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18:15 dr. Jakab Annamária elnök megnyitja a megismételt közgyűlést 14 fő* részvételével 

*13 fő nagykorú, 1 fő kiskorú 

 

A közgyűlés 1 fő tartózkodással Szórád Andrást elfogadja jegyzőkönyv-vezetőnek. 

A közgyűlés 2 fő tartózkodással Strackné Galambos Katalint és Sztancsik Györgyöt elfogadja jegyzőkönyv-

hitelesítőnek. 

 

Jakab Annamária elnök megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés 13 fő nagykorú jelenlévővel 

határozatképes. 

 

18:17 dr. Jakab Annamária elnök ismerteti a Teljesítménytúrázók Társasága 2017. évi gazdálkodását. 

Részletes ismertetésre kerülnek a bevételek (pályázati források, NEA támogatás, SZJA 1% támogatás), 

valamint a fel nem használt NEA támogatás. 

 

18:20 dr. Jakab Annamária elnök ismerteti a 2017/2018-as terv és tény részletes költségvetést. Kiemelésre 

kerül a „Mozgásban a család” teljesítménytúra-mozgalom, amelyre plusz pályázati forrás áll rendelkezésre. 

További kiemelt pont a csökkenő SZJA 1% felajánlás. Kiadási oldalon említésre kerül a nyomtatott naptár 

költségének elmaradása, a kiadvány hiányában. 

 

18:26 dr. Jakab Annamária elnök ismerteti a rendezvények részletes terv/tény költségvetését a 2017. évre. 

Horváth Á. Katalin tag pontosít a „Túrázik a család” teljesítménytúra-mozgalommal kapcsolatosan. 

 

18:34 dr. Jakab Annamária elnök ismerteti a 2018. évi rendezvények terv költségvetését. Kiemelésre kerül a 

Teliholdkor a Sas-hegyen új teljesítménytúra. 

 

A költségvetéssel kapcsolatos ismertetőket követően dr. Jakab Annamária felkéri a felügyelőbizottság jelen 

lévő tagjait a felügyelőbizottság beszámolójának megtartására. 

 

18:38 Hevér Gábor fb elnök ismerteti a felügyelőbizottság 2017. évi tevékenységét. A felügyelőbizottság az 

elnökség munkájában nem talált hibát. Kiemelésre kerül, hogy az elnökség részéről folyamatban van a 

GDPR szabályozás követelményeinek való megfelelés. 

 

18:40 dr. Jakab Annamária elnök tájékoztatja a közgyűlés résztvevőit, hogy a 2019-es tisztújítással új elnök 

és alelnök választása lesz szükséges. 

 

18:43 Pinkert László örökös tag érkezésével a létszám 14 fő nagykorúra változik. dr. Jakab Annamária elnök 

ismerteti a Teljesítménytúrázók Társasága elnökségének szakmai beszámolóját. Kiemelésre kerül Hevér 

Gábor korábbi titkár munkássága. Hevér Gábor említi a beszámolóból kimaradt „Barangolás a Dunazugban” 

túramozgalmat. Külön említésre kerül a szakmai beszámolóban az új online túranaptár és a Budapest 

Főváros Önkormányzata felé beadott „SZ” jelű pályázat. 

 

19:02 dr. Jakab Annamária elnök befejezi a szakmai beszámolót. A közgyűlés résztvevői feltehetik 

kérdéseiket. 

 

Varró Lídia tag felveti a nyomtatott naptár hiányát és az az iránti érdeklődést, keresletet. dr. Jakab 

Annamária elnök válaszában kifejti a megnövekedett munkaigényt és az új rendezői hozzáállást, az új 

médiumot (nb. a teljesítménytúrák közösségi oldalakon való meghirdetése átveheti a túranaptár szerepét). 



Dr. Jakab Annamária elnök becslést kér egy évkönyv jellegű, kivonatos kiadvány munkaigényéről. Sztancsik 

György válaszában negyed évnyire becsli ezt. 

 

Hevér Gábor fb elnök felveti, hogy az online túranaptár nehézkes kezeléséről több visszajelzés érkezett, 

ugyanezt Sztancsik György is kifejti. Dr. Jakab Annamária elnök válaszában említi, hogy egy személyre 

szabott, átfogó fejlesztés költsége a TTT anyagi kereteit több évre kimerítené. Pinkert László 

visszatekintésében kiemeli, hogy a korábbi online túranaptár munkaigénye más jellegű volt. 

 

19:12 dr. Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja az elnökség beszámolóit. 

 

Szavazás az egyesület elnökségének szakmai beszámolójáról: a szakmai beszámolót 2 fő tartózkodás mellett 

a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadja. [K/01/2018. sz. határozat] 

 

Szavazás az egyesület elnökségének gazdasági beszámolójáról: a gazdasági beszámolót 2 fő tartózkodás 

mellett a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadja. [K/02/2018. sz. határozat] 

 

Szavazás az egyesület 2017. évi tény és 2018. évi terv költségvetéséről: a költségvetést 2 fő tartózkodás 

mellett a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadja. [K/03/2018. sz. határozat] 

 

Szavazás az egyesület rendezvényeinek 2017. évi tény és 2018. évi terv költségvetéséről: a költségvetést 2 

fő tartózkodás mellett a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadja. [K/04/2018. sz. határozat] 

 

Szavazás a felügyelőbizottság 2017. évi beszámolójáról: a felügyelőbizottság beszámolóját 2 fő tartózkodás 

mellett a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadja. [K/05/2018. sz. határozat] 

 

19:15 dr. Jakab Annamária elnök berekeszti a közgyűlést. 

 

19:20 Szórád András jegyzőkönyv-vezető lezárja a jegyzőkönyvet, keltezés: Budapest, 2018. május 14. 

19:20. A jegyzőkönyvet Strackné Galambos Katalin és Sztancsik György jegyzőkönyv-hitelesítők 

aláírásukkal hitelesítik. 

 

A Teljesítménytúrázók Társasága a 2018. május 14-én tartott közgyűlése az alábbi határozatokat 

hozta: 

 

[K/01/2018. sz. határozat] – Éves szakmai beszámoló elfogadása. A közgyűlés elfogadta. 

[K/02/2018. sz. határozat] – Éves gazdasági beszámoló elfogadása. A közgyűlés elfogadta. 

[K/03/2018. sz. határozat] – 2017. évi tény és 2018. évi terv költségvetés elfogadása. A közgyűlés 

elfogadta. 

[K/04/2018. sz. határozat] – Rendezvények részletes 2017. évi tény és 2018. évi terv költségvetésének 

elfogadása. A közgyűlés elfogadta. 

[K/05/2018. sz. határozat] – Felügyelőbizottság beszámolójának elfogadása. A közgyűlés elfogadta. 

 

 

Budapest, 2018. május 14. 

 

Szórád András 

jegyzőkönyv-vezető 

 

 

Strackné Galambos Katalin 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

Sztancsik György 

jegyzőkönyv-hitelesítő 


