Jegyzőkönyv a Teljesítménytúrázók Társasága 2010. évi közgyűléséről
Budapest, Óbudai Kulturális Központ
2010. február 28.
Kezdés: 10:00
Jegyzőkönyvvezető: Jakab Annamária
10:02 Pinkert László elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképtelen, mivel nincs
jelen a tagok fele. Az elnök 11:00-ra hirdeti ki a közgyűlés ismétlését.
Napirenden kívül: díjkiosztó.
12:18 Pinkert László elnök megnyitja a közgyűlést. A közgyűlést határozatképesnek
nyilvánítja. Szavazás az elnök által felkért jegyzőkönyvvezető személyének
elfogadásáról. Jól látható többség elfogadta.
Jelentkezés hitelesítők személyére: Toplak József és Enyedi Zoltán. Jól látható
többség elfogadja a hitelesítők személyét.
Jelentkezés szavazatszámláló személyére: Kimmel Péter és Berezvai Ferenc. Jól
látható többség elfogadja a szavazatszámlálók személyét.
12:22 P.L. a közgyűlés napirendének elfogadásáról szavazást indít (a napirendet az elnökség
korábban ismertette a tagsággal).
Siményi Miklósnak napirenden kívüli javaslata van, ezt a napirend után fogja a
közgyűlés elé tárni.
A napirendet egyhangúlag elfogadja a közgyűlés.
12:27 Éves beszámoló ismertetése
• Taglétszám az új belépők ellenére sem emelkedett jelentősen, a lemorzsolódás
hasonló nagyságrendű.
• Cartographiával kötött megállapodás használatának ösztönzése.
12:40 A TTT által elnyert pályázatok ismertetése.
12:47 Teljesítménytúra-mozgalmak, minősítő címek említése, Hazánk tájain címről
rövidebb ismertetés.
Jávor Zoltán kérdése, hogy a Hazánk tájain mennyire kötődik jogilag a kitalálójához,
Andrási Gáborhoz. Válasz: ő az ötletgazda; Varró Lídia véleménye szerint anyagilag
leginkább A.G. volt terhelve, a TTT ebben nem nyújtott anyagi segítséget.
12:56 P.L. ismerteti a TTT rendezvényeinek költségvetését.
13:02 Kimmel Péter kérdezett a Haláp és Őrség túrák rendezési költségeiről
13:06 P.L. a jelenléti ívről megállapítja, hogy 46-an írták alá azt, 1 fő távozott közben. 2 fő
jelenlevő tag 2010. évi tagdíjat még nem fizetett. Amíg ez megtörténik, P.L. elnök
ismerteti a közhasznúsági beszámolót.
13:10 Jelen van 45 szavazásra jogosult tag.
Szavazás a közgyűlési beszámoló illetve a közhasznúsági beszámoló elfogadásáról.
Javítás: a közhasznúsági beszámoló 7. pontjában gépelési hiba van: 312 fő volt 2009.
év végén a taglétszám.
A szakmai beszámolót 40 szavazattal és 5 tartózkodással a közgyűlés elfogadja.
A közhasznú beszámolót a közgyűlés 45 szavazattal egyhangúan elfogadta.
13:13 Az ellenőrző bizottság beszámolóját Jávor Zoltán adja elő. Alapszabály-szerű
működést vizsgáltak, az elnökség munkáját rendben találták. A gazdálkodás
ellenőrzését szakemberre bízták volna, de ez nem történt meg. J.Z. aggálya:
bizományban leadott eseménynaptárak elszámolása (követelés, könyvelés stb) neki
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nem tiszta. Válasz: a bevétel mindenképp megjelenik a naplófőkönyvben. Egyébként
szabályosnak tartották a gazdasági működést is.
Az ellenőrző bizottság beszámolójának elfogadása: 43 igen szavazattal és 2
tartózkodással a közgyűlést elfogadta.
A 2010. évi TTT-rendezvények pénzügyi tervének ismertetése.
Kimmel Péter kérdése, hogy miért tervezünk negatív egyenlegűnek egy túrát. P.L.
válasza, hogy nyereségesnek lenni nem biztos, hogy célszerű (támogatások illetve a
társaság közhasznúsága miatt).
3 egyesületi tag távozik a közgyűlésről.
P.L. elnök ismerteti a klubhelyiség körüli kérdéskört.
Tag kérdez a havi bérleti díj tervezett mértékéről.
Kimmel Péter javasolja a postai címátirányítást.
Lévay Béla javasolja a Budapesti Természetbarát Sportszövetség megkeresését.
Jávor Zoltán javasolja a III. kerületi Önkormányzat felkeresését klubhelyiség kapcsán.
Hartmann Mihály a BTSSz-t javasolja.
A 2010. évi költségvetési javaslat elfogadása: teljes létszám elfogadja (42 fő
egyhangúlag igent szavaz).
Az elnökség és az ellenőrző bizottsági tagok megválasztásának rendjére irányuló
előterjesztést ismerteti P.L. elnök.
Tagi kérdések a 10. pont kapcsán.
Módosítási indítvány: 10. pontot törölni.
Varró Lídia hiányolja a megválasztáshoz szükséges többséget (az alapszabály alapján).
Elnök válasza: ez is szerepel a 16. pontban.
V.L. javaslatot tesz arra, hogy írásban kelljen nyilakoznia a jelölteknek a jelölés
elfogadásáról, illetve az összeférhetetlenségről a szavazás előtt. Az elnök módosító
javaslatnak elfogadja a megjegyzést.
A jelölőbizottság felkérése V.L. szerint meghatározandó.
Két módosító inditvány megszavazása:
1. A 10. pontban változzon: csak a korábban bemutatott jelöltekre lehessen
szavazni. Ezt jelentős többség elfogadja, 5 ellenszavazat, 1 fő tartózkodik.
2. A jelöltnek nyilatkoznia kell, hogy a megpályázott tisztséggel összeférhetetlenség
nem áll fenn; közgyűléstől távol levő jelöltnek előzetesen kell nyilatkoznia a
jelöltségről és az összeférhetetlenségről írásban. Jelentős többség elfogadja 2 fő
tartózkodása mellett.
A közgyűlés jelentős többséggel elfogadja a választásról szóló határozatot (1 fő
ellenszavazattal).
Egyéb napirendi pont
Siményi Miklós javaslata, mint TTT-tag: MSTSz bajnokságon csak tagok indulhatnak,
ezért javasolja, hogy a TTT legyen tagja az MSTSz-nek.
Kérdések:
Mennyi az anyagi vonzata a tagságnak? Évi 8000.- Ft.
Milyen kötelességek és jogok vannak? Az egyénnek nincs ilyenje.
Tagsági igazolvány lesz-e? Nincs ilyen, csak versenyengedélyt kap az, aki versenyez.
Petró Zoltán felveti, hogy csak alapszabály-módosítással lehet erről dönteni. Elnökség
válasza: igen, ezzel tisztában vagyunk.
Kimmel Péter felveti, hogy az MSTSz anyagi helyzete nem ismert, ezt mindenképpen
ismertetni kell a TTT-vel.
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Wehner Géza válasza, hogy a Szövetségnek jelenleg nincs adóssága.
Pinkert L. elnök határozati javaslatot szeretne erről a belépésről (a mai közgyűlésen
határozni nem tudunk).
Fehérvári Máté a versennyel kapcsolatos adminisztrációs, jogi kérdéseket veti fel,
mint munka- és költségtöbbletet.
Több hozzászólás hangzik el az MSTSz, BTSSz kapcsán.
A TTT függetlensége szűnne meg, állapítja meg Molnár Zsolt.
P.L. tájékoztatja a közgyűlést, hogy közgyűlést milyen esetben lehet összehívni (az
alapszabály szerint). Határozati javaslat: a közgyűlés megbízza-e a TTT elnökségét,
hogy a TTT MSTSz-hez való csatlakozása lehetőségét megvizsgálja és a soron
következő közgyűlésen azt a tagok elé tárja (legkésőbb a következő rendes 2011. évi
közgyűlésen).
Szavazatszámlálás eredménye: 25 fő egyetért, 11 fő elutasítja ezt, 4 fő tartózkodik.
A TTT elnöke bezárja a közgyűlést.

Jegyzőkönyv lezárása: 14:52.
Jakab Annamária s.k.
(Enyedi Zoltán és Toplak József aláírásával hitelesíti a jegyzőkönyvet.)

