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Jegyzőkönyvvezető: Szórád András

11:30 Jakab Annamária elnök megnyitja a Teljesítménytúrázók Társasága [a továbbiakban: TTT] 
2014. évi rendkívüli közgyűlését. A 409 fős taglétszám több, mint fele nincs jelen, a jelenlévő TTT 
tagok száma 39 fő. Jakab Annamária elnök a közgyűlést határozatképtelennek nyilvánítja, a 
közgyűlés megismétlését 12:30-ra hirdeti ki.
12:35 Megismételt közgyűlés megnyitása. Jakab Annamária elnök ismerteti a rendkívüli közgyűlés 
összehívásának célját az alapszabály módosításáról. A megállapított létszám 39 fő.
Jegyzőkönyv vezetésére Szórád András elnökségi tagot ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodással a 
közgyűlés elfogadja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó Tamást és Dienes Áron elnökségi tagot 
ellenszavazat nélkül, 2 fő tartózkodással a rendkívüli közgyűlés elfogadja.
Jakab Annamária elnök ismerteti a rendkívüli közgyűlés napirendjét napirendi pontonként.
A rendkívüli közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi 
pontokat.
Jakab Annamária elnök ismerteti az 1. napirendi pontban az alapszabály módosítás 
megszavazásának rendjét.
12:42 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály módosítandó pontjait, először az I. pontot.
12:43 Szabó Tamás a sportegyesület névhasználatával kapcsolatban kérdez. Fehérvári Máté alelnök 
válaszában kifejti, hogy az alapszabály módosítását Börcsök András közvetítésével egy sportjogász 
véleményezte, ennek eredményét ismerteti, nem kötelező a névben a sport szót szerepeltetni.
Petró Zoltán Tamás az országos tevékenységi kört nemzetközire javasolja bővíteni.
Fehérvári Máté rákérdez a közgyűlés résztvevői között, hogy van-e korlát a bővítésből eredően.
Mészáros Gabriella nem javasolja a bővítést.
Jávor Zoltán figyelmeztetést tesz a befektetési szabályzat megalkotásának szükségességére.
12:45 Az alapszabály I. pont módosításait a rendkívüli közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja.
12:47 Pinkert László figyelmeztet, hogy az alapszabályban konkrét hivatkozással törvény 
szerepeltetése magával hordja a veszélyt, hogy a hivatkozott törvény módosítása az alapszabály 
módosítását vonja magával.
12:48 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály módosítandó, II. pontját, majd észrevételek 
megtételét javasolja. A közgyűlés nem tesz észrevételt.
12:50 A rendkívüli közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazza a II. 
pont módosítását.
12:51 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály módosítandó, III. pontját, az eddigi 
tiszteletbeli tag helyetti örökös tag megnevezésről, a tagsági jogviszony megszűnésének 
változásairól.
12:53 Varró Lídia a III/35. pontban lévő tiszteletbeli tagság megtartásáról kérdez.
Fehérvári Máté alelnök válaszában kifejti, hogy a tiszteletbeli tagokat egy későbbi napirendi 
pontban örökös taggá lehet majd választani. A tiszteletbeli tagság nem kerül ki az alapszabályból, de 
a tiszteletbeli tagok választhatnak, hogy elfogadják-e az örökös tagságot.
Varró Lídia további kételyeit fogalmazza meg.
Dienes Áron elnökségi tag külön pontot javasol beszúrni az alapszabályba, de az alapszabály 
módosítása Fehérvári Máté alelnök válasza szerint nem vonhat magával új alapszabályt – az új 
alapszabályi pont új alapszabályt jelentene.
12:57 A rendkívüli közgyűlés megszavazza egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a III. 
pont módosítását.
12:58 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály módosítandó, IV. pontját, a korábbi 



közhasznú szervezetekről szóló törvény civil törvénnyé íródik át
13:01 Petró Zoltán Tamás felhívja a figyelmet az ellenőrző bizottság vezetői státuszának kérdésére.
Jávor Zoltán válasza szerint az ellenőrző bizottság eddig is tagjai közül választott elnököt. 
Varró Lídia kifejti, hogy szerinte három tagból álló elnökség is elég lenne elnökségnek.
Fehérvári Máté alelnök válasza szerint az elnökség munkája elég összetett, az elnökségi tagság 
súlya nagyobb a más szervezetekkel történő kapcsolattartásban, továbbá az elnökségi döntéseknél a 
több szavazat és több vélemény jobb lehetőséget teremt a döntésre.
13:07 Jávor Zoltán szakmai szempontból a sok feladat miatt nem támogatja az elnökségi létszám 
csökkentését. A polgári törvénykönyv várható változása miatt – civil szervezet elnöksége három 
tagból állhat – javasolja, hogy a korábbi elnökségi tagokból más tagokkal kiegészülve döntést segítő 
testületet lehessen alakítani.
13:09 Mészáros Gabriella javasolja, hogy az új elnökség és intéző bizottság létrehozása a TTT 
rendes közgyűlésére kerüljön előkészítésre.
13:11 Fabók Julianna véleménye szerint szükséges a több elnökségi tag.
13:12 Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja a következő kérdést: megszavazza-e a rendkívüli 
közgyűlés 1. sz. határozatként, hogy az elnökség vizsgálja meg az elnökségi létszám változásának 
kérdését.
A rendkívüli közgyűlés egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül megszavazza a K/1/2014. 
határozatot.
Pinkert László figyelmeztet, hogy a rendes közgyűlést követően lép csak életbe az új Ptk.
Mészáros Gabriella javasolja, hogy a rendes közgyűlés térjen vissza a kérdésre.
Jávor Zoltán javasolja, hogy még a Ptk. módosítás előtt döntsön a közgyűlés az ügyben.
13:15 A rendkívüli közgyűlés ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodással elfogadja az alapszabály IV. 
pont módosítását.
13:15 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály V. pontját a tervezett módosításokkal az 
egyesület gazdálkodásáról.
13:16 A rendkívüli közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az V. pont 
módosításait.
13:18 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály módosítandó, VI. pontját.
13:19 A rendkívüli közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a VI. pont 
módosításait.
13:20 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály módosítandó, VII. pontját.
13:20 A rendkívüli közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a VII. 
pont módosításait.
13:21 A rendkívüli közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosításokkal 
egységes szerkezetben elfogadta a Teljesítménytúrázók Társaságának módosított Alapszabályát.
13:22 Jakab Annamária elnök ismerteti a 2. napirendi pontot és szavazásra bocsátja az eddigi négy 
fő tiszteletbeli tag örökös taggá való átminősítését.
13:22 4 fő tartózkodással, ellenszavazat nélkül a rendkívüli közgyűlés megszavazza az örökös 
tagokat.
13:23 Jakab Annamária elnök ismerteti a rendkívüli közgyűlés 3. napirendi pontját és 
véleményezésre bocsátja az egyesület szövetségi csatlakozásainak kérdését.
Szőts Miklós a kerületi [természetbarát] szövetségekről kérdez. Fehérvári Máté alelnök válaszában 
kifejti, nem kötelező kerületi szövetséghez tartozni.
Mezeiné Dobó Klára az egyes csatlakozások előnyeiről és hátrányairól kérdez. Jakab Annamária 
elnök részletezi az egyes szövetségek tevékenységeit.
Strackné Galambos Katalin rákérdez, hogy a TTT tagság automatikusan jár-e Magyar Természetjáró 
Szövetség [a továbbiakban: MTSZ] tagsággal.
Szőts Miklós figyelmeztet, hogy ez a tagsági viszony automatikusan működik.
Fehérvári Máté kifejti, hogy magánszemély nem lehet tagja az MTSZ-nek, továbbá felhívja a 
figyelmet, hogy az MTSZ tagság új lehetőségekkel és új feladatokkal is jár.
Petró Zoltán Tamás a tagdíj esetleges változásaira kérdez, hogy az MTSZ kártya benne lesz-e az 



egyesület tagdíjában.
Vita alakul ki az MTSZ tagságról.
Szabó Tamás rámutat, hogy a túranapló vezetése többlet-adminisztrációs feladattal jár, erről további 
véleménycsere alakul ki.
13:32 dr. Puky Miklós utólag érkezik, a megállapított új létszám 40 fő.
dr. Puky Miklós felszólalásában kiemeli, hogy adott egyesületben az MTSZ kártya [Természetbarát 
Turista kártya] automatikusan jár, de több tag rámutat, hogy jelenleg ideiglenes MTSZ kártya van 
érvényben.
Jakab Annamária elnök válaszában elmondja, hogy a tagság igénye volt a szövetségi tagság.
Fehérvári Máté alelnök válaszában elmondja, hogy a TTT-ben jelenleg is van több minősített 
túravezető, így az adminisztráció megoldható és az egyesület számára előnyös, hogy szorosabb 
kapcsolatot tartson fenn a sportszövetségekkel.
13:39 Fehérvári Máté alelnök elmondja továbbá, hogy az MTSZ kezeli egyes természetjáró 
pályázatok elbírálását, továbbá az erdészetekkel, hatóságokkal való tárgyalásoknál az MTSZ tagság 
jelentős súllyal bír. Ha a TTT nincs jelen a szövetségekben, akkor az egyes fórumokon a TTT-nek 
egyszerűen nem lesz lehetősége felszólalni.
13:43 Szabó Tamás felszólalásában elmondja, hogy az MTSZ-ben is különböző érdekek 
merülhetnek fel, továbbá olyan tervek is voltak, amelyben a teljesítménytúrázás díjkötelessé vált 
volna. Szabó Tamás rákérdez, hogy az MTSZ-nél mi a hivatalos állásfoglalás a 
teljesítménytúrázásról.
Fehérvári Máté válaszában kifejti, hogy az MTSZ hivatalos álláspontja jelenleg nem ismert, de a 
fogadókészség a teljesítménytúrázók felé megvan.
Pinkert László elmondja, hogy a TTT jelenlegi egyik fő értéke, hogy nem tagja szövetségnek, így az 
MTSZ-nek sem. Kiemeli, hogy a teljesítménytúrázásról ne döntsön olyan szervezet, amelynél nem 
ismerhetőek a döntés következményei. Figyelmeztet azon veszélyekre, hogy az MTSZ tagság előre 
nem várható jövőbeni változtatásokkal jár.
Jávor Zoltán elmondja, hogy az MTSZ tagság nem fog a TTT tagokra vonatkozni, ha a tag nem 
igényli azt meg.
Pinkert László elmondja, hogy véleménye szerint az MTSZ hozhat olyan döntést, amely hátrányos a 
TTT-re nézve. Jávor Zoltán felhívja a figyelmet, hogy ilyen döntés esetén ki lehet lépni az MTSZ-
ből.
Petró Zoltán Tamás figyelmeztet, hogy az MTSZ helyzete jelenleg bizonytalan, elnökség és döntési 
képesség szempontjából.
Fehérvári Máté alelnök szerint az MTSZ jelenleg stabilan működik a Garancsi-féle elnökség alatt.
Varró Lídia visszautal a régi, [TTT szempontból] függetlenségi állapot eredetére, mely szerint a 
TTT a túrarendező egyesületek szemében nagyobb súlyt képvisel ezzel a függetlenséggel. Nem 
lenne szerinte célszerű, hogy a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség [a továbbiakban: MSTSZ] 
és az MTSZ, a két szövetség között ütközőzóna lenne a TTT.
14:02 Varró Lídia szerint a szövetségi csatlakozás a jövőben kényszerpályát jelentene.
Jakab Annamária elnök kifejti, hogy jelenleg szerinte nincs veszélye az MTSZ-hez való 
csatlakozásnak.
dr. Puky Miklós szerint a TTT-nek az MTSZ-hez való csatlakozása inkább az MTSZ-nek lenne 
előnyös. Véleménye szerint az MTSZ-ben el lehetne lehetetleníteni a TTT érdekképviseletét.
Fehérvári Máté alelnök szerint a TTT-t nincs mivel megkárosítani.
Szabó István Vilmos szerint az MTSZ súlya kisebb a véltnél az egyeztetések során.
14:12 Szabó Tamás szerint el kell különíteni a teljesítménytúrázás és a TTT, mint szervezet 
szempontjait, illetve kiemeli, hogy a jelzésfestés és -karbantartás szempontjából az MTSZ helyzete 
erősödik.
Fabók Julianna szerint nincs komoly szükség plusz pályázati pénzek bevonására [ami indokolná a 
csatlakozást]. Szerinte az MTSZ-ben jelenleg változó a környezet és a csatlakozás kérdését célszerű 
egy évvel elhalasztani.
Szemán Zoltán felszólalása szerint az MTSZ nem fogja „ellopni” a TTT pénzét.



Jávor Zoltán figyelmeztet, hogy a különböző bevételi forrásokat nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, és az 1%-os bevételek sincsenek biztosítva.
Fehérvári Máté alelnök összefoglalja a csatlakozás által nyújtott lehetőségeket.
Jakab Annamária elnök kiemeli, hogy a közgyűlés később is dönthet a belépésről [az MTSZ-be].
Kozma László – tájfutó szövetségben is tag – emlékeztet, hogy korábban a tájfutók is tagok voltak 
az MTSZ-ben, és ezzel kapcsolatban negatív tapasztalataik voltak.
Varró Lídia emlékeztet, hogy az idő telik a terem használati lehetőségére.
Jávor Zoltán szerint célszerű végighallgatni a hozzászólásokat [a szövetségi tagságok kapcsán].
Szőts Miklós szerint csak az lehet Budapesti Természetbarát Sportszövetség [a továbbiakban: 
BTSSZ] tag, aki MTSZ tag is.
Jávor Zoltán szerint ez nem így van, az MTSZ tagjának a tagja nem lesz automatikusan MTSZ tag.
Jakab Annamária elnök elfogadja Jávor Zoltán javaslatát, hogy szavazás előtt tárgyalja végig a 
rendkívüli közgyűlés a többi szövetséghez való csatlakozást is.
14:28 Jakab Annamária elnök az MSTSZ csatlakozás lehetőségeit ismerteti.
Fehérvári Máté alelnök ismerteti, hogy a sportegyesületi működés források további elnyerésével 
járhat.
Szabó Tamás megkérdezi, miért kell sportegyesületté is válnia a TTT-nek.
Varró Lídia felveti, hogy az MSTSZ jelenlévő tagjai beszéljenek a tagsági előnyökről, 
kötelezettségekről.
Jávor Zoltán megkérdezi, hogy a sportorvosi igazolást hogyan fogja kezelni az elnökség és az 
MSTSZ.
Börcsök András válaszában elmondja, hogy a sportorvosi engedély megléte a versenyző 
felelőssége.
Fehérvári Máté alelnök elmondja, hogy az elnökség véleménye szerint az MSTSZ működése 
kielégítő, jó színvonalú.
Jávor Zoltán a versenyengedélyekről kérdez, Börcsök András megválaszolja a kérdést.
14:32 Jakab Annamária elnök kérdést intéz Börcsök Andráshoz a nevezési díj kedvezmény kapcsán. 
Börcsök András válaszában elmondja, hogy az MSTSZ a versenyző kapott kedvezményét 
visszautalja a rendező egyesülethez.
14:37 Jakab Annamária elnök ismerteti a BTSSZ tagsággal kapcsolatos információt, főként a 
jelzésfestést a Budai-hegységben.
Petró Zoltán Tamás szerint a BTSSZ-nél eddig is lehetett és ezután is lehet majd jelzésfestésre 
pályázni.
Szabó István Vilmos kérdezi, hogy milyen keretei vannak a BTSSZ szervezetének.
14:39 Egy fő három perc ideig elhagyja a termet, azonban még a szavazások megkezdése előtt 
visszaérkezik.
14:40 Jakab Annamária elnök ismerteti a Budapesti Szabadidősport Szövetséghez [a továbbiakban: 
BSZSZ] való csatlakozással kapcsolatos tudnivalókat. A BSZSZ felelős a Fővárosi 
Önkormányzatnál a természetjárással kapcsolatos döntések (pályázatok elbírálása) előkészítéséért.
14:42 Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja, hogy a TTT belépjen-e az MTSZ-be.
A szavazatok megoszlása:
Igen: 12 fő.
Nem: 12 fő.
Tartózkodik: 14 fő.
[Nem szavaz: 2 fő.]
A rendkívüli közgyűlés nem fogadta el az MTSZ-hez való csatlakozási javaslatot.
14:43 Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja az MSTSZ-hez való csatlakozást.
A szavazatok megoszlása:
Igen: 23 fő.
Nem: 4 fő.
Tartózkodik: 13 fő.
A rendkívüli közgyűlés megszavazta a TTT MSTSZ-hez való csatlakozását.



14:44 Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja az BTSSZ-hez való csatlakozást.
A szavazatok megoszlása:
Igen: 10 fő.
Nem: 12 fő.
Tartózkodik: 18 fő.
A rendkívüli közgyűlés nem fogadta el a BTSSZ-hez való csatlakozási javaslatot.
14:44 Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja az BSZSZ-hez való csatlakozást.
A szavazatok megoszlása:
Igen: 16 fő.
Nem: 7 fő.
Tartózkodik: 17 fő.
A rendkívüli közgyűlés nem fogadta el a BSZSZ-hez való csatlakozási javaslatot.
14:47 Az egyebek napirendi pontban Petró Zoltán Tamás felveti, hogy a TTT foglalkozzon a 
teljesítménytúrák adott szintű minősítésével, irányelvek megfogalmazásával, nem kötelező 
érvénnyel.
14:49 Fehérvári Máté alelnök rákérdez, hogy az Ösvénytaposó Baráti Társaság miért vette ki a 
túráit a Budapest Kupából.
Petró Zoltán Tamás válasza szerint a kupa túrái és a kupa nem támasztanak elég nagy kihívást, 
továbbá a nagy résztvevőszám miatt gondot okozott egyesületüknek a megfelelő adminisztráció.
Jakab Annamária szerint a Budapest Kupa célja a teljesítménytúrázás népszerűsítése a családosok, 
fiatalok körében.
14:54 Két fő távozik.
14:55 Egy fő távozik
dr. Puky Miklós javasolja, hogy legyen minősítési rendszer a teljesítménytúrák rendezéséről.
14:56 Jakab Annamária elnök megköszöni a jelenlévők figyelmét és a rendkívüli közgyűlést zárja.

A Teljesítménytúrázók Társasága a 2014. január 5-én tartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi 
határozatokat hozta:

[K/1/2014. határozat] – A TTT elnöksége az éves rendes közgyűlésig köteles megvizsgálni az 
elnökségi létszám megváltoztatásának kérdését.
[K/2/2014. határozat] – A rendkívüli közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
módosításokkal egységes szerkezetben elfogadta a Teljesítménytúrázók Társaságának módosított 
Alapszabályát.
[K/3/2014. határozat] – A Teljesítménytúrázók Társaságának belépése a Magyar Természetbarát 
Szövetségbe. A közgyűlés nem fogadta el.
[K/4/2014. határozat] – A Teljesítménytúrázók Társaságának belépése a Magyar Túrasport és 
Terepfutó Szövetségbe. A közgyűlés elfogadta.
[K/5/2014. határozat] – A Teljesítménytúrázók Társaságának belépése a Budapesti Természetbarát 
Sportszövetségbe. A közgyűlés nem fogadta el.
[K/6/2014. határozat] – A Teljesítménytúrázók Társaságának belépése a Budapesti Szabadidősport 
Szövetségbe. A közgyűlés nem fogadta el.
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