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Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete 

3531 Miskolc, Vászonfehérítő u. 64. 3/2 

 

 

 

Határozatok Tára 
  



 

2 
 

2017. 

 

BFTE/EL/2017/1 (04.25) határozat 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

felvételre került a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének rendes tagjai közé. 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/EL/2017/2 (04.25) határozat 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

tagokat a tagdíj meg nem fizetése miatt az egyesület tagjai közül töröljük, tagságuk az 

egyesületünkben megszűnik. Egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/FB/2017/1 (05.11.) határozat  

Vizsgálat készült a BFTE 2016. év gazdálkodásáról. Az éves gazdálkodásról készült 

kimutatások és az éves mérleg – összhangban a számviteli törvénnyel – a valóságot tükrözik. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

Jelen volt: Apró Gergely, Csopa Éva, Jakab Zoltán. 

 

BFTE/TGY/2017/1 (05.26.) határozat  

Az Elnökség beszámolója a 2016 évről elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/TGY/2017/2 (05.26.) határozat  

Felügyelő Bizottság jelentése elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 
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BFTE/TGY/2017/3 (05.26.) határozat  

Gazdasági beszámoló a 2016. évről elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/TGY/2017/4 (05.26.) határozat  

Közhasznúsági beszámoló a 2016. évről elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/TGY/2017/5 (05.26.) határozat  

2017. évi költségvetés tervezet, 2017. évi terveink elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/TGY/2017/6 (05.26.) határozat  

2018. évi tagdíj új mértéke rendes tag számára elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. 18 igen, 1 tartózkodás és nem szavazat nélkül a javaslat elfogadva. 

 

BFTE/TGY/2017/7 (05.26.) határozat  

2018. évi tagdíj új mértéke kedvezményezett rendes tag számára elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. 18 igen, 1 tartózkodás és nem szavazat nélkül a javaslat elfogadva. 

 

BFTE/TGY/2017/8 (05.26.) határozat  

2018. évi tagdíj új mértéke pártoló tag számára elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. 18 igen, 1 tartózkodás és nem szavazat nélkül a javaslat elfogadva. 

 

BFTE/EL/2017/3 (11.24) határozat 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

felvételre került a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének rendes tagjai közé. 

Egyhangúlag elfogadva. 
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2018. 

 

BFTE/EL/2018/1 (05.10) határozat 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

felvételre került a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének rendes tagjai közé. 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/EL/2018/2 (05.10) határozat 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

tagokat a tagdíj meg nem fizetése miatt az egyesület tagjai közül töröljük, tagságuk az 

egyesületünkben megszűnik. Egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/FB/2018/1 (05.10.) határozat  

Vizsgálat készült a BFTE 2017. év gazdálkodásáról. Javítások után az éves gazdálkodásról 

készült kimutatások és az éves mérleg – összhangban a számviteli törvénnyel – a valóságot 

tükrözik. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

Igen szavazat: Apró Gergely, Csopa Éva, Jakab Zoltán. 

 

BFTE/TGY/2018/1 (05.25.) határozat  

Az Elnökség beszámolója a 2017. évről elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/TGY/2018/2 (05.25.) határozat  

Felügyelő Bizottság jelentése elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 
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BFTE/TGY/2018/3 (05.25.) határozat  

Gazdasági beszámoló a 2017. évről elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/TGY/2018/4 (05.25.) határozat  

Közhasznúsági beszámoló a 2017. évről elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/TGY/2018/5 (05.25.) határozat  

2018. évi költségvetés tervezet, 2018. évi terveink elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 
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2019. 

 

BFTE/EL/2019/1 (05.03) határozat 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

új tagok felvétele. Egyhangúlag elfogadva.  

 

BFTE/EL/2019/2 (05.03) határozat 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

tagokat a tagdíj meg nem fizetése miatt az egyesület tagjai közül töröljük, tagságuk az 

egyesületünkben megszűnik. Egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/FB/2019/1 (05.03.) határozat  

Vizsgálat készült a BFTE 2018. év gazdálkodásáról. Javítások után az éves gazdálkodásról 

készült kimutatások és az éves mérleg – összhangban a számviteli törvénnyel – a valóságot 

tükrözik. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

Igen szavazat: Apró Gergely, Csopa Éva, Jakab Zoltán. 

 

BFTE/TGY/2019/1 (05.17.) határozat  

Az Elnökség beszámolója a 2018. évről elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/TGY/2019/2 (05.17.) határozat  

Felügyelő Bizottság jelentése elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/TGY/2019/3 (05.17.) határozat  

Gazdasági beszámoló a 2018. évről elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 
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BFTE/TGY/2019/4 (05.17.) határozat  

Közhasznúsági beszámoló a 2018. évről elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/TGY/2019/5 (05.17.) határozat  

2019. évi költségvetés tervezet, 2019. évi terveink elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/TGY/2019/6 (08.23.) határozat  

Az alábbi tisztségviselők kaptak felhatalmazást a következő három évre: 

-1 fő a taggyűlés által választott elnök: 

Boronkai József 7 igen szavazatot kapott, elnök lett. 

-1 fő a taggyűlés által választott alelnök 

Hauer Tamás Péter 7 igen szavazatot kapott, alelnök lett. 

-1 fő a taggyűlés által választott elnökségi tag 

Mikola Rita 7 igen szavazatot kapott, elnökségi tag lett. 

-1 fő a taggyűlés által választott felügyelő bizottsági elnök 

Makár Richárd 9 szavazattal meg lett választva. 

- a taggyűlés által választott 2 felügyelő bizottsági tag 

Bernáth Marietta 8 szavazattal és Bodnár Emma 7 szavazattal megválasztásra került. 

Titkos szavazás.  

 

BFTE/EL/2019/3 (08.08) határozat 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

új tag felvétele. Egyhangúlag elfogadva.  
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2020. 

 

BFTE/EL/2020/1 (08.07) határozat 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

új tagok felvétele. Egyhangúlag elfogadva.  

 

BFTE/EL/2020/2 (08.07) határozat 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

tagokat a tagdíj meg nem fizetése miatt az egyesület tagjai közül töröljük, tagságuk az 

egyesületünkben megszűnik. Egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/FB/2020/1 (08.12.) határozat  

Vizsgálat készült a BFTE 2019. év gazdálkodásáról. Az éves gazdálkodásról készült 

kimutatások és az éves mérleg – összhangban a számviteli törvénnyel – a valóságot tükrözik. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

Igen szavazat: Bernáth Marietta, Bodnár Emma, Makár Richárd. 

 

BFTE/TGY/2020/1 (08.31.) határozat  

Az Elnökség beszámolója a 2019. évről elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/TGY/2020/2 (08.31.) határozat  

Felügyelő Bizottság 2019. évről szóló jelentése elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/TGY/2020/3 (08.31.) határozat  

Gazdasági beszámoló a 2019. évről elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/TGY/2020/4 (08.31.) határozat  

Közhasznúsági beszámoló a 2019. évről elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 
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BFTE/TGY/2020/5 (08.31.) határozat  

2020. évi költségvetés tervezet, 2020. évi terveink elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

  



 

10 
 

2021. 

 

BFTE/EL/2021/1 (05.30) 

„A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója”, 

valamint „Az egyszerűsített beszámoló kiegészítő melléklete” került elfogadásra.  

Egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

BFTE/EL/2021/2 (05.30) 

Egyesületi tagok felvétele: ---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

BFTE/EL/2021/3 (05.30) határozat  

Egyesületi tagok törlése: -----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

BFTE/FB/2021/1 (06.21.) határozat  

Vizsgálat készült a BFTE 2020. év gazdálkodásáról. Az éves gazdálkodásról készült 

kimutatások  

és az éves mérleg – összhangban a számviteli törvénnyel – a valóságot tükrözik. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

Igen szavazat: Bernáth Marietta, Bodnár Emma, Makár Richárd. 

 

BFTE/TGY/2021/1 (11.19.) határozat  

Az Elnökség beszámolója a 2020. évről elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/TGY/2021/2 (11.19.) határozat  

Felügyelő Bizottság 2020. évről szóló jelentése elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/TGY/2021/3 (11.19.) határozat  

Gazdasági beszámoló a 2020. évről elfogadásra került. 
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Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/TGY/2021/4 (11.19.) határozat  

Közhasznúsági beszámoló a 2020. évről elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

BFTE/TGY/2021/5 (11.19.) határozat  

2021. évi költségvetés tervezet, 2021. évi terveink elfogadásra került. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

 

Miskolc, 2022.04.28. 


