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Teljesítménytúrázók Társasága egyesület 2017. évi tisztújító közgyűlése

Dátum: 2017. február 26. vasárnap
Helyszín: Budapest, II. kerület, Zivatar utca 6., a Szent Angéla Gimnázium tornaterme

2017.02.26-án 10:00 órakor Dr. Jakab Annamária elnök megnyitja a TTT közgyűlést.
Hevér Gábor titkár tájékoztatása alapján az aktuális taglétszám 416 fő.
Megállapítható, hogy a közgyűlés megtartásához szükséges 50% nincs jelen, a megismételt 
közgyűlést - a meghívóban foglaltaknak megfelelően - 12:00 órára hirdette meg Dr. Jakab 
Annamária elnök.

Ezután, napirenden kívül, ünnepélyesen átadásra kerültek a TTT által meghirdetett 
Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszere 2016. évi (TTMR) díjazásai, valamint Év 
Teljesítménytúrázója 2016., Év Kerékpáros Teljesítménytúrázója 2016., Hazai legjobb 
teljesítménytúra 2016. elismerő címek.

A megismételt közgyűlést 12:20 órakor nyitotta meg Dr. Jakab Annamária elnök.
Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 57 fő TTT tag.

Az elnök felkéri jegyzőkönyv-vezetőnek Hevér Gábor leköszönő titkárt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
a tagság soraiból további két főt. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek jelentkezik Mezeiné Dobó Klára és 
Szabó István Vilmos. A közgyűlés 56 fő igen, 1 fő tartózkodás mellett elfogadja a jegyzőkönyv-
vezető, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét.

12:30-kor Dr. Jakab Annamária elnök ismerteti a közgyűlés tervezett napirendi pontjait (a csatolt 
meghívó szerint). A jelöltek mindegyike jelen van személyesen.
Ezután röviden bemutatkoznak a jelöltek:
Dr. Hegyháti Máté alelnök-jelölt
Horváth Á. Katalin titkár-jelölt
Csornai Edina elnökségi tag-jelölt
Juhász Gábor Gyula elnökségi tag-jelölt
Dr. Szűcs Viktor Géza felügyelő bizottsági tag-jelölt
Pálinkó-Kalmár Edit felügyelő bizottsági tag-jelölt

12:37-kor Pinkert László örökös tag (korábbi elnök) a tisztújítás idejére átveszi Dr. Jakab 
Annamáriától a levezető elnök szerepét. Rövid bemutatkozás után felkér 3 fő önként jelentkezőt a 
jelenlévő tagságból, szavazatszámláláshoz. Szavazatszámlálónak jelentkezik: Dr. Kiss András, 
Turtsányi Judit és Fehérvári József.

12:40-kor a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jelöltek 
személyét.  Pinkert László ismertette a választás menetét. Mivel az összes betöltendő pozícióra a 
megfelelő számú jelölt jelentkezett, azaz nincs többes jelölés, így lehetőség van egy lépésben 
szavazni a jelöltekről.
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12:41-kor az egylépcsős szavazást a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta. A szavazólapok kiosztásra kerültek, amelyeken az elnök (1 fő), az alelnök (1 fő), a titkár 
(1 fő), az elnökségi tagok (2 fő), valamint a felügyelő bizottság tagjainak (3 fő) személyére lehet 
szavazni.

13:10-kor a szavazás eredményét ismertette Pinkert László levezető elnök:
 Dr. Jakab Annamária, elnök: 54 szavazat, ebből érvénytelen 1, érvényes 53 szavazat,
 Dr. Hegyháti Máté alelnök: 54 szavazat, ebből érvénytelen 1, érvényes 53 szavazat,
 Horváth Á. Katalin titkár: 53 szavazat, ebből érvénytelen 1, érvényes 52 szavazat,
 Csornai Edina elnökségi tag: 52 szavazat, ebből érvényes 52 szavazat,
 Juhász Gábor Gyula elnökségi tag: 52 szavazat, ebből érvényes 52 szavazat,
 Pálinkó-Kalmár Edit, mint elnökségi tag: 2 érvénytelen szavazat,
 Dr. Szűcs Viktor Géza felügyelő bizottsági tag: 51 szavazat, ebből érvénytelen 2, érvényes 

49 szavazat,
 Hevér Gábor felügyelő bizottsági tag: 52 szavazat, ebből érvénytelen 3, érvényes 49 

szavazat,
 Pálinkó-Kalmár Edit felügyelő bizottsági tag: 53 szavazat, ebből érvényes 53 szavazat.

A levezető elnök kihirdette a megválasztott tisztségviselők nevét és tisztségét. Egyúttal köszöntötte 
a megválasztott tisztségviselőket.

13:15-kor a levezető elnök a közgyűlést berekesztette (az Egyebek napirendi ponthoz nem érkezett 
észrevétel).

Budapest, 2017. február 26.
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Hevér Gábor
jegyzőkönyv-vezető

Mezeiné Dobó Klára
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szabó István Vilmos
jegyzőkönyv-hitelesítő
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