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1. Számviteli beszámoló
A BTSSZ egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege: 1.017 e. Ft. saját tőke 723 e. Ft.
2. A költségvetési támogatás felhasználása
A Szövetség a Fővárosi Önkormányzattól kapott 5 részletben összesen 3.050 e. Ft támogatást. 2 NEA és 1
MOB pályázaton összesen 1.205 e. Ft-ot nyertünk, egyéb szervezetek közül a Vidékfejlesztési Minisztérium
Zöld Forrás pályázatán a Tíz tuti tipp kiadványra 420 e. Ft, és a MTSZ megyei szövetségek támogatása
keretében 2 részletben összesen 1.120 e. Ft támogatást adott.
3. Személyi jellegű ráfordítások
2.942 e. Ft. Ez tartalmazza az alkalmazott bérét, béren kívüli juttatása, a havi bérletek árát és járulékait, a
telefonhasználat járulékait, érmeket, serlegeket, a programokhoz kapcsolódó élelmiszerek (csoki, üdítő stb.),
szállások díját, versenydíjakat, szóróajándékokat (kitűzők, emléklapok), kiküldetési rendelvények összegét.
4. Az eredmény kimutatásban a 1.552 e. Ft. mínusz részben a tárgyi eszközök értékcsökkenéséből, másrészt a
be nem hajtható követelések kivezetéséből, harmadrészt az előző évi pénzmaradvány felhasználásából ered.
Ez utóbbi azt jelenti, hogy a pályázati pénzek egy részét (NEA, VM) előző év decemberében kaptuk meg, de a
tárgyévben használtuk fel.
A tárgyi eszközök magas értékcsökkenését a nagy összegű beszerzések azonnali, 30 %-os értékcsökkenése adja.
A nagy összegű beruházást a számítástechnikai eszközeink elavultsága tette szükségessé, illetve az iroda
költözéséből adódó, feltétlenül szükséges bútorbeszerzés.
A behajthatatlan követelések kivezetése mellett az elnökség azért döntött, vállalva e negatív eredményű
mérleget, hogy az új elnökség tisztább gazdasági helyzettel, a régi problémák nélkül kezdhesse működését.
5. Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásáról: Szövetségünk tisztségviselői társadalmi munkában
tevékenykednek. nem történt személyi jellegű ráfordítás.
6. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló
Szövetségünk célja, hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását és
elterjesztését, a természet védelmét és az ezekhez szükséges feltételek biztosítását.
Az elmúlt évben 214 sport jellegű rendezvényt, tanfolyamot, előadást és vetélkedőt tartottunk. E programok
többségét a BTSSZ szakbizottságai szervezték.
A tavalyi év kiemelt programjai: a természetvédelem körében a Budapest és környéke természeti értékei IV.
rendezvénysorozat, a Tíz tuti tipp a természetbe diákprogram, a biodiverzitás akciósorozat, a
teljesítménytúrák (Trappok), Budapesti tájékozódási bajnokság, ifjúsági túraversenyek és városismereti
verseny, találkozók (nyugdíjasoké, Piknikparti, BTSSZ találkozók, jubileumi találkozók), túravezető-képző és
túrázói tanfolyamok.
Legfontosabb közhasznú tevékenységeink közé tartozik a turistautak karbantartása. 2013-ban több mint 300
km turistautat ellenőriztünk, ebből 34 km jelzett utat újítottunk fel. Ebben az évben regisztráltunk
önkénteseket és közösségi szolgálatot végző középiskolások fogadó szervezeteként. Huszonöt önkéntes
szerződést kötöttünk, 12 középiskolával kötöttünk keretszerződést, 256 diákot foglalkoztattunk a
természetvédelmi, útvonal-karbantartási, rendezvényszervezési munkákban.
Szervezetünk fejlesztése érdekében iskoláztunk 4 aktivistát sportszervező-menedzser tanfolyamra,
hármójukét a szövetség fizette.
2013-ban 9317 főt mozgattunk meg programjainkon. Sporttársaink többsége önkéntes szerződés nélkül, de
társadalmi munkában, azaz díjazás nélkül végzi tevékenységét. Társadalmi munkájuk összege több millió
forint értéket képvisel
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