Kivonat
a Teljesítménytúrázók társasága 2002. évi közgyűlésének jegyzőkönyvéből
Időpont: 2002. június 9.
Helyszín: Óbudai Művelődési Központ Budapest III. San Marco u. 81.
Levezető elnök: Járosi László
Jegyzőkönyv vezető: Karakas Eszter
Jegyzőkönyv hitelesítő: Járosi Réka, Andrási Gábor
Taglétszám: 179
Jelenlévő tagok száma: 28
Kezdés időpontja: 10:17
Befejezés időpontja: 14:00
Napirend megszavazása: Az eredeti napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, a tárgyalás
sorrendjét megváltoztatva a 8. potot a 2. pont után tárgyalta.
Összefoglaló:
Napirendi pont
Szöveges ismertetés
száma
1
A 2001. évi „Legjobb hazai teljesítménytúra” díjakat Sztancsik György adta át.
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A 2001. évi „Az év teljesítménytúrázója” díjakat Jávor Zoltán adta át.
Sztancsik György beszámolt az előző közgyűlés óta végzett tevékenységről. A beszámoló
elsősorban a szakmai programokat és a 2001. évi költségvetés alakulását ismertette. 2001.-ben
jelentős mértékű pályázati támogatásban részesült a TTT. Az egyik pályázat jelzésfestésre
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vonatkozott, ennek megfelelően a Lábatlan útvonalának nagy részét és a Bakonyi Mikulás
útvonalán teljes jelzésfelújítást végeztünk.
A beszámolóhoz hozzászólt Kimmel Péter az eseménynaptárra vonatkozóan.
A közgyűlés a beszámolót egy ellenszavazattal tartózkodás nélkül elfogadta.
Az Ellenőrző Bizottság beszámolóját Hevér Éva mondta el.
Kifogásolta, hogy késői időpontban van a közgyűlés, s így a törvényben előírt módon május 31ig nem készült el a mérlegbeszámoló. A naplófőkönyv zárásánál hiányzik az értékcsökkenés
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elszámolása, ezt pótolni kell. A pénztárbizonylatok aláírása esetenként hiányzik. Javasolja, hogy
legyen áttekinthetőbb, hogy egyes bevételek és kiadások milyen tevékenységhez tartoznak.
Meskó János, Petró Zoltán és Jávor Zoltán szólt hozzá a beszámolóhoz.
A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
A közhasznúsági beszámoló és jelentés tartalmát Varró Lídia ismertette. Az eszközkönyvelés
hibájának kiküszöböléséhez, annak a beszámolóban történő megfelelő szerepeltetéséhez kérte,
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hogy segítsen, aki ért hozzá.
A közgyűlés a beszámolót egy ellenszavazattal és egy tartózkodással elfogadta.
A tagdíj növelésére vonatkozó javaslatot Kimmel Péter terjesztette elő. A tagdíj növeléséről,
annak indokáról és mértékéről vita alakult ki, melyhez Meskó János, Hegedűs Róbert, Varró
Lídia, Hevér Éva, Jávor Zoltán szólt hozzá, a felvetésekre Kimmel Péter válaszolt.
6
A vita végén az eredeti javaslatot, mely szerint az eddigi 500 Ft-ról 700 Ft-ra, a 250 Ft-ról 350
Ft-ra, a 200 Ft-ról 300 Ft-ra emelkedjen 2003-tól a tagdíj, a közgyűlés 15 mellette, 4 ellene és 3
tartózkodás szavazattal elfogadta.
A költségvetés 2002. évi terve nem készült el, Varró Lídia arra kérte a közgyűlést, hogy azt
helyben határozzák meg. Szóban az alábbi költségvetési tételek kerültek meghatározásra:
1. Bevételek: tagdíj 80000, rendezvények bevétele 500000, kiadvány bevétele 700000,
támogatások 300000, pályázatok 300000, SZJA 240000, bankkamat 22000, együtt 2142000
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Ft.
2. Kiadások: kiadvány költsége 1100000, rendezvények 500000, postaköltség 50000,
bankköltség 14000, egyéb kiadások 40000, együtt 1704000 Ft.
A kölségvetést a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta azzal a
kiegészítéssel, hogy a költségvetés írásos anyaga utólag postán kiküldésre kerül.
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Jávor Zoltán elmondta, hogy az elnökség tervezetet készített „Az év teljesítménytúrázója” díj
módosított szabályára. A tervezetből a módosításokat és indoklásukat ismertette. Ezekről a
pontokról vita zajlott, és egyes kérdésekben a közgyűlés szavazással döntött. A vitához
hozzászólt Hegedűs Róbert, Kimmel Péter, Varró Lídia, Bauer Péter, Hevér Éva, Hámori István,
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Lévay Béla, Meskó János, Petró Zoltán, Wehner Géza, Hevér Gábor. Szavazással az alábbi
kérdésekben döntött a közgyűlés:
1. Túrát csak a megrendezés napján lehet teljesítani, kivéve, ha a túra rendezése miatt van
gátolva ebben az illető. Elfogadva 21 mellette, 2 ellene, 3 tartózkodott szavazattal.
2. Kategóriák és korhatárok: senior I 50-60, senior II 60-tól, felnött I 21-36, felnőtt II 36-50.
Elfogadva 24 mellette, 1 ellene, 2 tartózkodott szavazattal.
3. Korkategóriában legalább 3 nő nemenként külön díjazás. Elfogadva 17 mellette, 5 ellene, 5
tartózkodott szavazattal.
4. Ifjúsági és felnőtt II szorzója 1,1 legyen. Elfogadva 12 mellette, 7 ellene, 3 tartózkodott
szavazattal.
5. 1 km 1 pont, 100 m szint 1,5 pont. Elfogadva 11 mellette, 9 ellene, 2 tartózkodott
szavazattal.
Egyebek
1. Andrási Gábor két javaslatot tett, egyiket egy új díjazási formára, a másikat a túrákra történő
nevezés kartonrendszerű egységesítésére. A javaslatokhoz hozzászólt Kimmel Péter, Jávor
Zoltán, Matécz Péter, Varró Lídia.
2. Sztancsik György ismertette azt az elképzelést, hogy az évente megrendezésre kerülő
Gyalogtúrázók Országos Találkozójához hasonlóan kellene évente megrendezni a
Teljesítménytúrázók Országos Találkozóját. Nyitott kérdés, hogy az elsőt ki rendezze?
3. Horváth Csaba az eseménynaptár készítésével kapcsolatos több kifogását, a nyomdai
előállítás problémáit vetette fel. A kérdéshez hozzászólt Járosi László, Meskó János, Matécz
Péter, Kimmel Péter, Jávor Zoltán, Hevér Éva, Bauer Péter.
A napirendi ponttal kapcsolatban a közgyűlés határozatot nem hozott.

Határozatok:
Azonosító
A határozat szövege
K/1/2002 A közgyűlés az elnökség 2001. évi beszámolóját elfogadta.
K/2/2002 A közgyűlés az ellenőrző bizottság 2001. évi beszámolóját
elfogadta.
K/3/2002 A közgyűlés a 2001. évi közhasznúsági jelentést elfogadta.
K/4/2002 A közgyűlés a 2003-tól érvényes tagdíjat elfogadta (700, 350 és 300
Ft).
K/5/2002 A közgyűlés a 2002. évi költségvetést elfogadta.
K/6/2002 A közgyűlés elfogadta az „Az év teljesítménytúrázója” cím
szabályainak módosítását.
Mellékletek:
Eredeti jegyzőkönyv
Jelenléti ív 2 példányban
Meghívó a közgyűlésre
Tagnévsor
Számvizsgáló megállapítások
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Határidő

Felelős

