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Beszámoló a BTSSZ 2006-2009. évi sportszakmai tevékenységérıl 

 
 

Mőködés 
A BTSSZ, mint kiemelten közhasznú szervezet a Szövetség Alapszabályban 
megfogalmazott célja szerint elısegíti és támogatja Budapesten és környékén a 
természetjárást, az ezzel kapcsolatos szervezést, és támogatásával elısegíti az 
egészséges életmód elterjesztését, a természet védelmét, valamint az ehhez 
szükséges támogatás biztosítását. 
 
Elnökség 
Az évente összehívott közgyőlések között a 4 évre megválasztott hét fıs elnökség 
(elnök, két alelnök és 4 fı elnökségi tag) a fıtitkárral (+ 1 fı apparátussal) 
egyetértésben szervezi, irányítja a szövetség tevékenységét és vezeti a szövetség 
munkáját. amely a kerületei szervezetek és a szakbizottságai révén a sokrétő 
programok segítségével lefedi Budapest majdnem egészét. 
Az elnökség féléves munkatervek alapján a nyári hónapok kivételével havonta 
ülésezett. Ülésein állandó meghívottként részt vesz a BTSSZ tiszteletbeli elnöke, a 
Számvizsgáló valamint a Fegyelmi és etikai bizottság vezetıje, továbbá az MTSZ 
elnökségébe delegált BTSSZ tagok is, akik jelenlétükkel támogatják és segítik az 
elnökség munkáját. 
 
A Természetbarát Tanács (TT) a budapesti természetjáró szervezetek vitafóruma 
és érdekvédelmi tanácskozó testülete. A negyedévenként tartott TT üléseken mind 
többen vesznek részt a kerületi vezetıkön kívül kiváló túravezetık és aktív tagok. 
Ezeken a TT üléseken a résztvevık megismerhetik az elmúlt idıszak fontos 
eseményeit és felkészülhetnek a jövıbeni feladatok elvégzésére, kicserélhetik a 
szerzett tapasztalatokat. 
 
Szakbizottságok 
A BTSSZ Elnöksége 12 szakbizottságot mőködtet: gyalogtúra, vízitúra, kerékpártúra, 
barlangtúra, hegymászó, sítúra, technikai, ifjúsági, természetvédelmi és 
természetismereti, oktatási, nyílttúra és táborozási bizottságot és a budapesti 
túravezetık klubját. A szakbizottságok a BTSSZ elnöksége által jóváhagyott 
keretösszegbıl önállóan gazdálkodnak programjaik megszervezésekor. 
 
Számvizsgáló bizottság az utóbbi négy évben folyamatosan, stabilan mőködött. 
Rendszeresen ellenırizte és véleményezte a Szövetség gazdasági tevékenységét, 
ezzel jelentıs segítséget nyújtott a BTSSZ-nek. 
 
Etikai bizottság Az elmúlt években szerencsére nem akadt munkája. 



Taglétszám alakulása 
Taglétszámunk 2006-ban 15 kerületben 4841 fı és 2007-ben 16 kerületbıl 5003 fı, 
2008-ban 17 kerületben 4704 fı, 2009-ben 17 kerületben 4503 fı érvényesített, 
amelybıl 1168 fı aktív, 2358 fı nyugdíjas és 977 fı ifjúsági volt. 
 
Szövetség gazdálkodása, pályázatok 
 
A szövetség gazdálkodása a költségvetésnek megfelelıen viszonylag stabil volt 
annak ellenére, hogy 2007-ben költségcsökkentés címén 1,5 millió Ft-ot vettek el a 
Fıváros által adott támogatási összegbıl, így 8,5 millió Ft helyett csak 7 millió jutott a 
mőködésre és a programokra.. Ezt az összeget 2009-ben, jó munkánk 
elismeréseként, 100.000 Ft-tal megemelték, valamint 2007 óta, rendszeresen 
kaptunk telefontámogatást a BSPSZ-tıl, mely nagyban segítette szövetségünk 
mőködését. A támogatást az eseménynaptárban szereplı programokra és a 
szövetség mőködési költségeire fordítottuk, melynek egy részét a BTSSZ fizetett 
alkalmazottainak munkabérére, s azok járulékaira tették ki. Teljesen felújítottuk 
számítógépes parkunkat, új nyomtatókat, fénymásolót, projektort, digitális 
fényképezıgépet, a túrákhoz GPS-t, sátrakat, hálózsákokat, védıruházatot, 
kötélzetet, stb. vásároltunk. A támogatás nagy részét a túrák és rendezvények 
szervezésére és fordítottuk. 
2007-ben felmondtuk az OTP Banknál lévı számláikat és CIB banknál nyitottunk új 
számlákat, remélve a jelentıs megtakarítást, így az alszámlákat már nem terheli 
számlavezetési díj.  
 
Rendszeresen pályáztunk különbözı programok megszervezésére és a szövetség 
mőködésének stabilizálására. Az NCA-tól 2006-tól 5,4 millió Ft-ot kaptunk. 2007 óta 
van lehetıségünk, hogy részt vegyünk a Fıváros ’R’ jelő pályázatán. Ezen a 3 év 
alatt (2007-2009) 1,84 millió Ft-ot nyertünk, melynek nagy részét a Margitszigeti 
Sportvarázsra költöttük, 2007-ben ez segítette a csillebérci országos gyalogtúra 
találkozó megrendezését, és ebbıl finanszíroztuk 2008-ban a BTSSZ konferenciát és 
a mozgósítási versenyt (2009) is. 
Sajnos kevés a szövetség profiljára kiírt pályázat, ezért a jövıben más lehetıségek 
után is kutatnunk kell. 
2009-ben áttértünk az egyszeres könyvelésrıl a kettıs könyvelésre. 
 
Propaganda és marketing tevékenység  
2006-ban elkészült az elsı weblapunk. 2007. év elején elkészült az új weblapunk 
(www.btssz.hu) is, amelyet azóta folyamatosan tovább fejlesztettünk. A honlapunkon 
a BTSSZ-el kapcsolatos minden szükséges és hasznos információ megtalálható 
(alapdokumentumok, szakbizottságok anyagai, napi hírek, túraajánlatok, 
eseménynaptár, beszámolók, hirdetések, társzervezetek honlapja, egyéb fontos 
linkek stb.). Elektronikusan a btssz@btssz.hu, info@btssz.hu címeken vagyunk 
elérhetık. A honlapon a budapesti kerületek részére kerületi alhonlapokat 
alakítottunk ki. Egyre több kerület él a BTSSZ részérıl biztosított ingyenes, hatékony 
információs lehetıséggel. 
 Többször szerepeltünk program ajánlatainkkal országos és helyi lapokban, TV és 
rádióadásokban (Metro újság, kerületi újságok, Turista Magazin, Blikk, Civil Rádió, 
Lánchíd rádió, Rádió Café, MTV, Duna TV, Zenit TV stb.) Néhányszor részt vettünk 
az Utazás Kiállításokon. 2007-ben a TUTI Egyesülettel közösen 2 alkalommal Turista 
Szállás és Információs Börzét rendeztünk. 
 



Túrák és rendezvények 
A központi rendezvényeiket és a szakbizottságok túráit az Eseménynaptárak 
tartalmazták, amelyet korábban félévenként, majd 2008. évtıl éves bontásban 
jelentettük meg. 
 
Legfontosabb rendezvényeink éves bontásban. 
 

2006.  
Legjelentısebb esemény a Határon túli magyar fiatalok találkozója volt, amelyen 
több mint 600 fı részére szerveztünk túrát a Budai-hegységben több, mint 20 
túravezetı közremőködésével.  
Már második alkalommal kereste meg Szövetségünket a Transzpantáltak Országos 
Szövetség elnöksége, amely alapján tagjaik részére 3 napos aggteleki buszos 
kirándulást szerveztünk. 

Részt vettünk a Mátra hegységben megrendezett Országos Természetvédelmi 
Vándorgyőlésen, valamint 180 fıvel képviseltük Budapestet a Fejér-megyében, 
Vajtán megrendezett Gyalogtúrázók Országos Találkozóján. 

Az MTSZ volt a házigazdája az Európai Gyalogos Turista Szövetség (EWV) 
kongresszusának. A rendezvényen támogatóként és közremőködıként részt vett a 
BTSSZ. A küldöttek és vendégek részére a Budai hegységben gyalogtúrát 
szerveztünk, s mi ajándékoztuk meg a résztvevıket emblémás pólókkal. 

2007. 
2007 évben a legkiemelkedıbb rendezvényünk a Gyalogtúrázók XIV. Országos 

Találkozójának sikeres megrendezése volt Csillebércen. A találkozón 531 fı 
regisztrált résztvevı volt, a találkozót 48 fı rendezı, a teljesítmény túrákon és egyéb 
rendezvényeken résztvevı külsı személyek száma 189 fı. A nyitó és záró 
ünnepségen 120 fı szereplı mőködött közre. A programokon összesen 898 fı vett 
részt. 

További jelentıs rendezvényeink a hagyományos Budai és Pilisi trappok, valamint 
a Margitszigeti Sportvarázs fıvárosi rendezvényen szervezett programjaink, és a 
TUTI Egyesülettel közösen rendezett Turisztikai Szállás és Információs Börzék 

2007-ben sikeres középfokú bronzjelvényes és felsıfokú (ezüst jelvényes) 
túravezetı tanfolyamot szervezett. Mindkét tanfolyamot 19-19 fı új túravezetı fejezte 
be sikeresen. 

2008. 
Meghirdettük a „Család éve a BTSSZ-nél – Túrázz velünk, túrázz a 

családdal!” programsorozatot, amelynek keretében „babakocsis séták”, 
sárkányeregetés, mesetúra és családi tájékozódási túrabajnokság is szerepel. 

További jelentıs rendezvényeink a hagyományos Budai és Pilisi trappok, a 
Buda bércein és az ıszi túraverseny, a gróf Széchenyi István családi verseny, 
és a Bp.-Szentendre-Bp. teljesítménytúra túraverseny, valamint a Margitszigeti 
Sportvarázs fıvárosi rendezvényen szervezett programjaink. Tagszervezeteinkkel 
együtt szervezzük a sikeres Budapesti Középfokú Tájékozódási Bajnokságot 
2008-ban már 6 fordulóval. 

Az ifjúsági programok közül kiemelkedik a Budapest diák túrázója mozgalom, 
melyet az ifjúsági Bizottság szervez. Ezen az év során 419 fı vett részt, 28 fı arany, 
51 fı ezüst, 119 fı bronz jelvényt kapott. 

Résztvettünk több mint száz fıvel a Salgótarján és környékén megrendezett XV. 
GyOT rendezvényen. 

Nagy sikerrel rendeztük meg 50 fı részvételével a két napos Tihany-Zánka 
konferenciát. 



2009. 
A 2009. évi Eseménynaptárunkban 220 rendezvényt hirdettünk meg, melynek 

központi programsorozata a „Erdı éve – Védd az erdıt!” volt. Ennek keretében 23 
túrát tartottunk, melyeken a Budai-hg., Pilis és a Börzsöny útjait jártuk, s közben 
megismertettük a túrázókat az adott terület állat és növényvilágával, felhívtuk 
figyelmüket a védett területekre, növényekre és a természetvédelem fontosságára.  
További jelentıs rendezvényeink a hagyományos Budai és Pilisi trappok, a Buda 
bércein és az İszi túraverseny, a gróf Széchenyi István családi verseny, valamint a 
Margitszigeti Sportvarázs fıvárosi rendezvényen szervezett programjaink. 2009. 
október 17-én rendkívüli mozgósítási túraversenyt rendeztünk, ahol szinte az összes 
kerület képviseltette magát. A rossz idı ellenére 590 fı 78 csapattal vett részt. 
Tagszervezeteinkkel együtt rendszeresen megszervezzük a sikeres Budapesti 
Középfokú Tájékozódási Bajnokságot 2009-ben már 11 fordulóval. 
Több tábort is bonyolítottunk a Benke Rezsı Nyílt Túra és Táborozási Bizottság, 
valamint a Vízitúra Bizottság révén (aktív tábor, kormányosi tábor), melyekre egyre 
több fiatalt és iskolást tudunk beszervezni. 
Rendszeresen megtartjuk a túravezetıi tanfolyamokat. 2008/9-ben középfokú 
gyalogos túravezetıi, kerékpáros túravezetıi, valamint vízi túravezetıi tanfolyamot 
szerveztünk. Újításként az utánpótlás biztosítására jelzésfestı és technikai 
tanfolyamot is tartottunk. 
A fentieken kívül rendszeresen tartottunk barlangász, természetvédelmi, 
természetismereti, kerékpáros, hegymászó, sí és ifjúsági túrákat. 
Az eseméynaptárban nem szereplı plusz programok, nyílt túrák száma 53 volt. Ezek 
közül is kiemelkedik a 2009 ıszén rendezett mozgósítási verseny. Érdeklıdés hiánya 
miatt csak 3 túra maradt el (itt a rossz idı is közrejátszott). 
Részt vettünk a Magyar Természetbarát Szövetség munkájában és meghirdetett 
pályázatai. A TOCS (Természet Oszlopcsarnoka) pályázat keretében 8 ifjúsági, 
iskolai túrát szerveztünk természetismereti, és játékos vetélkedıkkel; a TÁMOP 
pályázat keretében 3x3 napos aktivista továbbképzésre 25 fıt iskoláztunk be; a 
Nordic Walking tanfolyamra 3 fıt iskoláztunk be, ennek fejében kaptunk 50 pár botot 
használatra. 2009. évben több mint 30 alkalommal tartottunk Nordic Walking 
bemutatót. 
Az ifjúsági programok közül kiemelkedik a Budapest diák túrázója mozgalom, melyet 
az ifjúsági Bizottság szervez. 2009-ben 395 fı vett részt, 14 fı arany, 99 fı ezüst, 89 
fı bronz jelvényt kapott. 
A túrázói minısítéseket az MTSZ Minısítési szabályzatának megfelelıen 
folyamatosan értékeljük. 2009-ben 95 bronz, 74 ezüst és 19 arany jelvényt adtunk ki.  
A technikai munkák révén a Börzsönyben 35,5,km, a  Pilis- Visegrádi-hg.-ben 8,1 km, 
Budai-hg.-ben 75 km utat, összesen 118,6 km turista útvonalat tettünk rendbe, 
újítottuk fel teljesen vagy részlegesen az útjelzéseket, tisztítottuk meg a turista 
útvonalakat. 
Részt vettünk a "2x2" az egészségért c. fıvárosi programban, hogy megmozgassuk 
a fıvárosi képviselı testületet és bemutassuk munkánkat. Sajnos ez az akció nem 
volt sikeres, egyetlen képviselı sem jelentkezett túráinkra. 
A megszervezett 273 programon 19400 fı (13200 felnıtt, 6200 ifi, 129 csapat) 
vett részt. A rendezvényeket 1007 rendezı segítette, akik társadalmi munkában 
dolgoztak. 2009 decemberében az ünnepi Természetbarát Tanács ülésén 17 
társadalmi aktivistát részesítettünk tárgyjutalomban. 
2009 decemberére sikerült elkészítenünk a 2010. évi eseménynaptárt, és a 
Természetbarát Tanács ülésén kioszthattuk a tagság részére. 
 



Kapcsolatok 
 
 A Fıvárosi Önkormányzat Sport Ügyosztályával jó kapcsolatot alakítottunk ki 
az elmúlt idıszakban. Biztosítja részünkre ingyenesen az iroda helyiségeket, 
kedvezményes internet és telefon használatot, és ellátják a gazdálkodással 
kapcsolatos könyvelı és egyéb munkaügyi tevékenységet is. Különösen eredményes 
volt az együttmőködés a Szigeti Sportvarázs már három alkalommal megtartott 
rendezvényein. 
 Aktívan részt veszünk a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége, valamint a 
Budapesti Sporttanács munkájában. A továbbiakban is igyekszünk ezt a jó 
kapcsolatot fenntartani és ápolni. 
Jó a kapcsolatunk a budapesti társszövetségekkel, amelyekbıl a Budapesti 
Rádióamatır, a Budapesti Tájfutó Szövetséggel, valamint a Budapesti Diáksport 
Szövetséggel közös rendezvényeket is szervezünk 
Részt veszünk az NCA programjaiban, elektort is állítottunk. 

A Magyar Természetbarát Szövetséggel (MTSZ) rendszeresen 
együttmőködünk, és a megyékkel kialakulóban lévı, egyre szorosabb kapcsolataink 
által több megyei és országos rendezvényen is részt vettünk. Az MTSZ elnökségébe 
delegált budapesti elnökségi tagok rendszeresen részt vesznek az elnökség 
munkájában. Az MTSZ országos elnök-fıtitkár értekezletén elnökségünk tagjai, 
szakbizottságok vezetıi és a kerületek képviselıi vettek részt. 
 Sajnos a Pest Megyei Természetbarát Szövetséggel, terveinkkel ellentétben 
nem sikerült megalakítani a Közép-Magyarországi Régiós Természetbarát 
Szövetséget, a Pest-megyeiek passzivitása miatt. 
 Rendszeresen részt veszünk az Országos Természetvédelmi Vándorgyőléseken 
és tagszervezetként a Magyar Természetvédık Szövetsége tevékenységében. 
 A BKV megkeresésére együttmőködés történt a BTSSZ és a BKV között a 
„Kirándulj a BKV-val!” sorozat kidolgozására, amelynek a célja, hogy a 
budapestiek figyelmét felhívja a BKV jármővek végállomásainak környezetében 
található zöld területeken lévı turista útvonalakra, és egyedülálló új ajánlataival 
mindenkinek meghozza kedvét a túrázáshoz.  

Pilisi Parkerdı Zrt. budapesti és egyéb erdészeteivel együttmőködünk a turista 
utak kijelölési és fenntartási munkáiban, az erdei létesítmények állapotának figyelési 
tevékenységben. A Budapesti Erdészet képviselıi részt vesznek rendezvényeiken, 
kiadványaikkal támogatják tevékenységünket. 

A Vaskapu turistaház bérleti szerzıdését a Pilisi Parkerdı Zrt. 2006. 
szeptemberben rendkívüli felmondással, majd a jogainkba visszaállító bírósági ítélet 
után 2007. áprilisban 6 hónapos rendes felmondással véglegesen megszüntette. A 
BTSSZ a Vaskapu turistaház több évi meghiusított üzemeltetése miatt keletkezett 
veszteségek, károk miatt 2008. novemberben kártérítési pert indított a Pilisi Parkerdı 
Zrt. ellen, de sajnos a kártérítési pert a másodfokú bíróság, a Gyıri Ítélıtábla 2009. 
október 28-án meghozott jogerıs döntése szerint véglegesen elvesztettük, és egyúttal 
jelentıs ügyvédi költség megfizetésére kötelezték a BTSSZ-t. 
Budapest, 2010. április 13. 
 
Összeállította a BTSSZ Elnökség nevében: 

        
        Kovács Tamás 
              elnök 


