BFTE Éves megismételt taggyűlés 2013.
Jegyzőkönyv
Helye: Teleki Tehetséggondozó Kollégium épülete, Teleki emlékszoba.
3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.
Ideje: 2013.05.10, péntek 16.30 óra
Boronkai József: Köszöntöm a megjelenteket! A BFTE aktuális taglétszáma 110 fő, a jelenléti
ív alapján 11 fő van jelen, a megismételt közgyűlés határozatképes.
A közgyűlés lejegyzéséhez kérem válasszunk jegyzőkönyv vezetőt, Székely Krisztinát
javaslom.
Székely Krisztina: A jegyzőkönyv vezetést 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. Szolnoki Józsefnét és Vajóczki
Zsoltot javaslom.
Szolnoki Józsefné: A hitelesítést természetesen vállalom.
Vajóczki Zsolt: A hitelesítést én is vállalom.
Boronkai József: Kérem szavazzunk a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről.
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
Boronkai József: Szavazatszámlálónak javaslom Izsépy Andreát és Papp Ágnest. A jelöltek
elfogadják a feladatot?
Izsépy Andrea: Igen, vállalom. Papp Ágnes: Igen, vállalom.
Boronkai József: Kérem szavazzunk a szavazatszámlálók személyéről.
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
Boronkai József: Átadom a szót levezető elnökünknek, Makár Richárd alelnöknek, az anyagok
nagy részét ő állította össze.
Makár Richárd: Ismertetem a napirendi pontokat, melynek kérem elfogadását.
Napirend:
1./ Az Elnökség beszámolója a 2012 évről.
2./ Gazdasági beszámoló a 2012 évről.
3./ Közhasznúsági beszámoló a 2012 évről.
4./ Felügyelő bizottság jelentése.
5./ Új alapszabály elfogadása
6./ Tisztújítás
7./ 2013. évi költségvetés tervezet elfogadása, 2013. évi terveink
8./ 2014. évi tagdíj mértékének megállapítása és egyebek
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
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1. napirendi pont
BFTE - Az Elnökség beszámolója a 2012 évről
Makár Richárd:
Túrák
2012-ben 66 meghirdetett és 23 egyéni túránk volt. A túrákon 1139 fő vett részt, közel
kétharmaduk nem egyesületünk tagjaként. Ebből látszik, hogy túráink ismertek, közkedveltek a
régióban és sokan tartanak velünk természetkedvelők. A megtett táv 1425 km, a leküzdött
szintemelkedés 41000 méter volt. A minősítési szabályzat szerint szerzett pontok száma közel
3000 pont.
A túráink zöme a Bükk hegységben, a Szlovák Paradicsomban és a Lengyel Tátrában zajlottak.
Új régiókban is túráztunk, mint a Júlia Alpok és a Cseh Paradicsom.
Túráinkat szakképzett túravezetők vezették. Egyesületünkben jelenleg 21 fő túravezető van,
ebből egy fő ezüstjelvényes, 20 fő bronzjelvényes túravezető. 2012-ben a Megyei
Természetjáró Szövetség szervezésében 16-an vettek részt gyalogos szakágban túravezetői
tanfolyamon és tettek eredményes vizsgát.
Az elmúlt évben egyesületünk tagjai közül 6 fő ezüstjelvényes, (Izsépy Andrea, Grósz
Benjámin, Pál György, Pálné Soltész Veronika, Makár Richárd, Székely Krisztina), egy fő
pedig bronzjelvényes (Éles Péter) természetjáró minősítést kapott.
A Bükk barlangjai jelvényszerző túramozgalmat 12 fő teljesítette.
Barangoló-barlangoló
A II. Barangoló-Barlangoló teljesítménytúránkra az előnevezés során 83-an jelentkeztek, ebből
az esős idő miatt 28-an nem jelentek meg, főképp a 8 km-es távon voltak otthon maradók.
A rövid távon 46 fő, a 16-km-esen 24 fő, és a 24km-es távon pedig 27 fő indult el, s 96 célba is
ért szintidőn belül. A túraverseny a Mobilitás heti rendezvénysorozat részeként szerepelt, így
nagyobb volt a médiatámogatása. A BAZ Megyei Természetjáró Szövetségtől 150 kitűzőt
kaptunk, melyet valamennyi résztvevő részére átadtunk.
Nyári táborok
A 2012.évi nyárra meghirdetett napközis 18 turnusból 14-et tudtunk beindítani, közel 200
résztvevővel. A Bükki ZOO csoportok közül mind a hét indult, átlagosan heti 22 fő
részvételével. Az egyhetes turnusok népszerűbbek voltak, a kéthetet választók száma jelentősen
csökkent.
A Bükki Kalandtúra napközi 6 turnusából 4 indult, sajnos ezek is elég alacsony létszámmal.
A Bükki Kerékpáros napközi egy turnussal és megfelelő létszámmal zajlott.
A bentlakásos táborokra, (Szlovák Paradicsom és Teresztenye) nem volt meg a minimális
létszám, ezért voltak visszamondott jelentkezőink. A Szlovák Paradicsomi programon viszont
családos jelentkezésekkel 25 fő vett részt.
Jó kezdeményezésnek bizonyult a napi-napközi, amit a szezon végére gondoltunk, de egy kicsit
későn kezdünk propagálni. Az ingyenes jelzésfestős napon több, mint 10 fő vett részt.
Jelzésfestés
A megyei szövetség által jelzésfestésre kiírt szakaszokból a Tatárdomb - Lillafüred K+ 8,0 ; a
Lillafüred - Ómassa K+ 7,0 ; a Helyi ipari forrás KO 0,3; a Kohász-út - Nagy-sánc KL 3,0; a
Kohász-út - Irén-forrás - Bükkszentlászló KO 2,5; és a Bükkszentlászló - Nagy-sánc SL 1,
részek felújítását végeztük el.
Tapasztalatunk, hogy a jelzésfestésben tagjaink kb. 10 %-a vesz részt, évről évre mindig
ugyanazon személyekre hárul a közösen vállalt feladat elvégzése. A táboroztatással
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összefüggésben már említettük, hogy, egy alkalommal ingyenes turistajelzést festő napot
szerveztünk, ők a Majál út egy szakaszában segítkeztek, hiszen a Barangoló-Barlangoló
túraverseny útvonalába eső Majál utakat és a Bükk Barlangjai túramozgalomhoz kapcsolódó
barlangkódokat is felújítottuk.
Pályázatok, 1 % felhasználása
Folyamatosan figyelemmel kísértük a pályázatkiírók felhívásait. Elsősorban működési
költségeink finanszírozásának céljából nyújtottunk be pályázatot a Nemzeti Együttműködési
Alaphoz.
2012 évre a megítélt támogatás mértéke 250.000,- Ft volt, melyet különböző működési
feladatokra, mint irodabérlet, könyvelési díj, fordítottunk.
Szakmai pályázatot a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézethez nyújtottunk be, a
Fenntarthatóbb jövőért – nemzedékek közti tudásmegosztás; családok motiválása a közös
tevékenységre címmel. A megítélt támogatás 220.000,- Ft, melyből a projektben részt vevő
családok az Ökológiai Intézet Gömörszőlősön szervezett programján vettek részt 2013-ban.
A személyi jövedelemadó felajánlásból közel 170.000 Ft érkezett, melyet rendezvényeink
lebonyolítására, költségeink finanszírozására szeretnénk majd fordítani a 2013 évi tervek
szerint.
Egyéb
A budapesti Zöld klub felkérésére, a "Lélegző városok" program keretében Lillafüreden,
Szilvásváradon, Jósvafőn, Aggteleken szerveztünk túrákat osztrák, erdélyi és magyar fiatalok
részvételével.
A megyei szövetségnek végzett segítő munkánkért egyesületünk 2 napra megkapta a Hollóházi
kulcsos házat, ahol a legtöbb munkát végző tagjaink részvételével csapatépítő tréninget
tartottunk.
A Tapolca-Majál utakon a feltétlenül szükséges karbantartásokat elvégeztük, a Tapolca
információs tábla elhelyezését a megyei szövetség, a megyei könyvtár és a miskolci
Tourinform biztosította beltéren, Görömbölyön pedig a Közösségi Ház kerítése mellé
helyeztük.
Az újonnan létrehozott Túra, Technikai és Ifjúsági Bizottságok az egyesületi feladok
elvégzésében szerepet vállaltak.
Hozzászólások vannak? Nincs hozzászóló, beszámoló elfogadásáról szavazzunk!
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
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2. napirendi pont
BFTE - Gazdasági beszámoló a 2012. évről
Makár Richárd:
Nyitókészlet:
Az Egyesület bankszámlájának egyenlege 2011. december 31.-én: 249.229 Ft és
944.928 Ft lekötött betétben az aktuális értéken
Az Egyesület házi pénztárának egyenlege 2011. december 31.-én: 40.540 Ft
Nyitó pénzkészlet összesen: 1.234.697 Ft
Záró készlet:
Az Egyesület bankszámlájának egyenlege 2012. december 31.-én: 242815 Ft és
1287313 Ft lekötött betétben az aktuális értéken
Az Egyesület házi pénztárának egyenlege 2012. december 31.-én: 29.345 Ft
Záró pénzkészlet összesen: 1.559.473 Ft
2012. szakmai évi Bevételek
- Táboroztatásra, túrákra befizetett összeg
- Tagdíjbevétel
- Rendezvényszervezés, oktatás
- Apeh 1 %,
- kamat
- Pályázat
- Támogatások
- Egyéb
Bevételek összesen:

Tervezett (Ft)
4.500.000
140.000
100.000
250.000
20.000
150.000
0
40.000
5.200.000

Tényleges (Ft)
3.752.015
162.800
201.700
173.621
63.537
0
320.000
3.801
4.707.474

Tervezett (Ft)
3.500.000
800.000
30.000
150.000
90.000
100.000
150.000
180.000
200.000
0

Tényleges (Ft)
2.879.219
824.500
24.680
46.034
54.616
244.018
0
215.000
236.333
145.219

5.200.000

4.669.619

2012. szakmai évi Kiadások:
- Táboroztatás, túra költségei:
- Munkabér, járulékkal
- Bank költség
- Posta, telefon, nyomtatvány, irodaszer
- Kiküldetés
- Rendezvény, oktatás, útjelzés
- Tárgyi eszköz beszerzés:
- Irodabérlet:
- Egyéb:
- Értékcsökkenési leírás
Kiadás összesen:

Az egyesületünk 2012-ben áttért a kettős könyvvitelre. A nyitó és záró készlet adatai a naptári
értékeket jelzik. A kiadás, bevétel értékei a szakmai évhez kötődnek.
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Eltérés a pénzforgalom és a kettős könyvvitel között:
Bevételnél:
Pénzbevétel, de nem árbevétel a Zakopane 2013.01. út előlege
Kiadásnál:
Pénzkiadás, de nem költség: Dotroll domain név
Nea pályázati díj
összesen:
Költség, de nem pénzkiadás:
Könyvelési díj
Amortizáció (Értékcsökkenési leírás) 571.sor
Amortizáció (Értékcsökkenési leírás) 572.sor
2013.0112-én fizetett járulék
összesen:

104.100
8.418
3.000
11.418
96.000
42.739
52.500
3.000
194.239

Pénzkészlet változás
nyitó pénzkészlet
záró pénzkészlet
pénzeszköz változás (záró-nyitó)

1.234.697
1.559.473
324.776

Korrigált bevétel
bevétel
bevétel korrigálás
összesen:

4.707.474
104.100
4.811.574

Korrigált kiadás
Költség+ ráfordítás
pénzkiadás korrekció
Költség korrekció
összesen:

4.669.619
11.418
-194.239
4.486.798

Bevétel-kiadás különbözete
Korrigált bevétel
Korrigált kiadás
különbözet

4.811.574
4.486.798
324.776

Amennyiben nincs hozzászóló a felügyelő bizottság jelentése után szavazunk, a gazdasági
beszámoló elfogadásáról.
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3. napirendi pont
BFTE - Közhasznúsági beszámoló a 2012 évről.
Boronkai József: A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének 2012. évi közhasznúsági
mellékletét az új törvény szerinti PK-142 nyomtatványon készítettük el.
A nyomtatvány az 1. számú mellékletként található meg.
Makár Richárd: Van-e hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászóló a felügyelő bizottság
jelentése után szavazunk, a közhasznúsági beszámoló elfogadásáról.
4. napirendi pont
BFTE - Felügyelő bizottság jelentése
Boronkai József: A bizottsági tagok elfoglaltságaik miatt nem tudtak eljönni a taggyűlésre, így
felolvasom az általuk megküldött anyagot:
A Felügyelő bizottság összeült 2013. 04. 27-én a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének
irodájában (Miskolc, Madarász V. u. 4) 10.30 órakor. Vizsgálat készült a 2012. év
gazdálkodásának vizsgálatáról.
Jelen volt: Kmeczkó Edit, Éles Péter, Makár Krisztián. A Felügyelő Bizottság elnöke Kmeczkó
Edit a korábbi választás alapján.
A BFTE FB vizsgálat megállapításait a következőkben foglaltuk össze: . A könyvvezetés
megfelelő. Ellenőrizve a bevételi és a kiadási bizonylatokat, azokat tartalmilag és formailag
rendben találtuk. Az Egyesület éves könyvelését megbízásra külsős cég végzi, az évközbeni
iktatás a titkár feladata volt. A pénztári bizonylatok áttekinthetők és ellenőrizhetők.
A záró készlet 2012 december 31-én: Az Egyesület bankszámlájának egyenlege 242815 Ft és
1287313 Ft lekötött betétben az aktuális értéken. Az Egyesület házi pénztárának egyenlege
29.345 Ft. Záró pénzkészlet összesen: 1.559.473 Ft
Az egyesületi tárgyak leltára, az irodában található füzettel egyező, rendben van, hiány/többlet
nincsen. A fentieket is figyelembe véve 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: Ezután pedig a gazdasági beszámoló (2 napirendi pont) elfogadásáról
szavazzunk!
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
Makár Richárd: Most pedig a közhasznúsági beszámoló (3. napirendi pont) elfogadásáról
szavazzunk!
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
6

5. napirendi pont
BFTE - Új alapszabály elfogadása
Makár Richárd: 2012 évben úgy egyhangúlag határozott a közgyűlés, támogatja az elnökséget,
hogy kidolgozzon egy új alapszabályt, melyben elnökségi tagokkal bővítenénk a jelenlegi 3 fős
elnökséget. Az elkészült tervezetet (2. számú melléklet) eljutattuk tagjainkhoz. Több
változatási kérelem is érkezett, ezeket pontok szerint végig tárgyaljuk és erről pontonként
szavazunk. Amennyiben lenne további megjegyzés, akkor azt kérem jelezni.
I. Általános adatok
Kiküldött javaslat:
I. 3. pont: az egyesület angol nyelvű elnevezése: Young Tourist Association of Bükk
Mountains
Izsépy Andrea javaslata:
Nem kell az angol elnevezés, az I. 3. pont törlése.
Ki támogatja az eredeti elképzelést, a kiküldött javaslatot:
Nyílt szavazás. 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás. Az eredeti verzió, a kiküldött javaslat marad a I.
3. pont szövegében.
II. Az egyesület céljai, tevékenységei
Kiküldött javaslat:
II. 4. Egyéb természetjárással, természettel kapcsolatos tevékenységek, mint szakmai
előadások, szakértői tevékenység, egyebek.
Izsépy Andrea javaslata:
II. 4. Egyéb természetjárással, természettel kapcsolatos tevékenységek, mint szakmai
előadások, egyebek.
Ki támogatja az eredeti elképzelést, a kiküldött javaslatot:
Nyílt szavazás. 6 igen, 3 nem és 2 tartózkodás. Az eredeti verzió, a kiküldött javaslat marad II.
4. pont szövegében.
Kiküldött javaslat:
II. 6. pont: A tagok képviselete sportügyekben.
Izsépy Andrea javaslata:
A II. 6. pont törlése.
Ki támogatja az eredeti elképzelést, a kiküldött javaslatot:
Nyílt szavazás. 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás. Az eredeti verzió, a kiküldött javaslat marad a
II. 6. pont szövegében.
Kiküldött javaslat:
II. 7. pont: Egyesületi létesítmények üzemeltetése.
Izsépy Andrea javaslata:
A II. 7. pont törlése.
Ki támogatja az eredeti elképzelést, a kiküldött javaslatot:
Nyílt szavazás. 10 igen, 1 nem és 0 tartózkodás. Az eredeti verzió, a kiküldött javaslat marad a
II. 7. pont szövegében.
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Kiküldött javaslat:
II. 8. pont: Kapcsolattartás más társadalmi szervezetekkel.
Izsépy Andrea javaslata:
A II. 8. pont Kapcsolattartás más az alaptevékenység megvalósítása érdekében más hasonló
tevékenységet folytató szervezetekkel.
Ki támogatja az eredeti elképzelést, a kiküldött javaslatot:
Nyílt szavazás. 10 igen, 1 nem és 0 tartózkodás. Az eredeti verzió, a kiküldött javaslat marad a
II. 8. pont szövegében.
Kiküldött javaslat:
II. 11. pont: Az Egyesület szolgáltatásait tagjain kívül mások is igénybe vehetik.
Izsépy Andrea javaslata:
A II. 11. pont törlése.
Ki támogatja az eredeti elképzelést, a kiküldött javaslatot:
Nyílt szavazás. 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás. Az eredeti verzió, a kiküldött javaslat marad a
II. 11. pont szövegében.
V. tagok jogai, kötelességei
3.. A rendes tagok kötelezettségei
Kiküldött javaslat:
V. 3. D. pont az egyesület rendes tagja köteles betartani az elnökség határozatait
Izsépy Andrea javaslata:
A V. 3. D. pont törlése.
Ki támogatja az eredeti elképzelést, a kiküldött javaslatot:
Nyílt szavazás. 9 igen, 2 nem és 0 tartózkodás. Az eredeti verzió, a kiküldött javaslat marad a
V. 3. D. pont szövegében.
VI. Az Egyesület szervezete és működése 1. - taggyűlés
3. a taggyűlés összehívása
Kiküldött javaslat:
VI. 3. F. pont írásban kell összehívni, a tag által erre a célra megadott elérhetőségére:. e-mail
címére
Izsépy Andrea javaslata:
VI. 3. F. pont írásban kell összehívni, a tag által erre a célra megadott elérhetőségére:. e-mail
címére és az egyesületi honlapon
Ki támogatja az eredeti elképzelést, a kiküldött javaslatot:
Nyílt szavazás. 0 igen, 11 nem és 0 tartózkodás.
Ki támogatja Izsépy Andrea elképzelését:
Nyílt szavazás. 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás.
A második verzió, Izsépy Andrea javaslata lesz a VI. 3. F. pont szövegében.
VII. Az Egyesület szervezete és működése 2. - elnökség
7.) A elnök feladatai
Kiküldött javaslat:
VII. 7. H. pont vezeti a pénztárkönyvet
Izsépy Andrea javaslata a kettős könyvvitelből fakadóan nincs pénztárkönyv, hanem
pénztárjelentés van.
VII. 7. H. pont vezeti a időszaki pénztárjelentést.
Ki támogatja Izsépy Andrea elképzelését:
Nyílt szavazás. 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás.
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A második verzió, Izsépy Andrea javaslata lesz a VII. 7. H. pont szövegében.
Izsépy Andreától javaslat érkezett egy új VII. 7. L pontra.
L. Irányítja az egyesület céljainak és tevékenységeinek megvalósulását.
Ki támogatja Izsépy Andrea elképzelését:
Nyílt szavazás. 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás.
Izsépy Andrea javaslata lesz a VII. 7. L. pont szövegében.
Boronkai Józseftől javaslat érkezett egy új VII. 7. pontra kiegészítésére.
Az VII. 7. I-L pontokban jegyzet feladatok irányítása az elnök feladata, a munka elvégzését a
elnök mellett az alelnök, és az elnökségi tagok is végezhetik az elnök megbízása esetén.
Megjegyzésként az VII. 7. I, J, K pontok:
I.) kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait
J.) vezeti az egyesület tagnyilvántartását
K.) vezeti a határozatok tárát
Ki támogatja Boronkai József elképzelését:
Nyílt szavazás. 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás.
Boronkai József javaslata lesz kiegészítésképp a VII. 7. pont szövegében.
Több kiegészítés és javaslat nem érkezett sem korábban írásban, sem a jelenlevőktől, így kérem
az új alapszabályunk elfogadását, mely során a hatályos 2010. április 16. napján elfogadott „A
’BÜKKI
FIATALOK
TERMÉSZETJÁRÓ
EGYESÜLETE’
ALAPSZABÁLYA
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN” nevű alapszabály érvényét veszíti és
az egységbe foglalt új alapszabály lép érvénybe.
Nyílt szavazás. 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás.
A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének új Alapszabálya elfogadásra került, mely
egységes szerkezetben a jegyzőkönyv 3. számú mellékleteként megtalálható.
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6. napirendi pont
BFTE Tisztújítás
Makár Richárd: Lezajlott az új alapszabály szerinti előjelölési folyamat, de ha a jelenlevőknek
vannak még jelöltjei kérem jelezzék az egyes tisztségeknél.
-a taggyűlés által választott elnök
Jelölést elvállalta Boronkai József, van e más jelölt?
Nincs.
- a taggyűlés által választott alelnök
Jelölést elvállalta Makár Richárd, van e más jelölt?
Nincs.
-a taggyűlés által választott 3 elnökségi tag
Jelölést elvállalta Apró Gergely, Jakab Zoltán, Krajecz Enikő, Makár Marietta, van e más
jelölt?
Nincs.
-felügyelő bizottsági tag
Jelölést elvállalta Kmeczkó Edit, Krajecz Enikő, Balina Viktória van e más jelölt?
Nincs.
Kisosztom a szavazócédulákat. Kérek mindenkit felelősen, érvényesen szavazzon.
Izsépy Andrea: A szavazatok megszámlálása után az alábbi tisztségviselők kaptak
felhatalmazást a következő három évre:
-a taggyűlés által választott elnök:
Boronkai József 11 igen szavazatot kapott. (100 %)
- a taggyűlés által választott alelnök:
Makár Richárd 11 igen szavazatot kapott. (100 %)
-a taggyűlés által választott 3 elnökségi tag
Apró Gergely 9 igen szavazatot kapott. (82 %)
Jakab Zoltán 9 igen szavazatot kapott. (82 %)
Makár Marietta 10 igen szavazatot kapott. (91%)
Krajecz Enikő nem lett elnökségi tag 4 igen szavazatot kapott. (36 %)
Volt 1 érvénytelen szavazat
-felügyelő bizottsági tagok (3 fő)
Balina Viktória11 igen szavazatot kapott. (100 %)
Kmeczkó Edit 10 igen szavazatot kapott. (91 %)
Krajecz Enikő6 igen szavazatot kapott. (55 %)
Volt 1 érvénytelen szavazat
Boronkai József: Gratulálunk az új tisztségviselőknek és ezúton köszönjük a munkát a korábbi
elnökségnek, bizottsági tagoknak.
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7. napirendi pont
2013. évi költségvetés tervezet elfogadása, 2013. évi terveink
Makár Richárd:
2013. évi Bevételek:
Tervezett (Ft)
Bevétel:
- Táboroztatásra befizetett összeg

2.500.000

- Túrákra befizetett összeg

900.000

- Tagdíjbevétel

160.000

- Rendezvényszervezés, oktatás, útjelzés

200.000

- Apeh 1 %

170.000

- Kamat

30.000

- Pályázat

470.000

-Támogatás

300.000

- Egyéb
Bevétel összesen:

10.000
4.740.000

Kiadás:
- Táboroztatás költségei:

1.400.000

- Túra költségei:

900.000

- Rendezvény, oktatás, útjelzés:

200.000

- Működési kts (irodabérlet, könyvelés):

340.000

- Munkabér, járulékkal

1.360.000

- Kiküldetés

60.000

- Bank költség

30.000

- Posta, telefon, nyomtatvány, irodaszer

50.000

- Tárgyi eszköz beszerzés:

200.000

- Egyéb:

200.000

Kiadás összesen:

4.740.000
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Terveink: 2013. évi túrák terv
Fontos szempont volt, hogy minden érdeklődő megtalálja programjainkban a számára
legmegfelelőbbet, így a kisebb helyi túrák mellett magashegyi, kulturális, városlátogató, vízi
túrákat terveztünk minden évszakban. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy
meghirdetett túrát ne mondjunk le. Egymásra épülő új programokat is hirdettünk, a GömörTornai karsztvidéken, a felvidéken, a Zempléni hegységben. Felfrissítjük a Bükk barlangjai
túramozgalmunkat is.
A túrák szervezésében követjük a kialakult gyakorlatot, a túra előtt a kiírást már legalább két
hónappal feltöltjük, a jelentkezéseket központi email címen fogadjuk. Az utazással kapcsolatos
szervezés, a kiemelt programok lebonyolítása a túravezetők bevonásával a vezetőség feladata.
Túranaptárunk letölthető és nyomtatható verzióban honlapunkon január közepétől elérhető.
2013. évi táborok terv
Az sajnos látható tendencia, hogy az egyre nagyobb kínálathoz egyre kisebb a fizetőképes
kereslet társul, ezért az eddigi évekkel ellentétben szűkítjük a kínálatunkat, de úgy, hogy a
megmaradó táboroknál több figyelmet fordítunk a tervezésre, megvalósításra, így a színvonalat
tudjuk javítani. A Zoo tábor ezévben 6 egyhetes turnus indul. A túra tábornál két turnust
tervezünk, egyet, ami csak bükki utakat tartalmaz, és egyet, amiben egy Gömör-Tornai út van.
Kerékpáros turnusnál a bükki utakat tervezzük, kezdő vagy haladó csoport részére.
2013. évi egyéb tervek
- Tapolca-Majál utak karbantartása, új útvonal kijelölése a Majál vonalon, elsősorban a Natura
2000 útvonalán kívüli területen, ehhez már az engedélyt megkaptuk.
- Tapolcán táblaelhelyezés és Felső-Majláth tábla áthelyezés
- Barlangos JT karbantartás, túrabejárások tapasztalatai alapján
- Iroda bérlése/kedvezőbb költségű iroda bérlése az Ökológiai Intézetben
- Működési és szakmai pályázatok figyelemmel kísérése, benyújtása (NEA, NCSSZI,
Önkormányzati Alapok)
- Jelzésfestés, a Nagyvisnyó-Bálvány közötti szakaszon a Zöld +áttekintése
- Örökbefogadás a Vadasparkban
- Honlap és arculat megújítás
Amennyiben nincs hozzászóló, a 2013. évi költségvetés tervezetről és terveink szavazzunk!
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
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8. napirendi pont
2013. évi tagdíj mértékének megállapítása és egyebek
Makár Richárd: 2014-től az ezéven is érvényben levő díjakat javasoljuk:
Rendes tag éves tagdíja: 2000Ft / negyedév 500Ft
Kedvezményes: 1200Ft / negyedév 300Ft
Pártolói díj: 3000Ft
Tagdíjat így 2014-ben nem szeretnénk emelni. A saját tagdíjunktól független, de érdemes erről
beszélni. A BFTE, mint egyesület tagja az MTSZ-nek, tagjaink részére nyújtott MTSZ
kedvezménykártyák ezéven ingyenesek voltak, viszont, ha jövőre fizetős lesz, akkor ennek árát
rá terheljük azon tagjainkra, akik kérik az MTSZ kártyát.
Amennyiben nincs további hozzászóló, ki ért evvel egyet?
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
Köszönöm mindenkinek a részvételt. A közgyűlést bezárom.
Kelt, Miskolcon, 2013. május 10-én

Makár Richárd

Székely Krisztina

Levezető elnök

Jegyzőkönyv vezető

Szolnoki Józsefné

Vajóczki Zsolt

Jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyv hitelesítő

Boronkai József
BFTE elnök
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