BFTE Éves megismételt taggyűlés 2016.
Jegyzőkönyv
Helye: 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet, ideje: 2016.05.27, péntek 17.15 óra
Makár Richárd: Köszöntöm a megjelenteket! Boronkai József elnök munkahelyi elfoglaltsága
miatt nem tud jelen lenni a taggyűlésen, így mint alelnök vezetem le az ülést. A BFTE aktuális
taglétszáma 128 fő, a jelenléti ív alapján 14 fő van jelen, a megismételt taggyűlés
határozatképes.
A taggyűlés lejegyzéséhez kérem válasszunk jegyzőkönyv vezetőt, javaslatom Csopa Évát.
Csopa Éva: Vállalom a feladatot.
Makár Richárd: Kérem szavazzunk a jegyzőkönyvvezető személyéről.
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
Makár Richárd: 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőre is szükségünk van. Javaslom Vajóczki Zsolt és
Bereczki Dánielné.
Vajóczki Zsolt: Vállalom a feladatot. Bereczki Dánielné: Vállalom a feladatot.
Boronkai József: Kérem szavazzunk a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről.
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
Makár Richárd: 2 fő szavazat számlálóra is szükségünk van. Javaslom Bernáth Mariettát és
Bereczki Dánielt.
Bernáth Marietta: Vállalom a feladatot. Bereczki Dániel: Vállalom a feladatot.
Makár Richárd: Kérem szavazzunk a szavazatszámlálók személyéről.
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
Makár Richárd: Ismertetem a napirendi pontokat, melynek kérem elfogadását.
Napirend:
1./ Az Elnökség beszámolója a 2015 évről.
2./ Gazdasági beszámoló a 2015 évről.
3./ Közhasznúsági beszámoló a 2015 évről.
4./ Felügyelő bizottság jelentése.
5./ Tisztújítás
6./ 2016. évi költségvetés tervezet elfogadása, 2016. évi terveink
7./ 2017. évi tagdíj mértékének megállapítása, tagdíjszabályzat módosítása
8./ Egyebek
„Alapszabály módosítása székhely változás miatt” meghívóban szereplő napirendi pont
jelenleg nem aktuális, így ennek törlését kérjük
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

1

1. napirendi pont
BFTE - Az Elnökség beszámolója a 2015. évről
Makár Richárd:
A napirendi pont anyagát kiküldtük előzetesen is, melyet ismertetek. (mellékelve)
Hozzászólások vannak? Nincs hozzászóló, beszámoló elfogadásáról szavazzunk!
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
2. napirendi pont
BFTE - Gazdasági beszámoló a 2015. évről
Makár Richárd:
A napirendi pont anyagát kiküldtük előzetesen is, melyet ismertetek. (mellékelve)
Amennyiben nincs hozzászóló a felügyelő bizottság jelentése után szavazunk, a gazdasági
beszámoló elfogadásáról.
3. napirendi pont
BFTE - Közhasznúsági beszámoló a 2015 évről.
Makár Richárd A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének 2015. évi közhasznúsági
mellékletét a PK-142 nyomtatványon készítettük el, a nyomtatványt anyagát kiküldtük
előzetesen is, melyet ismertetek. (külön mellékelve)
Van-e hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászóló a felügyelő bizottság jelentése után
szavazunk, a közhasznúsági beszámoló elfogadásáról.
4. napirendi pont
BFTE - Felügyelő bizottság jelentése
Tóth Róbert: A Felügyelő Bizottság 2016. 05. 24-én 17.00 órakor összeült a Bükki Fiatalok
Természetjáró Egyesületének irodájában, Miskolc, Kossuth u. 13. I. em nagyteremben.
Vizsgálat készült a 2015. év gazdálkodásáról.
Jelen volt: Krajecz Enikő, Tóth Róbert.
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.
- Ellenőrizve a bevételi és a kiadási bizonylatokat, azokat tartalmilag és formailag rendben
találtuk.
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- A pénztári bizonylatok áttekinthetők és ellenőrizhetők.
Az Egyesület bankszámlájának egyenlege 2015. december 31-én: 991.176 Ft és 1.221.530 Ft
lekötött betétben az aktuális értéken. Az Egyesület házi pénztárának egyenlege 2015. december
31-én: 56.450 Ft. Záró pénzkészlet összesen: 2.269.156 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
Tisztújítás
Makár Richárd: Lezajlott az 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, Izsépy Andrea, Jakab Zoltán, van e más jelölt?
Nincs.
Kisosztom a szavazócédulákat. Kérek mindenkit felelősen, érvényesen szavazzon.
Bernáth Marietta: A szavazatok megszámlálása után az alábbi tisztségviselők kaptak
felhatalmazást a következő három évre:
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-a taggyűlés által választott elnök:
Boronkai József 13 igen, 1 tartózkodás.
- a taggyűlés által választott alelnök:
Makár Richárd 13 igen, 1 tartózkodás.
-a taggyűlés által választott 3 elnökségi tag
Apró Gergely 13 igen, 1 tartózkodás.
Izsépy Andrea 13 igen, 1 tartózkodás.
Jakab Zoltán 12 igen, 2 tartózkodás.
Makár Richárd: Gratulálok az új tisztségviselőknek és ezúton köszönjük a munkát a korábbi
elnökségnek.
6. napirendi pont
2016. évi költségvetés tervezet, 2016. évi terveink
A napirendi pont anyagát kiküldtük előzetesen is, melyet ismertetek. (mellékelve)
Hozzászólások vannak? Nincs hozzászóló, beszámoló elfogadásáról szavazzunk!
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
7. napirendi pont
2017. évi tagdíj mértékének megállapítása, tagdíjszabályzat módosítása
Tagdíjfizetési szabályzat módosítása
A fiatalítás jegyében két könnyítést vezetnénk be a kedvezményrendszerbe:
3. A.) Tagdíjfizetési kedvezmények
Kedvezményes tagdíjat fizetnek azok a rendes tagok, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
„- Nappali tagozatos diákok 25 éves korig” helyett „Fiatalok részére 14-26 éves korig”
B.) Tagdíjmentesség
„- A 6 éven aluli rendes tagokat tagdíjmentesség illeti meg” helyett „A 14 éven aluli rendes
tagokat tagdíjmentesség illeti meg”
A változások 2017. január 1-jével lépnek érvénybe.
Hozzászólások vannak? Nincs hozzászóló, a szabályzat módosításáról szavazzunk!
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
2017. évi tagdíj mértékének megállapítása
Rendes tag: 2.000.-Ft. Kedvezményes rendes tag: 1.000.-Ft. Pártoló tag: 4.000.-Ft.
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Hozzászólások vannak? Nincs hozzászóló, a tagdíj mértékéről szavazzunk!
Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.
8. napirendi pont
Egyebek
Makár Richárd:
Korábban javaslat nem érkezett, amennyiben nincs hozzászóló, a 2016. évi taggyűlést bezárom!
Köszönöm mindenkinek a részvételt.
Kelt, Miskolcon, 2016. május 27-én

Makár Richárd
Levezető elnök

Csopa Éva
Jegyzőkönyv vezető

Vajóczki Zsolt
Jegyzőkönyv hitelesítő

Bereczki Dánielné
Jegyzőkönyv hitelesítő
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1. napirendi pont - melléklet
BFTE - Az Elnökség beszámolója a 2015. évről
Túrák
2015-ben egyesületünk 54 túrát szervezett, melyen összesen 1261 fő vett részt. Túráinkat 11
túravezető vezette, ebből 7 aktív, vizsgázott túravezető, és 4 megbízott csoportvezető. Sajnos
aktív túravezetőink száma ismét fogyott. 19 különböző hegységben jártunk, ezek közül 9 hazai
(pl. Aggteleki-karszt, Bükk-hegység, Mátra, Zemplén, Cserehát stb.) és 10 külföldi, melyből
szinte mind a környező országokban található. 42 alkalommal szerveztünk 1 napos túrát, a
fennmaradó események 2-5 napot öleltek fel. Összességében résztvevői létszámban fejlődtünk,
de sajnos a túravezetők száma csökkent, amin javítani kell!
Nyári táborok
A 2015-ös évben 10 napközis táboros turnust tartottunk. A korábbi évekhez hasonlóan a
legnépszerűbb a Miskolc Zoo tábor 6 turnusa volt, de jelentős növekedés volt a Bükki
Kalandtúra napközin is. 1-1 alkalommal nem túl magas létszámmal működött a KalandoZoo és
a Kerékpáros csoport is. Összességében meghaladtuk a 200 fős létszámot. Visszajelzéseink
alapján a gyermekek és a szülők jelentős része elégedetten távozott és várhatóan 2016-ban is
velünk tartanak.
IV. Barangoló-Barlangoló teljesítménytúra
A teljesítménytúra szervezésének kezdete a május hónap volt, amikor az engedélyek megkérése
történt. Az engedélyeket rendben megkaptuk. A pontőreink idén is egyesületünk önkéntesei
voltak. A teljesítménytúrán 145-en indultak el, mindannyian célba is értek. Mindenki
emléklapot, kitűzőt kapott ajándékba és természetesen idén is volt zsíros kenyér és szörp a
célban. A rendezvényt sikeresnek ítélem meg.
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. 2015-ben körülbelül 1000 pályázónak kellett volna
lemondania a pályázatáról ahhoz, hogy megkapjuk a támogatást, így az elmúlt évben működési
költségre nem nyertünk támogatást.
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Az elmúlt évben 122.320 Ft-ot kaptunk adó 1%-os felajánlásokból, melyet működési
költségekre és beszerzésekre kell majd fordítanunk.
Az elmúlt év folyamán két fő kulturális közfoglalkoztatott segítette az egyesület munkáját, ami
az adminisztrációt nagyban könnyítette. Segítségünkre voltak a rendezvények lebonyolításánál,
előkészítésénél, honlapjaink működtetésében, frissítésében is segítséget nyújtottak. Ebben az
évben csak 1 fő foglalkoztatására kaptunk lehetőséget.
Összeállította: Boronkai József elnök, ismertette Makár Richárd alelnök
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2. napirendi pont - melléklet
BFTE - Gazdasági beszámoló a 2015. évről
Nyitókészlet:
Az Egyesület bankszámlájának egyenlege 2015. január 1-jén: 765.382 Ft és 1.200.000 Ft
lekötött betétben az aktuális értéken.
Az Egyesület házi pénztárának egyenlege 2015. január 1-jén: 19.735 Ft.
Nyitó pénzkészlet összesen: 1.985.117 Ft.
Záró készlet:
Az Egyesület bankszámlájának egyenlege 2015. december 31-én: 991.176 Ft és 1.221.530 Ft
lekötött betétben az aktuális értéken.
Az Egyesület házi pénztárának egyenlege 2015. december 31-én: 56.450 Ft.
Záró pénzkészlet összesen: 2.269.156 Ft.
2015. szakmai évi Bevételek
- Táboroztatásra befizetett összeg
- Túrákra befizetett összeg
- Tagdíjbevétel
- Rendezvényszervezés, oktatás, útjelzés
- Apeh 1 %
- Kamat
- Pályázat
-Támogatás
- Egyéb
Bevétel összesen

Tervezett (Ft)
3.800.000
600.000
150.000
1.000.000

Tényleges (Ft)
3.499.000
566.020
202.600
1.397.148

200.000
10.000
100.000
600.000
50.000
6.510.000

122.320
24.172
650.000
5.002
6.466.262
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2015. 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 (100.000 Ft alatti)
- Egyéb
- Értékcsökkenés (költség)
Kiadás összesen

Tervezett (Ft)
3.200.000
800.000
400.000
300.000
800.000
300.000
40.000
50.000

Tényleges (Ft)
2.640.712
779.706
1.128.005
116.604
1.049.400
331.770
43.369
46.769

300.000
200.000

72.890
7.998
143.112
6.360.335

6.390.000

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:
Pénzkészlet változás
nyitó pénzkészlet
záró pénzkészlet
Pénzeszköz változás (záró-nyitó)
Kiadásnál, pénzkiadás, de nem költség
2015-ben kifizetett, 2016-ra is áthúzódó domain ktg:
Költség, de nem pénzkiadás:
2014-ben kifizetett, 2015-ra is áthúzódó domain ktg:
Könyvelési díj
Amortizáció (Értékcsökkenési leírás) 571.sor
Árbevétel, de nem pénzbevétel:
2014-ben befizetett 2015 évi utazás, tagdíj:
Pénzbevétel, de nem árbevétel:
2015-ben befizetett 2016 évi utazás, tagdíj:

1.985.117
2.269.156
284.039

2.108
2.108
96.000
143.112
313.000
252.000
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Korrigált bevétel
Bevétel összesen
2015-ben befizetett 2016 évi utazás, tagdíj:
2014-ben befizetett 2015 évi utazás, tagdíj:
Összesen:

6.466.262
252.000
-313.000
6.405.262

Korrigált kiadás
Kiadás összesen:
Pénzkiadás korrekció
Pénzkiadás korrekció

6.360.335
2.108
-241.220

Összesen:

6.121.223

Bevétel-kiadás különbözete
Korrigált bevétel

6.405.262

Korrigált kiadás
Különbözet

6.121.223
284.039

Összeállította, ismertette: Makár Richárd
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6. napirendi pont
2016. évi költségvetés tervezet, 2016. évi terveink
2016. évi költségvetés tervezet
2016. évi bevétel
- Táboroztatásra befizetett összeg
- Túrákra befizetett összeg
- Tagdíjbevétel
- Rendezvényszervezés, oktatás, útjelzés
- Apeh 1 %
- Kamat
- Pályázat
-Támogatás
- Egyéb
Bevétel összesen
2016. 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)
4.500.000
500.000
200.000
200.000
100.000
20.000
100.000
700.000
80.000
6.400.000
Tervezett (Ft)
3.200.000
800.000
300.000
200.000
1.100.000
100.000
50.000
50.000
300.000
100.000
6.200.000

Összeállította, ismertette: Makár Richárd
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2016. évi terveink
2016. évi túrák terv
A 2016. évi túranaptárt sikerült ismételten tavaly decemberben összeállítani, mely szinte
minden hétvégére tartalmaz 1-1 utat. Az év hosszú hétvégékben nem bővelkedik, de 1-2 hosszú
túrát így is sikerült beilleszteni a programba. Az aktív túravezetőink száma egyre fogy, kevesen
tartják a vállukon az egyesületi feladatokat.
Szeptember 17-én ismét megrendezzük a Barangoló-Barlangoló teljesítménytúrát, immáron
ötödik alkalommal. Ebben az évben a mobilitás héthez is csatlakozni kívánunk.
2016. évi táborok terve
A népszerűbb táborokra helyezzük a hangsúlyt, jelenleg már több, mint 260-an jelentkeztek ez
évi táborainkra. Mivel a ZOO táborok kerete hamar betelt, így az első két hétre szerveztünk
félig ZOO, félig kalandtúra tábort. 2016-ban az alábbi napközis táborokra lehet jelentkezni:
2016.06.20-06.24: Miskolc ZOO "A1" hét
2016.06.20-06.24: Bükki KalandoZOO "A1" hét
2016.06.27-07.01: Miskolc ZOO "B1" hét
2016.06.27-07.01: Bükki KalandoZOO "B1" hét
2016.07.04-07.08: Bükki Kalandtúra "A2" hét
2016.07.04-07.08: Miskolc ZOO "A2" hét
2016.07.11-07.15: Bükki Kalandtúra "B2" hét
2016.07.11-07.15: Miskolc ZOO "B2" hét
2016.07.18-07.22: Bükki Kalandtúra "A3" hét
2016.07.18-07.22: Miskolc ZOO "A3" hét
2016.07.25-07.29: Miskolc ZOO "B3" hét
2016. évi egyéb tervek
Ebben az évben a Bükk Barlangjai túramozgalom igazolókódjait, a Tapolca és Majál (ami
tavaly kimaradt belőle) szabadidős utak jelzéseit kell rendbe tennünk, ehhez majd önkéntesek
segítségét fogjuk igénybe venni.
összeállította: Boronkai József, ismertette: Makár Richárd
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