Beszámoló a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 2020. évi
tevékenységéről

A Budapesti Természetbarát Sportszövetség újjáalakulásának 30. évfordulóját ünnepeltük
2020-ban. Mint mindig, most a lakosság érdekében dolgozik. Tevékenysége széles körben a
szabadidő hasznos eltöltésében vállal szerepet. A turistautak karbantartásával, új turistautak
létesítésével, programok szervezésével, túravezetők és túrázói alapismeretek oktatásával,
jelzésfestő-vezető képzésével, tagszervezetek segítésével és az egészséges életmód
propagálásával foglalkozunk.
Szövetségünk szabadidős nyílt túrákat tesz közzé az éves eseménynaptárban, így ezt bárki
igénybe veheti (nem kérünk regisztrációs költséget túráinkon). Ezen túrákon a kis
jövedelműek és a nyugdíjasok is részt tudnak venni. 2020-ban a résztvevők életkorában a
nyugdíjasok tették ki a legnagyobb részt, ez az összlétszám háromnegyede. Ezen kívül a
fennmaradó részen a diákturisták és az aktív dolgozók osztoznak.
A tavalyi évben az igazolt létszámunk a 43 tagszervezetünk között oszlik meg, igazolt
létszámuk körülbelül 7000 fő. Nyugdíjasaink száma azért ilyen magas, mert elfoglaltságot,
fizikai aktivitásukat, betegséggel szembeni ellenállásukat és a lelki egészségük megőrzését is
szolgálja. Túráinkban közösségben érzik magukat, mely értelmes és hasznos tevékenységet
biztosít számukra. A rendszeres természetjárást a leghatásosabb gyógymódnak tekintik
nyugdíjas éveikben. A legtöbb önkéntes is közülük kerül ki. Külön programsorozat célozza a
diákokat a túrázásra. Az aktív korosztály a teljesítménytúrákat és a tájékozódási
bajnokságokat kedveli. A családosok és kisgyermekesek irányában is nyitottak vagyunk,
nekik külön kategóriában rendezünk teljesítménytúrát és a túrákon is biztosítjuk a rövidebb
távon való részvétel lehetőségét. Programjainkon csak ott kérünk nevezési díjat, melyen külön
szolgáltatást nyújtunk a résztvevőknek.
A következőkben bizottságonként csoportosítva mutatom be jelentősebb programjainkat a
2020-as évről.
Külön kiemelném az elnökség és a Gyalogtúra és Rendezvény Bizottság közös szervezésében
a 30 éves évfordulónkra összeállított „30 év 30 túra” mozgalom beindítását és lebonyolítását.
A beadott 46 túrát a tagszervezeteink biztosították és vezették.
Sajnos a januári indulás után március 16-tól a COVID 19 járvány miatt nem rendezhettünk
semmilyen túrát és rendezvényeket sem írhattunk ki egészen június 8-ig. Túrázás
szempontjából ez lett a volna a legkedvezőbb időszak. A zárlat feloldása után folytatódott a
program, de már nem akkora intenzitással, mint év elején és sajnos a második zárlattal
(november 8-tól) ismét meghiúsult a szervezett túrázás lehetősége. A „30 év 30 túra”
mozgalomról 36 fő adta le az igazoló füzetet, melyben a résztvevők igazolása 2-15 túráig
terjedt.
Gyalogtúra és Rendezvény Bizottság:
Az eseménynaptárba beadott programjaiból 2 teljesítménytúrát tartott meg, a Budai trapp és a
Pilisi trapp túrákat, melyeken 521 fő vett részt. Közkedvelt program a túrázók körében a
kiskunmajsai szüreti fesztivál, melyet minden évben egyre nagyobb létszámban látogatnak.
2020-ban 56 fő vett részt. Sajnos a Mikulástúrát, a Medvehagyma-túrát, valamint a Városnéző
túráikat a járvány miatt nem tarthatták meg. Erre a sorsra került a Kelet-magyarországi
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vezetők országos találkozójának megrendezése és a Budapesti Egyesületek Vezetőinek és
aktivistáinak értekezlete is, de mindkét programot 2021. szeptember végére és október elejére
tettük át.
Ifjúsági Bizottság:
Az Ifjúsági Bizottság a tanévhez igazodva 2020. június 6-án zárta a 2019/2020-as tanév II.
félévét. A két félév alatt 9 túrát teljesítettek a diákok. 2020. január és február hónapban
sikerült még az eseménynaptár szerint megtartani a túrákat, az Ifjúsági téli túrát és a
Városismereti versenyt. A két rendezvényen összesen 15 általános iskolai csapat 210 fővel, 21
középiskolai csapat 245 fővel vett részt. Sajnos a március 15-i túrán a járvány miatt összesen
4 csapat indult el 25 fővel és innentől kezdve elmaradtak a rendezvényeik.
A 2020/2021-es tanév I. félévét a tanévnyitó túrával kezdték. Sajnos az iskolák korlátozó
rendelkezései miatt csupán 1 általános iskola és 3 középiskola vett részt 60 fővel. A többi
túráikat a járvány miatt nem tudták megtartani.
A többszörösen elhalasztott díjátadást október hónapban tartottuk meg a Curia utcai
székházunk nagytermében. Sajnos ide is csak a tanárok jöhettek el a zárlat miatt.
Tájékozódási Verseny Bizottság:
A közép- és alapfokú túrabajnokság része az Országos Tájékozódási Túrabajnokságnak,
melynek lebonyolításában és koordinálásában részt vesz a BTSSZ. Őket is ugyanúgy sújtotta
a járvány miatti korlátozás, ezért programjaik jelentős része elmaradt. Összesen 7 bajnoki
fordulót sikerült megtartani. A zárlat alatt rendeztek egy virtuális tájékozódási versenyt,
melynek nagy sikere volt, még külföldről is volt nevezés. A legnagyobb sikert egy hongkongi
nevező érte el. A megtartott versenyekre összesen kb. 500 fő nevezett be.
Budapesti Túravezetők „Rockenbauer Pál” Klubja:
14 eseményt terveztek megrendezni, ebből sajnos 3 klubnapot sikerült megtartani. Két
klubnapot az Arany János utcai Művelődési Házban, egyet pedig a Curia utcai székház
nagytermében. Rendezvényeiken mindig nagy létszámmal vesznek részt az érdeklődők.
Vízitúra Bizottság:
Megrendezte a szokásos évi nyitó értekezletét a Curia utcai székház nagytermében, kb. 60
fővel. Sajnos a meghirdetett nyílt vízitúráikat már a járvány miatti korlátozások végett nem
sikerült megtartani. A programokat a résztvevők egyéni túraként teljesítették.
Barlangtúra Bizottság:
2020-ban egy tanfolyamot indítottak barlangász túravezető képzés címén, melyet a vírus miatt
fel kellett függeszteniük. Szeptemberben folytatták az oktatást, de már befejezni nem tudták a
járvány második hulláma miatt.
Oktatási Bizottság:
Januárban megkezdte a középfokú túravezetői tanfolyamot, melynek elméleti oktatása minden
hétfőn a Curia utcai székház nagytermében zajlott 30 fővel. Hétvégeken az ehhez kapcsolódó
terepgyakorlatokat oktatták különböző helyszíneken. A járvány itt is közbeszólt és az elméleti
előadások online módon folytatódtak, a terepgyakorlatokról le kellett mondani, melyeket
június 8-a után pótoltak. Sajnos a vizsgát technikai okok miatt nem a szövetségünk keretein
belül rendeztük meg, de 23 hallgató sikeres vizsgát tett.
A túrázói tanfolyam, mely a térképismereteket és a turista ismereteket foglalja magába, a
járvány miatt teljesen elmaradt.
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Technikai Bizottság:
Tavalyi évben a feladatul kapott jelzéseket megfestette, ezáltal az OKT több szakasza
Budapesten és környékén megújult. Biatorbágynál a jelzésrendszert újra gondolva és
meghosszabbítva átalakították, ezáltal Törökbálintot is sikerült bekapcsolni a turista
útvonalhálózatba.
Rendeztek egy jelzésfestő-vezető tanfolyamot, mely szintén online képzésbe ment át a
járvány miatt. A gyakorlati képzést a szigorítások feloldása után tudták csak megtartani, ezért
a vizsga szeptember közepére tolódott, melyen 14 fő sikeres vizsgát tett.
Természetvédelmi és Természetismereti Bizottság:
Az eseménynaptárban meghirdetett Budapesten található tanösvényeket szerették volna
bemutatni a túrázóknak, de a járvány miatt csak a töredéke sikerült. Utolsó nagyobb túrájuk
november 7-én volt a Magaskő-kőfejtő emlékhelyen, a BTSSZ turista halottainak
emlékhelyénél, mely eltérő volt az eddigi rendezvényektől.
A programban felsorolt 129 túrából sajnos csak 95 túrát sikerült megtartani - körülbelül 6000
fővel - a járvány miatt.
A több mint száz esemény megszervezéséhez szükségünk van egy irodára, nyugdíjas
alkalmazottal, aki napi 6 órában fogadja a hívásokat, megírja az engedélykérelmeket és
megrendeléseket, összeállítja és sokszorosítja az útvonal-leírásokat, nevezési lapokat,
menetleveleket, összesíti az eredményeket, intézi a levelezést a társszervezetekkel. A Fővárosi
Önkormányzat támogatása nélkül ezt nem tudnánk biztosítani. A kapott pénzbeli támogatás
egy részét az alkalmazott 6 és félhavi bérére költöttük, a 2020-as eseménynaptár
kinyomtatására és a többfunkciós nyomtató-fénymásoló festékpatronjának töltésére
fordítottuk. Továbbá ebből biztosítjuk a szakmai lapok előfizetését (Magyar Turista, Turista
Magazin havilapok), a honlapot is tartalmazó és működtető szerver éves díja. Az iroda
fenntartásának egyéb költségeit és egyéb programjaink szervezési költségeit saját
bevételekből fedeztük.
Működés:
A szövetség működése nyilvános. Nyomtatott eseménynaptárunkon kívül honlapunkon és
facebook-oldalunkon is hirdettük programjainkat, miáltal követhető volt a tevékenységünk.
Éves eseménynaptárunkat minden évben összeállítjuk a következő évre a tagszervezetek és
bizottságok közreműködésével. A 2021-es évre a járvány miatt nem kerül nyomtatott
formában kiadásra, mert így anyagi veszteség nélkül lehet módosítani a beküldött
programokat, ha ismét szabadon lehet túrázni. Honlapunkon elérhető és letölthető az aktuális
rendezvények listája.
Közgyűlésünket május 21-én a jogszabályoknak megfelelően tartottuk volna meg, de a
járvány közbeszólt, ezért szeptember 17-én pótoltuk. A közgyűlési anyagokat a honlapon
nyilvánosságra hoztuk, a tagszervezetek vezetői előre megkapták (általában elektronikus
formában, csak külön kérésre postázzuk). A közgyűlés által elfogadott anyagok a bírósági és
a szövetségi honlapon elérhetők. A 2020. évi közgyűlés éves rendes közgyűlés volt.
Elnökségünk éves terv alapján dolgozik, általában havonta tart elnökségi ülést, de a rendkívüli
helyzet miatt március – április - május hónapban online ülést tartottunk. Június, augusztus,
szeptember és október hónapban a Curia utcai irodában jöttünk össze. November, december
hónapban szintén online ülést tartottunk.
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Az eseménynaptárban meghirdetett Természetbarát Tanács ülését, mely márciusban és
decemberben lett volna, a vírushelyzet miatt nem tudtuk megtartani.
Felügyelő Bizottságunk háromszor ellenőrizte a gazdálkodásunkat.
A budapesti tagegyesületek munkáját rendszeres tájékoztatással (honlap, hírlevél),
programjaik hirdetésével (eseménynaptár, honlap, alkalmanként hírlevél), tanácsadással,
képzésekkel (térképolvasó, túravezető tanfolyamok, jelzésfestő vezető tanfolyam),
kedvezményes térképvásárok lebonyolításával segítjük.
Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn számos szakmai és egyéb szervezettel. Legjelentősebb
kapcsolataink: Fővárosi Önkormányzat Sport Osztály, Budapesti Sportszövetségek Uniója,
Magyar Természetjáró Szövetség, Budapesti Diáksport Szövetség, Óbudai Sport-és
Szabadidő Nonprofit Kft, Pilisi Parkerdő Zrt. Budai Erdészete, Duna-Ipoly Nemzeti Park,
Magyar Természetvédők Szövetsége.
Önkénteseket és iskolai közösségi szolgálat keretében középiskolásokat foglalkoztatunk
rendezvényeinken.
Önkéntes segítőink jelentős része nyugdíjas, így nem csak a programok élvezőinek, hanem
ennek az önkéntes rétegnek is értelmes elfoglaltságot, a társadalomnak hasznos,
önbecsülésüket növelő tevékenységet biztosítunk.
A középiskolások közül a járvány miatt nagyon kevesen vállaltak önkéntes közösségi
szolgálatot.
A szövetség működéséhez, ill. a fenti munkáink végzéséhez a Fővárosi Önkormányzat által
nyújtott támogatásra nagyon nagy szükség van. Köszönjük.
Budapest, 2021. május 19.
Matolcsi György
a BTSSZ elnöke
„Az 502/2020. (XI. 16.) számú rendelet hatályos pontjai szerint a civil szervezetek személyes
jelenlétet igénylő közgyűlése - a gyülekezési tilalom miatt - nem rendezhető meg, viszont a
szavazásra elektronikusan, ülés tartása nélkül is sor kerülhet. A civil szervezet számviteli
törvény szerinti pénzügyi beszámolóját az ügyvezetés elfogadhatja azzal, hogy a
veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra össze kell hívni a közgyűlést és a
döntést meg kell erősíteni.”
Ezen határozat alapján tartottam meg az elnökségi ülést, melyen elfogadásra került a fenti
beszámoló és a pénzügyi beszámoló. Elektronikusan nem tudtuk megtartani, mert a
tagszervezeteink számítógépes rendszere elavult.
Budapest, 2021. május 19.
Matolcsi György
a BTSSZ elnöke
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