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Aktuális taglétszám
2014. évre tagdíjat fizetett összesen: 426 fő

 2013. december hónapban: 62 fő
 2014. I – XI. hónapban: 364 fő

2014. decemberben lépett be (már 2015-re fizetett): 11 fő

2013. évre tagdíjat fizetett összesen: 392 fő
Eltérés (2014/2013. évi taglétszám): +34 fő (+8,7%)

Új belépők száma összesen: 85 fő (2013-ban 94 fő)
 2013. december hónapban: 8 fő (csak 2014-re fizet tagdíjat, a 2013. évi tagságért már nem)
 2014. I – VIII. hónapban: 64 fő
 2014. IX – XI. hónapban: 2 fő (csak 2014-re fizet tagdíjat, a 2015. évi tagságért nem)
 2014. december hónapban: 11 fő (csak 2015-re fizet tagdíjat, a 2014. évi tagságért már nem)

Lemorzsolódás:
 2013. évre még fizetett tagdíjat, 2014. évre már nem: 66 fő
 (1 évvel korábban ugyanez 77 fő → -14,3%)
 ebből szabályosan kilépett: 8 fő
 elhunyt: 1 fő

Az elnökség elmúlt évben végzett tevékenysége
Az elnökség tagjai a korábbi évekhez hasonlóan hetente 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 2014-es eseménynaptár és a 2014-es Budapest Kupa füzetek terjesztését, 
 a 2013-as év TTMR minősítéseinek, Év Teljesítménytúrázója elismerő címeinek, és Hazai Legjobb 

Teljesítménytúra elismerések odaítélését,
 a 2015-ös eseménynaptár előkészítését, adatgyűjtését,
 a Budapest Kupa és a díjátadó ceremónia lebonyolítását,
 a 2015-ös Budapest Kupa igazolófüzet összeállítását, már 89 túrával
 a TTT rendezésű túrák természetvédelmi és erdészeti engedélyeztetését
 térképvásár szervezését. A térképvásár lezárult decemberben, 15-en 61 db térképet, illetve atlaszt 

vásároltak 76 eFt értékben.
 Turistajelzés festettünk: 2nap x 3 fő a Bakonyban a Bakonyi Mikulás túránk kapcsán, 4nap x 2 fő a 

Budai-hegységben ősszel.

A szervezet 2014-es tevékenysége
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 A TTT (tagjai) rendezték az Iszkiri, Őrség-Vendvidék, Buda határán, Kék Balaton, Pest 
határán, Lábatlan, Monoton Maraton, Régi templomok nyomában IV., 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 (1440 fő) és a díjazottak száma (750 fő) is növekedett az előző évhez képest, gyermek 
kategóriában is 169 fő teljesítő volt 2014-ben.

 A Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszere (TTMR) minősítésre 2014-ben 436 fő jelentkezett, ez 
9%-os növekedés. A túrázók 16 036 túranapot teljesítettek. A több év alatt teljesíthető érdemes 
minősítést már 255 fő érte el legalább egyszer, a kiváló minősítést 102 fő teljesítette legalább 
egyszer.

 Az Év Teljesítménytúrázója (ÉVTT) pályázóinak száma 2014-ben 228 fő, ez 5%-os csökkenés. 2x7 
életkori kategóriában osztottunk díjazást. A túrázók 9942 túranapot teljesítettek, ez átlagosan 44 
túranap/fő.

 A Hazai Legjobb Teljesítménytúra szavazóinak száma 2014-ben 204 fő, ez 6%-os növekedés. A 
2014-es első 20 helyezett túra közöl 7 túra szerepelt az előző évben is az első 20-ben. Szavazatot 
kapott 506 túra.

 2014-ben is meghirdettük a szokásos teljesítménytúra-mozgalmakat:
 Barangolás a Dunazugban (2013: 41 fő, 2014: 58 fő teljesítette),
 4 tájegység – 4 túra (2012 óta senki sem teljesítette),
 Nyugati végeken (2013: 2 fő, 2014: 3 fő teljesítette),
 Hazánk Tájain: 4 fő
A teljesítők száma a fenti három teljesítménytúra-mozgalom esetében némileg növekedett. 

 Nemzeti Teljesítménytúra Bajnokság: egy korábbi közgyűlési határozat alapján egyesületünk a 
Magyar Turista és Terepfutó Szövetség tagjává vált. Így egyesületünk tagjai számára is lehetővé vált 
– a TTT színeiben – indulni a Nemzeti Bajnokságban. A nehezebb, zömében 100 km-es, vagy annál 
hosszabb teljesítménytúrákat tartalmazó NB I. kategóriában indult két csapat:
 TTT 1. sz. csapat (tagjai: Agárdi Péter, Forgács Péter, Hevér Gábor, Nagy Dávid, Szemán 

Zoltán, Wittner Csilla) a 6. helyen végzett, összesen 250 ponttal,
 TTT 2. sz. csapat (tagjai: dr. Berta Gabriella, Csornai Edina, Dienes Áron, Sára Péter, Tarnai 

Máté, Varjas András) a 4. helyen végzett, összesen 582,5 ponttal.
 Egyéni eredmények: NB1 / férfi ifjúsági kategória: 1. Sára Péter 278,5 pont (maximális 

pontszámmal), 2. Varjas András 84,5 pont (mindketten a TTT 2. sz. csapat tagjaiként), női senior 
kategória 1. helyezett Wittner Csilla (TTT 1. sz. csapat). A többi kategória dobogósai között (és 
azon kívül) is vannak szép számmal tagjaink, de ők a bajnokságban nem a TTT neve alatt indultak.

 Nemzetközi kapcsolatok: továbbra is elsősorban Ausztria (Marathon-kupa), valamint Csehország és 
Szlovákia (ahol már régebbi múltra tekint vissza ez a sport) a fő úti célok. Erdélyben továbbra is 
aránylag kevés teljesítménytúráról van tudomásunk, melyek egy részét hazai, egy részét ottani 
rendezőgárda szervezi. Viszonylag sok új túra került be a naptárba a Vajdaságból, köszönhetően 
Zoran Vukmanov tagtársunknak, aki egyben az ezeket összefogó Vajdasági Trekking Liga 
főszervezője. Emellett Szerbia egyéb területein és a Boszniai Szerb Köztársaság területén is 
maradtak a hagyományos rendezvények (Fruska Gora, Ozren-fennsík, Kozara).

 Osztrák Marathon kupa: 103 teljesítő, ebből 8 fő magyar, 3 fő TTT tag (Nagy Lajos 21 túra, Vitáris 
Sándor 20 túra, Szemkeő Ferenc 5 túra).

 “Csehszlovák Ezres” (válogatott cseh és szlovák 100 km-es túrák sorozata): pontos statisztikák nem 
állnak rendelkezésre, csak egy 2014.11.06-i állapot, amely szerint a kijelölt túrák közül Verőcei 
József 8, Barta László 5, Nagy Dávid 2 túrát teljesített. Utána következett még a most már 
hagyományos “EKUT”, vagyis hosszú távú túrák extrém kombinációja, melynek során 2014. 
november 20-22-én, Ústí nad Labem környékén előbb egy péntek nappali 54 km-es, majd egy péntek 
este induló 116 km-es túrát kellett teljesíteni, majd két hétre rá a Prágai Százas 130 km-ét. 
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 “EKUT” teljesítők (170 km / 7300 m + 130 km / 4400 m, összesen 300 km / 11300 m): 1. helyezett 
Nyakas Gábor (42:08), 5. helyezett Barta László (47:18), 15. helyezett Őrsi Bálint, 26-27. helyezett 
Grimm Mónika és Rudolf István, 33. helyezett Dienes Áron, 37. helyezett Csornai Edina,  39. 
helyezett Verőcei József, 41. helyezett Agárdi Péter (a 45 teljesítőből 10 magyar!).

 “CSUT”: lényegében a “Csehszlovák Ezreshez” kapcsolódó kupakiírás, ahol a pontszám a 
menetsebességtől is függ és az első 8, legtöbb pontot érő eredményt veszik figyelembe. 1. helyezett: 
Nyakas Gábor (8/11 túra), 3. helyezett: Barta László (8/9 túra). Női kategóriában: 3. helyezett: 
Grimm Mónika (8/11 túra), 7. helyezett: Őrsi Anna (5 túra), 9 helyezett: Csornai Edina (6 túra).

 Vajdasági Treking Liga: 8 fordulós túrabajnokság, összesen 329 versenyzővel: Zoran Vukmanov 
tagtársunk szervezésében, aki 31. helyezést ért el. A 8 fordulóból 3 túrát teljesített Plechl Erzsébet 
és Plechl Sándor, 1-2 fordulót teljesített további 21 fő Magyarországról, akik közül 7 fő a TTT tagja.

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

A résztvevők száma 2014-ben a saját túrákon: Iszkiri 750 fő, Őrség-Vendvidék: 463 fő, Buda határán: 
287 fő, Kék Balaton: 130 fő, Pest határán kerékpáros: 68 fő, Lábatlan: 226 fő, Monoton Maraton: 566 fő, 
Régi templomok nyomában: 199 fő, Bakonyi Mikulás: 354 fő, Fóti Somlyó: 338 fő, Hát, ez csúcs (70 
km): 8 fő. Összesen 3389 fő.

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 2014-es túranaptárból 1000 példány készült, kb. 200 darab darab kivételével elfogyott.
 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 naptár, a tervezett időpontra nem, csak február 6-ra készült el.
 A túranaptár önköltségi ára az előző évihez képest 20%-ot változott, aminek oka a terjedelmi 

növekedés és a gyenge forintárfolyam volt. Így az egyesület tagjainak és túrarendezőknek a 2014-es 
naptárakért 1250 Ft-ot kellett fizetni, míg az egyesületen kívüli vásárlóknak 1400 Ft-ért adtuk. Az 
MTSZ, MSTSZ tagok részére a teljes árból továbbra is 100 Ft kedvezményt biztosítottunk.

Közhasznúság
 Az egyesület alapszabálya 2014. évben a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény miatt 

módosításra került. A törvényszék a változásokat kisebb hiánypótlást követően bejegyezte, számos 
egyesülettől eltérően nem kellett újabb közgyűlést összehívni. Az egyesület már az új jogszabálynak 
megfelelve, továbbra is közhasznúnak minősül.

Pályázatok, azok eredménye
 A 2013-2014. évi NEA pályázaton 250 eFt működési költségekre fordítható támogatást nyertünk, 

melyből 2014. évben 150 eFt került felhasználásra adminisztrációs költségekre, postaköltségre, 
bankköltségre, honlap fenntartásra, a közgyűlés miatti terembérleti díjra.

 A 2014-2015. évi NEA pályázaton 295 eFt működési támogatást nyertünk, melyből 2014. évben 150 
eFt került felhasználásra adminisztrációs költségekre, postaköltségre, bankköltségre, honlap 
fenntartásra, ezen túlmenően a rendezők részére láthatósági mellényeket vásároltunk.

 A Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt "SZ" szabadidősport pályázaton nem nyertünk.
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 Az SZJA 1%-ból kapott támogatás növekedett, 1.206.327 Ft érkezett az egyesületet ilyen módon 
támogatni igyekvőktől, amit köszönünk! A 2012. évből tartalékolt 172.521 Ft, a 2013. évi 1.001.280 
Ft  1 %-os támogatás teljes mértékben felhasználásra került, a 2014. évi támogatásból 102.615 Ft 
lett felhasználva a túranaptár kiadási költségeire, a Budapest Kupa mozgalomban, valamint a 
TTMR-ben részt vevők más forrásból nem fedezett díjazására.

Rendezvények változásai
 2014-ben X. alkalommal rendeztük hagyományos évadzáró túránkat, a Fóti-Somlyó 

teljesítménytúrát. A jubileumi alkalomból a 30 km-es mellett egy 50 km-es körtúrát is rendeztünk. A 
10 év alatt törekedtünk a változatos túraútvonalak kijelölésére, ötleteink azonban elapadtak, így a 
Szurdok túra mellett most ezt a túrát is átmenetileg pihentetjük. Helyette várhatóan szervezünk 
valami évadzáró túrát, de annak helyszíne, részletei egyelőre még előttünk sem ismertek.

 Új túra az Iszkiri 100 és résztávjai (március harmadik hétvégéjén) Csetneki Sándor főrendezésével . 
A 2014-es első túrán, a jelentős számú előnevező ellenére, a vártnál lényegesen többen indultak, ami 
a rajt lebonyolításában problémát okozott, így ezt az idei túra tervezése során figyelembe kell venni. 
A túra 2015-ben ismét a Nemzeti Bajnokság egyik fordulója is egyúttal, valamint a Cartographia 
Kupának is része lesz.

 A TTMR jelvény díjazás (bronz, ezüst, illetve arany fokozat) önköltségi árának térítését bevezettük, 
egységesen 500 Ft. Az érdemes, illetve kiváló fokozat jelvényeinek árát továbbra is tudja az  
egyesület finanszírozni támogatásaiból, pályázataiból.

 A 2015-ös Budapest Kupa megrendezésére a Fővárosi Önkormányzattól nem kaptunk anyagi 
támogatását, így a 2014-es 500 Ft-os nevezési díjat vissza kellett emelnünk a 2013-as 800 Ft-ra.

2015. évi tervek
 A Budapest Kupát idén már 89 túrával indítottuk, több teljesítők várunk. 
 A tagok lelkesedésétől függően, akár (új) csapatokkal is indulunk az idei Nemzeti Bajnokságban. 

Várjuk további érdeklődők jelentkezését, hogy akár a Turista, Gyermek kategóriákban is tudjunk 
csapatot, vagy csapatokat indítani.

 Meglévő túráink, túramozgalmaink és minősítéseink mindegyikét (a Fóti-Somlyó kivételével) 
megrendezzük. 

 2015-től a TTT rendezésébe kerül át a Buda barlangjai teljesítménytúra, Horváth Katalin tagunk 
főrendezésében. A túrára kb. 400 fő résztvevőt várunk három résztávon, a rendezésben a tagjaink 
segítségére is számítunk!

 2015-ös évtől tervezzük kiírni az „Év Kerékpáros Teljesítménytúrázója” elismerő címet, a gyalogos 
elismerő címhez hasonló céllal, csak a kerékpáros teljesítménytúrázás népszerűsítésére.

 Az új Polgári Törvénykönyv szabályainak való megfelelés érdekében 2016. március 15-ig ismételten 
módosítani kell az egyesület alapszabályát, amit rendkívüli közgyűlés összehívásával az ősz 
folyamán tervezünk megvalósítani.

Budapest, 2015. február 19.

Jakab Annamária
elnök
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