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Aktuális taglétszám

A tagnyilvántartásban 2019. évre vonatkozóan szereplő 654 tag közül
2019. évre tagdíjat fizetett összesen: 189 fő
2018. évre tagdíjat fizetett összesen: 238 fő, eltérés (2019/2018. évi taglétszám): - 49 fő, -21%
A 2019. évre tagdíjat fizetettek közül új belépők száma összesen: 21 fő (2018-ban 25 fő)

A tagdíj 2019-ben egységesen 1500 Ft volt, 2018-hoz képest nem változott.

Sajnos a tagdíjfizetés lemorzsolódása 2019. évben tovább folytatódott, 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, két hetente 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 2019-es Budapest Kupa füzetek terjesztését, 
● a 2018-as év TTMR minősítéseinek, Év Gyalogos és Kerékpáros Teljesítménytúrázója 

elismerő címeinek, és Hazai Legjobb Teljesítménytúra elismerések odaítélését,
● a 2019-es online Teljesítménytúra Naptár (tturak.hu) működtetését,
● a Budapest Kupa és a díjátadó ceremónia lebonyolítását,
● a 2020-as Budapest Kupa igazolófüzet összeállítását, idén 144 túrával
● a TTT rendezésű túrák természetvédelmi és erdészeti engedélyeztetését,
● térképvásár szervezését. A térképvásár lezárult 2019. decemberben, 5 fő 38 db térképet, 

illetve atlaszt vásárolt 51eFt értékben.
● az egyesület alelnöke, Dr. Lengvári Tibor aktualizálta a TTT adatvédelmi és adatkezelési 

GDPR szabályzatát.

A szervezet 2019-es tevékenysége
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● A TTT (tagjai) rendezték az Őrség, Vendvidék, Buda Barlangjai, Péti Pizsi Parti, Kék 
Balaton, Pest határán, Lábatlan, 16 km a XVI. kerületben, Monoton Maraton, Bakonyi 
Mikulás túrákat.  

Horváth Á. Katalin szervezte októberben a ”Teleholdkor a Sas-hegyen” túrát a 
természetvédelmi látogatóközpont bemutatására. 

A Buda Barlangjai túrát 2019-ben 7. alkalom rendeztük, az előző évihez képest dupla 
létszámmal, 322 fővel. Akik eljöttek, jól érzeték magukat.

● A TTT tagok közreműködtek más, nem a TTT által rendezett túra rendezésében, 
lebonyolításában. 

● Lebonyolítottuk a 12. Budapest Kupa értékelését, és a kupák átadását 350 fő díjazott 
részvételével. A nevezők (1400 fő) száma nőtt, a díjazottak száma (690 fő) is nem változott. 
Gyermek kategóriában az előző évhez képest hasonlóan alakult, 178 fő teljesítő volt. Az 
átlagos teljesítés 18,9 túranap/fő, ez sem változott.

● Lebonyolítottuk a 2018-as MACS kupa díjátadóját, 250 fő díjazott részvételével.
● A 25. Év Teljesítménytúrázója 2019 (ÉVTT) kiírásra 196 fő pályázó volt, ez 4%-os 

növekedés. Minden életkori kategóriában tudtunk díjat osztani, kivéve ifjúsági lány 
kategóriában, ahol csak egyetlen pályázó indult. ÉVTT-ben az átlagos teljesítés 55 
túranap/fő.

● Az Év Kerékpáros Teljesítménytúrázója 2019 (ÉVKTT) elismerő címre már 5. alkalommal 
lehetett pályázni 2019-ben, erre 21 fő pályázott, ami közel 35%-os csökkenés, és ismét 
elmaradt az előzetes várakozásoktól. A további évekre növekedést várunk.

● A Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszere (TTMR) résztvevőinek száma 354 fő volt, ez 
2%-os növekedés. Az átlagos teljesítés 45,7 túranap/fő.

● 2019-ben is meghirdettük a szokásos teljesítménytúra-mozgalmakat:
● Barangolás a Dunazugban: 2019-ben 8 fő teljesítette,
● Nyugati végeken,
● 4 tájegység – 4 túra: 2019-ben 3 fő teljesítette,
● Hazánk Tájain: 2019-ben nem volt teljesítő (??).
● Túrázik a Család, amit harmadik alkalommal rendeztünk, 12 család teljesített 45 fővel. 

A Túrázik a Család mozgalmat 2020-ra ingyenesnek írjuk ki.

● Az MSTSZ Magyar Nemzeti Teljesítménytúra Bajnokságban egyesületünkből ?? fő vett 
részt.

● Teljesítménytúráink előtt jelentős technikai, jelzésfestő munkákat folytattunk az Őrségben.

A résztvevők száma 2019-ben a saját túrákon: 2057 fő. Őrség: 360 fő, Vendvidék: 90 fő, Buda 
Barlangjai: 322 fő, Péti Pizsi Parti: 113 fő (rekord!), Kék Balaton: 222 fő, Lábatlan: 91 fő, 
Teleholdkor a Sas-hegyen: 32 fő, 16km a XVI. kerületben: 122 fő, Monoton Maraton: 338 fő, 
Bakonyi Mikulás: 367 fő. 
A résztvevők száma díjátadó rendezvényeinken: 840 fő.
Összesen 2899 fő.

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.

A nyomtatott eseménynaptárról
2019-ban sem készült már nyomtatott Teljesítménytúra Naptár.

Az online túranaptárról
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A 2018-ban megújult online TTT Teljesítménytúra Naptár változatlanul üzemel, és a 
Teljesítménytúrák elsődleges hírforrása. 2019-ben 986 rendezvény szerepelt a Naptárban és 
3897 résztáv. 858 gyalogos teljesítménytúra, 111 kerékpáros túra, 85 terepfutás. 
Az online teljesítménytúra naptár informatikai rendszerét Gyarmati Tamás kezeli, ő végzi a 
szoftver programozását. A túrák tartalmi adminisztrátori feladatait Fehérvári Máté végzi, 
moderátori jogosultsággal többen is rendelkeznek.
A holnap funkcióinak bővítésére hosszú távon biztosan szükség lehet, a jelenlegi programozói 
kapacitás a még meglévő programhibák javítására elegendő.
Az tturak.hu oldalon indulása óta több mint 2600 felhasználó regisztrált.
A honlap működését 2019-ban sem 24 óránál hosszabb kimaradás, sem biztonsági esemény 
nem veszélyeztette, nem érintette.

Az egyesület facebook oldalát Jakab Annamária kezeli, az egyesület levelezését Fehérvári Máté. A 
Budapest Kupa kiértékelésében többen is részt vesznek.

Pályázatok, azok eredménye
● A 2018-2019. évi NEA pályázaton 380 eFt működési költségekre fordítható támogatást 

nyertünk, melynek felhasználási időszaka 2019. március 31-én zárult, a támogatás 
elszámolása megtörtént.

● A 2019-2020. évi és a 2019. év végén kiírt 2020-2021. évi NEA pályázaton indultunk, 
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 
alacsonyabbak lettek, ezért 492.181 Ft támogatást vissza kellett fizetnünk. A program 
elszámolása 2020 tavaszán az EMMI által elfogadásra került.

● Az egyesület 2018. év végén 5 M Ft összegű szerződést kötött az Agrárminisztériummal a 
természetjárás népszerűsítésére vonatkozóan. A szerződésben vállaltak teljesítéséről a 
beszámoló és a számla 2019. június végén elfogadásra, illetve kifizetésre került.

● Az SZJA 1%-ból kapott támogatás az előző évhez képest csökkent, 2019. évben 681.550 Ft 
érkezett az egyesületet ilyen módon támogatni igyekvőktől, amit köszönünk! A 2018. évi 1 
%-os támogatás, 781.331 Ft még 2018. évben teljes mértékben felhasználásra került a 
Mozgásban a Család túrasorozatban résztvevők más forrásból nem fedezett rendezési, 
ellátási költségeire és 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.

2020. évi tervek
● A Budapest Kupát idén 144 túrával indítottuk, 2000 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!

A Budapest Kupában gyermekek számára lehetővé tettük a  Kiemelt és az Extra díjazás  
darabszámára vonatkozó kedvezményt, ami a normál teljesítési szám fele (6/12/25 db 
túra a 10/25/50 db helyett).
A kupafüzet árát 1000 Ft-ról 1500 Ft-ra emeltük, amit a kupa díjazás költségének 
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növekedése indokolt.
A kupafüzet nyomdai költségeinek csökkentésére sikerült reklámpartnert szerezni, a 
Multinavigátor bolt személyében.
A Cartographia Kft.-vel és a Decathlonnal együttműködve e két cég budapesti, illetve 
Pest megyei üzleteiben 2020. február 1.-től egész évben kapható lesz a Budapest Kupa 
igazolófüzete

● Meglévő túráink, túramozgalmaink és minősítéseink mindegyikét megrendezzük 2020-ban 
is. 

2020. évi COVID19 koronavírus miatt események:
● 2020-ban az Őrség, Vendvidék, Buda Barlangjai túráink elmaradtak.
● A Budapest Kupa túrasorozatot változatlan feltételekkel folytatjuk, a vírus miatt elmaradt 

túrák nélkül is 100 db feletti túra teljesíthető.
● A téli Budapest Kupa és TTMR/ÉVTT díjkiosztókat meg tudtuk tartani.
● Közgyűlésünket május helyett szeptemberben tartjuk.
● A tavaszi karantén idején klubnapjaink szüneteltek.

Budapest, 2020. szeptember 13.

Dr. Jakab Annamária
elnök
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