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Összegzés a 2015. március 21-i közgyűlésről 
 
2015. március 21-én reggel a MÁV Kerepesi úti épületében gyülekeztek a VTSZ 
tagszervezeteinek küldöttei, hogy egy igencsak mozgalmas év után megtárgyalják és elfogadják a 
beszámolót és közhasznúsági jelentést. 
A résztvevők most is, mint mindig pontosan érkeztek, így a meghirdetett 10 órai kezdésre 92% 
körüli részvételt regisztráltunk. 
Napirend előtt egy rövid bemutatkozást 
kaptunk a Rudy Projekt képviselőjétől, 
aki bemutatta a forgalmazott termékeiket, 
amelyekből a VTSZ tagok 
kedvezményesen vásárolhatnak. 
A közgyűlés a hagyományoknak 
megfelelően a Himnusz eléneklésével 
kezdődött.  
Ugyancsak hagyományosan, a Turista 
Magazin legfrissebb példánya színesítette 
a résztvevők asztalát. 
Köszönjük ezt a szerkesztőségnek!  
 
A tavalyi közgyűléshez képest, amikor vezetőség választás is volt, most viszonylag egyszerű dolga 
volt a küldötteknek.  
A mandátumvizsgálatot Nagy Ottó elnökségi tag végezte, 92,5% jelenlétet állapítva meg.  
 
A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása után a már korábban kiküldött 
napirendet is elfogadták a küldöttek, így a formaságok után megkezdődhetett az érdemi munka. 
 
Első napirendi pontként a 2014. évi költségvetési tényszámokat ismertette Rósa László. 
A novemberi közgyűlésen már látható volt, hogy a 2014. évet veszteséggel zárja a szövetség, ez a 
végleges költségvetés esetében be is igazolódott. Ennek oka elsősorban az előző évről áthúzódó 
jelentős kiadással járó két nagy projekt megvalósulása volt, a 10 éves könyv kiadása és a már rég 
óta tervezett és végre megvalósuló tagsági kártya csere. Mindkettőről elmondható, hogy sikeres 
volt. A tagsági kártyák modern plasztik kártyára cserélése igazán előremutató lépés volt, különösen 
úgy, hogy egyre több kedvezményt próbálunk a kártyához kapcsolódóan nyújtani a tagoknak.   
A 2014. évben megvalósult központi programok költségvetése jelentősen magasabb volt a 
tervezettnél, mivel minden központi rendezvényt komoly érdeklődés és jelentős résztvevői létszám 
kísért. Ez mindenképp biztató jel és pozitív visszajelzés a Szövetség tevékenységét illetően.  
 
A beszámoló tényszámai és a közhasznúsági jelentés is alátámasztotta a költségvetéssel 
kapcsolatban elhangzottakat. Örömmel tapasztaltuk, hogy valamelyest nőtt a tagdíjbevétel, és ami 
ugyancsak jó hír, hogy a felajánlott 1%-ból lényegesen több bevételt értünk el, mint egy évvel 



korábban. Ez úton is szeretném megköszönni mindazoknak a felajánlását, akik fontosnak tartották 
ebben a formában is támogatni a munkánkat.  
A közhasznúsági jelentésben részletesen beszámoltunk a megvalósult programokról, amelyeken 
összesítve közel 3000 fő vett részt.  
A beszámolót és közhasznúság jelentést a küldöttek egyhangúan elfogadták. 

 
Beszámolót hallhattunk Molnár Angélától még az elmúlt év jelentős fejleményeiről úgy, mint a 
Hírlevél és a Facebook oldal elindítása valamint a honlap folyamatos aktualizálása. Ebben 
elévülhetetlen érdemei vannak Angélának. Rengeteg munka, egyeztetés, adatgyűjtés előzi meg egy 
Hírlevél megjelenését. Jó lenne több visszajelzést kapni ezekről, így éreznénk, hogy valóban van 
értelme ennek a munkának.  
Elhangzott az is, hogy örömmel vennénk a túratársak segítségét és aktívabb részvételét a 
szerkesztésben. Sajnos nagyon kevés azok száma, akikre ezekben a feladatokban számíthatunk.  
Igyekszünk mindegyik fórumon információkat, híreket, eseményekről szóló beszámolókat 
megjelentetni és felhívni a figyelmet a programokra, természetjárással kapcsolatos tudnivalókra, 
érdekességekre. Szeretnénk, ha a tagságunk hozzászokna a modern kor ezen információ 
forrásaihoz, mert így tudunk a leggyorsabban, leghatékonyabban kommunikálni a tagsággal. 
Természetesen ehhez a másik oldal fogadókészsége is szükséges. Itt még komoly fejlődésre van 
lehetőség.  
 
A 2015. évi programokkal kapcsolatban is részletes tájékoztatókat kaptunk. A tavasz sem ígérkezik 
unalmasnak. Havonta lesznek nagy rendezvények, amelyek közül kiemelkedő a jubileumi év 
kapcsán, május 16-ra tervezett „OKT egy nap alatt” megmozdulás. Az útvonalak lefedése 
megtörtént, a finomítások után a túraútvonalakat a honlapon és Facebook oldalon is 
megjelentetjük. A többi központi program is szervezés alatt van, a jelentkezők létszáma az idei 
évben is komoly érdeklődést mutat, aminek őszintén örülünk, mert ez a szervezők számára mindig 
egy pozitív visszajelzés.  
 
A közgyűlést most is, mint általában, megpróbáltuk színesebbé tenni. A Kerepesi útról csak egy 
séta volt a gyönyörű, tavaszi napsütéses időben a Kerepesi úti temető, ahol vezetett látogatással 
kaptunk betekintést a Nemzeti sírkertbe.  
 
Összegezve, azt mondhatjuk, hogy egy tartalmas év után, tartalmas közgyűlésen fogadtuk el a 
beszámolót. 
 
Köszönöm mindenkinek az aktív részvételt és csak ismételni tudom magam, amikor azt írom le, 
hogy ez a Szövetség mindannyiunk munkájától lesz olyan, amilyen. Kevés ehhez egy-két ember. 
Épp ezért szeretnénk, ha mindenki munkájára, segítségére számíthatnánk a jövőben… talán egy 
kicsit jobban, mint ezt az elmúlt évben tapasztaltuk. 
 
Szép túraélményeket kívánok minden VTSZ tagnak az idei évre! 
    
        Természetbarát üdvözlettel, 

             
     Szentgyörgyi Magdolna 
    VTSZ elnök  


