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Aktuális taglétszám
A tagnyilvántartásban 2018. évre vonatkozóan szereplő 633 tag közül
2018. évre tagdíjat fizetett összesen: 238 fő (+eddig 2 fő 2019-ben visszamenőlegesen)
2017. évre tagdíjat fizetett összesen: 363 fő, eltérés (2018/2017. évi taglétszám): - 125 fő, -34%
A 2018. évre tagdíjat fizetettek közül
Új belépők száma összesen: 25 fő (2017-ben 44 fő)
Visszatérők száma: 9 fő (aki 2017-re nem fizetett tagdíjat, de 2018-ra ismét)
A tagdíj 2018-ban egységesen 1500 Ft volt, 2017-hez képest nem változott.
Lemorzsolódás:
2017. évre még fizetett tagdíjat, 2018. évre már nem: 152 fő (1 évvel korábban ez 94 fő)
ebből szabályosan kilépett: 1 fő, nem fizetett tagdíjat és a kilépésről sem nyilatkozott: 151 fő
elhunyt: 2 fő
már 2017. évre (illetve korábban) sem fizetett tagdíjat: 236 fő
Sajnos a tagdíjfizetés lemorzsolódása 2018. évben tovább erősödött, melynek elsődleges oka a
tagsággal járó anyagi előnyök csökkenése, a teljesítménytúra szervezők által adott kedvezmények
rendszerének átalakulása.
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 2018-as Budapest Kupa füzetek terjesztését,
● a 2017-es év TTMR minősítéseinek, Év Gyalogos és Kerékpáros Teljesítménytúrázója
elismerő címeinek, és Hazai Legjobb Teljesítménytúra elismerések odaítélését,
● a 2018-as új online Teljesítménytúra Naptár (tturak.hu) működtetését,
● a Budapest Kupa és a díjátadó ceremónia lebonyolítását,
● a 2018-as Mozgásban a Család Túrasorozat megszervezését
● a 2019-es Budapest Kupa igazolófüzet összeállítását, idén 154 túrával
● a TTT rendezésű túrák természetvédelmi és erdészeti engedélyeztetését,
● térképvásár szervezését. A térképvásár lezárult 2018. decemberben, 7 fő 46 db térképet,
illetve atlaszt vásárolt 55eFt értékben.
● az egyesület elnökségi tagja, Dr. Lengvári Tibor elkészítette a TTT adatvédelmi és
adatkezelési GDPR szabályzatát.
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A szervezet 2018-as tevékenysége
● A TTT (tagjai) rendezték az Őrség, Vendvidék, Buda Barlangjai, Péti Pizsi Parti, Kék
Balaton, Pest határán, Lábatlan, Monoton Maraton, Bakonyi Mikulás túrákat. Strackné
Galambos Katalin főrendezésében, részben pályázati finanszírozásból, a Családok Éve
állami programsorozat keretében bonyolítottuk le a Mozgásban a Család Túrasorozatot,
amely 4 db túrából állt, családos nevezők számára ingyenes volt, és a létszámát tekintve is
kiemelkedően sikeresnek bizonyult. Az év legvégére a MACS túrasorozat finanszírozási
bizonytalanságai is rendeződtek, a pályázott összeget megkaptuk.
Horváth Á. Katalin szervezte októberben a ”Teleholdkor a Sas-hegyen” új túrát a
természetvédelmi látogatóközpont bemutatására.
A Buda Barlangjai túrát 2018-ban 6. alkalom rendeztük, esőben, kb fele létszámmal a
szokásoshoz képet, 183 fővel. Akik eljöttek, jól érzeték magukat.
MACS túrák: 2710 fő, 121 kupa, 16 érem, 564 fő oklevél, 12 db különdíj (10 db
rajzverseny, 2 db a legnagyobb létszámú családoknak)
● 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 (1300 fő) száma és a díjazottak száma (691 fő) is csökkent.
Gyermek kategóriában az előző évhez képest hasonlóan alakult, 187 fő teljesítő volt. Az
átlagos teljesítés 18,9 túranap/fő, ez nőtt.
● Az Év Teljesítménytúrázója 2018 (ÉVTT) kiírásra 186 fő pályázó volt, ez 12%-os
csökkenés. Minden életkori kategóriában tudtunk díjat osztani, kivéve ifjúsági lány
kategóriában, ahol csak egyetlen pályázó indult. ÉVTT-ben az átlagos teljesítés 53
túranap/fő.
● Az Év Kerékpáros Teljesítménytúrázója 2018 (ÉVKTT) elismerő címre már negyedik
alkalommal lehetett pályázni 2018-ban, erre 32 fő pályázott, ami közel 18%-os csökkenés,
és ismét elmaradt az előzetes várakozásoktól. A további évekre növekedést várunk.
● A Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszere (TTMR) résztvevőinek száma 347 fő volt, ez
12%-os csökkenés. Az átlagos teljesítés 44 túranap/fő.
● 2018-ban is meghirdettük a szokásos teljesítménytúra-mozgalmakat:
● Barangolás a Dunazugban: 2018-ban 9 fő teljesítette,
● Nyugati végeken,
● 4 tájegység – 4 túra: 2018-ban 2 fő teljesítette,
● Hazánk Tájain: 2018-ban nem volt teljesítő.
● Túrázik a Család, amit második alkalommal rendeztünk, 12 család teljesített 58 fővel.
● Közösségi munkaprogram keretein belül foglalkoztattunk diákokat, akik túráink
rendezésében vettek részt. A Buda Barlangjai túrán több olyan segítőnk is volt, aki korábban
hasonló közösségi munkaprogram keretében kapcsolódott be a rendezésbe.
● Az MSTSZ Magyar Nemzeti Teljesítménytúra Bajnokságban egyesületünkből 6 fő vett
részt.
● Teljesítménytúráink előtt jelentős technikai, jelzésfestő munkákat folytattunk az Őrségben.
A résztvevők száma 2018-ban a saját túrákon: MACS I. Tavasz van!: 450 fő, II. Végre itt a nyár!:
750 fő, III. Kezdődik az iskola!: 710 fő, IV. Jaj de hideg van!: 800 fő, Őrség: 333 fő, Vendvidék:
161 fő, Buda Barlangjai: 183 fő, Péti Pizsi Parti: 100 fő, Kék Balaton: 359 fő, Lábatlan: 150 fő,
Teleholdkor a Sas-hegyen: 27 fő, Monoton Maraton: 485 fő, Bakonyi Mikulás: 281 fő.
Összesen 4789 fő. (ez 67%-os növekedés, köszönhetően a Mozgásban a Család Túrasorozatnak!)
Környezetvédelem
● Túráink előtt a bejárás során, és a túra végén összeszedtük az útvonalon talált hulladékot.
● Rendezvényeinken igyekszünk népszerűsíteni a túrázók körében a saját pohár használatát, és
ezáltal a keletkező hulladékmennyiség csökkentését.
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A nyomtatott eseménynaptárról
2018-ban nyomtatott Teljesítménytúra Naptár már nem készült. Sem az eredeti tartalommal, sem a
később, elviekben tervezett rövidített formában nem jelentettük meg. A szerkesztés, az
adatgyűjtés, a túrák nagy száma miatt a megjelenési határidő tarthatatlansága, a terjesztés
ellehetetlenülése, és a papír alapú média háttérbe szorulása egyaránt a megszűnés okai.
Egyelőre nem tervezzük újraindítani. Az 1991-től 2017-ig megjelentetett „Hazai
Teljesítménytúrák, majd „Teljesítménytúra Naptár”néven megjelent nyomtatott kiadványokat
archívumunkban megőrizzük, a klubnapokon ezek a példányok elérhetők, kereshetők,
kutathatók. A kiadvány ISSN 2062-1620 számú köteles példányai az Országos Széchenyi
Könyvtár felé is leadásra kerültek a korábbi években.
Köszönjük az alapító Pál István, és a korábbi szerkesztők, közreműködők, különösen Sztancsik
György több évtizedes áldozatos munkáját!
Az online túranaptárról
Az online teljesítménytúra naptár informatikai rendszere 2018-ra megújult. A korábbi TTT honlap
fő feladata a TTT hírek megjelenítése, a Túramozgalmak, Budapest Kupa, ÉVTT és egyéb
minősítési kiírások, valamint a kéktúra- és túrabeszámoló fórumok megjelenítése lett. Már a
2017-es közgyűlés elé is be lett terjesztve, hogy a honlap megújítása elengedhetetlen, mivel
működtetésére a korábbi (egy)személyi kapacitás már megoldhatatlan.
A 2018-as teljesítménytúrák már kizárólag az új tturak.hu honlapon jelentek meg. A túrák
adatainak felvitele a rendezők feladata, felelőssége, és lehetősége lett.
A rendezők az adatfelvitelt csak 2017. december közepén tudták megkezdeni, így a rendszer
igazi, éles indulása kapkodósra sikerült. Az új rendszer indulásakor szükségképpen fellépő
szoftver hibák, és menet közben felmerül új igények meghaladták mind a projekt felelősének,
mind a programozójának erre fordítható kapacitását. Sajnos ez az állapot év közben sem javult,
így a rendezők, és a túrázók részéről jogosan felmerült hibák, funkció javítások, grafikai dizájn,
új igények leprogramozása sem történt meg a kívánt/szükséges mértékben.
A rendezők részéről az új funkciók megtanulása, használata sem volt zökkenőmentes, de a
naptár adattartalmának komplexitása szükségszerűen problémát okoz a adminisztrációs
felhasználó felület megtanulásában. Ha ímélben megkeresték a moderátorokat, általában egy
napon belül kaptak választ a kérdésükre. A honlap rendszerén belüli kommunikációs felületek
nem lettek megfelelően kidolgozva, még mindig az email a gyorsabb és alaposabb. A rendszer
problémái mellett, végül is nem volt olyan -korábbi- teljesítménytúra, amelyik kimaradt volna,
vagy akárcsak téves adatokkal jelent volna meg a teljesítménytúra naptárban. Az új honlap a
tervezett funkcióinak legtöbbjét jól, és biztonságosan látja el. A hibákat a jövőben
mindenképpen javítani szükséges.
Év közben a projekt felelőse, Dr. Hegyháti Máté, TTT alelnök bejelentette, hogy a 2019 eleji
tisztújításnál nem indul újra, és a honlap projekt feladatait sem tudja a továbbiakban vállalni.
(Nyílt levélben leírta, kifejtette többek között, hogy szerinte a honlap és a Teljesítménytúra
Naptár jelenlegi nonprofit működése hosszú távon fenntarthatatlan, mert túlságosan a
mindenkori vezetőség önkéntes, de erőn felül végzett munkájára épít. Elgondolása szerint a
TTT mint szervezet, és a rendezőkhöz való viszonyának az alapvető megváltoztatására lenne
szükséges, az egyesület hosszú távú, előre tervezhető stabil működéséhez, és jövőjéhez.)
A honlap régi programozója egyelőre a kritikus problémák esetén rendelkezésre áll, és a futtató
(VPS) szerver működtetését végzi.
2018-ban a programozási feladatok átvételére jelentkezett Gyarmati Tamás, aki a programozás
mellett a projekt tervezési feladatait is el fogja látni a jövőben.
A túrákkal kapcsolatos tartalmi moderációs feladatot több elnökségi tag is végezte év közben, a
rendezők és a honlap fejlesztői közötti kapcsolattartást, valamint a TTT email postafiókjának
kezelését továbbra is Fehérvári Máté vállalta.
Az új tturak.hu oldalon indulása óta több mint 2000 felhasználó regisztrált, és több mint 360
rendező, 975 túráját hirdették meg. (Ebből külföldi átvett kiírás csak 110 db.)
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A honlap működését 2018-ban sem 24 óránál hosszabb kimaradás, sem biztonsági esemény
nem veszélyeztette, nem érintette.
A honlap projekten aktívan dolgozó személyek: Barta János – fejlesztés, szerver üzemeltetés,
Dr. Hegyháti Máté - projektvezetés, disszemináció, Gyarmati Tamás – 2018. közepétől
Frontend programozás, Pinkert László – tesztelés, Fehérvári Máté - moderátori feladatok,
Gethe László, Csornai Edina - moderátori feladatok
Pályázatok, azok eredménye
● A 2018-2019. évi NEA pályázaton 380 eFt működési költségekre fordítható támogatást
nyertünk, melynek felhasználási időszaka 2019. március 31-én zárul. A szakmai pályázaton
– melyet évkönyv kiadására nyújtottunk be – nem nyertünk.
● A Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt "SZ" szabadidősport pályázaton 2018. évben
több év kihagyás után újra elindultunk, azonban nem nyertünk.
● A Mozgásban a Család túrasorozatra benyújtott szakmai programunk és támogatási
igényünk jóváhagyása – a kezdetektől fogva pozitív hozzáállás ellenére – nehézkesen haladt,
a megítélt 3 M Ft támogatást az EMMI végül 2018. december 21-én utalta át. Emiatt a
díjátadót csak 2019. februárban tudtuk megtartani, ezért a támogatás felhasználási
időpontjának módosítását kezdeményeztük. A program eredeti összköltségvetése 5 M Ft
volt, melyhez az EMMI 3 M Ft támogatást biztosított. Mivel a tényleges költségek
várhatóan alacsonyabbak lesznek, kb. 500 e Ft támogatást vissza kell fizetnünk.
● Az SZJA 1%-ból kapott támogatás az előző évhez képest nőtt, 2018. évben 781.331 Ft
érkezett az egyesületet ilyen módon támogatni igyekvőktől, amit köszönünk! A 2017. évi
1%-os támogatás, 719.574 Ft teljes mértékben felhasználásra került a Budapest Kupa
mozgalomban, valamint a TTMR-ben és az általunk szervezett teljesítménytúrákon
résztvevők más forrásból nem fedezett díjazására.
Rendezvények, naptár változásai
● 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.
● A Teljesítménytúra Naptár a jövőben is kizárólag az online felületen lesz megtalálható. A
túrák adatait, az eredeti céljaival azonosan, más honlapok is átvehetik, illetve át is veszik.
2019. évi tervek
● A Budapest Kupát idén 154 túrával indítottuk, 1800 kupafüzetet nyomtattunk, a teljesítői
arány növekedését várjuk, az 50%-os teljesítési arány, és a minél több teljesített túranap a
cél. Fontos lenne, hogy a kisebb, illetve az évente csak 1-2 túrák rendezőkhöz is tudjunk
kupafüzeteket juttatni, ennek lebonyolítására várjuk tagjaink segítségét, közreműködését!
● Meglévő túráink, túramozgalmaink és minősítéseink mindegyikét megrendezzük 2019-ban
is. A MACS túrasorozat pályázati alapú, ingyenes, a Családok Évéhez kapcsoló, így egyszeri
rendezés volt, 2019-re nem tervezzük.
● Strackné Galambos Kati a MACS túrasorozat szervezése kapcsán kiemelkedően jól tudta
megszólítani a rutinos és lelkes túrázókat, a túrasorozat rendezésében legalább 40-en vettek
részt a TTT tagok és szimpatizánsok közül önkéntesként.
Budapest, 2019. február 17.
Dr. Jakab Annamária, elnök
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