BFTE Éves megismételt taggyűlés 2015.
Jegyzőkönyv
Helye: 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet
Ideje: 2015.05.13, szerda 17.15 óra
Boronkai József: Köszöntöm a megjelenteket! A BFTE aktuális taglétszáma 118 fő, a jelenléti
ív alapján 13 fő van jelen, a megismételt közgyűlés határozatképes.
A közgyűlés lejegyzéséhez kérem válasszunk jegyzőkönyv vezetőt, javaslatom Izsépy Andreát.
Izsépy Andrea: Vállalom.
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 Nagyhaju
Nórát és Szőke Évát.
Nagyhaju Nóra: A hitelesítést vállalom. Szőke Éva: A hitelesítést vállalom.
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 Jakab Zoltánt és
Takács Lászlónét.
Jakab Zoltán: Vállalom számlálást. Takács Lászlóné: 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 2014 évről.
2./ Gazdasági beszámoló a 2014 évről.
3./ Közhasznúsági beszámoló a 2014 évről.
4./ Felügyelő bizottság jelentése.
5./ Elnökségi tag választása
6./ 2015. évi költségvetés tervezet elfogadása, 2015. évi terveink.
7./ 2015. évi tagdíj mértékének megállapítása, tagdíjszabályzat módosítása.
8./ Egyebek.
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
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1. napirendi pont
BFTE - Az Elnökség beszámolója a 2014. évről
Túrák
2014-ban egyesületünk 48 túrát szervezett, melyen összesen 1110 fő vett részt. Túráinkat 15
különböző túravezető vezette, akik között van 4 megbízott túravezető is, de 11 aktív, vizsgázott
túravezetővel bonyolítottuk le túráinkat. 20 különböző hegységben jártunk, ezek közül 7 hazai
(Aggteleki karszt, Bükk-hegység, Mátra, Zemplén, Pilis, Upponyi hegység, Karancs és
Medves) és 13 külföldi, melyből szinte mind a környező országokban található. 43 alkalommal
szerveztünk 1 napos túrát, a fennmaradó események 2-5 napot öleltek fel.
IV. Barangoló-Barlangoló teljesítménytúra
Ebben az évben a természet nem fogadta a rendezvényünket a kegyeibe, már hajnalban a sátor
állításakor szakadt az eső, ennek ellenére a rajt/célhelyet felállítottuk, de a pontőröket nem
indítottuk útnak, az a döntés született, hogy aki akar, az végigsétálhat az utakon, de nem
lesznek pontok és a cél sem tart nyitva a rendezvény végéig, vagyis a teljesítménytúrát
hivatalosan nem indítottuk el. Ennek ellenére körülbelül 20-25 ember elindult és bejárta az
útvonalakat. Mindenki előre megkapta az emléklapot és a kitűzőt. Reméljük 2015-ben nagyobb
szerencsénk lesz!
Nyári táborok
Minden évben, a nyári szünet első napjától 7-8 héten keresztül működtetünk napközis tábort.
Ezek a napközis táborok - főként a Zoo táborok - általában telített létszámmal működnek.
Próbáltunk a kevesebb több elve alapján inkább kevesebb típusú tábort szervezni, így jobban
oda tudtunk figyelni 1-1 táborra, turnusra és ez meghozta a gyümölcsét, hiszen így kevesebb
táborral is szinte elérjük a megszokott létszámot, és több mint 200 gyermekkel tudtunk
foglalkozni.
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. 2014-ben körülbelül 500 pályázónak kellett volna
lemondania a pályázatáról ahhoz, hogy megkapjuk a támogatást, így az elmúlt évben működési
költségre nem nyertünk támogatást.
Az elmúlt évben 182 646 Ft-ot kaptunk adó 1%-os felajánlásokból, melyet működési
költségekre és beszerzésekre kell majd fordítanunk.
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Közhasznúság
2014-ben a jogszabályi változások miatt elveszítettük a közhasznú jogállásunkat, amelyet
azonban azonnal vissza is kívántunk szerezni, ennek megfelelően módosítottuk az
alapszabályunkat és beadtuk a kérelmet. Több forduló után úgy tűnt, hogy az év végén
bejegyzik a közhasznú státuszunkat, de a BAZ Megyei Ügyészség megfellebbezte a bejegyző
végzést. A fellebbezés végkimeneteléről, a további teendőinkről a mai napig nem kaptunk
értesítést, így várhatóan rendkívüli taggyűlésen fogjuk rendezni az ügyet.
Makár Richárd:
Hozzászólások vannak? Nincs hozzászóló, beszámoló elfogadásáról szavazzunk!
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
2. napirendi pont
BFTE - Gazdasági beszámoló a 2014. évről
Nyitókészlet:
Az Egyesület bankszámlájának egyenlege 2014. január 1-jén: 16.053 Ft és 1.206.258 Ft
lekötött betétben az aktuális értéken.
Az Egyesület házi pénztárának egyenlege 2014. január 1-jén: 12.810 Ft.
Záró pénzkészlet összesen: 1.235.121 Ft.
Záró készlet:
Az Egyesület bankszámlájának egyenlege 2014. december 31-én: 765.382 Ft és 1.200.000 Ft
lekötött betétben az aktuális értéken.
Az Egyesület házi pénztárának egyenlege 2014. december 31-én: 19.735 Ft.
Záró pénzkészlet összesen: 1.985.117 Ft.
2014. szakmai évi Bevételek
- Táboroztatásra befizetett összeg
- Túrákra befizetett összeg
- Tagdíjbevétel
- Rendezvényszervezés, oktatás, útjelzés
- Apeh 1 %
- Kamat
- Pályázat
-Támogatás
- Egyéb
Bevétel összesen

Tervezett (Ft)
2.800.000

Tényleges (Ft)
3.883.000

1.200.000
150.000
200.000
175.000
25.000
100.000
500.000
10.000
5.160.000

95.600
133.200
0
182.646
18.174
250.000
600.000
0
5.162.620
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2014. szakmai évi Kiadások
- Táboroztatás költségei (munkabér nélkül)
- Túra költségei
- Rendezvény, oktatás, útjelzés
- Működési kts (irodabérlet, könyvelés)
- Munkabér, járulékkal
- Kiküldetés
- Bank költség
- Posta, telefon, nyomtatvány, irodaszer
- Tárgyi eszköz beszerzés (50.000 Ft feletti)
- Tárgyi eszköz beszerzés (50.000 Ft alatti)
- Egyéb
Kiadás összesen

Tervezett (Ft)
1.900.000
1.200.000
300.000
300.000
1.000.000
30.000
40.000
50.000

Tényleges (Ft)
3.387.195
232.659
130.458
178.303
447.930
50.887
36.375
41.045

100.000
0
150.000
5.070.000

169.590
50.380
0
4.724.822

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
2014-ben kifizetett, 2015-re is áthúzódó domain ktg:
- tárgyi eszköz
Összesen:

2.108
169.590
171.698

Költség, de nem pénzkiadás:
2013-ban kifizetett 2014évi domain ktg
Amortizáció (Értékcsökkenési leírás) 571.sor
Összesen:

1.306
104.602
105.908

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

1.235.121
1.985.117
749.996

Korrigált bevétel
bevétel
2014-ben befizetett 2015 évi utazás, tagdíj:
Összesen:

5.162.620
313.000
5.475.620
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Korrigált kiadás
Tényleges kiadás
Pénzkiadás korrekció
Összesen:

4.553.926
171.698
4.725.624

Bevétel-kiadás különbözete
Korrigált bevétel
Korrigált kiadás
Különbözet

5.475.620
4.725.624
749.996

Amennyiben nincs hozzászóló a felügyelő bizottság jelentése után szavazunk, a gazdasági
beszámoló elfogadásáról.
3. napirendi pont
BFTE - Közhasznúsági beszámoló a 2014 évről.
Boronkai József: A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének 2014. 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 2015. 04. 16-án a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének
irodájában (Miskolc, Kossuth u. 13. I. em) 17.00 órakor. Vizsgálat készült a 2014. 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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Az Egyesület bankszámlájának egyenlege 2014. december 31-én: 765.382 Ft és 1.200.000 Ft
lekötött betétben az aktuális értéken. Az Egyesület házi pénztárának egyenlege 2014. december
31-én: 19.735 Ft. Záró pénzkészlet összesen: 1.985.117 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
Elnökségi tag választása
Boronkai József: Makár Marietta elnökségi tag lemondása miatt új tagot kell választanunk. Az
alapszabály szerint ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága –
annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az
eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.
Az elnökség javaslata Kerékgyártó Enikő személyére esett, hiszen a táboros programokban
aktívan tevékenykedik, így át tudja venni Marietta szerepét.
A tagok előzetesen nem javasoltak senkit, kérdésem helyben van-e egyéb javaslat?
Nincs, akkor megkérdezem Kerékgyártó Enikőt, hogy vállalja e a jelölést?
Kerékgyártó Enikő: Igen vállalom.
Boronkai József: A szavazás az alapszabály szerint titkosan, írásban történik.
Jakab Zoltán: A szavazatok megszámlálása megtörtént. 13 igen szavazat, tartózkodás és nem
szavazat nélkül.
Boronkai József: Kerékgyártó Enikő egyesületi elnökségi tagnak meg lett választva.
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6. napirendi pont
2015. évi költségvetés tervezet, 2015. évi terveink
Makár Richárd: 2015. évi költségvetés tervezet
2015. évi bevétel
- Táboroztatásra befizetett összeg
- Túrákra befizetett összeg
- Tagdíjbevétel
- Rendezvényszervezés, oktatás, útjelzés
- Apeh 1 %
- Kamat
- Pályázat
-Támogatás
- Egyéb
Bevétel összesen
2015. évi kiadás
- Táboroztatás költségei (munkabér nélkül)
- Túra költségei
- Rendezvény, oktatás, útjelzés (munkabér, kiküldetés nélkül)
- Működési kts (irodabérlet, könyvelés)
- Munkabér, járulékkal
- Kiküldetés
- Bank költség
- Posta, telefon, nyomtatvány, irodaszer
- Tárgyi eszköz beszerzés
- Egyéb
Kiadás összesen

Tervezett (Ft)
3.800.000
600.000
150.000
1.000.000
200.000
10.000
100.000
600.000
50.000
6.510.000
Tervezett (Ft)
3.200.000
800.000
400.000
300.000
800.000
300.000
40.000
50.000
300.000
200.000
6.390.000

Boronkai József:
2015. évi terveink
2015. évi túrák terv
A 2015. évi túranaptárat még előző év végén összeállítottuk, ez alapján valósítjuk meg
túráinkat. Összesen 57 túra szerepel a naptárban, ebből több olyan van, amelyet a megyei
szövetség, illetve más tagegyesület szervez. Egyre több olyan túravezetőnk aki nem vállalt
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feladatot, így 8 emberre jut sajnos a jóval több feladat. Jó lenne ha új túravezetőket tudnánk
bevonni a csapatba.
2015. évi táborok terv
2015-ben az alábbi napközis táborokat indítjuk:
2015.06.16-06.19: Bükki KalandoZOO Első hét
2015.06.22-06.26: Miskolc ZOO "A1" hét
2015.06.29-07.03: Miskolc ZOO "B1" hét
2015.07.06-07.10: Miskolc ZOO "A2" hét; Bükki Kalandtúra "A" hét
2015.07.13-07.17: Miskolc ZOO "B2" hét; Bükki Kalandtúra "B" hét
2015.07.20-07.24: Miskolc ZOO "A3" hét; Bükki Kerékpáros Tekerős hét
2015.07.27-07.31: Miskolc ZOO "B3" hét.
2015. évi egyéb tervek
- Jelzésfestés: OKT projekt, GYOT előkészítés
- Majál Zöld út felújítása, Majál tábla kijavítása
- Barlangos JT karbantartása folyamatosan
- Pályázatok figyelemmel kísérése, benyújtása
Makár Richárd:
Amennyiben nincs hozzászóló, a 2015. évi költségvetés tervezetről és terveinkről szavazzunk!
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
7. napirendi pont
2015. évi tagdíj mértékének megállapítása
Makár Richárd: Az elnökségnek nincs emelési javaslata, a 2016-tól 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.
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Az alapszabály változások miatt esedékessé vált a tagdíjfizetési szabályzatunk felülvizsgálata.
Mivel a korábbi szabályzat igen sok hivatkozást tartalmazott az akkori alapszabályra, ezért új
szerkezetet javasol az elnökség.
Tagdíjfizetési szabályzat tervezet:
1. Az egyesület rendes tagja köteles tagdíjat fizetni.
A tagdíj megfizetésének határideje:
a./ folyamatos tagság esetén legkésőbb tárgyév február 28.
b./ évközben történő tagfelvételi kérelem esetén a kérelem benyújtásával egyidejűleg.
2. a tag a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor törölhető, ha
az elnökség azt megelőzően írásban - mely tartalmazza a hátrálék meg nem fizetésének
jogkövetkezményeit - igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a 15
napos fizetési határidő eredménytelenül telt el.
A.) az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal.
B.) ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagsága az
egyesületben megszűnik.
3. A.) Tagdíjfizetési kedvezmények
Kedvezményes tagdíjat fizetnek azok a rendes tagok, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
- Nappali tagozatos diákok 25 éves korig
- GYES-en (GYED-en) lévők
- Nyugdíjasok.
B.) Tagdíjmentesség
- A 6 éven aluli rendes tagokat tagdíjmentesség illeti meg.
- Azon tagoknak, akik vállalják, hogy egy év folyamán minimum 10 alkalommal segítenek az
egyesület nem fizetős rendezvényeinek lebonyolításában, munkájukért az egyesület elengedi a
rendes tag kérésére az éves tagdíjat. Az ingyenesség mindig a következő évre szól.
Makár Richárd:
Amennyiben nincs hozzászóló, az új tagdíjszabályzatról szavazzunk!
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. A szabályzat a mai
naptól érvénybe lép.
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8. napirendi pont
Egyebek
Makár Richárd:
Korábban javaslat nem érkezett, amennyiben nincs hozzászóló, a 2015. évi taggyűlést bezárom!
Köszönöm mindenkinek a részvételt.
Kelt, Miskolcon, 2015. május 13-án

Makár Richárd
Levezető elnök

Izsépy Andrea
Jegyzőkönyv vezető

Nagyhaju Nóra
Jegyzőkönyv hitelesítő

Szőke Éva
Jegyzőkönyv hitelesítő

Boronkai József
elnök
BFTE elnök
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