
LEMONDÁS 

A VMTSZ jelenleg prosperáló elnökeként 2021.01.16-ável lemondok megbízatásomról. 

2007-ben vettem át az elnöki feladatokat. Ekkor már nyugdíjas voltam. Természetjáró 

tevékenységem 1973-ban kezdődött. Tevékenyen részt vettem az Ajkai Kórház Se 

létrehozásában, az Ajka Város és Környéke Természetbarát Szövetség irányításában és csak 

nem 20 évig vezettem az ajkai Bródy ODK-t. Szerveztem egyesületi túrákat, városi nyílt 

túrákat és a túramozgalmak teljesítését segítettem gyalogosan és vízen. 1974 óta gyalogos 

túravezetőképzéseket tartottam gyalogos szakágban és az adminisztrációját végeztem a 

kerékpáros és a vízi túravezetői vizsgáknak Ajkán. 10 évig különvonat ment Ajkáról Felső-

Csingerbe és az utasok bekapcsolódhattak a túraversenybe. Ez alatt az idő alatt sok-sok 

segítőm volt.  

2005-től már megyei szinten is bekapcsolódtam az oktatásba. A megyei szövetség újjá 

szervezését is hatalmas elánnal kezdtem el. A bázis szervek elmaradt támogatása miatt sok 

egyesület megszűnt, de sikerült összefogni 12-16 megmaradó csoportot. Jelenleg 

összedolgozunk a teljesítménytúrák szervezésében és a turista jelzések felújításában. A 

fogadó órák megtartása is folyamatos. A megyei sportigazgatóság megszűnése után is 

sikerült biztosítani helyünket a veszprémi sportirodában. Ezért a helyért már fizetni kell 

bérleti díjat. Nincs megyei és MTSZ támogatás sem, de eddig még tudtuk az anyagi 

feltélteleket biztosítani. A NEA pályázaton az egyszerűsített változaton indultunk már több 

éve, hogy biztos legyen az elnyerhető összeg.  Remélhetőleg sikerül majd továbbra is 

biztosítani a gazdasági alapokat.  

Jó kapcsolatot alakítottunk ki az erdészetekkel (Verga Zrt. Bakonyerdő ZRt.) és a 

katasztrófavédelmi igazgatósággal is. Tagjai vagyunk a Magyar Természetjáró Szövetségnek, 

az Észak-Dunántúli Területi Természetjáró Szövetségnek és a Cuha-völgyi Bakonyvasút 

Szövetségnek. 2007-től az elnökség megosztott területen dolgozott. Ez alatt az idő alatt 

digitalizáltuk az alap dokumentumokat. Elkészült a túravezetői anyakönyv és a turista utak 

nyilvántartása.  

2011 és 2015-ben még elég erőt éreztem az elnöki munkához. 2019-ben már jeleztem, hogy 

szeretném valakinek átadni a funkciót. Mivel nem volt jelentkező így vállaltam tovább. Már 

akkor elmondtam, hogy 2 évnél többet nem látok az én életemben aktív munkával eltölteni. 

Fizikailag már nem vagyok alkalmas vidéken megjelenni. Ebben az értelemben elfáradtam. 

Igaz, hogy mentálisan még jól érzem magam, de ez már nem elég ilyen feladatra.  

Lemondok elnöki poziciómról 2021.01.16-ável. Szívesen részt veszek a túramozgalom 

értékelésében továbbra is, hogy ezzel segítsem bizottsági tagként az új elnökség munkáját. A 

2021.év januári küldöttgyűlésén lehetőség lesz az új elnök megválasztására, ezért minden 

tagszervezet vezetősége gondolkozzon el azon, hogy tudna-e csapatából alkalmas személyt 

ajánlani.  
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