BFTE Éves megismételt taggyűlés 2014.
Jegyzőkönyv

Helye: 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet
Ideje: 2014.05.11, vasárnap 8.00 óra
Boronkai József: Köszöntöm a megjelenteket! A BFTE aktuális taglétszáma 103 fő, a jelenléti
ív alapján 14 fő van jelen, a megismételt közgyűlés határozatképes.
A közgyűlés lejegyzéséhez kérem válasszunk jegyzőkönyv vezetőt, javaslatom Kiss Anett.
Kiss Anett: Vállalom a jegyzőkönyv vezetést.
Boronkai József: Kérem szavazzunk a jegyzőkönyvvezető személyéről.
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
Boronkai József: Szükségünk van továbbá 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőre. Javaslom Márkus
Szilárd és Kerékgyártó Enikő.
Márkus Szilárd: A hitelesítést vállalom.
Kerékgyártó Enikő: A hitelesítést vállalom én is.
Boronkai József: Kérem szavazzunk a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről.
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
Boronkai József: Szükségünk van továbbá 2 fő szavazat számlálóra. Javaslom Makár Krisztián
és Balina Viktória.
Makár Krisztián: Vállalom számlálást.
Balina Viktória: Vállalom számlálást.
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 2013 évről.
2./ Gazdasági beszámoló a 2013 évről.
3./ Közhasznúsági beszámoló a 2013 évről.
4./ Felügyelő bizottság jelentése.
5./ 2014. évi költségvetés tervezet elfogadása, 2014. évi terveink.
6./ 2014. évi tagdíj mértékének megállapítása.
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7./ Egyebek.
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
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1. napirendi pont
BFTE - Az Elnökség beszámolója a 2013 évről
Boronkai József:
Túrák
2013-ban egyesületünk 62 túrát szervezett, melyen összesen 1289 fő vett részt. Túráinkat 15
különböző túravezető vezette, akik között van 2 megbízott túravezető is, de 13 aktív ,
vizsgázott túravezetővel bonyolítottuk le túráinkat. 17 különböző hegységben jártunk 2013ban, ezek közül 6 hazai (Aggteleki karszt, Bükk-hegység, Mátra, Zemplén, Gömör, Szatmár) és
11 külföldi, de mind elérhető közelségben van, főképp a Kárpát-medencében. 43 alkalommal
szerveztünk 1 napos túrát, a fennmaradó események 2-5 napot öleltek fel. A megtett utak
hossza összesen 1043 kilométer, a szintemelkedés ~36000 méter. Legrövidebb „túránk” 2,5 km
hosszú volt, a leghosszabb 24 km. Kitekintettünk a kerékpáros szakágba is két túra erejéig. Az
előző évhez viszonyítva minimálisan, de kevesebb összkilométert tettünk meg (~40 km a
különbség), de mindezt 250 fővel több résztvevővel, így mennyiség helyett minőséget
nyújtottunk.
Bronzjelvényes túrázó minősítést kapott Márkus Szilárd, ezüstjelvényes minősítést: Éles Péter,
Vajóczki Zsolt.
Makár Richárd:
III. Barangoló-Barlangoló teljesítménytúra és Majál szabadidős út átadó értékelése
A MAJÁL szabadidős utak 2010-ben kerültek kialakításra. Az elmúlt évek tapasztalatai és más,
természetjárással foglalkozó szervezetek visszajelzései alapján át kellett gondolnunk a
koncepciót, ugyanis a legrövidebb, sárga pötty jelzésű utat kevesen használták. Ennek egyik
oka, hogy mindössze egy 1,6 km hosszú, aszfaltozott útról van szó, amelyen nem sok látnivaló
akadt. Ezek után térképen megterveztük az utat, amely magával hozta a kék jelzésű út
változtatását is. Közben elkészült Diósgyőrben egy közösségi park, ahol a MAJÁL utakat is
hirdető információs tábla került kihelyezésre. A piros útvonalunk innen 100 méterre vezetett,
ezért ezt is megváltoztattuk, hogy keresztülvezessen ezen a parkon. Az alapkoncepcióban az
információs táblát a Zöld Nyíl projekt által kialakított új villamos végállomásra terveztük, de ez
csak 2013-ban készült el, ezért ennek a projektnek a keretében került végleges helyére az
információs tábla. A NEA szakmai pályázata segítségéve a változtatásokat meg tudtuk oldani.
Az útvonalak kialakítása után következett a III. Barangoló-Barlangoló teljesítménytúra és
családi nap. Ennek a rendezvénynek a keretében kívántuk népszerűsíteni az újonnan kialakított
útvonalat.
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A rendezvényen 134 résztvevő indult el, közülük mindössze néhányan nem fejezték be a
„versenyt”. A létszám az egész napos szemerkélő eső ellenére sikeresnek mondható. Mivel
09.14-én volt az országos Te szedd! akció, így mi is lehetőséget biztosítottunk különdíjakért a
szemétszedéshez. Többen is vállalkoztak erre a nemes feladatra, eredményeképpen pedig 6 db
120 literes zsáknyi szeméttől szabadították meg az erdőt.
Minden célba érkező emléklapot és kitűzőt kapott, majd zsíros kenyérrel és szörppel
vendégeltük meg őket. A sárga pötty úton indulóknak nevezési díjat sem kellett fizetni, amit
szintén a pályázati forrás megléte miatt tudtunk megtenni. A versenyeket bemutatók,
sportprogramok kísérték.
A tapasztalatok alapján a Barangoló-Barlangoló a következő évben is megrendezésre kerül,
esetlegesen új távokkal. Ezúton is köszönjük önkénteseinknek a segítséget, mind a verseny,
mind pedig az út kialakítása során.
Makár Marietta:
Nyári táborok
Ezen a nyáron is hirdettünk táborokat, a tavalyi felmérések és megbeszéléseink alapján azt
mondtuk, hogy a „kevesebb több” elvet érvényesítjük és így minden tábortípusból annyit
indítunk, amelyet azt gondoljuk meg fog telni, vagy legalábbis meg lesznek a minimális
létszámok. Ezek alapján az alábbi táborokat hirdettük meg:
Miskolc ZOO Napközi a Miskolci Állatkert és Kultúrpark területén 6 turnusban, június
17-től július 26-ig.
Bükki és nemcsak Bükki Kalandtúra Napközi a Bükk és Aggtelek területén 2 turnusban,
július 8-tól július 19 -ig.
Bükki Kerékpáros Napközi a Bükk területén 1 turnusban, július 29-től augusztus 2 -ig.
Ezek a napközis táborok mind elindultak, a Zoo táborok általában telített létszámmal.
Leggyengébben a legolcsóbb, egyszerű Bükki kalandtúrás csoport teljesített, éppen a minimum
létszámon indult.
A jövőben is ezt az utat érdemes választani, így jobban oda tudtunk figyelni 1-1 táborra,
turnusra és ez meghozta a gyümölcsét, hiszen így kevesebb táborral is szinte elértük a tavalyi
létszámot, és majdnem 200 fő gyermekkel tudtunk foglalkozni.
Egy szlovák-paradicsomi bentlakásos tábort is terveztünk, de erre gyermekek nem jelentkeztek,
így azt az egyesületi túráink közé vettük.
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Boronkai József:
Pályázatok, 1 % felhasználása
Az elmúlt évben pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz működési
költségeink kiegészítésére. A pályázatunk formailag és tartalmilag megfelelő volt, de a forrás
szűkössége miatt várólistára került. Körülbelül 700 pályázónak kellett volna lemondania a
pályázatáról ahhoz, hogy megkapjuk a támogatást, így az elmúlt évben működési költségre nem
nyertünk támogatást.
Ugyanennél a szervezetnél pályáztunk a szakmai kiíráson is, ahol a pályázatunkat teljes
mértékben támogatták (250.000 Ft). Itt a MAJÁL utak útvonalmódosítását végeztük, illetve a
Barangoló lebonyolítására lett plusz forrás. A pályázat utófinanszírozású, ami azt jelenti, hogy
miután elköltöttük a pénzt és elszámoltunk vele, akkor adják ide a pénzt. Ez a forrás 2014-ben
érkezett meg a számlánkra, beszámolóinkat elfogadták.
Szakmai pályázatot a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézethez is nyújtottunk be még
2012-ben, 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
áprilisában. A pályázati forrásból a szállást, étkezést, és a szakmai programot finanszíroztuk.
Az elmúlt évben 194.490Ft-ot kaptunk adó 1%-os felajánlásokból, melyet működési
költségekre és beszerzésekre kell majd fordítanunk.
Makár Richárd:
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 2013. évről
Makár Richárd:
Nyitókészlet:
Az Egyesület bankszámlájának egyenlege 2013. január 1-jén: 242.815 Ft és 1.287.313 Ft
lekötött betétben az aktuális értéken.
Az Egyesület házi pénztárának egyenlege 2013. január 1-jén: 29.345 Ft.
Nyitó pénzkészlet összesen: 1.559.473 Ft.
Záró készlet:
Az Egyesület bankszámlájának egyenlege 2013. december 31-én: 16.053 Ft és 1.206.258 Ft
lekötött betétben az aktuális értéken.
Az Egyesület házi pénztárának egyenlege 2013. december 31-én: 12.810 Ft.
Záró pénzkészlet összesen: 1.235.121 Ft.
2013. szakmai évi Bevételek
Tervezett (Ft)

Tényleges (Ft)

2.500.000

2.865.200

- Túrákra befizetett összeg

900.000

1.123.600

- Tagdíjbevétel

160.000

147.100

- Rendezvényszervezés, oktatás, útjelzés

200.000

196.800

- Apeh 1 %

170.000

194.490

30.000

55.511

- Pályázat

470.000

470.000

- Támogatás

300.000

510.000

10.000

4.374

4.740.000

5.567.075

Tervezett (Ft)

Tényleges (Ft)

1.400.000

2.333.090

- Túra költségei

900.000

1.185120

- Rendezvény, oktatás, útjelzés

200.000

618.336

- Működési kts (irodabérlet, könyvelés)

340.000

266.000

- Táboroztatásra befizetett összeg

- Kamat

- Egyéb
Bevétel összesen
2013. szakmai évi Kiadások
- Táboroztatás költségei
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- Munkabér, járulékkal

1.360.000

904.745

- Kiküldetés

60.000

29.171

- Bank költség

30.000

38.516

- Posta, telefon, nyomtatvány, irodaszer

50.000

41.862

- Tárgyi eszköz beszerzés

200.000

136.498

- Egyéb

200.000

145.101

4.740.000

5.698.439

Kiadás összesen

Az egyesületünk kettős könyvvitelt alkalmaz. A nyitó és záró készlet adatai a naptári értékeket
jelzik. A kiadás, bevétel értékei a szakmai évhez kötődnek.
Eltérés a pénzforgalom és a kettős könyvvitel között:
Kiadásnál:
Pénzkiadás, de nem költség:- tárgyi eszköz

136.498

Összesen:

136.498

Költség, de nem pénzkiadás:
Amortizáció (Értékcsökkenési leírás) 571.sor

70.095

Összesen:

70.095

Pénzkészlet változás
nyitó pénzkészlet

1.559.473

záró pénzkészlet

1.235.121

Pénzeszköz változás (záró-nyitó)

-324.352

Korrigált bevétel
bevétel (2012-ben fizetett Zakopane túra előleg)

104.100

Összesen:

104.100

Korrigált kiadás
Költség+ ráfordítás (2012-ben fizetett domain 7112 + Eper díj 3000)

-10.112

pénzkiadás korrekció (2012 évi könyvelés 96000 +
2012 évi Egysz közteher foglalkoztatás 3000, fizetve 2013-ban)

99000

Összesen:

88.888
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Bevétel-kiadás különbözete
Korrigált bevétel

5.462.975

Korrigált kiadás

5.787.327

Különbözet

-324.352

Amennyiben nincs hozzászóló a felügyelő bizottság jelentése után szavazunk, a gazdasági
beszámoló elfogadásáról.

3. napirendi pont
BFTE - Közhasznúsági beszámoló a 2013 évről.
Boronkai József: A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének 2013. évi közhasznúsági
mellékletét a 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
Balina Viktória:
A Felügyelő bizottság összeült 2014. 04. 16-án a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének
irodájában (Miskolc, Kossuth u. 13. I. em) 17.00 órakor. Vizsgálat készült a 2013. év
gazdálkodásának vizsgálatáról.
Jelen volt: Balina Viktória, Kmeczkó Edit, Krajecz Enikő.
A BFTE Felügyelő bizottság vizsgálatának megállapításait a következőkben foglaltuk össze:
- A könyvvezetés megfelelő.
- Az Egyesület éves könyvelését megbízásra külsős cég végzi, az évközbeni iktatás az elnökség
feladata volt.
- Ellenőrizve a bevételi és a kiadási bizonylatokat, azokat tartalmilag és formailag rendben
találtuk.
- A pénztári bizonylatok áttekinthetők és ellenőrizhetők.
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A záró készlet 2013 december 31-én: Az Egyesület bankszámlájának egyenlege 2013.
december 31-én: 16.053 Ft és 1.206.258 Ft lekötött betétben az aktuális értéken. Az Egyesület
házi pénztárának egyenlege 2013. december 31-én: 12.810 Ft. Záró pénzkészlet összesen:
1.235.121 Ft.
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.

5. napirendi pont
2014. évi költségvetés tervezet elfogadása, 2014. évi terveink
Makár Richárd: 2014. évi költségvetés tervezet
2014. évi bevétel

Tervezett (Ft)

- Táboroztatásra befizetett összeg

2.800.000

- Túrákra befizetett összeg

1.200.000

- Tagdíjbevétel

150.000

- Rendezvényszervezés, oktatás, útjelzés

200.000

- Apeh 1 %

175.000

- Kamat

25.000

- Pályázat

100.000

-Támogatás

500.000

- Egyéb

10.000

Bevétel összesen

5.160.000

2014. évi kiadás

Tervezett (Ft)

- Táboroztatás költségei (munkabér nélkül)

1.900.000
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- Túra költségei

1.200.000

- Rendezvény, oktatás, útjelzés

300.000

- Működési kts (irodabérlet, könyvelés)

300.000

- Munkabér, járulékkal

1.000.000

- Kiküldetés

30.000

- Bank költség

40.000

- Posta, telefon, nyomtatvány, irodaszer

50.000

- Tárgyi eszköz beszerzés

100.000

- Egyéb

150.000

Kiadás összesen

5.070.000

2014. évi terveink
Makár Richárd: 2014. évi túrák terv
A 2014. évi túranaptárat még előző év novemberében, decemberében összeállítottuk, ez alapján
valósítjuk meg túráinkat.
Összesen 47 túra szerepel a naptárban, ebből néhány olyan van, amelyet a megyei szövetség,
illetve más tagegyesület szervez. Tavaly készítettünk egy kérdőívet, miképp alakítsuk ezévi
naptárunkat, ennek a szellemében el is készült a túra ajánlat. Az eddigi jelentkezések alapján az
látható, hogy minden túrára van igény, de a többnapos utak létszáma elmarad a várttól. Ez
betudható annak is, hogy nagyobb volt a kínálat ebben a kategóriában. Itt lehet, hogy túlzottan
a felméréshez alakítottuk a túrákat és úgy látszik ez mégsem tekinthető biztos kiindulópontnak.
Sajnos van olyan túravezetőnk aki már ezéven nem vállalt feladatot, így a többieknek jutott
nagyobb szerep, több feladat. Tavalyi évben nem igazán voltak kelendőek a kerékpáros túrák,
így most inkább a mások által szervezett utakat ajánljuk ki tagjainknak.
Makár Marietta: 2014. évi táborok terv
Ezévben az alábbiak szerint hirdetjük a napközis táborainkat:
2014.06.16-06.20: nemcsak Bükki KalandoZOO
2014.06.23-06.27: Miskolc ZOO "A" hét
2014.06.30-07.04: Miskolc ZOO "B" hét
2014.07.07-07.11: Miskolc ZOO "A" hét és nemcsak Bükki Kalandtúra "A" hét
2014.07.14-07.18: Miskolc ZOO "B" hét és nemcsak Bükki Kalandtúra "B" hét
2014.07.21-07.25: Miskolc ZOO "A" hét és Bükki Kerékpáros
2014.07.28-08.01: Miskolc ZOO "B" hét
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A kínálat a tavalyihoz hasonló. Új az első turnus, ami azért lett kialakítva, hogy afféle
betekintés legyen minden táborunkba, ill tavaly a Zoo 1. hét kevés fővel indult.
Boronkai József: 2014. évi egyéb tervek
elsődleges:
- Majál utak karbantartása.
- Barlangos JT karbantartás, túrabejárások tapasztalatai alapján
- Pályázatok figyelemmel kísérése, benyújtása (NEA, NCSSZI, Önkormányzati Alapok)
- Jelzésfestés, OKT projekt
másodlagos, akár későbbi évekre:
- Tapolca utak karbantartása.
- Jelzésfestés, a Nagyvisnyó-Bálvány közötti szakaszon a Zöld +áttekintése
- Honlap és arculat megújítás
Makár Richárd:
Amennyiben nincs hozzászóló, a 2014. évi költségvetés tervezetről és terveink szavazzunk!
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

6. napirendi pont
2014. évi tagdíj mértékének megállapítása
Makár Richárd: Az elnökségnek nincs emelési javaslata, a 2015-től az ezéven is érvényben
levő díjakat javasoljuk:
Rendes tag éves tagdíja: 2000Ft / negyedév 500Ft
Kedvezményes: 1200Ft / negyedév 300Ft
Pártolói díj: 3000Ft
A saját tagdíjunktól függetlenül, ahogy az éven is történt, a fizetős MTSZ kedvezménykártyák
díját tagjaink maguk állják.
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

11

7. napirendi pont
Egyebek

Boronkai József: A Misek-ből érkezett megkeresés, hogy az egészségstratégia kialakításához
társadalmi szervezetet keresnek, ránk gondoltak. A felkérést elfogadtam.
Köszönöm mindenkinek a részvételt. A közgyűlést bezárom.

Kelt, Miskolcon, 2014. május 11-én
Makár Richárd

Kiss Anett

Levezető elnök

Jegyzőkönyv vezető

Márkus Szilárd

Kerékgyártó Enikő

Jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyv hitelesítő

Boronkai József
BFTE elnök
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