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Aktuális taglétszám
2016. évre tagdíjat fizetett összesen: 388 fő (+5 fő visszamenőlegesen, 2017-ben)
2015. évre tagdíjat fizetett összesen: 435 fő
Eltérés (2016/2015. évi taglétszám): -42 fő -9,7%)
Új belépők száma összesen: 66 fő (2015-ben 90 fő)
Visszatérők száma: 17 fő (aki 2016-ra nem fizetett tagdíjat, de 2017-re ismét)
Lemorzsolódás:
● 2015. évre még fizetett tagdíjat, 2016. évre már nem: 111 fő
● (1 évvel korábban ugyanez 80 fő → +38,7%)
● ebből szabályosan kilépett: 5 fő
● nem fizetett tagdíjat és a kilépésről sem nyilatkozott: 75 fő
● elhunyt: 0 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 2016-os eseménynaptár és a 2016-os Budapest Kupa füzetek terjesztését,
● a 2015-es év TTMR minősítéseinek, Év Teljesítménytúrázója elismerő címeinek, és Hazai
Legjobb Teljesítménytúra elismerések odaítélését,
● a 2017-es eseménynaptár előkészítését, adatgyűjtését,
● a Budapest Kupa és a díjátadó ceremónia lebonyolítását,
● a 2017-es Budapest Kupa igazolófüzet összeállítását, már 144 túrával
● a TTT rendezésű túrák természetvédelmi és erdészeti engedélyeztetését,
● térképvásár szervezését. A térképvásár lezárult 2016. decemberben, 11 fő 62 db térképet,
illetve atlaszt vásárolt 71.000 Ft értékben.
A szervezet 2016-os tevékenysége
● A TTT (tagjai) rendezték az Őrség, Vendvidék, Buda Határán, Buda Barlangjai, Kék
Balaton, Pest határán, Lábatlan, 25 éves a TTT, Monoton Maraton, Régi templomok
nyomában, Bakonyi Mikulás túrákat.
● A TTT tagok közreműködtek más, nem a TTT által rendezett túra rendezésében,
lebonyolításában.
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● Lebonyolítottuk a Budapest Kupa értékelését, és a kupák átadását 300 fő díjazott
részvételével. A nevezők (1700 fő) száma növekedett, a díjazottak száma (829 fő) csökkent
az előző évhez képest, gyermek kategóriában is 210 fő teljesítő volt. Az átlagos teljesítés
16,9 túranap/fő!
● Az Év Teljesítménytúrázója (ÉVTT) kiírásra 216 fő pályázó volt, ez 9%-os csökkenés.
Minden életkori kategóriában tudtunk díjat osztani.
● Az Év Kerékpáros Teljesítménytúrázója (ÉVKTT) elismerő címre már második alkalommal
lehetett pályázni 2016-ban, erre 29 fő pályázott, ami közel 100%-os növekedés, de elmaradt
az előzetes várakozásoktól. A további évekre fokozatos növekedést várunk.
● A Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszere (TTMR) résztvevőinek száma 408 fő volt, ez
11%-os csökkenés. Az átlagos teljesítés 42,6 túranap/fő!
● 2016-ban is meghirdettük a szokásos teljesítménytúra-mozgalmakat:
● Nyugati végeken (2016: 7 fő teljesítette),
● Hazánk Tájain: 2016-ban nem volt teljesítő. Az igazolófüzet elavult, aktualizálni kell és
összehangolni a tájegységi besorolásokat az online túranaptárral.
● Közösségi munkaprogram keretein belül foglalkoztattunk diákokat, akik túráink
rendezésében vettek részt.
● Nemzeti Teljesítménytúra Bajnokság: egy korábbi közgyűlési határozat alapján
egyesületünk a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség tagjává vált. Így egyesületünk
tagjai számára is lehetővé vált – a TTT színeiben – indulni a Nemzeti Bajnokságban.
Egyéni dobogós eredmények:
● NB I., férfi: 1. Kákonyi Lajos (281 p), női: 2. Lajos Dóra (235,5 p)
● NB II., férfi: 1. Koch Krisztián (99 p), női: 1. Ruzicska Erzsébet (28 p)
● Gyermek, fiú: 1. Strack Ádám (51,5 p), 2. Őrsi Gergő (51 p)
Csapateredmények:
NB I. (100 km-es, vagy annál hosszabb teljesítménytúrák – összesen 8 csapat indult)
● 5. hely: TTT – Rocky (415 p): Agárdi Péter, Káman Gyöngyi, Kecskés Márton,
Kovács Andrea, Lajos Dóra, Vári Gábor
● 6. hely: TTT – 3. (281 p): Kákonyi Lajos, Keresztúri András, Kuris Oszkár, Nagy
Dávid, Pató Balázs, Szabó István Vilmos
● 7. hely: TTT – Gazdaságos (208 p): Hevér Gábor, Jeremcsuk István, Komlósi
Károly, Nagy Krisztina, Ohát Zoltán, Szászfai Gábor
NB II. (50 km körüli teljesítménytúrák – összesen 4 csapat indult)
● 3. hely: TTT – NB II. (59 p): Árvai István, Koch Krisztián, Makáry András,
Ruzicska Erzsébet
● 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.
● Az osztrák Marathon Kupa továbbra is népszerű, s örömteli, hogy végre az osztrák
sporttársak is kezdik felfedezni a hazai maratoni távú túrákat.
● A cseh és szlovák százasok, valamint az ottani „bajnokságok” iránt tagjaink érdeklődése
csökkent.
● Teljesítménytúráink előtt jelentős technikai, jelzésfestő munkákat folytattunk az Őrségben.
A résztvevők száma 2016-ban a saját túrákon: Őrség: 451 fő, Vendvidék: 162 fő, Buda határán:
166 fő, Buda Barlangjai: 341, Kék Balaton: 129 fő, Pest határán kerékpáros: 57 fő, Lábatlan: 202
fő, 25 éves a TTT: 168 fő, Monoton Maraton: 526 fő, Régi templomok nyomában: 280 fő,
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Bakonyi Mikulás: 395 fő. Összesen 2877 fő.
(*Az össz. létszám 2015-höz képest csökkent, aminek a fő oka, hogy az Iszkiri túrát 2016-ban
már nem egyesületünk rendezte, csak segítettünk a rendezésében.)
● A tagdíj egységessé vált, a diák-nyugdíjas-munkanélküli kedvezmény megszüntetésre került.
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 parlagfű mentesítés fontosságával kapcsolatosan.
● Rendezvényeinken igyekszünk népszerűsíteni a túrázók körében a saját pohár használatát, és
ezáltal a keletkező hulladékmennyiség csökkentését.
Az eseménynaptárról
A 2016-os 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 26-ra készült el.
A túranaptár önköltségi ára az előző évihez képest nem változott. Így az egyesület tagjainak és
túrarendezőknek a 2016-os 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.
Az online túranaptárról
Az online teljesítménytúra naptár informatikai rendszere felett eljárt az idő, így a 2017-es év
egyik fontos feladata ennek megújítása. A fejlesztést különösen indokolja a teljesítménytúrák
megnőtt száma, valamint az év közbeni változtatások növekvő intenzitása, így a technológiai
ráncfelvarráson kívül fontos, hogy a túrahirdetéssel járó folyamatok, felelősségek és feladatok
is újragondolásra kerüljenek. Emellett cél, hogy egy olyan rendszer készüljön el, mely
szolgáltatásaiban megfelel a modern elvárásoknak mind a túrázók, mind pedig a túraszervezők
felé.
A 2017-es évben a hivatalos oldal továbbra is a régi, emellett fejlesztődik folyamatosan az új
oldal, egészül ki funkciókkal, csinosodik a design, stb. A 2018-as év túráit már minden
szervező az új felületen hirdeti majd meg.
Az oldal első publikálása 2017 március 4-én megtörtént. Ekkor csak az a legalapvetőbb
funkciók kerültek még ki a http://tturak.hu cím alatt elérhető oldalra.
Május végén, június elején várható a következő kiadás, mely már lehetőséget ad a
felhasználóknak regisztrálásra, néhány plusz funkcionalitás elérésére, stb.
A nyár folyamán tervezzük a túraszervezők regisztrálását, és az új rendszer használatába
történő "betanítását". Amint a szervezők aktívan jelen lesznek a rendszerben, megnyílik a
lehetőség a felhasználók számára olyan funkciók eléréséhez, mint a véleményezés,
túrabeszámoló írás, stb.
Az ősz fő feladata a tesztelés közben felmerülő hibák javítása, valamint egy
mobileszközökhöz is illeszkedő design kidolgozása lesz.
A projekten aktívan dolgozó személyek:
Barta János - fejlesztés
Dr. Hegyháti Máté - projektvezetés, tesztelés
Pinkert László - túraadatok szerkesztése, adminisztrátori teendők
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Pályázatok, azok eredménye
● A 2015-2016. évi NEA pályázaton 2015. évben 563 eFt működési támogatást nyertünk,
melyből 2016. évben 257 eFt került felhasználásra adminisztrációs költségekre,
postaköltségre, bankköltségre, honlap fenntartásra, a közgyűlés miatti terembérleti díjra,
melynek elszámolása is megtörtént.
● A 2016-2017. évi NEA pályázaton 2016. évben nem nyertünk.
● A 2017-2018. évi NEA pályázaton 2017. évben 430 eFt működési költségekre, 240 eFt
eseménynaptár kiadására fordítható támogatást nyertünk, a szerződéskötés folyamatban van.
● A Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt "SZ" szabadidősport pályázaton nem
indultunk, de a Civil adatbázisban a regisztrációnkat fenntartottuk.
● Az SZJA 1%-ból kapott támogatás csökkent, 981.188 Ft érkezett az egyesületet ilyen módon
támogatni igyekvőktől, amit köszönünk! A 2014-2015. évi 1 %-os támogatásból még fel
nem használt rész, 1.082.337 Ft teljes mértékben felhasználásra került a túranaptár kiadási
költségeire, a Budapest Kupa mozgalomban, valamint a TTMR-ben és az általunk szervezett
teljesítménytúrákon résztvevők más forrásból nem fedezett díjazására.
Rendezvények változásai
● Az egyesület lebonyolításában második alkalommal rendezett Buda Barlangjai túra június
első hétvégéjén, ahol jó idő mellett 350-en vettek részt, ebben az évben is sikeres rendezés
volt.
● A jubileumi 25 éves a TTT 25 km-es túrán 168 fő teljesített, a lebonyolításban régi TTT
tagok és alapító tagok is részt vettek.
● 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.
2017. évi tervek
● A Budapest Kupát idén már 144 túrával indítottuk, 2000 kupafüzetet nyomtattunk, még több
teljesítőt várunk.
● Meglévő túráink, túramozgalmaink és minősítéseink mindegyikét megrendezzük 2017-ben
is.
● Az idei Őrség túra 25. rendezését ünnepeljük, jubileumi 75 km-es táv megrendezésével.
● A Buda Határán, illetve a Kék Balaton túra az Olimpiai Ötpróba hivatalos
eseménysorozatának egyik gyalogtúra rendezvénye lesz.
● Megrendeztük a Szurdok túrát ismét.
● A TTT tagoknak a TTMR (bronz-ezüst-arany) jelvényekért 2017-ben nem kell fizetniük.
Budapest, 2017. május 15.
Dr. Jakab Annamária
elnök
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