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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 nonprofit szervezet, jól kiépített és hatékonyan
működő országos hálózattal. A tagszervezetek támogatásán és munkájuk megszervezésén túl
az MTSZ számos egyéb módon és csatornán járul hozzá közvetlenül a természetjárás
népszerűsítéséhez: koordinálja a turistautak jelzésfestését, „működteti” a legendás kéktúrás
mozgalmakat, kiadja a kategóriájában piacvezető Turista Magazint, valamint az immár 85 ezer
követővel rendelkező www.turistamagazin.hu weblapot, továbbá számos rendezvényt,
eseményt szervez. 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.
Az MTSZ 2017-ben is folytatni tudta a természetjárás infrastruktúrájának megújítását;
egyebek mellett az „MTSZ JELZÉSFESTÉS 2017” pályázat keretében 2017 végéig összesen
1673 km jelzett turistaút újult meg. Ugyancsak fontos eleme volt a szövetség munkájának az
országos jelölt turistaút-hálózat precíziós, nagy pontosságú, GPS-alapú felmérése; 2017-ben
közel 2300 km jelzett turistaút nyomvonalának digitális rögzítését és feldolgozását végeztük
el, továbbá pontosításra kerültek az Országos Kéktúra nyomvonalának változásai is.
Az elmúlt év munkái közül kiemelkedik, hogy 2017. július 15-én nyilvánosan is elindult az
MTSZ online térképes, tematikus túraajánlója, a termeszetjaro.hu weboldal, fejleszteni tudtuk
az országos szolgáltatóhálózatunkat, valamint továbbra is megfelelő színvonalon tudtuk
működtetni és népszerűsíteni hazánk ikonikus jelvényszerző túramozgalmát, a Kéktúrát.
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I.

A 2017. 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 felmérése, karbantartása
Az előzetes tervek alapján 2017-ben optimalizáltabb formában folytattuk az országos jelzett
turistaút-hálózat precíziós, nagy pontosságú, GPS-alapú felmérését. Az elmúlt évek
tapasztalatait beépítve 2374,9 jelzett turistaút nyomvonalának digitális rögzítését és
feldolgozását végeztük el, továbbá pontosítottuk az Országos Kéktúra nyomvonal változásait
is, ami további felmérési adatokat eredményezett.
Nyomvonalváltozások felmérése az Országos Kéktúra (OKT) útvonalán
Az Országos Kéktúra útvonalának – mint a legfrekventáltabb, legtöbbet járt jelzett turistaútnak
– a kényszerű változásait mértük fel, hiszen az itt jelentkező nyomvonal-ellehetetlenülések
azonnali megoldást kívántak. Ilyenek a széltöréskárok, elterelések, magántulajdonosi
lekerítések. Ezen események következményei elkerülhetetlen nyomvonalváltozásokkal jártak.
A tulajdonosi egyeztetések után az új nyomvonalak megtalálása, kijelölése és megvalósítása
közben célirányos felmérési munkát végeztünk. A terepi adatgyűjtéseket a vonalak tisztítása
követte, majd ezek bekerültek a központi térinformatikai rendszerünkbe.
A frissített, aktualizált adatokat a saját portálunkon, térképeinken rendszeresen publikáltuk. Így
az Országos Kéktúra éppen aktuális útvonaláról, továbbá az egyes változásokról szóló hírek
mind weboldalainkon, mind a kéktúra hivatalos Facebook-oldalán kellő tájékoztatást
biztosítottak a túrázók, kirándulók népes táborának. Ezt a legfrissebb nyomvonalat jelenítettük
meg a 2017 decemberében kiadásra került új OKT-füzetben (Országos Kéktúra igazolófüzet és
útvonalvázlat) is.
2017-ben a következő helyeken voltak különböző mértékű és fajsúlyú, OKT-t érintő
nyomvonalváltozások.
1. Alpokalja, Vas-hegy és Kőszeghegyalja: Csepreg-Kincsédpusztánál
2. Nyugat-Dunántúl, Rábaköz: az Ablánci malomnál
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3. Nyugat-Dunántúl, Hévízi-völgy: a Hévízi-tó környékén
4. Balaton-medence, Tapolcai-medence: Tapolca központjában és a vasútállomásnál
5. Balaton-medence, Tapolcai-medence: a Köves-hegynél, a Láz-tetőnél, a Hajagosnál
6. Balaton-felvidék, Káli-medence és Monoszlói-medence: Szentbékkállánál, Balatonhenyénél,
az Öreg-hegynél
7. Balaton-felvidék, Monoszlói-medence: Balatonhenye északkeleti részén
8. Dunántúli-középhegység, Badacsony–Gulács-csoport: a Csobánc és Szentbékkálla között
9. Dunántúli-középhegység, Keszthelyi-hegység: Gyenesdiás és Vállus között
10. Dunántúli-középhegység, Bakonyalja: Városlőd északi részén
11. Dunántúli-középhegység, Északi-Bakony: Veimpusztánál
12. Dunántúli-középhegység, Északi-Bakony: Bakonynána nyugati részén
13. Dunántúli-középhegység, Keleti-Bakonyban: Kisgyónbánya környékén
14. Dunántúli-középhegység, Gerecse hegység: a Pörös-hegy déli részén
15. Budai-hegység és Pilis hegység, Dorogi-medence: Piliscsabánál
16. Budai-hegység: a Hármashatár-hegyen
17. Budai-hegység, Pilis hegység, Solymári-völgy: a Rozália téglagyár és a 10-es út között
18. Északi-középhegység, Cserhát hegység: Hollókőnél, a Szár-hegy déli részén
19. Északi-középhegység, Cserhát hegység: Felsőtold északnyugati részén
20. Északi-középhegység, Cserhát hegység: Alsótoldtól délre, a Bableves csárdánál
21. Északi-középhegység, Déli-Bükk: Szarvaskő településtől nyugatra
A nyomvonalváltozásokkal összefüggésben felmért turistaút hossza 89,4 km volt.
A változások után az OKT nyomvonalának hossza 1164,1 km-re változott.
Hálózatos, tájegységenkénti turistaút-felmérés
A tervezetteknek megfelelően a népszerű, turisztikai szempontból fokozott látogatottságú
tájegységekkel folytattuk a turistautak felmérését. Így döntően az északi területekre
koncentráltunk, mint a Bükk-vidék és a Tokaj–Zempléni-hegyvidék. Azonban a tárgyév
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áprilisának második felében olyan mértékű havazás borította be az Északi-középhegység
erdőségeit, amely a már zöldbe borult erdőrészek szempontjából katasztrofálisnak bizonyult. A
lombos fák hóterhelése olyan mértékű ágtörést és fakidőlést eredményezett, amely a turistautak
bejárását is teljes mértékben megakadályozta. Csak a Bükk hegységben ez több mint 10 000
hektár erdőt érintett, és még a mai napig vannak járhatatlanná vált jelzett turistautak. A
természeti katasztrófa után szükségszerűen módosítottuk a felméréssel kapcsolatos további
terveinket. A célterületek átcsoportosítása a fővároshoz közeli, alacsonyabb régiókra
korlátozódott, ahol a turistaút-hálózat sűrűségét, látogatottságát, valamint a tájegységek közötti
kapcsolódást, így azok átjárhatóságát vettük alapul.
Több, Budapest közeli tájegységben az elmúlt évek méréseinek folytatását, kiegészítését,
frissítését végeztük el, így a Börzsönyben további 724 km-t, a Duna menti síkságon 334 km-t,
a Mezőföldön pedig 39 km-t mértünk fel. Teljes egészében befejeztük a Vértes–Velenceihegyvidék turistaútjainak már korábban elkezdett, komplex felmérését 517,1 km-rel, valamint
elindítottuk a felmérői munkákat a Visegrádi-hegységben 426,4 km hosszan. Az egyes,
jellemzően sűrű infrastruktúrával rendelkező hegyvidéki területek összekötéseként – mivel a
turistautak nem állnak meg az egyes hegységek lábainál, hanem folytatódnak – átnyúltunk
olyan területekre is, ahol ritkább a turistaút-hálózat. Ilyen levezetéseknek köszönhetően a
Komárom–Esztergomi-síkság területén 54 km-t, az Észak-Magyarországi-medencék területén
83 km-t, az Észak-Alföldi-hordalékkúpsíkságon 72 km-t, míg a Duna–Tisza közi síkvidéken 36
km-t, így összesen 2285 km turistaútvonalat mértünk fel. Természetesen ezeket a munkákat
tovább folytatjuk 2018-ban.
Stratégiai partnereink online szolgáltatásait is segítjük a felmért nyomvonalakkal: így az
Országos Erdőtár részére az útvonalakról képi formában szolgáltatunk térképi adatokat (WMSszolgáltatás), amely magában foglalja a széles körű megjelenítési és címkézési lehetőségek
támogatását is.Turistajelzések felújítása, pótlása.
Az MTSZ 2017-ben 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 55 tagszervezetünk vett részt, a kifizetett díj 16,9
millió forint volt.
A pályázat keretében 2017. végéig összesen 1772 km jelzett turistaút újult meg. Az elfogadott
és ellenőrzött turistautak https://turistaterkepek.hu/portalwa/home/ honlapra kerültek fel.
Turistautak jelzéseinek megújítása és pótlása
A korábbi évekhez hasonlóan a Magyar Természetjáró Szövetség 2017-ben is meghirdette
jelzésfestő pályázatát, amely a Magyarország területén található turistajelzések felújítását,
újrafestését, valamint a hiányzó jelzések pótlását célozta. A turistajelzések közül a már
meglévő, jelzett, általános fő jelzésekre (sáv, kereszt) és az általános céljelölő leágazó
jelzésekre (háromszög, négyzet, kör, ómega, rom, kápolna, emlékmű, pecsét, körút) lehetett
pályázni, hiszen célirányos elvárás, hogy az országos turistaút-hálózat, mint a természetjárás
alap-infrastruktúrája, néhány évente megújuljon.
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Az elmúlt években fokozatosan nőtt az MTSZ által kiírt jelzésfestő pályázatban részt vevő
tagszervezetek száma, illetve ezzel a felújított turistautak hossza.
2017. április 18-ig nyújthattak be pályázatot az MTSZ érvényes tagsági jogviszonnyal
rendelkező tagszervezetei. A beadási határidőt követően szakembereink a megpályázott
turistautakat egységes webes térképi felületre vezették fel, majd előre parametrizált szempontok
alapján elbírálták a pályázati anyagokat. Ennek eredményeképpen 55 tagszervezettel, mintegy
1772 km turistaút felújítására kötöttünk szerződést. A terepen zajló munkavégzések 2017.
április 26-án kezdődtek meg, viszont a tavaszi széltörések és fakidőlések miatt több szakasz
felújítását a következő évre kellett halasztani.
A pályázatban felújított útvonalak ellenőrzését – megyei szövetségeink ajánlása alapján – 25
egyesületi jelzésfestő szakember végezte el. Az ellenőrzés az „Útjelzések terepi értékelése”
című MTSZ szakmai füzet alapján történt. A terepi munkára az ellenőrök minden esetben egy
részletes munkalappal, térképvázlattal és az ellenőrizendő szakasz részletes leírásával indultak.
Az ellenőrzés során minden egyes pályázatról egy kitöltött munkalap, GPS-nyomvonal
dokumentáció és részletes, geotaggelt fotódokumentáció készült.
2017 végéig összesen 1673 km jelzett turistaút újult meg.

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.
Szolgáltatóhálózat fenntartása
A Magyar Természetjáró Szövetség egyik kiemelt célja a magyarországi túrázás népszerűsítése.
Az Országos Kékkör nyomvonalán a túrázók kiszolgálására, biztonságérzetének és jólétének
növelésére minőségbiztosított szolgáltatóhálózatot hoztunk létre 310 szolgáltatási pont
bevonásával. A hálózat az MTSZ által kialakított eljárásrend alapján, egységes arculati elemek
alkalmazása mellett működik. Az alapszolgáltatások biztosítása érdekében kerékpáros
elsősegély csomagokat, az MTSZ által kibocsátott kedvezménykártya érvényesítéséhez
vonalkód olvasó eszközöket telepítettünk. A hálózat működését az MTSZ mint koordinátor és
rendszergazda biztosítja. A hálózat kialakításán túl annak működtetése, bővítése, a kihelyezett
eszközök pótlása további erőforrások bevonását teszi szükségessé. A komplex
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szolgáltatásfejlesztés fontos eleme a TEKA természetjáró kedvezmény kártyarendszer hálózati
bővítése, valamint webshop – „TURISTASHOP” működtetése. A TEKA –val a turisták
jelentős kedvezményeket kapnak a természetjárás széles körét érintő szolgáltatásokra. (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.
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
2017. évben tovább folytatódott 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 turistaút-hálózat országos szintű felméréséhez szorosan kapcsolódik a terepi
bejárások és felmérések megtervezése, optimalizálása. Ezt a feladatot célozta meg az
MTSZ terepi bejárástervező alkalmazásának (szoftverének) fejlesztése, amely 2017.
július végére sikeresen elkészült. A három modulból álló bejárástervező támogatja a
terepi felmérők munkáját azáltal, hogy a mindenkori aktuális mérési területen
(tájegységben) napi útvonalterveket készít a megadott paramétereknek megfelelően. A
saját igényeinkhez igazított és elkészített modulok illeszkednek a korábban felépített
ArcGIS Server-alapú térinformatikai rendszer egészéhez. Az optimalizálás lényege,
hogy az aktuálisan felmérendő tájegység teljes turistaút-hálózatának szakaszait a külön
mozgó felmérők a legkevesebb átfedéssel és ismétléssel, a legrövidebb távokat adó
sorrendben tudják bejárni, és az adatokat a terepen rögzíteni. Az eszköz használata segíti
és hatékonyabbá teszi a tervezést, és csökkenti a felméréshez szükséges időt.
Lecsökkenti a lehetséges adatismétléseket, ami pedig növeli az utó-feldolgozási
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•
•

folyamatok hatékonyságát, és a létrehozandó adatbázis előállítását is nagyban
leegyszerűsíti.
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).

4. A 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.
2017. évben a Szövetség a szervezett természetjárás fejlesztése érdekében 6,4 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.
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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 54 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 2017-ben, 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 A program felépítését
tekintve egy egynapos teljesítménytúra, ami 2017-ben 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 2017-ben negyedik alkalommal csatlakozott az országos
TeSzedd! hulladékgyűjtési programhoz TeSzedd a Kéken! elnevezésű programjával azzal a
céllal, hogy 2017 őszén 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. 2017 őszén az akcióhoz csatlakozott önkéntesek segítségével 323
zsák hulladék gyűlt össze az Országos Kékkör útvonaláról.
Természetjárók Napja
Ugyancsak óriási népszerűségnek örvendett a 2017. szeptemberében megtartott Természetjárók
Napja, amelyet 29. 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. Az
eseményen 500 fő vett részt, amelyet 15 MTSZ-es önkéntes segített lebonyolítani.
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ŐsziKÉK Hegyisport Fesztivál Galyatető
A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) fenntartásában működő Galyatető Turistacentrum
láthatóságának és látogatottságának növelése, az Országos Kéktúra és a természetjárás
népszerűsítése az MTSZ saját szervezésében első alkalommal megrendezésre került ŐsziKÉK
Hegyisport Fesztivál által.
A Magyar Természetjáró Szövetség szervezésében megvalósult egész hétvégés rendezvény a
szövetség úttörő rendezvényeként újszerű, fiatalokat megszólító programokon keresztül
nyújtott bepillantást a szervezet sokszínű tevékenységébe.
A boulder (sportmászó) verseny köré szervezett programok elsősorban a falmászás iránt
érdeklődő, ill. ezen sportot aktívan, ill. versenyszerűen űző fiatalokat vonzotta. A Galyatető
Turistacentrum melletti parkoló nem látott még ekkora mobil felépítményt, mint az erre a
rendezvényre hozatott és felállított több mint 20 méter széles, faszerkezetre rögzített mászófal.
A versenyzői létszám a kedvezőtlen időjárás miatt valamivel a meghatározott maximális 120
fős limit alatt maradt, de így is több, mint 100 sportoló mutathatta meg tehetségét, amire a
szombati, egész napot kitöltő selejtezők, illetve a vasárnap délelőtti döntő adtak alkalmat. A
verseny helyszínét a műfalon kijelölt útvonalakon kívül, rendhagyó módon a Galyatető
Turistacentrum épületfalának kövei biztosították.
A kiegészítő sport- és kulturális programok, úgymint gyalogtúrák, filmvetítés, fényfestés,
ügyességi sportágak (highline, slackline, extrém egykerekűzés) bemutatója, közösségi jóga,
erdei iskolai foglalkozás a nemversenyző nagyközönségnek is szóltak. A mászók mellett az
őket kísérők és a hegyisportok iránt érdeklődő közönség – néhány környékbeli lakossal és
üdülővendéggel kiegészülve – összesen körülbelül 300 fő vett részt a péntek délutántól
vasárnap délutánig tartó ingyenes programsorozaton.
Napközben többféle gyalogtúra közül lehetett választani, melyek a Mátra Galyatetőhöz közeli
erdei kilométereit járták be, sok helyen az Országos Kéktúra nyomvonalát érintve. A túrákat az
MTSZ munkatársai, valamint az I Love Mátra túravezetője, Demecs Norbert vezették.
A Galyatető Turistacentrum körüli helyszíneken látványos egyensúlyozó próbák és bemutatók
várták az aktív és a csak néző-közönséget, akik ennek a műfajnak szó szerinti magasiskoláját
csodálhatták meg a faóriások lombkoronája alatt (kb 10 méter magasan) kiépített hevederrendszeren, a slackline bemutatón.

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 2017-ben 11
alkalommal jelent meg (a december és a január összevont lapszám), havonta 10 ezer
példányban, 84 oldalon. A Turista Magazin a természetjáró turisták több évtizede közkedvelt
magazinja, piacvezető a print médiában a gyalogtúrázás, természetjárás, teljesítménytúrázás és
terepfutás témákban. A magazin célja, hogy a túrázni vágyók számára egy szakszerű,
szórakoztató, szolgáltató folyóiratot biztosítson. A kiadvánnyal célunk az is, hogy az oktatási
intézményekbe is eljuttassuk a természetjárás híreit. A Turista Magazin kiadásával a Szövetség
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egyfajta küldetést teljesít, ugyanakkor jelentős költségvetési terhet is vállal, hisz a hazai
természetjáró-outdoor nyomtatott sajtó folyamatos kiadása a piaci szereplők számára egyre
kevésbé vállalható tevékenység. 2017. évben az újság közel 19%-kal tudta növelni az
előfizetők számát (havi átlagban 1865 regisztrált előfizető) és 17%-kal az egyedi értékesítés
volumenét, ami a jelenlegi zsugorodó lappiacon egyedülállóan jó eredménynek 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 2017-ban
közel 35 százalékkal tudta növelni a látogatottságát: éves szinten 1,4 millióról 1,88 millióra nőtt
az egyedi látogatók száma, az oldalletöltések pedig meghaladták a 2,2 milliót, míg 2016-ban ez
a szám 1,63 millió volt – a Google Analytics adatai szerint. Akárcsak a nyomtatott Turista
Magazin, a www.turistamagazin.hu portál is elsősorban a magyarországi, illetve a Kárpátmedencében és a környező országokban található természeti és épített turisztikai attrakciókat
mutatja be. Ugyancsak dinamikusan gyarapodott a Turista Magazin Facebook-oldalának
közössége is: 2016 végén még 48 500 követője volt az oldanak, 2017. december 31-én viszont
már 82 400-an lájkolták a magazin közösségi weblapját.
A termeszetjaro. hu weboldal megújítása
Az MTSZ kommunikációjában jelentős szerepe van a weboldalaknak és az információs
technológiának, melyek segítségével költséghatékonyan, gyorsan és valós időben frissülő
információkkal érhetjük el a természetjárás iránt érdeklődők széles nyilvánosságát.
A Magyar Természetjáró Szövetség célja, hogy az oldal fejlesztésével és működtetésével
egyfajta hiánypótló, interaktív útikönyvként ötleteket adjon a felhasználóknak a szabadidejük
aktív eltöltésére a túraajánlókon és az érdekes látnivalók (POI-k) bemutatásán keresztül. Az
oldal látogatói a saját túráikat is megtervezhetik a jelzett turistautakat tartalmazó térképen, és a
feltöltött bőséges szöveges, illetve multimédiás tartalom révén alaposabban
megismerkedhetnek Magyarország szépségeivel. A tartalom zöme, beleértve a leírásokat és a
fotókat, házon belül készül.
Az elmúlt év munkái közül kiemelkedik, a 2017. júliusában nyilvánosan elindított online
térképes, tematikus túraajánlója, az Outdooractive nevű, német fejlesztésű szoftverre épülő
termeszetjaro.hu weboldal.
Bár ez a szoftver egyre népszerűbb – Németországtól Ausztrián át Spanyolországig és
Olaszországig világszerte számtalan helyen és turisztikai régióban használják –, hazánk az
egyetlen ország, amelyet teljes egészében lefed.
A túrák, szállások, helyi érdekességek, figyelmeztetések megjelenítésére szolgáló, a jelzett
turistautakat is feltüntető alaptérkép mellett van benne hibrid műholdkép, valamint a terep
áttekintését megkönnyítő, látványos „3D repülési” lehetőség is. Az útvonalakat tevékenység
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szerint lehet kategorizálni, ezért a túrák és ajánlatok célzottan szerkeszthetőek az egyes
célcsoportokra – például gyalogtúrázókra, hegyikerékpárosokra, kenusokra – szabva.
A beépített túratervező révén a portál tulajdonképpen digitális túravezetővé válik a felhasználók
számára, akiket a regisztrációjukat követően a saját márkahírlevelünkkel és további
marketingszolgáltatásainkkal is elérünk. A felület reszponzív, és az összes mobilkészülékre
optimalizált, de az Outdooractive térképes termékei elérhetők akár nyomtatott formában is,
például brosúrákhoz vagy útikönyvekhez.
A rendszerbe feltölthetők többnapos, azaz „szakaszos” túrák is, mindenekelőtt hazánk
legismertebb és legfontosabb turistaútja, az 1162 km-es Országos Kéktúra is, amelyet az
úgynevezett multi stage megoldásnak köszönhetően teljes hosszában megjelenítünk a
termeszetjaro.hu-n. Mint az alábbi ábra mutatja, a 27 szakasz egyben is látható, vagy interaktív
módon egyesével kiválasztható a térképen. A „3D repülés” funkció révén a felhasználó akár
virtuálisan is végigjárhatja az Országos Kéktúrát, közben képet kapva a domborzati
viszonyokról és az útvonal mentén lévő látnivalókról.
Egyedi ikonnal és formátummal elérhetők az Országos Kéktúra mentén kiemelt fontosságúnak
számító pecsételőhelyek, valamint a természetjárók közkedvelt célpontjai, a kisvasutak,
amelyekből hazánkban ma is egyedülállóan sok található.
A szoftver fejlesztése mellett ezért a legfontosabb feladatunk volt 2017-ben (és fontos
feladatunk lesz 2018-ban is), hogy a honlapot megtöltsük tartalommal: gyalog-, kerékpár- és
egyéb túrák ajánlóival, a hozzájuk kapcsolódó látnivalók (POI-k) ismertetőjével, az útvonalak
mentén igénybe vehető szolgáltatások (pl. szállás, étkezés) elérhetőségével és jellemzőivel. A
megjelenő anyagokat (leírásokat, fényképeket, videókat) igényesen megszerkesztve,
többszörösen leellenőrizve tesszük a nagyközönség számára elérhetővé.
A honlap látogatottságának alakulása a nyilvános indulástól december végéig az Outdooractive
mérései szerint:

•

Oldalletöltés: 343 788

•
Túrák és POI-k elő-nézetének megjelenítése a térképen (amikor a felhasználó az ikonra
rákattint, de a felugró képes ablakban a tartalom linkjére nem): 6 187 135
•

Műveletek (nyomvonalletöltések, galéria megnyitások) az oldalon: 43 136
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
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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.
mtsz.org
A www.turstamagazin.hu, a termeszetjaro.hu és a www.kektura.hu mellett nagy szerepet kapott
még a szövetség kommunikációjában az mtsz.org oldal, amelyen az MTSZ elsősorban a
tagszervezeteit és tagságát látja el hasznos információkkal.

II.

Költségvetési támogatás felhasználása

A Magyar Természetjáró Szövetség 2017. évben a következő költségvetési támogatásokban
részesült szerződés szerint:
Támogatási
időszak

Támogatási program megnevezése
Emberi Erőforrások Minisztériuma: szabadidősport támogatása
Személyi jövedelemadó 1%-a, cél szerinti és közhasznú tevékenységek
Állami és központi költségvetéstől kapott támogatás összesen:

2017
2017

Támogatás
összege a
támogatási
időszak alatt
150 000

2017. évben
megkapott
támogatás
150 000
814
150 814

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a szabadidősport támogatási keretből 2017. évben 150
millió forint támogatást nyújtott. A támogatásból 11,4 millió forint volt a fejlesztési célra, és
99,8 millió forint a személyi jellegű kiadásokra, és 38,8 millió forint a dologi 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 online szolgáltatások fejlesztése volt. A
támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31. volt. A támogatás teljes összegét
felhasználtuk.
A 2017. évben kapott támogatások és adományok felhasználásának részletes adatait az 1.
számú melléklet tartalmazza.
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III.

Egyéb közhasznú célra kapott támogatás és adomány

Az MTSZ 2017. 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

Összeg

Egyéb jogi személyek támogatása és adománya pénzbeli

245 966

Felhasználás:
Túraútvonalak nyomvonal és attrakciók karbantartása, fejlesztése
Természetjárók térinformatikai rendszerének üzemeltetése

11 796
8 580

Rendezvények, versenyek támogatása

35 460

Túramozgalmak szervezése

22 250

TEKA kedvezménykártya rendszer és szolgáltatóhálózat
Turista Magazin kiadása

8 580
48 000

Online túratervezés fejlesztése

2 086

Megyei feladatok támogatása

6 230

Interaktív honlap fejlesztése és üzemeltetése

11 502

Természetjárás népszerűsítése, marketing

26 586

Közhasznú működés közvetett ráfordításai, szervezet, működés

64 896

Felhasználás összesen

IV.

245 966

Közhasznú tevékenység bevételei és kiadásai

A Szövetség nettó árbevétele negyedével (24%-kal) növekedett 2016. évhez képest. Ezen belül
a közhasznú tevékenység árbevétele 17%-kal csökkent, a vállalkozási tevékenység árbevétele
viszont 131 %-kal, több mint kétszeresére növekedett. A vállalkozási tevékenység bevételén
belül a Turista Magazinban megjelentetett hirdetések bevétele növekedett jelentősen. Az egyéb
bevételek (amelyek a megkapott és felhasznált támogatásokat is tartalmazzák) 20%-kal
növekedtek a megelőző évhez képest. Ennek oka, hogy bár a központi költségvetéstől kapott
támogatás a 2016. évinek a fele volt (2016. évben 300 millió Ft, 2017. évben 150 millió forint),
14
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de az egyéb jogi személyektől 2016. évben kapott és 2016. december 31-ig fel nem használt
támogatások, valamint a 2017. évben megkapott támogatások összege jelentősen, 80%-kal
növekedtek 2016. évhez képest.
A Szövetség a saját és tagszervezetek által kiadott igazoló füzetek, kiadványok, térképek
értékesítéséből 2017. évben 17,9 millió forint nettó árbevételt ért el. A Szövetség által kiadott
Turista Magazin értékesítésének árbevétele (az éves előfizetések 2017. évre eső részével
számítva) 25,2 millió forint volt.
A felmerült közhasznú és cél szerinti tevékenység ráfordításai valamelyest csökkentek 2016.
évhez képest: az összes ráfordítás 13%-kal volt kevesebb mint előző évben.
A személyi jellegű kiadások 10,2 millió forinttal csökkentek, így az előző évi ráfordításnak 99,8
%-át tették ki, azonos átlagos állományi létszám mellett
A közhasznú és cél szerinti tevékenység vesztesége 2017. évben 46 millió forint volt, amit nagy
részben ellensúlyozott a vállalkozási tevékenység 35,8 millió forint összegű nyeresége.

V.

Vállalkozási tevékenység

A Szövetség 2017. évben végzett tevékenységei közül két tevékenység minősült vállalkozási
tevékenységnek:
Az egyik a Turista Magazinban hirdetési felületek értékesítése amely a tavalyi évinél több
mint kétszer nagyobb 69,2 millió forint bevételt eredményezett.
A másik a az általa alapított. Turistacentrum Kft-nek nyújtott a pénzügyi – számviteli
szolgáltatás, amelynek bevétele 1,3 millió forint volt 2017. évben.
A Turista Magazin hirdetési tevékenység közvetlen és felosztott költsége 32,4 millió forint, a
nyújtott pénzügyi – számviteli szolgáltatás közvetlen és felosztott költsége pedig 2,3 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 így összességében 35,8 millió forint nyereséggel járult hozzá a
Szövetség közhasznú tevékenységének finanszírozásához.
A vállalkozási tevékenység bevétele 70,5 millió forint volt, amely 11,4%-a a vállalkozási és
közhasznú, valamint cél szerinti 617,7 millió forint bevételének. Mivel a vállalkozási
tevékenység bevétele 2017. évben sem haladta meg a kedvezményezett 15% mértéket, ezért a
vállalkozási tevékenyég után társasági adó és iparűzési adó fizetési kötelezettség nem
keletkezett.
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VI.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

2017. évben a Magyar Természetjáró Szövetség 20 millió forint pótbefizetést teljesített a 100%os tulajdonában lévő Turistacentrum Kft-nek. Erre forrást teremtett az MTSZ 2017. évi
vállalkozási tevékenységből keletkezett nyeresége.

Saját
tőke
össz.

Megnevezés

Nyitóállomány az év elején
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke
tartalékból
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között
Egyéb mozgások
Összesen

98 331
0

Adózott
Induló /
Tőke
eredmény
Jegyzett
tartalék alaptevtőke
ből
8 973

80 856
8 502

-450
450

8 952
-8 952

0

8 502

450

-8 952

-46 012

35 768

-46 012
-46 012

35 768
35 768

0
0
0
0
0
0

A saját tőke változása
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel
Adózott eredmény

0
0
-20 000
0
-10 244

-20 000

Összesen
Záró állomány az év végén

-30 244
68 087

0 -20 000
8 973 69 358

VII.

Adózott
eredmény
vállalk-i
tev-ből

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.
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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 2017. december 31-én hatályos Alapszabályát a 2016.05.21- küldött közgyűlés
fogadta el. A jelen beszámoló fordulónapját követően jelenleg is hatályban van.

ELNÖKSÉG
Az MTSZ ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség, melynek tagjait a Választmány 4 évre
választja meg.
A Magyar Természetjáró Szövetség elnökségének személyi összetétele 2017. december 31-én:
Elnök:

Garancsi István

Tiszteletbeli elnök:

Thúróczy Lajos

Az elnökség tagjai:

Asbóth Katalin
Csiba Ágoston
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.
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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.
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 megfelelő erőforrás a Szövetség rendelkezésére áll:a
tárgyévet megelőző két lezárt üzleti évének vonatkozásában az éves árbevétele az 1.000.000,forintot meghaladja, illetve a személyi jellegű ráfordításai– a vezető tisztségviselők
juttatásainak figyelembevétele nélkül – elérik az összes ráfordítás egynegyedét: 2016. évben
ez az arány 54% , 2017. évben pedig 53% volt.
A megfelelő társadalmi támogatottság a Szövetségnél kimutatható, mivel a közhasznú
tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét: 2016.
évben ez az arány 65%, 2017. évben pedig 58% volt.
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számú melléklet

1.

Kapott támogatások, adományok és azok felhasználása 2017.
adatok: ezer forint

Támogatási program
megnevezése

Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal és
attrakciók fejlesztése ÉszakMagyarország régió, kiemelt
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal és
attrakciók fejlesztése ÉszakMagyarország 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 KözépDunántúl régió
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal és
attrakciók fejlesztése KözépDunántúl régió BKÜ
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal és
attrakciók fejlesztése Dél-Dunántúl
régió
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal és
attrakciók fejlesztése NyugatDunántúl régió
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal és
attrakciók fejlesztése keretében
konzorciumi partnerektől átvett
promóciós eszközök

2017.
Támogatás
Támogatási program keretében 2017. évben
évben
összege a
elszámolt ráfordítás (*)
Támogatás
megkapo
támogatási
i időszak
tt
időszak
támogatá Felhal
Személyi
alatt
Dologi
Összesen
s
mozási
jellegű
2013-2015

264 179

21 855

21 855

2013-2015

96 603

3 741

3 741

2013-2015

46 305

2 433

2 433

2013-2015

146 896

7 163

7 163

2013-2015

76 170

3 483

3 483

2013-2015

58 310

2 325

2 325

2013-2015

102 977

7 004

7 004

2013-2015

48 414

2 079

2 079

2016

31 695

1 319

1 319
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Támogatási program
megnevezése

2017. Támogatási program keretében 2017. évben
Támogatás
évben elszámolt ráfordítás (*)
összege a
Támogatás
megkapo
támogatási
i időszak
tt
Felhal
Személyi
időszak
Dologi
Összesen
támogatá mozási
jellegű
alatt
s

Emberi Erőforrások Minisztériuma:
2014
szabadidősport támogatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma:
2015-2016
szabadidősport támogatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma:
2016
szabadidősport támogatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma:
2017
szabadidősport támogatása
Személyi jövedelemadó 1%-a, cél
szerinti és közhasznú
2017
tevékenységek
Állami és központi költségvetés összesen:
Egyéb jogi személyek: célszerinti
és közhasznú tevékenységek
2017
pénzbeli támogatása, adomány
Egyéb jogi személyek összesen
Mindösszesen

305 379

27 341

27 341

297 150

5 863

5 863

299 733

2 850

2 850

150 000

150 000

814

814
150 814

245 966

10 465

99 767

814
10 465

150 126
150 126
300 940

39 768

0
10 465

150 000
814

128 038

99 767

238 270

77 227

168 744

245 971

77 227
205 265

168 744
268 511

245 971
484 241

(*) A 2017. évben elszámolt dologi ráfordítás tartalmazza a korábbi években fejlesztési célra fordított támogatásból
adódó értékcsökkenési leírás ráfordítását is.
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