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A szervezet 2012-es tevékenysége
















A TTT tagjai rendezték az Őrség, Buda határán, Szurdok, Pest határán, Lábatlan, Monoton Maraton,
Régi templomok nyomában II., Bakonyi Mikulás, Fóti Somlyó túrákat.
A TTT tagok közreműködtek más, nem a TTT által rendezett túra rendezésében, lebonyolításában.
Lebonyolítottuk a Budapest Kupa értékelését és a kupák átadását 300 fő díjazott részvételével. A
nevezők (820 fő) és a díjazottak száma (458 fő) is növekedett az előző évhez képest, gyermek
kategóriában is 105 fő (+41%) teljesítő volt.
Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszere (TTMR) 2012: Résztvevők száma 2012-ben: 384 fő, ez a
megelőző évhez képest 2%-os növekedés. Új pályázó 91 fő (23%), tavaly is pályázott 283 fő (73%),
a tavalyi pályázók közül idén nem jelentkezett 93 fő (tavalyi 25%). Elért minősítések: Kiváló: 33 fő,
Érdemes: 49 fő. Arany: 117 fő, Ezüst: 135 fő, Bronz: 132 fő. A TTMR résztvevői
gyalog+kerékpáron+vízen megtettek 458 440 km-t, és 13 628 230 m szintet, 12 951 túranap
teljesítésével, ez átlagosan 33,7 túranap/fő. A legtöbb megtett táv 7 374 km, a szint 225 901 m.
Női/lány pályázó 114 fő, férfi/fiú 270 fő. A legfiatalabb pályázó 5 éves, a legidősebb 78 éves.
Az Év Teljesítménytúrázója (ÉVTT) 2012: A pályázók száma 2012. túraévben: 258 fő, ez a
tavalyihoz képest 7 %-os csökkenés. Új pályázó 78 fő (30%), tavaly is pályázott 180 fő (70%) a
tavalyi pályázók közül idén nem jelentkezett 95 fő (tavalyi 34%). Az Év Teljesítménytúrázói
összesen 315 390 km-t gyalogoltak, 9 658 633 m szinttel, 8837 túranap teljesítésével, ez átlagosan
34 túranap/fő. A legtöbb megtett táv 7374 km, a legtöbb szint 225 901 m volt. A 42 díjazott közül
13-an már tavaly is a dobogón szerepeltek, közülük 5-en megtartották a helyezésüket. Női/lány
pályázó 99 fő, férfi/fiú 159 fő. A legfiatalabb pályázó 5 éves, a legidősebb 84 éves.
Hazai Legjobb Teljesítménytúra (HALEG) 2012: Túrázóink szavazatai alapján ismét odaítéltük a
Hazai Legjobb Teljesítménytúra elismerő címeket. Szavazók száma 2012-ben: 204 fő, ez a megelőző
évhez képest 3%-kal kevesebb szavazót jelent. Szavazatot kapott: 429 túra. Érvényes (14 vagy több
szavazatott kapott): 127 túra. A szavazatot kapott túrák szavazatszámának átlaga: 10,5. Az érvényes
túrák szavazatszámának átlaga: 24,3. A győztes teljesítménytúra 27 szavazatot kapott, az eredménye
96,74 (%). A győztes teljesítménytúrára a túra résztvevőinek (185 fő) 14,6%-a adott le szavazatot. A
legtöbb az egy túrára adott 50 szavazat volt, itt az adott túrán résztvevők 17,5%-a szavazott. Az első
20 helyezett közül 11 túra szerepelt a tavalyi első 20-ban.
2012-ben is meghirdettük a szokásos teljesítménytúra-mozgalmakat:
 Barangolás a Dunazugban (2011: 36 fő, 2012: 28 fő teljesítette),
 4 tájegység – 4 túra (2011: 6 fő, 2012: 4 fő teljesítette),
 Nyugati végeken. (2011: 5 fő, 2012: 0 fő teljesítette).
A teljesítők száma a fenti három teljesítménytúra-mozgalom esetében némileg visszaesett.
Nemzetközi kapcsolatok: az osztrák Marathon-kupa mellett tagjaink bekapcsolódtak a “Csehszlovák
Ezres” teljesítménytúra-mozgalomba is (mindkettő kiírása megtalálható a túranaptárban). A cseh és
szlovák 100 km-es teljesítménytúrákon a magyar teljesítménytúrázók részvétele tavaly óta
meghatározó. Osztrák Marathon-kupa: 122 teljesítő, ebből 10 fő magyar, 2 fő TTT tag (Nagy Lajos
18 túra, Szemkeő Ferenc 17 túra).
“Csehszlovák Ezres”: “Levelmajster” fokozatot ért el (legalább 10 db 100 km-es túra teljesítésével a
kijelölt 10+5 túrából) 7 fő, ebből 3 fő cseh és 4 fő magyar, mégpedig a TTT színeiben: Verőcei
József, Barta László, Rudolf István, Őrsi Anna! További 1 fő (Nagy Dávid) 2012-ben 9 db 100-ast
teljesített és 2013. február elején rendezett “Ledopádová stovka” teljesítésével érte el a
“levelmajster” szintet. Érdekesség: 2012. március 9-11-én a Kysucká stovka extrém, téli 115 km-es
túrát (4750 méter szinttel) 43 indulóból 18 teljesítette: 3 szlovák, 4 cseh és 11 magyar teljesítette,
közülük 5 fő a TTT színeiben!
Teljesítménytúráink előtt jelentős technikai, jelzésfestő munkákat folytattunk az Őrségben, a
Bakonyban és a Budai-hegységben is.
A résztvevők száma a saját túrákon: jubileumi Őrség: 337 fő, Buda határán: 368 fő, Szurdok: 239 fő,
Pest határán kerékpáros: 71 fő, Lábatlan: 156 fő, Monoton Maraton: 427 fő, Régi templomok
nyomában: 138 fő, Bakonyi Mikulás: 556 fő, Fóti Somlyó: 406 fő.
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Környezetvédelem
 Túráink előtt a bejárás során, és a túra végén összeszedtük az útvonalon talált hulladékot.
 A parlagfű terjedése elleni küzdelem jegyében korábban megállapodást kötöttünk a Kinizsi TE-vel
és a Hegyek Vándorai Turista Egyesülettel. A parlagfű-szezonban megrendezésre kerülő Buda
határán teljesítménytúra igazolófüzetében rendszeresen egy rövid felhívást teszünk közzé a
parlagfűmentesítés fontosságával kapcsolatosan.
 Rendezvényeinken igyekszünk népszerűsíteni a túrázók körében a saját pohár használatát, és ezáltal
a keletkező hulladékmennyiség csökkentését.
Az eseménynaptárról
 A 2012-es túranaptárból 1200 példány készült, pár tíz darab kivételével elfogyott.
 Az eladott túranaptárak a túrákon közvetlenül, a rendezők által előzetes megrendelve, és boltokon,
szervezeteken keresztül keltek el.
 A 2013-as naptár előkészítése a korábbiakhoz hasonlóan történt, azonban némi csúszással kezdtük a
munkákat, mert a részletes rendezői kiírások az eddigieknél nagyobb számban hiányoztak. A 2013as naptárba kerülő túrák száma lényegében nem változott.
 A januári túrák részletes kiírásai december elejére a TTT honlapon elérhetők voltak, a későbbiekben
is 4-8 hétre előre megtekinthetők voltak a kiírások. Az előzetes túralista és a túramozgalmak listája
is elérhető volt a honlapon.
 A naptár a tervezett időpontra nem, csak február harmadik hétvégéjére készült el. Egy frissebb
verziójú szerkesztőszoftverrel történt a szerkesztés, ez a jövőben megkönnyíti a szerkesztési
folyamatot.
 A túranaptár önköltségi ára a tavalyihoz képest nem változott, így az egyesület tagjainak és
túrarendezőknek a 2013-as naptárért 1000 Ft-ot kell fizetni, míg az egyesületen kívüli vásárlóknak
1200 Ft-ért adjuk. Az MTSZ, MSTSZ tagok részére a teljes árból továbbra is 100 Ft kedvezményt
biztosítunk.
Pályázatok, azok eredménye
 A 2012-2013. évi NEA pályázaton 280 eFt működési költségekre fordítható támogatást nyertünk,
melyből 2012. évben 147 eFt került felhasználásra adminisztrációs költségekre, postaköltségre,
bankköltségre, honlap fenntartásra.
 A 2013-2014. évi NEA pályázatot benyújtottuk, eredménye még nem került kihirdetésre.
 Budapest Főváros Önkormányzatától az "SZ" szabadidősport pályázaton nyertünk 80 eFt támogatást.
A támogatási szerződés megkötése és az összeg átutalása 2013. évben történt, a támogatást a 2013.
évi Budapest Kupához használtuk fel, ezért a 2012. évi számviteli beszámolóban nem szerepel.
 Az SZJA 1%-ból kapott támogatás az adózásban bekövetkezett változások ellenére növekedett,
1.093.832 Ft érkezett az egyesületet ilyen módon támogatni igyekvőktől, amit köszönünk! A
támogatásból 265 eFt került felhasználásra 2012. évre vonatkozóan a Budapest Kupa díjkiosztó
nevezési díjakkal nem fedezett költségeire, további része 2013. évben kerül felhasználásra.
Rendezvények változásai
 A Bakonyi Mikulás teljesítménytúra rendezését Fehérvári Máté vette át. A rajt/cél egy helyszínre,
Csesznekre került, a résztvevői létszám a vasárnapi időpont ellenére is 2011 évhez képest 20%-kal
nőtt.
 A Lábatlan túra rendezését az eddigi főrendező, Horváth Csaba a továbbiakban nem tudja vállalni, a
rendezést Pinkert László veszi át. Egyelőre a 35-ös táv megrendezése biztos, egy esetlegesen
kialakítandó új rövid táv megtervezése nyitott kérdés. A Vértesi Erdő Zrt.-vel még az év végén,
időben egyeztettük a 2013-as túra időpontját.
 A TTMR jelvény díjazás (bronz, ezüst, ill. arany fokozat) önköltségi árának térítését bevezettük,
egységesen 500 Ft. Az érdemes, illetve kiváló fokozat jelvényeinek árát továbbra is az egyesület
finanszírozza támogatásokból, pályázatokból.
 Új túrát rendezünk, a Kék Balaton 100-at, mely egyben az egyesület életében az első 100 km-es túra.
Főrendező Csornai Edina TTT-tag. (A túra már korábban is létezett, azonban az elmúlt években csak
rövidebb távokon, vagy egyáltalán nem rendezték meg.)
 A Szurdok túra klasszikus 40 és 30 km-es távjai mellett is lesz egy új, 100 km-es túra
„Útvonalkövető 100” elnevezéssel, a társrendező Útvonalkövetők Klubja alapításának jubileuma
alkalmából.
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2013. évi tervek
 A Budapest Kupát idén már 53 túrával indítottuk, több teljesítőt várunk.
 Meglévő túráink, túramozgalmaink és minősítéseink mindegyikét megrendezzük.
 Az egyesület működését a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény változása érinti.
Ezért 2012-ben áttértünk a kettős könyvvitelre, a közhasznúság új feltételeinek az egyesület továbbra
is megfelel, 1%-ra jogosult. A 2014. május 31-ig határidős további feladatok végrehajtása érdekében
alapszabály-módosításra és emiatt egy rendkívüli közgyűlésre lesz szükség (várhatóan az ősszel).
Budapest, 2013. február 18.
Jakab Annamária
elnök
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