Jegyzőkönyv a Teljesítménytúrázók Társasága 2013. évi közgyűléséről
Budapest, Szent Angéla Gimnázium, 1024 Budapest, Zivatar u. 6.
2013. február 24.
Kezdés: 10:15
Jegyzőkönyvvezető: Maróti Boglárka
Jakab Annamária elnök megnyitja a 2013. évi TTT közgyűlést.
Jelenlévő TTT tagok száma 56 fő. Jakab Annamária elnök a közgyűlést határozatképtelennek
nyilvánítja. A közgyűlés megismétlését 12:30-ra hirdeti ki.
Napirenden kívül: Év Teljesítménytúrázója, TTMR, Hazai Legjobb Teljesítménytúra díjak
kiosztása, továbbá Négy Tájegység, Négy Túra teljesítménytúra-mozgalom díjátadója, elmaradt
Budapest Kupák átadása, Útvonalak Követője díjazások átadása.
12:00 Jakab Annamária elnök szünetet rendel el.
12:45 Jakab Annamária elnök megnyitja az ismételt közgyűlést, 44 tag van jelen. A megismételt
közgyűlés határozatképes. Jelenléti ívek kiosztása megtörténik, jegyzőkönyv hitelesítő jelöltek:
Strackné Galambos Katalin és Lipák István. Szavazatszámláló jelöltek: Szőts Miklós, Deli Vince és
Kimmel Péter. A jegyzőkönyvvezető személyét a tagok jól látható többsége elfogadja. A
jegyzőkönyv hitelesítő jelölteket a tagok jól látható többsége elfogadja. A szavazatszámláló jelöltek
személyét jól látható többség, négy fő tartózkodása mellett elfogadja.
12:48 Jakab Annamária elnök ismerteti a napirendet a következő pontokkal:
 az elnökség 2012. évi tevékenysége
 a tagság 2012. évi tevékenysége
 közhasznúsági beszámoló a 2012. évről
 a 2012. évi költségvetés ismertetése
 tisztújítás
 szavazás a 2014. évi tagdíj összegéről
 egyéb pontok.
A tagság egyhangúlag, nulla fő tartózkodásával elfogadja a napirendet.
12:52 Elnökség beszámolója a 2012. évi tevékenységről:
 354 fő TTT tag (2011 decemberében belépettekkel). 73 fő új belépő, 69 fő lemorzsolódás;
 elnökség aktív részvétele a klubnapokon, érdeklődők fogadása;
 Budapest Kupa lebonyolítása, füzetek értékesítése, átvétele, díjátadó szervezése és
lebonyolítása;
 Eseménynaptár terjesztése;
 Utazás kiállításon való részvétel;
 2013. évi túranaptárhoz adatgyűjtés;
 2013. évi Budapest Kupa megszervezése 53 rendezvénnyel;
 a TTT segíti a Kupában résztvevő túrarendezőket a rendezvények engedélyeztetése ügyében
a zöldhatóságnál, a Duna-Ipoly Nemzeti Parknál és a Pilisi Parkerdő Budai Tájegységi
erdészeténél. A TTT együttműködik a hatóságokkal.
 az egyesület benyújtotta a kérelmet az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé, hogy
önkéntes munkavégzés igazolható legyen.
 jelzésfestés a Budai-hegységben, az Őrségben és a Bakonyban;
 rendezett teljesítménytúrák: Őrség, Buda Határán, Pest Határán, Lábatlan, Monoton
Maraton, Régi templomok nyomában II., Bakonyi Mikulás, Fóti-Somlyó;
 a teljesítménytúra-mozgalmak terén a Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszerében részt
vevők száma 2%-kal nőtt
 a Hazai Legjobb Teljesítménytúra minősítésre 204 fő adott le szavazatot.
 a szokásos teljesítménytúra-mozgalmak rendezése: Barangolás a Dunazugban; Négy
tájegység, négy túra; Nyugati végeken;

 külföldi kupákban, teljesítménytúra-mozgalmakban részvétel;
 a résztvevők száma a saját túráinkon változó;
 a környezetvédelem terén a saját túrákon szemétszedés, a Buda Határán teljesítménytúra
igazolófüzetében figyelemfelhívás a parlagfű terjedésének visszaszorítására. Saját túrán a
TTT nem ad eldobható poharat, vásárolni lehet bögrét. A TTT ezzel ösztönzi a résztvevőket
a saját bögre használatára.
 a 2013. évi túranaptár kiadása megcsúszott, késtek a rendezői kiírások. Az eseménynaptár
február 3. hétvégéjére készült el, az önköltségi ára nem változott. TTT tagoknak 1000 Ft,
MTSZ, MSTSZ tagoknak, túrarendezőknek 1100 Ft a naptár, egyébként 1200 Ft.
 a TTT részben pályázatokon keresztül teremti elő a működési költségeit;
 az SZJA 1%-ából kapható támogatás enyhén növekedett, kb. 1,1 millió Ft-ra;
 a Bakonyi Mikulás túra új főrendezővel került megrendezésre: Fehérvári Máté és Mészáros
Gabriella;
 a Lábatlan túra rendezését Horváth Csaba helyett Pinkert László végzi, egyelőre a 35 km-es
táv kerül megrendezésre;
 a 2012. évre szóló, éves TTMR jelvények a pályázati úton elérhető összegek csökkenése
miatt önköltségi áron megtérítendőek;
 új túra rendezése: Kék Balaton 100 és résztávjai, főrendező Csornai Edina;
 az Útvonalkövetők Klubja fennállásának 10. évfordulójára megrendezésre kerül az
Útvonalkövető 100 teljesítménytúra a Szurdok túra részeként, Isaszeg – Dobogókő
útvonalon, főrendező Hevér Gábor.
13:08 Jakab Annamária elnök ismerteti a 2013-as terveket. 1000 db Budapest Kupa igazolófüzet
került kinyomtatásra (az előző évi 800 példány elfogyott), az elnökség bízik a
létszámnövekedésben. 2012-ben az egyesület áttért a kettős könyvvitelre. Alapszabály-módosításra
szükség lesz, amelyre rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi az elnökség a 2013. év
során ősszel. Ezzel az elnökségi beszámoló véget ér.
Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja az elnökség szakmai beszámolóját. A beszámolót jól
látható többség elfogadja, tartózkodik 5 fő, ellenszavazat 1 fő. [K/1/2013. határozat]
13:12 Jakab Annamária elnök megtartja a közhasznúsági beszámolót. A beszámoló a megváltozott
formai követelményeknek eleget tesz. A TTT 164 ezer forint befektetett eszközzel és 2,5 millió
forint saját tőkével rendelkezik. A TTT bevételi forrásai: tagdíj, támogatások, kamat a betét
lekötéséből. A Közhasznúsági melléklet tartalmazza a nyilatkozatot a közhasznúságról.
13:15 Az Ellenőrző Bizottság beszámolója. Jávor Zoltán elnök nincs jelen, Szöllősi Rita ellnőrző
bizottsági tag megbízottként olvassa fel az EB beszámolóját.
 az EB elvégezte a jogszabályi változások figyelembe vételének ellenőrzését (átállás kettős
könyvvitelre);
 az EB a Buda Határán és a Bakonyi Mikulás teljesítménytúrákat tételes és részletes
ellenőrzésnek vetette alá, továbbá többször végzett szúrópróbaszerű ellenőrzéseket;
 az EB elvégezte a pályázatok beadásának és a megnyert pályázatok elszámolásának
ellenőrzését;
 az EB a TTT számviteli fegyelmét és gyakorlatát megbízhatónak minősítette;
 az EB ellenőrizte, hogy a TTT a készletek értékét tényleges leltár keretében megállapította;
 a számlák gazdasági rovatának kitöltését a TTT az EB javaslatára megváltoztatta, de nem
minden esetben;
 az EB megállapítása alapján a TTT elszámolása a gazdálkodásról valós és megbízható képet
mutat.
13:19 Szavazás a TTT közhasznúsági beszámolójáról. A közhasznúsági beszámolót jól látható
többség elfogadja, tartózkodik 5 fő. [K/2/2013. határozat]
Szavazás az Ellenőrző Bizottság beszámolójáról. Az EB beszámolóját jól látható többség elfogadja,
tartózkodik 7 fő. [K/3/2013. határozat]
13:20 Jakab Annamária elnök ismerteti a 2013. évi költségvetési tervet, a jelenlévő tagok kiosztott

mellékletben ezt megkapják. A TTT a tagdíjakból, a támogatásokból és az SZJA 1%-os
támogatásból, valamint az egyéb tevékenységből (póló, térkép, bögre értékesítés önköltségi áron)
nem számít növekedésre.
Új elem a költségvetésben az átállás az eredményszemléletre. Leltárba kellett venni a kitűzőket,
okleveleket, amelyek még felhasználhatóak a jövőben; a pénzforgalmi szemlélet a kiosztott
mellékletben még megtekinthető. A 2012. évi rendezvények tervezett és tény költségeit, valamint a
2013. évi rendezvények tervezett költségeit a kiosztott melléklet tartalmazza.
Jakab Annamária elnök a közgyűlést kérdések feltételére kéri, nincs kérdés a közgyűlés felől.
Szavazás a költségvetési terv elfogadásáról. A TTT 2013. évi költségvetési tervét jól látható többség
elfogadja, tartózkodik 5 fő. [K/4/2013. határozat]
13:31 Tisztújítás. Maróti Boglárka elnökségi tag nem vállalja a továbbiakban az elnökségi tagságot.
Szöllősi Rita és Komoróczki András ellenőrző bizottsági tagok nem vállalják a továbbiakban az
ellenőrző bizottsági tagságot. Jakab Annamária elnök, Fehérvári Máté alelnök, Hevér Gábor titkár
és Szórád András elnökségi tag a továbbiakban is vállalják eddigi tisztségük betöltését.
Új elnökségi tag jelölt Dienes Áron. Új elnökségi tagi jelöltnek, több TTT tag ajánlásával számított
továbbá Zsemba József, de távollétében és előzetesen leadott írásbeli nyilatkozat hiányában nem
választható meg.
A ellenőrző bizottságba új jelöltek Strackné Galambos Katalin és Somogyi István. Az ellenőrző
bizottságból Jávor Zoltán nincs jelen. Jávor Zoltán nyilatkozattal igazolja az ellenőrző bizottsági
tagsági jelöltségének elfogadását.
13:35 Dienes Áron elnökségi tagsági jelölt bemutatkozása.
13:36 Zsemba József SMS-ben jelzi, hogy nem tud részt venni, de írásban nem nyilatkozott, hogy
vállalná a jelölést.
13:39 Jakab Annamária felteszi a kérdést a közgyűlés felé, hogy ajánlanak-e mást valamelyik
tisztságre. A közgyűlés nem ajánl további személyeket.
13:40 Strackné Galambos Katalin ellenőrző bizottsági tagjelölt bemutatkozása.
13:41 Somogyi István ellenőrző bizottsági tagjelölt bemutatkozása.
13:45 Jakab Annamária elnök 10 perc szünetet rendel el.
13:58 A szünet vége. A szavazatszámláló bizottság tagjai 44 db szavazólapot osztanak ki.
14:00 A jelenléti ívek kitöltése alapján Jakab Annamári elnök megállapítja, hogy 44 fő szavazásra
jogosult személy jelen van.
14:06 A szavazatszámláló bizottság tagjai összeszedik a szavazócédulákat.
14:10 A szavazatszámláló bizottság tagjai visszavonulnak szavazatokat számolni.
14:17 Jakab Annamária elnök bejelenti, hogy a szavazatszámláló bizottság befejezte a szavazatok
megszámlálását. A szavazás eredményét Kimmel Péter szavazatszámláló bizottsági tag ismerteti.
A Teljesítménytúrázók Társaságának új elnöksége:
Jakab Annamária elnök 39 szavazatot kapott.
Fehérvári Máté alelnök 39 szavazatot kapott.
Hevér Gábor titkár 44 szavazatot kapott.
Dienes Áron elnökségi tag 40 szavazatot kapott.
Szórád András elnökségi tag 43 szavazatot kapott.
Jávor Zoltán ellenőrző bizottsági tag 40 szavazatot kapott.
Strackné Galambos Katalin ellenőrző bizottsági tag 42 szavazatot kapott.
Somogyi István ellenőrző bizottsági tag 40 szavazatot kapott.
[K/5/2013. határozat]
14:20 Jakab Annamária elnök ismerteti a 2014. évi tagdíj emelésének javaslatát. Az ok a pályázati
források csökkenése. A javaslat a tagdíjakra: 1500 forint a teljes ár, 800 forint tanulóknak,
nyugdíjasoknak és munkanélkülieknek.
14:21 Szavazás a 2014. évi tagdíjemelésről. A megemelt tagdíjat a jelenlévők közül 40 fő elfogadja,
3 fő tartózkodik, 1 fő nem fogadja el. [K/6/2013. határozat]
14:22 Egyéb napirendi pontokban felszólalások, határozatok beterjesztése.
Petró Zoltán a Budapest Kupával kapcsolatban problémát fogalmaz meg: olyan túrák is szerepelnek

a kupasorozatban, amelyekre kötelező az előnevezés, ez akadály azoknak, akik nem rendelkeznek
internet hozzáféréssel.
Jakab Annamária elnök válaszában kifejti, hogy tudtában van annak, hogy ez beszűkíti a
lehetőségeket, de a TTT nem befolyásolhatja ezt. Bizonyos túrákon a rendezők a Nemzeti Parkkal
vagy a zöldhatósággal felmerült engedélyeztetési problémák miatt kénytelenek létszámkorlátot
bevezetni. Talán telefonon is megoldható az előnevezés.
Petró Zoltán további kérdése, hogy a Budapest Kupa részvételi díjából miért nincs kedvezmény a
TTT tagok részére.
Jakab Annamária elnök válaszában kifejti, hogy a Budapest Kupa önköltségi (önköltség alatti) áron
kerül értékesítésre. A bevételek nem fedezik a füzet és a díjazás költségeit.
Fehérvári Máté alelnök válaszában kifejti, hogy a TTT közhasznú szervezet és nem kizárólag a
tagság érdekeit kell, hogy kiszolgálja. A Budapest Kupa esetén a források szűkülése miatt kellett
bevezetni az áremelést (150-200 ezer forint is számít).
Petró Zoltán felveti a kérdést, hogy miként lehet, hogy a Budapest Kupán nem fér bele nevezési díj
kedvezmény a TTT tagoknak a költségvetésbe, ugyanakkor a TTT új túrákat fog rendezni.
Fehérvári Máté alelnök válaszában kifejti, hogy a Budapest Kupa 800 forintos részvételi díja az
önköltség felét fedezi. A TTT-nek nem célja, hogy érdektagok legyenek az egyesületben, és csak a
kedvezményekért lépjenek be. Budapest Főváros Önkormányzata is támogatja a „tömegsport”
jellegű rendezvényeket. Elképzelhető ugyanakkor, hogy a jövőben lesz kedvezmény a TTT tagok
részére a Budapest Kupában.
Lipák István felveti, hogy egy veszprémi egyesület teljesítménytúrát rendez a Balaton-felvidéki
Kéktúra útvonalán négy részletben. Felveti, hogy a TTT Kék Balaton túráján adják meg a
lehetőséget a résztvevőknek, hogy teljesíthessék a Balatoni Kéktúra mozgalmat, pl. az igazolólap
ingyenes biztosításával.
14:35 Egy fő távozik (Deli Vince)
Csornai Edina TTT tag egyetért Lipák Istvánnak, a résztvevők megkapják a fent hivatkozott
mozgalom igazolólapját.
Lipák István felveti továbbá, hogy a TTT tagja lehetne a jelenleg is szerveződő Magyar
Természetjáró Szövetségnek.
Fehérvári Máté alelnök válaszában kifejti, hogy ősszel, a rendkívüli közgyűléskor alapszabály
módosításáról kell dönteni, akkor lehet tárgyalni egyéb szervezetekhez való csatlakozáskor. Az
eredeti alapszabályban szerepel, hogy a TTT nem lehet tagja más szervezetnek. Eddig nem volt az
elnökségnek kapacitása a témát a vonatkozó jogszabályok tükrében részletesen megvizsgálni és
átgondolni. A TTT kéri a tagokat, hogy javaslataikkal és gondolataikkal támogassák az alapszabályváltozást.
14:40 Két fő távozik.
Máté István felveti, hogy a TTT tagok egy része jelenleg is MSTSZ vagy MTSZ tag, az átfedés
jelenleg is megvan. A tagdíjat fizetik, de a kedvezményeket nem tudják halmozni. Máté István nem
látja értelmét annak, hogy a TTT betagozódjon az MTSZ valamelyik részébe.
Szőts Miklós felvetésében kifejti, hogy a Lipák István által említett szerveződésen belül nem MTSZ
tagsági kártya lesz, hanem egy közös „névre szóló”, amely minden MTSZ társszövetség
rendezvényén felhasználható. Ez az első évben ingyenes.
Lévay Béla felszólalásában megemlíti, hogy nem elsősorban befizetendő összegekről, hanem a TTT
független mivoltáról kell dönteni.
Felmerül a természetvédelmi engedélyeztetés problémája és a megoldás több lehetősége.
Jakab Annamária elnök felszólalásában elmondja, hogy a TTT tisztában van a vonatkozó
jogszabályi háttérrel.
14:45 Jakab Annamária elnök kifejti, hogy a Nemzeti Parkok attól tartanak, ha 1000 résztvevő
érkezik egy túrára, az 500 autót jelent, ez egy beidegződés a tömegsporttal kapcsolatban. Nem
ismerik a különbségeket a teljesítménytúrázás és pl. egy motorverseny között, szurkolókra
hivatkoznak. Problémák adódtak szigorúan védett területeken, pl. az Aggteleki Nemzeti Parkban.
Fehérvári Máté alelnök kifejti, hogy a túrarendezőknek sok jogszabálynak kell megfelelniük. Ezek

közül sokat számonkérnek, sokat pedig nem. Ha valaki egyénileg túrázik, akkor megengedőbb
szabályok vonatkoznak rá, mintha a túrázást tömegrendezvény keretében tenné.
14:51 1 fő távozik.
Fehévári Máté alelnök rámutat, hogy minden, a természetjárásban érintett szereplőnek eltérő
érdekei vannak, a túrázóknak, az erdészeteknek és a nemzeti parkoknak is. Utóbbi javasolhat
útvonalmódosítást is. Csak a vonatkozó jogszabályok módosításával lehetne változtatni a jelenlegi
helyzeten.
Máté István felszólalásában pozitívumnak tartja, hogy a TTT elment a zöldhatósághoz és
partnerséget ajánlott fel.
Fehérvári Máté alelnök válaszában kifejti, hogy a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőséggel nem sikerült teljes mértékben megoldani az együttműködést, de a Pilisi
Parkerdő Zrt. Budapesti Tájegységi Erdészetével és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal már
előremutatóbb lépések születtek.
14:56 1 fő távozik.
Jakab Annamária felszólalásában rámutat, hogy a TTT egyik problémája a kapacitások hiánya. Az
elnökség segít az engedélyezések lebonyolításában, de hozzáértő segítőkre szükség van.
Máté István javaslatot tesz, hogy a TTT újonnan megválasztott elnöksége írjon az MTSZ felé egy
üdvözlő, beköszönő üzenetet az együttműködés lehetőségének felvetéséről, amennyiben az MTSZnél van erre igény. Az elnökség a javaslatot elfogadja.
15:00 Jakab Annamária elnök további kérdések feltevésére kéri a közgyűlést. Nincs további kérdés.
Jakab Annamária elnök berekeszti a közgyűlést.
15:00 A jegyzőkönyvet Maróti Boglárka jegyzőkönyv-vezető lezárja, keltezés: Budapest,
2013.02.24. 15:00. A jegyzőkönyvet Strackné Galambos Katalin és Lipák István jegyzőkönyvhitelesítők aláírásukkal hitelesítik.
A Teljesítménytúrázók Társaságának 2013-as közgyűlési határozatai:
[K/1/2013. határozat] – Éves szakmai beszámoló elfogadása. A közgyűlés elfogadta.
[K/2/2013. határozat] – Közhasznúsági beszámoló elfogadása. A közgyűlés elfogadta.
[K/3/2013. határozat] – Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása. A közgyűlés
elfogadta.
[K/4/2013. határozat] – A 2013. évi költségvetési terv elfogadása. A közgyűlés elfogadta.
[K/5/2013. határozat] – Szavazás a Teljesítménytúrázók Társasága elnökségének és ellenőrző
bizottságának tagjairól. A közgyűlés Jakab Annamária elnököt 39 szavazattal, Fehérvári Máté
alelnököt 39 szavazattal, Hevér Gábor titkárt 44 szavazattal, Dienes Áron elnökségi tagot 40
szavazattal, Szórád András elnökségi tagot 43 szavazattal megválasztotta. A közgyűlés az ellenőrző
bizottság tagjainak Jávor Zoltánt 40 szavazattal, Strackné Galambos Katalint 42 szavazattal,
Somogyi Istvánt 40 szavazattal megválasztotta.
[K/6/2013. határozat] – Szavazás a 2014. évtől érvényes tagdíj összegéről. A közgyűlés az
elnökség előterjesztését megszavazta. A TTT tagdíja a 2014. évtől kezdődően 1500,- Ft teljes áron
és 800,- Ft diákoknak, nyugdíjasoknak, valamint munkanélkülieknek.

