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JEGYZŐKÖNYV 
 

A közgyűlés helye:  A COVID-19-re való tekintettel online, Google Meet 
 
A közgyűlés időpontja:  2021. május 10 – 17:30 
 
A közgyűlés típusa:  rendes közgyűlés 
 
Az Egyesület Elnöke köszönti a megjelenteket, megnyitja a Közgyűlést, megállapítja a 
bejelentkezett felhasználók alapján a létszámot, majd javasolja a közgyűlésnek a levezető 
elnök, a jegyzőkönyvvezető, és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztását.  
 
A 17:30-kor kezdődő közgyűlésen a 45 rendes tagból 6 jelent meg, ezért a közgyűlés 
határozatképtelen. A megismételt közgyűlés 18:00-kor kezdődik, mely a jelenlévők 
számától függetlenül határozatképes a meghirdetett napirendi pontokban. 
 
A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés megválasztotta az alábbi közreműködőket: 
 
Levezető elnök: Koczur Krisztián Richárd 

Jegyzőkönyvvezető: Nacsa Nóra 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Kiskó Alíz és Nagy Zoltán  

A közgyűlés fenti tisztségviselőit a közgyűlés egyhangúlag megválasztotta 2021/01 
határozatával. 

 

A levezető elnök ismerteti a közgyűlés napirendjét: 

1. 2020-as gazdasági év pénzügyi beszámolója és a közhasznúsági jel. ismertetése 
2. 2021-es év költségvetési tervezetének bemutatása 
3. Túrajelentések határidejével kapcsolatos határozat-hozatal 

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták. 

 

1. napirendi pont: 2020-as gazdasági év pénzügyi beszámolója 
 

Koczur Krisztián Richárd megtartja éves beszámolóját az egyesület gazdálkodásáról. A 
2020-es taglétszám 52 fő. Az év a várakozásoknak megfelelően eredményes volt. A 
közhasznúsági jelentést és a költségvetési összefoglalót a jelenlévők írásban megkapták. 
A levezető elnök szavazásra bocsátja, hogy a jelenlévők elfogadják-e a pénzügyi 
beszámoló tartalmát.  

A szavazás eredménye: Igen: 6 (100%) - Nem: 0 (0%) – Tartozókodik: 0 (0%) 

2021/02. határozat: A jelenlévők 100%-os arányban elfogadták a 2020-as év pénzügyi 
beszámolóját. 
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2. napirendi pont: 2021-es költségvetés tervezet 
 

Az Egyesület elnöke részletesen bemutatja a résztvevők által korábban kézhez kapott 
költségvetési tervet,  

A levezető elnök szavazásra bocsátja a költségvetés elfogadását. 

A szavazás eredménye: Igen: 6 (100%) - Nem: 0 (0%) – Tartozókodik: 0 (0%) 

2021/03. határozat: A jelenlévők 100%-os arányban elfogadták a 2021-es tervezett 
költségvetést. 

 

3. napirendi pont: Túrajelentések határideje 

Az Egyesület elnöke Kiskó Alíz – szakszövetségi vezető – javaslatára előterjeszti, hogy az 
MTSZ pontokhoz szükséges egyéni túrajelentések határidejét a túra befejezésétől 
számított 1 hétben maximalizálja az Egyesület. Ezen határidőn kívüli benyújtást az 
Egyesület nem köteles elfogadni és felvezetni. 

A levezető elnök szavazásra bocsátja a szabályozás elfogadását. 

A szavazás eredménye: Igen: 6 (100%) - Nem: 0 (0%) – Tartozókodik: 0 (0%) 

2021/04. határozat: Az MTSZ pontokhoz szükséges egyéni túrajelentések határideje 
maximum a túra befejezését követő egy hét lehet. Amennyiben a tagtársunk adott 
túrával kapcsolatban ezen határidőn kívül küldi túrajelentését, azt az Egyesület nem 
köteles befogadni és felvezetni az Egyesületi túranaplóba. 

 

Budapest, 2021. május 10.  

 

___________________________________  ____________________________________  

levezető elnök  jegyzőkönyvvezető 

 

___________________________________  ____________________________________  

jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő 

 


