BUDAPESTI TERMÉSZETBARÁT SPORTSZÖVETSÉG
1053. BUDAPEST, CURIA U. 3. TELEFON: 266-5924; FAX: 317-9466
E-mail: btssz@btssz.hu, info@btssz.hu, fotitkar@btssz.hu, elnok@btssz.hu

web: www.btssz.hu
CIB BANK SZÁMLASZÁM: 10700691 – 44911102 – 51100005

A BTSSZ 2008. évi sportszakmai beszámolója
Mőködés
A BTSSZ, mint kiemelten közhasznú szervezet a Szövetség Alapszabályban
megfogalmazott célja szerint elısegíti és támogatja Budapesten és környékén a
természetjárást, az ezzel kapcsolatos szervezést, és támogatásával elısegíti az
egészséges életmód elterjesztését, a természet védelmét, valamint az ehhez
szükséges támogatás biztosítását.
A 7 tagú elnökség a fıtitkárral (+ 2 fı apparátussal) egyetértésben szervezi és
vezeti a szövetség munkáját.
A Természetbarát Tanács (TT) a budapesti természetjáró szervezetek
vitafóruma és érdekvédelmi tanácskozó testülete. A negyedévenként tartott TT
üléseken mind többen vesznek részt a kerületi vezetıkön kívül kiváló túravezetık és
aktív tagok. Ezeken a TT üléseken a résztvevık megismerhetik az elmúlt idıszak
fontos eseményeit és felkészülhetünk a jövıbeni feladatok elvégzésére,
kicserélhetjük a szerzett tapasztalatokat.
Öröm számunkra, hogy a közelmúltban tagszervezeteink létszáma 2 kerülettel
(I. ker. XV. ker.) bıvült, így Budapesten jelenleg 17 kerületben mőködik
Természetbarát Bizottság vagy Szövetség, amelyek koordinálását a BTSSZ végzi.
Remélhetıleg a jövıben több kerületet tudunk csatlakoztatni a BTSSZ-hez.
A szövetség gazdálkodása a költségvetésnek megfelelı volt. Adó és
járulékfizetési kötelezettségünknek mindig eleget tettünk. Tevékenységünk anyagi
biztonságát egyrészt a Fıvárosi Önkormányzat 7,1 millió forint mőködési és a
BSPSZ telefontámogatásának, valamint a sikeres NCA és BSPSZ ’R’ jelő
pályázatoknak köszönhetjük. Rendezvényeinkbıl minimális saját bevétel is
keletkezik, amely a bizottságok költségvetését növeli. A támogatásokat az
eseménynaptárban szereplı programok szervezésére és a szövetség mőködési
költségeire fordítottuk.
A BTSSZ Elnöksége a 12 szakbizottságot mőködtet: gyalogtúra, vízitúra,
kerékpártúra,
barlangtúra,
hegymászó,
sítúra,
technikai,
ifjúsági,
természetvédelmi és természetismereti, oktatási, nyílttúra és táborozási
bizottságot és a Budapesti túravezetık klubját.
A szakbizottságok a BTSSZ elnöksége által jóváhagyott keretösszegbıl
gazdálkodnak, s minden általuk szervezett eseményrıl rendezvénykártyát írnak
(2007-tıl elektronikus formában). Ezekbıl a jelentésekbıl áll össze a BTSSZ
Hírmondó, ami a weboldalon olvasható.
Az alapszabályunknak megfelelıen mőködik a Számvizsgáló, valamint a
Fegyelmi és etikai bizottságunk is.
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Létszám alakulása
Szervezésünkben Budapesten 2008. évben 17 kerületben mőködött bizottság
vagy szövetség, összesen 88 tagszervezettel, taglétszámunk sajnos csökkent,
összesen 4704 fı lett, amelybıl 1444 fı aktív, 2287 fı nyugdíjas és 973 fı
ifjúsági.
Taglétszámunk 2004-ben 7137 fı, 2005-ben 7627 fı, 2006-ban 4841 fı és 2007-ben
5002 fı volt.
Az egyéni tagnyilvántartás 2007-ben kipróbált rendszere kudarcot vallott, 2008-ban
csak kevés tagszervezet vezette az érvényesítı jegyzékeket.
Rendezvényeink
Rendezvényeinket éves az Eseménynaptárunk tartalmazza. A 2008. évi
Eseménynaptárunkban 225 rendezvényt hirdettünk meg, melynek központi
programsorozata a „Család éve a BTSSZ-nél – Túrázz velünk, túrázz a
családdal!”
volt.
Ennek
keretében újdonságként
„babakocsis
séták”,
sárkányeregetés, mesetúra és családi tájékozódási túrabajnokság is szerepelt.
További jelentıs rendezvényeink a hagyományos Budai és Pilisi trappok, a
Buda bércein és az ıszi túraverseny, a Gróf Széchenyi vízitúra verseny,
valamint a Margitszigeti Sportvarázs fıvárosi rendezvényen szervezett
programjaink. Tagszervezeteinkkel együtt szervezzük a sikeres Budapesti
Középfokú Tájékozódási Bajnokságot 2008-ban már 6 fordulóval.
Több tábort is bonyolítottunk a Benke Rezsı Nyílt Túra és Táborozási
Bizottság, valamint a Vízitúra Bizottság révén.
Rendszeresen megtartjuk a túravezetıi tanfolyamokat. 2008 tavaszán
befejeztük a felsıfokú, a középfokú gyalogos túravezetıi tanfolyamot, amit
összevontunk az ifjúságival, a magashegyi és hegymászó tanfolyamot 2009-re
halasztottuk.
Az eseménynaptárban nem szereplı „ad hoc” programok között fontos volt
számunkra a Hagyó Miklós fıpolgármester-helyettes részérıl az Országos Kéktúra
útvonalon szervezett Szent István Vándorláson való részvétel.
2008. ıszén elsı ízben rendeztük meg Zánka és környékén 48 fı budapesti
kerületi vezetı, szakosztályvezetı és aktivista részvételével a két napos BTSSZ
konferenciát.
Az ifjúsági programok közül kiemelkedik a Budapest diák túrázója
mozgalom, melyet az ifjúsági Bizottság szervez. Ezen az év során 419 fı vett részt,
28 fı arany, 51 fı ezüst, 119 fı bronz jelvényt kapott.
A túrázói minısítéseket az MTSZ Minısítési szabályzatának megfelelıen
folyamatosan értékeljük. 2008-ban 81 bronz, 76 ezüst és 21 arany jelvényt adtunk
ki.
A technikai munkák révén a Börzsönyben 150 km, a Pilis – és a Visegrádihegységben 6 km, a Budai-hegységben 15 km turista utat festettünk, javítottunk,
gallyaztunk, bozótoztunk le társadalmi munkában (összesen: 171 km).
2008 februárjában az MTSZ támogatásával a 6 egyesület részvételével
aláírtuk a Börzsöny-hegység turista úthálózat hosszú távú fenntartására vonatkozó
Együttmőködési megállapodást, amelynek keretében az aláíró egyesületek
felosztották maguk között a börzsönyi turista utakat, vállalva ezek rendszeres
karbantartását és szükség szerinti felújítását.
A tervezett 225 programon túl 276 eseményt bonyolítottunk le 15327
résztvevıvel, 989 rendezıvel, akik társadalmi munkában dolgoztak. 2008
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decemberében az ünnepi TT ülésen 69 társadalmi aktivistát részesítettünk
tárgyjutalomban.
Propaganda és marketing tevékenység
BTSSZ honlap
2007. év elején elkészült az új weblapunk (www.btssz.hu) is, amelyet azóta
folyamatosan tovább fejlesztünk. A honlapunkon a BTSSZ-szel kapcsolatos szinte
minden szükséges és hasznos információ megtalálható (alapdokumentumok,
szakbizottságok anyagai, napi hírek, túraajánlatok, eseménynaptár, beszámolók,
hirdetések, linkek társzervezetek honlapjához, egyéb fontos linkek stb.)
A honlapon a budapesti kerületek részére teret biztosítunk tevékenységük
ismertetésére, reklámozására. Egyre több kerület él a BTSSZ részérıl biztosított
ingyenes, hatékony információs lehetıséggel. Sajnos visszajelzés, a beszámoló
nálunk is kevés.
Elektronikusan a btssz@btssz.hu, info@btssz.hu e-mail címeken vagyunk elérhetık.
Egyre több tagszervezet rendelkezik e-mail címmel, ezeknek és a
társszervezeteknek rendszeresen továbbítjuk programjaink kiírásait, valamint a
fontosabb eseményekrıl fényképes (zenés) beszámolókat is. Ez utóbbiakat Telek
György sporttársunk készíti.
Kiadványok és egyéb kommunikációs lehetıségek
Legfıbb kiadványunk éves Eseménynaptárunk. Ezen kívül szórólapot
készítettünk kiemelt programokkal, valamint plakátokat (A4-es méretben) a kiemelt
eseményekhez. Hagyományosan részt vettünk az Utazás Kiállítás 2008
rendezvényen is, ahol szövetségünk céljait, programjait népszerősítettük. Többször
szerepeltünk program ajánlatainkkal újságokban, TV és rádióadásokban (Metro
újság, Civil Rádió, Lánchíd Rádió Zenit TV stb.).
Kapcsolatok
A Fıvárosi Önkormányzat Sport Ügyosztályával jó kapcsolatot alakítottunk ki
az elmúlt idıszakban. Biztosítja részünkre ingyenesen az iroda helyiségeket,
kedvezményes internet és telefon használatot, és ellátják a gazdálkodással
kapcsolatos könyvelı és egyéb munkaügyi tevékenységet is. Különösen eredményes
volt az együttmőködés a Szigeti Sportvarázs már három alkalommal megtartott
rendezvényein.
Aktívan részt veszünk a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége, valamint a
Budapesti Sporttanács munkájában. A továbbiakban is igyekszünk ezt a jó
kapcsolatot fenntartani és ápolni.
Jó a kapcsolatunk a budapesti társszövetségekkel, amelyekbıl a Budapesti
Rádióamatır, a Budapesti Tájfutó Szövetséggel, valamint a Budapesti Diáksport
Szövetséggel közös rendezvényeket is szervezünk
Részt veszünk az NCA programjaiban, elektort is állítottunk.
A
Magyar
Természetbarát
Szövetséggel
(MTSZ)
rendszeresen
együttmőködünk, és a megyékkel kialakulóban lévı, egyre szorosabb kapcsolataink
által több megyei és országos rendezvényen is részt vettünk. Az MTSZ elnökségébe
delegált budapesti elnökségi tagok rendszeresen részt vesznek az elnökség
munkájában. Az MTSZ országos elnök-fıtitkár értekezletén elnökségünk tagjai,
szakbizottságok vezetıi és a kerületek képviselıi vettek részt.
Részt vettünk több mint száz fıvel a Salgótarjánban megrendezett
Gyalogtúrázók XV. Országos Találkozóján.
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2008 végén bekapcsolódtunk az MTSZ részérıl szervezett Természet Oszlop
csarnoka (TOCS), fıként a diákok részére szervezendı túra rendszerbe.
Sajnos a Pest Megyei Természetbarát Szövetséggel, terveinkkel ellentétben
nem sikerült megalakítani a Közép-Magyarországi Régiós Természetbarát
Szövetséget, a Pest-megyeiek ellenállása miatt.
Rendszeresen részt veszünk az Országos Természetvédelmi Vándorgyőléseken
és tagszervezetként a Magyar Természetvédık Szövetsége tevékenységében.
2008-ban a BKV megkeresésére együttmőködés kezdıdött a BTSSZ és a BKV
között a „Kirándulj a BKV-val!” sorozat kidolgozására, amelynek a célja, hogy a
budapestiek figyelmét felhívja a BKV jármővek végállomásainak környezetében
található zöld területeken lévı turista útvonalakra, és egyedülálló új ajánlataival
mindenkinek meghozza kedvét a túrázáshoz.
Pilisi Parkerdı Zrt. budapesti és egyéb erdészeteivel együttmőködünk a turista
utak kijelölési és fenntartási munkáiban, az erdei létesítmények állapotának figyelési
tevékenységben. A Budapesti Erdészet képviselıi részt vesznek rendezvényeiken,
kiadványaikkal támogatják tevékenységünket.

Budapest, 2008. április 14.

Összeállította a BTSSZ Elnökség nevében

Kovács Tamás
elnök
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