TTT felmérés 2007/2008

Felmérés a TTT szerepéről, céljairól és a tagság túrázási szokásairól a TTT
tagságának véleménye alapján
2007 végén és 2008 elején a TTT tagság megújításakor egy kérdőív kitöltésére kértünk
benneteket, amelynek célja az volt, hogy jobban megismerjük a tagság véleményét a TTT-ről,
a túrázásról és hogy ezzel elősegítsük a mi munkánkat is.
A felmérés eredménye nem tekinthető teljes mértékben reprezentatívnak, mivel összesen 37
tag töltött ki kérdőívet. Részletes elemzéshez ez nem elegendő, de úgy gondoljuk, hogy
iránymutatásként mindenképpen értelmezhető.
Nézzük sorban a felmérés eredményeit.
I. Megkérdezettekre vonatkozó információk
A kérdőívek kitöltői között többségben voltak a férfiak, az átlagos életkor pedig 39 év volt.
Többségében Budapesti lakosoktól kaptuk a visszajelzéseket.
II. Információ forrása
A megkérdezettek körében az Internet rendelkezésre áll, mint információforrás. Csupán két
megkérdezett nem rendelkezett Internet eléréssel. Ennek megfelelően a TTT honlapját a tagok
túrák előtt használják, hogy friss információkhoz jussanak. Emellett azonban az is
megállapítható, hogy a naptár és az Internet használata igenis megfér egymás mellett. A
választ adók közel 70 %-a mindkét médiumot használja. A válaszolók között a kizárólagosan
honlapot használók többen voltak (5 fő), mint a kizárólag nyomtatott naptárt használók (3 fő).
III. A tagság túrázási szokásai
A megkérdezettek mindegyike teljesít gyalogos teljesítménytúrákat, ez nem meglepő. Közel
fele azonban kerékpáros túrákon is részt vesz, emellett összesen 3 fő jelezte, hogy vizitúrákat
is teljesít.
A kérdőívet kitöltők szórása igen nagy mind a teljesítménytúrázási tapasztalat terén, mind a
2007-ben teljesített teljesítménytúrák terén. Az eloszlás közel egyenletes. Egy-két éve
teljesítménytúrázók és tapasztaltak egyaránt töltöttek ki kérdőívet. Van aki néhány túrát
teljesített, van aki 50 felett. Ugyanígy nem lehet egyértelmű kijelentést tenni az 1-2 éve
túrázók preferenciájáról. Vannak akik évente néhány túrán vesznek részt és vannak akik 3050 túrán.
A más szakágban teljesített túrákkal kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a többség csak
gyalogos teljesítménytúrákon vesz részt. Az erre vonatkozó megállapítást nem tekinthetjük
relevánsnak, hiszen korábban 18 fő jelezte, hogy részt vesz kerékpáros túrákon, de csak 13 fő
jelezte később, hogy részt vesz nem gyalogos teljesítménytúrákon is különböző
rendszerességgel.
Összesen 3 fő jelezte, hogy 6-nál több túrát teljesít más szakágban.
A válaszolók többsége gyalogol a túrákon, csupán 4 fő jelezte, hogy fut, ám közülük is 3 fő
jelezte, hogy vagy felváltva fut és gyalogol vagy kedvtől teszi függővé. Csupán egy esetben
került bejelölésre kizárólag a futás.
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A választ adók fele a 31-50 km közötti túrákat részesíti előnyben. Megállapítható, hogy a
hosszabb távok preferáltabbak a rövid távokkal szemben (51-70 km 16 fő, 71 km felett 11 fő).
Egyéb természetjáráshoz kapcsolódó hobbiként sorrendben a jelvényszerző túramozgalmakat,
kéktúrázást, kerékpározást, magashegyi túrázást...
IV. Túranaptár
A naptárban szereplő törzsanyag, azaz a gyalogos teljesítménytúrák mellett a felmérés alapján
a színes túraképeket és a különböző túramozgalmak kiírásait böngészik leginkább, illetve
ezeket tartják fontosnak a nyomtatott túranaptárban. Mindezt a külföldi túrák kiírásai és a
teljesítési statisztikák követik. A választ adók alig fele tekinti hasznosnak a különböző
szabályzatokat, a nem gyalogos teljesítménytúrák kiírásait és az élménybeszámolókat. Utolsó
helyre hasznosság alapján a reklámok kerültek 19 %-os eredménnyel. Volt, aki külön
megjelölte, hogy ez megkerülhetetlen.
V. A TTT szervezete
A TTT jelenlegi – alapszabályban meghatározott – céljai közül a súlyozott osztályzatok
összegzése alapján az eseménynaptár kiadását ill. teljesítménytúrák rendezését tekintik a
legfontosabbnak a válaszolók. Ezt a rendezők és a túrázók közötti információ koordinálása, a
teljesítménytúrázás érdekeinek képviselete és a túrarendezéshez való szakmai segítségnyújtás
követi. A fontossági sorrend végén (azaz a kevésbé fontos tevékenységek között) a
teljesítménytúra dokumentáció gyűjtése, a klubtevékenység elősegítése, a reklámtevékenység
és a térképek és folyóiratok gyűjtése, kölcsönzési lehetősége szerepel.
A teljesítménytúrázással kapcsolatban a TTT fő fókuszaként a teljesítménytúrák
színvonalának emelését és a nyomtatott túranaptár ill. a honlap fejlesztését jelölték meg. A
mennyiségi szempontok – több túrázó, több túra – hátrébb szorultak.
Az egyéb kategóriánál két-két esetben is felvetették a túrák jobb időbeni eloszlását ill. az
ismeretlenebb útvonalak preferálását, mint célt.
A tagok aktivitására vonatkozóan legtöbben rendezőként vennének részt a TTT által rendezett
teljesítménytúrákon, de a túranaptár összeállításában való részvételt és egy-egy mozgalom
koordinálását is meglepően sokan jelölték be (11 ill. 10 fő).
Az egyesülethez való csatlakozás során a teljesítménytúrázás iránti elkötelezettség dominál
(70 %), amit az egyesület céljai iránti elkötelezettség (38 %) követ. (Egyszerre több kategóriát
is be lehetett jelölni.)
A felmérés alapján a tagok fele tagja az MTSZ-nek ill. más turista egyesületnek/klubnak. Az
MSTSZ tagság nem jelentős.

Összeállította: Szabó Tamás, a TTT elnökségének tagja

