Jegyzőkönyv a Teljesítménytúrázók Társasága 2011. évi közgyűléséről
Budapest, Óbudai Kulturális Központ
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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 (TTMR pályázat, Hazai legjobb teljesítménytúra, Év
teljesítménytúrázója, Négy tájegység, Útvonalak Követője)
Pintér András különdíjakat oszt.
Pinkert László elnök szünetet rendel el.
Pinkert László elnök megnyitja a közgyűlést. A közgyűlést határozatképesnek
nyilvánítja.
Jelentkezés hitelesítők személyére: Maszlik Brigitta és Toplak József. Jól látható
többség elfogadja a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.
Jelentkezés szavazatszámláló személyére: Kimmel Péter, Szőts Miklós és Strackné
Galambos Katalin. Jól látható többség elfogadja a szavazatszámlálók személyét.
P.L. ismerteti a napirendi pontokat, majd a közgyűlés napirendének elfogadásáról
szavazást indít (a napirendet a közgyűlést megelőzően az elnökség e-mailben vagy
levélben ismertette a tagsággal).
Fehérvári Máté és Forgács Péter kiosztja a nyomtatott anyagokat: beszámolók,
minősítési statisztikák.
Hevér Gábor jelzi, hogy az Egyebek napirendi pont alatt szeretne tiszteletbeli
tagságról beszélni.
A napirendet egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadja a közgyűlés.
Éves beszámoló ismertetése (szakmai baszámoló, közhasznúsági beszámoló, túrák
költségvetése)
 Taglétszám hasonlóan változott, mint eddig (lemorzsolódás, új belépők).
 Elnökség tevékenysége: a klubnapok komoly elnökségi jelenléttel zajlottak.
 TTT által rendezett teljesítménytúrák száma változatlan, a Budapest-kupa
résztvevői létszáma nőtt.
 Részvétel erdőtakarítási akciókon (Pilis/Pilisszentkereszti szurdok, Budaihegység/Hárshegyi körút)
A TTT által elnyert pályázatok ismertetése, SZJA 1% bevétel nőtt 2009-hez képest.
Teljesítménytúra-mozgalmak, minősítő címek statisztikájának ismertetése.
Pinkert L. elnök észrevételek megtételére szólítja fel a tagságot a szakmai baszámoló,
közhasznúsági beszámoló, költségvetéssel kapcsolatban. Nincs felszólaló.
P.L. elnök felkéri az Ellenőrző Bizottságot (EB-t), hogy mondja el beszámolóját. Az
ellenőrző bizottság beszámolóját Jávor Zoltán adja elő. Alapszabály-szerű működést
vizsgáltak, az elnökség munkáját rendben találták. A gazdasági adatok is megfelelően
vezetettek, szabályosnak tartották a gazdasági működést is. A beszámolókat a
közgyűlés számára elfogadni javasolja. J.Z. megjegyzi, hogy néhány számla
könyvelése hónapokat csúszik, bizonyos rendezvények elszámolása is csúszik.
Figyelmeztet, hogy ne legyen ilyen a jövőben.

13:13 Mészáros Gabriella szólal fel (a 2010-es évi könyvelés elvégzője). Részletesen válaszol
Jávor Zoltán feltevéseire. A közhasznúsági beszámolót az NCA igényei szerint kellett
megírni.
13:15 Zelena Endre az EB munkájáról kérdezi J.Z.-t. Mikor lett világos, hogy az EB nem
működik (egyik tag passzivitása miatt)? Milyen a munkarend?
Jávor Zoltán válasza: működési rend: írásbeli, szóbeli kommunikáció 2 fő között (J.Z.
és Molnár Zsolt). Nem tartották szükségesnek rendkívüli közgyűlés összehívását.
Fehérvári Máté tisztázza, hogy az EB maga határozza meg a munkarendjét.
13:19 P.L. felkéri a szavazatszámlálókat, hogy számolják meg a közgyűlésen résztvevő
tagokat /kézfeltartásos számlálás/. 67 tag van jelen.
Szavazás az elnökség szakmai beszámolójáról: elfogadta 62 fő, tartózkodott 5 fő,
ellenszavazat nem volt.
Szavazás a közhasznúsági beszámolóról: elfogadta a jóllátható többség, tartózkodott
5 fő, ellenszavazat nem volt.
Szavazás az EB beszámolójáról: elfogadta a jóllátható többség, tartózkodott 4 fő,
ellenszavazat nem volt.
P.L. megállapítja, hogy a közgyűlés elfogadta az elnökség és az EB beszámolóját.
13:21 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).
13:25 A tisztújítás megkezdése
Az alapszabály szerint 5 tisztségviselőt kell váasztani és 3 fős ellenőrző bizottságot. Az
EB maga választja meg vezetőjét.
Az elnök a felkért jelölőbizottságot bemutatja: Pintér András, Árvai István és Lipák
István. Pintér András ismerteti a jelölés eredményét.
Elnökjelölt: Jakab Annamária, alelnökjelölt: Fehérvári Máté, titkárjelölt: Hevér Gábor.
Elnökségi tagság jelöltek: Szórád András, Toplak József, Maróti Boglárka, Szöllősi Rita.
Ellenőrző bizottság jelöltek: Jávor Zoltán, Komoróczki András, Molnár Zsolt.
Lévay Béla felszólal, hogy javasolták Szakács Ernőnek az elnökségi tagságért indulást.
Az érintett nem vállalja a jelölést.
Fehérvári Máté jelzi, hogy Molnár Zsolt írásban vállalta a jelölést.
13:33 A jelöltek röviden bemutatkoznak. Jakab Annamária bemutatkozása.
13:35 Fehérvári Máté bemutatkozása.
13:35 Hevér Gábor bemutatkozása.
13:36 Szórád András bemutatkozása. Horváth Csaba kérdezi, hogy más egyesületnek tagjae. Válasz: csak a TTT-ben tag.
13:38 Toplak József bemutatkozása. Horváth Csaba kérdezi, hogy más egyesületnek tagja-e.
Válasz: MVTE tagja, Ellenőrző Bizottság tagja ugyanott.
13:44 Maróti Boglárka bemutatkozása. Tagságra vonatkozó kérdésre válasza: máshol nem
tag.
13:46 Szöllősi Rita bemutatkozása. Más egyesületnél nem tag.
13:50 Jávor Zoltán bemutatkozása.
13:51 1 fő távozik a gyűlésről.
Pinkert László röviden bemutatja Molnár Zsoltot.
13:52 Komoróczki András bemutatkozása. Tagság: Kőbányai Barangolók. Munkáját tekintve
mérlegképes könyvelő. Vállalja az EB munkarendjének kialakítását.

13:55 Pinkert L. a tagok részére lehetővé teszi, hogy a jelöltek személyével kapcsolatban
felszólaljanak. Javaslata, hogy egy fordulóban szavazzon a közgyűlés az elnöki,
alelnöki és titkári pozíciókról.
Szavazás a szavazási rendtől való eltérésről: minősített többség elfogadja az eltérést,
ellenszavazat 1 fő, tartózkodás 0 fő.
P.L. felkéri a szavazatszámláló bizottságot, hogy osszon szavazócédulákat.
14:08 Kimmel Péter összegyűjti a kitöltött szavazócédulákat. A szavazatszámláló bizottság
kivonul.
14:15 Horváth Csaba kérdése az elnökjelölthöz: hogyan oldja meg a helyettesítést abban a
2-3 hónapban, amíg családi okból kifolyólag kevésbé ér rá az egyesületi munkára? Az
elnökjelölt és alelnök válaszát elfogadja.
14:17 P.L. néhány mondatban megemlékezik a teljesítmánytúrázás múltjáról, történetéről.
14:24 P.L. ismerteti a Hazánk tájain túramozgalom átvételének körülményeit.
14:30 P.L. megállapítja a résztvevői lista alapján, hogy 67 fő van jelen (68 fő írta alá, 1 fő
távozott időközben).
14:31 Varró Lídia javasolja, hogy legyen gyerekkedvezmény a túrák nevezési díjában.
14:32 Szavazatok eredményének ismertetése, Kimmel Péter:
Elnök: 56 érvényes, 11 érvénytelen szavazat. Jakab Annamáriát megszavazta a
közgyűlés.
Alelnök: 63 érvényes, 4 érvénytelen szavazat. Fehérvári Mátét megszavazta a
közgyűlés.
Titkár: 66 érvényes, 1 érvénytelen szavazat. Hevér Gábort megszavazta a közgyűlés.
Elnökségi tag:
Szórád András 50 szavazat
Maróti Boglárka 39 szavazat
Szöllősi Rita 25 szavazat
Toplak József 17 szavazat
érvénytelen szavazat: 3
A megválasztott elnökségi tagok: Szórád András és Maróti Boglárka.
Kimmel Péter megállapítja, hogy az első forduló érvényes és sikeres.
14:35 Kimmel Péter javasolja Szöllősi Ritának, hogy vállaljon jelöltséget az Ellenőrző
Bizottságban. Sz.R. vállalja a jelöltséget.
14:38 Szavazólapok kiosztása az EB megválasztására, max. 3 főt lehet megjelölni a
szavazócédulán.
14:41 A szavazatszámláló bizottság kivonul. 3 tag jelzi, hogy távozik a gyűlésről.
14:45 3 fő távozik a gyűlésről.
14:50 Szavazatok eredményének ismertetése, Kimmel Péter:
64 érvényes és 1 érvénytelen szavazat van.
Komoróczki András 63 szavazat
Jávor Zoltán 56 szavazat
Szöllősi Rita 54 szavazat
Molnár Zsolt 18 szavazat
A közgyűlés Komoróczki Andrást, Jávor Zoltánt és Szöllősi Ritát választotta meg az
Ellenőrző Bizottság tagjainak.
14:52 Jávor Zoltán megköszöni a szavazást és kéri az EB-t, hogy egy rövid gyűlést tartson a
közgyűlés után.

14:53 Pinkert László levezető elnökként folytatja a közgyűlést. Következő napirendi pont:
2011. évi tervek ismertetése.
A tervezetben veszteség látható. Ok: óvatos tervezés (SZJA 1%, pályázatokon
elnyerhető pénzek).
J.Z. érdeklődik, hogy NCA-nál mennyire pályáztunk? Válasz: kb. 700.000 Ft.
15:03 P.L. felszólítja a tagságot, hogy kérdezzen, nyilvánítson véleményt. Nincs
hozzáfűznivaló.
P.L. szavazásra bocsájtja a költségvetés elfogadását. A közgyűlés ellenszavazat nélkül,
jelentős többséggel, 1 tartózkodással elfogadja a költségvetést.
15:05 Hevér Gábor titkár felszólalása: eddig 3 fő tiszteletbeli tagja van a TTT-nek. H.G.
javasolja, hogy Pinkert László is legyen tiszteletbeli tag. Horváth Csaba megjegyzi,
hogy Pál István is tiszteletbeli tag, tehát 5. lenne P.L.
P.L. felszólalása: nem szeretne tiszteletbeli tag lenni, elég az egyszerű tagság. A
szavazás levezetésére felkéri Fehérvári Máté alelnököt. F.M. szót ad Jávor Zoltánnak.
J.Z.: a tiszteletbeli tag is tag, de határozatlan időre tag és nem fizet tagdíjat.
F.M. szavazásra bocsájtja, hogy a közgyűlés tiszteletbeli tagjai közé választja-e
Pinkert Lászlót. Jóllátható többség elfogadja.
15:10 Az alelnök megállapítja, hogy a közgyűlés tiszteletbeli taggá választotta Pinkert
Lászlót.
15:11 P.L. ismerteti az elnökség döntését, véleményét az MSTSz-hez való csatlakozásról.
15:19 Az MSTSz témával kapcsolatban nincs szavazás. Vélemények, hozzászólások
nincsenek. Egyéb témákhoz fűzött megjegyzés sincs.
P.L. átadja a szót J.A. elnöknek.
15:21 Az elnök lezárja a közgyűlést.
Jegyzőkönyv lezárása: 15:23.
(Maszlik Brigitta és Toplak József aláírásával hitelesíti a jegyzőkönyvet.)

