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1. Számviteli beszámoló
A BTSSZ egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege:
3.418 e. Ft. Saját tıke 2.275 e. Ft.
2. A költségvetési támogatás felhasználása
A szövetség a Fıvárosi Önkormányzattól kapott 4 részletben összesen
3.140 e. Ft-ot. A pályázatokon nyert összegeket 2013-ban használtuk fel,
így ezek a 2012-es beszámolóban idıbeni elhatárolásként jelentek csak
meg.
3. Személyi jellegő ráfordítások:
A 2012-ben nem voltak alkalmazottaink. A személyi jellegő ráfordítások a
sporteseményekhez kapcsolódó szállásdíjak, étkezési díjak – pl. trappokon
kiosztott csoki, üdítı -, versenyek tárgyi ajándék díjai, személygépkocsi
elszámolások,
jutalmak,
reprezentáció
–
ásványvíz,
valamint
a
telefonhasználat adói, összesen 2 156 e. Ft volt.
4. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatásban a 561 ezer Ft mínusz a
tárgyi eszközök értékcsökkenésébıl ered.
5. Kimutatás a vezetı tisztségviselık juttatásáról
Szövetségünk tisztségviselıi társadalmi munkában tevékenykednek. Nem
történt személyi jellegő ráfordítás.

6. A közhasznú tevékenységrıl szóló beszámoló
Szövetségünk célja, hogy a természetjárás útján elısegítse az egészséges
életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét és az ezekhez
szükséges feltételek biztosítását.
Az
elmúlt
év
során
203
sportjellegő
rendezvényt,
tanfolyamot,
elıadássorozatot és mővelıdésre is alkalmat adó vetélkedıt valósítottunk meg.
Ezeket a programokat a BTSSZ szakbizottságai szervezték és bonyolították le.
A tavalyi év kiemelt programjai:
Budapest és környéke természetvédelmi értékei III. rendezvénysorozat,
teljesítménytúrák: a Budai és Pilisi Trappok, a Buda Bércein és az ıszi
túraverseny, a 12 fordulós Budapesti Középfokú Tájékozódási Bajnokság, az
ifjúsági túraversenyek és a városismereti verseny, az Európai Sport- és
Egészség Nap, az isaszegi emléktúra, a középfokú túravezetıi tanfolyamok,
BTSSZ találkozó, az ünnepi Természetbarát Tanács ülés decemberben.
Legfontosabb közhasznú tevékenységeink közé tartozik a turistajelzések és
útvonalak felújítása. Technikai Bizottságunk 2012-ben 40 km turistautat újított
fel.

1

Szervezetfejlesztést szolgálták az aktívák képzései: természetvédelmi
továbbképzés és a hozzájárulás fiatal aktívánk sportmenedzser-tanfolyam
díjához.
2012-ben 10832 fıt mozgattunk meg. A BTSSZ aktívái, túravezetıi
munkájukat díjazás nélkül, társadalmi munkában végzik. Sporttársaink által
2012-ben végzett társadalmi munkaórák száma 3500 óra volt, óránként 500
Ft-tal számolva ez 1.750.000 Ft-ot tesz ki. Ez a mi önrészünk, az általunk
hozzáadott rész a kapott támogatásokhoz. Tagszervezeteink a központi
rendezvényeken kívül több mint kétezer túraprogramot szerveztek, melyeken
31000-en vettek részt. Túravezetıink ingyenes munkája 18 millió forintot tesz
ki.
A BTSZ mőködésének elısegítésére, elıadások tartásához és a túrák
dokumentálására, valamint a túrákhoz irodai, sport- és technikai
segédeszközöket vásároltunk.

Budapest, 2013. április 23.
Tötösné Gados Zsuzsanna
elnök
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