Jegyzőkönyv a Teljesítménytúrázók Társasága 2014. évi rendes közgyűléséről
Szent Angéla Gimnázium, 1024 Budapest, Zivatar utca 6.
2014. február 23.
Jegyzőkönyvvezető: Szórád András
10:00 A közgyűlést Jakab Annamária elnök megnyitja. A jelenlévő TTT tagok száma nem éri el a
taglétszám felét. Jakab Annamária elnök a közgyűlést határozatképtelennek nyilvánítja. A közgyűlés
megismétlését 13:00-ra hirdeti ki.
Napirenden kívül: TTMR minősítési rendszerben elnyert díjazások, Év Teljesítménytúrázója, Hazai
Legjobb Teljesítménytúra díjak kiosztása, továbbá Négy Tájegység, Négy Túra teljesítménytúramozgalom díjátadója, elmaradt Budapest Kupák átadása, Hazánk Tájain díjazás átadása.
12:00 Jakab Annamária elnök szünetet rendel el.
13:00 A megismételt közgyűlést Jakab Annamária elnök megnyitja.
Jakab Annamária elnök megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés 51 fő résztvevővel
határozatképes.
A közgyűlés 1 fő tartózkodással Szórád Andrást fogadja el jegyzőkönyv-vezetőnek.
A közgyűlés 2 fő tartózkodással Gethe Lászlót és Pinkert Lászlót elfogadja jegyzőkönyvhitelesítőnek.
Jakab Annamária elnök ismerteti a napirendi pontokat.
13:05 Jakab Annamária elnök tájékoztatja a közgyűlést a rendkívüli közgyűlés által az elnökségtől
kért változásokról a Ptk. várható módosítása kapcsán.
13:07 Jakab Annamária elnök megtartja a szakmai beszámolót az elnökség és a tagság 2013. évben
végzett tevékenységéről.
13:15 Jakab Annamária elnök ismerteti a szakmai beszámoló gazdasági szakaszát.
13:20 A szakmai beszámolót követően J.A. elnök ismerteti a pénzügyi beszámolót, a 2013. évi
költségvetést és a közhasznúsági beszámolót.
13:25 Az ellenőrző bizottság nevében Jávor Zoltán ellenőrző bizottsági tag megtartja a ellenőrző
bizottság beszámolóját. Az elnökség évközi munkájában, sem a beszámolókban problémát nem
találtak. Javasolja a közgyűlésnek az elnökség által összeállított szakmai és a közhasznúsági
beszámoló elfogadását. Elmondja, hogy az ellenőrző bizottság tagjaival a részletes könyvelési
adatok tételes ellenőrzését nem tartották szükségesnek.
Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja az elnökség szakmai beszámolóját. A közgyűlés 46 igen
szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja a szakmai beszámolót.
Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja az elnökség közhasznúsági beszámolóját. A közgyűlés
46 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja a közhasznúsági beszámolót.
Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja az ellenőrző bizottság beszámolóját. A közgyűlés 43
igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadja az ellenőrző bizottság beszámolóját.
13:30 Jakab Annamária elnök ismerteti a 2014. évi költségvetési tervezetet, külön részletezve a
rendezvények költségvetését.
13:35 Molnár Zsolt tag felteszi kérdését a Budapest Kupával kapcsolatban, kitérve a díjazásra,
fokozatokra és a nevezési díjra.
Fehérvári Máté alelnök válaszában kitér a Budapest Kupa céljaira, feladataira, ami alapvetően a
teljesítménytúrázás népszerűsítése. Nincs terv a kiírás megváltoztatására, kilométertől függő újabb
fokozat bevezetésére, nehezítésre.
Molnár Zsolt tag elfogadja a választ.
13:38 Mezeiné Dobó Klára tag felveti, hogy egyes túrák – konkrétan az „Együtt a magyar
családokért” rendezvények – ronthatják a Budapest Kupa színvonalát
Fehérvári Máté alelnök szerint a túrázók számára megfelel az adott túra, januárban 500-an,
februárban 650-en vettek rajta részt, és tapasztalatai szerint a túra színvonala eddig is javult. Az
elnökség egy-egy tagja személyesen is jelen volt a 2014. január, illetve februári Együtt a Magyar

Családokért túrán.
Mezeiné Dobó Klára tag további aggályait fejezi ki a színvonallal kapcsolatban.
Fehérvári Máté alelnök válaszában részletezi, hogy a TTT-nek nem feladata mások helyett túrát
rendezni. Ugyanakkor az elnökség folyamatosan figyeli a túrák rendezésének színvonalát.
Molnár Zsolt tag felveti, hogy az adott túra bevételeivel a rendező nem tud elszámolni.
Fehérvári Máté alelnök szerint az elnökségnek nem feladata a rendezők könyvelését vizsgálni,
bárkinek lehetősége van akár nonprofit, akár üzleti céllal teljesítménytúrát rendezni.
Dienes Áron elnökségi tag válaszában kifejti, hogy a túrán pozitív változásokat tapasztalt a rendezés
kapcsán.
Jávor Zoltán ügyrendi javaslatot tesz a felszólalók hangerejének növelésére, példaként kiemelve
Dienes Áron elnökségi tagot.
Máté István tag felhívja a figyelmet arra, hogy a TTT elnökségének feladata figyelni az egyes túrák
kapcsán érkezett visszajelzéseket.
Fehérvári Máté szerint a túrázóknak van lehetőségük visszajelezni a túrák kapcsán a TTT honlap
túrabeszámolók fórumában, és ez a lehetőség eddig is adott volt.
Lévay Béla tag elmondja, hogy a döntő tényező a résztvevők száma egy túra kapcsán.
13:49 Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja a TTT 2014. évi költségvetési tervét. A közgyűlés
46 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadja a TTT 2014. évi költségvetési tervét.
13:50 A közgyűlés megvizsgálja Nyakas Gábor tag javaslatát az „Év kerékpáros
teljesítménytúrázója” cím kapcsán. A javaslatot a TTT elnöksége egyhangúlag támogatta.
Jávor Zoltán ellenőrző bizottsági tag konkretizálást kér az elismerő cím kapcsán.
Nyakas Gábor vállalja, hogy részt vesz az elismerő cím kiírásának kidolgozásában.
Fehérvári Máté alelnök kifejti, hogy az elnökség segítséget nyújt az elismerő cím kiírásának
kidolgozásában.
Had András tag elmondja, hogy van igény egy ilyen elismerő címre.
Agárdi Péter tag elmondja, hogy a TTMR-ben hárommal kellene osztani a kerékpáros
teljesítménytúrákon szerezhető pontszámot a jelenlegi kettővel szemben.
Somogyi István ellenőrző bizottsági tag kifejti, hogy nem támogatja a cím létrehozását, szerinte a
kerékpáros résztvevőket nem szabadna a turistautakra engedni.
Jakab Annamária elnök elmondja, hogy szerinte a külön kerékpáros túrázóknak meg lehet adni a
lehetőséget, hogy legyen „saját” elismerő címük.
Lévay Béla tag elmondja, hogy a legtöbb rendező külön kezeli a kerékpáros és a gyalogos mezőnyt.
Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja az „Év kerékpáros teljesítménytúrázója” elismerő cím
létrehozását. A közgyűlés 48 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett elfogadja az
„Év kerékpáros teljesítménytúrázója” elismerő cím megalapítását.
Fehérvári Máté alelnök várja az ötleteket, tanácsokat az elismerő címmel kapcsolatban.
14:00 Jakab Annamária elnök további kérdések feltevésére kéri a közgyűlést. Nincs további kérdés.
Jakab Annamária elnök berekeszti a közgyűlést.
14:01 Szórád András jegyzőkönyv-vezető lezárja a jegyzőkönyvet, keltezés: Budapest, 2014.
február 23. 14:01. A jegyzőkönyvet Gethe László és Pinkert László jegyzőkönyv-hitelesítők
aláírásukkal hitelesítik.
A Teljesítménytúrázók Társasága a 2014. február 23-án tartott rendes közgyűlése az alábbi
határozatokat hozta:
[K/7/2014. határozat] – Éves szakmai beszámoló elfogadása. A közgyűlés elfogadta.
[K/8/2014. határozat] – Közhasznúsági beszámoló elfogadása. A közgyűlés elfogadta.
[K/9/2014. határozat] – Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása. A közgyűlés
elfogadta.
[K/10/2014. határozat] – A 2014. évi költségvetési terv elfogadása. A közgyűlés elfogadta.
[K/11/2014. határozat] – Az „Év Kerékpáros Teljesítménytúrázója” elismerő cím kiírásának
kidolgozására. A közgyűlés elfogadta.

