Szakmai beszámoló a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 2014. évi tevékenységéről
Működés:
Szövetségünk 2014-ben a következő feltételekkel kezdte működését:
A Fővárosi Önkormányzat a Sportszékházban biztosított irodában, korlátlan internettel, a nagyobb
létszámú programok számára külön terem biztosításával segíti szövetségünk munkáját.
Irodai gépparkunkat 2013-ban felújítottuk, így a beszámoló évében egy számítógép felújítása és a
karbantartási munkák terhelték költségvetésünket, és ezzel biztosítani tudtuk zökkenőmentes
működésünket.
Januártól a Start-program segítségével alkalmazott irodavezetőnket már 8 órában alkalmazzuk. Az
adminisztráció vezetése, az engedélyek beszerzése, a levelezések, a teljesítménytúrák szervezése és a
minősítések adminisztrációja tartoznak a munkakörébe.
Az állandó irodai ügyelet és ügyvitel biztosításában nagyon nagy 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, minden hónapban megtartotta elnökségünk az ülését. Meghallgatta a
tájékoztatókat az előző hónap eseményeiről, értékelte azokat, áttekintette az aktuális feladatokat,
döntéseket hozott a hatáskörébe tartozó ügyekben. A tervezett üléseken kívül két rendkívüli ülést
kellett tartani, az egyiket, hogy a közgyűlési anyagokat időben véglegesítsük, a másikat a nyár végén,
likviditási problémák azonnali orvoslására.
Az elnökségi ülések mellett a negyedévenkénti Természetbarát Tanácskozásokat is megtartottuk
(március, június, szeptember, december). Ezen az információs és tanácskozó fórumon
tagszervezeteink és bizottságaink vezetői, kerületi vezetők és aktivisták vesznek részt.
Májusban megtartottuk rendes éves közgyűlésünket, melyen a közhasznúsági jelentést, a szakmai és
ellenőrző bizottsági beszámolót valamint az idei költségvetésünket szinte teljesen egyhangú
határozattal elfogadták a küldöttek. Ez a küldöttgyűlés az új Ptk.-nak megfelelően módosította
alapszabályunkat, és megválasztotta a következő 4 évre elnökségét, ill. egyéb tisztségviselőit. Az
elnökségbe 3 fiatalt választottunk, közülük kettő 2014-ben végezte el a sportszervező-menedzser
tanfolyamot.
A Fővárosi Törvényszéknek, az Országos Bírói Hivatalnak és a Statisztikai Hivatalnak a szükséges
iratokat leadtuk.

Októberben rendkívüli közgyűlést kellett összehívnunk, mert a Törvényszék az alapszabályunkhoz
kötelező kiegészítéseket, javításokat írt elő. Az így módosított alapszabályunkat azóta a Törvényszék
elfogadta, a szövetség közhasznú státuszát megőrizte.
Honlapunk rendszeresen tájékoztat az aktuális eseményekről, szükség esetén körlevelet küldünk a
tagszervezeteknek.
Tagszervezeteinknek segítünk az MTSZ-regisztrációban, rendszeresen tájékoztatjuk őket az MTSZ
híreiről, népszerűsítjük programjaikat. 2014-ben 35 egyesület fizetett nálunk szövetségi tagdíjat, de
kapcsolatot tartunk ezen kívül 29 nem tagszervezetünk, de természetjáró szervezettel, iskolai ODKval. 2100 fő szervezett budapesti turista váltott ki az MTSZ-nél természetjáró kártyát.
Technikai Bizottságunk szervezi a turistautak karbantartásával kapcsolatos teendőket. A Budaihegység valamennyi, a Börzsöny- és a Pilis-hegységek turistaútjainak egy részét ellenőrzi és tartja
karban szövetségünk. 2014-ben 20,1 km turistaút karbantartását végezték el, ebből 16,1 km
jelzésfestés, 4 km a vihar okozta károk után az utak megtisztítása volt.
Irodánk intézi a minősítéseket.
Jó kapcsolatot tartunk fent a tagszervezeteinkkel, a Fővárosi Önkormányzat Sportosztályával és a
Magyar Természetjáró Szövetséggel, a Budapesti Sportszövetségek Uniójával, a Pest Megyei
Természetjáró Szövetséggel, 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.

Programjaink:
Az éves eseménynaptárunkban meghirdetett nagy programok közül a nyugdíjas találkozót a
BTSSZ-találkozóval együtt szerveztük meg, mivel a június 6-9-én Vácon tartott Országos
Gyalogtúra Találkozó egyik főszervezőjeként nagyon sok aktivistát megmozgató szervezési
feladatot kellett elvégeznünk.
Legfontosabb központi programjainkból:
Központi programok:
Március 15-i emléktúra Isaszegre, május 24-26. autóbuszos túra a Medve-szurdokba,
Ausztriába, június 1. ESEN, június 6-9. Gyalogtúrázók XXI. Országos Találkozója (Vác) –
főszervezőkként, június 27-29. BTSSZ-találkozó és Nyugdíjas találkozó, szeptember 20.
Dobogókő a Természetjárók napja.
Ifjúsági Bizottság:
Az ifjúsági Téli túratalálkozó januárban, Nagyszénás körzetében zajlott. Budafokon tartották
városismereti versenyt március 1-én. Március 15-én a csapatok egyéni útvonalat
választhattak az isaszegi emlékmű felkeresésére. Az áprilisi Tavaszi tájékozódási túraverseny
a Budai-hegységben, a KFKI körzetében volt. A Gyalogtúra Bizottság által szervezett
Gyermeknappal egybekötött május 31-i Tanévzáró túrán jutalmaztuk a tanévben zajlott

versenyek győzteseit. Szeptember 20-án a tanévnyitó túra Pilisben volt, a cél a Som-hegyi
turistaháznál várta a csapatokat, november 8-án a Kevélyek térségében, a Mikulástúra
december 6-án, a cinkotai Naplás-tó körzetében zajlott. Az ifjúsági bizottság rendezvényein
1485 diák vett részt.
Gyalogtúra Bizottság
A Budapest-környéki teljesítménytúrák első programjai közé tartozik Budai Trappunk 30 kmes távjával. 116 fő teljesítette a túrát. Annak érdekében, hogy pontosabban felmérhessük a
várható létszámot, előnevezést is lehetővé tettünk. Nem egészen váltotta be reményeinket,
így a meggondolandó, hogy mindenképp a befizetést is kérni kell mellé. Május 3-án tartottuk
a Buda Bércei teljesítménytúrát. (122 fő) Május 31-én, a Csúcs-hegyen Gyermeknapot
szerveztünk, rövid túrákkal, sok játékos feladattal és kézműves foglalkozással. (136 fő)
Augusztus 30-án a két távon megrendezett Pilisi trapp teljesítménytúrán 149 fő, a november
15-én tartott Őszi trapp túrán 111 túrázó indult.
Versenybizottság:
2014. évi tájékozódási túrabajnokságiunk: Silvánus Parkverseny, városismereti versenyek,
Gémes Sziget-Kupa, Föld Napja Kupa, Varsányi Kupa, Tuti Kupa, Kőbányai Barangolók Kupa,
Velence Kupa, Kőbánya Kupa és a Gyermeknapi Kupa. Második félévi programok voltak a :
Campona kupa, Gémes kupa, Mindenszentek vetélkedő a tavaly elhunyt Németh László
emlékére, Silvanus kupa, Mátra kupa, Avar kupa, Köztársaság kupa. A kupaversenyekben 140
fő vett részt, összesen 1216 fő jelent meg a rendezvényeken. Az ünnepélyes díjátadásra
december 9-én, az ünnepi TT-ülésen került sor.
Az Eötvös TE szervezte volna az Eötvös 50/30 nosztalgia teljesítménytúrát, azonban nem
kapták meg időre az engedélyeket, emiatt le kellett mondaniuk a programot.
Természetvédelmi és Természetismereti Bizottság:
Aktívan részt vett az MTSZ természetvédelmi klubja programjainak szervezésében, emellett folytatta
a Budapest és környéke természeti értékei túrasorozatát. Meghívójuk rendszeresen megjelenik
honlapunkon, havonta 1-2 alkalommal szerveznek természetismereti túrát. Aktív résztvevői az
MTVSZ programoknak is. 25 programjukon 1202 fő vett részt.
Túravezetők klubja:
Minden tervezett programját megtartotta: a színvonalas előadásokat minden hónap második
hétfőjén 50-60 fővel az Arany 10-ben, valamint túraprogramjait. A Klubvezető tartós külföldi
távolléte miatt a klub munkáját Kovács Tamás irányította.

Barlangtúra Bizottság:
Nyílt túrákat vezetett, a GYOT-on a kalandtúra egyik állomását adták kötélpályáikkal. Oktató ill.
bemutató túrákat tartanak túravezetőknek, a túravezető-képző tanfolyam hallgatóinak.
Sítúra Bizottság:
Az első félévben programjai egy részét tudta teljesíteni, különböző, de elfogadható okok (betegség,
hóhiány miatt). Önálló klubhelyiséget alakítottak ki a VII. kerületben, az őszi idényben a tervezett
programjaikat megtartották.
Kerékpáros Bizottság:
A meghirdetett programjait kis létszámokkal, de megtartotta. Részt vettek Vácon a GYOT-on, és
országos találkozó szervezését vállalták június végére. Programjaikról az SZ 11-es lapokat nem adták
le, mivel támogatást nem tudtunk nekik adni.
Technikai Bizottság:
A turistaútvonalak karban tartását végzi a Budai-hegységben. Együttműködik társszervezetekkel a
Börzsöny és Pilis útvonalainak karban tartásában és részt vesz az MTSZ Turistaút bizottságának
egyeztető munkáiban. 20,1 km turistaút felújítását végezték 19 munkatúrán.
Oktatási Bizottság:
Nagyon nagy munkát végzett ebben az évben is a túravezető-képző tanfolyam megszervezésével és
lebonyolításával. A tanfolyamra 27 fő jelentkezett, közülük 20-an tettek sikeres vizsgát. Kezdő
túrázóknak szervezték a túrázói tanfolyamot, melyen 18 résztvevő ismerkedett a túrázás alapjaival.

TUTI egyesületünk 2014-ben is nagy sikerrel megtartotta Alapismereti térképolvasó
tanfolyamát a gyakorló túrákkal. A helyiséget ezúttal a BTSSZ-központ biztosította.
Vízitúra Bizottság
2014-ben újjáalakult Vízitúra bizottságunk. A bizottság feladatainak tisztázása, a budapesti
vízitúrázó szervezetekkel és az országos központtal kialakították a megfelelő kapcsolatokat,
megtervezték a képzések rendszerét, 2015. évre már összeállították eseménynaptárukat. A
programok szervezése 2015-től kezdődik.
Nem saját programok, együttműködés partner szervezetekkel.
Gyalogtúrázók Országos Találkozója:
2014-ben legnagyobb vállalkozásunk a Pest Megyei Természetbarát Szövetséggel közösen
szervezett GYOT volt, melyet hagyományosan Pünkösdkor tartanak. A vácon tartott 4 napos
rendezvényen több mint 800 fő vett részt. A találkozón mintegy 30 programból lehetett
választani. A szervezésben, rendezésben kb. 50 önkéntesünk végzett több ezer óra munkát.
A GYOT megrendezéséhez fővárosi támogatást nem, csak a résztvevők befizetéseit, nem
fővárosi támogatásokat, pályázati pénzeket (MOB, MTSZ? DDC Kft) használtunk fel.

Óbudai teljesítménytúra:
Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft 4. alkalommal kért fel szakmai partnerként az
Óbudai teljesítménytúra megszervezésére. Az útvonal kijelölése, az engedélyeztetéshez
szükséges térképkivágatok, a kiírás és a mentkartonok előkészítése, valamint az állomásbírók
biztosítása a feladatunk. A túra népszerűségét bizonyítja, hogy 2014-ben 850-en indultak. A
mi munkánk elismerése is, hogy 2015-től már tavasszal is szerveztünk közösen egy
teljesítménytúrát.
Európai Sport és Egészség Napja:
A fővárosi szervezésű ESEN programon a két helyszín közötti átmenetet biztosító rövid
túrával vettünk részt.
Közösségi szolgálat:
2013-ban indított Középiskolai közösségi szolgálatot segítő tevékenységünket 2014-ben is
folytattuk. Turistautak rendben tartásában, jelzésfestésben, események állomásbíróiként 5
iskola 315 tanulója 945 munkaórát teljesített a szervezésünkben. Továbbra is nagyon
fontosnak tartjuk, hogy a középiskolás diákokat megismertessük a természetjárás, a
természetvédelem és az önkéntes munka alapjaival, kedvet ébresszünk bennük ezen
tevékenységekhez.
Pénzügyek:
A 2014. évet szövetségünk az előző évinél sokkal kedvezőtlenebb feltételekkel kezdte. 2013-ban
minden pénzünket felhasználtuk, alapítványi kölcsönnel tudtuk éves eseménynaptárunkat
megjelentetni. A fővárostól 2014-ben nem kaptunk előleget az első negyedévre, az MTSZ-nél csak
október végén született meg a döntés a támogatásról, a MOB az előző évi programjainkat
utófinanszírozott pályázattal támogatta, így az első negyedév működési kiadásaira és programjaira
350.000 Ft tagi kölcsönt kellett elfogadnunk. A NEA pályázatán nyert 790.000 forinttal ez biztosította
a szövetség működését. A Fővárosi Önkormányzat első féléves támogatása június első napjaiban jött
meg. A 2013.évi, már nagyon szűkös pénzügyi támogatás összegét 30%-kal csökkentették, ami a
2014. évi programjaink megvalósítását szinte lehetetlenné tette. Ezért póttámogatási kérelmet
nyújtottunk be, de arra választ nagyon soká, pénzt egyáltalán nem kaptunk.
Bevételünk a tagdíjakból, nevezési díjakból, pályázati pénzekből (NEA, MOB), 1%-os felajánlásból, és
az MTSZ-től kapott támogatásból volt.
A MOB-pályázat nagyobb része a 2013. évi programok utófinanszírozása volt, csak kisebb része esett
a tárgyévre, 2014-re. E pályázaton a rendezvényekkel kapcsolatos bérleti díjakra, egészségügyi
ügyelet finanszírozására és érmekre, serlegekre kaptunk támogatást.
A NEA-pályázat működési támogatás volt, mely viszont a 2015. év első negyedévére is átnyúlt. Ezt az
alkalmazottunk bérének és járulékai egy részére, telefonszámlákra, irodai eszközök karbantartására
és javítására, irodai anyagok beszerzésére fordítottuk.

A Fővárosi támogatásból is a legjelentősebb működési kiadásaink az alkalmazott bére és ennek
járulékai, a telefonszámlák és a bankköltségek voltak.
Az MTSZ-támogatásból főleg programjainkat, bizottságainkat támogattuk.
Programjaink szervezésében legtöbb kiadást a terület biztosítására, WC-k, padok, stb. bérlésére,
szállítás ill. gépkocsi-elszámolásra, tárgyi ajándékok (kupák, érmek, kitűzők, oklevelek) beszerzésére
fordítottuk. Ezek jelentős részét és a résztvevőknek nyújtott étkezést, üdítőt, csokit saját
bevételekből finanszíroztuk.
2014. évben a Gyalogtúrázók Országos Találkozója társszervezőiként a találkozó pénzügyi részét mi
intéztük, tehát hozzánk érkeztek a befizetések és mi fizettük ki a számlákat. A találkozó a kapott
támogatások ellenére veszteséges volt, így jelentős hiányunk keletkezett. Ez mindenekelőtt a
szervezési költségek előre nem látott növekedéséből adódott. (Pl.: elektromos hálózat
engedélyeztetése, bekötése …stb). A hiány pótlására a MOB-hoz adtunk be pályázatot, amelyen 2
millió forint támogatást kapunk, ha a az elszámolásunkat mindenben elfogadják. Így 2015-ben a
pénzügyi helyzetünk megint stabillá, mérlegünk pozitívvá válhat.
A természetjárás jellegéből adódóan nem kevés, nagyon nagy létszámú programmal, hanem
ellenkezőleg, nagyon sok, kis- ill. közepes létszámú programmal biztosítjuk a lakosság számára a
rendszeres sportolás lehetőségét. Ahhoz azonban, hogy ezek a programok működjenek,
biztosítanunk kell legalább a jelenlegi szinten a szövetségi központ folyamatos működését. A
továbblépéshez nagyon nagy szükségünk lenne egy reklámozásban jártas szakember segítségére, de
ehhez az anyagi fedezetet kell. A programok jellegéből fakadóan reklám-értékük alig van, emiatt
szponzorokat nagyon nehéz találni.
Ezek a programok is azért működhetnek, mert szinte mindenki önkéntes munkában dolgozik.
A leadott rendezvény-elemző kártyák adatai szerint a 157 rendezvényen 727 rendező végzett
önkéntes munkát, amelyért legtöbb esetben még egy szendvicset sem kapnak. Egy-egy rendezvény a
szervezőktől átlagosan 10 óra munkát igényel, így a programokon végzett munkaórák száma
minimum 7270 óra. Ehhez az irodai munkákat hozzátéve (elnök 500, főtitkár 1000, gzadasági felelős
300, bizottságvezetők 10x 300=3000, elnökségi, felügyelő bizottsági tagok 10x30=300) 5100 óra
legkevesebb 12370 önkéntes munkaóra jön ki, amelynek pénzügyi értéke 634 Ft/órával számolva
7 842 580 Ft, azaz hétmillió nyolcszáznegyvenkétezer-ötszáznyolcvan forint.
A finanszírozás bizonytalansága, az egyre csökkenő pénzügyi forrásaink miatt a bizottságok, a
tagszervezetek, az önkéntes aktiváink támogatása, jutalmazása, ösztönzése és a programokon
nyújtott szolgáltatások mennyisége és minősége egyre csökken. Mára elérte azt a kritikus határt,
amelyet nem tudunk önkéntes munkával, ötletekkel ellensúlyozni. Kiszámítható, a jelenleginél több
központi támogatásra (önkormányzati, pályázati stb.) van szükség ahhoz, hogy a további
lemorzsolódást, a programok csökkenését megállítsuk.
Tötösné Gados Zsuzsanna elnök

