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l . A Vasutas Természetjárók Sztivetsége bemutatása

A Vasutas Természetjáróli Szclvetsége az l952-ben negalakult, a vasutas természetjárókat
tömoríto Vasutas Terr-rrészetjáró Társaclalmi Bizottság jogutócljalrént l990-ben vátt önálló
társadalmi szervezetté. A beszánroló évében a Szövetségnek l9 tagszervezete volt. Fo feladata a

VaSutaS terrnészetjárás hagyományainak ápoiása me llett aZ összetartozásban és az
egytittműltödésben rejló erol< mozgósítása. A szövetség 9 fos Vezetősége és 4 tagú felügyelo
bizottsága társadalmi munlrában látták el vállalt feladataikat'

2. Éves Beszámoló

A Vasutas Ternrészetjárók Szövetsége (továbbiakban VTSZ) a Civil törvén1,' közhasznÍl
szervezeteltre vonatkozó eloírásai alapján 20l2-ben áttért a ltettős liönyvvezetésre. A l<ettős

könyvvitel feltételeit szívességi szoltverlrasználat és a könyvelést végző szernély' a V'ISZ
gazdasági vezetóje biztosítja' A könyvvezetés és beszán-roló számviteli szakmai irányítását szintén
társadalmi munkaban, regisztrált mérlegképes konyvelo végzi.

Az Éves beszámolót és a közhasznúsági rrrellékletet a törvényben eloírt l<ötelezó kozzététel nrellett
Szövetségtink a rvwlv'r,tsz.ltu internetes honlapján .,Közhasznúsági beszámolók'' nrenüpont alatt is
kozzé teszi'

3. Számviteli politika

a) Általános információk

A VTSZ egyszerűsített éves beszámolót készít. erinek nregfeleloen a kettős könyvvitel szabályai szerir-rl

vezeti könyveit' A gazciasági év (iizleti év) megeg.vezik a naptári évvel'



A beszámoló készítésének iclópontja a tárgyévet követó év t-ebruár l5. napja. Az éves beszámoló a magyar

számvitelitörvénrlyel összhangbai a bekerülési l<öltség elvénel< alkalmazásával késziilt.

A VTSZ a kötelezoen elóí11 tar1almút, a ltözhasznút szervezetelt szár'tlára elírt egyszerÍisített éves beszárrrolót
készíti el.

Az éves beszánroló adatai- a megjegyzett kivételektol eltekintve _ ezer forintban ér1endok.

b) A számvitelipolitika főbb elemei

A VTSZ a Szárnviteli Törvérry eloírásai szerit-tt vezeti kÖnyveit, és a számviteli törvénrlyel összhangban

lria lakít otta a p énzkeze|és i, é s l e ltá roz ási szab ály zaÍáÍ".

Az éves beszámoló aláírására az elrlcjk Vagy aZ általános alelnok jogosult.

c) lmmateriális javak

Az ér1ékcsoklietlés ltiszánrítása a lineáris rnóclszer all<atnrazásával tör1énik' az immateriális javak várhatÓ

hasznos élettaftama alatt tör'térlő leírásálroz szükséges 20-3 j o''ó-os ér1ékcsÖkkenési kulcsclk alapján.

d) Tárgyi eszl<özölr

A tárgyi eszközölt a mérlegben beszerzési, illetve előállítási kÖltségen halmozcltt ér1ékcsöld<enéssel csökkentve
lterül'rrek kimutatásra. Az ér1élicsökkerrés kiszámítása a lineáris módszer allralmazásával tÖrténik, az eszl<Özök

ér1ékénel< a várható lrasznos élettar1am alatt történő leírásához szükséges értékcsökkeIiési l<ulcsol< alapján. A
VTSZ a l00 ezer forint egyedi ér1éket el nenl érő eszközölrnél a klsértékű eszközök're vonatkozó amortizációs
szabályokat, az egy osszegben történő leírást allialmazza'

lrodai bererrdezések 14'5%
Gépek, berendezések 33 %
lrodai gépek, szár-nítástechrrikai 33%
eszközÖl<. szel lerni termékel<

e) KÍilfi'ldipénzeszközben felmerülő iigyletekelszánrolása

A külföldi pénzeszkÖzben felrnertilo ügy'letek az MNB által az adott Ilapon Ineglrirdetett áIfolyarnán l<erüLrlek

elszánrolásra. A pér-rzügyi tel1esités és aZ tigy let felmerülésének időpontjában érvényes árfolyam
ktilönbÖzetébol adódó árfolyarnr-iyereség vagy veszteség az eredmény-lrinrrrtatásban a pérrzligyi m[iveletek
eredményében jelenik n-reg. A devizában nyilvántartott követeléseket és kötelezettségeket a VTSZ a

szám lavezető bank eladás i ár1blyanrárr éftékeli.

0 Bevételek

A bevételeket a civil törvényben rögzített elveket figyelembe véve az alábbiak szerint különítjük el:

Közhasznú bevételelr:

- Tagdíjbevételelt
_ Tárlogatásolt (támogatás típusa és személye szerillt)



- Rendezvényi hozzájár'ulasok
- Adományol<
- SZJA l 7o_os felajánlás
- Egyéb ber eteiel'
- Pénzügxli bevételek
- Rendkívi.ilibevételek

g) Vállalkozási bevételek

A VTSZ vállalkozási tevékenységet rreni folytat' anennyiben nrégis olyan bevétele keletkezne, anrely a
vállalkozási kritériumot lrimerítl, abban az esetben a bevétel jellegétól fuggően elkülöníti a közhasznű
tevékenységérrek bevételeitől és további egyedi vagy csopor1os kimr"rtatására törekszik'

h) Ráford ítások elkülönítése

A VTSZ a Civil torvény elÓírásai alapján l<önyvvezetése során elküloníti a közhasznú és a
vállalkozási tevélienységre fordított kiadásokat, ezzel bizÍosítva a beszámolási liötelezettségelr
pontos teljesítését.

4. Pénzügyi helyzet' jövedelmezőség, likvitlitás

Sor-
szám

Mutató Hányados
20t2.12.31 2013.12.31

0//lt o/
/11

Eszközök összetétele Befektetett eszkozök
/ Eszközök
( összesen )

0,00 0,00

2. Változások a sa.iát

tolrében
Saját toke / Források

(összesen) 99,21 99.44

Likviditási helyzet Pénzeszközök /

Eszközok (összesen) 1.36 0.88

4. Tőke jövedelmezosége Adózás elotti
eredmény / Saját

toke
)69 4.49

5. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

5. l . Ertékpapírok (forintban)

Befektetés tÍnusa 2012.12.31 reszaranv 2Al3.1231 reszaranY
Diszkont kincstáriesv l4 300 000 93% l4 700 000 9I%
oTP PénzoiaciAlap I 08r 649 10/I /t) l 408 745 9%

Osszesen 15 381 649 n0'Á 16 108 745 100oÁ



5.2. ? énzeszközök (for intban )

5.3. Aktív időbeli elhatárolások

5.3. l Kö ltsége k a ktív elha tá rolá sa (forintban)

5.4. A Yagyon változása

Megnevezés 20t2.12.3t 2013.12.31 Változás
PénzÍár 6B s39 r0300 -58 239

Elszámo lási betétszárrrla 143 t98 r33 496 -9 702

Osszesen zlt 737 r43 796 -67 94t

Megnevezés 2012.l2.3Í 2013.12.31
Vírusvédelem 0 9 690

Szaklap 31 760 25 200

Egyéb szolgáltatás 0 r0032
Osszesen 31 760 44 922

eFt

Megnevezés E|őző év Átsorolások
Egyéb

műveletek Tárgyév Változás

Induló toke 714 7t4 0

Tőlteváltozás t4 380 4t7 t4 tgl 411
Közlrasznú tevél<enység tárgyév i
erednrénve 417 -4 17 729 3t2
Vállalk. tev. társvévi eredménve
Egyéb

Saiát tőke 15 511 0 0 t6 240 729

5'5. Rövid lejá ratú kötelezettségelr

20l3' évben nem voltak itt kirnLltatarrdó kötelezettségek

5.6' Passzív időbeli elhatárolás

5.6.l. Költségek passzív elhatárolása

2013. évben nen voltak itt liimutatancló tételek.



5.6.2. Bevételek passzÍv elhatárolása (forirltban)

Megnevezés 2012.t2.31 2013.12.31

SZJA l %-os.juttatás elhatárcllása il4 00r 92 276

Osszesen I 14 001 92 2',76

6. A vagyon felhasználása

6.l. A Szövetség bevételei és lriadásai a beszárnoló évében a következők szerint alakultak
(forintban):

Közhasznú bevétel Előző év Társyév Változás
TasdíialíResisztrációs díi 798 700 71 100 -87 600

NCA pálvázati támosatás 0 2s0 000 250 000

Kamat. hozam 787 210 I I l8 440 33 I 200

Szponzori tárnocatás 0 0 0

Eevéb bevétel l2 506 r 200 r 306

l0'o szia-ból r38 50r il4001 -24 s00

Tagoli hozzájárulása a

rende zvénvel<en 4 9ss 400 4 738 630 -216170
Összesen: 6 692 341 6 943 371 251 024

Közhasznú kiaclás E|őző év 'Iá rsyév Változás
Adm in isztratív kö ltsés 614 738 65s 499 40 761

Tavaszi csillastúra 98 I 094 852 700 -rz8 394
VTSZ találkozó 2 633 346 .) t2t r83 487 837
Vasutas l<upa 0 0 0

KLilfolditúra 0 0 0

oszi csi lla gtúra I 284 006 826 s96 -457 4t0
Közgyűlescl< 682 382 153 476 -228 906

Hozzá1árulás tag sze rvez ete k
rendezéseihez 19 854 305 330 225 476

Összesen: 627s 420 6 214'/84 -60 636

Ktizhasznú eredmény 116 927 728 58',7 311 660

AzSZJA l %-os támogatását minden évben, így 20l3-ban is az országos Vasutas Természetjáró
T alálkozó ko ltsége inek ré szben i fe dezés ére fo rd ítottLr k.



eFt

Felhasznált vagYonelem megnevezése
Vagyonelem

értéke Felhasználás célia
Egvéb bevételek és regisztráciÓs díi I 362 m [iködé s/programclk

R en dez vény i hozzáiáruláso l< bevé te le i .+ 719 renclezvényel< f'in ansz írozá sa

SZJ A l o/o-os tátnogatas ll4 orsz. Vasutas l-ermészetiárÓ Találkozó

6.2. A VTSZ vagvonából a következő cél szerirrti támogatásokaI', hozzá1árulásokat fizette ki:

6.3. A vTSZ az alábbi műlrödési támogatásokban részesült (forintlran):
eFt

2012. év 2013. év

NCA rnriköclési támogatások 0 250

Ktilső támo gatók részérol 0 0

I oÁ közcé|u fe la i ánlásban részestiltünk I l4 92

Osszesen rt4 342

7. A Szövetség vezetői tisztségviselőinek nyújtott juttatások

A vezető tisztségviselők a 20 l3' évben Sem pérrzlreli' senr természetbeni ciíjazásbarr nem
részesültek'

8. A közhasznú tevékenység leírása, beszámoló a rendezvényekrőI

A VTSZ Alapszabályában rögzített célokat szolgálÓ irányító tevékenysége keretében _ júliust és
augusztust kivéve - havonta tart elnökségi ülést. amin a legtbntosabb mŰrl<ödést biztosító feltételel<
megbeszélése me llett az éves programteruben rögzített progranrok szervezési feladatait végzi el.

A VTSZ alapszabályi céljait szolgáló programszervezési eredményei a 20l3. évben az
alábbiak voltalr:

Téli réeiós túrák - 2013. február 2.

Téli gerinctúra Velemtől Kőszegig

Hagyományaink szerint a vasÍtiggöny megszrlinése Óta minden év janLrár közepén végigijárjLrk a Kőszegi
hegység magyar oldalárr a hegygerincet. Már 23 allralomrlal tettült nle-q a té1i túrát' elindultr-rnl<

l-tuszotrtlegyedszer is. Ebben a kenrén1' téli időben is tudtuk a ternrészet szépségeit élvezni.
Megállapítottrrk' hogy minden évben más arcát mutatta a hegység.
A túra végén már ezt is hagyomány szerint Kószegen Zöldl<apr"rs vendéglőben for'ralt bor mellett
melegedtünk fel. és pihentür-rl< egy kicsit a több min 20 ltm túra után.
Megegyeztünk. hogy jövore jarluár közepérl25' alkalommal is nekiindulunk a hegygerirrctlek.



Hólrereső túra a Biai-hegyekben 20l3. február 2.

Az időjárásielorejelzés szerint esős idóre liészi)lhett|irrk és az ir-rc1ulás reggelének égboltja sem biztatott sok
jóval, rnégis l6 bátor, mint l<ésőbb l<iderürlt' minclenre elszánt turista ült iel a negyed tízkor Győr felé

közlekedő votlatra'
A jó hangulatÍr, Biatorbágy vasűtállonrásig tartó vasúti Lttazás után a csapat ,'átszelte" Torbágyot, majd az

l93l-es, 22haláIos áldozatot követeló merérrylet révén híres viadr-rkt alatt Biára érkeztünk, sajnos az előre

beharangozott esővel együtt. A csopor1kép l<észítése után a pirosjelzésen kapaszkodtunl< tovább az lharos

oldalában. A már említett áÍázott havas terepen a folyamatos esóberr be kellett látnunk, hogy az idő nem

kedvez az eredetileg tervezett Íttvonal bejárására és a lehető legrövidebb úton el kell érnünk a.,Rigó-
pirlcé"-t. túránk nenedéket jelentcl tö célpont1át. Rövici bizorrytalankoclás után előlrerült a GPS, és

megpróbáltunli annak segítségével alkalmas liertilőutattalálni. Ez siltertilt is' me11 megtaláltLrlt isnrét a piros

jelzést és a Biai-hegy észal<i perenért haladturrl< a Nyakas-kó felé.

A nehéz idő.járás e llenére - a jó meleg pirrce élmérlyét is átélve - abbarr is rnegállapodtunk. hogy jövore

ismét próbálkozunk az lharos meghódításával

Közhasznúsáei ielentést' végleges költséevetést elfoeadó közgYűlés- Miskolc 2013. február 23.

Szövetségiink idei elsó kozgyulését Miskolcon taftotta hagyományosan aZ országos vetélkedovel és

bakarrcsos bál1al Összekötve'
Szonbatotr a'/, |O órára meghirdetett kezdésl"e l]em gyűlt össze a külciÖttek 50 oÁ-a, így l órával késobb, %

l 1 órakor kezdődött meg a közgy[ilés, melyen végiil is 43 küldöttbol 27 lriildött vett részt.

A külclöttel( megkapták az írásos előterjesztéseket, így az éves gazc_láll<odásról szóló beszámolót, a

közhasznúsági tevél<er-rységgel összefuggo adatoliat és szöveges jelentést.

A közgyűlés a beterjesztett jelentéseket, a megv itatás utárl egyhangúan elfogadta.

Turista vetélkedtí és bakancsos bál Miskolc - 2013. Í'ebruár 23-24.

A Vasutas Tern-részetjárók Bükki E'gyesülete 20l3. Í-ebruár 23-án XVllI. alkalonrnral rerldezte meg a

hagyomárryos Ternrészetjáró Vetélkedot és a bakarrcsos bált.
A vetélkeclő témája turisztikával és ternrészetjárással, i1letve áltaIános rnŰrveltséggel kapcsolatos

isnreretekre épült, lexikális tudást nem igényelt, minderrféle segédeszköz használata er,gedélyezett volt. A
legtöbb feladatot tesztlapok kitöltésével lrellett nregoldani. de voltak tereptani és |igyességi feladatok is.

Előzetesen l2 csapat nevezett be a vetélkedőre, de csak 9 csapat ült asztalhoz'
A vetéll<edon egy cittagú szaknrai zsuri értél<elte a csapatok felkészüttségét' A versenyzokneli l0
kérdéskörben kellett összen-rérrliük tuc1ásukat, de ezek között több összetett feladat is volt.

Nem alakult ki szoros mezóny, rragy voIt a szóródás, jeler-rtos porrteltérés volt a csapatok ltözött'
A vetélkeclőt egy ízletes Vacsora kcjvette az Utasellátóban' majd a hajnatig tartó hagyományos bakancsos

bál.

Vicinális Túra régiónként _ 20l3. március 23.

Szövetségünk tematikus túrája a Vicinális lúra rrreli,''et régiónkérrt negyedik alltalommal
rendeztlink meg.
A liövetltező programok voltak a ltínálatban:

Vicinális túra Börzsönyben a gazdasági vasutak nyomábano utazás a szobi kisvasriton
Vicinális túra egy megszüntetett vasútvonal mentén - Szombathelv



Vicinális tűra Zemplénben
DvSC TB. Vicinális túra - f)ebrecen-Tiszafiired-Debrecen

Vasutas Természetiáró Nap _ 2013. április 13.

A Szövetség központi programjában szereplo, tagságunk számára igazi közösségi programot ajánló Vasutas
Turista Napot a vasutas turista Összefogás jegyében tar1ottuk nreg' Régiónkétrt szerveztük a programokat'
ezze|is elosegítve, lrogy minél több tűratársunk rész velressen a rendezvényeken.
6l éve l952. ttovenrber 7.-én az l. országos Vasr'ttas Ternrészetjáró Találkozón, Bállkirtorl kezdődott a
Vasutas természetjárás tudatos SzervezéSe, összeÍbgása, amely folytatódott az évenl<énti találl<ozókon. A 60
éves hagyományok ápolása és új l'ragyonrán1'ok kialaliulása adhat ú.j lökést a VTSZ tagszervezeteiben
túrázóknal< é s a tagszet'vezetek l<ö zött i e gyiittnr ril<ödés nek.

VTSZ Tavaszi Csillaetúra Tata - 2013. május l-4.

A VTSZ oszi közgyűlése az elrrökségre ruházta a tavaszi csillagtúra helyszírlének eldöntését. Sokat
gorrdolliodturrk. l-rogy olyan térséget találjur'rli. ahol viszor-rylag régen taftottunk ilyen jellegú rendezvényt'
ugyanakkor túrá]<kal bejárható a l<örrlyél<. A tatai Öreg Tó Clr'rb Hotel és ll1úsági Tábor lehetoségei és
aj ánlata kedvezőnek bizonyultak'
A Csillagtűra változatos programol<at, naponta több tírralehetoséget lrínált a résztvevőknek.

A VTSZ 60. Országos Vasutas Természetiáró Találkozóia Sopron 2013. iúnius l8-23.

Szövetség|ink a 2013. évi, a lterek évfordr-rlóra tel<irltettel l<Lilörtösen l<iemelt rendezvénYét, az országos
találkozót a közgyűlés határozata alapjárr Sopronbarr rertdezte meg.

A Találkozó taftalmas prclgramokkal zajlott. A Soproni Hegység kíIrálta változatos túralehetoségek mellett
a szomszédos Ausztria Schneeberg- Holre Warrd régiÓ bejárása is színesítette a kínálatot.

A résztvevők minden nap tÖbb túralehetoség l<öztil válogathattak a horlismereti aLttóbuszos fLrral< és a
termószet szépségeit bemutató gyalogcls vándclrlások is llépszertiek voltak. KiilÖn élményt jelentettek a
Sopron kínálta kLrlturális rendezvények és programoli. A szokásos tttrista vetélkedő sem maradt el' ezt
lelkes Ílatal tűratársairrli szerveztél<'

Soproni szakosztályunk lelkes csapata nlittdatttlyiullI< számára f-eledhetetlenné tette az itt töltött néhány
napot. Köszönet érte!

Külföldi túra - Kárpátalia 2013. iúlius 07-13.

A Záhonyi VSC szervezéséberl kerlilt sor az icjei év l<tilföldi túrájára. A szervező]t igényes programot
állítottak össze. Kárpátalja gazclag kr-rlturális, néprajzi értékei mellett a túrák sorátl a természeti és
tÖrténelnri örökséggel is negismerkec1hettek a résztvevők és a falLrsi vendéglátólr vendégszeretetét
élvezhették így is bepillarrtást tlyerve Felvidék életébe.

Vasutas Forrás Emléktalálkozó Szob központtal2013. augusztus 8-ll.

Az Északi Fény természetjáró szakosztály szervezésében lterlilt megrendezésre a hagyományos
Vasutas Forrás Emléktalálkozó. A találltozó lrelyszíne Szob Malonrvölgvi tábor volt. A
résztvevől< a Börzsön1' szépségeii'el isrrierl<edtel< a v1tltozatos túraprogramolt során.



oszi Csillaetúra Felsőtárkány központtal2013. szeptember l9 -22.

AzÓszi Csillagtúrát a VTSZ Elnölrsége a BLikkberr Felsotárkány központtal renclezte nreg.
Szeptember 20-2|.-én 3 -3 túra keretében isnrerl<edte k a részvevők a környék természeti
szépségeivel'

Lokomotív 424-es teliesÍtménytúra 2013. október 5.

ol<tóber elso hétvégé1én 29 . alkalomnral l<erült sor a Lokonrotív TE' és VTSZ közös
szervezésében megrendezett méltán népszerű Lokomotív zl24 teljesítménytúrára. A
te lj esítménytÍr rán l 4 -24 -42 l<rn távoko n irr du lh attal< a résztve vo l<.

A l4 linr-es távra ]6 fő, a 24 knr-esre 78 fó, níg a leglrosszabb 42.9 lim-es l 330 n
szintemelkedésű távra 88 fo nevezett'

Közgvíilés _Vác 2013. november l5-17.

A Vasutas Természetiárók Szövetsége november l 5- l 7. között Vácon tartotta külclött l<özgyűlését.
A közgyi.ilést jelenlétével megtisztelte Thuróczy La.ios bácsi is, al<i a 60 éves múltú VTSZ egykori
alapító tagia.
A komoly ér1ekezéseket szombaton délLrtárr egy városnéző tura szal<ította meg, ahol idegenvezeto
kíséretében ismerhettlik meg a város honfoglalásig visszanyÚrló tor1énetét.

Buciapest. 20 l 4. április l 2.
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Ró-sa Lászlö
VTSZ alelnök

Záradék:

A 20l3. évról késztilt
elfogadta.

Eves Beszánlolót és KözhasznLrsági Jelentést a 20]4. április l2-i Közgyűlés


