Szakmai beszámoló a BTSSZ 2012. évi tevékenységérıl
A 2012. év az elmúlt évek egyik legnehezebb éve volt. Az átszervezés után ez volt az elsı
teljes év, melyben a tagszervezeteknek az egyéni érvényesítések mellett szövetségi tagdíjat
kellett fizetni. Az 56 szövetségi tagdíjat befizetett tagszervezet mellett kapcsolatunk
megmaradt azokkal a természetjáró szervezetekkel is, melyek nem „tagszervezeteink”, így
összesen 99 természetjáró szervezet munkáját kellett átfognunk. 2900 személy (ebbıl ifjúsági
445, aktív 712, nyugdíjas 1743) érvényesített MTSZ igazolványt és kb. 156 fı váltott ki
turistakártyát. Összesen tehát 3056 szervezett természetjárónk volt.
A szervezett természetjárók több mint fele nyugdíjas. A fiatalabbak is sokan járják a
természetet, részt vesznek programjainkon, de nem akarnak elkötelezıdni.
A nehézségeink jelentıs részben abból fakadtak, hogy a szövetségi központ mőködését
kizárólag társadalmi munkával, délelıtt – délután más ügyeletessel tudtuk ellátni, s ez
biztosította a fennmaradást, de alig elviselhetı teher volt az elnöknek, mert mindent neki
kellett átlátnia.
További gondot jelentett, hogy bizonytalan volt anyagi helyzetünk, az önkormányzati
támogatás mértékérıl is csak májusban született döntés, az elsı félévi pénzt júliusban kaptuk
meg. A pályázati kiírások késın jelentek meg, nagyon hosszú volt az elbírálási idejük, év
végén utalták a pénzt, vagy csak ez év elején.
Minden nehézségünk ellenére szövetségünk 2012. évi versenynaptárban meghirdetett
programjai túlnyomó részét teljesítette, ezen felül a versenynaptárban meg nem hirdetett
programokat is szervezett.
Az év kiemelt programjai a Budapest és környéke természeti értékei programsorozat III.
része, ill. a „Források, szent kutak” program. Elıbbi programjait a TESZ Bizottságunk
szervezte. A programokra gyakran zenés meghívót, s minden eseményrıl képes beszámolót
készítettek. E természetismereti sétákon közel 400 fı vett részt. Hároméves programsorozatuk
összefoglalásaként egy kiadványt terveztünk, melyre a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld
Forrás pályázatán nyertünk pénzt. A kiadvány kész van, elektronikus formában megjelent a
BTSSZ és TFSZ honlapján, ill. elektronikus levélben megkapták a budapesti iskolák.
A „Források, szent kutak” programsorozat csak részben sikerült. Túrákat, programokat ugyan
szerveztünk a terveknek megfelelıen, de nem sikerült egységes arculatot adni ezeknek.
Teljesítménytúráink többségét Gyalogtúra Bizottságunk szervezte. Ezek a Budai Trapp,
Buda Bércein, Pilisi Trapp, és az İszi trapp, emellett a Természetjáró Fiatalok Szövetségével
együtt szervezett Határjárás. Ezeken elsısorban nem szervezett természetjárók vesznek részt,
bizottságaink szervezik, és aktivistáink adják az állomásbírókat, szervezıket. Legnépszerőbb
a Budai Trapp, mely februárban az elsı teljesítménytúrák között van, s amelyen 188 induló
rajtolt. A tavaszi „Buda Bércei” az ünnepek és áthelyezett munkanapok miatt júniusra
tolódott, így a BTSSZ találkozóval együtt tartottuk. Mozgalmas nap volt a Csúcshegyen, ahol
a találkozón volt a teljesítménytúra célja is, közel 140 befutóval. Az İszi Trapp idıpontja egy
másik, nagyon népszerő, s a Budapest Kupában részt vevı teljesítménytúrával esett egybe,
emiatt nagyon kevesen indultak. A hasonló eset elkerülésére a 2013. évi versenynaptár
készítésekor egyeztettünk a másik túra szervezıivel. A Pilisi Trapp 175 indulóval az átlagos
létszámot hozta. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a több mint 600 fıt megmozgató
Óbudai teljesítménytúra szakmai társrendezıi lehettünk.
Tájékozódási Verseny Bizottságunk szervezésében folyamatosan zajlottak a Budapesti
Középfokú Tájékozódási Bajnokság eseményei. A 12 versenyt tagszervezeteink szervezték, a
BTSSz Versenybizottsága összehangolta ezeket, ill. vezette és összegezte a versenyeredményeket, és gondoskodott az év végi eredményhirdetésrıl ill. díjkiosztásról. A díjkiosztó
ünnepség december 4-én, az ünnepi TT-ülésen történt meg.

Az utánpótlás biztosítása, a fiatalok rendszeres sportolásra nevelése szempontjából
kiemelkedı jelentıségőek az Ifjúsági Bizottságunk és a Budapesti Diáksport Szövetség által
szervezett ifjúsági túraversenyeink. Az év elsı félévében tartottuk a téli túratalálkozót, a
városismereti versenyt a Ferencvárosban, és a tavaszi összetett természetjáró túraversenyt.
Júniusban a tanévzáró túrán hirdettünk eredményeket. Az ıszi programok a tanévnyitó túra,
az ıszi összetett természetjáró tájékozódási verseny és a mikulástúra voltak. Ekkor tartottuk
az iskolák közötti verseny díjazását ill. a legtöbb diákot szervezı tanárok köszöntését is.
Szövetségünk biztosította a helyiséget a szervezıbizottság üléseire, biztosítja a szükséges
postaköltségeket, az állomásbírók szállításának és étkezésének költségeit valamint 2012.
évben az oklevelek és jutalmak egy részének beszerzését. A diáktúrákon több mint 2000 fı
vett részt.
Ugyancsak az utánpótlás biztosítását jelenti az oktatás. Az elsı félévben tartottuk középfokú
gyalogos túravezetı-képzı tanfolyamunkat, melyet Oktatási Bizottságunk szervezett és
tartott, az alapfokú barlangász tanfolyam, melynek lebonyolításában Barlangtúra
Bizottságunk aktív szerepet vállalt, valamint a TUTI Egyesület által szervezett
Természetjáró Alapismereti Tanfolyam és gyakorló túrák.
Idıs túravezetıinket fogja össze a Budapesti Túravezetık Rockenbauer Pál Klubja, mely
havi elıadásai mellett kisebb kirándulásokat, emléktúrákat is szervezett. Programjai
színvonalasak, mindig széleskörő érdeklıdésre tarthatnak számot, látogatottsága kb. 1000 fı
volt.
Kiemelten fontos társadalmi feladatunk a turistautak karbantartása. Ez részben az útjelzések
festését, karbantartását, részben az útvonalak ellenırzését, ha szükséges, megtisztítását jelenti.
Technikai Bizottságunk koordinálja ezt a munkát. Munkájukat megnehezítette, hogy 2012.
tavasszal is lefaragta ismeretlen tettes a Budai hegység legforgalmasabb útjain és
csomópontjain a jelzéseket. A Metropol újságban is hírt adtunk errıl, segítséget remélve a
nyilvánosságtól. Technikai Bizottságunk átalakítva éves programját pótolta a hiányzó
jelzéseket, s utána kezdte meg tervezett éves felújítási programját. A Bizottság együttmőködik
a MTSZ turistautakért felelıs megbízottjával és a Mária út Egyesület vezetıivel.
Benke Rezsı Szakosztályunk sokszínő programjában gyermekes és nehezebb gyalogos túrák
mellett kerékpáros és buszos kirándulások is szerepeltek. Minden túrájuk nyílt túra, külön
programfüzetük, honlapjuk is van. A leadott túrajelentések szerint kb. 500 fıt mozgattak meg.
Kerékpáros Bizottságunk megtartotta tervezett programjait, de ezek kis létszámúak. Mivel
diákokkal foglalkoznak elsısorban, remélhetıleg néhány éven belül erıs, jelentısebb
programokat szervezı csapattal dolgozhatnak. 254 fı vett részt programjaikon.
Vízitúra Bizottságunk, Hegymászó Bizottságunk jelenleg nincs, Sítúra Bizottságunk
munkája visszaesett a vezetı betegsége miatt, kevesebb programjuk volt, kevesebb
résztvevıvel.
Szövetségünk feladatai közé tartozik a minısítések intézése és nyilvántartása is. Idén több
mint 20 aranyjelvényes minısítés született, ezen tevékenységet a Minısítı Bizottság végzi-.
Mivel a programok szervezıi, rendezıi, az irodai ügyeletesek mind társadalmi munkában
dolgoznak, részben jutalomként, részben csapatépítı jelleggel, részben továbbképzésként
szeptemberben Poroszlóra, a nemrég megnyílt Ökocentrumba szerveztünk közös buszos
kirándulást. A bizottságok javaslatai alapján közel 100 fıt hívtunk meg rá, 42 fı vett részt. A
többieknek az idıpont nem volt megfelelı. A program olyan sikeres volt, hogy idén is
tervezünk hasonló közös utat.
Szervezeti élet:
Szövetségünk éves terv alapján dolgozik. A nyári két hónap kivételével minden hónapban a
terveknek megfelelıen megtartotta elnökségi üléseit. Az elnökségi üléseken az éves
munkaterv alapján sorra kerülı kérdésekrıl, ill. aktuális feladatokról döntöttünk.
Jegyzıkönyveinkben rögzítettük az elhangzottak összefoglalóját. Negyedévenként a

Természetbarát Tanács ülésén tájékoztatjuk a tagszervezetek vezetıit illetve aktivistáinkat az
aktuális információkról, vitatjuk meg a természetjárás problémáit. Szükség esetén
elektronikus körlevélben tájékoztatjuk a tagszervezetek ill. bizottságok vezetıit. Az Ellenırzı
Bizottság vezetıje minden elnökségi ill. TT-ülés meghívottja, résztvevıje, így figyelemmel
kíséri a szövetség munkáját.
Gazdálkodás:
Annak ellenére, hogy a Fıvárosi Önkormányzat elsı félévi támogatását csak júliusban kaptuk
meg, és májusig még arról sem voltak információink, tervezhetünk-e, s ha igen, mekkora
támogatással, az elsı féléves gazdálkodásunk megfelelı volt: mőködésünket és programjaink
lebonyolítását sikerült biztosítani. Ez részben tavalyról áthozott pénzek, másrészt a szövetségi
tagdíjak befizetései, ill. az MTSZ érvényesítésekre befizetett pénzekbıl s a BSU-tól az
Európai Egészség- és Sportnapért kapott összegbıl vált lehetségessé. Mindezek ellenére az
utolsó hetekben borotvaélen táncolt a gazdálkodásunk: kifogytak irodai készleteink, nem
tudtunk nyomtatópatronokat venni és az eszközök szükséges javítását, karbantartását
megrendelni, programhoz kapcsolódó számla átutalására hosszabb idıt kellett kérni. Így a
július elsı napjaiban megérkezett támogatás életmentı volt. A második félévben a programok
megvalósítása mellett sor került az iroda tartalékainak feltöltésére, a szükséges karbantartások
elvégeztetésére.
2012-ben több sikeres pályázatot adtunk be: a NEA 265000 forintot biztosított mőködési
kiadásokra, a MOB keretébıl utófinanszírozással 540000 forintot kapunk programjaink
bérleti díjaira, az egészségügyi ellátás biztosítására és érmekre, serlegekre, valamint a
Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás pályázatán nyertünk 420000 forintot a Budapest
természeti értékeihez javasolt túrákról összeállított 10 tuti tipp kiadványunkhoz.
A Fıvárosi Önkormányzat támogatása nélkülözhetetlen munkánkhoz. Mi társadalmi
munkákkal tudjuk ezt kiegészíteni. Valamennyi tisztségviselınk, bizottságvezetınk és
túravezetınk ingyen, társadalmi munkában, azaz nem regisztrált önkéntes munkában látja el
feladatait. Csak az irodai ügyelet ellátása több mint 1500 munkaóra volt, ez még 500 forintos
órabérrel is 750000 forint.
Több mint 200 központi rendezvényünk legalább 2000 munkaórát, s 500 forintos minimumórabérrel számolva 1.000.000 forint hozzáadott értéket jelentenek.
Az adminisztratív teendıkre, pályázatok írására, elszámolásokra fordított idıt még nem is
vettem számba.
Tagszervezeteinkben több mint száz túravezetı szervezte a több ezer természetjáró
programot, s az ı munkájukkal több mint tízmillió forint a hozzájárulásunk a fıvárosiak
sportolási lehetıségeinek megteremtéséhez, egészségük megırzéséhez. (A tagszervezeteink
felétıl beérkezett adatlapok alapján 26 tagszervezetben 2676 programon, azaz 3616 túranapon
31450 résztvevınek 185 túravezetı szervezte a programokat. Ez naponként 10 órával és 500
forintos órabérrel számolva 18 millió forint!)
A Fıvárosi Önkormányzat támogatását nagyon köszönjük. Mi továbbra is hozzátesszük
munkánkat.
Köszönöm minden aktivistánknak munkáját!
Budapest, 2013. április 23-án
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