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BESZÁMOLÓ 
A Veszprém Megyei Önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról 
 
 
I. Sportfeladatok ellátása  
 
A megyei önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatainak ellátása során 2018 évben is a 
következő alapelveket tekintette meghatározónak:  
 A testnevelés és sport átfogó rendszerének támogatása olyan módon valósuljon meg, 

hogy az a lakosság valamennyi korosztálya számára elérhető legyen és járuljon hozzá 
a megyében élők fizikai, szellemi, erkölcsi és egészségi állapotának javításához, 
valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez.  

 A sportfeladatok ellátása, támogatása során kapjon kiemelt figyelmet a gyermek- és 
ifjúsági sport, a szabadidősport, a fogyatékkal élők sportja, a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok sporttevékenysége, valamint az utánpótlás-nevelés és a 
versenysport.  

 
Fenti alapelveket figyelembe véve az alábbi sporttal kapcsolatos feladatok megvalósulásában 
tudtunk közreműködni: 
  

• A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Sportszövetség szoros 
együttműködésének köszönhetően idei évben is közösen rendezzük meg a 
„Megyefutás” sporteseményt.  A Megyefutás költségeihez történő hozzájárulás 
érdekében 300.000.-Ft került tervezésre a megyei önkormányzat költségvetésében.  
Az idei év útvonala:  
Szeptember 26: Tapolca-Sümeg-Devecser-Ajka-Pápa,  
Szeptember 27: Zirc-Várpalota-Balatonfűzfő-Balatonalmádi-Balatonfüred-Veszprém.  
Az egyes helyszíneken a helyi iskolások, sportolók csatlakoznak a futókhoz hosszabb-
rövidebb szakasz erejéig.  
A rendezvény célja a sportos életmód népszerűsítése minden korosztály számára, 
valamint a megye közösségi érzésének erősítése, a mozgás népszerűsítése. 
 

• A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Sportszövetségen keresztül 
biztosította a Veszprém megyei részvételt, a megyei forduló lebonyolítását az 
Országos Szenior Sakkbajnokság kapcsán, melynek költségeihez 150.000.-Ft 
összeggel járultunk hozzá. 
 

• A Veszprém Megyei Sportszövetség részére a hagyományosan decemberben 
megrendezésre kerülő Veszprém Megyei Sport Díjátadó Gála megszervezéséhez 
500.000.-Ft összeget biztosítunk a sikeres lebonyolításhoz. 
  

• A Köztársaság Kupa Megyei Atlétikai Verseny 28. alkalommal kerül megrendezésre, 
mely az elmúlt évek tapasztalatai alapján a megye legnépesebb korosztályos 
versenyeként tartható számon. A verseny szervezésében, lebonyolításában a 
Veszprémi Báthory István Általános Iskola és Köznevelési típusú Sportiskola nyújt 
majd segítséget, helyszíne a Veszprémi Egyetemi Stadion lesz. Az atlétikai verseny 
lebonyolításának költségeihez önkormányzatunk 200.000.-Ft - tal járul hozzá. 
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• Az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet 
alapján - adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve - összegyűjtöttük Veszprém 
megye területén elhelyezkedő, valamint folyamatban lévő és tervezett 
sportlétesítmények beérkezett adatokat a települési önkormányzatoktól, s azt 
megküldtük az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárság 
Sportirányítási Főosztálya részére. 

 
• A kézilabdasport utánpótlásának fontosságára tekintettel önkormányzatunk 

1.500.000 Ft támogatásban részesíti a Telekom Veszprém Kézilabdacsapatát. 
 

Jövőbeni célunk a sport feladatok területén a versenysport utánpótlás támogatása mellett, 
minél szélesebb körben érvényre juttatni, hogy Veszprém megye valamennyi lakosa egészségi 
állapotának megőrzése, javítása, szabadidejének hasznos eltöltése szempontjából a 
sporttevékenységnek kiemelkedő szerepe van.  

 
II.  Turisztikai feladatok ellátása 
 
A 2018. évi turisztikai marketing tevékenység keretében a március 1 - 4. között immáron 41. 
alkalommal megrendezett budapesti Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon a 
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. központi standján és a megye Tourinform irodáinak 
közreműködésével a meglévő turisztikai prospektusokkal, illetve a Földművelésügyi 
Minisztérium támogatásával megjelentetett Veszprém megyei értékek című kiadványokkal 
vettünk részt. 
 
Kovászna és Veszprém megyék testvérkapcsolata idén ünnepelte 25 éves jubileumát, melynek 
alkalmából szeptember 15-én „Híd, ami összeköt…Értékteremtés 25 éve” címmel ünnepi 
programsorozat került megrendezésre Veszprémben. A rendezvényen Tamás Sándor, 
Kovászna Megye Tanácsának elnöke, valamint Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei 
Közgyűlés Elnöke ünnepélyes keretek között írta alá a két megye közötti további 
együttműködés megerősítésének dokumentumát. A jubileumi rendezvény részeként 
szoboravatásra, kirakodóvásárra, valamint kulturális és folklórprogramokra is sort került, 
majd a Megyeháza Szent István termében ünnepi gálaesttel fejeződött be a megemlékezés. 
A korábbi évektől eltérően a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a XVI. Háromszéki 
Kolbászparádé és Káposztafesztivál során lesz alkalmunk bemutatni a megye turisztikai, 
kulturális és gasztronómiai értékeit Sepsiszentgyörgyön 2018 októberében. 
 
Az országos Tourinform hálózat tagjaként működő megyei tourinform feladatkör ellátása 
során folyamatos feladatot jelent az információs tevékenység. Hivatalunk önkormányzati 
referense egyúttal a megyei Tourinform irodai szerepkörből adódó teendőket is ellátja, mind 
hagyományos, mind elektronikus úton tájékoztatja az érdeklődőket, a partnereket, 
adatszolgáltatást végez a Magyar Turisztikai Ügynökség felé és rendszeres munkakapcsolatot 
tart a 12 irodából álló megyei Tourinform hálózattal. A magyar turizmus információs 
rendszerében 20 éve a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részeként működő 
Veszprém Megyei Tourinform munkáját a Magyar Turisztikai Ügynökség nevében Dr. Gajda 
Tibor vezérigazgató-helyettes jubileumi oklevéllel ismerte el a Balatonfüreden megrendezett 
Országos Tourinform Találkozón.  
 
A megyei Tourinform iroda jogosult használni a márkanevet, az arculatot; elérhetőségei, 
anyagai megtalálhatók kiadványokban, országos és régiós honlapokon, térítésmentesen jut 
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központi kiadványokhoz, Tourinform szóró ajándékokhoz, részére a szaksajtót 
térítésmentesen előfizetik. Díjmentesen részt vehet továbbképzéseken, szakmai találkozókon. 
 
A Tourinform iroda fenntartása a Veszprém Megyei Önkormányzat számára költségviseléssel 
nem jár. 
 
Az idegenforgalom szereplőivel az elmúlt évben és idén is munkakapcsolatban álltunk, 
együttműködtünk, a turisztikai desztinációs menedzsmentekkel, a Pannon Egyetem Turizmus 
Tanszékével, valamint a megyei és országos turisztikai partnerekkel. 
 
 
Veszprém, 2018. szeptember 21. 
 
        Polgárdy Imre  
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