
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.05.29 13:41:20

19 Veszprémi Törvényszék

Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség

1 9 0 2 0 0 0 0 7 0 7 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.29 15.13.20



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség

8 2 0 0 Veszprém

Wartha Vince utca

03

    

1 9 0 2 0 0 0 0 7 0 7

1 9 0 0 P k 6 0 0 8 6  1 9 9 1

1 8 9 2 3 1 2 6 1 1 9

Mag Éva Gizella

Veszprém 2 0 2 0 0 5 1 4

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.29 15.13.20



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség

36 36

36 36

829 827 460

2

827 827 460

865 863 460

696 700 460

333 333 700

363 367 -240

6

6

163 163

865 863 460

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.29 15.13.20



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség

1 854 1 444 1 166 1 854 1 444 1 166

823 1 231 200 823 1 231 200

98 96 30 98 96 30

1 135 170 1 135 170

2 677 2 675 1 366 2 677 2 675 1 366

2 840 2 675 1 366 2 840 2 675 1 366

514 514 391 514 514 391

145 145 55 145 145 55

201 201 37 201 201 37

1 454 1 448 1 123 1 454 1 448 1 123

2 314 2 308 1 606 2 314 2 308 1 606

2 314 2 308 2 314 2 308

363 367 -240 363 367 -240

363 367 -240 363 367 -240

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.29 15.13.20



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség

387 1 135 170 387 1 135 170

44 6 44 6

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.29 15.13.20



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség

8 2 0 0 Veszprém

Wartha Vince utca

03

    

1 9 0 0 P k 6 0 0 8 6  1 9 9 1

1 9 0 2 0 0 0 0 7 0 7

1 8 9 2 3 1 2 6 1 1 9

Mag Éva Gizella

szabadidő spot, ermészetvédelem

2011.ÉVI CLXXV Tv.

nyílt

700

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.29 15.13.20



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.29 15.13.20



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség

5 352 1 366

44 6

5 308 1 360

4 622 1 606

290 55

4 622

730 -240

41 35

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.29 15.13.20



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség

Adó 1 %

NAV

2019.01.01-2019.12.31.

6 413

6 413

6 413

6 413

6 413

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.29 15.13.20



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.29 15.13.20



PK-542
PK-542-03 Kiegészítő melléklet
VMTSZ szöveges kiegészítés a gazd beszámolóhoz 2020.doc.pdf



1. oldal          VMTSZ kiegészítés a gazdasági beszámolóhoz (2019) és közhasznúsági mellékletéhez 
 

VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG (VMTSZ) 

8200 VESZPRÉM WARTHA VINCE U. 3.  

Adószám: 18923126-1-19 Web-lap: www.vmtsz.hupont.hu, www.vmtszveszprem.hu,  

  E-mail:vmtsz@citromail.hu  vmtszveszprem@gmail.com 

 Bankszámlaszám:11748007-20138949, Levelezési cím: 8400 Ajka Béke u. 25 

 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2019c.ÉVI EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ ÉS 

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETÉHEZ 

A Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség 1991-ben alakult. Közhasznú szervezet, amelyet a 

Veszprémi Törvényszék 19-02-0000707 nyilvántartási szám alatt, 1900/Pk.60086/1991 határozatával 

8200 Veszprém Wartha Vince u. 3. szám alatt jegyezte be. 

A SZÖVETSÉG VEZETŐ TISZSÉGVISELŐI: 

1. Elnök    Mag Éva Gizella  (8200 Ajka Béke u. 25) 

2. Általános alelnök Harkai Ferenc  (8248 Nemesvámos Pap István u. 12.) 

3. Szakmai alelnök  Karácson Sándor (8200VeszprémHaszkovou.21/A fsz.1.) 

A VMTSZ adószáma: 18923126119 

A VMTSZ legfőbb szerve a küldöttgyűlés, amelyet évente 2 alkalommal kell megtartani.  A szövetség 

taglétszáma a beszámoló fordulónapján 16 tagszervezet és egy támogató szervezet. 

A VMTSZ CÉLJA: 

1. A természetjárás útján segítse elő az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a 

természet védelmét és mindezekhez szükséges feltételek biztosítását.  

2. 2. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (2) bekezdése szerinti sporttevékenységet 

(szabadidősport) folytat.  

3. 3. A sportról szóló 2004. évi I. törvény célkitűzéseinek megvalósítása érdekében összefogja és 

irányítja a szervezett formában végzett természetjárás valamennyi ágazatát, elősegítve 

egyben az egészségügyi, környezet- és természetvédelmi célkitűzések érvényre juttatását. 

A VMTSZ FELADATA: 

1. Közhasznú tevékenységet (sport) vállalva, sportjellegű testedzésre és művelődésre egyaránt 

alkalmat adó programok szervezésével segítse elő a szabadidő kellemes és hasznos 

eltöltését, ezzel járuljon hozzá a sportról szóló 2004. évi I. törvényben állami feladatként 

meghatározott tevékenység eredményes és hatékony ellátásához, keltse fel a természetjárás 

iránti igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódók számát, tevékenységüket segítse, 

ösztönözzön a természetjárás rendszeres gyakorlására.   

2. Képviselje a megyében a természetjárás érdekeit.  

3. Közhasznú tevékenységet (környezetvédelem, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés) vállalva 

lássa el a természetjárók, túravezetők képzését.  

4. Gondozza a jelzett úthálózatot, a természetjáró létesítményeket, felszereléseket és segítse 

elő ezek fejlesztését.  

5. Támogassa a természetjáró (turista) szakirodalmat és szaksajtót, működjön közre kiadványaik 

terjesztésben.  

6. Közhasznú tevékenységet (természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem) vállalva 

támogassa a környezet- és természetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket, szervezett, 

gyakorlati tevékenységgel járuljon hozzá az élő és élettelen természeti értékek védelméhez, 

http://www.vmtszveszprem.hu/
mailto:vmtszveszprem@gmail.com


2. oldal          VMTSZ kiegészítés a gazdasági beszámolóhoz (2019) és közhasznúsági mellékletéhez 
 

valamint környezetvédelmi feladatok ellátásához, és ezáltal a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv., a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv., 

valamint a polgári természetőrökről szóló 33/1997. (XI.20.) KTM rendelet szerint állami, ill. 

helyi önkormányzati feladatként előírtak ellátásában működjön együtt a felelős 

államigazgatási szervekkel.  

7. Alakítson ki, ill. tartson megfelelő kapcsolatot mindazokkal az állami és más szervekkel, ill. 

szervezetekkel, amelyek elő tudják segíteni a Szövetség céljainak megvalósítását.  

8. A VMTSZ fejlessze a gyalogos, a barlangász, a hegymászó, a kerékpáros, a vízi, a Nordic 

Walking és a sítúrázó tevékenységet.  

9. A Szövetség, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében — azokat nem veszélyeztetve — 

létesítményeket, vállalatokat, intézményeket hozhat létre és tarthat fenn, továbbá ilyen 

célból részt vehet más társadalmi szervezetek, ill. gazdasági társaságok létrehozásában, 

működésében.  

10. A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végezhet.  

11. A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 

meghatározott tevékenységére fordítja.   

A SZÖVETSÉG VAGYONA:   

A Szövetségnek alapítói vagyona nincs. A Szövetség vagyona a felhalmozott bevételekből (tagdíjak, 

kapott támogatások, közhasznú tevékenység bevételei) áll.   

A  VMTSZ vállalkozási tevékenységet nem folytat, bevételei közhasznú tevékenységből származnak. 

A mérleg fordulónapja 2019. december 31. és a mérlegkészítés napja 2020. május 06. volt.   

 

SZÁMVITELI ALAPELVEK:   

Az előterjesztett egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója tekintetében a VMTSZ a számvitelről 

szóló 2000. évi C. sz. törvény alapján járt el minden lényeges szempontot tekintve. 

AZ EREMÉNYKIMTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: 

Bankszámlán 460 169Ft 

Házipénztárban: 0 Ft 

 

 BEVÉTELEK:       Ft 

911 Tagdíj     30 000  

912 Jelvény (túramozgalom)   132 024  

914 Túrafüzet     57 115  

917 Nevezés   275 800  

9671 1% NAV      6 413  

 919 Sportszolgáltatás                                       701 400  

9671 Egyéb bevételek   163 165  

 Összesen 1 365 917  
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 KIADÁSOK:     Ft: 

           
 

                         

571 Érték csökkenés 36 620 
                     Összesen:                                                        1 606 486 
 

A VMTSZ 2019.ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK SZÖVEGES BEMUTATÁSA: 

A VMTSZ elnöksége összefogó szerepet tölt be Veszprém megye természetjárással foglalkozó civil 

szervezetei (16 tagszervezet), a Veszprém Megyei Sportszövetség, a Cuha-völgyi Bakonyvasút 

Szövetség, Természetjáró Fiatalok Szövetsége, az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség 

és a Magyar Természetjáró Szövetség között. A beszámoló ennek a jegyében készült. 

Helyszín:8200 Veszprém Wartha  Vince u. 3. I emelet 20-as szoba 

Fogadó óra: minden héten kedden 16-18 óra között személyesen 

Elérhetőség: e-mail vmtsz@citromail.hu 

Web-la: www.vmtszhupont.hu 

 Évente 2 küldöttgyűlést tartunk. Egyet januárban, amelyen az előző év tevékenységéről szóló 
beszámoló hangzott el. Itt kerültek értékelésre a tagszervezetek és az egyéni teljesítmények. 

  Kiemelkedett a Megyei Természetbarát Találkozó, amelyet a Veszprém melletti „Kolostorok 
és Kertek” mögötti turista pihenőben tartottunk. 1991-től önálló civil szervezetként 
működünk. Az alapítók neve is fenn van az emlékjelen. Az ünnepségről a Veszprém Megyei 
Napló is beszámolt. 

 A Cuha-völgyi Bakonyvasút (11. számú vasútvonal) megmaradásáért télen és ősszel 
szerveztünk teljesítménytúrát a győri természetjárók aktív segítségével. Ebben a 
rendezésben a VMTSZ elnöksége is részt vett.  A téli programon Eplényből Zircig, az őszi 
pedig Veszprémvarsánytól Vinyéig tartott. A rendezőség ugyan az volt, mint télen. Mind a két 
rendezésnél a nevezési díjban benne volt egy vasúti jegy, amit a résztvevők a rajt és cél 

511 Irodaszer, nyomtatvány 48 515 

512 Jelvény (kitűző) 52 660 

513 Térkép 23 012 

514 Túrafüzet  26 740 

515 Egyéb anyag (útfestéshez) 32 445 

527 Postaköltség 75 485 

517 Díjak (kupa, oklevél) 77 728 

520 Nevezés 3600 

521 Szállítás (köz. közl, különjárati) 173 767 

522 Bérleti díj 80 000 

525 Tagdíj 15 000 

526 Kiküldetés (autóbusz, szkg) 125175 

529 Egyéb igénybe vett szolg. 9 850 

531 
 

37546 

518 Kis értékű eszközbeszerzés 97 200 

553 Élelmiszer 49 970 

     559 Szállás 57635 

5292  Sportszolgáltatás (útfestés) 494 502 

      5290     Egyéb szolgáltatás          13 120  

      5293 Könyvelés        100 000 

      552        Reprezentáció 5 000 

mailto:vmtsz@citromail.hu
http://www.vmtszhupont.hu/
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közötti utazásra használhattak fel. Ezzel segítjük a vasútvonal megmaradását. A MÁV ezeken 
a napokon több kocsival járatta a szerelvényeit. 

 A teljesítménytúrák rendezéséhez a környezetvédelmi hatóság engedélye valamint az 
erdészetek erdőhasználati hozzájárulása szükséges. Ezek megszerzése a VMTSZ feladata. Ezek 
beszerzésével segítettük a tagszervezetek túrarendezését. (Ajkai Kórház Se, Noszlop Se 
Természetbarát Szakosztály).  

 A turistautak karbantartása a tagszervezeteinknél dolgozó jelzésfestő vezetők irányításával 

zajlott. Pályázatot adtunk be a VMTSZ keretében ebben az évben a Déli-Bakony és a Balaton-

felvidék elöregedett jelzéseinek karbantartására. A jelzések felújításához szükséges anyagok 

egy részét a tagszervezetek, más részét pedig a VMTSZ biztosította. A felújítás az MTSZ által 

kiadott jelzésfestő útmutató alapján történt. Ezek a területek nem nagyon érhetők el 

közösségi közlekedéssel, ezért kiküldetésre gépkocsi elszámolása történt meg. Ezt a VMTSZ 

megelőlegezte az útfestőknek. A felújított útvonal ellenőrzése egy útvonal kivételével 

elfogadásra került. A teljes útszakasz felújításának irányítása és a dokumentáció elkészítése 

az elnök feladata volt, de nagyon komoly gyakorlati munkát végzett Harkai Ferenc. Ez 

fotódokumentációval kiegészített beszámolóval került beküldésre az MTSZ-be. Támogatást 

kaptunk festékek vásárlására a Veszprém Megyei Vadászkamarától is. 

 Részt vettünk az MTSZ által szervezett megyei tanácskozásán és tájékoztattuk 

tagszervezeteinket az ott elhangzottakról.  

 7 megyei túramozgalmat működtetünk és a teljesítők az egész ország területéről kerültek ki. 

Ezek értékelése és postázása az elnök feladata volt. 

 A szabadidősport területén is lehetséges a teljesítményeket mérni. Ezek az MTSZ által 

összeállított pontrendszer alapján történnek a szervezett természetjárók számára. Az első 

három fokozatot a megyei szövetségnél értékeltük, csak a 4-5 szint kerül az országos 

szervezethez. Ezt a feladatot Karácson Sándor szakmai alelnök végezte. 

 A VMS-től bérelünk irodahelyiséget heti egy napra, ahol az adminisztrációs anyagok 

elhelyezésére is lehetőségünk van.. A tanácsterem használata is benne van a bérletben. Ezt 

rendelkezésre tudtuk bocsátani a tagszervezeteinknek is.  

 Az Ajka-Veszprém városok természetbarátainak találkozója Tátika-Hidegkút pusztán volt. A 

VMTSZ különjárati autóbuszt indított, amelyre útközben szálltak fel a tagszervezetek 

küldöttei. Az Építők TSE egy másik autóbusszal érkezett.  

 A VMTSZ közhasznú szervezet és szövetségként a könyvelésünk kettős könyvelléssel 

lehetséges, ezért vállalkozó könyvelő végzi ezt a munkát. Ő készíti el a mérleget is.  

 Részt vettünk az dunántúli megyék vezetőinek tanácskozásán, Budapesten. Ezt a Budapesti 

Természetbarát Sport Szövetség rendezte. A VMTSZ-t a két alelnök képviselte. Mind három 

vezető ott volt. Itt az aktuális kérdésekről tárgyaltak, valamint meglátogatták a környék 

nevezetességeit. 

 Részt vettünk az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség munkájában a 

megalakulása óta folyamatosan. Közösen működtetjük a Közép-Dunántúli Piros 

túramozgalmat 

 KITÜNTETÉSEK: 1 fő kapott Veszprém Megyei Sportszövetség által adományozott kitüntetést. 

 

 

Veszprém 2020.május 13.     ……………….………………………………….. 

        Mag Éva Gizella elnök 
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VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG (VMTSZ) 

8200 VESZPRÉM WARTHA VINCE U. 3.  

Adószám: 18923126-1-19 Web-lap: www.vmtsz.hupont.hu, www.vmtszveszprem.hu,  

  E-mail:vmtsz@citromail.hu  vmtszveszprem@gmail.com 

 Bankszámlaszám:11748007-20138949, Levelezési cím: 8400 Ajka Béke u. 25 

 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2019c.ÉVI EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ ÉS 

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETÉHEZ 

A Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség 1991-ben alakult. Közhasznú szervezet, amelyet a 

Veszprémi Törvényszék 19-02-0000707 nyilvántartási szám alatt, 1900/Pk.60086/1991 határozatával 

8200 Veszprém Wartha Vince u. 3. szám alatt jegyezte be. 

A SZÖVETSÉG VEZETŐ TISZSÉGVISELŐI: 

1. Elnök    Mag Éva Gizella  (8200 Ajka Béke u. 25) 

2. Általános alelnök Harkai Ferenc  (8248 Nemesvámos Pap István u. 12.) 

3. Szakmai alelnök  Karácson Sándor (8200VeszprémHaszkovou.21/A fsz.1.) 

A VMTSZ adószáma: 18923126119 

A VMTSZ legfőbb szerve a küldöttgyűlés, amelyet évente 2 alkalommal kell megtartani.  A szövetség 

taglétszáma a beszámoló fordulónapján 16 tagszervezet és egy támogató szervezet. 

A VMTSZ CÉLJA: 

1. A természetjárás útján segítse elő az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a 

természet védelmét és mindezekhez szükséges feltételek biztosítását.  

2. 2. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (2) bekezdése szerinti sporttevékenységet 

(szabadidősport) folytat.  

3. 3. A sportról szóló 2004. évi I. törvény célkitűzéseinek megvalósítása érdekében összefogja és 

irányítja a szervezett formában végzett természetjárás valamennyi ágazatát, elősegítve 

egyben az egészségügyi, környezet- és természetvédelmi célkitűzések érvényre juttatását. 

A VMTSZ FELADATA: 

1. Közhasznú tevékenységet (sport) vállalva, sportjellegű testedzésre és művelődésre egyaránt 

alkalmat adó programok szervezésével segítse elő a szabadidő kellemes és hasznos 

eltöltését, ezzel járuljon hozzá a sportról szóló 2004. évi I. törvényben állami feladatként 

meghatározott tevékenység eredményes és hatékony ellátásához, keltse fel a természetjárás 

iránti igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódók számát, tevékenységüket segítse, 

ösztönözzön a természetjárás rendszeres gyakorlására.   

2. Képviselje a megyében a természetjárás érdekeit.  

3. Közhasznú tevékenységet (környezetvédelem, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés) vállalva 

lássa el a természetjárók, túravezetők képzését.  

4. Gondozza a jelzett úthálózatot, a természetjáró létesítményeket, felszereléseket és segítse 

elő ezek fejlesztését.  

5. Támogassa a természetjáró (turista) szakirodalmat és szaksajtót, működjön közre kiadványaik 

terjesztésben.  

6. Közhasznú tevékenységet (természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem) vállalva 

támogassa a környezet- és természetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket, szervezett, 

gyakorlati tevékenységgel járuljon hozzá az élő és élettelen természeti értékek védelméhez, 

http://www.vmtszveszprem.hu/
mailto:vmtszveszprem@gmail.com
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valamint környezetvédelmi feladatok ellátásához, és ezáltal a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv., a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv., 

valamint a polgári természetőrökről szóló 33/1997. (XI.20.) KTM rendelet szerint állami, ill. 

helyi önkormányzati feladatként előírtak ellátásában működjön együtt a felelős 

államigazgatási szervekkel.  

7. Alakítson ki, ill. tartson megfelelő kapcsolatot mindazokkal az állami és más szervekkel, ill. 

szervezetekkel, amelyek elő tudják segíteni a Szövetség céljainak megvalósítását.  

8. A VMTSZ fejlessze a gyalogos, a barlangász, a hegymászó, a kerékpáros, a vízi, a Nordic 

Walking és a sítúrázó tevékenységet.  

9. A Szövetség, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében — azokat nem veszélyeztetve — 

létesítményeket, vállalatokat, intézményeket hozhat létre és tarthat fenn, továbbá ilyen 

célból részt vehet más társadalmi szervezetek, ill. gazdasági társaságok létrehozásában, 

működésében.  

10. A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végezhet.  

11. A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 

meghatározott tevékenységére fordítja.   

A SZÖVETSÉG VAGYONA:   

A Szövetségnek alapítói vagyona nincs. A Szövetség vagyona a felhalmozott bevételekből (tagdíjak, 

kapott támogatások, közhasznú tevékenység bevételei) áll.   

A  VMTSZ vállalkozási tevékenységet nem folytat, bevételei közhasznú tevékenységből származnak. 

A mérleg fordulónapja 2019. december 31. és a mérlegkészítés napja 2020. május 06. volt.   

 

SZÁMVITELI ALAPELVEK:   

Az előterjesztett egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója tekintetében a VMTSZ a számvitelről 

szóló 2000. évi C. sz. törvény alapján járt el minden lényeges szempontot tekintve. 

AZ EREMÉNYKIMTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: 

Bankszámlán 460 169Ft 

Házipénztárban: 0 Ft 

 

 BEVÉTELEK:       Ft 

911 Tagdíj     30 000  

912 Jelvény (túramozgalom)   132 024  

914 Túrafüzet     57 115  

917 Nevezés   275 800  

9671 1% NAV      6 413  

 919 Sportszolgáltatás                                       701 400  

9671 Egyéb bevételek   163 165  

 Összesen 1 365 917  
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A VMTSZ 2019.ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK SZÖVEGES BEMUTATÁSA: 
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szervezetei (16 tagszervezet), a Veszprém Megyei Sportszövetség, a Cuha-völgyi Bakonyvasút 

Szövetség, Természetjáró Fiatalok Szövetsége, az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség 

és a Magyar Természetjáró Szövetség között. A beszámoló ennek a jegyében készült. 

Helyszín:8200 Veszprém Wartha  Vince u. 3. I emelet 20-as szoba 

Fogadó óra: minden héten kedden 16-18 óra között személyesen 

Elérhetőség: e-mail vmtsz@citromail.hu 

Web-la: www.vmtszhupont.hu 

 Évente 2 küldöttgyűlést tartunk. Egyet januárban, amelyen az előző év tevékenységéről szóló 
beszámoló hangzott el. Itt kerültek értékelésre a tagszervezetek és az egyéni teljesítmények. 

  Kiemelkedett a Megyei Természetbarát Találkozó, amelyet a Veszprém melletti „Kolostorok 
és Kertek” mögötti turista pihenőben tartottunk. 1991-től önálló civil szervezetként 
működünk. Az alapítók neve is fenn van az emlékjelen. Az ünnepségről a Veszprém Megyei 
Napló is beszámolt. 

 A Cuha-völgyi Bakonyvasút (11. számú vasútvonal) megmaradásáért télen és ősszel 
szerveztünk teljesítménytúrát a győri természetjárók aktív segítségével. Ebben a 
rendezésben a VMTSZ elnöksége is részt vett.  A téli programon Eplényből Zircig, az őszi 
pedig Veszprémvarsánytól Vinyéig tartott. A rendezőség ugyan az volt, mint télen. Mind a két 
rendezésnél a nevezési díjban benne volt egy vasúti jegy, amit a résztvevők a rajt és cél 
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közötti utazásra használhattak fel. Ezzel segítjük a vasútvonal megmaradását. A MÁV ezeken 
a napokon több kocsival járatta a szerelvényeit. 

 A teljesítménytúrák rendezéséhez a környezetvédelmi hatóság engedélye valamint az 
erdészetek erdőhasználati hozzájárulása szükséges. Ezek megszerzése a VMTSZ feladata. Ezek 
beszerzésével segítettük a tagszervezetek túrarendezését. (Ajkai Kórház Se, Noszlop Se 
Természetbarát Szakosztály).  

 A turistautak karbantartása a tagszervezeteinknél dolgozó jelzésfestő vezetők irányításával 

zajlott. Pályázatot adtunk be a VMTSZ keretében ebben az évben a Déli-Bakony és a Balaton-

felvidék elöregedett jelzéseinek karbantartására. A jelzések felújításához szükséges anyagok 

egy részét a tagszervezetek, más részét pedig a VMTSZ biztosította. A felújítás az MTSZ által 

kiadott jelzésfestő útmutató alapján történt. Ezek a területek nem nagyon érhetők el 

közösségi közlekedéssel, ezért kiküldetésre gépkocsi elszámolása történt meg. Ezt a VMTSZ 

megelőlegezte az útfestőknek. A felújított útvonal ellenőrzése egy útvonal kivételével 

elfogadásra került. A teljes útszakasz felújításának irányítása és a dokumentáció elkészítése 

az elnök feladata volt, de nagyon komoly gyakorlati munkát végzett Harkai Ferenc. Ez 

fotódokumentációval kiegészített beszámolóval került beküldésre az MTSZ-be. Támogatást 

kaptunk festékek vásárlására a Veszprém Megyei Vadászkamarától is. 

 Részt vettünk az MTSZ által szervezett megyei tanácskozásán és tájékoztattuk 

tagszervezeteinket az ott elhangzottakról.  

 7 megyei túramozgalmat működtetünk és a teljesítők az egész ország területéről kerültek ki. 

Ezek értékelése és postázása az elnök feladata volt. 

 A szabadidősport területén is lehetséges a teljesítményeket mérni. Ezek az MTSZ által 

összeállított pontrendszer alapján történnek a szervezett természetjárók számára. Az első 

három fokozatot a megyei szövetségnél értékeltük, csak a 4-5 szint kerül az országos 

szervezethez. Ezt a feladatot Karácson Sándor szakmai alelnök végezte. 

 A VMS-től bérelünk irodahelyiséget heti egy napra, ahol az adminisztrációs anyagok 

elhelyezésére is lehetőségünk van.. A tanácsterem használata is benne van a bérletben. Ezt 

rendelkezésre tudtuk bocsátani a tagszervezeteinknek is.  

 Az Ajka-Veszprém városok természetbarátainak találkozója Tátika-Hidegkút pusztán volt. A 

VMTSZ különjárati autóbuszt indított, amelyre útközben szálltak fel a tagszervezetek 

küldöttei. Az Építők TSE egy másik autóbusszal érkezett.  

 A VMTSZ közhasznú szervezet és szövetségként a könyvelésünk kettős könyvelléssel 

lehetséges, ezért vállalkozó könyvelő végzi ezt a munkát. Ő készíti el a mérleget is.  

 Részt vettünk az dunántúli megyék vezetőinek tanácskozásán, Budapesten. Ezt a Budapesti 

Természetbarát Sport Szövetség rendezte. A VMTSZ-t a két alelnök képviselte. Mind három 

vezető ott volt. Itt az aktuális kérdésekről tárgyaltak, valamint meglátogatták a környék 

nevezetességeit. 

 Részt vettünk az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség munkájában a 

megalakulása óta folyamatosan. Közösen működtetjük a Közép-Dunántúli Piros 

túramozgalmat 

 KITÜNTETÉSEK: 1 fő kapott Veszprém Megyei Sportszövetség által adományozott kitüntetést. 

 

 

Veszprém 2020.május 13.     ……………….………………………………….. 

        Mag Éva Gizella elnök 
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