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I. KtzaAszNÚ BEszÁMoLT

A mérleg és kÖáasar eredmérry kimutatás 2008. éwe a sámviteli szabályoknak megfelelóen
elkésztilt. A besámolő értékadatait forintban kell erteni. Ezen jelentésnek az 2008. Éves
besámolÓ (mérleg és eredmény kimutatás) szerves Észétkepezi.

Sxivetségiink vrillalkozási tevékenységet nem folytat.

Munkaviszonyban, megbíásos j ogv.iszonyban lévő alkalmazottj a nincs.

A Vasutas TermészeliárÓk Sz vetsége a Szw-ben elóírt Éves besámolÓt és a kÖztrasanrisági
beszámolÓit a www.vtszl990.hu internetes honlapján ,,KÖzhasnusági besaímolők'' meniipont
alatt teszi kozzé.

n. KtLTsÉGvErÉsr TÁMoGArÁsor rEtIIAszNÁLÁsA
SzÖvetségÜnk az SZJA 1 %-os trímogatáson kíviil a VTSZ sem kÖltségvetési sem elffiil nített
állami pénzalap támogatásban sem pedig helyi rrkormárrpat táfirigatáLsában nem részestilt.
2008-ban a Sz vetségÍbk a magárrszemélyek által felajrínlott szJA 1 %.os trímogatás jogcímén
281 617 Ft-ot kapott.

Az szJA 1 %-os támogatást minden évben, így 2008.ban is az országos Vasutas TermészetjfuÓ
TalálkozÓ ktiltségeinek részbeni fedezésére fordítottrr|r, Bz az tisszeg 3 2t 945 Ft.ot teff ki, 

-*'i

megegyezik a VTSZ számLájáÍa 2007-ben befolyt támogatási Összeggel. A 2008.ban ezgÍI a
jogcímen kapott támogatást (28| 6|7 Ft.ot) SzÖvetsé$ink 2009-bá fogia felhasarálni a
rendearenyi bevételkérrt, addig az egyéb k telezettségek kÖz<'tt tartja nyilvfui.

III. A vAGYoN r.ELIIAszNÁLÁsn.:



IIIVI. A SzÖvetség bevételci és kiadásai a beszárrrolő évében a k vetkezÁk szeint alakultak:

KÖzhasznrí bevétel E|özö év Tárgvév Változás
Tagdiiak 983 000 808 800 -174 200
NCA pályázati
támogatás 500 000 300 000 -200 000
kamat, hozam 845 593 699 M9 -146 5M
sponzori támogatás 0 0 0
egyéb bevétel 19 800 0 -19 800
|% saa-bó| 234 982 32r 945 86 963
Tagok hoz.zájátu|ása a
rendezrrérryeken 2 043 900 2 017 000 -26 900

tsszesen: 4 627 275 4 146 794 480 481

Kiizhaszn Hadás B,|özö év Tátpvév Változás
Adminisztrativ ktg. 963 351 56s 490 -397 861
vTsZ találkozo L 923 743 | 734 T3 -193 410
Vasutas kupa 39 293 0 -39 293
KtilfÓldi trna 0 0 0
Oszi csillagtura 465 350 485 400 20 050
Éves kÖzgyiilés 494 856 628 341 133 485
Hozzáján ás
tagszerv .t endezéseihez 410 000 408 000 -2 000

&szesen: 4296 593 3 817 5G 479 029

KÖzhasznrl eredménv 330 682 329 230 -t 4s2

ÍIIJL. A VTsz 2008 évÍ befektetései

A SzÖvetség a korábbi években céltrrdatosan hozamszerués céljábÓl felhalmoznttpéttr.eszkÖzeit a
Befektetési Szabályzatában rlgzített szabályok szerint folyamatosan lekÖti, illewe garanciákkal
rendelkező érté\papírokba fekteti.

2008 májtsában 2009. május 27-i |ejárattal 3 milliÓ Ft-ot fektetettiik be, 2008. szeptembetten
2009' szeptember 9.i lejárattal milliÓ Ft-ot, oktÓberben 2009. oktÓber 9-i lejríra1tal 4 milliő Ft-ot
8 %-os hozamra, kincstárjegybe 8 %.os hozamra. 2008 novemberében pedig 600 ezer Ft.ot
fektetttink be kincstárjegybe 2009. novemberi lejárafia 1 l oÁ.os hozarrrra. A befektetések
hozamát pedig a 2009 évi folyarrratban lévő rendezvényekre fordítjrrk.
A mobilizílhatÓ szabad párzeszkÖzeirrket - a k vetkezö kiadás felmerÍlléséig oTP Pén4iaci
alapban tartjuk.



v. sztvETsÉGÜI\tK az alábbi miikÖdési tárrrogatrísokban részestilt:

2fi07.év 2 )8.év
NcA miikÖdési támogatások (trírgyévben
befolvt) 500 000 300 000
Ktilsó trímogatÓnk részéről
I oÁ kozcét fetai ránlásban részesii{tiirrk 322 000 281 617

tsszesen 822 000 581 617

vI. vEzETl TIszTsÉGvIsEtŐK sem pénzbeli' sem természetbeni díjazásban nem
részesiiltek

vII. KÖzHAszNÚ TE\ÚKENYSÉG ntvm
RENDEzvÉxynrnll

LEÍRÁsA, BEszÁMoLT A

A Vasutas Természe{árők SzÖvetsége az 1952.ben megalakrrlt, a vasutas természe$árőkat
t miirítö Vasutas TermészetjfuÓ Tarsadalmi Bizottság jogutÓdjaként 1990.ben vált tinríllÓ
társadalmi szervezetté. Jelenleg kozel harrrrinc tagszenrez.ete van. Fö feladaÍa a vasutas
természetjár'ás hagyomárryainak ápolrísa mellett az Összetartozásban és az egyiittmrikÖdésben
rejló erók mozgősítrísa. 9 fős Vezetösége és 4 tagu feliigyelö bizottsága társadalmi munkában
látták el vállalt feladataikat.

2008. évi tevékenység

A vTsz Alapszabályában rÖgzített célokat szolgálÓ iránltő tevékenysége keretében - juliust és
augusztrrst kivéve . havonta tart elnÖkségi tilést, amin a legfontosabb mtikcidést biztosítÓ
feltételek megbeszélése mell ett az éves programtervben rÖgátett programok szervezési feladatait
végzi el.

A VTSZ alapszabályi céljait szolgálÓ programsz.ewezési eredmérryei azalábbiak voltak:

1. A Vasutas Turista N"p, Yadászy Pál emléliÚűra 2008. február 2.

Az emléktrlrát három helyszínen rendeztÜk meg.

Budapesten a Farkasréti Temetőben tÖbb mint 160 résztvevóvel emlékeztt[rk meg barátuÍ*rÓl,
vezetőtársunkrÓl, Vadászy PalirÓl. A megemlékeds utárr a trira a temetöbő! az trdÖg-orom
Kolacskovszky turista}ráz - Hármashatár-hery - Malrkosmária -Normafa tvonalon haladt. A t '2 elejérr a
résztvevö 8 tagszervezet és Vadászy Pali volt osztálytársai (mintegy 130 ttrrista) ae trdog.oromig egrÍttt
haladt, majd ki-ki az á|ta|a választott tvonalon fiirázott tovább. A tfua jÓ idóben, és jÓ hangulatb* rotyt,
azidö késöbb elromlot| de már nem tudta a tfuázőkat nagyon megzavarni.

NeqyvenÖt fó vett Ézt a Dobozy I,ás4.Ó vezette. kelet.magprországi emlékhirán. Szerencsen volt
meghirdetve a találkozÓ a vas tállomáson 820-kor. Szerencsére Jvasutas Jara3t lefrijásra keriilt pérrteken
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délben. szép száÍnÍnal vettek részt a meghirdetett Szerencs - Monok - Golop - Táll}a trrra tvonalon. Az
MvSc természetj áÍői t7, a bfuirévei egyestlletböl 2, Debrecenból 3, a CsTBE részéröl 6 fő vett részt.
Ezp,n kíviit a bárrrévei csoportbÓl 4 fő más ritvonalon érkezett Tállyfua, valamint a CsTBE autÓs
szakosztálya 13 fős csoporttal geoláda kereséssel ért a megbeszélt időpontba tállyai Knianer pincéhez.
Vadászy PalirÓl Szerencsen emlékefiek meg, majd TáIl}rán a vasritálomáson a vonatra várva tÖbben
felidéaék azokat a csodálatos őszí ttnákag melyeket Tállya k myékén vezetett Pali.

Szombathelyról l4-en indultak a ttrrára. ValÓszínüleg a, vasutassztrájk sokakat elriasztott, ezért csak a
Szombathelyi I{vsE természetjárÓi vettek részt a trrrárr. UtkÖzben egy szabadtéri ikonnál álltal( meg és
emlékeztek meg Vadászy PalirÓl. Az tltvonal VaspÖr, Pusztacsatár, Csatár Dongovári erdő, ZalalÖvő volt

z.wsz kőzgyülés Miskolcon 2008. február 16.

Szombaton a 10 Órára meghirdetett kezdésre nem griilt Össze a kiildÖttek 50 Yo-a, íw a meghívÓnak
megfelelően 1 Órával később, l1 Órakor kezdődÖtt meg a kÖzgnllés, melyen végiil is 14 tagszervezstbö|
36 kiildÖtt vett részt. RÓsa LászlÓ alelnÖk ismertette a napirendet:

1) IÍÖzhasznusági jelentés ismertetése és elfogadása,
2.) Uj Befektetési Szabálpat elfogadásq
3.) Tájékoztató a programokkal és a mükÖdéssel kapcsolatosar1
4.) Egyebek.

A ktlldÖttek előzöleg megkapták az írásos elóterjesaéseket, amelyek a helyszíne,lr is rerrdelkezésre álltak,
íw u éves gazdálkodásrÓl, a kÖáasanusági tevékenységgel Összeftlggő adatokat és sz veges jelentést,
valamint a VTSZ j Befektetési Szabályzatát.

A kÖzgyiilés a beterjesztett kÖztrasanusági jelentést, és a Befektetési Szabályz.atot a megvitatás utárr
egyhang lag elfogadta-

A VTSZ 2008. évi kÖltségvetésébeir kisebb átcsoportosítást javasolt az elnÖkség. A mÓdosítási
javaslatokat a tagság egyhang lag elfogadta.

3. Vasutes TermészetjárÓ Vetélkedó és bakancsos bál 2008. február 16.

A Vasutas TermészetjárÓk Btikki Egyesillete 2008. évben l0 éves lett. Ezen jubileumi évfordulÓ elsö
jelentós rendezvénye a természetjárÓ vetélkedó, amely 13. alkalommal kerult megrendezésre.

A vetélkedön az MVsc Ugriftiles csapata nyert, második az IvÍVSC Nyusziffil csapata, míg harÍnadik a
Lokomotív TE csapata lett

végiil egy ilz(aes vacsora kÖvetkezet! majd a hajnalig taÍtő hagyomárryos bakarrcsos bál.

4. Tavaszi Csillagtűra Gyór 2008. május 1.- rrrrájrrs 4.

Május l-jén' csiltÖrtÖkÖn a délelőtti Órárkban 140 vasutas természetjárÓ érkezett a gyö''Jr vas tállomás
melletti Hotel Szírnyaskerék éptiletébe, ahol a szewezbk - az krtegrál - Dunárrt li Atlétikai Club
TermészetjárÓ SzakosztáIyának tagiai - várták a vonatolaÓl kisebb csoportokban érkezó résztvevőket.

Délutátt városnézés volt a prograrrrban.
Pénteken három ktilÖnbÖzó naryságu balonyi t ráÍl vehettek részt a vasutas sporttársa|q rníg egy

csoport az AlsÓ.SzigetkÖzbe - Hédervár és fuvárryrárÓ érintésével - az treg.Drrnához indult. Aznap 50
fós csoport vett részt csallÓkÖzi autÓbuszos kirfuiduláso& détÚán pgdig VÖrÖskŐ impozárrs és gazdagon
berendezett várárrak vezetéses meglátogatását rÖvid tfua lnÖvette a Kis-I(árpátokban.

Szombaton a SokorÓidombságba két hlra indult. Az egyik Panrronlralmára Écserr kereszf,itl, másik
sokorÓi t ra MénföcsanakrÓl indult. Amapi buszkirárrdulásurrkon a Felső.Szigetkőzzel ismerkedhettek a
résztvevők a Dunakiliti drrzzasztóttozés a hallépcsöhÖz tettek fiirát.



A bticstiesten a háaga?Áa, gyóriek rábakÖzi pereccel, sokorÓi borral és hezi stlteményekkel
kedveskedtek a vendégeknek'

5. Vasutas Kupa Nappali tájékozÓdási verseny 2008. május 31.

lrz ez évi tájékozÓdási versenyt 'KÖztársaság Kupa'' keretében rendezte meg a ZÖldsport Egyesillet.
Mivel a ,KÓztársaság Kupa'' nappali vorseny' iw a korábban hagyomárryos ,,Stitó Nagy Attila'' éjszah'ai
tájékozÓdási versenyt 2008.ban nom írta a SzÖvetség.

Hármashatárhegyen, a Rekettyés étterem mellett volt a versenykÖzpont.
A KÖztfusaság Kupárr Összesen 57 csapat indult 133 résztvevővel. A Vasutas Kupa értékelésnél három

szakosztály hét csapata 19 fóvel vett résztMVSC három, VTBE egy és a Lokomotív TE három).
Sajnálattal kell megállapítani' hogy a versenyz.ö srakosztályok, egyestlletek létsáma a minimálisra

zsugorodott. A korábbi rendszeres résztvevő csapatok nem tudnak, V&sI nem akarnak e nagy hagyományri
rendenényen részt venni.

6. Lv. orságos Vasutas TermészetjárÓ TalálkozÓ l(aposvár 2008. jttnius 25-29,

A TalálkozÓt SzÖvetségilnk Somogy meryo kÖzpontjában, Kaposváron rendezte meg. A 195 Íó
résztvevö 21 szakosztÁIy$|, akik gazdag programkínálatbÓl választtratott ki-ki kedvére. Szálláshel$tnk a
Vasutas diákotthon volt.

A három triranap mindegyikén szervezett hossaúl-, kÖ?tp., és kis gyalogos t rák keretében bojártuk
Déldunántuli kéktrtra mintegy 60 kilométernyi szal<aszát, a Kisvasutak Nyomában triramozgalom
keretében kisvonatozhnk a Mesztes'yö - Felsókak és az Almamellék . Sasrét vonalon. T ráztunk a
TÖrÖcskei parkerdőbeq a Desedai arborétumban és a Desedai erdöberu meglátogathrk a Szennai
Falumríeeumot és ternplomot.

A programok keretében 145 fö sporttársunk autÓbuszos egész napos kirárrdulást tehetett Somory
megye déli részén.

A TalálkozÓ keretében SzentgyÖrgyi Tamás által rendezett vetélkedón hét csapat vett részt. A versenyt
a uÁwl csapata nyerte.

Szombat este a találkozÓ a vetélkedŐ eredményeinek kihirdetésével, a jutalmak átadásával és a
találkozÓ értékelésével, majd aSzőzateléneklését kÖvetően énekléssel zánrlt.

tsszegezve megállapíthatő, hogy Kaposvár kÖrnyéke rendldvilli természeti értékeivel, rendezöségttnk
aktív szerepvállalásával emlékezetes élményÍll szolgált valamennyi részwevö sporttársrrnk sámára.

7.wsz kitlfÖldÍ t ra Sdovákia 2008. j,il'T 23-28.

A VTSZ 2008. évi HllfÖldi t rája jrilius 23-28. k zÖtt kerillt lebonyolításra Szlovákiában a Pienini
Nemzetí Parkban VÖrÖskolostor kÖzpoattal. A résztvevők a Pltrík (Tutajos) és a Helena panziÓkban lettek
elszálláso|va2.34 áryas szobákban tsszesen 11 szakosztá|yt48 fő képviselte.

A zord időjárás ellenére a hat nap alatt négy nemzeti parkot kerestek fel, tÖbb alkalommal jártak
LengyelorszáEban, tűttáztak a Magas Tátában és a Pienini Nemzeti Parkbarr, levezető t ra a Szlovák
Paradicsomban. HajÓztak a Dunajeci víztározÓn és trrtajoztak a Dunajec folyÓn, megtekintették Nedec, és
Őtuuto vátát, sétáltak lglÓ, Késmárk Podolin utcáirr, felkeresték a Ruzsbach ftirdöi krátertava! voltak a
VÖrÖs Kolostorban és a világÖrÖlaég részét képezö DebnÓi fatemplombar1 majd megtekintették a
Mednyánsz|ry m zeumot a Nagyóri kastélyban, ffiellegű ételeket ettÍinlq és gorál zenéthallgattunk

8. Vasutas Í.orrás EmléktalálkozÓ NagybÖrzsÖny 2008. augusztus 14-|7.
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A találkozőn95 fö |2 tagszervezetMl. EznagjáMl megfele| az elm{rlt évek tapasztalataina|r, szinte
mindig ugyanezck az emberek jÖnnek a Forrás emléktálálkozÓra.

Az első nap délutárrján, az elhelyezkedés utárr, a résztvevök kisebb csoportokban felkeresték a telepittés
nevezettességeit a Falum zeumot, az trpád korabeli templomot, a vízimalmot.

Pénteken reggel, kisvonattal Naffiáspusáára menttlnk Innen a csapat naw résrp KisinÓc
Nagy&ideghegy érintésével, a másik fele rÖvidebb ton tfu vissza a táborbq a táj mellett a kellemes idót is
élvezve. Szombaton a résztvevők fele Kernencére arrtÓbuszozot! a}rol a kisvas{Í végállomásánál megnézték a
m zeumot, majd 2 sz.qe|vénnyel a Pityur rétig utaztunk

Er'en a héwégén voltak a bÖrzsÖnyi napolg helyben nagybÖrzsÖnyi Vigatom elnevezés alatt folytak a
rendearényelq tobben kÖztlltink az esti utcabálon is részt vettek Vacsora utárr izgalmas szellemi vetélkedőt
tartottunk a programon látottalaÓl, hallottalaÓl.

9. Kerélryárt ra a DunaforrástÓI.Neuburgig 2008. augusztus 22-31 ..ig

Sajnos érdeklódés hiárryában csak szük kÖrben, 8-an utazta|r, kerekeztek a Duna Fekete erdei
fonásaitÓl a két éwel ezelótti kezdetig. Az elsö cél a Breg patak forrása volt, mely legmesszebb van a
Fekete tengertől, majd Donaueschingen kÖvetkezett a Tiberius rÓmai császár által megielÖlt forrással,
artán a Breg és a Brigach tisszefolyása utárr a már Dunfuiak hívott folyÓ, illetve a brivÓpata}t<ént elsiillyedt
folyÓ M hringennél elószivátgí fonása. AztÁn a Schwab Alb sziklavidékei, majd a szétterillö síkság
mez$gazÁasági teriiletei kÖzÖ'tt kÖvették a folyamatosan végig lépcsöz tt Dunát igen jÓl kiépített
kerékpárutakon (iÓ minőségú murva és aszfalt vegpserr). sállásaik kernpingekben, magárrházak
vendéglátásra kiala}dtott udvarárr sátorban voltak

10. Öszi Csitlagtrüra HollÓstetó kÖzpontta| 2008. szeptember 18-21.

A csillagtfuárr kilenc szakosáály képviseletében 50 fö vett részt, továbbá vá|toz.ó létsámmal a
háziga?Áa N'ÍvsC tagiai, akik a trirák vezetését is végeaék.

A csillagtura résztvevöit az idöjárás nem fogadta kegyeibe, mivel péntek hajnaltől vasárnap reggelig
kisebb megszaldtásokkal esett az esö.

Naponta három meghirdetett t ra kÖziil választtrattak a résztvevők, de fakultatív programra is lehetőség
volt. A nagyt rákra általában 2a-25 fti kÖzÖtti tíJÍázó vett részt. A fiirák során tÖbbek kÖzÖtt jártunk á
SugarÓnál, a Nagymezön, a Három.köi kilátÓpontnál, a Rejteki kÖftllkénél, a Pénzpataki víznyelőnél, a
Gyert5ránvÖlgyi volt Üveghutárrál, a Btiklrszentkereszti gyÓgyítÓ kÖveknél. Meglátogattrrk a FelsöMmor és
Lillaftlred nevezetességeit, mrizeumait, barlangiait. Lehetöség volt részletes Miskolci városnézésre is helyi
fiiratársunk szakszerii vezetésével. TÖbben felkeresték a Tapolcai barlangftird& is. Sokan meghallgatták a
BÍlkkszentkereszten a,,gyÓgyffives Gytrri bácsi''xendldvtll érdekes tájékoztatÓját is.

Szombat este az rWsc ttnatársai a bricsriest alkalmával, fuiom siiteményekkel és egri borokka1
kedveskedtek a résztvevőkrrek. Az este sorárr, a csillagtrlrárr látottak és halottakbÓl, totÓ formájában
vetélkedót rendeztek, a}rol az első három csapat ajfuidékokat kapott. Majd kÖvetkerett a kÖzÖs énéklés,
ahol minden csoport kedvenc nÓtáját elérrekeltttk

11. Lolromoffv {24.es te$esítménytrfira Szokolya 2008. oktÓber 4.

A teljesítményturárr Összesen 128 fö vett részt. Ebből VTSZ tag25 fö volt.
A teljesítnrényttrrárr résztvevóket az égiek nem fogadták kegyeibe, mivel éjszaka elkezdódÖtt intendv

esö kb. délig, áztatta a résztvevöket. Nagyobb gond volt, hoey igen feláztattá az utat, mely sok helyen
nehezen j árhatÓvá vált.

A rÖvidebb, de szúk szintidŐvel (4Óra 24 perc) bírő 24 km-es távon 60 fö indulq melyből szintidőn
beltll 20 tudta teljesíteni a távot. 25 fö szintidőn kí!'ilt teljesítette, 15 fő feladta.



A 42 km-es távon 68 fő indult. Szintidőn bcltil (10 Óra) 48 fó teljesítette a távot. Szintidőn tril
teljesítette 7 fő, feladta 13 fó.

A terepmaratoni versenyen 5'02 idóve| az elsó helyen holwersenyben TÓth Attila és GÓlya Istvárr
végzett. A harmadik helyezett 5,06 idóvel Petö Sárrdor végzstt,

12. KÖzg5riilés PilisvÖriisváron 2008. oktÓber |4-16.

Szombaton a 8.30 Órára meghirdetett kezdésre ÖsszegÉlt a Htldottek 88,5 %.a, tw a határozatképes
kÖzgÚlés az alábbi rrapirendeken szereplő témát*al foglalkozott:

l. BesámolÓ a 2008. évi kÖzponti rendezvényekröl és a 2008. évi I.X. havi és a várhatÓ éves
gazdálkodás idöarfuyos eredményeiröl

3. A feltigyeló bizottság jelentése 2008. évi I.x. havi és a várhatÓ éves gazdálkodás időarárryos
ellenörzés eredményeirŐl

5. A vezetóség 5 éves tevékenységének Önértékelése és az FB értékelése
4. Alapszabály mÓdosítása (u FB létszámát 4.ről 3-ra mÓdosította)
5. A sz vetség tlj vezetőségének (elnÖlség és feliiryelö bizottság) meryálasáása
6. A 2009. évi kÖ4onti szerveüstl, rendezésii és támogatásrlrendezvénytervezet&rck beterjesztése,

meryitatása, elfogadás a - sz'avaás
7. A2w9, évi kÖltséryetés tervezetének ismertetése, elfogadása és egyebek.

A 2m8. november 15-16.i kiizg5űlés elfogadta a 2008. évi tevékenységról és ag elózetes gazdasági
eredményekről szÓlÓ besámolÓkat' a 2009-es év programtervét és megválas*otta a kÖvetkező Öt éwe az
Eln ksége! valamint a Feltlgyelő Bizottságot.
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