
. 

 

A beszámoló a TFSZ tervezett és az abból megvalósult programok értékelése 

alapján készült el. A koronavírus veszélyei és a kormányzati előírások jelentősen 

befolyásolták, hogy melyik eseményt sikerült megrendeznünk és a 

meghirdetett programokra is rányomta bélyegét a járványhelyzet. 

 

A TFSZ előtt álló négy fő cél (szervezetfejlesztés, gazdasági stabilitás, 

kommunikáció-reklám-propaganda, vonzó rendezvények) egymással 

kölcsönhatásban vannak, egyik terület kiemelése sem történhet más célok 

rovására. Ennek ellenére a szervezetfejlesztés kiemelt jelentőségű, hiszen e cél 

teljesülése, sikeressége katalizálja a többi cél megvalósíthatóságát is. 

 

1. Folyamatosan karbantartottuk honlapunkat. Az elnökség a saját munkáját 

online módon szervezte meg, a tagszervezetekkel a kapcsolatot Hírlevél útján 

tartotta.Létrehoztunk egy 33 iskolát megszólítandó levelezési listát a 

természetjárással foglalkozó intézményekből.A kapcsolattartók közvetlen 

tájékoztatást kapnak az aktuális és a folyamatosan teljesíthető kiírásainkról, 

programjainkról. 

 

2. A TFSZ Közgyűlését májusban online formában tartottuk meg. Elfogadtuk az 

előző évi beszámolót, a közhasznúsági jelentést és a költségvetést. 

 

3. TFSZ Kupa 

A 2020-ban meghirdetett programsorozatot 2021. június 30-ig 

meghosszabbítottuk. A sorozatból 2021-re 10 teljesítménytúra esett. A másfél 

év alatt a 25 teljesítménytúrából a minimumként megszabott tízet 36 fő 

teljesítette, ők mindannyian névre szóló kupát kaptak.  

 

A TFSZ kupán belül a központi rendezésű:  

3/a Határjárás teljesítménytúra (június 12.) 10, 17, 27 és 45 km-es távon 

rendeztük meg Rómaifürdő – Hűvösvölgy – Normafa - Kelenvölgy útvonalon. 

Résztvevők száma: 111 fő. 

3/b TFSZ 30 jubileumi teljesítménytúra Pusztamarót (június 26.) 13 és 26 km-

es távon rendeztük meg Tata v. Héreg – Pusztamarót – Héreg útvonalon. 



Résztvevők száma: 15 fő (A túrán csak a TFSZ kupa feltételeit teljesítők vettek 

részt, itt volt a hivatalos díjkiosztó.)  

3/c Dűlőkeresztelő teljesítménytúra (október 16.) 5, 10 és 15 km-es távon 

rendeztük meg Hűvösvölgy – Szépjuhászné - Normafa – Farkasrét útvonalon.  

Résztvevők száma: 35 fő 

 

4. Kilométergyűjtés 
A Természetjáró Fiatalok Szövetsége 2021-ben is meghirdette a 

kilométergyűjtő akciót. 

Az volt a célunk, hogy 2021-ben is minél többen kiránduljanak saját örömükre.  

Bárki részt vehet, aki kisebb vagy nagyobb társasággal gyalogtúrázni megy. 

Mivel a célunk az, hogy minél több fiatal túrázzon, ezért feltétel, hogy a 

társaságban legyen legalább egy 30 év alatti túrázó. 

Díjazás:ajándékokat sorsolunk 

– az egy-egy alkalommal legtöbb kilométert gyűjtő 5 társaság között, 

– az egy-egy alkalommal legtöbb embert mozgósító 5 társaság között, 

– a 10 legaktívabb kapcsolattartó és csoportja között. 

Az év során 34 túrán 7184 km gyűlt össze a megtett távok és a résztvevők 

számánakszorzatából. 

 

5. TFSZ Vándortábor 

Az Országos Erdészeti Egyesület vándortábori mozgalmához kapcsolódva 

rendeztük meg táborunkat a Bakony hegységben. A július 9-15-ig tartó 

táborozáson 30 fő vett részt.  

 

6. 2021. évi Természetjáró Fiatalok Túra Tábora (TeFiTT) 

A Természetjáró Fiatalok Túra Táborát (TeFiTT) – augusztus 9-12. között 

rendeztük Balatonalmádi-Káptalanfüreden.  Résztvevők száma: 44 fő.  

Kirándulást tettünk a következő helyekre: Nagykő-orra, Aszófő – Sajkod, 

Őrtorony-kilátó – Tihany, Csere-hegyi kilátó. Egyik este közös bográcsozással 

főztük meg a vacsoránkat.  

 

7. Gizella Kupa tájékozódási verseny 



Július 3-án a veszprémi Tekeres-völgyben rendeztük meg új versenyünket, 

melyből szeretnénk a jövőben is hagyományt teremteni. A résztvevők száma 73 

fő volt. 

 

8. Gyermeknap Kupa tájékozódási verseny 

A járvány miatt az eredeti május végi időpont helyett június 19-én rendeztük 

meg a Hármashatár-hegy térségében. Résztvevők száma: 71 fő volt. 

 

9. Gémes Kupa tájékozódási verseny 

Október 3-án a János-hegy környékén rendeztük meg.  Résztvevők száma 42 fő 

volt. 

 

10. Részvétel a Nemzetközi Ifjúsági Természetjáró Szövetség (IYNF) 

közgyűlésén. 

A közgyűlést októberben online formában tartották meg, melyen 

szövetségünket a nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökségi tagunk 

képviselte.  

 

A járvány miatt elmaradt rendezvényeink, programjaink: 

Ifjúsági Természetjáró Napok, 

Szent Kristóf Tanösvény tematikus túra, 

Ifjúsági Vezetők Országos Találkozója, 

Ifjúsági Természetjárásért Díj átadása. 

 

 

 

 

 

 

 

II.  A TFSZ 2022. évi CÉLKITŰZÉSEIÉS PROJEKTJEI 

 

HAGYOMÁNY és MEGÚJULÁS 

 



Szükséges egy COVID kompatibilis stratégia elkészítése, mert sajnos  a  COVID 
vírus aktivitása nem csitul! 
Elsősorban programot jellegének és a célközönség megszólítása kíván új 
módszereket. 
Az eddig kitűzött célokat nem kell megváltoztatni, de a prioritásokat változtatni 
szükséges. 
Szerintem a kitűzendő célok megvalósításának fontossági sorrendje: 

 1. Hálózatépítés 

 2.  Kommunikáció, reklám, propaganda, 

 3.  Szervezetfejlesztés, 

 4. Gazdasági stabilitás, 

 5.Szakmailag és gazdaságilag is vonzó rendezvények, táborok és akciók. 

 

Hagyományos tevékenységünk vezérelve az legyen, hogy a szolgáltatásainkra 

igényt tartók személyes jelenlét nélkül is partnereink lehessenek. 

 

Meg kell újítani a következő kiírásainkat!   

Fontossági sorrendben: 

 - Kilométergyűjtés, 

 - Ifjúsági Természetjárásért Díj (? kitüntetés), 

 - 30 év alatti Ifjúsági Vezető elismerése – pályázat, 

 - Őseink nyomán túramozgalom, 

- Szent Kristóf tanösvény „hasznosítása”, kék túrához hasonló pecsételés, 

vagy más korszerűbb technikai megoldással 

 - Rajzpályázat. 

 
Hozzunk létre, illetve ösztönözzük  civil társaságok (baráti társaságok) 

megalakítását! 

 

Ezek a társaságok egy határozott feladatra  szerveződjenek a TFSZ és  a 

társaság közös céljai érdekében. 

 

A  TFSZ tagszervezetei és baráti társaságai  is segíthetik: 

Például: TFSZ Kupa rendezvényeit 

  szponzorok felkutatását, 

  kiadványok készítését, 



  szólapok készítését, és terjesztését, 

  sajtó megjelenések  és Honlap karbantartását, 

  versenyfelhívások kiírásában és  versenyek lebonyolításában 

  IVOT rendezésében stb. 

 

Ösztönözzünk Baráti társaságok megalakulását! 

 

Gazdasági stabilitás, szakmailag és pénzügyileg is  vonzó programok érdekében:  

ápoljuk a már meglévő kapcsolatainkat, és építsünk ki újakat! 

 Régi kapcsolataink: 

 Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ),  és megyei szövetségek, 

 Honvédség és Társadalom Baráti Körének Közhasznú Szövetsége , 

 Nemzetközi Természetbarát Fiatalok (IYNF). 

Ezekbe a szervezetekbe már beépültünk. Ismerjük céljaikat, elképzeléseiket,  

támogatási stratégiáikat. 

Kiépítendő kapcsolatok: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma,  

Szakmai Középiskolások Kulturális Egyesülete (SZAKE) 

utazási irodák, 

önkormányzatok, 

tagszervezetek, társszervek stb. 

 

Meghirdetett projektjeinken a részvétel anyagilag is legyen vonzó; inkább 

kevesebb jutalom legyen de az legyen „ütős”. 

pl.  értékes tárgyjutalmak 

Ingyenes jutalomutak, tábori rézvételek (mint régebben: ópusztaszeri Nemzeti 

Történeti, Erdély, Szlovákia , Mohács busójárás, stb.) 

 

Legyenek projektfelelősök (akár baráti társaságok), akik szakmai munka mellett 

a források megszerzésén is munkálkodnak! 

 

III.A TFSZ 2022. évi tervezett PROGRAMJAI, ESEMÉNYEI. 

 

1. Kilométergyűjtés 



A Természetjáró Fiatalok Szövetsége 2022-ben is meghirdeti a kilométergyűjtő 

akciót. 

Célunk, hogy2022-ben minél többen kiránduljunk saját örömünkre.  

Bárki részt vehet, aki kisebb vagy nagyobb társasággal gyalogtúrázni megy, és 

az ifinapok.tfsz.hu oldalon beküldi a megfelelő adatokat. Célunk az, hogy minél 

több fiatal túrázzon. 

Díjazás:  ajándékokat sorsolunk 

– az egy-egy alkalommal legtöbb kilométert gyűjtő 5 társaság között, 

– az egy-egy alkalommal legtöbb embert mozgósító 5 társaság között, 

– a 10 legaktívabb kapcsolattartó és csoportja között. 

A részletes kiírás ifinapok.tfsz.hu oldalon található meg. 

 

A tavalyi aktív csoportokkal továbbra is tartjuk a kapcsolatot, küldjük nekik az 

információkat,  remélve, hogy más projektjeinkhez is kapcsolódnak.  

2. Ifjúsági Természetjárásért Díjak átadása. 

Az Ifjúsági Természetjárásért Díjakat a Természetjáró Fiatalok Szövetsége (TFSZ) 
ítéli oda minden évben olyan személyeknek, akik kiemelkedő munkát végeztek 
az ifjúsági természetjárás fejlesztése, népszerűsítése kapcsán. 

A díjnak (2012-től) négy kategóriája van: 

 Életműdíj (legalább 20 éves kiemelkedő vezetői múlt az ifjúsági 
természetjárás területén), 

 Díj (legalább 10 éves kiemelkedő vezetői múlt az ifjúsági természetjárás 
területén), 

 Emlékplakett (legalább 5 éves kiemelkedő tevékenység az ifjúsági 
természetjárás területén), 

 Emlékérem (kiemelkedő tevékenység az ifjúsági természetjárás 
támogatása területén) 

Díjból és Életműdíjból összesen évente maximum 3 db, a jubileumi években 
maximum 5 db adható, Emlékplakettből pedig évente maximum 5 db adható. 

3.  „A legjobb  30 éves kor alatti ifjúsági vezető” cím odaítélése. 
Ez a terveink szerint egy erkölcsi elismerés, kint lesz a díjazott neve és a képe a 
honlapon és kap egy oklevelet róla. Ehhez kell egy jól megtervezett oklevél, 
amit át tudunk adni, legyen egyedi és hozzánk kapcsolható. Az okleveleket, ha 

http://www.ifinapok.tfsz.hu/
http://www.ifinapok.tfsz.hu/


nem érkezik az első határidőig megfelelő számú ajánlás, a beérkezések üteme 
szerint több részletben is átadhatjuk (közgyűlés, Pusztamarót, IVOT). 

 

4. Természetjáró Fiatalok Túra Táborának megrendezése (TeFiTT) 

Az eddigi tapasztalatok szerint jó ötlet volt a TEGYOT-TEDOT rendezvény 

„újragondolása”. Már most érdeklődnek a tavalyi résztvevők a rendezvényről. 

Jó lenne, ha idén több szervezetből jönnének táborozók. Keressük a helyszínt, 

ami a várható érdeklődés miatt egy kicsit nagyobb legyen a tavalyinál.  

 

5. Bekapcsolódás a Vándortábori mozgalomba 

Sikeres volt a tavalyi vándortáborunk, melyet idén is folytatni szeretnénk. Olyan 

szervezetek, akik önállóan nem tudnának megfelelő létszámú csoportot 

kiállítani, általunk összefogva teljesíthetik a minimális létszám kritériumát.   

 

6.   Ifjúsági Vezetők Országos Találkozója (IVOT) 

Célja az ifjúsági természetjárásban érdekelt szakemberek (pedagógusok, 

túravezetők, egyéb érdeklődők) részére a párbeszéd terének megteremtése, 

előadások tartása elsősorban kommunikációs és marketing témákban, a 

különböző szervezetek ifjúsági vezetői figyelmének felhívása programjainkra, 

illetve egymás tevékenységének megismerése. Tervezett megvalósítás ősszel, 

tervezett helyszín Veszprém megye. (Az IVOT-ok hagyományos ideje eddig 

november első hétvégéje volt, addigra már lemegy a túraszezon, ráérnek a 

vezetők tanácskozni.)  

 

7.  Őseink nyomán túramozgalom folytatása. 

 

"Őrizd meg mindazt, ami magyar és ne feledd el,  

amely nemzetnek nincs múltja, jövője sem lehet" 

( Szent István Intelmei fiához) 

 

A Természetjáró Fiatalok Szövetsége (TFSZ) túramozgalmat hirdet 

természetet kedvelő, történelmet szerető, gyermekek, fiatalok és baráti 

táraságok számára. 

 



Az igazoló füzet - a teljesség igénye nélkül - Magyarországa legértékesebb 

történelmi, kulturális, építészeti emlékhelyeit, az egyházi és a népi építészet 

értékeit mutatja be. Híres magyar nemesi családok kastélyait, kúriáit gyűjtöttük 

össze a könyvben, és javasoljuk történelmi- nemzeti emlékhelyeink 

meglátogatását is. Olyan túramozgalom legyen, ami határidő nélkül 

teljesíthető, amikor valaki teljesít egy szintet, kap egy szintnek megfelelő 

ajándékot. (Kitűzőt vagy hűtőmágnest és persze oklevelet is.)  

 

A programfüzet fejezetei:   

- egyházi épületek, székesegyházak, templomok , 

- nemesi kastélyok. kúriák, 

- a népi építészet emlékei, skanzenek, 

- múzeumok, várak, 

- történelmi emlékhelyek, 

- gyalogtúrák, 

- rendezvények, 

- arborétumok. 

 

8. TFSZ KUPA meghirdetése. 
  

A Természetjáró Fiatalok Szövetsége (TFSZ) 2022-ben is meghirdeti a TFSZ 

Kupát.Célunk azon teljesítménytúrák népszerűsítése, melyek a Természetjáró 

Fiatalok Szövetségéhez, illetve valamelyik tagszervezetéhez kötődnek. 

További célunk, hogy azon túratársak sportteljesítményét elismerjük, akik 

teljesítik a kupakiírás követelményeit. Illetve célunk a teljesítménytúrázás 

megkedveltetése és népszerűsítése. A teljesítés feltétele az alábbi túrák közül 

legalább 10 túrán való részvétel: 

  Makó -  CSMTSZ  Csongrád 
  Bartina- Szekszárd Ifjúsági Unió Szekszárd 
  Kincses - Kincsesbánya Vizivárosi LSE 

Budai Trapp Budai-hegység BTSSZ Budapest 
  Mozdulj a sínekért, Eplény VMTSZ Veszprém 

Soproni Nemzetközi Túranap IVV20, 10 
  Fehér kövek Sümeg Noszlop SE TBSZ Veszprém 
  Farkasgyepűi Koplaló 25 Farkasgyepű Bakony TE Veszprém 



  Buda Bércein50, Budai-hegység BTSSZ Budapest 
  Határjárás Budai-hegység Gémes TE Budapest 
  Naplás Gödöllői-dombság Naplás Egyesület Budapest 
  Soproni Ünnepi NapokIVV20, 10, 5SopronSoproni  
  Gyapjaszsák éjszakai pontkereső túra SukoróFMTSZFejér 
  Kék Badacsony  Badacsonylábdi-hegy Édesvíz TE 
  Balaton IVV  Alsóörs Bakony TE Veszprém 
  Csákberény IVV Csákberény FMTSZ Fejér 

Pilisi Trapp40,Pilis és Visegrádi hegység BTSSZ Pest 
   Fehér – Vár - Palota, Székesfehérvár FMTSZ Fejér 

 

A TFSZ Kupa részeként rendezzük meg a két hagyományos TFSZ túrát a 

„Határjárást” és a „Dűlőkeresztelőt” 

Megrendezzük a központi rendezésű teljesítménytúráinkat iskoláink Iskolai 

Közösségi Szolgálatos tanulóival, tagszervezeteink önkénteseivel, 

aktivistáival! Növeljük saját bevételeinket! 

 

Határjárás teljesítménytúra 

Bár a túra alapvetően a Gémes TE rendezésében zajlik, a hosszabb távokon 

általában besegít más TFSZ tagszervezet tagja is. A túra Budapest régi 

határvonalát követi, a határkövek érintésével. A túra nyereségét a Gémes TE és 

a TFSZ a rendezői létszám arányában megosztja egymással.  

 

Dűlőkeresztelő teljesítménytúra 

A teljesítménytúra egyik célja, hogy a régi budai dűlőket járja be, ezért az 

útvonal kialakításánál ezt vegyük figyelembe. Célunk, hogy hagyományosan a 

Pesti Barnabás Szakközépiskola, de rajtuk kívül bármelyik más budapesti 

középiskola diákjait be tudjuk kapcsolni a pontőri munkába, erre tudunk 

közösségi szolgálati szerződéseket is kötni.  

 

 

 

9. Tájékozódási versenyek szervezése 

 

A TFSZ helyi tagszervezetei segítségével idén is meg kívánjuk rendezni a Gizella 

Kupa, a Gyermeknap Kupa és a Gémes Kupa természetjáró tájékozódási 



versenyeket, melyen alap- és középfokú kategóriákban mérhetik össze a 

tájékozódási képességeiket az ifjúsági és a családi csapatok. A Gizella Kupát 

júliusban Veszprém környékén, a másik két rendezvényt májusban illetve 

szeptemberben a Budai-hegységben rendezzük meg. 

 

10. Rajzpályázat 
 
Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója tiszteletére ismét meghirdetjük 

többször is sikeres rajzpályázatunkat a TFSZ címlistája segítségével. 

 
„Oh természet, oh dicső természet! 
Mely nyelv merne versenyezni véled? 
Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz, 
Annál többet, annál szebbet mondasz.”  
(Petőfi Sándor: A Tisza) 

 

Ki a szabadba! írja a költő azonos című versében. 

 

Szövetségünk is arra bíztat, mint a költő: ki a szabadba! Járj a természetben 
nyitott szemmel és tudatosan szemléld a világot! Örökítsd meg ny túrák 
élményeit, a „Természet színpadát”! 
Készíts rajzot tetszőleges technikával.  A rajzok legyenek A/4-es  méretűek! 

 

I.  Kategóriák: 

 Óvodák és általános iskolák alsó tagozatos tanulói 
 

 Általános iskolák felső tagozatos tanulói 
 

 Középiskolás tanulók 
 

 

 

11. Szent Kristóf tanösvény festése 

 



A Tanösvény teljes útvonalára a jelenlegi jelzések megtartása mellett egy T 

(tanösvény) jelzés felfestését tervezzük. Új térkép elkészítése, a térkép javítása 

a honlapon, információs térképek kihelyezése Szántódon három helyszínen. 

Aktivistáink közül hárman is rendelkezünk útjelzésfestés-vezetői vizsgával, az 

engedélyeztetés után nyáron tervezzük a festés megvalósítását.  

 

12.  Közgyűlés  

 

A közgyűlést idén  a járványügyi lehetőségek függvényében, de még lehetőleg a 

túraszezon előtt tartjuk meg. A közgyűlésre a tagszervezeteken kívül, 

tanácskozási joggal hívjuk meg a kilométergyűjtésben aktív szervezetek 

képviselőit is, hogy megismerkedjünk egymással. Itt ejtjük meg a tavalyi 

kilométergyűjtés sorsolását is,  és átadjuk az Ifjúsági Természetjárásért 

Díjilletve Emlékplakett kitüntetéseket. 

 

13.  Képviselet  az MTSZ és a HTBKOKSZ rendezvényeken 

 

Mint tagszervezet, a központi rendezvényeken (közgyűlés, választmányi ülés, 

Természetjárók Napja, Tematikus Napok)  részt veszünk a szövetségünk 

képviseletében. 

 

14. Részvétel a Nemzetközi Ifjúsági Természetbarát Szövetség (IYNF) 

nemzetközi programjain. 

 

Mindenképpen legyünk jelen a továbbiakban is a nemzetközi programokon. 

Ezekre a rendezvényekre angolul jól tudó újabb fiatalokat is be kell vonnunk. Az 

IYNF sok jó programot szervez, a tagszervezetek tagjainak jelentős támogatást 

nyújt a részvételi díjból. Ezzel is lehetne csábítani 18 év feletti fiatalokat, hogy 

bekapcsolódhatnak nemzetközi programokba. Erre lehetne online felkészítést 

szervezni számukra.  

 

 

 


