
 Bakancsban, vasparipával! 
 
Vasutas Természetjárók Szövetsége, 1113 Budapest, Villányi út 48/b. 2/1. 
Asz.: 19021887-1-43 
 
 

                         12/2016. VTSZ.         Kapják: Valamennyi szakosztály, önálló egyesület, 
   felügyelő bizottság, vezetőség, meghívottak 

 12. sz. KÖRLEVÉL       
 Értesítés éves rendes közgyűlés összehívásáról 
 
 
A Vasutas Természetjárók Szövetsége 
(székhely:1113 Budapest, Villányi út 48/b. 2/1.) 
elnöksége az Alapszabály 10. pontja alapján 
2016. november 18-20. között éves rendes 
közgyűlést hív össze.   
A közgyűlés munkája 2016. november 19-én 
szombaton 8.30 -tól kezdődik. 
 Amennyiben a jelzett időpontban a közgyűlés 
nem lenne határozatképes, úgy ismételt 
közgyűlést hív össze 10.00 órára, melyen a 
jelenlévők számától függetlenül, az eredeti 
meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében, a közgyűlés határozatképes.  
 A közgyűlés helyszíne:   
Pilisvörösvár, Friedrich Schiller Gimnázium Kollégiuma 
2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21. 
 
A közgyűlésen szavazati joggal a tagok – az erre feljogosított, igazolt képviselőik útján –minden megkezdett, 
VTSZ-nél regisztrált 30 magánszemély tagjuk után 1-1 szavazattal rendelkeznek. 
 
Elszállásolás: Friedrich Schiller Gimnázium Kollégiuma, 2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21.   (4-5 ágyas kollégiumi szobák, mosdó a folyosón, teljes ellátás péntek vacsorától, vasárnap reggeliig + 
hidegcsomag hazautazáshoz)  
 
 Megközelítés: Budapestről a Nyugati-pályaudvarról minden egész órakor és óra 20-kor induló vonatokkal, 
autóbusszal az Árpád-híd Volán pályaudvarról. 
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A közgyűlés egyik napirendi pontja az elnökség tagjainak kiegészítése a póttagokkal. Ehhez kérjük, hogy a 
szakosztályok küldjék meg javaslataikat legkésőbb november 4-ig, hogy ennek ismeretében tudjuk a 
jelölést és a választást, az Alapszabály előírásainak megfelelően, lebonyolítani.  
 
P r o g r a m:  
November 18. péntek 
 
15.00-tól a résztvevők fogadása, szálláshelyek elfoglalása, 
18.30 vacsora – a kollégium étkezdéjében, 
20.00-22.00-ig vetítés (Szakosztályok, Egyesületek hozott anyagaiból) 
 November 19. szombat 
 
8.30-tól közgyűlés -elnökségi póttagok megválasztása, 
13.00-14.30-ig ebédszünet,  
14.30-15.45- séta a környéken, időjárás függvényében, 
16.00-18.30-ig közgyűlés  
19.00 vacsora 
20.30-22.00-ig vetítés (központi rendezvényekről) 
 
Napirend (november 19. szombat): 
 1. Himnusz, elnöki köszöntő, üdvözlések, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők 
 megválasztása, napirendi javaslat beterjesztése és szavazás a napirendekről. Szavazat 

számláló bizottság megválasztása a póttagválasztáshoz. 
2. Beszámoló 
     - a 2016. évi központi rendezvényekről, 
  - a 2016. évi központi programok pénzügyi adatainak ismertetése, 
3. Szervezeti, működési kérdések, elnökségi póttagok választása. 
4.         Egy kis számítástechnika- word, excel kezelés- mert nem lehet elég sokszor elmondani! 
5.         Halljunk egymásról! - Hírcsatornák és azok használata,   
 
Ebédszünet 13.00.-14.30. 
 
  
6.   Érdemes Vasutas Természetjáró kitüntetések átadása. 
7.   Előterjesztés a Vasutas Természetjárásért díjra. 
8.       A 2017. évi központi szervezésű, rendezésű és támogatású program tervezetek ismertetése.       
9.         Érvényesítésekkel kapcsolatos 2016.évi elszámolás, 2017. évi érvényesítő címkék kiosztása.   
10.       Fórum. (Szakosztályok, Egyesületek működésével kapcsolatos témák megbeszélése.) 
 
November 20. vasárnap 
 
8.30-tól 11.00-ig közgyűlés 
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Napirend (november 20. vasárnap): 
 11.  Döntés a 2017. évi központi szervezésű programokról. 
12.  A 2017. évi költségvetés tervezetének ismertetése, szavazás a tervezetekről. 
13. Szavazás a Vasutas Természetjárásért díjról. 
14.  Egyebek. 
15.  A Közgyűlés bezárása, Szózat. 
        
11.00-tól Szálláshelyek leadása, elutazás. 
    
Részvételi költség-hozzájárulás két éjszaka, teljes ellátás esetén: küldötteknek: 5800.-Ft/fő  
 Befizetés: folyó év november 10-ig OTP-ben teljesítve átutalással  

a VTSZ OTP-nél vezetett 11706016 -20712710 -00000000 sz. számlaszámára. 
 
A tagszervezet kerete a szervezet vezetőjével együtt a mellékelt előzetes létszámkeret táblázat 
szerint (a vezetőség, a felügyelő bizottság tagjai és a külön meghívottak nem szerepelnek a 
keretszámban). Abban az esetben, ha a mellékelt táblázatban jelzettnél magasabb/alacsonyabb az 
igazolt taglétszám, és ennek alapján több/kevesebb küldöttre jogosult, kérjük jelezni. 
 
A közgyűlésen valamennyi küldött csak 2016. évre regisztrált VTSZ tag lehet. A közgyűlésen 
a szavazás VTSZ igazolvány felmutatásával történik. Kérjük az igazolványokat minden 
küldött hozza magával.   
Kérjük a szakosztályokat, hogy legkésőbb november 04-ig a csatolt jelentkezési lapon a résztvevők nevét és a konkrét szállás és ellátás igényüket jelezzék a táblázat vtsz1990@t-
online.hu e-mail címre történő visszaküldésével.  
 
A táblázat kitöltése során a felajánlott válaszok közül kérjük a megfelelőt megjelölni és úgy 
visszaküldeni a táblázatot, ezzel is elősegítve a feldolgozást.   
 
 
 
Budapest, 2016. október 12. 

 
Természetjáró üdvözlettel a VTSZ vezetősége nevében: 

 

                 Szentgyörgyi Magdolna  
                                             elnök      

 
 

Mellékletek:     
1. Előzetes létszámkeret 
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 1. melléklet 

 
 
 

Küldöttek száma a VTSZ 2016. novemberi közgyűlésére  
      

    1 fő/30fő után 
Szakosztályok létszám szavazó küldött 
Alföld TE Mezőberény 35 2 
Bánréve VTBK 22 1 
DVSC 126 5 
Északi Fény Egyesület 91 4 
Győri Vasutas TE 127 5 
Lokomotív TE 169 6 
MÁVTI SK  33 2 
Miskolc VTBE 19 1 
MVSC  39 2 
Soproni VSC 90 3 
Száguldás SE 15 1 
Szentesi VSC 42 2 
Vasi Múzeumbarát Egylet T.Sz. 82 2 
MÁV Vezérigazgatóság SC. T. Sz. 110 3 
Záhonyi VSC 31 2 
ZÖLDSPORT Egyesület 69 3 
létszám/küldött létszám 1 100 44 

 


