
Szakmai beszámoló a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 2016. évi tevékenységéről 

Működés:  

Szövetségünk 2016-ban lényegében változatlan feltételekkel kezdte működését: a Fővárosi 

Önkormányzat a Sportszékházában biztosított irodában, korlátlan internettel, a nagyobb létszámú 

programok számára külön terem biztosításával segíti szövetségünk munkáját.  

2016-ban nagyobb beruházásra nem volt forrásunk, csak karbantartási munkák terhelték 

költségvetésünket, és ezzel biztosítani tudtuk zökkenőmentes működésünket.  

Az állandó irodai ügyelet és ügyvitel biztosítására irodavezetőt alkalmazunk teljes állásban. 

Az adminisztráció vezetése, az engedélyek beszerzése, a levelezések, a teljesítménytúrák szervezése 

és a minősítések adminisztrációja tartoznak a munkakörébe. Emellett fontos szerepet játszik önálló 

aláírási joggal rendelkező főtitkárunk, aki munkáját társadalmi munkában, tiszteletdíj nélkül végzi. A 

középiskolások közösségi szolgálatának szervezése, a külső partnerekkel való kapcsolattartás, a 

hivatali munkaidőben történő ügyintézés a feladata.  

Gazdasági felelősünk szintén önkéntes munkában, tiszteletdíj nélkül végzi tevékenységét. 

Hetente egy délután van az irodában, a készpénzes kifizetéseket, a számlákat, a könyvelőnek 

küldendő anyagokat rendezi. A pénzügyek jelentős részét internet bankon keresztül, átutalással 

intézzük.  

A Szövetség működését éves terv alapján végzi. Eseménynaptárunkban rögzített 

időpontokban, a tervezett témákkal megtartottuk éves közgyűlésünket, havonként elnökségi ülésen 

beszéltük meg a tennivalókat. Negyedévenként bizottsági napot tartottunk a bizottságvezetők 

részvételével, amelyeken 2-3 bizottság mutatta be tevékenységét az elnökségnek és a többi 

bizottságvezetőnek. Felügyelő Bizottságunk elnöke részt vesz minden fontos megbeszélésen, 

évente legalább két alkalommal ellenőrzik gazdálkodásunkat. A Fővárosi Törvényszéknek, az 

Országos Bírósági Hivatalnak és a Központi Statisztikai Hivatalnak a szükséges iratokat leadtuk. 

Honlapunk rendszeresen tájékoztat az aktuális eseményekről, szükség esetén körlevelet küldünk a 

tagszervezeteknek. A fiatalabbak elérése érdekében facebook-oldalt is működtetünk.  

Tagszervezeteinknek segítünk az MTSZ-regisztrációban, rendszeresen tájékoztatjuk őket az 

MTSZ híreiről, népszerűsítjük programjaikat. 2016-ben 41 egyesület fizetett nálunk szövetségi 

tagdíjat, de kapcsolatot tartunk ezen kívül több olyan természetjáró szervezettel, iskolai ODK-val, 

amelyek nem tagszervezeteink. Több mint 3000 fő szervezett budapesti turista váltott ki az MTSZ-

nél természetjáró kártyát. 

Közhasznú szervezetként a turistautak karbantartásával, programok szervezésével a fővárosi 

lakosok egészségesebb életéhez járulunk hozzá. Technikai Bizottságunk gondoskodott a turistautak 



karbantartásáról, emellett külön szerződéssel részt vettünk kerékpáros turistautak kialakításában a 

Pilisi Parkerdő Zrt. felkérésére. Bizottságvezetőnk halála után a második félévben újjászerveztük a 

bizottságot. Összehívtuk mindazon egyesületek vezetőit, akik turistaút karbantartásával 

foglalkoznak, s ők választottak bizottsági tagokat. Az új bizottság a tagszervezeteink segítségével 

felmérte a Budai-hegység turistaútjainak hálózatát, állapotát, s javaslatot tett a MTSZ-nek a 

következő öt évre a felújítások ütemezésére.  

A BTSSZ intézi a minősítéseket az arany jelvényes fokozatig.  

Jó kapcsolatot tartunk fent a tagszervezeteinkkel, a Fővárosi Önkormányzat Sportosztályával 

és a Magyar Természetjáró Szövetséggel, a Budapesti Sportszövetségek Uniójával, a működő 

kerületi természetbarát szervezetekkel, a megyei természetjáró szervezetekkel, az Óbudai Sport és 

Szabadidő Nonprofit Kft-vel, a Természetjáró Fiatalok Szövetségével, a Pilisi Parkerdő Budai 

Erdészetével, a közösségi szolgálat keretében velünk szerződött fővárosi iskolákkal.   

Központi programjaink a következők voltak:  

Március 15-én emléktúra és ünnepség a Budai-hegységben, a Kossuth-szobornál 108 fővel. 

Nyugdíjas találkozó a DINP rendezvényével egybekötve a Pálvölgyi katlanban, 04.24-én 48 

résztvevővel. BTSSZ találkozó Kamaraerdőn 06.25-én 78 megjelenttel. Tagszervezeti vezetők és 

aktivisták 2 napos tanácskozása 09.03-án és 4-én, a Zselicben 36 fővel. Piknikparti 10. 08-án a 

klastromkúti koszorúzás után, Pilisszentkereszten, a Szurdok alsó pihenőjén 67 résztvevővel. 

Különböző bizottságaink szerveztek mikulástúrákat 12. 03-án, 219 fővel, ebből 176 gyerek volt. 

Oktatás, képzés: Az első félévben zajlott a középfokú túravezetői tanfolyam (19 fővel), 

melyet Oktatási Bizottságunk szervezett, fél éven át tartó előadásokkal, gyakorló túrákkal, a végén 

elméleti és gyakorlati vizsgával (18 sikeres vizsgázóval). Megbízásunkból három egyesület 

Természetjáró Alapismereti Oktatást (27 fő), kerékpáros túravezetői (22 fő),  ill. barlangász 

tanfolyamot (10 fő) tartott.  

Ifjúsági programok: Ifjúsági bizottságunk rendezvényei közül a téli túra (01. 30. 153 fő), a 

városismereti verseny a Lipótvárosban (02. 27. 392 fő), a tavaszi tájékozódási túraverseny (04. 16. 

175 fő), és a tanévzáró túra (05.21. 70 fő) - ahol a versenyek díjazása és a Budapest diáktúrázója 

díjak átadása is megtörtént - a 2015-2016. tanév rendezvényei voltak. A 2016-2017. tanévre esett 

tanévnyitó túrája (09. 17. Gödöllői dombság, 154 fő), az őszi tájékozódási és ügyességi verseny (10. 

16. Biatorbágy 115 fő), valamint a mikulástúra pestszentlőrinci kiserdő (12.04. 246 fő). Ezeket a 

rendezvényeket a Budapesti Diáksport Szövetség is támogatja.  

Teljesítménytúráinkat a Tholt Albert Kupa keretében rendezzük, melyek közül négy 

teljesítménytúrát (Budai Trapp 02.13. 109 fő, Buda Bércein 05.22. 25/49 km 114 fő, Pilisi Trapp 08. 



28. 25/41 km 133 fő, Őszi Trapp 10.16. 72 fő) Gyalogtúra Bizottságunk szervezett, hármat 

(Határjárás 06. 18. 283 fő, Eötvös 06.11. 30 km 130 fő, Gémes 09. 10. 122 fő) két tagszervezetünk. 

Szakmai együttműködő partnerek voltunk a körülbelül ezer főt megmozgató Óbudai 

Tavaszköszöntő teljesítménytúrán (03.20.).  

Lezajlott a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság, melyben  14 rendezvényre került sor. 

Ezeken 42 csapat vett részt, összesítve 1004 fő. 

Természetvédelmi programok: A tervezettnél több programot valósított meg a 

Természetvédelmi és Természetismereti Bizottságunk, amely az MTVSZ-szel is együttműködik 

a főváros természeti értékeinek bemutatásában. Több mint 28 természetismertető túrát és egyéb 

programot szerveztek 30-40 fős átlaglétszámmal (több mint 1000 fő). Ősszel szokásos 

továbbképzésükön előadások, bemutató túrák mellett a 2017. évi programok tervezése is 

megtörtént. 

Egyéb programok: Gyalogtúra Bizottságunk szervezett két napos programot Szolnokra és 

környékére, ahol a Szolnok megyei természetbarátokkal  közös túra során ismerkedtünk a várossal, 

a Tisza árterével és védműveivel (05.6-8. 40 fő). Júniusban egy egynapos várpalotai kirándulásra 

került sor.  

A „Rockenbauer Pál” Budapesti Túravezetők Klubja havonta tartott klubnapot színvonalas 

előadásokkal,     50-60 fő részvételével. Ezen kívül 5 túrát is szervezett.  

Kisebb bizottságaink szerveztek szakági programokat: sítúrákat bel- és külföldön, barlangi nyílt 

túrákat, vízi túrákat, kerékpáros programokat. Barlangász bizottságunk ügyességi kötélpályájával 

nagy sikerrel vett részt a Tedd Meg Magadért fővárosi családi rendezvényen. 89 személyt, főleg 

gyerekeket foglalkoztattak. 

Különleges program: birkapörköltes találkozó a Budapesti Turistabarátok Asztaltársasága 

szervezésében, Csúcshegy 08.20. 28 fő  

 

Mindezen programok megszervezése, lebonyolítása rengeteg munkát igényel. Önkénteseket 

és közösségi szolgálat keretében középiskolásokat foglalkoztatunk rendezvényeinken. A nagy 

rendezvények 100-200 munkaórát, a kisebbek 10-15 órát igényelnek. Csak az itt felsorolt nagy 

rendezvények 150 órás átlaggal számolva 6000 munkaórát jelentenek, a többit 10-10 órával 

számolva legalább 400 órát. Ez pénzben kifejezve: 4.440.000,- Ft, azaz csaknem négy és fél millió 

forint értékű önkéntes munkát végeztünk. Az önkéntes munkába bevonjuk a diákokat is: 2016-ban 7 

középiskola diákjai 29 nap teljesítettek közösségi szolgálatot. Összesen 71 fő 213 órát dolgozott.  

 



Pénzügyek:  

Bevételeink a fővárosi támogatáson kívül szövetségi tagdíjak, tanfolyamok bevételei, 

nevezési díjak, MTSZ támogatás és MTVSZ pályázaton nyert összegek voltak.  Kiadásaink az iroda 

fenntartására fordított összegeken (munkabér és járulékai, telefonszámlák, honlapok, irodai 

eszközök karbantartása, engedélyek) kívül a programok szervezésére fordítottuk. Rendkívüli 

kiadásunk ezen kívül a tartozásunk az EOS felé. A korábban bérelt Vaskapui Turistaház 

energiaköltségének (elektromos áram) utólagos behajtása havi részletfizetéssel történik.  

Alkalmazottunk fizetésére, a járulékokra, valamint a bérletére, a 2015. évben nyert NEA támogatás 

áthozatát, valamint a fővárosi támogatást fordítottuk. Ugyancsak fővárosi támogatásból fedeztük a 

programokhoz szükséges bérleti díjakat, illetve szakmai anyagokat. A tagszervezetek tagdíjaiból, az 

MTSZ támogatásból elsősorban programjainkat támogattuk. Az 1%-os támogatást az utolsó 

negyedévi irodai kiadásokra (telefonszámla, karbantartás, irodaszerek, területhasználati engedély) 

fordítottuk.  

A magas-kőfejtői turista emlékhely felújításához, új oszlopok, névtáblák készíttetéséhez 

magánszemélyek adományai biztosították a fedezetet. Ezúton is köszönjük.  

 

 

 

Tötösné Gados Zsuzsanna  
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