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VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG (VMTSZ)  

8200 VESZPRÉM WARTHA VINCE U. 3. Adószám: 18923126-1-19  

E-mail: vmtsz@citromail.hu  OTP Bank Nyrt.Bankszámlaszám:11748007-20138949 

Levelezési cím: 8400 Ajka Béke u. 25. 

 

Szakmai beszámoló a NEA-MA-15-M-1795 számú pályázatról  

1. Társadalmi szükséglet kielégítése: 

A VMTSZ elnöksége koordinációs szerepet tölt be Veszprém megye természetjárással 

foglalkozó civil szervezetei (14 tagszervezet + 1 szövetség), a Veszprém Megyei 

Sporszövetség, a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség, Természetjáró Fiatalok Szövetsége, az 

Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség és a Magyar Természetjáró Szövetség 

között. Minden érdeklődő számára információs anyagokat, túrafüzeteket biztosítottunk a 

fogadóórán. Értékeltük a túramozgalmakat teljesítők kérelmét is. A résztvevők kiértesítése 

postai úton történt. A kiadások egy részét a NEA pályázat terhére számoltuk el.  

A VMTSZ központja a Veszprém Wartha  Vince u. 3. I emeleten van, amelyért bérleti díjat 

fizetünk. Fogadó óra: kedd 16-18 óra között van, de már egész délután rendelkezésre állunk 

az érdeklődők számára. Helyet biztosítunk tagszervezeteink adminisztrációs munkájának 

lebonyolítására is. A keddi napon rendelkezésünkre áll a tanácsterem is.  

A gazdasági ügyeink lebonyolítására és dokumentálására mérlegképes könyvelővel 

dolgozunk, akinek a  munkájáért havi díjat fizetünk. Mivel az iroda ugyan ott van, ahol a mi 

vagyunk, ezért nagyon kényelmesen tudtuk megoldani a havi számla leadásokat. A kettős 

könyvelés miatt ilyen képesítésű szakemberre van szükségünk. A számítógépes program  

frissítését minden évben megvásároljuk és ezzel a mindenkori jogszabályi változásokat is 

tudjuk követni. Az évenkénti gazdasági beszámolót szintén a könyvelő készíti el, de a 

közhasznúsági melléklet szöveges részének összeállítása az elnök feladata volt. Nagyon 

sokan szeretnének szabadidős programokon részt venni, de nincs ismeretségük és 

lehetőségük valahová csatlakozni. Önállóan viszont nem tudnak túrázni. Ezért nagyon jó, 

hogy rendszeresen fogadó órát tartunk. Ez a szolgáltatás ingyenes mindenki számára és már 

több, mint 30 éve működik. Szervezetünk önálló civil szövetség lett 1991-ben, de már a 

tanácsrendszer létrejöttével 1951-ben alakult. Azóta folyamatosan működik. A fiatalok 

hiánya számottevő, de egyre többen jönnek a nyugdíjasok és már önkéntes munkát vállalnak 

aktív munkavállalók is. 

2. Hozzájárulás a szervezet működéséhez: 

2015 tavaszán a VMTSZ meghirdette a megyei tagszervezetek számára középfokú 

(BRONZ) túravezetői tanfolyamot tömbösített formában. A megyei 4 különböző helyszínén 

szerveztük meg 20 fő számára, amelynek szállás és terembérlet költsége is volt. Júniusban 

sikeres vizsgát tettek. A jelöltek között egy hallás sérült turistatársunk volt és jeltolmács 

segítette a tanulásban és kísérte a a gyakorlati vizsgán is. A szövetség munkáját mindenki 

önkéntes munkában segíti. Nem is tervezünk alkalmazott foglalkoztatni. 

Az nagyon fontos, hogy aki vezetést vállal valamiben, az előzetes gyakorlattal rendelkezzen.  
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A VMTSZ a tagszervezeteinek programját népszerűsíti azokat. Ezért belső 

kiadványaiban mindenkihez eljuttatta, de szórólapokon a civil társadalom különböző 

rétegeihez is.   Biztosítottuk a tagságunk számára belső kommunikációs kiadványként 

megjelenő túrafüzeteket, túranaplókat. Az események lebonyolítása után beszámolókat civil 

tudósító turistatársunk készített és a helyi médiákban megjelentette azokat. Támogattuk az 

utazását is. A tagszervezeteink befogadnak megváltozott képességű tagokat is. Így vannak 

értelmileg akadályozott, hallás- és látássérült túratársaink is. Az ő túrájukat szintén ez a 

turistatársunk szervezi, aki Ezüst jelvényes túravezető. Arra törekedtünk, hogy minél több 

olyan rendezvényt szervezzünk, amelyen azonos feltételekkel vehetnek részt.  Ez nagyrészt 

sikerült is, mert 2 hetente folyamatos programot biztosítunk számukra elsősorban 

tagszervezeteink rendezvényein.  

Fontos feladatunk a turistaút felújítás és karbantartás. 2015-ben az Országos Kéktúra 

mellet a Balaton-felvidéki Kéktúra is megújult. Több kiegészítő jelzést is átfestettünk. Ezzel 

segítjük a nem szervezett túrázók kirándulásait. Veszprém megyéről a Cartographia 

térképészeti vállalkozás 3 db turistatérképet ad ki, ezért nagyon fontos a folyamatos 

karbantartás.  

Nekünk nagy segítség volt a NEA pályázati támogatása, mert megyei civil 

szervezetként nem tudunk támogatáshoz jutni. A megyei sporthivatal megszünt, a megyei 

önkormányzat pedig más feladatokat lát el. Továbbra is szeretnék a NEA által kiírt 

pályázatokon részt venni. 

3. A szervezet életében elért legfontosabb eredmények: 

A szervezetünk képes volt a működését megerősíteni, mert a Magyar Természetjáró 

Szövetség szakmai irányításával és támogatásával indultunk. 2015. évet azért nehezebben 

kezdtük, mert a NEA pályázaton várakozóként nem kaptunk a működésünkhöz és szakmai 

tevékenységünkhöz semmilyen anyagi fedezetet. Ennek ellenére a túravezető-képzés nagyon 

sikeresnek mondható volt. Bevételt is hozott, mert a részvételi díjakból csak a szállást, 

terembérletet kellett fedezni. Az oktatók mind önkéntes munkában dolgoztak. 

Nagyon fontos az is, hogy a nehézségeink ellenére biztosítani tudtuk a folyamatos 

ügyfélfogadást a megyei irodában és növeltük az aktivistáink számát. Különösen ez a 

turistaút felújításokban volt érzékelhető, amelyre nagyon büszkék vagyunk. 12 fő nyert 

útfestő-vezető megbízatást az MTSZ-től. Tartottuk a kapcsolatot a térképésszel és ennek 

köszönhetően a boltokban kapható térképek (Cartographia) a valóságnak megfeleltek.  

Felújítottunk csak nem 200 km turistautat. 10 tagszervezetünk év végén részletesen 

beszámolt az éves tevékenységéről. 16 hölgy és 16 férfi túrázó pályázott a "legjobb" címre. 5 

turista megszerezte a Veszprém megye bakancsosa címet.  

Népszerűsítettük az Országos Kéktúrát. 2x részt vettünk a Szedd a Kéken szemétszedő 

akcióban. 2 új tagszervezetet vettünk fel. 
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4. A munkánk legérdekesebb része: 

A túravezető tanfolyam 4 különböző helyszínen került lebonyolításra. Szombat-

vasárnapot vett igénybe és ezért olyan helyszíneket kerestünk, ahol lehet előadást tartani és 

van szálláshely is. Mivel a megye különböző pontjáról jött a hallgatóság, ezért sok terület 

ismeretlen volt számukra. Ilyen település volt Döbrönte is. A több féle témájú elméleti 

előadás után a vár bemutatása szakvezetővel történt, amely a helység geológiai felépítésétől 

indulva, a vár középkori életét megismertetve történelmi bemutatással zárult. Mivel a 

túravezető elsősorban erdei utakon vezeti társait, jól kell tájékozódnia. Ez már a 2. helyszín 

volt, így nappali túrán már részt vettek korábban és megismerték az álláspont meghatározást 

is. Az oktató által kirakott bójákat is megpróbálták tájoló segítségével megkeresni. Ezért ezen 

a hét végén az éjszakai túrázás volt a gyakorlati feladat. Ezt megelőzte egy előadás a fényről, 

amely a megvilágítástól kezdve a fényszennyezettség érzékeléséig tartott. Mivel korábban 

szinte senki nem túrázott éjszaka, nem volt a fejlámpával tapasztalatuk. Állandóan egymást 

világították és nem láttak semmit. Az oktató túravezető után botorkáltak és azt kellett 

gyakorolni, hogy lefelé nézünk. Itt most senkinek sem lehetett bele nézni a szemébe. Éjfél 

utánra azért minden bóját megtaláltak. Ennek ellenére nem menetek aludni, hanem a falu 

fölött lévő várban nézték, hogy a mennyire békés a táj és csak nagyon kevés a 

fényszennyezettség a Bakonyban. Ezt nagy hangon elő is adták. Nem gondoltak arra, hogy a 

hang este jobban terjed. Ezen az éjszakán szerintem Döbrönte lakosai alvás helyett előadást 

hallgattak a tapasztalataikról. Köztük én is, aki a tanfolyamot szerveztem 

5. A tevékenység bemutatása:  

A VMTSZ 25 fő önkéntessel több mint 800 főt mozgatott meg 2015-ben. 

      

Veszprém 2016.04.15.    Mag Éva 

     VMTSZ elnök 


