Teljesítménytúrázók Társasága
Levélcím: 1590 Budapest Pf. 110.
Székhely: 1035 Budapest, Raktár u. 6.
e-mail: ttt.levelek@gmail.com
Telefon: (70) 9412258
elnök: Jakab Annamária
Határozati javaslatok a Teljesítménytúrázók Társasága 2016. május 19-i közgyűlésére.
1. A Teljesítménytúrázók Társasága elnöksége javaslatot tesz a közgyűlés részére az éves
tagdíj meghatározására, ami egy naptári évre 1500 Ft.
Indoklás: A Fővárosi Törvényszék által, a 2016. februári alapszabály módosításhoz előírt
hiánypótlásnak megfelelően, a tagdíj nem lehet eltérő a tagok számára. Így a diák, nyugdíjas,
munkanélküli kedvezményt meg KELL szüntetni. A TTT anyagi lehetőségeit, és azt figyelembe
véve, hogy 2016-ban nem nyertünk a működési NEA pályázaton, a TTT elnöksége az eddigi „teljes
árú” 1500 Ft-os tagdíjat javasolja egységesen.
Dr. Kiss András tag, az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a közgyűlés elé:
2. Az Év Teljesítménytúrázója (ÉVTT) és az Év Kerékpáros Teljesítménytúrázója (ÉVKTT)
elismerő címek kiírása kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a helyezést elérő díjazottak
pályázatai, vagyis a teljesített túráik legyenek nyilvánosak.
Mind az ÉVTT, mind az ÉVKTT kiírás kiegészül egy 2.5. ponttal: „A pályázó a pályázatának
benyújtásával együtt elfogadja, hogy amennyiben helyezést ér el kategóriájában, a benyújtott
pályázatát a TTT honlapján nyilvánosságra hozza. Nyilvános adatok köre: a pályázó neve,
kategóriája, születési ideje, egyesülete, TTMR, ÉVTT, ÉVKTT pontszámai, összesített táv,
szint és pontszám adatok, teljesített résztávok azok dátumaival és az elszámolt táv, szint,
pontszám adatokkal.”
Indoklás: A 2016. február 28-i rendkívüli közgyűlésen Dr. Kiss András felvetette már, hogy az
elmúlt években, több ÉVTT kategóriában vita volt az elért helyezések mögötti teljesítések
tisztasága, illetve reális teljesíthetősége kapcsán. Ezen vitákat lehetne a jövőben megelőzni, ha a
dobogós helyezettek pályázatai nyilvánosak lennének, így a pályázóknak, a többi pályázó előtt
felelősen fel kell vállalniuk az általuk beadott pályázatokban leadott túráikat, illetve az eredménnyel
egyet nem értők jogorvoslati lehetőséggel élhetnének.
Elnökség: A határozati javaslatot a TTT elnöksége támogatja.
3. A Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszere (TTMR) pontszámításánál a TTT elnöksége,
illetve a kiértékelést végző ne alkalmazza a pontszámításánál a 3%-os tűrést.
Indoklás: A 3%-os tűrés a TTMR kiírásban nincs benne.
Elnökség: Ez jelenleg is összhangban van a TTMR 4.1. pontjával: „A pontok kiszámítása a TTT
elnökségének hatásköre.” Ennek a célja az, hogy egyrészt aki a saját számítása alapján nem éri el az
500 pontot, vagy a megfelelő ponthatárt, az már eleve ne adja be a pályázatát, vagy biztosan csak az
általa számított pont alapján járó díjazásra számítson. Ezért nincs külön nevesítve a kiírásban.
Másrészt, mivel a túrák elszámolt táv és szint adatai az pályázati időszakban -januárban- is
változhatnak és változnak is (mert itiner szerinti adatokat fogadtuk el, vagy mert a tényleges
táv/szint a túrán már volt, mint az itinerben lévő, vagy pontos GPS mérés alapján NAGYON el van
mérve a táv), ezért ne kerüljön hátrányba az, aki a saját számítása alapján elérte a ponthatárt, de a
végső pontszámítás szerint már nem. A 3%-os tűrés alkalmazásával azokat a parttalan és végtelen
vitákat és óvásokat szerettük volna megelőzni, ami a TTT nyomtatott kiírás vs. TTT honlapos adat
vs. rendezői előzetes adat vs. itiner vs. gps mérés vs. egyéb mérés közötti eltérésekből
szükségszerűen adódik. 3%-ra tartjuk a lehető legpontosabb (GPS) mérés hibáját, azért pont ennyi a
ponthatár tűrése.
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4. A TTT elnöksége aktívabban hirdesse az egyes ÉVTT, ÉVKTT kategóriákat.
Indoklás: Bizonyos ÉVTT, ÉVKTT kategóriákban kevés pályázó volt, a több pályázó a elismerő
címek rangját emeli.
Elnökség: Az ÉVTT, ÉVKTT kiírások a TTT honlapján, és a nyomtatott naptárban eddig is
megjelentek, elérhetők voltak. A TTT elnöksége hogyan, pontosan mi módon hirdesse a
mozgalmakat? Ha kapunk molinó tervet, kinyomtatjuk. Ha kapunk anyagot a honlapra, kitesszük.
Egyéb KONKRÉT ötletet is szívesen megvalósítunk, vagy még szívesebben támogatunk konkrét
ötletet, megvalósítást.
Előterjesztő: A konkrét ötletek, főleg az ÉVKTT kategóriában:
- Többszöri e-mail év elején a túrás egyesületeknek, kerékpáros egyesületeknek, pl. Margita,
- A MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG HÍRLEVELE,
- Facebook-on információk a megfelelő csoportokban,
- Év eleji túrákon hirdetés
5. - törölve
6. A TTT hirdessen meg „Túrázik a Család” túramozgalmat.
Indoklás: Kifejezetten a családok számára kiírt teljesítménytúrák, és túratávok száma az elmúlt
években növekedett, egy új, családi túramozgalommal még több családos túrázót lehetne a
rendszeres teljesítménytúrázás körébe vonni.
A 2016. február 28-i rendkívüli közgyűlésen már felszólalt ez ügyben Dr. Kiss András.
Dr. Kiss András: Javasolnám egy ilyen mozgalom kiírását 2017-től, esetleg próba jelleggel már
idén. Feltételek: előzetes regisztráció (letölthető formával, persze on-line jó lenne), onnan fix a
„család”. A végén a TTMR-hez hasonló Excel (akár azt használva). A kiértékelést szívesen
csinálom, így többlet energiát nem jelent az Elnökségnek.
Díjazás: Évi 8-12-16 alkalom együtt, bronz – ezüst – arany fokozat. Ha beindulna a dolog, 5-10
évente lehetne nagyobb díj, de ez még messze van.
Eldöntendő kérdések:
Lehessen-e a család összetételén változtatni (pl. két szülő + gyerek regisztrált, helyettük
végül egy nagyszülő + gyerek túrázik, mert így alakult)?
Mit értünk család alatt (az én definícióm: minimum egy felnőtt és egy gyerek (18 év alatt),
legalább nagybácsi / nagynéni + unokahúg/öccs, önbevallós alapon, nem néznék a személyit)?
Mi legyen a díjazás (oklevél, kitűző a családtagoknak vagy egy közös érem (álló), kupát nem
akarok, abból már van elég)?
Mekkora legyen a nevezési díj?
Elnökség: A februári közgyűlés óta volt az elnökségnek két levélváltása a javaslattevővel, elnökségi
körben is megvitattuk a kérdést.
Pontosan a Budapest Kupán érezzük, hogy a mostani méretében ez már mennyi feladattal jár. A
teljesség igénye nélkül: túrák összeállítása, rendezők és túrák egyeztetése, kupafüzet elkészítése, email-ben beérkezett pályázatok rögzítése, kupafüzetek gyűjtése az év végi túrákon, leadott füzetek
adatainak rögzítése, pályázók visszaigazolása, kupa díjazások megrendelése, oklevelek
megrendelése, teljesítői listák vezetése, díjátadó megszervezése, kupák címkézése, kupák
logisztikája, kupafüzetek árusítása, rendezőkhöz eljuttatása, nyugták feldolgozása a könyveléshez,
postai rendelések kezelése, utólagos igazolások - mindezt önkéntes munkában, szoros határidőkkel,
és már régen nem egy emberes a feladat.
Célszerű figyelembe venni, hogy az új, családos mozgalom ne üsse a Budapest Kupa gyermek
teljesítését, ne ütközzön az ÉVTT gyermek kategóriájával, a TTMR gyermek teljesítésével.
Van még hasonló célcsoportnak a Magyar Családok saját túramozgalma, illetve a Stabil Sport saját
mozgalma.
Mekkora, és ki pontosan a Túrázik a Család célközönsége? A Budapest Kupát kb. 200 gyermek
teljesítette. 6 túrát a 40%, 7-8 túrát 30%, 9 vagy több túrát szintén 30%. ÉVTT gyermek
Adószám: 18083000-1-41
Nyilvántartási szám: 7162 (Főváros Bíróság)
Internet: www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu

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

kategóriáiban 17+14 fő pályázott. TTMR gyermek kategóriában 21 fő.
A családtagokat, beleértve a gyerekeket is, motiválni fogja-e egy külön családi díjazás?
Előterjesztő: Ezt nem tudom, és a célközönséget sem de a családok összetartozását erősítheti,
illetve a TTT elkötelezettségét még jobban a családok iránt. Vállalom a részletek kidolgozását, ez
kevésbé lenne bonyolult, mint a Budapest Kupa.
A kiértékelést szívesen csinálom, így többlet energiát nem jelent az Elnökségnek. On-line lenne és
oklevél (1 db a családnak) és kitűző (családtagoknak) lenne a díjazás.
Amennyiben szükséges, a családos mozgalom és a Budapest Kupa szervezésébe is jobban be lehet
vonni a tagságot!
A TTT vezetőségéből Horváth Á. Katalin felügyelőbizottsági tag vállalta a családi
túramozgalom koordinálását.
Kőszegi István tag, az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a közgyűlés elé:
7. Az Év Teljesítménytúrázója (ÉVTT) kiírás 3.5 pont első mondata kerüljön módosításra:
„Az elismerő cím és a díjak elnyerésének alapja a tárgyévben szintidőn belül teljesített, és a
rendezője által teljesítettnek igazolt gyalogos teljesítménytúrák összes pontszáma.”
Indoklás: Jelenleg nem szerepel az ÉVTT kiírásban a szintidő. Vannak az ÉVTT helyezettei között
akik túllépik a szintidőt, ők lehetnének szerényebbek, és azt a túrát csak a TTMR-be írnák be.
Elnökség: A Gyalogos Teljesítménytúrák Szervezési szabályzatában a teljesítés feltétele a szintidőn
belüli beérkezés. Az elmúlt években egyáltalán nem volt vita már a szintidő kérdéséből, és az ÉVTT
helyezettek tekintetében nem is látjuk valósnak a problémát. Az ÉVTT helyezettek pont nem azok
körül kerülnek ki, akik a szintidővel küzdenének. Most már azokból a túrákból is elég sok van, ahol
a szintidő fogalma nem szerepel a kiírásban, csak a célzárás ideje. Ez meghatározza a maximálisan
igénybe vetető teljesítési időt (célzárás mínusz a legkorábbi rajtidő), de nem azonos azzal!
Maradnánk a jelenlegi, vagyis a „rendezője által teljesítettnek igazolt” feltételnél, ugyanis ez az,
ami egyáltalán ellenőrizhető!
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