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A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) az 1873 óta alakult természetjáró szervezetek
hagyományainak folytatója és ápolója. Az 1987-ben önállósodott, és 1998 óta közhasznú
szövetség célja, hogy elősegítse a természetjáró-, aktív-, ökoturizmust, a természetjárás
szervezésének támogatásán keresztül az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a
természet védelmét. Az MTSZ tagszervezetein keresztül az egyik legnagyobb, tízezres
nagyságrendű aktív tagsággal rendelkező non-profit szervezet, jól kiépített és működő országos
hálózattal. Tagszervezetein keresztül tevékenysége az ország teljes területére kiterjed.
A magyarországi, közel huszonötezer kilométernyi jelzett turistaút kialakítása a természetjáró
szervezetek (egyesületek, szakosztályok) önkéntes munkájának eredménye, és egyben a
szervezett turisták által a közösség számára létrehozott közkincs.
Célunk a Magyarországon található mintegy 25 ezer kilométernyi turistaút digitalizálása, illetve
a természetjáráshoz köthető objektumok, szolgáltatások, élménypontok feltérképezése és az
adatok feltöltése az MTSZ térinformatikai rendszerébe . Ez teszi lehetővé a számítástechnikai
- webes alkalmazásokon, valamint mobil applikáción keresztül a turista útvonalakon való
tájékozódást, valamint a túra útvonalak kiválasztását, megtervezését a természetjárás iránt
érdeklődők számára.
A tárgyi és technikai fejlesztések és az ezek nyomán létrejött korszerű turisztikai szolgáltatások
lehetővé teszik, hogy a jövőben egyre több ember számára váljon vonzó szabadidős
alternatívává a természetben töltött idő.
A Magyar Természetjáró Szövetség számos területen tudta folytatni a hazai természetjárás
fejlesztését: egyebek mellett 1217 km jelzett turistaút újult meg 2016. végéig, fejleszteni tudtuk
az országos szolgáltatóhálózatunkat, valamint továbbra is megfelelő színvonalon tudtuk
működtetni és népszerűsíteni hazánk ikonikus jelvényszerző túramozgalmát, a Kéktúrát.
I.

A 2016. évi közhasznú és cél szerinti tevékenység összefoglalása

A Magyar Természetjáró Szövetségnek immár 50 éve emblematikus programja – első számú
terméke – az Országos Kéktúra (OKT) és az Országos Kékkör (Az Országos Kékkör
Magyarország három kéktúra-útvonalát fogja össze: az Országos Kéktúra, kiegészülve az
Alföldi Kéktúrával/AK és a Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúrával/DDK) jelvényszerző
túramozgalom szervezése, koordinálása, népszerűsítése, útvonalának karbantartása, fejlesztése,
tehát maga a Kéktúra.
1. TURISTAUTAK, VÍZITÚRAUTAK FELMÉRÉSE, KARBANTARTÁSA
Gyalogos turistautak
Az MTSZ-ben zajló felmérési tevékenység részeként 2016-ban megkezdődött a turistaúthálózaton elhelyezett útirányjelző, információs, valamint indító- és megközelíthetőséget jelző
táblák felmérése és ellenőrzése. 2016-ban a Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Upponyihegység, Gömör–Tornai-karszt, Cserehát, Gerecse, Vértes, Bakony, Keszthelyi-hegység,
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Somogyi- dombság, Zselic, Mecsek, Szekszárdi-dombság, Kiskunság, Nagykunság, Kis- és
Nagy-Sárrét, Zempléni-hegység, Bodrogköz, Nyírség, Hajdúság, Kőszegi-hegység, Zalaidombság objektumainak felmérése történt meg.
Az előkészítést követően 2016 áprilisától 2017. január elejéig tartó munka során minden egyes
helyszínen elvégeztük a telepített oszlopok és táblák telepítési helyének ellenőrzését
(koordináta – tervezési helyszínrajz és fotók segítségével), megtörtént a kivitelezés
minőségének ellenőrzése (láthatóság, esztétika), a táblák ellenőrzése azonosítókód alapján.
Az Országos Kékkör-táblaellenőrzés programhoz tartozó, ellenőrzött szakasz hossza: 2301,5
km. Az ellenőrzés során ebből a gyalogosan bejárt szakasz hossza mintegy 800 km. A teljes
körű terepi ellenőrzést követően megtörtént a feldolgozás az MTSZ térinformatikai
rendszerében, ami alapján javaslatot tudunk tenni a szükséges módosításokra.
Vízitúra-útvonalak felmérése
Az evezős vízi turizmus fejlődését szolgáló tevékenység a vízitúra-útvonalakon és azok mentén
fellelhető objektumok (veszélyes helyek, élménypontok, turisztikai értékkel bíró létesítmények,
az evezős infrastruktúra elemei, szálláshelyek, vendéglátóhelyek stb.) terepi bejárással történő
felmérése, az adatok digitális formában történő feldolgozása és megjelenítése. A konkrét, friss
és releváns adatok megjelenítése mellett a vízi turizmust fejlesztő, a felmért adatokra épülő
túratervek készítésével és publikálásával válik nemzetgazdasági értelemben hasznossá ez a
munka. A 2016-ban felmért Duna-szakaszok 500 km partvonalon gyűjtötte össze és
rendszerezte 1632 objektum adatait. A terepi mérések helyszínei: Hévíz (tavaszi tesztmérés),
Gemenc, Szentendrei-Duna, Ráckevei-Duna, Váci- Duna-ág, Rácalmási-Duna-ág. A terepi
felmérést követően elvégeztük az adatfeldolgozást, valamint a túraleírásokat készítettünk.
Az Országos Kékkörhöz kapcsolódó nyomvonalváltozások
Tulajdonosi vagy lakossági bejelentések alapján az Országos Kékkör teljes nyomvonalát érintő
módosítások kivizsgálása és elbírálása az MTSZ rendszeres tevékenysége. Egy-egy eset
kiértékeléséhez szükséges a helyszín, illetve a helyszínen a létesítendő nyomvonal bejárása,
pontosítása, valamint ezek után a speciális GPS-es bemérés. A felmért adatok birtokában kerül
sor a tulajdonosi egyeztetésre, sok esetben földhivatali adatkéréssel kiegészítve. A
hozzájárulások beszerzése után intézkedünk a jelzések átfestéséről, a nyomvonal
véglegesítéséről. A végleges, megváltoztatott és felmért utak adatait térinformatikusok
tisztítják, kiértékelik és a térinformatikai rendszerbe átvezetik. Az új útvonalak a
www.kektura.hu térképi felületein jelennek meg, ezzel tájékoztatva minden érdeklődő túrázót
a változásokról.
Turistajelzések felújítása, pótlása
Az MTSZ 2016-ban is jelzésfestési pályázatot írt ki tagszervezetei részére a Magyarország
területén található általános főjelzések (sáv, kereszt), általános céljelölő leágazó (háromszög,
négyzet, kör, ómega, rom, kápolna, emlékmű, pecsét és körút) turistajelzéseinek felújítására és
hiányzó jelzéseinek pótlásra. A munkában 43 tagszervezetünk vett részt, a kifizetett díj 11,3
millió forint volt.
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A pályázat keretében 2016 végéig összesen 1217 km jelzett turistaút újult meg. Az elfogadott
és ellenőrzött turistautak https://turistaterkepek.hu/portalwa/home/ honlapra kerültek fel.
2. RANGER- ÉS SZOLGÁLTATÓHÁLÓZAT FENNTARTÁSA
Rangerhálózat az Országos Kékkör mentén
Az Országos Kékkör nyomvonalának minőségbiztosítása érdekében 18 erdőgazdasággal az
MTSZ 2015-ben létrehozott egy együttműködési megállapodást, amely alapján az
erdőgazdaságok (Ranger Fenntartó Szervezetek) egy folyamatos monitorozást végző szervezeti
hátteret biztosítanak. A hálózat alkalmas a felhasználók által jelzett anomáliák ellenőrzésére, a
kisebb szükséges beavatkozások hatékony elvégzésére, vagy amennyiben a beavatkozás jellege
ezt nem teszi lehetővé, akkor a megfelelő kompetenciával rendelkező szervezet értesítésére, és
az elvégzett munka ellenőrzésére. 2016. évben
Szolgáltatóhálózat fenntartása
A Magyar Természetjáró Szövetség egyik kiemelt célja a magyarországi túrázás népszerűsítése.
Mindehhez az Országos Kékkör Szolgáltatóhálózatának kialakításával kívánunk megfelelő
hátteret biztosítani. Az MTSZ által karbantartott Országos Kékkör évente több ezer
természetjárónak nyújt kikapcsolódást. A természetjárók igényeit felismerve, a színvonalas
aktív pihenést szem előtt tartva 2015. évben indult el az Országos Kékkör
Szolgáltatóhálózatának szervezése, uniós támogatású projektek keretében. A Magyar
Természetjáró Szövetség – mint a kezdeményezés (projekt) gazdájának – célja, hogy az
Országos Kékkör nyomvonalán a túrázók kiszolgálására, biztonság- és kényelemérzetének
növelésére széles körű, elérhető szolgáltatási rendszer jöjjön létre.
A folyamatosan fejlődő gyalogos és kerékpáros szolgáltatóhálózat a látogatószám növelését és
a körzetben üzemelő, csatlakozó szolgáltatók működését, fejlődését is elősegíti.
Az intézményi partnerek, így különösen a nemzetipark-igazgatóságok, oktatási, ifjúsági és
kulturális intézmények, civil szervezetek, közvállalatok közreműködése fontos része a
kialakított szolgáltatóhálózatnak. Ezen szervezetek (mint stratégiai partnerek) esetében a
„szolgáltatás” nem alapvetően kedvezménynyújtás, hanem adott esetben programok,
kampányok, események koordinációja, közös megvalósítása, továbbá információk, adatok
szolgáltatása.
Az Országos Kékkör szolgáltatóhálózatának, vagyis a „kedvezményadó pontok hálózatának”
kedvezményei a Magyar Természetjáró Szövetség által kibocsátott Természetjáró Kártyával
(TEKA) vehetők igénybe. A kártya tulajdonosai 10–40% kedvezménnyel vehetik igénybe az
MTSZ által az Országos Kékkör nyomvonalán fekvő települések szolgáltatóinak, illetve az
állami szférába tartozó szolgáltatók – nemzetipark-igazgatóságok, erdészetek, Tourinformirodák, MOL, MÁV, MAHART – szállás-, utazási és vendéglátó ipari szolgáltatásait.
2016. évben a partnerek száma 128, a végpontok száma 321, a kerékpáros pontok száma 108.
A kerékpáros pontok részére a Magyar Természetjáró Szövetség térítésmentesen átad egy
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szervizcsomagot, amely az ún. alap szerszámkészletből áll, amelynek segítségével a kerékpáron
szükséges javításokat lehet elvégezni.
Az érdeklődőket a www.termeszetjarokartya.hu és a www.okkszolgaltato.hu honlapokon
tájékoztatjuk a hálózati pontokról és az aktuális elérhető szolgáltatásokról.

3. AZ MTSZ TÉRINFORMATIKAI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE ÉS
ÜZEMELTETÉSE
2016. évben szükségessé vált az MTSZ által a korábbi években kiépített térinformatikai alap
infrastruktúra és téradatbázis-környezet bővítése. Ennek keretében lehetővé vált:
•

•
•

A turistautak következő években várható gyorsított ütemű felmérése, a felmérések
hatékonyságának növelése. A fejlesztés lényeges része az MTSZ részére kifejlesztett
bejárás-tervező-, és-optimalizáló megoldás, amely a bejárási (felmérési) útvonalak
készítésére, újratervezésére alkalmas, valamint biztosítja az úthálózat, a bejárási
útvonalak állományainak exportálását a terepi laptopokra.
A ranger-rendszer egész országra kiterjedő működtetése.
Folyamatos, 5 méter pontosságú adatszolgáltatás a felmért túraútvonalakról a Nemzeti
Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal (Nébih) Erdészeti Igazgatósága részére, amely
ezeket az általa üzemeltetett Erdőtérkép (www.erdoterkep.nebih.gov.hu ) honlapján
jelenteti meg. Az MTSZ szavatolja, hogy az általa átadásra kerülő adatok hiteles mérési
eredmények alapján kerültek rögzítésre, technikailag alkalmasak arra, hogy a Nébih a
technikai környezet útján a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye.

A rendszer üzemeltetésének keretében a legfontosabb feladat a rendszer téradatokkal való
feltöltése, a feltöltött tartalmak folyamatos monitorozása és frissítése, a térinformatikai adatok
térbeli és attribútum-szintű pontosságának és helyességének, valamint konzisztenciájának és
kompatibilitásának biztosítása. Az adatfeltöltés során elsőként az MTSZ főbb „termékeit”,
túráit vettük figyelembe (többek között az Országos Kékkör nyomvonalát, valamint a
kerékpáros, tematikus és regionális útvonalaikat). Ehhez kapcsolódóan kerültek a rendszerbe
az érdekes pontok (POI-k) – fő-, és al-struktúra szerint tematikusan rétegekre bontva –, többek
között az OKK bélyegzőhelyei és szolgáltatói hálózatának pontjai, a főbb szálláshelyek és
attrakciók, illetve a közlekedés főbb csomópontjai. Az adatok publikálásával jelentős
mértékben nőtt a rendszer információtartalma és az egyes funkciók használhatósága (például
bővültek a túratervezés területei).
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4. SZERVEZETT TERMÉSZETJÁRÁS FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA
A Magyar Természetjáró Szövetség egy hagyományos civil szervezet, melybe annak érdekében
tömörültek a tagszervezetek, hogy segítsék kialakítani a természetjárás ún. szervezett formáját.
A jelzett turistautak, a turista objektumok (pihenőhelyek, esőházak), az ún. nyílt túrák, a
teljesítménytúrák mind-mind az egyesületekbe szerveződött turisták önkéntes munkájának
eredményeként jöttek létre. Azon túl, hogy a szövetség a tagok körén kívüli, egyéni túrázók
számára is kínál szolgáltatásokat, felvállalva ezt a közfeladatot, továbbra is fontosnak tartja a
szervezett természetjárás megőrzését.
2016. évben a Szövetség a szervezett természetjárás fejlesztése érdekében 7,3 millió forinttal
támogatta megyei szintű tagszervezeteit.
Az MTSZ feladata a magyarországi turizmus kulturális emlékeinek megőrzése, a Szövetség
birtokában lévő, maradandó iratok megőrzése, az archívum fejlesztése.
A szövetség országos központjában lehetőséget nyújtunk az egyesületek által szervezett túrák
részvételi díjainak befizetésére, túrákon, rendezvényeken adandó oklevelek önköltségi áron
való nyomtatására. Igény szerint szakmai (jogi, marketing, sportszakmai, szervezési)
szaktanácsadást nyújtunk, amihez további szakemberek bevonása szükséges.
A feladatok ellátását, a fejlesztések elvégzését a szövetség csak megfelelő színvonalú
intézményi (üzemszerű) működéssel képes biztosítani. A természetjárás teljes szegmensének
lefedése, melyre egyedüli szervezetként hivatott a hazai közéletben, hozzáértő apparátust, kellő
dologi hátteret, megfelelő nagyságrendű működési költségvetést tesz szükségessé.
Az országos hatáskörű szövetségnek a tagság és bármely érdeklődő számára könnyen
megközelíthető helyen, Budapest központjában tart fenn állandó, az ügyviteli munkára és az
ügyfélfogadásra megfelelő irodahelyiséget.
A szövetség országos központjában jelenleg 55 állandó munkatárs dolgozik. A megfelelő szintű
működéshez adminisztratív, kommunikációs és szakmai részlegek fenntartását kell biztosítani,
a munkatársak bérével, a dologi kiadások fedezetével együtt.

5. RENDEZVÉNYEK, TÚRAMOZGALOM SZERVEZÉSE
Gerecse teljesítménytúra
A Magyar Természetjáró Szövetség számos – több ezer embert is megmozgató – rendezvényt
szervezett 2016-ban, amelyek közül kiemelkedik az MTSZ közreműködésével megrendezett
Gerecse 50 teljesítménytúra. Ezen több mint tízezren vettek részt tavaly. Ez a szám egyedülálló
a hazai teljesítménytúrák között, ugyanis előtte soha ennyien nem vettek részt ilyen jellegű
szervezett túrán Magyarországon. A célcsoport minden olyan túrázni szerető ember, aki
legalább 10 km-es távon el tud indulni, illetve szintidőn belül tudja teljesíteni azt. A résztvevők
száma meghaladta a 10000 főt. A program felépítését tekintve egy egynapos teljesítménytúra,
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ami 2016-ban április 16-án került megrendezésre. Az MTSZ részéről 35 fő rendezőt, rajt- és
célrendszert, online és offline kommunikációt, valamint az online nevezés lehetőségét az MTSZ
biztosította a rendezvényhez.
TeSzedd a Kéken!
A Magyar Természetjáró Szövetség 2016-ban harmadik alkalommal csatlakozott az országos
TeSzedd! hulladékgyűjtési programhoz TeSzedd a Kéken! elnevezésű programjával azzal a
céllal, hogy 2016 tavaszán is sikeresen megtisztítsa az Országos Kékkör útvonalát a hulladéktól.
A program mindamellett hogy a természeti értékeink közös védelmére, a környezet tudatosság
növelésére fókuszál, szemléletformálásra is alkalmas. Elsődleges célcsoportjai a
tanintézmények és iskolák, erdészetek, valamint vállalatok, cégek, magánszemélyek és
gyermekes családok voltak. 2016 tavaszán közel ezer önkéntes vett részt a TeSzedd a Kéken!
környezetszépítő mozgalmunkban, akik mintegy félezer zsák hulladékot gyűjtöttek össze az
Országos Kékkör útvonaláról.
Természetjárók Napja
Ugyancsak óriási népszerűségnek örvendett a 2016. szeptemberében megtartott Természetjárók
Napja, amelyet 28. alkalommal rendezett meg a Magyar Természetjáró Szövetség. A
rendezvény célja az elnökség által kitüntetésre jogosult tagok számára a kitüntetések átadása.
Ez egy protokolláris, hagyományos rendezvénye szövetségünknek. A célközönsége a
tagszervezeteink összes tagja, azon belül is a kitüntetettek maguk és egyesületeik. Kb. 500 fő
vett részt az eseményen, amelyet 15 MTSZ-es önkéntes segített lebonyolítani.
Bakancslista – INDEX
A lehető legszélesebb célcsoport elérése érdekében az MTSZ támogatási együttműködést kötött
az Index.hu Zrt.-vel, amelynek keretei között Magyarország egyik legolvasottabb
hírportáljának videós stábja végigjárja az Országos Kéktúrát Hollóházától az Írott-kőig, és erről
egy 30 részes sorozatot készít. A Bakancslista nevű sorozatból 2016-ban 10 rész jelent meg. Az
MTSZ munkatársai aktívan részt vettek és vesznek a sorozat elkészítésében, beleértve az utazás
és a szállás megszervezését,valamint a lehető legtöbb természeti és kulturális látnivaló
bemutatását.

6. TERMÉSZETJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS, A TERMÉSZETI
ISMERETEK BŐVÍTÉSE A TERMÉSZETJÁRÁST ELŐSEGÍTŐ ONLINE
SZOLGÁLTATÁSOK
Turista Magazin kiadása
A Turista Magazin a szervezett és az érdeklődő turisták szakmai kiadványa 11 alkalommal
jelenik meg évente, havonta 11 ezer példányban, 84 oldalon. A Magyar Természetjáró
Szövetség és a Turista Magazin kiemelt feladatának tartja a természetjárás népszerűsítését és
7
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szépségének bemutatását. Célja, hogy minél több hírt tudjon adni az országban zajló
természetjáró eseményekről, a turista egyesületek által szervezett teljesítménytúrákról,
turistatalálkozókról, egyéb rendezvényekről ezzel is népszerűsítve a természetjárást és az
egyesületek tevékenységét.
Az újság közel 25%-kal tudta növelni az előfizetők számát (1800 előfizető) és 30%-kal az
egyedi értékesítés volumenét, ami a jelenlegi zsugorodó lappiacon egyedülállónak számít.
Turistamagazin.hu
A szövetség legfontosabb és leghatékonyabb kommunikációs csatornája a hosszú évek alatt
piacvezetővé vált online természetjáró portál a www.turistamagazin.hu volt, amely 2016-ban
közel 32 százalékkal tudta növelni a felhasználóinak számát: 466 ezerről 615 ezerre emelkedett
az egyedi látogatók száma, az oldalletöltések pedig meghaladták az egymilliót, míg 2015-ben
ez a szám 754 ezer volt. Akárcsak a nyomtatott Turista Magazin, a www.turistamagazin.hu
portál is elsősorban a magyarországi, illetve a Kárpát-medencében és a környező országokban
található természeti és épített turisztikai attrakciókat mutatja be. Ugyancsak dinamikusan
gyarapodott a Turista Magazin Facebook-oldalának közössége is: 2015 végén még 27 625
követője volt az oldanak, 2016. december 31-én viszont már 47 242-en lájkolták a magazin
közösségi weblapját.
Kéktúra.hu
Az Országos Kéktúra bemutatására és népszerűsítésre létrehozott kektura.hu 2016 nyarán újult
meg, és az új honlap tartalmi és grafikai megoldásai is az MTSZ berkein belül készültek. A
változásoknak köszönhetően átláthatóbbá váltak a kektura.hu al-oldalai, továbbá
egyszerűsödött a menüstruktúra, és könnyebb lett a navigáció is az oldalon. A térképi
megjelenítésnél, köszönhetően az aktualizált adatfeltöltéseknek, már az új, nagy pontosságú,
GPS-alapú felmérések alapján felmért nyomvonal szerepel. Új és hasznos funkciója az
oldalnak, hogy a pecsételő dobozokon lévő QRkód leolvasása után a telefonon megjelenik az
adott szakasz leírása, amivel a terepen való eligazodás vált egyszerűbbé. Az oldalon
folyamatosan az év közben bekövetkezett szükségszerű nyomvonalváltozások lekövetése a
weboldalon, adattartalmak aktualizálása is megtörténik. Feltöltésre került a teljes útvonal GPSre áttölthető formátumú nyomvonala is.
Természetjáró.hu, mtsz.org
A www.turstamagazin.hu és a www.kektura.hu mellett nagy szerepet kapott még a szövetség
kommunikációjában a www.termeszetjaro.hu és az mtsz.org oldal, amelyeken az MTSZ
elsősorban a tagszervezeteit és tagságát látja el hasznos információkkal.
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II.

Költségvetési támogatás felhasználása

A Magyar Természetjáró Szövetség 2016. évben a következő költségvetési támogatásokban
részesült szerződés szerint:
Támogatási
időszak

Támogatási program megnevezése
Regionális Operatív Program Országos Kékkör nyomvonal és attrakciók
fejlesztése Észak-Magyarország régió, kiemelt
Regionális Operatív Program Országos Kékkör nyomvonal és attrakciók
fejlesztése Észak-Magyarország régió
Regionális Operatív Program Országos Kékkör nyomvonal és attrakciók
fejlesztése Észak-Alföld régió
Regionális Operatív Program Országos Kékkör nyomvonal és attrakciók
fejlesztése Dél-Alföld régió
Regionális Operatív Program Országos Kékkör nyomvonal és attrakciók
fejlesztése Közép-Dunántúl régió
Regionális Operatív Program Országos Kékkör nyomvonal és attrakciók
fejlesztése Közép-Dunántúl régió BKÜ
Regionális Operatív Program Országos Kékkör nyomvonal és attrakciók
fejlesztése Dél-Dunántúl régió
Regionális Operatív Program Országos Kékkör nyomvonal és attrakciók
fejlesztése Nyugat-Dunántúl régió
Regionális Operatív Program Országos Kékkör nyomvonal és attrakciók
fejlesztése keretében konzorciumi partnerektől átvett promóciós eszközök
Emberi Erőforrások Minisztériuma: szabadidősport támogatás
visszafizetése
Emberi Erőforrások Minisztériuma: szabadidősport támogatása
Személyi jövedelemadó 1%-a, cél szerinti és közhasznú tevékenységek
Állami és központi költségvetéstől kapott támogatás összesen:

Támogatás
összege a
támogatási
időszak alatt

2016. évben
megkapott
támogatás

2013-2015

264 179

46 866

2013-2015

96 603

9 857

2013-2015

46 305

4 660

2013-2015

146 896

36 959

2013-2015

76 170

17 058

2013-2015

58 310

3 681

2013-2015

102 977

21 775

2013-2015

48 414

8 182

2016

31 695

31 695

2015-2016

300 000

-6 098

2016-2017
2016

300 000

300 000
816
475 451

A Regionális Operatív Program keretében 2016. évben megkapott támogatás a 2013-2015. évben felmerült dologi
és fejlesztési kiadások pénzügyi elszámolásához kapcsolódott.

Az Országos Kéktúra gyalogos úthálózata, a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, valamint a
regionális túraútvonalak téradatalapú felmérése és nyilvántartása projektek keretében az MTSZ
20 konzorciumi partnerével közösen összesen 2,688 milliárd értékű fejlesztést hajtott végre
2013-2015. évben. A projektek fizikai befejezése 2015. év végén megtörtént, 2016. május
közepéig a pénzügyi elszámolás is lezárult.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a szabadidősport támogatási keretből 2016. évben 300
millió forint támogatást nyújtott. A támogatásból 15 millió forint volt a fejlesztési célra, és 285
millió forint a személyi jellegű kiadásokra nyújtott támogatás. A támogatás célja egyrészt a
Regionális Operatív Programok által nem érintett turista útvonalak felmérése- karbantartása, a
térinformatikai rendszer továbbfejlesztése és üzemeltetése, valamint a természetjárást elősegítő
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online szolgáltatások fejlesztése volt. A támogatás felhasználásának határideje 2017. január 31.
A 2016. évben a felhasznált összeg 285 millió forint.
A 2016. évben kapott támogatások és adományok felhasználásának részletes adatait az 1.
számú melléklet tartalmazza.

III.

Egyéb közhasznú célra kapott támogatás és adomány

Az MTSZ 2016. évben is jelentős összegű adományt kapott magyarországi jogi személyektől.
Az MTSZ tevékenységének legnagyobb támogatói voltak: az OTP Bank Nyrt, a MOL Magyar
Olaj- és Gázipari Nyrt, a Magyar Posta Zrt, valamint a Regionális Operatív Programokban
résztvevő Erdészetek.
A támogatásokat az MTSZ a következő közhasznú és cél szerinti tevékenységeire használta fel:
Megnevezés
Egyéb jogi személyek támogatása és adománya pénzbeli
Egyéb jogi személyek támogatása és adománya természetbeni
Felhasználás:
Túraútvonalak nyomvonal és attrakciók karbantartása, fejlesztése
Természetjárók térinformatikai rendszerének üzemeltetése
Rendezvények, versenyek támogatása
Túramozgalmak szervezése
Könyvtár, archívum fejlesztése és üzemeltetése
TEKA kedvezménykártya rendszer és szolgáltatóhálózat
Turista Magazin kiadása
Online túratervezés fejlesztése
Megyei feladatok támogatása
Tagsági kártya rendszer
Interaktív honlap fejlesztése és üzemeltetése
Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése
Természetjárás népszerűsítése, marketing
Közhasznú működés közvetett ráfordításai, szervezet, működés
Felhasználás összesen

IV.

Összeg
133 160
3 337
29 200
4 100
4 900
5 600
1 000
5 700
6 300
1 300
6 000
600
1 100
400
16 290
54 007
136 497

Közhasznú tevékenység bevételei és kiadásai

A Szövetség nettó árbevétele 8%-kal csökkent 2015. évhez képest. Ezen belül a közhasznú
tevékenység árbevétele lényegében nem változott, a vállalkozási tevékenység árbevétele pedig
28 %-kal csökkent. A vállalkozási tevékenység árbevétele a számbavételi szabályok miatt
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csökkent 8,9 millió forinttal, mivel az ingatlanhasznosítás árbevétele 2016. január 1-től nem
minősül vállalkozási tevékenységnek. Az egyéb bevételek (amelyek a megkapott és felhasznált
támogatásokat is tartalmazzák) 39%-kal csökkent a megelőző évhez képest. Ennek oka, hogy
az Országos Kéktúra gyalogos úthálózata, a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, valamint a
regionális túraútvonalak téradat-alapú felmérése és nyilvántartása projektek 2015. december
31-én lezárultak, csak a pénzügyi elszámolás lezárása történt meg 2016. május közepén.
A Szövetség a saját és tagszervezetek által kiadott igazoló füzetek, kiadványok, térképek
értékesítéséből 2016. évben 38,3 millió forint nettó árbevételt ért el. Az értékesítésből 24,2
millió forint volt 2015. évben kiadott, és a Regionális Operatív Programok Turisztikai
Attrakciófejlesztés pályázat megvalósításában közreműködő konzorciumi partnerektől átvett
Országos Kékkör térképes túrakalauz kiadvány bevétele.
A Szövetség által kiadott Turista Magazin értékesítésének árbevétele 28,3 millió forint volt.
A felmerült közhasznú és cél szerinti tevékenység ráfordításai jelentősen csökkentek 2015.
évhez képest: az összes ráfordítás alig több mint fele volt a megelőző évinek. Elsősorban az
anyagi jellegű és a személyi jellegű ráfordítások csökkentek. Mindkettő a Regionális Operatív
Programok Turisztikai Attrakciófejlesztés című pályázat 2015. évi lezárásának következménye.

V.

Vállalkozási tevékenység

A Szövetség 2016. évben végzett tevékenységei közül két tevékenység minősült vállalkozási
tevékenységnek:
Az egyik a Turista Magazinban hirdetési felületek értékesítése amely a tavalyi évvel azonos,
29,7 millió forint bevételt eredményezett. Ezen felül 2015. szeptembertől az MTSZ nyújtotta a
pénzügyi – számviteli szolgáltatásokat az általa alapított. Turistacentrum Kft-nek, amelynek
bevétele 0,8 millió forint volt 2016. évben.
A Turista Magazin hirdetési tevékenység közvetlen és felosztott költsége 15,1 millió forint, a
nyújtott pénzügyi – számviteli szolgáltatás közvetlen és felosztott költsége pedig 6,2 millió
forint volt.
A Turista Magazin előállítási költséget, valamint az az egyéb közvetett költségeket bevétel
arányosan osztottuk meg, a vállalati általános költségeket (pl. iroda bérleti díj) pedig
létszámarányosan.
A vállalkozási tevékenység bevétele 30,5 millió forint volt, amely 4,73%-a a vállalkozási és
közhasznú, valamint cél szerinti 645 millió forint bevételének. Mivel a vállalkozási
tevékenység bevétele 2016. évben sem haladta meg a kedvezményezett 15% mértéket, ezért a
vállalkozási tevékenyég után adófizetési kötelezettség nem keletkezett.
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VI.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Saját
tőke
összesen

Megnevezés
Nyitóállomány az év elején
Előző évi eredmény átvezetése
eredménytartalékba
Összesen

99 828

Induló /
Jegyzett
tőke

A saját tőke változása
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel
Adózott eredmény
Összesen
Záró állomány az év végén

Adózott
eredmény
vállalk-i
tev-ből

76 442

-3 626

18 039

0

14 413
14 413

3 626
3 626

-18 039
-18 039

-450
-450
-450

8 952
8 952
8 952

-10 000
8 502
-1 498
98 330

Adózott
eredmény
alaptev.
ből

8 973

0
0

Tőke
tartalék

-10 000

0
8 973

-10 000
80 855

2016. évben a Magyar Természetjáró Szövetség 10 millió forint pótbefizetést teljesített a 100%os tulajdonában lévő Turistacentrum Kft-nek. Erre forrást teremtett az MTSZ 2016. évi
vállalkozási tevékenységből keletkezett nyeresége.

VII.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

A vezető tisztségviselők, és más választott tisztségviselők sem munkaviszonyból eredően, sem
más jogcímen nem kaptak juttatást a Szövetségtől. A választott tisztségviselők semmilyen
kölcsönt, előleget stb. nem vett fel a Szövetségtől.
A Szövetségnek nincs nyugdíjfizetési kötelezettsége a vezető tisztségviselőkkel, és a választott
testületek tagjaival szemben.
VIII.

Közhasznú szervezet bemutatása

VÁLASZTMÁNY
A Magyar Természetjáró Szövetség Választmánya 2016. május 21–i VÜH-10 (2016. 05. 21)
számú határozatával elfogadta a 2015. évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletét.
Az MTSZ 2016. december 31-én hatályos Alapszabályát a 2015.01.17- küldött közgyűlés
fogadta el. A jelen beszámoló fordulónapját követően jelenleg is hatályban van.
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ELNÖKSÉG
Az MTSZ ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség, melynek tagjait a Választmány 4 évre
választja meg.
A Magyar Természetjáró Szövetség elnökségének személyi összetétele 2016. december 31-én:
Elnök:

Garancsi István

Tiszteletbeli elnök:

Thúróczy Lajos

Az elnökség tagjai:

Asbóth Katalin
Csiba Ágoston
Mártonné Máthé Kinga
Nagy Zoltán Péter
Németh Imre
Dr. Rosztóczy András
Dr. Seregi János
Szollár Domokos

Az Elnökség feladata és hatásköre:
Az ellátandó feladatok vonatkozásában stratégiai döntéseket hoz, meghatározza az elindítandó
projekteket (munkafeladatok), ezek lényegi tartalmát, költségvetését. A futó projektek
vonatkozásában legalább elnökségi ülésenként ellenőrzi ezek állását, operatív végrehajtását.
Dönt pályázatokon való részvételről. Az elnökség tagjai operatív munkát csak abban az esetben
látnak el, ha erre a konkrét feladat meghatározásával az elnökség a tagot erre kifejezetten
felkéri. Az elnökség az általa meghatározott projektek vonatkozásában szükség esetén egyezteti
az igazgatóval a projektek végrehajtásának módját, az abban résztvevők körét.
Az elnökség az országos központ igazgatójával közösen alakítja ki a szövetség országos
központjának munkaszervezeti rendjét (szervezeti háló). Az elnökség fenti egyeztető és
ellenőrző tevékenységét az igazgatón keresztül, e szervezeti rend figyelembe vételével végzi.
Az Elnök és az Elnökség feladataikat társadalmi megbízatásban végzi.
A Szövetség Országos Központja
A Szövetség Országos Központjának vezetője az Igazgató, aki a az Elnökség irányítása alatt
folyamatosan intézi a Szövetség ügyeit, szervezi és összehangolja a választmány és az elnökség
határozatainak végrehajtását, gyakorolja a munkáltatói jogokat az MTSZ Országos
Központjának beosztott munkatársai felett.
Ellenőrző Testület
A Szövetség felügyelő szerve az Ellenőrző Testület.
13
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Az Ellenőrző Testület tagjai:
Elnök:
Tag:

IX.

Szabó Imre
Dúl Zita
Dr. Gyökeres Zoltán

A közhasznúsági jogállás megtartásának, illetve a megfelelő társadalmi
támogatottságának bemutatása

A 2011. évi CLXXV. törvény 32. §-a alapján a Magyar Természetjáró Szövetség ezúton
nyilatkozik, hogy a törvény szerint a tárgyévet megelőző két lezárt üzleti évének
vonatkozásában az éves árbevétele az 1.000.000,- forintot meghaladja, illetve két év
egybeszámított adózott eredménye nem negatív.
A megfelelő társadalmi támogatottság a Szövetségnél kimutatható, mivel a közhasznú
tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét. (20152016. évre vonatkozóan a két év átlagában ez az arány 65%.)
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számú melléklet

1.

Kapott támogatások, adományok és azok felhasználása 2016.
adatok: ezer forint
Támogatás
Támogatási program keretében 2016. évben
2016.
összege a
elszámolt ráfordítás (*)
Támogatási
évben
Támogatási program megnevezése
támogatási
időszak
megkapott
időszak
támogatás
Személyi
alatt
Felhalmozás Dologi
Összesen
jellegű
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal és
2013-2015
264 179
46 866
23 170 16 685
39 855
attrakciók fejlesztése ÉszakMagyarország régió, kiemelt
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal és
2013-2015
96 603
9 857
4 503
4 503
attrakciók fejlesztése ÉszakMagyarország régió
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal és
2013-2015
46 305
4 660
2 721
2 721
attrakciók fejlesztése Észak-Alföld
régió
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal és
2013-2015
146 896
36 959
8 578
207
8 785
attrakciók fejlesztése Dél-Alföld
régió
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal és
2013-2015
76 170
17 058
2 158
2 158
attrakciók fejlesztése KözépDunántúl régió
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal és
2013-2015
58 310
3 681
2 791
2 791
attrakciók fejlesztése KözépDunántúl régió BKÜ
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal és
2013-2015
102 977
21 775
1 979
1 979
attrakciók fejlesztése Dél-Dunántúl
régió
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal és
2013-2015
48 414
8 182
2 583
2 583
attrakciók fejlesztése NyugatDunántúl régió
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal és
attrakciók fejlesztése keretében
2016
31 695
31 695
8 249
8 249
konzorciumi partnerektől átvett
promóciós eszközök
Emberi Erőforrások Minisztériuma:
szabadidősport támogatás
2015-2016
300 000
-6 098
5 356
5 356
visszafizetés
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Támogatási program
megnevezése

Támogatás
Támogatási program keretében 2016. évben
2016.
összege a
elszámolt ráfordítás (*)
Támogatási
évben
támogatási
időszak
megkapott
Személyi
időszak
Felhalmozás Dologi
Összesen
támogatás
jellegű
alatt

Emberi Erőforrások Minisztériuma:
2016-2017
szabadidősport támogatása
Személyi jövedelemadó 1%-a, cél
szerinti és közhasznú
2016
tevékenységek
Állami és központi költségvetés összesen:
Egyéb jogi személyek: célszerinti
és közhasznú tevékenységek
2015-2016
pénzbeli támogatása, adomány
Egyéb jogi személyek: célszerinti
és közhasznú tevékenységek nem
2016
pénzbeli támogatása, adomány
Egyéb jogi személyek összesen
Mindösszesen

300 000

300 000

285 000

816
475 451

816
53 839

285 000
816

25 957

285 000

364 796

35 964

133 160

229 000

145 000

97 196

3 337

3 337

3 337

148 337
623 788

0 100 533
53 839 126 490

3 337
35 964
320 964

136 497
501 293

(*)az utófinanszírozott támogatások esetében a felhasználás adatai nem tartalmazzák a 2016. évben megkapott
támogatás előző években felhasznált részét. Utófinanszírozott támogatások: Regionális Operatív Program Országos
Kékkör nyomvonal és attrakciók fejlesztésének támogatásai.
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