
 

 
Jegyzőkönyv a Teljesítménytúrázók Társaságának 2020. évi rendes közgyűléséről 

2020.09.21., 19:00 

Helyszín: Tabáni  Spartacus SE klubhelyisége  

Budapest, I. ker. Attila út 2.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

Adószám: 18083000-1-41       Nyilvántartási szám: 7162 (Főváros Bíróság)       Bank: B3 Takarék  65700127-10117633 
Internet: www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu        Telefon: +36 70 9412258 

 

Teljesítménytúrázók Társasága 
Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 110. 

Székhely: 1035 Budapest, Raktár u. 6. 
e-mail: ttt.levelek@gmail.com 

Telefon: (70) 9412258 
elnök: Dr. Jakab Annamária 

19:00 Dr. Jakab Annamária (JA) elnök megállapítja, hogy a közgyűlés létszáma 3 fő. A 

jelenlevők egyhangúan megszavazták a jegyzőkönyvvezető személyét: Dr. Jakab 

Annamária. Hasonlóan egyhangúan megszavazták a jegyzőkönyv hitelesítők 

személyét: Bartus Ilona és Pálinkó-Kalmár Edit. 

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes. A megismételt 

közgyűlés időpontja: 2020.09.28, 19:00, helyszíne Tabáni  Spartacus SE klubhelyisége  

Budapest, I. ker. Attila út 2. 

 

19:03 Az elnök berekeszti a közgyűlést. 

Budapest, 2020.09.21 

 

 

 

 

Bartus Ilona Pálinkó-Kalmár Edit 



 

 
 

Jegyzőkönyv a Teljesítménytúrázók Társaságának 2020. évi megismételt rendes 

közgyűléséről 

2020.09.28., 19:00 

Helyszín: Tabáni  Spartacus SE klubhelyisége  

Budapest, I. ker. Attila út 2.  

 

Adószám: 18083000-1-41       Nyilvántartási szám: 7162 (Főváros Bíróság)       Bank: B3 Takarék  65700127-10117633 
Internet: www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu        Telefon: +36 70 9412258 

 

Teljesítménytúrázók Társasága 
Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 110. 
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elnök: Dr. Jakab Annamária 

19:00 Dr. Jakab Annamária (JA) elnök megnyitja a megismételt közgyűlést és  megállapítja, 

hogy a megismételt közgyűlés létszáma 8 fő.  

19:15 A jelenlevők egyhangúan megszavazzák a jegyzőkönyvvezető személyét: Hevér 

Gábor. Hasonlóan egyhangúan megszavazták a jegyzőkönyv hitelesítők személyét: 

Csetneki Sándor és Had András. 

19:17 A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúan elfogadja, ennek megfelelően 

elhangzanak: 

-szakmai beszámoló 

-gazdálkodásról szóló beszámoló 

-egyesület 2019. évi költségvetése 

-felügyelő bizottság beszámolója 

-egyebek. 

19:46 Had András aggodalmát fejezi ki a számszerű adatok alapján az egyesület jövője iránt. 
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Javasolja az egyesület reklámozását, valamint hogy az egyesületeket keressük meg, 

hogy adjanak kisebb kedvezményeket az egyesület tagjainak, illetve támogassa a 

működését. Illetve szakmai segítséget vár a népszerű túrarendezők részéről (akik nagy 

létszámú, sikeres túrákat rendeznek). Elvárja az egyesületi vezetők részéről, hogy 

rendszeresen meg tudjanak jelenni az egyesület rendezvényein, klubnapjain. 

-Talpalni kell a támogatásokért, nem szabad, hogy az egyesület eredménye negatívba 

kerüljön. 

-A kupáknak legyen rangja. Kapcsolatokat kell építeni a kupák, díjazások 

beszerzésénél, hogy minél kedvezőbb feltételekkel biztosítsák. 

 

Jakab Annamária: összességében nem csökkennek a tartalékok. Figyelembe kell 

venni, hogy az egyesület költségvetése ne érje el azt a szintet, hogy az a könyvelést 

jelentősen megnehezítse. 

20:00 Mészáros Gabriella: 

- A Budapest Kupa esetében kevesebb teljesítőre számít 

- A nevezési díjak emelésével a legtöbb túra nullszaldósra lenne -szerinte- 

hozható 

- Budapest Kupák esetében a serleg-talpak kiválasztásakor figyelembe kellett 

venni a felragasztandó matricák méretét 

- Bakonyi Mikulás: 2020. évi rendezése bizonytalan (szűk kapacitású 

rajt-célhely, esetleges szigorító korlátozások) 

- Jelentős tartaléknak köszönhetően a jövő év jobban átgondolható 
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20:10 JA: túramozgalmak gondozása céljából kapott megkeresést, de annak a pénzügyi 

feltételét nem fogadták el. 

20:25 Had András: az instant túrák elszámolhatóságának felülvizsgálatát javasolja. 

- Javasol egy egyeztető értekezletet azokkal a rendezőkkel, akiknek a túrái 

sikeresek, jól működnek, hogy segítség az egyesület működését a modern kor 

körülményei között. 

20:38 Mészáros Gabriella: nincs az egyesületnek akkora jövedelemtermelő képessége, 

amelyből akár csak jelképes összeggel lehetne finanszírozni egy alkalmazottat. Akkor 

lehetne, ha találna fix bevételi forrásokat. 

21:00 Csetneki Sándor: az instant túrák értékelésére kellene kiírni egy külön minősítő 

mozgalmat, melynek koordinálását, kidolgozását vállalja. 

- A Budai Térképkör instant felajánlása 

21:06 Közhasznúsági beszámolót, szakmai beszámolót, felügyelő bizottság beszámolóját, 

költségvetési beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.  

21:10 A közgyűlés határozata: saját instant túra létrehozása, valamint minősítési rendszerbe 

való integrálása szükséges. 

21:15 Az elnök berekeszti a közgyűlést. 



 

 

A  Teljesítménytúrázók  Társasága  a  2020. szeptember 28-án  tartott  közgyűlése  az 

alábbi  határozatokat hozta: 

[K/01/2020. sz. határozat] – Az elnökség éves szakmai beszámolójának elfogadása. A 

közgyűlés elfogadta. 

[K/02/2020. sz. határozat] – A felügyelőbizottság beszámolójának elfogadása. A közgyűlés 

elfogadta. 

[K/03/2020. sz. határozat] – Az egyesület saját instant túrát hoz létre. Az elnökség a minősítési 

rendszert megvizsgálja, hogyan illeszthető bele (beleilleszthető-e) az instant túra. 
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Csetneki Sándor Had András 


