyzéséhez kérem válasszunk jegyzőkönyv vezetőt, javaslatom Makár 

Barnabásnét.  

Makár Barnabásné: Igen, a feladatot vállalom. 

Boronkai József: Kérem szavazzunk a jegyzőkönyvvezető személyéről. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

Boronkai József: 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőre van szükségünk. Javaslom Bernáth Mariettát és 

Teslér Balázst. 

Bernáth Marietta: A feladatot elvállalom. 

Teslér Balázs: A feladatot vállalom. 

Boronkai József: Kérem szavazzunk a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

Boronkai József: 2 fő szavazat számlálóra van szükségünk. Javaslom Makkai Tamást és Mikola 

Ritát. 

Makkai Tamás: Vállalom a feladatot. Mikola Rita: Vállalom a feladatot. 

Boronkai József: Kérem szavazzunk a szavazatszámlálók személyéről. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

Boronkai József: Ismertetem a napirendi pontokat, melynek kérem elfogadását. 

Napirend: 

1./ Az Elnökség beszámolója a 2017 évről. 

2./ Gazdasági beszámoló a 2017 évről. 

3./ Közhasznúsági beszámoló a 2017 évről. 

4./ Felügyelő bizottság jelentése. 

5./ 2018. évi költségvetés tervezet elfogadása, 2018. évi terveink 

6./ 2019. évi tagdíj mértékének megállapítása 

7./ Egyebek 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

A napirendi pontok anyagait Makár Richárd alelnök állította össze átadom neki a szót, és 

kérem vezesse le továbbiakban a taggyűlést. 

 

1. napirendi pont 

Az Elnökség beszámolója a 2017. évről 

Makár Richárd: 

A napirendi pont anyagát kiküldtük előzetesen is, melyet ismertetek. (1. melléklet) 

Hozzászólások vannak? Nincs hozzászóló, beszámoló elfogadásáról szavazzunk! 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 
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2. napirendi pont 

Gazdasági beszámoló a 2017. évről 

Makár Richárd: 

A napirendi pont anyagát kiküldtük előzetesen is, melyet ismertetek. (2. melléklet) 

Amennyiben nincs hozzászóló a felügyelő bizottsági jelentés után szavazunk a gazdasági 

beszámoló elfogadásáról. 

 

3. napirendi pont 

Közhasznúsági beszámoló a 2017 évről. 

Makár Richárd A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének 2017. évi közhasznúsági 

mellékletét a PK-342 nyomtatványon készítettük el, a nyomtatványt anyagát kiküldtük 

előzetesen is, melyet ismertetek. (3. melléklet) 

Van-e hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászóló a felügyelő bizottsági jelentés után 

szavazunk, a közhasznúsági beszámoló elfogadásáról. 

 

4. napirendi pont 

Felügyelő bizottság jelentése 

Csopa Éva: A Felügyelő Bizottság 2018. 05. 10-én 17.30 órakor összeült a Bükki Fiatalok 

Természetjáró Egyesületének irodájában, Miskolc, Kossuth u. 13. I. em nagyteremben. Vizsgálat 

készült a 2017. év gazdálkodásáról. Jelen volt: Apró Gergely, Csopa Éva, Jakab Zoltán. 

A BFTE Felügyelő bizottság vizsgálatának megállapításait a következőkben foglaltuk össze:  

Az Egyesület éves könyvelését megbízásra külsős cég végzi, az évközbeni iktatás az elnökség 

feladata. Ellenőrizve a bevételi és a kiadási bizonylatokat, azokat tartalmilag és formailag 

rendben találtuk. A pénztári bizonylatok áttekinthetők és ellenőrizhetők. 

A könyvelésben találtunk hibákat, mely javítására felkértük a könyvelőt, miután ezt a javítást 

megkaptuk, az éves gazdálkodásról készült kimutatások és az éves mérleg – összhangban a 

számviteli törvénnyel – a valóságot tükrözik. 

 

Makár Richárd: Köszönjük, amennyiben nincs hozzászóló, a Felügyelő Bizottság jelentéséről 

szavazzunk! 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

Makár Richárd: Most pedig a korábban ismertetett gazdasági beszámoló, a 2 napirendi pont 

elfogadásáról szavazzunk! 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

Makár Richárd: Ezután pedig a korábban ismertetett közhasznúsági beszámoló, a 3. napirendi 

pont elfogadásáról szavazzunk! 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

5. napirendi pont 

2018. évi költségvetés tervezet, 2018. évi terveink 

Makár Richárd: A napirendi pont anyagát kiküldtük előzetesen, melyet ismertetek. (4. melléklet) 

Hozzászólások vannak? Nincs hozzászóló, beszámoló elfogadásáról szavazzunk! 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 
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6. napirendi pont 

2019. évi tagdíj mértékének megállapítása 

Makár Richárd: Az elnökség emelést nem javasol. Van-e valakinek javaslata a napirendi ponttal 

kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, marad a korábban elfogadott ár és kedvezményrendszer a tagdíj mértékére. 

 

7. napirendi pont 

Egyebek 

Makár Richárd: Korábban javaslat nem érkezett, amennyiben nincs hozzászóló, a 2018. évi 

taggyűlést bezárom! Köszönöm mindenkinek a részvételt.  

 

Kelt, Miskolcon, 2018. május 25-én 

 

 

 

 

 

 Makár Richárd Boronkai József 

 alelnök elnök 

 

 

 

 

 

  Makár Barnabásné 

  Jegyzőkönyv vezető 

 

 

 

 

 

 Bernáth Marietta Teslér Balázs 

 Jegyzőkönyv hitelesítő Jegyzőkönyv hitelesítő 

 



1. melléklet 

1. napirendi pont: BFTE - Az Elnökség beszámolója a 2017. évről 

 

Nyári táborok 

Az egyesület húzóereje a táboroztatás. 2017-es évben 15 napközis tábori turnusunk volt. A 

legnépszerűbb a Miskolc Zoo tábor 6 turnusa volt, a táborok áprilisban megteltek. 6 turnus Bükki 

KalandoZoo tábor és a 3 turnus Bükki Túra tábor mind megfelelő létszámmal indult el. 

Létszámunk 320 fő körüli volt, növekedés a korábbi évhez képest. A kérdőíves visszajelzéseink 

alapján a gyermekek és a szülők jelentős része jó időtöltésnek, megfelelő szolgáltatásnak tarja 

táborainkat. 

 

Túrák 

A 2017-es éven 49 túra, kirándulás került megszervezésre 1400 fő részvételével. Az ősztől a teljes 

előzetes túranaptárat át kellett tervezni Izsépy Andrea visszalépése miatt. Túrák számában ezután 

nem történt változás, de az irány megváltozott, főképp bükki, helyi tömegközlekedéssel 

megvalósuló túráké lett a főszerep. Új túravezetőként üdvözölhettük Hauer Tamás Pétert. 

 

Turistautak felújítása 

Egyesületünk által több, mint 50 km turistaút festése készült el a megyénkben (Bükk, Aggtelek, 

Zemplén) 2017 év májusától szeptemberig. Jelzésfestőink voltak a munkában: Bernáth Marietta, 

Fekete Tibor, Szamosi Csaba, Boronkai József, Makár Richárd, Kisszely Papp Ferencné, és 

segítőink Gál Krisztina, Zsiros Ferenc, Mikola Rita, Csarnai Béláné, Csarnai Béla, Solczi Ágnes, 

Bereczki Dániel, Bereczki Dánielné, Molnár Loránd, Takács László. 

 

1 %, egyebek 

Az elmúlt évben 125.115 Ft-ot kaptunk adó 1%-os felajánlásokból, melyet működési költségekre 

és beszerzésekre kell majd fordítanunk.  

Az elmúlt év elején egy fő kulturális közfoglalkoztatott segítette az egyesület munkáját, ami az 

adminisztrációt nagyban könnyítette. 2017. február 28-ával ez a lehetőség megszűnt. 

 

Összeállította: Makár Richárd alelnök 



2. melléklet 

2. napirendi pont BFTE - Gazdasági beszámoló a 2017. évről 

Nyitókészlet: 

Az Egyesület bankszámlájának egyenlege 2017. január 1-jén: 796640 Ft és 1237206 Ft lekötött 

betétben az aktuális értéken. 

Az Egyesület házi pénztárának egyenlege 2017. január 1-jén: 9055 Ft. 

Nyitó pénzkészlet összesen: 2042901 Ft.(2043eFt) 

Záró készlet: 

Az Egyesület bankszámlájának egyenlege 2017. december 31-én: 1123502 Ft és 1303258 Ft 

lekötött betétben az aktuális értéken. 

Az Egyesület házi pénztárának egyenlege 2017. december 31-én: 43790 Ft. 

Záró pénzkészlet összesen: 2470550 Ft.(2471eFt) 

 

2017. évi bevételek  

 Tervezett (eFt) Tényleges (eFt) 

- Táboroztatásra befizetett összeg 4500 4927 

- Túrákra befizetett összeg 800 252 

- Tagdíjbevétel 250 237 

- Rendezvényszervezés, oktatás, útjelzés 500 520 

- SZJA 1 % 100 125 

- Kamat 20 20 

- Támogatás 700 490 

- Egyéb/kerekítés 80 1 

Bevétel összesen 6950 6572 

 

2017. évi kiadások 

 Tervezett (eFt) Tényleges (eFt) 

- Táboroztatás költségei 3900 3679 

- Túra költségei 800 244 

- Rendezvény, oktatás, útjelzés 400 489 

- Működési kts (irodabérlet, könyvelés) 150 188 

- Munkabér, járulékkal 800 1403 

- Kiküldetés 100 83 

- Bank költség 50 52 

- Posta, telefon, nyomtatvány, irodaszer 50 4 

- Tárgyi eszköz beszerzés 300 0 

- Egyéb 100 2 

Kiadás összesen 6650 6144 

 

Összeállította: Makár Richárd 



4. melléklet 

5. napirendi pont BFTE 2018. évi költségvetés tervezet, 2018. évi terveink 

 

2018. évi költségvetés tervezet  

 

2018. évi bevétel  Tervezett (eFt) 

- Táboroztatásra befizetett összeg 5.800 

- Túrákra befizetett összeg 100 

- Tagdíjbevétel 250 

- Rendezvényszervezés, oktatás, útjelzés 50 

- Támogatás 600 

- Apeh 1 % 100 

- Kamat 10 

Bevétel összesen 6.910 

 

2018. évi kiadás Tervezett (eFt) 

- Táboroztatás költségei 4.500 

- Munkabér, járulékkal 1.900 

- Túra költségei 100 

- Rendezvény, oktatás, útjelzés 50 

- Kiküldetés 40 

- Működési költség 250 

- Bank költség 60 

- Egyéb 10 

Kiadás összesen 6.910 

  



2018. évi terveink  

 

2018. évi táborok terve 

Egyesületünk ez éven 4 féle tábort hirdet összesen 15 turnusban: 

- Miskolc ZOO napközis tábor - a hagyományos Zoo tábor,  

- Bükki TÚRA napközis tábor - a kalandvágyóknak, 

- Bükki KalandoZOO napközis tábor – a vegyes tábor 

- Erdei vándortábor a Börzsönyben. 

 

2018. évi túrák terv 

A 2018. évi túranaptárunk 35 túrát tartalmaz, főképp egynapos, bükki program. Túravezetőink 

száma lecsökkent, fő szerepet Hauer Tamás Péter vállal túrái megszervezésével.  

 

2018. évi egyéb tervek 

 

Törekszünk együttműködési megállapodásokat kötni civil szervezetekkel, melyeknek túrák 

lebonyolításában nyújtunk segítséget. 

 

összeállította: Makár Richárd 


