Szakmai beszámoló a Budapesti természetbarát Sportszövetség 2015. évi tevékenységéről
Működés:
Szövetségünk 2015-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 3. éve alkalmaztuk irodavezetőnket teljes állásban. 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. 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.
Alapszabályunkon kisebb módosítást kellett végrehajtanunk. A Fővárosi
Törvényszéknek, az Országos Bírói Hivatalnak és a 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. 2015-ben 35 egyesület fizetett nálunk szövetségi tagdíjat, de kapcsolatot
tartunk ezen kívül több nem tagszervezetünk, de természetjáró szervezettel, iskolai ODK-val. 2300 fő
szervezett budapesti turista váltott ki az MTSZ-nél természetjáró kártyát.
Technikai Bizottságunk szervezi a turistautak karbantartásával kapcsolatos teendőket. A Budai-hegység
valamennyi, a Börzsöny- és a Pilis-hegységek turistaútjainak egy részét ellenőrzi és tartja karban
szövetségünk. 2015-ben a Pilis Parkerdő Zrt. felkérésére kerékpáros turistautak felfestését is vállaltuk.

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:
2015-ben kiemelt programsorozatunkat a Szövetség önállóvá válásának 25. évfordulója köré
szerveztük. Márciusban a Curia utcai Kapcsos Lajosné Teremben ünnepi műsor keretében hirdettük
meg ünnepi programjainkat és a Tholt Albert Kupát a teljesítménytúrázóknak. Júniusban a BTSSZ
találkozón a Hidegvölgyi Erdészház melletti turistapihenőben hirdettük ki a természetfotó pályázat
eredményét, és állítottuk ki a beérkezett képeket. Októberben a pilisszentkereszti Klastromkútnál
emlékhelyet avattunk Tholt Albert, a Szövetséget évtizedeken keresztül irányító főtitkárunk
emlékére. Az emlékünnep résztvevői közös rövid túra után a Szurdok aljában piknikpartival fejezték
be a megemlékezést. November közepén szintén a Curia utcai központban tartottunk
záróünnepséget, kulturális műsorral, a Tholt Albert Kupa eredményhirdetésével. Erre valamennyi
tagszervezetünk és társszervezetünk vezetőit, valamint bizottságaink tagjait meghívtuk. Kiállításon
mutattuk be 25 éves tevékenységünket. A 4 programon összesen 335en vettek részt.
Legfontosabb központi programjainkból:
Központi programok:
Március 15-i emléktúrát Isaszeg helyett a Budai-hegységben, a Kossuth-szobornál tartottuk.
Ifjúsági Bizottság:
Az ifjúsági Téli túratalálkozó januárban, Kamaraerdőn volt. Vízivárosban tartották a városismereti
versenyt február 28-án. Március 15-én a Budai hegységben az emléktúra a Kossuth emlékműnél
fejeződött be, ahol a csapatok részt vettek a Szövetség ünnepi megemlékezésén. Az áprilisi Tavaszi
tájékozódási és természetjáró-ügyességi verseny a Budai-hegységben, Nagykopasz körzetében volt
(április 18.). A június 6-i Tanévzáró túrán jutalmaztuk a tanévben zajlott versenyek győzteseit és a
Budapest Diáktúrázója egyéni verseny díjazottjait. Szeptember 19-én a tanévnyitó túra a Budaihegységben, Máriaremete és Hűvösvölgy között folyt, október 17-én Nagykovácsi - Pilisszentiván
útvonalon, a Jági tanösvény érintésével tartottuk az Őszi tájékozódási túraversenyt. A Mikulástúra
december 5-én, a Budai hegységben, a Balogh Ádám szikla tanösvény érintésével a Ferenc-hegyi
parkolóban a Mikulásnál ért véget. Az ifjúsági bizottság 8 rendezvényén 1596 fő vett részt.
Gyalogtúra Bizottság
A Budapest-környéki teljesítménytúrák első programjai közé tartozik Budai Trappunk 30 km-es
távjával. 160 fő teljesítette a túrát. Május 16-án tartottuk a Buda Bércei teljesítménytúrát. 25 km-en
68, a 49 km-en 55 fő vett részt. Augusztus 29-én a Pilisi trapp teljesítménytúrán rövid távon 142 fő,
hosszú távon 66 fő indult. November 15-én, az Őszi trapp túrán 171 túrázó indult.

2015-ben két alkalommal rendezték meg az Óbudai teljesítménytúrát, melyeknek szakmai
együttműködő partnerei voltunk. A március 28-i Tavaszköszöntő Túrán rövid távon 665 fő, a hosszú
távon 329 fő indult. Ősszel a rövid távon 182 fő, a hosszú távon 105-en indult a szakadó esőben.
A Gyalogtúra Bizottság augusztus 20-án főzőversenyt rendezett aktivistái részére (20 fő), és
december 5-én Mikulástúrán látta vendégül a túrázó gyerekeket. 228 főt.
Versenybizottság:
2015. évi tájékozódási túrabajnokságunk mellett (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, Campona Kupa, Gémes kupa, Silvánus Kupa,
Mindenszentek vetélkedő, Köztársaság Kupa) a Versenybizottság koordinálta az Országos középfokú
tájékozódási túrabajnokságot is, melynek a budapesti bajnokság fordulói is részét képezték. A
budapesti kupaversenyekben összesen 1142 fő jelent meg a rendezvényeken. Az ünnepélyes
díjátadásra december 8-án, az ünnepi TT-ülésen került sor.
A Határjárás és a Gémes teljesítménytúrák társszervezői voltunk. Ezeken összesen 344 induló volt.
Természetvédelmi és Természetismereti Bizottság:
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. 2015-ben MTVSZ-nél pályáztak, és nyertek 400 ezer forintos támogatást természetismereti
programok szervezésére. Az év során a Bizottság 27 programján 1472 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
az első félévben Kovács Tamás irányította.
Barlangtúra Bizottság:
Nyílt túrákat vezetett. Átlagosan 8-12 fővel. A nyílt túrák levezetésében a Bizottságot akadályozta, hogy a
természetvédelmi hatóság engedélyéhez alapszabályunkat kellett módosítanunk. Oktató ill. bemutató
túrákat tartanak túravezetőknek, a túravezető-képző tanfolyam hallgatóinak.
Sítúra Bizottság:
Magyarországi első féléves programjuk mind elmaradt a 2014 decemberében keletkezett fatöréses
fagykárok miatt. Külföldi táboraikat megszervezték és a második félévben a Mikulástúrájukat Dobogókőn
megtartották.
Kerékpáros Bizottság a bizottságvezető személyes gondjai miatt a tervezett programjait nem tartotta meg.
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.
Az új kerékpáros turistautak felfestésében tagszervezeteink segítségével oroszlánrészt vállaltak.
Oktatási Bizottság:
Nagyon nagy munkát végzett ebben az évben is a túravezető-képző tanfolyam megszervezésével és
lebonyolításával. A tanfolyamra 25 fő jelentkezett, közülük 16-an tettek sikeres vizsgát. Kezdő túrázóknak
szervezték ősszel a túrázói tanfolyamot, melyen kb. 20 résztvevő ismerkedett a túrázás alapjaival.

Tuti egyesületünk 2015-ben is megtartotta Alapismereti térképolvasó tanfolyamát a gyakorló
túrákkal. Ezen 18 fő vett részt.
Vízitúra Bizottság
2014-ben újjáalakult Vízitúra bizottságunk. A budapesti vízitúrázó szervezetekkel és az országos
központtal jó kapcsolatot alakítottak ki. Megtervezték a képzések rendszerét és részt vállaltak az
MTSZ által indított vízitúravezető-képző tanfolyam lebonyolításában is. 2015-ben 5 programot
szerveztek. Ezeken 140 fő vett részt. A programok létszámadatait mellékeltem.
Közösségi szolgálat:
2013-ban indított Középiskolai közösségi szolgálatot segítő tevékenységünket 2015-ben is
folytattuk. Turistautak rendben tartásában, jelzésfestésben, események állomásbíróiként 7 iskola
323 tanulója 1090 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.
A tervezett 120 túrából 157 program, ebből 16 különböző értekezlet, a többi 141 program
valamilyen turista rendezvény volt. Összesen 8815 fő vett részt programjainkon, valamennyi
korosztályból. Programjainkon készült fényképekből rövid diavetítést DVD-n mellékeltem.
Pénzügyek:
A 2015. évet szövetségünk az előző évinél sokkal kedvezőbb feltételekkel kezdte. A fővárostól kaptunk
előleget az első negyedévre, az MTSZ-nél az előző év végén született meg a szerződés a támogatásról, mely
2015. év végéig érvényes volt. MOB az előző évi programjainkat utófinanszírozott pályázattal támogatta, így
az első félév működési kiadásaira és programjairais megvolt a fedezetünk. A NEA pályázatán nyert 2.500.000
forint biztosította a szövetség működését. Bevételünk volt a Fővárosi támogatáson kívül tagdíjakból,
nevezési díjakból, pályázati pénzekből (NEA, MOB) és az MTSZ-től.
Legjelentősebb működési kiadásaink az alkalmazott bére és ennek járulékai, a telefonszámlák és a
bankköltségek voltak. Ezek nagy részét a NEA működési támogatásából fedeztük.
Programjaink szervezésében a fővárosi támogatásból a legtöbb kiadást a terület biztosítására, WC-k,
paravánok, stb. bérlésére, tárgyi ajándékok (kupák, érmek, kitűzők, oklevelek) beszerzésére, ill. a jubileumi
műsorok előadóinak díjára fordítottuk. A résztvevőknek nyújtott étkezést, üdítőt, csokit saját bevételekből
finanszíroztuk.

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 fedezet kell. A programok jellegéből
fakadóan reklám-értékük alig van, emiatt sponzorokat nagyon nehéz találni.
Ezek a programok is azért működhetnek, mert szinte mindenki önkéntes munkában dolgozik.
A (trappok 6 rendezvény, 113 fő, + diákok) 157 rendezvényen 715 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 7150 óra. Ehhez az irodai
munkákat hozzátéve (elnök 500, főtitkár 1000, gazdasági felelős 300, bizottságvezetők 11x 33=3300, honlap
üzemeltetése 120 óra, elnökségi, felügyelő bizottsági tagok 10x30=300 12670 önkéntes munkaóra jön ki,
amelynek pénzügyi értéke 656,25 Ft/órával számolva 8 314 687 Ft, azaz nyolcmillió
háromszáztizennégyezer-hatszáznyolcvanhét forint.
A fővárosi és a NEA támogatásnak köszönhetően 2015. évben az iroda működését zavartalanul tudtuk
biztosítani, de a finanszírozás bizonytalansága 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.
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