
Tisztelt Tagtársunk!

Szeretettel meghívlak Téged a Teljesítménytúrázók Társaságának rendkívüli tisztújító 
közgyűlésére, amelyet 2019. február 25-én hétfőn, határozatképtelenség esetén a megismételt 
közgyűlést pedig 2019. március 02-án, szombaton tartunk!

A helyszín: 
A közgyűlést február 25-én, hétfőn 19:00-kor az Egyesület klubhelyiségében (Bp., I. ker, Attila út 
2.) tartjuk. Amennyiben a jelenlévő tagok száma nem éri el az egyesület taglétszámának 50% + 1 
főt, a közgyűlés határozatképtelen, ekkor a közgyűlést megismételt időpontban, változatlan 
napirendi pontokkal tartjuk meg.

A megismételt közgyűlés helyszíne Szent Angéla Ált. Iskola és Gimnázium tornaterme, 1024 
Budapest, Zivatar u. 6. A közgyűlés kezdete 2019. március 02-án, szombaton 12:00-kor lesz, a 10 
órakor kezdődő díjátadó után.
Az Év Teljesítménytúrázója (ÉVTT), Év Kerékpáros Teljesítménytúrázója (ÉVKTT), 
Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszere (TTMR) és Hazai Legjobb Teljesítménytúra (HALEG) 
2018. évi eredmények a közgyűlés hetében felkerülnek a TTT honlapra.

A rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai:
- Az elnökség beszámolója a 2018. évről
- A felügyelő bizottság beszámolója az elnökség munkájáról
- Tisztújítás (új elnökség választása)

Kérlek jelezd az elnökség felé, ha indulnál jelöltként! A helyszínen is jelezheted indulási 
szándékodat.

A hivatalos napirendhez tartozó beszámolókat és javaslatokat 8 nappal a közgyűlés előtt, az 
egyesület honlapján közzétesszük.

Tisztelettel kérünk, hogy a 2019. évi tagdíjat a közgyűlés kezdetéig fizesd be. Megjelenésedre 
feltétlenül számítunk!

A TTT éves rendes közgyűlését (gazdasági beszámoló, költségvetési terv elfogadása stb.) későbbi 
időpontban tartjuk meg, erről tagjainkat időben értesíteni fogjuk.

Üdvözlettel: 
Dr. Jakab Annamária elnök 
jakabam@gmail.com 
+36 70 941 2258 
Budapest, 2019. február 10.



Figyelem! A díjátadó/megismételt közgyűlés időpontja a korábbiakhoz képest 
változott, 02.24. helyett 2019. március 2-án (szombaton) tartjuk!

Meghívó a Teljesítménytúrázók Társasága 2019. évi megismételt tisztújító 
közgyűlésére

Időpontja: 2019. március 2. szombat
Helyszíne: Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium tornaterme, II. kerület, 1024 
Budapest, Zivatar u 6.
Szeretettel várjuk tagjainkat és a minősítésekben, pályázatokban érdekelt sporttársakat!

Tisztelt Tagtársunk!

A 2019. február 25. (hétfő) 19.00 órára összehívott közgyűlés határozatképtelensége 
esetén alapszabályunknak megfelelően azonos napirendi pontokkal egyesületünk 
megismételt tisztújító közgyűlését 2019. március 2-án szombaton 12.00 órai kezdettel 
tartja.
A helyszín: Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium tornaterme, II. kerület, 1024 
Budapest, Zivatar u 6. A közgyűlés a megjelent tagok számára való tekintet nélkül 
határozatképes.

Program:
Napirend előtti díjátadók (kezdés 10.00 órakor):
- A Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszerében elért minősítések átadása
- A Hazai legjobb teljesítménytúra szavazás eredményhirdetése
- A 2018. évi Az év teljesítménytúrázója pályázat eredményhirdetése
- A 2018. évi Az év kerékpáros teljesítménytúrázója pályázat eredményhirdetése
- Túrázik a Család díjátadó
- 4 tájegység – 4 túra díjátadó
- Galga Kupa díjátadó
- Csiga-Biga Liga díjátadó

A közgyűlés hivatalos napirendje (kezdés 12.00 órakor):

- Az elnökség beszámolója a 2018. évről
- A felügyelő bizottság beszámolója az elnökség munkájáról
- Tisztújítás (új elnökség választása)
- Egyebek

(A 2019. évi éves rendes közgyűlésünket – gazdasági beszámoló, költségvetési terv 
elfogadása – egy későbbi időpontban tartjuk, a törvényben megszabott határidőn belül.)

A hivatalos napirendhez tartozó javaslatokat a közgyűlés előtt 8 nappal, a napirend előtt 
átadandó minősítések és díjak jegyzékét a közgyűlés előtt 3 nappal az egyesület 
honlapján közzétesszük.



A TTMR-ÉVTT díjazások átvételére a közgyűlés/díjátadó előtt NEM lesz lehetőség!
Az át nem vett 2018. évi Budapest Kupák és Mozgásban a Család kupák átvétele a 
TTMR díjátadó előtt 9:00-tól lehetséges.

Tisztelettel kérünk, hogy a 2019. évi tagdíjat a közgyűlés kezdetéig fizesd be. 
Megjelenésedre feltétlenül számítunk!

Budapest, 2019. február 10.
Sporttársi üdvözlettel,

Dr. Jakab Annamária elnök


