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Aktuális taglétszám

2013. évre tagdíjat fizetett összesen: 392 fő
 2012. december hónapban: 97 fő
 2013. I – XI. hónapban: 295 fő

2013. decemberben lépett be, (már 2014-re fizetett): további 17 fő

2012. évre tagdíjat fizetett összesen: 354 fő
Eltérés (2013/2012. évi taglétszám): +38 fő +10,7 %)

Új belépők száma összesen: 94 fő (2012-ben 73 fő → +28,8 %)
 2012. december hónapban: 16 fő (csak 2013-re fizet tagdíjat, a 2012. évi tagságért már nem)
 2013. I – VIII. hónapban: 58 fő
 2013. IX – XI. hónapban: 12 fő (csak 2013-re fizet tagdíjat, a 2014. évi tagságért nem)
 2013. december hónapban: 8 fő (csak 2014-re fizet tagdíjat, a 2013. évi tagságért már nem)

Lemorzsolódás:
 2012. évre még fizetett tagdíjat, 2013. évre már nem: 77 fő 
 (1 évvel korábban ugyanez 69 fő →  +11,6 %)

Az elnökség elmúlt évben végzett tevékenysége
Az elnökség tagjai a korábbi évekhez hasonlóan rendszeresen találkoztak a tabáni klubhelyiségben. 
Gyakorlatilag minden klubnapon itt volt legalább egy elnökségi tag, nagyon sok esetben az elnökség 3-4 
tagja, és esetenként az ellenőrző bizottság tagjai is.
Az elnökség szervezte-végezte 
 a 2013-as eseménynaptár és a 2013-as Budapest Kupa füzetek terjesztését, 
 a 2012-es év TTMR minősítéseinek, Év Teljesítménytúrázója elismerő címeinek, és Hazai Legjobb 

Teljesítménytúra elismerések odaítélését,
 a 2014-es eseménynaptár előkészítését, adatgyűjtését,
 a Budapest Kupa és a díjátadó ceremónia lebonyolítását,
 a 2014-es Budapest Kupa füzet összeállítását, már 71 teljesítménytúra rendezvénnyel
 térképvásár szervezését. A térképvásár lezárult decemberben, 13 fő + a TTT saját rendelése 61db 

térkép, illetve atlasz.
 Turistajelzést festettünk: 7nap x 3 fő a Bakonyban a Bakonyi Mikulás túránk kapcsán, 3nap x 3 fő a 

Budai-hegységben ősszel.
 Hazánk Tájain túramozgalom: elkészültek az eredeti kiírásban foglaltaknak megfelelően a három fő 

országrészben előírt túrák teljesítéséért járó oklevelek és kitűzők.
 Előkészítettük a Civil törvény változása miatti alapszabály módosítást, amit 2014. január első hétvé-

géjén terjesztettünk a rendkívüli közgyűlés elé.
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A szervezet 2013-as tevékenysége
 A TTT (tagjai) rendezték az Őrség, Buda határán, Útvonalkövető 100 + Szurdok, Kék Balaton, Pest 

határán, Lábatlan, Monoton Maraton, Régi templomok nyomában III., Bakonyi Mikulás, Fóti Som-
lyó 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 (1000 fő) és a teljesítők száma (547 fő) is növekedett az előző évhez képest, gyermek kate-
góriában is 113 fő teljesítő volt. A díjazottak átlagosan 13 túranapot teljesítettek a Budapest Kupa tú-
rái közül.

 Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszere (TTMR) 2013 eredmények. A Teljesítménytúrázók Tár-
sasága által 2008-ban elindított minősítésének odaítélésére 6. alkalommal került sor. Résztvevők szá-
ma 2013-ben: 368 fő, ez a megelőző évhez képest 5%-os csökkenés. Új pályázó 90 fő (24%), tavaly 
is pályázott 278 fő (76%). Elért minősítések: Kiváló: 25 fő, Érdemes: 64 fő. Arany: 120 fő, Ezüst: 
129 fő, Bronz: 119 fő. A TTMR résztvevői gyalog+kerékpáron+vízen megtettek 456 465 km-t, és 13 
800 357 m szintet, 13 381 túranap teljesítésével, ez átlagosan 36,3 túranap/fő. A legtöbb megtett táv 
8005 km, a szint 244642 m volt. Női/lány pályázó 100 fő, férfi/fiú 268 fő. A legfiatalabb pályázó 8 
éves, a legidősebb 79 éves.

 Az Év Teljesítménytúrázója (ÉVTT) 2013. A Magyarországi Kárpát Egyesület (MKE) által 1995-
ben alapított, majd a Teljesítménytúrázók Társasága által 1997-től átvett, "Az Év teljesítménytúrá-
zója" elismerő címek odaítélésére 19. alkalommal kerül sor. Az elismerő cím és a díjak célja a gyalo-
gos teljesítménytúrázásban elért nagyobb teljesítmények méltó elismerése, még nagyobb eredmé-
nyekre és ezáltal az egészséges életmódra való ösztönzés. Az elismerő cím bármely túrázó számára 
nyitott, egyesületi tagság nem feltétel. Díjak odaítélésére hét életkori kategóriában kerül sor, férfi-női 
(fiú-lány) bontásban, egyes kategóriák életkori súlyszorzót alkalmaznak, a különböző kategóriák 
összehasonlíthatósága érdekében. A díjazás a helyezetteknek érem és oklevél, illetve a férfi-női ösz-
szesített győzteseknek vándorserleg. A pályázók száma 2013. túraévben: 224 fő, ez a tavalyihoz ké-
pest 8 %-os csökkenés. Az Év Teljesítménytúrázó pályázói összesen 292 386 km-t gyalogoltak, 9 
113 311 m szinttel, 8498 túranap teljesítésével, ez átlagosan 38 túranap/fő. A legtöbb megtett táv 
8005 km, a legtöbb szint 244642 m volt. Női/lány pályázó 78 fő, férfi/fiú 148 fő. A legfiatalabb pá-
lyázó 6 éves, a legidősebb 85 éves.

 2013-ban is meghirdettük a szokásos teljesítménytúra-mozgalmakat: 
 Barangolás a Dunazugban (2012: 28 fő, 2013: 38 fő teljesítette), 
 4 tájegység – 4 túra  (2012: 4 fő, 2013: 0 fő teljesítette),  
 Nyugati végeken. (2012: 0 fő, 2013: 2 fő teljesítette).

A teljesítők száma a fenti három teljesítménytúra-mozgalom esetében némileg növekedett. 

 Nemzetközi kapcsolatok: továbbra is elsősorban Ausztria (Marathon-kupa), valamint Csehország és 
Szlovákia (ahol már régebbi múltra tekint vissza ez a sport) a fő úticélok. Erdélyben továbbra is vi-
szonylag kevés teljesítménytúráról van tudomásunk, melyek egy részét hazai, egy részét ottani ren-
dezőgárda szervezi. Viszonylag sok új túra került be a naptárba a Vajdaságból, köszönhetően Zoran 
Vukmanov sporttársnak, aki egyben az ezeket összefogó Vajdasági Treking Liga főszervezője. 
Emellett Szerbia egyéb területein és a Boszniai Szerb Köztársaság területén is maradtak a hagyomá-
nyos rendezvények (Fruska Gora, Ozren-fennsík, Kozara). Új túra került be a naptárba Horvátor-
szágból: a Skraping Pasman tájékozódási túra, melyet a tengerparti sziklás, bozótos terepen a magya-
rok részéről senki sem tudott teljesíteni, legalábbis a hosszabb (40 km-es) távon.

 Osztrák Marathon kupa: 110 teljesítő, ebből 8 fő magyar, 2 fő TTT tag (Nagy Lajos 21 túra, Szem-
keő Ferenc 20 túra).

 “Csehszlovák Ezres” (válogatott cseh és szlovák 100 km-es túrák sorozata): pontos statisztikák nem 
állnak rendelkezésre, csak egy 2013.10.26-i állapot, amely szerint a kijelölt túrák közül Verőcei Jó-
zsef 10, Nagy Dávid 5 túrát teljesített. Utána következett még a most már hagyományos “EKUT”, 
vagyis hosszú távú túrák extrém kombinációja, melynek során 2013. november 22-24-én, Ústí nad 
Labem környékén előbb egy péntek nappali 57 km-es, majd egy péntek este induló 113 km-es túrát 
kellett teljesíteni, majd két hétre rá a XX. Prágai Százas 145 km-ét. 

 “EKUT” teljesítők (170 km / 6900 m + 145 km / 5200 m, összesen 315 km / 13100 m): 1. helyezett 
Barta László (47:56), 2-3. helyezett Nyakas Gábor és Rudolf István (49:16), 5. helyezett Márton 
Dániel, 16. helyezett Őrsi Bálint, 27. helyezett Verőcei József, 28. helyezett Csornai Edina.



 “CSUT”: lényegében a “Csehszlovák Ezreshez” kapcsolódó kupakiírás, ahol a pontszám a menetse-
bességtől is függ. 1. helyezett: Rudolf István (9 túra), 3. helyezett: Márton Dániel (11 túra), 4. he-
lyezett: Barta László (7 túra), 18. helyezett: Verőcei József (11 túra), 511 versenyzőből. Női kategó-
riában: 11. helyezett: Dolgos Veronika, 14. helyezett: Csornai Edina.

 1000 mérföld kaland, kelet-nyugati irányban, keresztül Szlovákián és Csehországon: 68 teljesítő, 
többségük hegyikerékpárral. Az egyetlen gyalogos teljesítő 2013-ban Rudolf István tagtársunk, aki 
17 nap, 14 óra és 53 perc alatt teljesítette az 1625 km hosszú túrát, 32000 m szintemelkedéssel.

 Vajdasági Treking Liga: 7 fordulós túrabajnokság, összesen 194 versenyzővel: 20-21. helyezett 
Plechl Erzsébet és Plechl Sándor, akik a 7 fordulóból 5-öt teljesítettek.

 Teljesítménytúráink előtt jelentős technikai, jelzésfestő munkákat folytattunk az Őrségben, a Ba-
konyban és a Budai-hegységben is.

 A résztvevők száma a saját túrákon: Őrség: 227 fő, Buda határán: 334 fő, Szurdok: 311 fő, Útvonal-
követő 100: 44 fő, Kék Balaton: az eredeti, márciusi időpontban 8 fő + megismételt, júliusi túrán 
131 fő, Pest határán kerékpáros: 83 fő, Lábatlan: 122 fő, Monoton Maraton: 656 fő, Régi templomok 
nyomában: 138 fő, Bakonyi Mikulás: 405 fő, Fóti Somlyó: 304 fő. (A Kék Balaton túra az eredeti, 
márciusi időpontban a kedvezőtlen időjárás miatt bejárásként került megrendezésre.)

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 hatá-
rán teljesítménytúra igazolófüzetében rendszeresen egy rövid felhívást teszünk közzé a parlagfűmen-
tesítés fontosságával kapcsolatosan.

 Rendezvényeinken igyekszünk népszerűsíteni a túrázók körében a saját pohár használatát, és ezáltal 
a keletkező hulladékmennyiség csökkentését.

Az eseménynaptárról
 A 2013-es túranaptárból 1000 példány készült. A márciusi kedvezőtlen időjárás, és az ebből követ-

kező túraelmaradások miatt kevesebb fogyott el, mint az előző években.
 Az eladott túranaptárak a túrákon közvetlenül, a rendezők által előzetes megrendelve, és boltokon, 

szervezeteken keresztül keltek el.
 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 2013-as naptár (szokásosan) a tervezett időpontra nem, csak február harmadik hétvégéjére készült 
el.

 A túranaptár önköltségi ára az előző évihez képest idén nem változott, így az egyesület tagjainak és 
túrarendezőknek a 2013-as naptárakért 1000 Ft-ot kellett fizetni, míg az egyesületen kívüli vásárlók-
nak 1200 Ft-ért adtuk. Az MTSZ, MSTSZ tagok részére a teljes árból továbbra is 100 Ft kedvez-
ményt biztosítunk.

Pályázatok, azok eredménye
 A 2012-2013. évi NEA pályázaton 280 eFt működési költségekre fordítható támogatást nyertünk, 

mely teljes mértékben felhasználásra és elszámolásra került.
 A 2013-2014. évi NEA pályázaton 250 eFt működési költségekre fordítható támogatást nyertünk, 

melyből 2013. évben 100 eFt került felhasználásra adminisztrációs költségekre, postaköltségre, 
bankköltségre, térképek és pavilonok vásárlására. A támogatás teljes felhasználása, illetve elszámo-
lása 2014. márciusban esedékes.

 A 2014-2015. évi NEA pályázaton 295 eFt működési költségekre fordítható támogatást nyertünk, 
melynek szerződéskötése folyamatban van.

 Budapest Főváros Önkormányzatától a 2012-2013. évre vonatkozó "SZ" szabadidősport pályázaton 
80 eFt támogatást nyertünk. A szerződés megkötése és az összeg átutalása 2013. évben történt, a tá-
mogatást a 2013. évi Budapest Kupa igazolófüzeteinek elkészítéséhez használtuk fel.

 Budapest Főváros Önkormányzatától a 2013-2014. évre vonatkozó "SZ" szabadidősport pályázaton 
300 eFt támogatást nyertünk, melyet a 2013. évi Budapest Kupa díjazások elkészítéséhez használ-



tunk fel. Tekintettel arra, hogy a 2013. évi Budapest Kupához így a tervezettnél kevesebb más forrás 
felhasználására volt szükségünk, a 2014. évi Budapest Kupa igazolófüzet ára lényegesen csökkentés-
re került.

 A 2012. évben az SZJA 1%-ból kapott 1.093.832 Ft támogatásból 265 eFt került felhasználásra 
2012. évre vonatkozóan a Budapest Kupa díjkiosztó nevezési díjakkal nem fedezett költségeire. 
2013. évben 656 eFt került felhasználásra a túranaptár, a TTMR/ÉVTT/HALEG díjazások, valamint 
egyes túráink más forrásból nem fedezett költségeire, 2014. évre 173 eFt tartalékolásra kerül a 
TTMR/ÉVTT/HALEG díjazások nevezési díjakból nem fedezett költségeire.

 A 2013. évben az SZJA 1%-ból kapott támogatás az adózásban bekövetkezett változások ellenére 
csak kis mértékben csökkent, 1.001.280 Ft érkezett az egyesületet ilyen módon támogatni igyekvők-
től, amit köszönünk! A támogatást 2014. évben tervezzük felhasználni a túranaptár, egyes túráink, 
valamint a Budapest Kupa más forrásból nem fedezett költségeire.

Rendezvények változásai
 A Szurdok teljesítménytúrát – bár sokan kedvelték – az eredeti útvonalon a szükséges engedélyezte-

tés nehézségei miatt egyre kevésbé tudtuk megrendezni, ezért egyelőre (2014-től) szüneteltetjük.
 A Szurdok túrával párhuzamosan került megrendezésre, egyszeri alkalommal, szombat délutáni isa-

szegi rajttal az Útvonalkövető 100 teljesítménytúra, mely különleges útvonalvezetéssel kötötte össze 
a megalakulásának jubileumát ünneplő Útvonalkövetők Klubja által elindított teljesítménytúrák (Isa-
szegi csata, Fóti-Somlyó, Szurdok) főbb helyszíneit.

 Új túra Csornai Edina főrendezésével a Kék Balaton 100 és résztávjai. A márciusi túra a kedvezőtlen 
időjárás miatt bejárásként került megrendezésre, elsősorban a közlekedési nehézségek miatt. A nyári 
forróságban 131 fő indult a túrán. 2014-ben ismét nyáron lesz.

 A TTMR jelvény díjazás (bronz, ezüst, ill. arany fokozat) önköltségi árának térítése változatlanul 
egységesen 500 Ft. Az érdemes, illetve kiváló fokozat jelvényeinek árát továbbra is tudja az egyesü-
let finanszírozni támogatásaiból, pályázataiból.

 2014-ben is lesz új túra az egyesület színeiben: az ISZKIRI 100 és résztávjai (március 22-23-án), 
amely Szárliget és Tata térségében igyekszik bemutatni a hagyományos KINIZSI SZÁZAS régebbi 
és újabb útvonalának fináléját, valamint a Vértes és a Gerecse látnivalóit (Zuppa-tető, Mária-szaka-
dék, Tatai-tó). Főrendezője: Csetneki Sándor tagtársunk. Az ISZKIRI több távja MSTSZ bajnoki fu-
tam is lesz.

2014. évi tervek
 A Budapest Kupát idén már 71 túrával indítottuk, több nevezőt és több teljesítőt várunk. A kupafü-

zetből 1200 db-ot készíttettünk, 2-300 db-os utánnyomás lesz szükséges, mivel az eredeti példány-
szám várhatóan márciusban el fog fogyni.

 Meglévő túráink, túramozgalmaink és minősítéseink mindegyikét – a Szurdok kivételével – megren-
dezzük. 

 A X., jubileumi Fóti-Somlyót tavaszi-nyári körülmények között szerettük volna megrendezni, azon-
ban az előzetesen kiválasztott május 2-i időpont mind a várható résztvevői létszám, mind a rendezők 
létszámának biztosítása szempontjából igen kedvezőtlenné vált (többek között másik TTT-s túra is 
lesz aznap), így a túrát végül a klasszikus december 30-i időpontban tervezzük megrendezni.

 A 2014. januári rendkívüli közgyűlésen megszavazott változásoknak megfelelően, alapszabályunkat 
a Civil törvény változásaihoz és a közhasznúság követelményeihez igazítottuk. Működésünk már a 
Sportról szóló törvénynek is megfelel, ami további pályázati lehetőségeket nyithat meg a szakmai 
feladatok finanszírozásához. 

 A TTT kérte felvételét az MSTSZ-be (Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség), így mint sport-
egyesület a sportági szakszövetségnek is tagja lehet. Az MSTSZ tagsági feltételeknek idén bajnoki 
futam szervezésével tervezünk megfelelni, de várjuk az MSTSZ bajnokságaiban is érdekelt tagtársa-
inkat TTT csapatként, illetve TTT tagként történő indulásra.

Budapest, 2014. február 17.

Jakab Annamária
elnök


