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Aktuális taglétszám

2015. évre tagdíjat fizetett összesen: 435 fő (+4 fő visszamenőlegesen, 2016-ban)
 2014. december hónapban: 87 fő
 2015. I – XI. hónapban: 346 fő

2015. decemberben lépett be (már 2016-ra fizetett): 2 fő

2014. évre tagdíjat fizetett összesen: 426 fő
Eltérés (2015/2014. évi taglétszám): +11 fő (+2,6%)

Új belépők száma összesen: 90 fő (2014-ban 85 fő)
 2014. december hónapban: 11 fő (csak 2015-re fizet tagdíjat, a 2014. évi tagságért már nem)
 2015. I – VIII. hónapban: 75 fő
 2015. IX – XI. hónapban: 13 fő (csak 2015-re fizet tagdíjat, a 2016. évi tagságért nem)
 2015. december hónapban: 2 fő (csak 2016-ra fizet tagdíjat, a 2015. évi tagságért már nem)

Lemorzsolódás:
 2014. évre még fizetett tagdíjat, 2015. évre már nem: 80 fő
 (1 évvel korábban ugyanez 66 fő → +21,2%)
 ebből szabályosan kilépett: 12 fő
 nem fizetett tagdíjat és a kilépésről sem nyilatkozott: 68 fő
 elhunyt: 3 fő

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 2015-ös eseménynaptár és a 2015-ös Budapest Kupa füzetek terjesztését, 
 a 2014-es év TTMR minősítéseinek, Év Teljesítménytúrázója elismerő címeinek, és Hazai Legjobb 

Teljesítménytúra elismerések odaítélését,
 a 2016-ös eseménynaptár előkészítését, adatgyűjtését,
 a Budapest Kupa és a díjátadó ceremónia lebonyolítását,
 a 2016-os Budapest Kupa igazolófüzet összeállítását, már 111 túrával
 a TTT rendezésű túrák természetvédelmi és erdészeti engedélyeztetését
 térképvásár szervezését. A térképvásár lezárult decemberben, 20 fő 97db térképet, illetve atlaszt 

vásárolt 111eFt értékben.
 Turistajelzés festettünk: 2nap x 2 fő a Budai-hegységben tavasszal.
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A szervezet 2015-ös tevékenysége
 A TTT (tagjai) rendezték az Iszkiri, Őrség, Buda Határán, Buda Barlangjai, Kék Balaton, Pest 

határán, Lábatlan, Monoton Maraton, Régi templomok nyomában, Bakonyi Mikulás 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 (1640 fő) és a díjazottak száma (850 fő) is növekedett az előző évhez képest, gyermek 
kategóriában is 190 fő teljesítő volt. Az átlagos teljesítés 16,48 túranap/fő!

 Az Év Teljesítménytúrázója (ÉVTT) kiírásra 237 fő pályázó volt, ez 3%-os növekedés. Minden 
életkori kategóriában tudtunk díjat osztani.

 Az Év Kerékpáros Teljesítménytúrázója (ÉVKTT) elismerő címre első alkalommal lehetett pályázni 
2015-ben, erre csak 15 fő pályázott, ami elmaradt az előzetes várakozásoktól, de a további évekre 
növekedést várunk.

 A Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszere (TTMR) résztvevőinek száma 453 fő volt, ez 2,7%-os 
növekedés. Az átlagos teljesítés 38 túranap/fő!

 2015-ben is meghirdettük a szokásos teljesítménytúra-mozgalmakat:
 Barangolás a Dunazugban (2014: 58 fő, 2015: 51 fő teljesítette)
 4 tájegység – 4 túra (2012 óta senki sem teljesítette),
 Nyugati végeken (2015: 21 fő teljesítette),
 Hazánk Tájain: 2015-ben nem volt teljesítő, de füzetet vásároltak
A teljesítők száma a fenti három teljesítménytúra-mozgalom esetében némileg csökkent. 

 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 2015-ben egy TTT-s csapat indult TTT – R(o)oki elnevezéssel (tagjai: Agárdi Péter, 
Káman Gyöngyi, Kovács Andrea, Lajos Dóra, dr. Tim Péter, Vári Gábor), az 5. helyen végeztek, 
összesen 253 ponttal,
 Az 50 km körüli távokkal kiírt NB II. kategóriában egy közös, Szent Jakab – TTT nevű csapat 

indult (tagjai: Árvai István, Bíró Dániel, Erdei Dóra, Hevér Gábor, Molnár Gábor, Siményi 
Vilmos) és dobogós, 3. helyezést ért el 49,5 ponttal.

 Egyéni eredmények: NB2 / férfi senior kategória: 1. Ruff Róbert 64,5 pont. A többi kategória 
dobogósai között (és azon kívül) is vannak szép számmal tagjaink, de ők a bajnokságban nem a 
TTT neve alatt indultak.

 Többen viszonylag későn jelezték részvételi szándékukat, miután már az NB II-ben is összeállt 
vegyes csapatunk, így már nem volt lehetőség egy önálló TTT-s csapat indítására. (2016-ban 
azonban az érdeklődés fokozódott, sportolóink időben jelentkeztek, így az NB I-ben három, NB 
II-ben egy önálló TTT-s csapatot tudtunk indítani!)

 Nemzetközi kapcsolatok: tagjaink a szokásos, szomszédos országok (Ausztria, Csehország, 
Szlovákia) mellett déli szomszédainkhoz is eljutottak és ott több, nagy kihívást jelentő, szép tájakon 
végighaladó túrát fedeztek fel. Köszönhető ez elsősorban Zoran Vukmanov egyesületi tagunknak, 
aki Vajdasági Trekking Ligán kívül más ottani rendezvényekről is tájékoztatott bennünket. 

 Ausztria, Marathon Kupa: 91 teljesítő, ebből 5 fő magyar, 3 fő TTT tag (Manhalter Krisztián és 
Nagy Lajos, mindketten a maximális 19 túrát teljesítették, Szemkeő Ferenc 15 túra).

 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): tagjaink érdeklődése 
ezen sorozat iránt csökkent, Barta László, Nagy Dávid és Verőcei József teljesített a hivatalos 
táblázat szerint egy-egy túrát 2015-ben. 

 “EKUT” teljesítők (november második felében a Loučení nevű túrák Ústí nad Labem környékén: 
55+115 km, két héttel később pedig a Prágai Százas: ami 130 km, összesen 300 km / 12950 m): 38 
teljesítő, ebből 5 fő magyar, 3 fő TTT tag: Dienes Áron, Hevér Gábor, Sára Péter.

 Vajdasági Treking Liga: 8 fordulós túrabajnokság, összesen 510 versenyzővel: Zoran Vukmanov 
tagtársunk szervezésében, aki 31. helyezést ért el. Mind a 8 túrát teljesítette és 23. helyezést ért el 
Nagy Lajos tagtársunk. 31. Szemkeő Ferenc (7 túra), 62. Plechl Erzsébet (3 túra), 63. Plechl Sándor 
(3 túra).  
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 Stara Planina Ultra Trail: 120 km-es túra Szerbia kevésbé ismert magashegységében, ahol Nagy 
Krisztina tagtársunk 3. helyezést ért el a női kategóriában.

 100 miles Istria (100 mérföld): férfiaknál 7. Nyakas Gábor, nők között 4. Szimandl Anita, 8. 
Rudolfné Gál Mónika.

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

A résztvevők száma 2015-ben a saját túrákon: Iszkiri 756, Őrség: 275 fő, Vendvidék: 117 fő, Buda 
határán: 324 fő, Buda Barlangjai: 296, Kék Balaton: 196 fő, Pest határán kerékpáros: 37 fő, Lábatlan: 195
fő, Monoton Maraton: 560 fő, Régi templomok nyomában: 183 fő, Bakonyi Mikulás: 446 fő. Összesen 
3385 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 2015-ös túranaptárból 1000 példány készült, kb. 100 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 11-re készült el.
A túranaptár önköltségi ára az előző évihez képest 7%-ot változott, aminek oka a terjedelmi növekedés és a 

nyomdai költségek változása volt. Így az egyesület tagjainak és túrarendezőknek a 2015-ös naptárakért 
1300 Ft-ot kellett fizetni, míg az egyesületen kívüli vásárlóknak 1500 Ft-ért adtuk. Az MTSZ, MSTSZ 
tagok részére a teljes árból továbbra is 100 Ft kedvezményt biztosítottunk.

Pályázatok, azok eredménye
 A 2014-2015. évi NEA pályázaton 295 eFt működési költségekre fordítható támogatást nyertünk, 

melyből 2015. évben 145 eFt került felhasználásra adminisztrációs költségekre, postaköltségre, 
bankköltségre, honlap fenntartásra, a közgyűlés miatti terembérleti díjra.

 A 2015-2016. évi NEA pályázaton 563 eFt működési támogatást nyertünk, melyből 2015. évben 306 
eFt került felhasználásra adminisztrációs költségekre, postaköltségre, bankköltségre, honlap 
fenntartásra.

 A Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt "SZ" szabadidősport pályázaton nem nyertünk.
 Az SZJA 1%-ból kapott támogatás csökkent, 969.935 Ft érkezett az egyesületet ilyen módon 

támogatni igyekvőktől, amit köszönünk! A 2014. évi 1 %-os támogatásból még fel nem használt 
rész, 1.103.712 Ft teljes mértékben felhasználásra került a túranaptár kiadási költségeire, a Budapest 
Kupa mozgalomban, valamint a TTMR-ben részt vevők más forrásból nem fedezett díjazására.

Rendezvények változásai
 Új túra az egyesület lebonyolításában a Buda Barlangjai június első hétvégéjén, ahol a nagy meleg 

ellenére is 324-en vettek részt, sikeres rendezés volt.
 Az Iszkiri 100 túrának (március harmadik hétvégéjén) sikerült megfelelő rajt-cél helyszínt találnunk 

Szárligeten, a faluházban. A túra 2015-ben is sikeres volt, 756 résztvevővel, amelyben a jó időjárás, 
a Nemzeti Bajnokságban való részvétel, és a Cartographia kupa forduló is közrejátszott.

 A TTMR jelvény díjazás (bronz, ezüst, illetve arany fokozat) önköltségi árának térítésén nem 
változtattunk, továbbra is egységesen 500 Ft. Az érdemes, illetve kiváló fokozat jelvényeinek árát a 
jövőben is tudja az egyesület finanszírozni támogatásaiból, pályázataiból.
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2016. évi tervek
 A Budapest Kupát idén már 111 túrával indítottuk, 1800 kupafüzetet nyomtattunk, még több 

teljesítőt várunk.
 A 2016-os Teljesítménytúra Nemzeti Bajnokság már elindult. NB I. kategóriában egyesületünk 

három, NB II. (Turista) kategóriában egy, önálló csapattal képviselteti magát. A Terepfutó, illetve a 
gyermekek számára kiírt Nemzeti Bajnokságban is képviseltetik magukat tagjaink, egyénileg.

 Meglévő túráink, túramozgalmaink és minősítéseink mindegyikét megrendezzük 2016-ban is.
 Idén ünnepeljük a TTT megalapításának 25. évfordulóját. Ennek keretében szeptember első 

vasárnapján 25 km-es teljesítménytúrát rendezünk a Budai-hegységben, melynek útvonala – 
hasonlóan az 5 évvel ezelőttihez – érinti majd TTT eddigi történetének több fontos helyszínét is. A 
túrával párhuzamosan egy teljesítménytúrázó műveltségi vetélkedőt is tervezünk.

 Az Iszkiri túra 2016-ban közös rendezés a Bakancsos Szurikáta Természetjáró Egyesülettel, a 
következő évtől várhatóan teljesen átkerül hozzájuk. Ennek oka, hogy az Iszkiri túra rendezési 
bevételeivel már annyira megnőtt a TTT alaptevékenységből származó bevétele (jellemzően a 
Budapest Kupa és a túrák nevezési díjaiból, naptár eladásból), hogy megközelítettük az alanyi áfa 
mentesség felső határát, viszont az áfa-körbe való belépést a vele járó adminisztratív terhek, és a 
nevezési díjakat érintő többletköltségek miatt, szeretnénk elkerülni.

 Az új Polgári Törvénykönyv szabályainak való megfelelés érdekében a 2016. február 28-i rendkívüli
közgyűlésen módosítottuk az egyesület alapszabályát, amit Fővárosi Törvényszék hiánypótlásra 
visszaküldött. Reméljük, hogy a 2016. május 19-i közgyűlésen elfogadásra kerülő módosításokkal 
véglegessé válhat az alapszabályunk!

 A tagdíj egységessé válik, a diák-nyugdíjas-munkanélküli kedvezmény megszüntetésre kerül.
 A TTT tagoknak a TTMR (bronz-ezüst-arany) jelvényekért 2016-ban nem kell fizetniük.

Budapest, 2016. május 19.

Jakab Annamária
elnök
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