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Aktuális taglétszám 

2010-ben 318 fő érvényesítette TTT tagságát, közülük 44 fő új belépő. 2010. decemberében további 26 

fő lépett be az egyesületbe, ők már 2011-re fizettek tagdíjat. 2011. januárban újabb 21 belépőt 

regisztráltunk és 196 fő már befizette a 2011. évi tagdíjat (is). 2009-ben 312 fő volt a tagság létszáma, 

tehát kis mértékű (+6 fő, vagyis +1,9%-os) növekedésről számolhatunk be. Ugyanakkor 78 fő 

lemorzsolódott (közülük néhányan egy év szünet után 2011-re ismét befizették a tagsági díjat, eddig kb. 

3 – 4 fő).  

 

Az elnökség elmúlt évben végzett tevékenysége 

Az elnökség tagjai a korábbi évekhez hasonlóan rendszeresen találkoztak a keddenként az OKK-ban, 

szeptember elejétől hétfőnként a Tabánban. Gyakorlatilag minden klubnapon itt volt legalább egy 

elnökségi tag, és nagyon sok esetben az elnökség 4-5 tagja.  

Az elnökség szervezte-végezte  

 a 2010-es eseménynaptár terjesztését,  

 a TTMR értékelés előkészítését,  

 az egyesület képviseletét az Utazás kiállításon, 

 a 2011-es eseménynaptár előkészítését, adatgyűjtését, 

 a Budapest Kupa és a díjátadó ceremónia lebonyolítását, 

 TTT honlap megújítását és működtetését. A túrákat megelőző héten honlapunk elsődleges és keresett 

információ forrás. 2010 márciustól honlapunk új külsővel jelenik meg, az üzemeltetés – az eddigi 

szívességi működtetés helyett – stabil, szerződéses alapokon nyugszik. Az NCA pályázaton erre 

igényeltünk támogatást. 

 Honlapunkon rendszeresen helyt adtunk a természetjárókat érintő erdészeti, nemzeti parkos 

felhívásoknak, tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos FVVM híreknek. 

 

A szervezet 2010-es tevékenysége 

 A TTT (tagjai) rendezték az Őrség, Buda határán, Szurdok, Pest határán, Lábatlan, Monoton 

Maraton, Bauxit, 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. A résztvevők és a díjazottak száma 

is növekedett az előző évhez képest. 

 2010-ben is meghirdettük a szokásos teljesítménytúra-mozgalmakat: Barangolás a Dunazugban, 4 

tájegység – 4 túra, Nyugati végeken. Mindhárom felsorolt mozgalom teljesítőinek száma növekedett 

az előző évhez képest. Különösen népszerű a Barangolás a Dunazugban, melyet 51 fő teljesített. 

 Teljesítménytúráink előtt jelentős technikai, jelzésfestő munkákat folytattunk az Őrségben illetve a 

Bakonyban. 

 

A résztvevők száma a saját túrákon: Őrség: 205, Buda határán: 252, Szurdok: 266, Pest határán: 46, 

Lábatlan: 292, Monoton Maraton: 586, Bauxit: 81, Bakonyi Mikulás: 441, Fóti Somlyó: 293. 
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Környezetvédelem 

 Túráink előtt és után, a túraútvonalon és környékén található szemét összeszedésével fejtettünk ki 

környezetvédelmi tevékenységet. Törekszünk a túrarendezéssel keletkező hulladék mennyiség 

csökkentésére. A parlagfű-szezonban rendezett túráinkon felhívtuk a résztvevők figyelmét a parlagfű 

irtásának fontosságára (Buda határán túra igazolófüzetében). 

 A 2010 május-júniusi rendkívüli esőzések okozta károk helyreállítására szervezett erdőtakarítási 

munkában vettünk részt a Pilisben és a Budai-hegységben. 

 

Az eseménynaptárról 

 A 2010-es túranaptárból 1530 példány készült, kb. százötven példány kivételével elfogyott. 

 A túrákon közvetlenül, a rendezők által előzetes rendelt és a boltokon, szervezeteken keresztül 

nagyjából azonos mennyiségek keltek el. 

 A 2011-es naptár előkészítése a korábbiakhoz hasonlóan történt. 

 A januári túrák kiszerkesztett kiírásai a december eleji túrákon elérhetők voltak. 

 A naptár a tervezett időpontra, január utolsó hétvégéjére készült el, amikor három nagy létszámú 

teljesítménytúrán nagyobb mennyiséget sikerült értékesíteni. Sem szerkesztési, sem nyomdai 

probléma nem hátráltatta a megjelenést. 

 

Pályázatok, azok eredménye 

 2009. évi NCA pályázat: nyertünk 700 eFt működési költségekre fordítható támogatást, melyet 

megosztva kaptunk meg 2009–2010-ben, elszámolása és lezárása megtörtént. 

 2010. évi NCA pályázat: nyertünk 350 eFt működési támogatást, elszámolási határideje 2011. május 

31. 

 2009-es SKA pályázat: 90 eFt (sportcélú), elszámolása és lezárása megtörtént. 

 2010-es SKA pályázat: nyertünk 150 eFt-ot, szerződéskötése már 2011-ben történik. 

 Az SZJA 1%-ból kapott támogatás jelentősen (váratlanul) nőtt. A jövedelmek visszaesése és az 

SZJA törvény változása miatt a következő évben csökkenő összegre számítunk. 

 

2011. évi tervek 

 A Budapest Kupát idén már 44 túrával indítottuk.  

 Az Utazás kiállításon idén is kint leszünk 

 A 2011-es évforduló (20 éves a TTT és 30 éves a magyarországi teljesítménytúrázás) alkalmából 

egyszeri teljesítménytúrát rendezünk szeptemberben (az első Kinizsi 100-ra emlékezve), és 

teljesítménytúra-mozgalmat hirdettünk meg.  

 Hazánk tájain mozgalom kézbevétele, átalakítása. 

 

 

 

Budapest, 2011. február 10. 


