Jegyzőkönyv
a Teljesítménytúrázók Társasága
2009. évi közgyűléséről
Budapest, Óbudai Kulturális Központ
2009. február 22.
Kezdés: 10.30 Jegyzőkönyvvezető: Jakab Annamária
10.36 Pinkert László elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképtelen. Az elnök 30 perc
szünetet rendel el.
Napirenden kívül: díjkiosztás.
12.20 P.L. elnök megnyitja a közgyűlést.
P.L. jegyzőkönyv hitelesítők jelentkezésére szólítja fel a résztvevőket. Jelentkeztek:
Strackné Galambos Katalin, Győri Péter
Szavazás a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők elfogadásáról.
Jávor Zoltán észrevétele: a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő személye problémás lehet más
tisztség vállalása miatt.
Győri Péter helyett Toplak József lesz hitelesítő.
Szavazás kézfeltartással: 46 igen, 0 nem, 2 tartózkodás
12.25 A közgyűlés a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét elfogadta.
Szavazatszámlálók felkérése. Kimmel Péter, Szőts Miklós, Horváth Csaba jelentkezik.
Szavazás a személyekről: szemmel látható többség, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás.
P.L. elnök a lebonyolítás rendjét ismerteti. Mivel tisztújítás van, a gyűlés során a levezető
elnök személye: Pál István. A közgyűlés szemmel látható többséggel elfogadja, ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodással.
P.L. ismerteti a napirendi pontokat
A napirendről szavazás: szemmel látható többséggel a közgyűlés a napirendet elfogadta.
12.30 Éves beszámoló ismertetése
- 60 új belépő (tag) mellett nem változott a 2008. évi taglétszám, azaz kb. ugyanennyien nem
érvényesítették tagságukat (technikai okok, stb.)
- TTMR elérte célját, és sokakat díjazott
Jávor Zoltán a 2009-es túranaptár megjelenése időpontjának csúszásáról érdeklődik.
Czékli Béla Javasolja,hogy 1 hónappal előbb kezdődjön az adatok bekérése, stb.
Toplak József kérdezi, hogy milyen munkafolyamatba lehet több embert bevonni, ill. hogyan
fogy a naptár. Segítség: telefonáló ember, lektoráló ember
Zelenyi Endre javasolja, hogy az adatrögzítésnél legyen az ellenőrzés és a tördelésbe csak ez
menjen.
Sztancsik György javaslata: a rendezők csak a megváltozott adatokat küldjék el, ill. sokkal
kevesebb adat legyen benne.
Wehner Géza felhívja a figyelmet, hogy nagyon eltelik az idő. Szóvá teszi, hogy a
túranaptárba politikai kampányszöveg került. Megkérdezi, hogy ez hogyan történhetett,
amikor pár éve a TTT elnöksége megegyezett abban, hogy nem lehet politikai támogatás.
Pinkert L. megindokolja az elnökség döntését.
(Hosszas véleménynyilvánítások.)
13.15 Pályázatok ismertetése
13.20 Közhasznúsági beszámoló ismertetése
Kimmel Péter kérdése, hogy mi kerül ennyibe a Bakonyi Mikulás rendezésében.
Pinkert L. válasza: szabadon kikérheti az elszámolást bármelyik TTT tag.
13.25 Bakonyi Mikulás rendezési körülményeinek boncolása
13.34 Ellenőrző bizottság beszámolója. A bizottság nevében Jávor Zoltán nyilatkozik. Megállapítja,
hogy a TTT elnöksége mindig tájékoztatta a munkájáról, szabálytalanságot nem tapasztalt, a
döntések általában konszenzussal jöttek létre; ennek örült. Javaslata, hogy az (következő) EB
válasszon elnököt, hogy egyeztessenek, mert az eddigi bizottság a maga szakállára dolgozott
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külön-külön. J.Z. a saját részéről a gazdasági dolgok ellenérzését nem tudja szakszerűen
végezni.
Varró Lídia a gazdasági beszámolót értékeli: a kiadás/bevétel stimmel, a bank/pénztár
egyenleg mindig kiegyensúlyozott (kevés pénz a kasszában). Észrevételezi, hogy a gazdasági
elszámolást nem könyvelő végzi. P.L. válasza, hogy a bevételek regisztrálására szorítjuk az
egyesületet, de negyedévenkénti elszámolás (nyugta, számla) kell a könyvelő megbízásához.
V.L. javaslata, hogy minél előbb szakszerű kézbe kerüljön a pénzügy.
P.L: ha nőnek a bevételek akkor elveszítjük az alanyi adómentességet (bár a korlát még
messze van).
Az ellenőrző bizottság a beszámolót és a közhasznú beszámolót elfogadásra javasolja.
Szavazások.
Megjegyzés: Zelenyi Endre hiányolja az Ellenőrző bizottság beszámolójának papír
formátumát. A szóbeli beszámoló nem elégséges.
Az elnökség válasza: az alapszabály nem tartalmazza ezt.
A tagsági díj számszerűen nem szerepel az alapszabályban, azt a közgyűlés állapítja meg.
1. Az elnökség beszámolójának elfogadásáról történő szavazás.
38 fő elfogadta, 2 fő nem fogadta el, 9 fő tartózkodott.
P.L. megállapítja, hogy a közgyűlés a beszámolót elfogadta.
2. A közhasznúsági beszámoló elfogadása
Szavazás: jelentős többség elfogadta, 8 fő tartózkodott
P.L: megállapítja, hogy a közgyűlés a közhasznúsági beszámolót elfogadta.
3. Az ellenőrző bizottság beszámolójának elfogadása
Szavazás: jelentős többség elfogadta, 7 fő tartózkodott.
P.L. megállapítja, hogy a közgyűlés az ellenőrző bizottság beszámolóját elfogadta.
Tisztségviselők megválasztása
Az eddigi tisztségviselők státusza megszűnt. A gyűlés új levezető elnöke Pál István.
P.I. ismerteti a választás menetét. Személyi kérdésekben titkos szavazást kell végezni. Felkéri
a jelölőbizottságból Győri Pétert, hogy ismertesse a jelölteket.
Ő átadja a szót Tarnai Máténak. T.M. ismerteti a jelöltek nevét.
Győri Péter felolvassa Forgács Péter bemutatkozását.
Pinkert László elnökjelölt bemutatkozása.
Fehérvári Máté bemutatkozása
Hevér Gábor bemutatkozása
Jakab Annamária bemutatkozása
Cserháti László bemutatkozása
Hantosi Zsolt bemutatkozása
P.I. ismerteti a szavazás rendjét
Felteszi a kérdést, hogy van-e egyéb személyre javaslat. Megállapítja, hogy nincs.
Jávor Z. ügyrendi megjegyzése: lehet több személyt is egyszerre választani.
Pál I. válasza, hogy személy szerint kell nyilatkozni.
Jelöltek megállapítása: elnökjelölt Pinkert László. P.L. kijelenti, hogy nincs
összeférhetetlenség, és vállalja a jelölést.
A közgyűlés kézfeltartással egyöntetűen elfogadja P.L. jelöltségét.
Alelnök (jelölt): Fehérvári Máté. Kijelenti, hogy nincs összeférhetetlenség, és vállalja a
jelölést. A közgyűlés kézfeltartással egyöntetűen elfogadja F.M. jelöltségét.
Titkár (jelölt): Hevér Gábor. H.G. kijelenti, hogy nincs összeférhetetlenség, és vállalja a
jelölést. A közgyűlés kézfeltartással egyöntetűen elfogadja H.G. jelöltségét.
Elnökségi tag jelöltek: Cserháti László, Forgács Péter (távol van, nyilatkozatát elfogadjuk),
Hantosi Zsolt, Jakab Annamária.
A jelölteket szemmel látható többségben elfogadta a közgyűlés. Hantosi Zsolt esetében 1
ellenszavazat.
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14.25 Az ellenőrző bizottság jelöltjei: Massár Erika (új jelölt), Molnár Zsolt (új jelölt), Jávor Zoltán
(vállalja továbbra is a feladatot).
14.27 Jávor Zoltán bemutatkozása
14.29 Massár Erika bemutatkozása
14.31 Molnár Zsolt bemutatkozás
Szavazás: JávorZ. listára kerüléséről: 1 fő tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadta.
Massár Erika listára kerüléséről: egyhangúan elfogadva
Molnár Zsolt listára kerüléséről: 1 fő nem szavazat mellett a közgyűlés elfogadta, 2
tartózkodott.
14.35 Kimmel P és ToplakJ. észrevételei
T.J. A távollévő jelöltekről lehet vitát folytatni. Javítás: a jelöltekről lehet beszélni, ha
nincsenek benn.
Jávor Z. ilyen nincs, hogy ki kell küldeni a jelölteket.
Toplak J: örül, hogy sok jelölt is van. Javasolja Forgács Pétert megválasztásra.
14.40 Szavazócédulák kiosztása az elnökség és az ellenőrzőbizottság megválasztásához.
14.40–14.50. A szavazócédulák kitöltése
14.50 A szavazatszámlálók elvonultak számolni.
(csevely, evés, ivás)
15.20 A szavazatszámláló bizottság ismerteti az eredményt
Elnök: 47 érvényes, 2 érvénytelen szavazat. P.L-t megszavazta a közgyűlés.
Alelnök: 48érvényes, 2 érvénytelen szavazat. F.M-t megszavazta a közgyűlés.
Titkár: 48 érvényes, 1 érvénytelen szavazat. H.G-t megszavazta a közgyűlés.
Elnökségi tag: 1 db: Hevér Gábor
15 db Cserháti László
18 db Hantosi Zsolt
30 db Forgács Péter
33 db Jakab Annamária
Az elnökségbe került Forgács Péter és Jakab Annamária
Ellenőrző bizottság: 51 szavazatból
45 db Molnár Zsolt
49 db Massár Erika
49 db Jávor Zoltán. A jelölteket megszavazta a közgyűlés.
15.25 Az újraválasztott elnök beszél.
15.26 A 2009 évi tervet beterjeszti a közgyűlés elé.
Tagdíj: a tagság létszámát emelni lenne célszerű, úgy, hogy ne távozzanak mások.
TTMR költségeinek kigazdálkodására elképzelhető nevezési díj is.
Támogatások tervezhetősége.
Kimmel P. érdeklődik, hogy bankban van lekötés is, vagy csak látra szóló kamat.
P.L. válasza: érdemes lenne, bár a kamatok elszámolása lehet, hogy gondokba ütközne.
F.M. megjegyzése: az alapszabály tartalmazza, hogy nem végezhet a TTT befektetési
tevékenységet.
Költségvetéshez hozzászólás: nincs.
Az elnök szavazásra bocsájtja a költségvetés elfogadását. A közgyűlés ellenszavazat nélkül,
jelentős többséggel, 2 tartózkodással elfogadta a költségvetést.
15.40 A 2010. évi tagdíj megvitatása. Az elnökség javasolja, hogy a következő évre a tagdíj összege
1000 Ft illetve a kedvezményes tagdíj 500 Ft (jogalapja: nyugdíjas, diák, 14 év alatt,
munkanélküli) legyen.
Horváth Csaba kérdése, hogy a munkanélküliek miért részesülnek kedvezményben.
P.L. indokolja a z elnökség döntését. Leginkább pályázatokhoz szükséges önrész miatt van
szükség. Kimmel P. javasolja, hogy lehet más tagdíj javaslatot is tenni. Jávor Z. szerint sok az
érdektag, akik a kedvezmények (túranevezés, naptár stb.) igénybevétele miatt lép csak az
egyesületbe. Horváth Csaba kérdése, hogy milyen a teljes árú/kedvezményes tagok aránya.
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P.L. összegzi: általános vélemény a kedvezmény megvonása a munkanélküliektől, valamint a
tagdíj komolyabb emelése.
Szavazás arról, hogy a munkanélküliek kedvezménye maradjon. 29 fő mellette szavaz
(egyetért), 9 fő ellene szavaz (eltörölné), 3 fő tartózkodott. Az elnök megállapítja, hogy a
közgyűlés elfogadta a munkanélküli kedvezmény magtartását.
15.55 A tagdíjak változtatásának megszavazása (1000,- Ft ill. 500,- Ft).
7 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a közgyűlés jelentős többséggel elfogadta az új tagdíjat a
2010. évtől kezdődően.
Megjegyzés: az új tagdíj a következő módosításig érvényben van (azaz új szavazás kell egy
következő közgyűlésen).
15.58 Egyéb napirendi pont
Wehner Géza javasol 2 további szavazást
- Az elnökség kivette „Az éve teljesítménytúrázója” elismerésre vonatkozó szabályzatból a
„szintidőn belül” tételt. Javaslata, hogy visszakerüljön.
- Az elnökségi tagok is részt vehessenek „Az év teljesítménytúrázója” versenyben.
Fehérvári M. tudomása szerint ilyen elnökségi döntés, miszerint az elnökségi tagok nem
vehetnek részt, nem született. Pinkert L. kijelenti, hogy ő kérte a tagokat, hogy ne adjanak be
pályázatot.
Kimmel P: az elnökség nem változtathatott volna a szabályzaton, mert az a közgyűlés
feladata. Szintidő kérdése: a legtökéletesebb megfogalmazás, hogy az a túra lehet a
pályázatban, melyet a rendező teljesítettnek tekintett.
P.L: szerint a szabályzatban nem szerepelt, hogy az elnökség nem változtathat.
Fehérvári M: a gyalogos teljesítménytúrákra vonatkozó leírás nem tartalmazza a szintidőt.
Kimmel P javaslata: rendező által elfogadottnak tekintett túra. Kérdése van a szabadon
választható útvonalú túrák elszámolásáról.
P.L. elnök szavazásra bocsájtja az alábbi kérdést:
A kiírás szöveg módosítására vonatkozó szavazás; ügyrendi javaslat, hogy a módosítást
szavazzuk.
Csináljuk vissza: 20fő, a jelenlegi változat megtartása mellett: 12 fő, a szavazásnál
tartózkodott: 2 fő. Gethe László megjegyzése: az összes változtatást ez a szavazás
megsemmisíti. A szavazást újra elindítjuk.
Egyetért-e azzal, hogy a „szintidőn belül” kitétel kerüljön vissza a szabályzatba: 21 fő, Nem ért
egyet: 10 fő, Tartózkodik: 4 fő.
16.18 A közgyűlés elfogadta W.G. javaslatát.
Másik indítvány megszavazása: Az elnökségi tagok indulhatnak „Az év teljesítménytúrázója”
versenyben. Egyetért: jelentős többség; tartózkodott: 5 fő, ellenszavazat nincs.
A közgyűlés határozata, hogy az elnökség tagjai is részt vehetnek „Az év
teljesítménytúrázója” versengésében.
16.20 Jávor Z. javaslata, hogy az elnökség készítsen elő a szavazás módosítását. (a 2010-es
közgyűlésre, és 2011-től lehessen alkalmazni).
Kimmel P kéri a szavazást: Az elnökség a szavazás eljárási rendjét kidolgozza a következő
közgyűlésre. 22 igen szavazat, 5 nem szavazat, 8 tartózkodás.
16.28 P.L. megállapítja, hogy a közgyűlés kötelezi az elnökséget, hogy terjesszen elő tisztújítási
rendet 2010-re.
16.30 Az elnök lezárja a közgyűlést.
Hitelesítők:
Strackné Galambos Katalin s.k.
Toplak József s.k.
A jegyzőkönyvet lezártam: 16.33-kor
Jakab Annamária s.k.

