
 Bakancsban, vasparipával! 
 
Vasutas Természetjárók Szövetsége, 1113 Budapest, Villányi út 48/b. 2/1. 
Adószám: 19021887-1-43, Bírósági bejegyzés száma: 16. Pk.62286/1990/12. 
 
 

 
1/2016. VTSZ.          
 
1. sz. KÖRLEVÉL 
 
2016. 02.19-21. OKTATÁS - Pilisvörösvár 
 
        Kapják: valamennyi szakosztály, önálló          

      egyesület, felügyelő bizottság, elnökség 
 
 
A Vasutas Természetjárók Szövetsége tagszervezetei részére 2016.02.19-21. közötti időszakban 
szervezeti – működési kérdések témakörben oktatást szervez.  
 
Az oktatáson egyesületenként két fő részvétele biztosított. Kérjük, hogy lehetőség szerint az 
egyesület vezetője és egy olyan segítője vegyen részt a rendezvényen, aki a későbbiekben is 
kamatoztatni tudja az elhangzottakat az egyesület munkájában.  
 
Elhelyezés: Pilisvörösvár – Friedrich Schiller Gimnázium – kollégiuma 
         Cím: Pilisvörösvár, Szabadság u. 21. 
 
A szállás pénteken 14 órától foglalható el! Kérjük, ezt az utazás tervezésénél vegyétek figyelembe! 
 
Megközelítés: Budapest Nyugati pu. reggel 7 és este 20 óra között, az óra 20 és óra 54-kor induló 
vonattal, Volánbusszal az Árpád-hídtól induló menetrend szerinti járatokkal. 
 
Ellátás:  -     péntek este- meglepetés vacsora 

- szombat: reggeli, ebéd, vacsora – a kollégium ebédlőjében 
- vasárnap: reggeli - a kollégium ebédlőjében. 

Jelentkezés módja: a csatolt jelentkezési lapon, e-mailben a vtsz1990@t-online.hu címre,  
   február 8-ig beérkezően.  

Részvételi díj: 6000 Ft/fő  
Befizetési határidő: 2016. február 15-ig a VTSZ OTP számlájára átutalva. Az átutalási megbízáson a 

befizetéseket „OKTATÁS” hivatkozással, és a befizető szakosztály feltüntetésével kérjük 
teljesíteni. 
 

Számlaszám: Vasutas Természetjárók Szövetsége –  

   OTP Bank Nyrt. 11706016-20712710-00000000 

 
A Vasutas Természetjárók Szövetsége 
programjait a Nemzeti Együttműködési 
Alap pályázatok útján támogatja 



 
 
Oktatás témakörei (a teljesség igénye nélkül): * 

- Civil szervezetek működési kérdései, 
- Az új Ptk. és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezései, 
- A közhasznúság kérdésköre, 
- Önkéntesség, önkéntes munka, 
- Beszámolás, könyvvezetés sajátosságai, közzététel, 
- Non profit szervezetek adózásának szabályai, 
- Pályázatok, pályázatírás –EPER rendszer használata, 
- Programszervezés, túraszervezés,  
- Táblázat és szövegszerkesztő kezelés, 
- Levelezőrendszerek. 

 
Kérjük a szakosztályokat, hogy kérdéseiket, február 10-ig juttassák el hozzánk, a 
vtsz.szentgyorgyim@gmail.com, e mail címre, ezzel is segítve a témakörök, kérdéses területek 
feltárását, hatékonyabbá téve ezáltal a programot.  

 
 
 
Az oktatás a NEA - MA- 15-M pályázat támogatásával valósul meg. 
 

 
         Természetjáró üdvözlettel, 

              
         Szentgyörgyi Magdolna 
          elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*A program, az előadók rendelkezésre állásának függvényében változhat! 

                    


