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Aktuális taglétszám

2011. évre tagdíjat fizetett összesen: 356 fő
 2010. december hónapban: 125 fő
 2011. I – XI. hónapban: 231 fő

2011. decemberében lépett be, (már 2012-re fizetett): további 12 fő

2010. évre tagdíjat fizetett összesen: 318 fő
Eltérés (2011/2010. évi taglétszám): +38 fő (+12%)

Új belépők száma összesen: 65 fő (2010-ben 44 fő → + 47 %)
 2010. december hónapban: 25 fő (csak 2011-re fizetett tagdíjat, a 2010. évi tagságért már nem)
 2011. I – VIII. hónapban: 45 fő
 2011. IX – XI. hónapban: 8 fő (csak 2011-re fizetett tagdíjat, a 2012. évi tagságért nem)
 2011. december hónapban: 12 fő (csak 2012-re fizet tagdíjat, a 2011. évi tagságért már nem)

Lemorzsolódás:
 2010. évre még fizetett tagdíjat, 2011. évre már nem: 60 fő 
 (1 évvel korábban ugyanez 78 fő →  – 23 %)

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 4-5 
tagja, és havi rendszerességgel az ellenőrző bizottság tagjai is.
Az elnökség szervezte-végezte 
 a 2011-es eseménynaptár terjesztését, 
 a 2010-es év TTMR minősítéseinek, Év Teljesítménytúrázója elismerő címeinek, és Hazai Legjobb 

Teljesítménytúra elismerések odaítélését. A 2011-es év kiértékelésének tapasztalatai alapján a kiírá
sokban további pontosítások szükségesek.

 az egyesület képviseletét az Utazás kiállításon,
 képviselte a teljesítménytúra rendezők érdekeit a Magyar Turista és Zarándokút hálózat megújításról 

szóló miniszerelnöki megbízotti megbeszéléseken
 a 2012-es eseménynaptár előkészítését, adatgyűjtését,
 a Budapest Kupa és a díjátadó ceremónia lebonyolítását,
 a 2012-es Budapest Kupa füzet összeállítását, már 50 teljesítménytúra rendezvénnyel
 A 30 éves a hazai teljesítménytúrázás / 20 éves a TTT mozgalom lebonyolítását,
 térképvásár szervezését, 32 fő 197 db térképet vagy turista kiadványt igényelt.
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A szervezet 2011-es tevékenysége
 A TTT (tagjai) rendezték az Őrség, Buda határán, Szurdok, Pest határán, Lábatlan, 30 éves a hazai 

teljesítménytúrázás / 20 éves a TTT, Monoton Maraton, Régi templomok nyomában, Bakonyi Miku
lás, Fóti Somlyó túrákat. 

 A TTT tagok közreműködtek más, nem a TTT által rendezett túra rendezésében, lebonyolításában. 
 Lebonyolítottuk a Budapest Kupa értékelését, a kupák átadását, új helyszínen, 300 fő díjazott részvé

telével. A résztvevők (650 fő) és a díjazottak száma (421 fő) is növekedett az előző évhez képest, 
gyermek kategóriában is 74 fő teljesítő volt.

 2011-ben is meghirdettük a szokásos teljesítménytúra-mozgalmakat: 
 Barangolás a Dunazugban (2010: 46 fő, 2011: 36 fő teljesítette), 
 4 tájegység – 4 túra  (2010: 4 fő, 2011: 6 fő teljesítette),  
 Nyugati végeken. (2010: 7 fő, 2011: 5 fő teljesítette).
A teljesítők száma a fenti három teljesítménytúra-mozgalom esetében stagnált, a “Barangolás a Du
nazugban” teljesítménytúra-mozgalomnál némileg visszaesett. A csökkenés valószínűsíthető oka, 
hogy a 2011. évi kiírásban szereplő túrák más, népszerűbb túrákkal kerültek azonos időpontra.

 Az évfordulóra való tekintettel egyrészt meghirdettük és lebonyolítottuk a “30 éves a hazai teljesít
ménytúrázás – 20 éves a TTT” pontgyűjtő mozgalmat, melyre 121 fő nevezett és végül 88 fő sikere
sen teljesítette.  Másrészt az évforduló környékén, szeptember első vasárnapján egyszeri alkalommal 
– ugyanezen a néven – teljesítménytúrát rendeztünk a Budai-hegységben, érintve több, az első hazai 
teljesítménytúra, valamint 20 éves egyesületünk történetéhez kapcsolódó nevezetes helyszínt. 

 A túra céljában az érdeklődők tablókon idézhették fel az elmúlt két-három évtized néhány pillanatát. 
A célzárást követően , néhány alapító tag jelenlétében bensőséges ünnepségen emlékeztünk meg a 
jeles évfordulóról és a nevezetes eseményekről. 

 A jubileumi teljesítménytúrával párhuzamosan megrendeztük a IV. “Ki tud többet a teljesítmény
túrákról?” műveltségi vetélkedőt, ahol különféle rejtvényeket kellett megoldani. A vetélkedő igazo
lólapját a célban összesen 28 fő adta le, ők megkapják a vetélkedő kitűzőjét. Az első három helyezett 
emellé oklevél, valamint tárgyjutalom díjazásban részesül.

 Az évfordulóhoz kapcsolódóan alkalmi egyesületi póló is készült kék színben, limitált darabszám
ban.

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

 Tovább építettük nemzetközi kapcsolatainkat, elsősorban cseh és szlovák teljesítménytúra-rendezők
kel. A viszonylagos közelség figyelembevételével bekerült több cseh, szlovák 100 km-es teljesít
ménytúra, valamint az ezekre épülő teljesítménytúra-mozgalmak kiírása is a TTT által kiadott túra
naptárba. Kölcsönösségi alapon sikerült beszereznünk a cseh országos, valamint a “Kis-Kárpátok és 
környéke”, valamint szászországi regionális túranaptárakat, melyek a hagyományos vezetett túrák 
mellett több ottani teljesítménytúra kiírását is tartalmazzák.

A résztvevők száma a saját túrákon: Őrség: 301, Buda határán: 283, Szurdok: 216, Pest határán: 66, Lá
batlan: 260, 30 éves a hazai teljesítménytúrázás/20 éves a TTT: 235,  Monoton Maraton: 794, Régi temp
lomok nyomában: 100, Bakonyi Mikulás: 460, Fóti-Somlyó: 285 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 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 2011-es túranaptárból 1300 példány készült, nagyrészt elfogyott.
 A túrákon közvetlenül, a rendezők által előzetes rendelt és a boltokon, szervezeteken keresztül nagy

jából azonos mennyiségek keltek el.
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 A 2012-es naptár előkészítése a korábbiakhoz hasonlóan történt, azonban némi csúszással kezdtük a 
munkákat, mert a részletes rendezői kiírások az eddigieknél nagyobb számban hiányoztak. A 2012-
es naptárba kerülő túrák száma is a szokásos 10%-kal nőtt.

 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. Az adatgyűjtési, 
szerkesztési, lektorálási munkák lassan haladtak és a nyomdai munkákban is volt csúszás.

 A túranaptár önköltségi árának drasztikus emelkedése indokolta az értékesítési árak jelentős emelé
sét is. Így az egyesület tagjainak a 2012-es naptárért 1000 Ft-ot kell fizetni a 2011. évi 700 Ft-tal 
szemben, míg az egyesületen kívüli vásárlóknak 1200 Ft-ért adjuk a korábbi 1000 Ft-tal szemben. 
Az MTSZ, MSTSZ tagok részére a teljes árból továbbra is 100 Ft kedvezményt biztosítunk.

Pályázatok, azok eredménye
 2011. évi NCA pályázat: nyertünk 224 eFt működési költségekre fordítható támogatást, ezt nagy

részt egy nagy teljesítményű nyomtató vásárlására költöttük, így az itinerek, térképek nyomtatása há
zon belül történk; az elszámolás és lezárás megtörtént.

 2010-es Wesselényi Miklós SKA pályázat: 150 eFt (sportcélú), elszámolása megtörtént.
 Budapest Főváros Önkormányzatától nyertünk 250 eFt támogatást, ezt a Budapest Kupa díjazására 

fordítottuk.
 Az SZJA 1%-ból kapott támogatás enyhén csökkent, azonban még így is jelentősnek mondható, 

975eFt volt.

Rendezvények változásai
 A Buda határán teljesítménytúrán a családos, kisgyermekes túrázók, csoportok kedvéért új, 10 km-es 

résztáv indul a túra útvonalának Csillebérc – Adyliget szakaszán.
 A Bakonyi Mikulás teljesítménytúránk főrendezését Lendvai Imre a továbbiakban nem tudja vállal

ni, e túra rendezését Fehérvári Máté veszi át. A Bakonyi Mikulás túra 2011-es költségeit jelentősen 
sikerült csökkenteni, a túra előtti elnökségi-rendezői egyezetésen javasoltaknak megfelelően.

 A Budapest Kupa díjazásánál is csökkenteni tudtuk a díjazás költségét, a gravírozott helyett nyomta
tott matricás megoldással, a névre szóló díjazás fenntartásával.

 A TTMR díjazás 2011-ben ingyenes volt, a következő években várhatóan ezt az egyesület anyagi le
hetőségei nem engedik már meg. A TTMR bronz-ezüst-arany jelvények díjazás önköltségi árának 
részbeni térítése (~500 Ft) szükséges lesz, ezt a TTT elnöksége hirdeti majd ki a túraév végén. A 
TTMR Érdemes, Kiváló jelvény díjazások ingyenesek maradnak, a TTMR mozgalomba történő ne
vezés (az elismerés és az oklevél díjazás) szintén ingyenes marad.

 A Budapest Kupa díjátadókra eddig igénybe vett Curia utcai termet kinőttük, így az eddigi ingyenes 
helyszín helyett megfelelő méretű helyet kellett keresnünk, aminek igénybevételi díja a költségek 
között jelentkezni fog.

2012. évi tervek
 A Budapest Kupát idén már 50 túrával indítottuk. 
 Az Utazás kiállításon idén is kint leszünk
 Az Őrség teljesítménytúránk jubileumi rendezés lesz, 75 km-es távval.
 Az egyesület működését a civil szervezetekről szóló (2011. évi CLXXV.) törvény változása érinti. 

Ebből 2012-ben csak a kettős könyvvitelre való áttérés a megoldandó feladat, a közhasznúság új fel
tételeinek az egyesület továbbra is megfelel, 1%-ra jogosult.

 Tervezzük a „Hazánk tájain” túramozgalom korszerűsített igazolófüzetének kiadását. Akik már ren
delkeznek a régebbi kiadású igazolófüzettel, ők a tervek szerint eldönthetik, hogy az abban foglaltak, 
vagy pedig az új kiírás szabályai szerint teljesítik. 

Budapest, 2012. február 15.
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