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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség (továbbiakban Szövetség) 
közgyűlésén 

 
Közgyűlés helye: Zöld Kapcsolat Egyesület Zöld szalon termében (3525 Miskolc, Kossuth u. 13.) 

Közgyűlés ideje: 2021. június 25., 17.00 óra 
 
A megjelent tagok nevét és mandátumszámát a 17.00 órakor rögzített jelenléti ív tartalmazza. 
A közgyűlésen megjelent 4 rendes tag összes mandátumszáma: 7. 
 
Bernáth Marietta, a Szövetség elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a közgyűlés 
meghirdetett 17.00 órai időpontjában a szavazati joggal rendelkező rendes tagok 21 összes 
mandátumszámából jelenlévők összes mandátumszáma 7, ezért a Közgyűlés határozatképtelen.  
Az alapszabály 18. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, ha „A közgyűlés az eredetileg meghirdetett 
kezdés időpontjától számított fél órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell 
halasztani és 30 napon belül ismételten össze kell hívni.” 
 
Bernáth Marietta 17.30 órakor megállapítja, hogy a szavazati joggal rendelkező rendes tagok 21 
összes mandátumszámából jelenlévők összes mandátumszáma továbbra is 7, így a Közgyűlés az 
alapszabály által meghatározott fél órán belül sem vált határozatképessé, ezért a közgyűlést el kell 
halasztani.  
 
A megismételt közgyűlést - az alapszabály 18. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel - az eredeti 
meghívó szerint 2021. június 25. napján, 17.45 órakor az eredeti helyen és változatlan napirendi 
pontok szerint kell megtartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek mandátumszámára tekintet 
nélkül határozatképes. 

 
MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVE 

 
Közgyűlés helye: Zöld Kapcsolat Egyesület Zöld szalon termében (3525 Miskolc, Kossuth u. 13.) 

Közgyűlés ideje: 2021. június 25., 17.45 óra 
 
Jelen vannak: a 17.45 órakor rögzített jelenléti ív szerint (mellékelve) 

Bernáth Marietta: 17.45 órakor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség 
(továbbiakban Szövetség) megismételt közgyűlését megnyitja. A megismételt közgyűlés a 
mandátummal rendelkezők számától függetlenül határozatképes.  

A jelenléti ív alapján megállapításra kerül, hogy a rendes tagok 21 összes mandátumszámból jelen- 
lévők összes mandátumszáma 7. 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöke 17.45 órakor üdvözli a megjelenteket és megnyitja 
a Közgyűlést.  
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Bernáth Marietta: A jelenléti ív alapján megállapításra kerül, hogy a megismételt Közgyűlés a 
jelenlévő rendes tagok 7 mandátumszámával határozatképes. 

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Solczi Ágnest. A Közgyűlés 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetért 
azzal, hogy a jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezesse. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Kerekesné Szücs Katalint és Makár Richárdot. A Közgyűlés szintén 
7 igen szavazattal egyhangúlag egyetért a jegyzőkönyvhitelesítők személyével. 

Szavazatszámláló bizottság tagjainak felkéri Dallos Máriát és Kispataki Csabát. A Közgyűlés a 
szavazatszámláló bizottság tagjaival 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetért. 

Ismerteti a napirendi pontokat: 

1./ Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2020. évi tevékenységéről 
2./ A Szövetség 2020. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet 
ismertetése 
3./ Felügyelő bizottság jelentése, a 2020. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet 
elfogadása 
4./ Fegyelmi és etikai bizottság jelentése 
5./ A Szövetség 2021. évi gazdasági tervének elfogadása 
6./ Egyebek 
 
A Közgyűlés 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi pontokkal. 

 
1. Az Elnökség beszámolója a Szövetség 2020. évi tevékenységéről 

Bernáth Marietta: megtartja az Elnökség beszámolóját a Szövetség 2020. évi tevékenységéről 
(mellékelve).  

A beszámolóval kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs. A Közgyűlés 7 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadja az Elnökség beszámolóját a Szövetség 2020. évi tevékenységéről. 

 

1/2021.06.25. sz. Közgyűlési határozat 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2021. június 25-én megtartott Közgyűlése 7 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta az Elnökség beszámolóját a 2020. évről. 

 
2. A Szövetség 2020. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági 

melléklet ismertetése 

Bernáth Marietta: ismerteti a Szövetség 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és közhasznúsági 
mellékletet (mellékelve). 

A beszámolóval kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs.  
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3. Felügyelő Bizottság jelentése, a 2020. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági 
melléklet elfogadása 

Bernáth Marietta: Felkéri Dallos Máriát, hogy a Felügyelő Bizottság képviseletében ismertesse a 
bizottság jelentését. 

Dallos Mária: A Felügyelő Bizottság tételesen ellenőrizte a Szövetség 2020. évi gazdálkodásának 
dokumentumait: 

 főkönyvi kivonatot 
 főkönyvi kartonokat 
 analitikus nyilvántartásokat 
 könyvelés alapját képező bizonylatokat 
 PK-642 nyomtatvány szerinti Egyszerűsített éves beszámolót s a közhasznúsági mellékletet 
 Gazdasági beszámolót 

 
A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Szövetség 2020. évi könyvvezetése, számviteli 
nyilvántartása, az ennek alapján elkészített 2020. évi Egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági 
melléklet (melyben az Eszközök és Források egyező végösszege 13.050 eFt, a tárgyévi eredmény -110 
eFt), valamint a Gazdasági beszámoló megfelel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
előírásoknak.  
 
A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a fentebb felsorolt dokumentumok megbízható valós képet 
adnak a Szövetség pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetéről.  
 
A Felügyelő Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség PK-642 nyomtatvány 
szerinti 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, valamint 2020. évi 
Gazdasági beszámolóját a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
(A jelentés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

A Felügyelő Bizottság jelentésével kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs.  

A Közgyűlés 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését, továbbá a 
Szövetség 2020. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet. 

 

2/2021.06.25. sz. Közgyűlési határozat 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2021. június 25-én megtartott Közgyűlése 7 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség Felügyelő Bizottságának jelentését, valamint a 
Szövetség 2020. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet. 

 

4. Fegyelmi és etikai Bizottság jelentése 

Bernáth Marietta: a Fegyelmi és etikai Bizottsághoz 2020. évben nem érkezett bejelentés semmilyen 
szabálysértéssel kapcsolatban, így határozat sem született. 
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A Közgyűlés 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Fegyelmi és Etikai Bizottság jelentését.  

3/2021.06.25. sz. Közgyűlési határozat 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2021. június 25-én megtartott Közgyűlése 7 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség Fegyelmi és etikai Bizottságának jelentését. 

 

5. A Szövetség 2021. évi gazdasági tervének elfogadása 

Bernáth Marietta: ismerteti a Szövetség 2021. évi gazdasági tervét (mellékelve).  

A 2021. évi gazdasági tervvel kapcsolatban a megjelentek részéről kérdés, észrevétel nincs.  

Bernáth Marietta: Megkéri a Közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak a Szövetség 2021. évi gazdasági 
tervének elfogadásáról. 

A Közgyűlés 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Szövetség 2021. évi gazdasági tervét.  

4/2021.06.25. sz. Közgyűlési határozat 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2021. június 25-én megtartott Közgyűlése 7 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség 2021. évi gazdasági tervét. 

 
6. Egyebek 

Bernáth Marietta: Egyebek napirendi ponthoz nem érkezett előzetesen előterjesztés. Megkérdezi, 
van-e valakinek bejelentése, észrevétele, amit a Közgyűlés elé szeretne vinni.  

Tájékoztatást adott a közelmúltban lebonyolított útjelző vezető képzésről. A képzés még a járvány 
előtti időszakban indult, viszont a veszélyhelyzeti korlátozások következtében elhúzódott, a vizsgára 
csak az előző hétvégén került sor. A képzésen kezdetben 20 fő vett részt, 14 fő jutott el a vizsga 
letételéig. Közülük 11 fő jelentkezett vizsgára, 2 fő időközbeni betegsége miatt végül 9-en tettek 
írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati (terepi) vizsgát, amely 7 főnek sikerült. A vizsgán képviseltette 
magát a Magyar Természetjáró Szövetség is.  

Több tárgy nem lévén megköszöni a részvételt, az ülést 18:30-kor bezárja. 

k.m.f.        

Bernáth Marietta 
                       elnök 
A jegyzőkönyvet Solczi Ágnes vezette. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítői: 

     Kerekesné Szücs Katalin                    Makár Richárd  
 


