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BFTE Éves megismételt taggyűlés 2021. 

Jegyzőkönyv 

Helye: 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet 

Ideje: 2021.11.19, péntek 18.45 óra 

 

Boronkai József: Köszöntöm a megjelenteket! A BFTE aktuális taglétszáma 60 fő, a jelenléti ív 

alapján 6 fő van jelen, a megismételt taggyűlés határozatképes. 

A taggyűlés lejegyzéséhez kérem válasszunk jegyzőkönyvvezetőt, javaslatom Makkai Tamást.  

Makkai Tamás: A feladatot 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. Javaslom Varga Sándort és 

Hauer Tamást. 

Varga Sándor: A feladatot vállalom. Hauer Tamás: A feladatot vállalom. 

Boronkai József: Kérem szavazzunk a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

Boronkai József: 2 fő szavazat számlálóra van szükségünk. Javaslom Bodnár Emmát és Makár 

Richárdot. 

Bodnár Emma: A feladatot vállalom. Makár Richárd: A feladatot vállalom. 

Boronkai József: Kérem szavazzunk a szavazatszámlálók személyéről. 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

Boronkai József: Ismertetem a napirendi pontokat, melynek kérem elfogadását. 

Napirend: 

1./ Az Elnökség beszámolója a 2020 évről. 

2./ Gazdasági beszámoló a 2020 évről. 

3./ Közhasznúsági beszámoló a 2020 évről. 

4./ Felügyelő bizottság jelentése. 

5./ 2021. évi költségvetés tervezet elfogadása, 2021. évi terveink 

6./ 2022. évi tagdíj mértékének megállapítása 

7./ Egyebek 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

 

1. napirendi pont 

Az Elnökség beszámolója a 2020. évről 

 

Boronkai József: A napirendi pontok anyagát kiküldtük előzetesen is, melyet ismertetek 

(mellékletben).  

Hozzászólások vannak? Nincs hozzászóló, beszámoló elfogadásáról szavazzunk! 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 
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2. napirendi pont 

Gazdasági beszámoló a 2020. évről 

 

Boronkai József: Ezen napirendi pont anyagát kiküldtük előzetesen is, melyet ismertetek. 

(mellékletben). 

Amennyiben nincs hozzászóló a felügyelő bizottsági jelentés után szavazunk a gazdasági 

beszámoló elfogadásáról. 

 

3. napirendi pont 

Közhasznúsági beszámoló a 2020 évről. 

 

Boronkai József: A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének 2020. évi közhasznúsági 

mellékletét a PK-642 nyomtatványon készítettük el, melyet az elnökség már elfogadott, és 

határidőig beküldte. A nyomtatványt anyagát is kiküldtük előzetesen, melyet ismertetek. 

(mellékletben).  

Van-e hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászóló a felügyelő bizottsági jelentés után 

szavazunk, a közhasznúsági beszámoló elfogadásáról. 

 

4. napirendi pont 

Felügyelő bizottság jelentése 

 

Makár Richárd: Ezen napirendi pont anyagát is kiküldtük, melyet ismertetek. (mellékletben). 

 

Boronkai József: Köszönjük, amennyiben nincs hozzászóló, a Felügyelő Bizottság jelentéséről 

szavazzunk! 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

Boronkai József: Most pedig a korábban ismertetett gazdasági beszámoló, a 2 napirendi pont 

elfogadásáról szavazzunk! 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

Boronkai József: Ezután pedig a korábban ismertetett közhasznúsági beszámoló, a 3. napirendi 

pont elfogadásáról szavazzunk! 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 

 

5. napirendi pont 

2021. évi költségvetés tervezet, 2021. évi terveink 

 

Boronkai József: Az 5. napirendi pont anyagát is kiküldtük előzetesen, melyet ismertetek. 

(mellékletben). 

Hozzászólások vannak? Nincs hozzászóló, beszámoló elfogadásáról szavazzunk! 

Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. 
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6. napirendi pont 

2022. évi tagdíj mértékének megállapítása 

 

Boronkai József: Az elnökség emelést jövő évre sem javasol, ahogy ezt is kiküldtük előzetesen. 

(mellékletben). Van-e valakinek javaslata a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, marad a korábban elfogadott ár és kedvezményrendszer a tagdíj mértékére. 

 

7. napirendi pont 

Egyebek 

 

Boronkai József: Korábban javaslat nem érkezett, amennyiben nincs hozzászóló, a 2021. évi 

taggyűlést bezárom! Köszönöm mindenkinek a részvételt.  

 

Kelt, Miskolcon, 2021. november 19-én 

 

 

 

 

 

  Boronkai József 

  elnök 

 

 

 

 

 

  Makkai Tamás 

  Jegyzőkönyv vezető 

 

 

 

 

  

 Varga Sándor Hauer Tamás 

 Jegyzőkönyv hitelesítő Jegyzőkönyv hitelesítő 
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1. napirendi pont melléklete 

Az Elnökség beszámolója a 2020. évről 

 

Nyári táborok: 

Az egyesület egyik alap tevékenysége 2020-ban is a táboroztatás volt, 12 napközis tábori 

turnusunk indult, Miskolc ZOO tábor 6 turnussal, 5 turnus Bükki KALAND tábor és 1 turnus 

Bükki TÚRA tábor. Összlétszámunk 300 fő körüli volt, hasonlóan a korábbi év létszámához. A 

táborokat a Móré Bt-vel közösen szerveztük. A Magyar Természetjáró Szövetség pályázati 

forrásból 390.000 forinttal támogatta a rendezvény megvalósulását. 

 

Túrák:  

2020-ban egyesületünk 47 túrát szervezett, melyen összesen 992 fő vett részt. A megtett 

utak hossza összesen 421 kilométer, a szintemelkedés ~12800 méter. 

A járványhelyzet alakította szabályozások módosították előzetes terveinket, kevesebb túrát 

szervezhettünk. Főképp bükki, helyi tömegközlekedéssel megvalósuló túráké volt a főszerep, a 

táborok során is sok túra kerül megszervezésre. 

 

 Rendezvény, oktatás, útjelzés: 

Turistautak felújításában részt vállaltunk Miskolc, Majális Park környékén, a Majál utak mentén. 

Turistautak felújítása utáni ellenőrzéseket 2020-ban is vállaltunk. Útjelző vezetői tanfolyamon 3 

tagunk vett részt, a vizsga 2021-re tolódott. 
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2. napirendi pont melléklete 

 Gazdasági beszámoló a 2020. évről 

Nyitókészlet: 

Az Egyesület bankszámlájának egyenlege 2020. január 1-jén: 884362 Ft és 1500000 Ft lekötött 

betétben az aktuális értéken. Az Egyesület házi pénztárának egyenlege 2020. január 1-jén: 

72785 Ft. Nyitó pénzkészlet összesen: 2457147 Ft. 

Záró készlet: 

Az Egyesület bankszámlájának egyenlege 2020. december 31-én: 1003991 Ft és 1500000 Ft 

lekötött betétben az aktuális értéken. Az Egyesület házi pénztárának egyenlege 2020. december 

31-én: 74265 Ft. Záró pénzkészlet összesen: 2578256 Ft. 

 

2020. évi bevétel  Tervezett (eFt) Tényleges (eFt) 

- Táboroztatásra befizetett összeg 6200 3618 

- Túrákra befizetett összeg 250 61 

- Tagdíjbevétel 150 118 

- Rendezvényszervezés, oktatás, útjelzés 400 394 

- Támogatás 600 0 

- Pályázat 0 390 

- Apeh 1 % 95 73 

- Kamat 5 2 

kerekítés  -1 

Bevétel összesen 7700 4655 

 

2020. évi kiadás Tervezett (eFt) Tényleges (eFt) 

- Táboroztatás költségei 4500 2361 

- Munkabér, járulékkal 2100 1403 

- Túra költségei 240 0 

- Rendezvény, oktatás, útjelzés 430 390 

- Működési költség 350 310 

- Bank költség 70 49 

- Egyéb (tagdíj) 10 20 

kerekítés  1 

Kiadás összesen 7700 4534 
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4. napirendi pont melléklete 

Felügyelő bizottság jelentése 

 

A Felügyelő Bizottság 2021. 06. 21-én 18.30 órakor összeült a Bükki Fiatalok Természetjáró 

Egyesületének irodájában, Miskolc, Kossuth u. 13. I. emeleti tárgyalóban. Vizsgálat készült a 

2020. év gazdálkodásáról. Jelen volt: Bernáth Marietta, Bodnár Emma, Makár Richárd. 

A Felügyelő bizottság vizsgálatának megállapításait a következőkben foglaltuk össze: Az 

irodában elhelyezett számlák, bizonylatok vizsgálata megtörtént. Ellenőrizve a bevételi és a 

kiadási bizonylatokat, azokat tartalmilag és formailag rendben találtuk. A pénztári bizonylatok 

áttekinthetők és ellenőrizhetők. Az Egyesület éves könyvelését megbízásra külsős cég végzi, az 

évközbeni iktatás az elnökség feladata. A könyvelés apró hibái korábban javítva lettek, az éves 

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

a valóságot tükrözik. 

A fentiek alapján az alábbi határozat született: 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. 
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5. napirendi pont melléklete 

2021. évi költségvetés tervezet, 2021. évi terveink 

 

2021. évi bevétel  Tervezett (eFt)  

- Táboroztatásra befizetett összeg 3050 

- Túrákra befizetett összeg 50 

- Tagdíjbevétel 150 

- Rendezvényszervezés, oktatás, útjelzés 1850 

- Támogatás 900 

- Pályázat 400 

- Apeh 1 % 100 

Bevétel összesen 6500 

 

2021. évi kiadás Tervezett (eFt) 

- Táboroztatás költségei 2750 

- Munkabér, járulékkal 1550 

- Túra költségei 950 

- Rendezvény, oktatás, útjelzés 800 

- Működési költség 350 

- Bank költség 80 

- Egyéb (tagdíj) 20 

Kiadás összesen 6500 

 

2021. évi program terveink 

Táborok: 2 féle napközi 6-6 turnusban: - Miskolc ZOO napközis tábor és Bükki KALAND 

napközis tábor 

Túrák: Főképp egynapos túrák, elsődleges célpont a Bükk. Programjainkat a járványhelyzet 

aktuális szabályozásai behatárolják. 

Rendezvényszervezés, oktatás, útjelzés: Turistautak jelzésfestését és jelzésének ellenőrzését 

vállaljuk. 
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6. napirendi pont melléklete 

2022. évi tagdíj mértékének megállapítása 

 

BFTE 2022. évi tagdíj mértékének javaslata, változatlan tagdíj. 

Rendes tag: 3.000.-Ft. 

Kedvezményes rendes tag: 1.500.-Ft. 

Pártoló tag: 5.000.-Ft 

 


