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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-18-M-0955 pályázatról 
 

1. Társadalmi szükséglet kielégítése: 

A Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség (VMTSZ) 1951-ben létrejövő Veszprém 

Megyei Tanács melletti Veszprém Megyei Sporthivatal egyik bizottságaként jött létre. 

Feladata az volt, hogy a természetjárás vidéki szervezeteit fogja össze, valamint a turistautak 

létrehozását szervezte. A VMTSZ 1991-ben újjá alakult és az egyesületi törvény alapján majd 

2004 óta közhasznú civil szervezetként folytatja ezt a tevékenységet. Az elnökség kapcsolatot 

tart a Magyar Természetjáró Szövetség központjával (MTSZ) és alapszabálya is összhangban 

van annak célkitűzéseivel. A munka az óta is folyamatos. Az átalakuló sportirányítás mellett 

mindig sikeresen tevékenykedett a szövetség. 

  Minden héten fogadóórát tartunk (kedd 14-16 óra), ahol rendelkezésre állunk a 

szervezett természetjárókon kívül az érdeklődők számára is. Elérhetőek vagyunk e-mailben is. 

Vezetékes telefonnal nem rendelkezünk, mert a Veszprém Megyei Sporthivatal megszűnése 

után nem tudta fenntartani az ernyőszervezetként működő Veszprém Megyei Sporttanács és a 

VM Sportszövetség sem. Fontos a megyei szövetség működése, mert a szervezett 

természetjáró szervezeteket összefogja. Ezen kívül lehetőséget biztosít a civil személyek 

információval való ellátására. A túramozgalmak működtetésével nagyon sok érdeklődőt 

sikerül bevonni folyamatosan. 

Évente 2 alkalommal tartunk küldöttgyűlést, ahol a tagszervezetek küldöttei részt 

vesznek az szövetség munkájának értékelésében.  

A januári küldöttgyűlésen az elnökség beszámolójának értékelés és elfogadása 

történik. A májusi tanácskozás a gazdasági beszámoló van központban a közhasznúsági 

mellékletekkel együtt. Ekkor értékeli a munkánkat az ellenőrző bizottság is. Ez a tevékenység 

mindenkinél önkéntes munkában történik. 

2. Hozzájárulás a szervezet működéséhez: 

A VMTSZ alapvető működéséhez az iroda bérlése szükséges. A helyiséget a korábbi 

Veszprém Megyei Sporthivatal helyén működő VM Sportszövetség biztosítja szerződés 

alapján. Onnan béreljük a helyet, hogy legyen hol megtartani a fogadó órát, az elnökségi 

üléseket és elhelyezni az eszközeinket és a dokumentumainkat. Ehhez kapcsolódik a 

tanácsterem használata is. Ennek a kifizetésnek nagy részét ebből a pályázatból tudtuk 

rendezni. A pénzügyi elszámolást havonta 2-3 alkalommal az elnök elkészíti (Bevétel, 

Kiadás) és a leadja a könyvelőnek. A gazdasági feladatokat vállalkozó könyvelővel kötött 

szerződés alapján végeztetjük. Ő kezeli a házipénztárt, könyvel (kettős könyvvitel), elküldi a 

kötelező beszámolókat, köztük az évenkénti gazdasági beszámolót a közhasznúsági 

mellékletekkel együtt. Ennek a költségnek az 50%-át ebből a pályázatból fedeztük. Az 

eszközeink karbantartása is fontos feladat és ezért évente erre is gondot kell fordítani. Mivel a 

számítógép memóriája véges, ezért az aktuális feladatokat pendrive-kon és az archiválandókat 
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pedig CD-ken tároljuk. Ezek megvásárolásához is hozzájárult a pályázati támogatás. A 

nyomtatványok beszerzése is fontos feladat. Ezek a napi működést biztosítják.  

A VMTSZ 7 db túramozgalmat működtet. Ezek nem csak megyei, hanem országos 

érdeklődést váltanak ki. A szervezett természetjárók mellett bárki teljesítheti azokat és ezzel 

biztosítjuk a közhasznúság feltételeit. Az elmúlt évben összesen 266 fő teljesítette valamelyik 

formát. Mivel levélben érkeznek a túralapok, így azokat is postán kell visszaküldeni. 

Általában 2 hetente történik az értékelés és akkor kell feladni. Ezek pár ezer forintos tételek 

minden esetben. A belső kommunikáció e-mailben történik, de a beszámolókat írásban is 

elküldjük. Találkozókat, megemlékezések szervezünk, amelyre meghívjuk tagszervezeteink 

tagjait is. Ezeknek az a feladata, hogy megismerjék a kistérségeket és egymást.  

Az elmúlt évben emlékhelyet alakítottunk ki a megyeszékhely környezetében, ahol az 

emlékkövön megörökítettük az elődöket. Erről az eseményről beszámolt a Veszprém TV és 

megjelent a megyei Napló újságban is. Ehhez az emlékjelhez is hozzájárult a pályázati 

támogatás. A szövetség kitüntetett tagjainak a képével minden évben csináltatunk naptárt, 

amellyel szeretnénk mindenkivel megismertetni a kiváló túrázókat. Emléklapot is készítettünk 

a a VMTSZ által rendezett teljesítménytúrákhoz. Ezeket minden résztvevő megkapja a túra 

végén. A rendezők és állomásbírók önkéntes munkában vettek részt. A VMTSZ irányításával 

mindenévben 80-100 km turistajelzés kerül felújításra. Ennek érdekében 2017-ben 4 fő tett 

jelzésfestő vezetői vizsgát.  A felújításban már szükség van az ő irányító tevékenységükre. Az 

önkénteseknek biztosítottuk az frissítőket és a kalória pótlást. Mivel ők folyamatos 

mozgásban voltak, ezért kerékpárral oldottuk meg a szállítást. A szállítás segítése érdekében 

kerékpáros táskát vásároltunk a pályázatból, Így lehetőségünk volt a frissítők és élelmiszerek 

hűtésére is. 

 

3. A szervezet életében elért legfontosabb eredmények: 

A VMTSZ elnöksége 3 fő. Elnök és 2 alelnök segíti a munkát. Minden évben egy–egy 

megye vezetősége tanácskozást szervez a Nyugati és Keleti országrészben is, ahol 

megismerkednek a munkájukkal és tanácskozást folytatunk az aktuális kérdésekről. 2018-ban 

ezt a programot Baranya Megyei Természetbarát Szövetség szervezte Mohácson. Ezen a 

tanácskozáson az egész elnökségünk részt vett. A költség egy részét szintén ebből a 

pályázatból fedeztük. A Magyar Természetjáró Szövetség minden évben szeptember végén 

rendezi Pilisszentkereszt, Dobogókőn a Természetjárók Napját. Ezen a találkozón osztják ki 

az egyéni kitüntetéseket az eredményes tagoknak. 2018-ban 4 fő kapott a természetjárás 

fejlesztéséért kitüntetést és 2 fő pedig arany jelvényes túravezető címet szerzett. Erre a 

programra különjárati autóbusszal utaztunk, mert eljöttek a tagszervezetek képviselői is. A 

kitüntetettek jutalomként kapták az utazást, a többieknek hozzájárultunk a költségeikhez a 

pályázatból. A túramozgalmak és teljesítménytúrák díjazását kitűzővel oldjuk meg, Ezek a 

jelvények az aktuális eseménnyel kapcsolatosak és évente változnak. A túrázók gyűjtik őket 

és büszkén viselik a természetjáró rendezvényeken. A VMTSZ-nek több mint 10 éves asztali 

számítógépe (PC) volt, amely műár nem volt alkalmas bővítésre. A használt számítógépek 

pályázatán elindultunk, ahol sikeresek voltunk. Ezt jogtiszta szoftverrel látták el és nagyon 

jutányos áron sikerült megvásárolni. A természetjárók az erdei túráik során digitális 

térképeket használnak. Ezek letölthetők az okos telefonra is, de ha nincs térerő, akkor nem 
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használhatók. Kezdetektől fogva sport GPS-t használunk, amelyre nem csak a térképeket lehet 

letölteni, hanem méréseket is lehet végezni. Ezen kívül alkalmasak arra, hogy irányt 

mutassanak és a Geocashing programban is jó támpontot nyújtanak. Összességében nagyon 

nagy támogatást jelentett a 2018-as NEA pályázat. 

 

4. A munkánk legérdekesebb része: 

A Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség elnökeként a Mozdulj túrák szervezése és 

lebonyolítása volt számomra a legfontosabb. Ezek a programok a 11.számú Veszprém-Zirc 

vasútvonal utaslétszámának növeléséről szól. A vasúti mellékvonalak megszüntetése a 

racionalizálás szempontjából fontos volt, mert nem hoztak elegendő bevételt és a fenntartásuk 

is nagyon magas költséggel volt megoldható. Ez a vasúti szakasz vonalvezetése és épületei 

szempontjából is nagyon értékes volt, mert sikerült örökségvédelem alá helyeztetni. Zirc és 

Bakonyszentlászló közti szakasza pedig természeti látnivalójában is különleges. Ráadásul egy 

15 km-es szakasz közúton nem is közelíthető meg. Ez Magyarország egyik legszebb 

vasútvonala. Ennek fenntartásához járulunk hozzá mi is több éve. Kitűzővel és emléklappal 

jutalmazzuk a teljesítőket. Ehhez járult hozzá ez a pályázat, mert a nevezési díjakból a teljes 

költség nem fedezhető. 

5. A tevékenység bemutatása: 

 A VMTSZ-nek nincs alkalmazottja. A feladatokat mindenki önkéntes munában 

végzi. Általában évente 20-25 kapcsolódik be ebbe a munkába. A korosztály az 

idősebbek közül kerül ki. Jelenleg az ifjúsági munka nagyon alacsony létszámot vonz be 

a szervezett természetjárók csoportjába. A két teljesítménytúra, az útfestések és a közös 

programok 500-550 főt mozgatnak meg egy évben. 

      

Veszprém 2019.04.15.    Mag Éva 

            VMTSZ elnök 


