
Kivonat
a Teljesítménytúrázók társasága 2001. évi közgyűlésének jegyzőkönyvéből

Időpont: 2001. május 20.
Helyszín: Óbudai Művelődési Központ  Budapest III. San Marco u. 81.
Levezető elnök: Járosi László
Jegyzőkönyv vezető: Szirtey Zsuzsanna
Jegyzőkönyv hitelesítő: Járosi Réka
Taglétszám: 182
Jelenlévő tagok száma: 33

Szavazatszedő bizottság: Takács Tibold, Wehner Márton, Árvai István

Napirend megszavazása:  Az eredeti napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, Göndöcz István 
javaslatát az év teljesítménytúrázója cím szabályainak korszerűsítésére az Egyebek napirendi ponthoz sorolva.

Összefoglaló:

Napirendi pont 
száma Szöveges ismertetés

1 A 2000. évi „Legjobb hazai teljesítménytúra” díjakat Sztancsik György adta át.
2 A 2000. évi „Az év teljesítménytúrázója” díjakat Jávor Zoltán adta át.

3

Sztancsik György beszámolt az előző közgyűlés óta végzett tevékenységről. A beszámolóban 
külön kiemelte azokat a momentumokat, amelyek a TTT megalakulásának 10. évfordulójához 
kapcsolódnak (kiállítás, verseny, kitűző). A beszámoló kitért az MSTSZ-szel folytatott 
tárgyalásra az eseménynaptár közös kiadásáról.
A beszámolóhoz hozzászólt Jávor Zoltán az MSTSZ-szel történő egyeztetés és a klubnapok 
helyszíne kérdésében.
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Az Ellenőrző Bizottság beszámolóját Hevér Éva mondta el.
A 3. és 4. pontban elhangzott beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta.

5
A közhasznúsági beszámoló és jelentés tartalmát Varó Lídia ismertette.
A közgyűlés a beszámolót és jelentést egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta.
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Az alapszabály értelmében az elnökség mandátuma lejárt. A leköszönő elnökség valamennyi 
tagja kijelentette, hogy az elkövetkező 2 évre ismét vállalja a tisztségét. Az Ellenőrző Bizottság 
tagjai ugyanígy tettek. További jelöltek neve nem merült fel. A közgyűlés résztvevői a 
tisztségekre titkosan adták le szavazataikat, melyek összeszámlálásával az alábbi eredmény 
született: elnök Sztancsik György, alelnök Horváth Csaba, titkár Petró Zoltán, elnökségi tagok 
Kimmel Péter és Jávor Zoltán, az ellenőrző bizottság tagjai Hegedűs Róbert, Hevér Éva, Varró 
Lídia

7
A költségvetés 2000. évi teljesítését és 2001. évi tervét Varró Lídia ismertette. A tervhez Járosi 
László és Jávor Zoltán szólt hozzá. A kölségvetést a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta.

8 Egyebek témakörben az alábbiak kerültek megvitatásra:
1. Göndöcz István több pontban összefoglalt javaslatot tett „Az év teljesítménytúrázója” 

elismerő cím szabályainak módosítására. A javaslathoz hozzászóltak, illetve kiegészítették 
azt Járosi László, Czékli Béla, Vígh-Tarsonyi László, Kurinszki József, Árvai István, 
Kimmel Péter, Takács Tibold, Matécz Péter, a felvetésekre válaszolt Jávor Zoltán 
címalapító. A vita végén 23 mellette, 3 tartózkodott és 5 nem szavazott arányban a 
közgyűlés úgy határozott, hogy Jávor Zoltán foglalkozzon a javaslatokkal és tájékoztassa 
erről a tagságot.

2. Jávor Zoltán kifogást emelt az ellen, hogy a közgyűlés egy korábbi határozatát, amely arra 
vonatkozott, hogy a „Legjobb hazai teljesítménytúra” cím odaítéléséhez csak TTT tag 
szavazhasson, az elnökség önkényesen megváltoztatta oly módon, hogy azok a 
teljesítménytúrázók is szavazhassanak, akik nem tagjai az egyesületnek. Varró Lídia 
javaslatára a közgyűlés egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül utólagosan elfogadta, hogy 
bárki adhat le szavazatot a cím odaítéléséhez. A címre történő szavazás módjáról folyó 
vitához hozzászólt Járosi László, Jávor Zoltán, Matécz Péter, Czékli Béla.
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3. További egyéb hozzászólást tett Petró Zoltán és Takács Tibold.

Szavazás eredménye személyes kérdésekben:

tisztség név szavazatok 
száma

elnök Sztancsik György 33
alelnök Horváth Csaba 32

Járosi László 1
titkár Petró Zoltán 32

Győri Péter 1
elnökségi tag Jávor Zoltán 32

Kimmel Péter 28
Árvai István 1
Fekete Zoltán 1
Kurinszki József 1
Lencsés Éva 1
Takács Tibold 1
Valtinyi László 1

ellenőrző bizottság tagja Hegedűs Róbert 33
Hevér Éva 33
Varró Lídia 33

Határozatok:
Azonosító A határozat szövege Határidő Felelős
K/1/2001 A közgyűlés az elnökség és az ellenőrző bizottság 2000. évi 

beszámolóját elfogadta.
K/2/2001 A közgyűlés a 2000. évi közhasznúsági jelentést elfogadta.
K/3/2001 A közgyűlés a 2001. évi költségvetést elfogadta.
K/4/2001 A közgyűlés felkérte Jávor Zoltánt, hogy az elhangzott javaslatokat 

figyelembe véve foglalkozzon „Az év teljesítménytúrázója” cím 
módosításával

K/5/2001 A közgyűlés elfogadta, hogy a „Legjobb hazai teljesítménytúra” cím 
odaítéléséhez bárki adhasson le szavazatot.

Mellékletek:
Eredeti jegyzőkönyv
Jelenléti ív 2 példányban
Kölségvetés
Meghívó a közgyűlésre
Tagnévsor
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