Jegyzőkönyv a Teljesítménytúrázók Társasága 2012. évi közgyűléséről
Budapest, Szent Angéla Gimnázium
2012. február 26.
Kezdés: 10:10
Jegyzőkönyvvezető: Maróti Boglárka
Jakab Annamária elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképtelen, mivel nincs jelen a
TTT tagok fele. Az elnök 11:00-ra hirdeti ki a közgyűlés ismétlését.
Napirenden kívül: díjkiosztó: TTMR, Hazai legjobb teljesítménytúra eredményhirdetés, Négy
tájegység négy túra.
11:26 Pintér András különdíjakat oszt: pásztói túrák, Pálos teljesítménytúra
Díjkiosztó folytatása: Év teljesítménytúrázója; 30 éves a teljesítménytúrázás, 20 éves a TTT,
„Ki tud többet a teljesítménytúrákról?” kvíz eredményhirdetése.
12:31 Jakab Annamária elnök szünetet rendel el.
13:14 Jakab Annamária elnök megnyitja az ismételt közgyűlést. 73 tag van jelen,
határozatképesnek találja a megismételt közgyűlést. Jegyzőkönyv hitelesítő jelöltek: Strackné
Galambos Katalin, Szőts Miklós. Jól látható többség elfogadja a jegyzőkönyvvezető és a
hitelesítők személyét.
13:15 J. Annamária elnök ismerteti a napirendi pontokat, majd szavazásra bocsátja, a
közgyűlés elfogadja-e a napirendet. Jól látható többség elfogadja.
13:17 Elnökség éves beszámolója, szakmai beszámoló
 Taglétszám változása
 Elnökség tevékenysége: elnökségi tagok aktív jelenléte klubnapokon
 Részvétel az Utazás kiállításon
 Budapest Kupa 50 túrával zajlott
 30 éves a teljesítménytúrázás, 20 éves a TTT mozgalom (88 teljesítő)
 Karácsonyi térképvásár
 Rendezett túrák: Őrség, Szurdok, Buda Határán, Pest Határán, Monoton Maraton,
Régi Templomok nyomában, Bakonyi Mikulás
 Budapest Kupa résztvevők száma jelentősen nőtt, a díjkiosztón 300 fő vett részt
 Túramozgalmak: négy tájegység négy túra, Barangolás a Dunazugban
 „Ki tud többet a teljesítménytúrákról?” vetélkedő (4. alkalommal)
 Jelzésfestés az Őrségben és a Bakonyban
 Együttműködés cseh és szlovák túrarendezőkkel (eseménynaptár)
 Környezetvédelem: bejáráskor, valamint a túra végén szemétszedés, parlagfűmentesítés fontosságára való felhívás a Buda Határán túra füzetében, eldobható
poharak használatának megszüntetése.
 A 2012. évi túranaptár előkészítése megcsúszott, nőtt a túrák száma, az adatlapok
későn érkeztek be. A naptár február harmadik hétvégéjére készült el.
 Elnyert pályázatok ismertetése. NCA pályázaton nyert összegből a TTT nyomtatót
vásárolt (túrafüzetek, oklevelek nyomtatása)
 SZJA 1% támogatás a 2010. évihez képest csökkent
 Új résztáv létrehozása a Buda Határán teljesítménytúrán
 Bakonyi Mikulás túra rendezését Fehérvári Máté veszi át.
 Túramozgalmak, minősítő címek, díjazások költségeinek ismertetése
 Közgyűléssel kapcsolatban: új, nagyobb helyszínre volt szükség. Szent Angéla
Gimnázium (fizetős, több kiadás)
 Idén jubileumi Őrség 75 lesz




Hazánk tájain túramozgalom megreformálása folyamatban
J. Annamária elnök kérdések feltételére szólítja fel a tagságot. Az elnökség
beszámolójával kapcsolatban nincs kérdés. Jakab Annamária elnök szavazásra kéri
fel a tagságot. Szemmel látható többség elfogadja az elnökség éves szakmai
beszámolóját.[K/1/2012 határozat]
13:25 Közhasznúsági beszámoló. Közhasznú tevékenységek felsorolása: teljesítménytúrák,
elismerő címek, túramozgalmak, Budapest Kupa, eseménynaptár készítése
13:32 Jakab Annamária elnök felkéri az ellenőrző bizottság elnökét, Jávor Zoltánt, hogy
mondja el beszámolóját tevékenységükről. Jávor Zoltán ismerteti, hogy a 2011. évben lett
megválasztva a bizottság (Szöllősi Rita, Komoróczki András, Jávor Zoltán). A gazdasági
folyamatok megfigyelésére helyezték a hangsúlyt. Klubnapokon vettek részt, valamint három
teljesítménytúrán jelen voltak ellenőrizni. Szurdok túra bevételeit, valamint a Bakonyi
Mikulás túra kiadásait tételesen átvizsgálták. A TTT működését megfelelőnek találták.
Felvetéseikre, javaslataikra mindig megoldás születik. Javaslatuk: az egyszerűbb könyvelés
érdekében a nyugtára/számlára fontos mindig ráírni a túra nevét. A TTT számlavezetését az
ellenőrző bizottság megfelelőnek találta.
13:35 J. A. elnök megkérdezi a tagságot, van-e észrevétel, kérdés az ellenőrző bizottság
beszámolójával kapcsolatban. Nincs kérdés. Jakab A. elnök szavazásra bocsátja a
közhasznúsági, valamint az ellenőrző bizottság beszámolójának elfogadását. Szemmel látható
többség elfogadta a közhasznúsági beszámolót és az ellenőrző bizottság beszámolóját.
[K/2/2012 határozat]
13:36 2012-es pénzügyi tervek ismertetése. Klubhelyiség bérlés (új kiadási tétel). Idén az
egyesület nem tud jelen lenni az Utazás kiállításon. TTT rendezvényeinek költségterve. A
2011-es túrák negatív mérlegűre voltak tervezve. A tervezetthez képest a veszteség kevesebb
volt. Csökkent az Őrség és a Bakonyi Mikulás túrák vesztesége. A TTT 2012-től nem tudja
biztosítani a rendezők benzinköltségét.
13:39 J. Annamária elnök észrevételek, kérdések feltételére buzdítja a tagságot. Petró
Zoltánnak a költségvetési tervekkel kapcsolatban van kérdése. Jakab Annamária elnök és
Fehérvári Máté alelnök tisztázza, hogy a 2012. évben jelentkező kiadásokat mindenképp
tervbe kell foglalni. Varró Lídia kérdez a benzinköltség elszámolásáról: minden túrára
vonatkozik a benzinköltség-térítés megvonása? Fehérvári Máté alelnök válasza: a Bakonyi
Mikulás túrára vonatkozik kimondottan. Ahol eddig nem térített a TTT benzinköltséget, ott
ezentúl sem fog. Szállásköltség térítés megmarad. Kiss András arról érdeklődik, hogy mi az
egyesület koncepciója a nullszaldós túrarendezéssel kapcsolatban. J. A. elnök válasza: a TTT
nem tervez nagy nyereségre, de igyekszik elkerülni az extrém veszteséget (az SZJA 1%-ből
befolyó összeget el kell költeni). Fehérvári Máté elmondja, hogy a TTT törekszik arra, hogy
vagyonvesztés ne legyen.
13:47 J. A. elnök szavazásra bocsátja, hogy a tagság elfogadja-e a 2012-es költségvetési
tervet. Jól látható többség elfogadta.[K/3/2012 határozat]
13:48 Az egyebek napirendi ponton belül az elnökség ismerteti javaslatát az Év
teljesítménytúrázója elismerő címen belüli új, Senior 3 férfi- és női kategória létrehozásáról.
A 70 éven felüliek tartoznának a kategóriába, a pályázók létszámától függetlenül kiírásra
kerül férfi és női kategóriában is. Wehner Géza kérdése: milyen szorzót javasol az elnökség?
F. Máté alelnök válasza: 1,25-ös szorzót, mint a gyermek kategóriában.
13:51 Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja az Év Teljesítménytúrázója kiírás
módosítását, a Senior 3 női és férfi kategóriák kiírását a pályázók számától függetlenül.
Szemmel látható többség elfogadta az elnökség javaslatát.[K/4/2012 határozat]
13:53 J. Annamária elnök ismerteti Gombos István TTT tag javaslatát, miszerint 8 évesnél
fiatalabb gyermek ne adhassa le pályázatát az Év Teljesítménytúrázója elismerő címért.

(Gyermekek esetleges háton való cipelésének kizárása érdekében). Gombos István e-mail
üzenetét J. A. elnök olvassa fel, majd észrevételek tételére buzdítja fel a jelenlevő tagokat.
Wehner Géza elmondja, hogy nem látja értelmét a felvetésnek. Jávor Zoltán javasolja, hogy
ne szabjunk alsó korhatárt, de csak a saját lábon megtett túrák számíthassanak. Fehérvári
Máté alelnök elmondja, hogy gyalogos teljesítménytúrához kapcsolódó elismerő címről van
szó. Nem javasolja az alsó korhatár bevezetését. Hangsúlyozza a saját lábon való teljesítés
fontosságát. Óvást lehet benyújtani megfelelő indok, tanúk felvonultatásával. Kozma László
ismerteti, hogy egyesületi szabályozás létezik erről. Hevér Gábor titkár tisztázza, hogy
általános szabályozásra van itt szükség. Petró Zoltán javaslatot tesz arra, hogy felhívásban
kellene pontosítani a feltételeket.
13:59 J. A. elnök szavazásra bocsátja Gombos István javaslatát az alsó korhatár bevezetéséről.
Az elnök megállapítja, hogy a szemmel látható többség Gombos István javaslatát nem fogadta
el. [K/5/2012 határozat]
14:00 J. A. elnök ismerteti az elnökség felvetését a túrák utólagos elszámolhatóságát az Év
teljesítménytúrázója, valamint a TTMR pályázatoknál. Javaslat: csak azokat a külföldi túrákat
lehessen elszámolni, melyeket előzetesen bejelentettek. J. Annamária elnök szavazásra
bocsátja a javaslatot. Jól látható többség elfogadja a TTT elnökségének javaslatát.
[K/6/2012 határozat]
14:02 Az elnökség felveti a TTMR kiírásával kapcsolatban, hogy a tagság vitassa meg, mi
történjen a 10000 pont feletti töredékpontokkal. Fehérvári Máté elmondja, hogy a TTMR
egyfajta kiegészítésként született az Év teljesítménytúrázója cím mellé, hogy a sok év alatt
teljesített bronz-fokozatból előbb-utóbb mindenki különdíjhoz (érdemes, kiváló) juthasson. A
tagok javasolják, hogy a 10000 pont feletti töredékpontokat tovább lehessen vinni.
14:04 J. A. elnök szavazást indít. Jól látható többség elfogadja, hogy a 10000 pont feletti
töredékpontokat tovább lehessen vinni.[K/7/2012 határozat]
14:05 J. Annamária elnök felolvassa Wehner Géza írásbeli javaslatait a TTT közgyűléséhez.
1. ponthoz kérdés, megjegyzés van-e.
Fehérvári Máté alelnök tisztázza, hogy a TTT politikamentes. A TTT nem köteles mindent
mérlegelés és kompromisszum nélkül megjelentetni a túranaptárban. Előfordult, hogy nem
teljesítménytúra jellegű rendezvényt kívántak megjelentetni a túranaptárban, csupán a reklám
céljából. Wehner Géza egyetért az elhangzottakkal a szakmai szempontokat illetően, de
számára ideológiai probléma áll fenn a Horthy emléktúrákkal kapcsolatban. A TTT korábban
nem jelentette meg a túrát az eseménynaptárban, de azóta a TTT kompromisszumot kötött a
rendezőkkel a kiírással kapcsolatban.
14:13 Jávor Zoltán közli, szerinte okafogyott a szavazás. A TTT alapszabályát nem csak az
elnökségnek, a tagoknak is be kell tartania. Szőts Miklós a probléma okát az alapszabály
kétféle értelmezésében látja. Az elnökség úgy értelmezi a politikamentességet, hogy ha
politikai propagandát tartalmaz a kiírás, nem jelenhet meg, Wehner Géza pedig úgy gondolja,
a TTT-nek mindent mérlegelés nélkül el kell fogadnia, s le kell közölnie. Varró Lídia
javasolja, hogy a rendezőknek másutt kell teret hagyni a reklámozásra
14:17 Lipák István úgy vélekedik, a sok új túra, sok sallang megnehezíti a TTT munkáját.
Szerinte az eseménynaptárban csak tényeket kellene közölni (rajthely, cél stb.), legfeljebb
szerepelhet, hogy a túra mely kupának része. A további információkat a rendezők
szóróanyagként juttassák el a túrázókhoz. A késedelmes naptármegjelenés orvoslására azt
javasolja, hogy azon rendezők túrái, akik nem küldik meg a részletes kiírást december 15-ig,
ne kerülhessenek bele a túranaptárba.
Az előző hozzászólókra összefoglalóan válaszol F. M. alelnök: az elhangzott elveket követte a
TTT a Horthy túrával kapcsolatban. A túra kiírásával volt probléma, nem a névvel, de míg
idén a túra rendezői kompromisszumképesek voltak, tavaly nem.
14:21 Pinkert László: meg kell húzni egy határt, ezért kellettek a kompromisszumok.

Wehner Géza: tisztázza, hogy semmi köze a szélsőjobbhoz. Szerinte nem kellenek
kompromisszumok, a TTT csupán szakmai szempontból nézze a kiírásokat.
14:23 Kimmel Péter szót kér, majd elmondja, hogy a múltról beszélünk, mely már lezárult.
Javasolja az elnökségnek, hogy kérdezzék meg a tagokat, hogy a továbbiakban kívánnak-e
erről beszélni. Szöllősi Rita támogatja Kimmel Péter felvetését.
14:26 Horváth Csaba elmondja, hogy tavaly már foglalkozott az elnökség a porblémával, mi
értelme a vitának, ha a túra már bekerült a naptárba? Jakab Annamária elmondja, hogy
Kenyeres Oszkárral folytatott a TTT megbeszéléseket, ő hozta meg a kompromisszumot.
14:28 Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja Wehner Géza írásban előterjesztett
javaslatainak első pontját. Igen szavazat: 1 fő, nemmel szavaz: 26 fő, tartózkodik: 18 fő. A
közgyűlés a határozati javaslatot nem fogadta el. [K/8/2012 határozat]
14:29 Németh Emese visszatér egy korábban említett túrára, hogy miért nem szerepel a
túranaptárban. F. M. alelnök tisztázza a helyzetet, vélhetően egy másik túráról van szó. Jávor
Zoltán megjegyzést tesz a szavazások lebonyolításáról.
14:33 Két fő távozik a közgyűlésről.
14:34 a tagság tisztázza, hogy a nem alapszabályt érintő kérdések esetében az egyszerű
szavazati többség elegendő a szavazásnál. További két fő távozik a közgyűlésről. J. A. elnök
újból szavazásra bocsátja az 1. pontot. Jól látható többség nem fogadta el Wehner Géza
határozati javaslatát. [K/8/2012 megismételt határozat]
14:35 Wehner Géza javaslatainak 2. pontját J. A. elnök ismerteti. A pont a rendezői bejárások
elfogadhatóságával kapcsolatban indítványozza, hogy csak az aznapi bejárás legyen
elfogadható.
F. Máté alelnök szerint nem egyértelmű W. Géza kérése. A TTT-nek meg kellene tiltania a
rendezői bejárás elfogadhatóságát?
W. Géza: csak a seprű teljesítése elfogadott, mert a nem a túra napján történő teljesítéskor
nem ugyanazok a körülmények.
Grényi Imre: ha valaki később indul el egy túrán, akkor sem ugyanazok a körülmények
(éjszakába nyúló teljesítés).
Szöllősi Rita javasolja, hogy a következő közgyűlés idejére kellene kiírni a témával
kapcsolatos szavazást.
14:40 Kimmel Péter saját példáján mutatja be, hogy szerinte a 2. pontban foglaltak nem
elfogadhatóak. Amit a rendező elfogad, legyen elszámolható. J. A. elnök egyetért Kimmel
Péterrel, hogy a nehezen toborzott segítőket nem szabad elriasztani azzal, hogy nem fogadja
el a rendező a nem a túra napján teljesített távokat. Börcsök András javasolja az időlimit
bevezetését az elszámolhatóságra.
14:43 Hevér Gábor javaslata: a rendezői bejárás ugyanabban az évszakban legyen.
F. Máté: bízzuk a túra főrendezőjére a döntést.
B. András szerint sokan azért mennek más napon bejárni egy túrát, hogy a túra rendezésének
napján más rendezvényen vehessen részt.
F. M.: már most is kitétel, hogy bejárást csak az számolhat el, aki rendező volt a túra napján.
Lipák István elmondja, amit F. M. is elmondott, majd ő is időintervallumot javasol a bejárás
elfogadhatóságára (2 nap túra előtt, 2 nap utána).
14:47 J. A. elnök szavazásra bocsátja a 2. pontot. Elfogadja-e a közgyűlés a kiírásban szereplő
mondat megváltoztatását? Kiss András felolvassa a pontos kiírást.
1 fő elfogadja a változtatást.
30 fő nem fogadja el.
12 fő tartózkodik.
A közgyűlés a javaslatot nem fogadta el. [K/9/2012 határozat]
14:49 J. Annamária elnök ismerteti Wehner Géza 3. pontját.

F. M. kifejti, hogy a naptárkészítéskor is a teljesítménytúrákért dolgozik a TTT. A rendezők
vállalják fel, hogy rendezvényük teljesítménytúra. Nem elég, ha egy túra csak előzetesen
elérhető, utólagosan is visszakereshető kell, hogy legyen. A rendezők hirdessenek a TTT-n
keresztül is.
W. G.: nem érti, a túráknak miért kell benn lennie előzetesen is a kiírásban.
F. M.: mindenki számára elérhető kell, hogy legyen.
Kiss András javasolja a folytatást.
14:55 J. A. elnök szavazásra bocsátja a 3. pont elfogadását.
4 fő igen
23 fő nem
16 fő tartózkodik
Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot nem fogadta el.
[K/10/2012 határozat]
14:56 Jakab Annamária elnök felolvassa a javaslat 4. pontját.
Börcsök A. kérdezi, miért került ki a Terep Százas és a Mátrabérc terepfutás az elszámolható
túrák listájából?
F. M. válasza: a terepfutás kinőtte már magát. Ha egy rendezvény teljesítménytúra néven fut,
az teljesítménytúra, de ha valami verseny néven fut, az terepfutóverseny. A jövőben a
terepfutás és a terepfutóverseny elválik a teljesítménytúrázástól.
B. András: mi alapján került ki az a kettő, ha mások meg benn maradtak?
F. M.: még nem elég pontos a kiírás, viták vannak az elnökségben is. Számít, hogy adott túra
csak futva teljesíthető-e.
Németh Emese felhozza a Lokomotív túrát példának (teljesítménytúra, de csak futva
teljesíhető).
Szöllősi Rita: nem szabadna elhatárolni ezt a két területet.
Wehner Géza megjegyzi, hogy a Terep Százas 5,6 km/h-ás átlaggal teljesíthető.
F. M.: támogatja, hogy módosuljon a kiírás.
B. András: felhívja a figyelmet további hiányosságokra. Pontos kiírást szeretne az
elszámolhatóságról.
15:04 F. M.: el kell dönteni, hogy csak a gyalogos, vagy a futó túrák is elszámolhatóak
legyenek.
Bell Sándor: felesleges a vita. Ha a pályázó a lábát használja, legyen beszámítható.
Kimmel Péter: ha a TTT esemény-naptárában megjelent futó rendezvényről van szó, legyen
elszámolható.
15:07 F. M.: módosítani kell a kiírást. Terepfutó résztávok is teljesíthetők a teljesítménytúra
szintidején belül.
15:08 Lipák I.: hány teljesítés számolható el egy rendezvény résztávjai közül? Vannak, akik
csalhatnak a résztávokkal.
F. M. és J. A. tisztázza, hogy csak időben egymás után teljesített túrák számolhatók el, így
kizárható a csalás. F. M. javasolja, hogy az elismerő címnél ne keveredjen a teljesítménytúra
és a terepfutás.
15:10 F. Máté módosításra javasolja a 3. pontot. „Terepfutó versenyek és résztávok
elszámolhatók, városi, aszfalt, zárt terű futóversenyek nem.”
15:13 Petró Zoltán felveti, ha egy túra 60 km-t aszfalton halad, ezesetben minek minősül?
Elnökség válasza: ha a rendezvény kiírás szerűen teljesítménytúra, akkor arra ez nem
vonatkozik.
Wittner Csilla: a terepfutók is szervezhetnek maguknak kupákat, elismerő címeket, ne mossuk
össze a teljesítménytúrázással.
15:14 J. Annamária elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3. pontját.
Igennel szavaz 25 fő

Nemmel szavaz 6 fő
Tartózkodik 14 fő
A közgyűlés a kiírás módosítására tett javaslatot elfogadta. [K/11/2012 határozat]
15:14 Két fő távozik a közgyűlésről. Wehner Géza javaslata 4. pontjának ismertetése.
Németh Emese kérdezi, hogy mi lesz a Monoton Maratonnal?
Wehner Géza válasza: a Minimaraton teljesítését elfogadja.
J. Annamária kérdezi: mitől lesz verseny attól egy túra, hogy ismétlődő útvonalon halad?
15:18 J. A. igyekszik tisztázni, W. Géza pontosan mire gondol.
Szöllősi Rita: a Monoton Maraton mintájára elkezdtek szaporodni az ismétlődő útvonalú
rendezvények. W. Géza feltehetően ennek szeretné elejét venni.
Szőts Miklós megjegyzi, hogy fél km-es útvonalon ismétlődő túra is lesz.
F. M.: nem szabadna korlátozni a rendezőket.
Grényi Imre szerint a teljesítménytúra fogalmát kellene tisztázni.
15:22 J. A. elmondja, hogy nem lehet definiálni megfelelő pontossággal, hogy mi a
teljesítménytúra.
G. Imre: szükséges volna kidolgozni, mi a teljesítménytúra.
15:23 J. A. elnök szavazásra bocsátja a 4. pontot.
Elfogadja a határozati javaslatot: 5 fő
Nem fogadja el: 26 fő
Tartózkodik: 12 fő
A közgyűlés a javaslatot nem fogadta el. [K/12/2012 határozat]
15:25 Egy fő távozik a közgyűlésről. Egyéb hozzászólás nincs.
15:25 Jakab Annamária elnök berekeszti a közgyűlést.
A jegyzőkönyv lezárása: 15:26
(Strackné Galambos Katalin és Szőts Miklós aláírásával hitelesíti a jegyzőkönyvet.)
A Teljesítménytúrázók Társaságának 2012-es közgyűlési határozatai:
[K/1/2012 határozat] - Éves szakmai beszámoló elfogadása. A közgyűlés elfogadta.
[K/2/2012 határozat] - Közhasznúsági beszámoló és az ellenőrző bizottság beszámolójának
elfogadása. A közgyűlés elfogadta.
[K/3/2012 határozat] - 2012-es költségvetési terv elfogadása. A közgyűlés elfogadta.
[K/4/2012 határozat] - Év Teljesítménytúrázója Senior 3 kategória létrehozása, női és férfi
kategóriák kiírása pályázók számától függetlenül. A közgyűlés elfogadta.
[K/5/2012 határozat] - Gombos István javaslata az ÉVTT gyermek kategóriában alsó korhatár
8év bevezetése. A közgyűlés nem fogadta el.
[K/6/2012 határozat] - TTMR pályázatban külföldi túrák elszámolhatóságánál az előzetes
bejelentés előírása. A közgyűlés elfogadta.
[K/7/2012 határozat] - TTMR kiváló minősítés megszerzésekor a töredékpontokat tovább
lehessen vinni. A közgyűlés elfogadta.
[K/8/2012 határozat] - Wehner Géza javaslata az elnökség kötelezésére, hogy a túrák naptárba
kerülésekor csak szakmai szempontokat vehessen figyelembe. A közgyűlés nem fogadta el.
[K/9/2012 határozat] - Wehner Géza javaslata a bejárás elszámolhatóságának a túra napjára
történő korlátozásáról. A közgyűlés nem fogadta el.
[K/10/2012 határozat] - Wehner Géza javaslata arról, hogy legyen elszámolható az a túra is,
amelyet a nem a TTT-n keresztül hirdettek meg. A közgyűlés nem fogadta el.
[K/11/2012 határozat] - Wehner Géza javaslata a terepfutó versenyek elszámolhatóságának
elfogadásáról. A közgyűlés elfogadta.
[K/12/2012 határozat] - Wehner Géza javaslata arról, hogy kettőnél többször, azonos,
ismétlődő útvonalon zajló túrák ne legyenek elszámolhatók. A közgyűlés nem fogadta el.

