Teljesítménytúrázók Társasága
Levélcím: 1590 Budapest Pf 110.
Székhely: 1035 Raktár u. 6.
e-mail: ttt.levelek@gmail.com
Telefon: (70) 9412258
elnök: Jakab Annamária
Jegyzőkönyv a Teljesítménytúrázók Társasága 2016.02.28-i rendkívüli közgyűléséről
Szent Angéla Gimnázium, 1024 Budapest, Zivatar utca 6.
2016. február 28.
Jegyzőkönyvvezető: Strackné Galambos Katalin
10:08 A közgyűlést Jakab Annamária elnök megnyitja. Megállapítja, hogy a megjelent TTT tagok
száma – 85 fő – nem éri el a taglétszám felét. Jakab Annamária elnök megállapítja, hogy a
közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlés megismétlését 12:00-ra hirdeti ki.
Jakab Annamária elnök ismerteti a napirend előtti pontokat.
Napirend előtti pontok: Hazai Legjobb Teljesítménytúra díjak átadása, Hazánk Tájain túramozgalom
díjazások átadása, Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszere (TTMR) díjak átadása, Év Pontőre díj
átadása, Év Teljesítménytúrázója és Év Kerékpáros Teljesítménytúrázója díjak átadása.
11:50 szünet
12:42 Jakab Annamária elnök a megismételt közgyűlést megnyitja.
A közgyűlés 32 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodással Strackné Galambos Katalint elfogadja
jegyzőkönyv-vezetőnek.
A közgyűlés 31 fő igen szavazatával, 2 fő tartózkodással Pinkert Lászlót és dr. Tarnai Mátét elfogadja
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Jakab Annamária elnök megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés 33 fő jelen lévővel
határozatképes.
Jakab Annamária elnök ismerteti a napirendi pontokat. A napirendet a közgyűlés 33 fő igen
szavazatával elfogadja.
Fehérvári Máté alelnök kiosztja a TTT módosított alapszabály-tervezetének nyomtatott példányait.
12:45 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály módosítást, pontonként részletezve.
12:50 két fő távozik (nem tagok)
12:57 Jakab Annamária elnök az alapszabály-tervezet ismertetésének végén javaslatokat,
kérdéseket vár. Az alapszabály-tervezettel kapcsolatban nincs észrevétel, kiegészítés.
Jakab Annamária elnök szavazásra bocsátja az ismertetett tervezet alapján az alapszabály
módosítását. A módosított alapszabályt a módosításokkal egységes szerkezetben a közgyűlés 33 fő
igen szavazatával elfogadta.
[K/01/2016. sz. határozat]
13:00 Jakab Annamária elnök lezárja a közgyűlés napirend szerinti részét. Dr. Kiss András tag szót
kér; felszólalása keretében javaslatokat nyújt be:
 pontosítást kér a TTMR pontszámítással, illetve a ponthatárokkal kapcsolatban.
 ÉVTT és ÉVKTT: az egyesület ne hirdessen győztest egy kategóriában, ha abban nincs
minimum 3 pályázó.
 ÉVTT díjazásra maximum 52 db teljesített túrával lehessen pályázni.
 az egyesület próbáljon meg iskolákat bevonni a teljesítménytúrázásba, pl. Év iskolája
program keretében, vagy a Budapest Kupához kapcsolódóan (honnan érkezik a legtöbb
diák stb.)
Adószám: 18083000-1-41
Nyilvántartási szám: 7162 (Főváros Bíróság)
Internet: www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu

Bank: Pilisvörösvár és Vidéke 65700127-10117633
Telefon: +36 70 9412258

 Túrázik a Család – mozgalom indításának lehetősége, min. 1 felnőtt és 1 gyermek
résztvevővel adott túrákon (fokozatonkénti mozgalom)
13:08 Jakab Annamária elnök kérése, hogy amennyiben valakinek van konkrét ötlete, az nyújtsa be
írásban a TTT éves rendes közgyűlése felé.
13:09 Fehérvári Máté alelnök reagál dr. Kiss András tag észrevételeire:
 Az ÉVTT, ÉVKTT kiírásban szerepel, hogy a pályázók számától függetlenül kiadják a
kategóriánkénti díjakat. Nem érzi úgy, hogy ezen a kiíráson változtatni kellene.
 Szúrópróbaszerű ellenőrzéssel próbálja kiszűrni a nem jogos pályázatokat, pl. a 2015-ös
túraévben két kategóriagyőztes teljes anyagát (igazolófüzetekkel együtt) részletesen
átnézte.
 Nem tartja szükségesnek a túrák számának fixálását, mert az ÉVTT mozgalom arról szól,
hogy minél többet túrázzanak a résztvevők; a túrák számának fixálásától az
ellenőrizhetőség nem javulna. A következő, éves rendes közgyűlésre várja a konkrét
javaslatokat, módosításokat. Már korábban is felmerültek javaslatok, de a közgyűlés
általában nem korlátozta az elfogadható túrákat (pl. bejárás).
 A „családos” túrákkal kapcsolatban szükség lenne konkrét kiírásra, anyagi és emberi
erőforrásra.
 Iskolák bevonása: 2009-ben eljutott a Budapest Kupa igazolófüzete minden budapesti
középiskolába, de nem volt értékelhető visszajelzés.
13:15 Jakab Annamária elnök szerint problémákat vethet fel a családos túrázás decemberi
kiértékelése (a meglévő TTMR, ÉVTT és Budapest Kupa kiértékelések mellett).
13:16 Jakab Annamária elnök berekeszti a közgyűlést.
13:16 Strackné Galambos Katalin jegyzőkönyv-vezető lezárja a jegyzőkönyvet, keltezés: Budapest,
2016. február 28. 13:16. A jegyzőkönyvet Pinkert László és dr. Tarnai Máté jegyzőkönyv-hitelesítők
aláírásukkal hitelesítik.
A Teljesítménytúrázók Társasága a 2016. február 28-án tartott rendkívüli közgyűlése az alábbi
határozatokat hozta:
[K/01/2016. sz. határozat] – A rendkívüli közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadta a Teljesítménytúrázók Társaságának
módosított Alapszabályát.
...................................................................
Strackné Galambos Katalin
jegyzőkönyv-vezető
...................................................................
Pinkert László
jegyzőkönyv-hitelesítő
...................................................................
dr. Tarnai Máté
jegyzőkönyv-hitelesítő
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