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I. KoZHASZNÚ BESZÁMoLó

A mérleg és közhasznú eredmény kimutatás 2007 ' évre a számviteli szabályoknak megfelelően
elkészült. A beszámoló értékadatait forintban kell érteni' Ezen jelentésnek az 2007. Eves
beszámoló (mérleg és eredmény kimutatás) szerues részétképez\,

Szövetsé günk vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Munkaviszonyban, me gbízáso s j o gviszonyban lévő alkalmazottj a nincs'

A Vasutas Természetjárók Szövetsége a közhasznusági beszámolóit a wr'vw.vtszl990'lru
intemetes honlapján ,,Közhasznúsági beszámolók'' meni.ipont alatttesziközzé.

III. SZÖVETSÉGÜNK sem költségvetési sem elkülönített államí pénza|ap támogatásban Sem
p edi g helyi önkormány zat támo gatás áb an nem részesült.

III. A vAGYoN FELHASZNÁLÁsa:

IIV1. A Szövetség bevételei és kiadásai a beszámoló évében a következők szerint alakultak:

Közhasznú bevétel 2006.év 2007.év
Tasdiiak 449 000 983 000
NCA pá|vázati támosatás 867 628 s00 000
kamat, hozam 533 520 845 593
sDonzori támosatás 100 000 0



íb bevétel 0 19 800
IoÁ szia-bőI 222 )sr 234 982
Tagok ltozzájáru|ása a
rendezvénveken 3 07r 700 2 043 900

Osszesen: s 243 899 4 627 275

Közhasznú kiadás 2006.év 2007.év
Adminisztratív kts. 802 i60 963 351
VTSZ ta|á|koző 2 196 039 r 923 743
Vasutas kupa 17 500 39 293
Ktilfoldi tura | 08r s42 0
oszi csillastúra 0 46s 350
Eves közeyűlés 745 830 494 856
Ho zzái áru|ás t a g s z erv. r endezés eIhe z 530 000 410 000

Osszesen: 5 373 071 4 296 593

Közhasznú eredmén -129 172 330 682

A VTSZ közgyűlése által elfogadott költségvetés 2007. éVre ,,0'' közhasznú eredményt tervezett.
A számadatokból látható' hogy a VTSZ gazdá|kodása kiegyensúlyozott, a kimutatott eredmény
megfelel a költségvetésben rögzítetteknek. A gazdá|kodás stabilitásához jelentős mértékben
hozzájáru|t a 2006' novemberi közgyűlésen elfogadott tagdíjeme|ést is jelentő tagdíjreform,
valamint az őszi közgyűlés költségeinek csökkentése (helyszínváltással és egynapossá tételével).

III.|2. A VTSZ 2007 évi befektetései

A Szövetség a felhalmozott és a tevékenységéhez nem szükséges pénzeszközeit a Befektetési
SzabáLyzatában rögzit.ett szabályok szerint folyamatosan leköti, illetve garanciákka| rendelkező
ér.tékpapirokba fekteti'

2006. augusztusában 2007. augusztus 22-i|ejárattal 5 000.-Eft.ot fektetettük be 7 oÁ-oshozamta,
kincstárjegybe. A lejáratakor a fenti osszeget 6,5 oÁ-os hozamra ismételten kincstárjegybe
fektetttik be. A hozamát pedig a folyamatban lévő rendezvényekre fordítottuk.

2006. decemberében 2007. december 28.-i |ejáratta| 6000.-Eft-ot fektettünk be 7,5 oÁ-os
hozamra, kincstárjegybe. Lejártakor a fenti összegbő| 4 000.- Eft-ot oTP ingatlanbefektetési
jegybe fektetttik be 2]4 napra. Ennek hozama 7 % folott prognoszttzá|hatő. A fennmaradó
2 000.- Eft-ot és a tőke hozamát átmenetijelleggel oTP pénzpiaci alapba fektetttik.

A mobilizálható szabad pénzeszközeinket - a következő kiadás felmerüléséig oTP Pénzpiaci
alapban tartjuk.



A fentiek alapján beíektetéseink 2007. december 31-én:

Befektetés tipusa 2007. év reszaranv
Diszkont kincstáriesv s 000 000 39%
oTP lnsatlan Befektetési Jesv 4 000 000 31%
oTP Pénzpiaci Alao 3 809 204 30%

Osszesen 12 809 204 rc00

IV. SZOVETSEGUNK vAGYoNABoL az a|ábbi cél szerinti támosatásokat.hozzáiárulásokat
fizeti ki.

2007 -ben az alábbt túrarendezvények, programok kaptak szövetségi hozzájáruIást (támogatást):

Szövetsé gi hozzájáru|ást kap ott
tagszerv ezeti ren dezvények 2007.év

Turista veté1kedő 30 000
Tavaszi Csillastúra 140 000
Vasutas Turista Nap 0
Vasutas Forrás ta]rálkoző 100 000
Lokomotív 424. T ell esítménytúra 40 000
Külföldi túra 100 000

osszesen: 410 000

V. SzovErsÉcÜNr az a|ábbi működési támo satásokban részesült :

2007.év
NCA működési támogatások (2007-ben befolyt) s00 000
Külso támosatónk részérő1
1 oÁ kozc éLu felai ánlásb an részesültünk 322 000

Osszesen 822 000

VI. vF-ZETo TISZTSÉGVISELŐK sem pénzbeli, sem természetbeni dyazásban nem
részesültek

VII. KÖZHASZNÚ TEvÉKENYSÉG RovID rEÍnÁsa

A Vasutas Természedárók Szövetsége az I952-ben megalakult, a vasutas természetjárókat
tömörítő Vasutas Természetjáró Társadalmi Bizottság jogutódjaként 1990-ben vált önálló
társadalmi szervezetté. Jelenleg harmincnál több tagszervezete van. Fő feladata a vasutas
természetjárás hagyományainak ápolása mellett az isszetartozásban és az együttműködésben



rejló erok mozgósítása. 9 fős Vezetosége és 4
látják el vállalt feladataikat.

2007. évi tevékenység

felügyelő bizottsága társadalmi munkában

A VTSZ Alapszabályábanrögzitett célokat szolgáló iránltó tevékenysége keretében - júliust és
augusztust kivéve - havonta tart elnökségi ülést, amin a legfontosabb működést bixosító
feltételek megbeszélése mellett az éves programtervben rögzített programok szervezési feladatait
végzi eI. A közgyűlés által elfogadott költségvetés szerinti gazdá|kodási döntések mellett kiemelt
szerepet kapott a Szövetség internetes honlapjának létrehozása.

A VTSZ a|apszabáIyl céljait szolgáló proglamszervezési eredményei az a|ábbtak voltak:

1. Sítúra a Magas.Tátrában február 23-28.

A fenti időpontra tervezett sítábor érdeklődés (és hó) hiányában elmaradt.

2. A VTSz rendkívüli közgyűlése Miskolc, 2oo7. február 24.

Szorrrbaton a l 1órakor kezdődött közgyűlésen 33 fő küldött vett résá. A beszámolókat a közgyűlés egyharrgúlag
elfogadta. A következő napirendi pont keretében Rósa László alelnök tett javaslatot a novemberi elozetes 2007. évi
költségvetés némi módosítására, melyet a kcizgyűlés elfogadta. A 3. napirend során a kiosztásra került VTSZ

,'Szervezeti és Működési Szabá|yzat,, tervezete (SZMSZ)' került megvitatásra, melyet kiegészítő javaslatok után a
közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

3. VTSz vetélkedő és Bakancsos bá| 2007. február 24-25.

A közgyűlés után került megrendezésre Kovács László szervezésében a veté|kedő, melyre |1,2-5 fos csapat
nevezett. A vetélkedőn igen szoros eredmény alakult ki: 1' MVSC 72ponÍ,2. Száguldás SE 70 pont,3. Lokomotív
TE 68 pont' A veté|kedőt közös vacsora, majd a nagyszerű hajnalig tartó bakancsos-bál követte, amely igen jó
hangulatban zajlott le. Vasárnap még egy bükki túra és miskolci városnézés is volt az érdeklődők számára.

4. A Vasutas Turista Nap 2007. április 14. szombat

A turistanap három régióban kertilt megrendezésre. Mindhárom helyszínen résztvevők alkalmi kitűzőt kaptak.

Dunántúli rendezvénye Zirc és környéke: A Győri INTEGRAL-DAC szakosztályának szervezésében
került lebonyolításra. Három szakosztály 1 10 Íővel vett résá a rendezvényeken. A nagyturára jelentkezett az
országos Kék Túra Úrtvonalán tűtáztak' A társaság nagyobbik része Zirc nevezetességeivel ismerkedett' a többiek
busszal Bakonynánárautaztak, ahol egy rövid túrán vettek részt és csatlakoztak a nagytúrán részvevőkhöz.

Közép-magyarországi rendezvénye Dobogókő központtal: Lz Északi Fény Egyesület Dobogókőn 8
Szakosztály képviseletében 76 fős vett részt. Három különböző nehézségű szervezett turáva| lehetett felkeresni
Dobogókőt' de voltak, akik önállóan szervezett túrával kapcsolódtak a rendezvényhez' Dobogókőn, a Budapesti
Igazgatóság üdülőjének kapujánál felál|ított sátomál a rendezők forró teával és hagymás zsíros kenyérrel várta a
részvevőket.

Kelet Magyarországi rendezvény Köptis-forrásnál, a miskolci CsTBE) szervezésében kerü|t
lebonyolításra. A rendezvényen 7 tagegyesület' valamint a rendezésben segítséget nyujtó DTSK egyesülete vett részt
76 főve|, A forrásnál rövid megemlékezést tartottak' majd a jelenlévők egyhangúan megál|apodtak abban, hogy
rendszeressé szeretnénk tenni forrásnál ezt a regionális találkozót.

5. Soproni Tavaszi Csillagtúra 2007. április 28. május 1.

A Közgyűlésen elfogadott 80 fő helyett l00 főjutott el Sopronba. A túrán 15 szakosztály képviseltette magát
Első nap délután rövid túra volt a Sörházdombi új Kilátóhoz, aho| a soproni szakosaály lányai, asszonyai sokféle
süteménnyel, a ,,fiúk'' kékfrankossal váfták a résztvevoket, A második nap a rendezők több túrát vezettek és

tagu



csatlakoztak a Nemzetközi IW túrához is. A harmadik nap két autóbuszos túra indult Ausztriába. A nehéz turát
vállalók a Rax-ra mentek turáznt. A kisebb túrát vállalók a Miraí?ille vízesés megtekintése, majd a Steinwand.klamm
kőcsodája' végül bécsújhelyi városnézés következett.

6. LIv. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó Salgótarján2001' jűnius20-24.
A Találkozót Szövetségünk Nógrád megye központjában, Salgótaryánban rendezte meg. l95 fő résztvevo 21

szakosztálybó| gazdag programkínál atbó1 választhatott ki.ki kedvére.
Szálláshelytink a Tarj áni Gyemektáborban volt.
Az első napon a korábban érkező Íagtársainknak központi szervezésú bányászati múzeum meglátogatása volt. A

találkozóra most is elkészülést a Bartók Juli által összeállított ',Salgóta4.áni Saláta'' kiadvány.
A három túranap mindeglkén szervezeÍt hosszú-, közép-, és kis gyalogos túrák keretében bejártuk a Karancs és

Medves hegység csúcsait, várait, megismerhettük geológiai képződményeinek egy részét.
A programok keretében l 30 fő sporttársunk autóbuszos egész napos kirándulást tehetett szakvezetésse|

Szlovákiában és 44 fő Nógrád megyében.
A Találkozó keretében Szentgyörgyi Tamás által rendezett vetélkedő 10 csapat vett részt. A versenyt a BKV

Előre I]. csapata nyerte
A Találkozó a vetélkedő, és a Vasutas Kupa eredményeinek kihirdetés, a jutalmak átadásáva| és értékelésóvel,

majd a Szózat eléneklését követően énekléssel egybekötöü tábortúzze| záru|t,
Összegezve megállapítható, hogy Salgótarján környéke rendkívüli természeti értékeivel, rendezőségünk aktív

szerepvállalásával emlékezetes élményül szolgált valamennyi résztvevő Sporttársunk számára.

7. Vasutas Kupa Nappal.itájékoződási verseny 2007. július 23'
A találkozó keretében keriilt megrendezésre a Vasutas Kupa Nappali tájékozódási verseny három kategóriában. A
VeÍsen},t Szilvásy Dénes rendezte, Pályaadatok: A: 6050 m,470 m szint; A-45: 5660 m,445 m szint; B: 5445 m,
375 m szint. A terep tiiskés növényekkel (galagonya, csipke, szeder) rendkívül fedett terepet nehezítette apá|yátaz
E-D-i Lrtak hiányát a terepen' Volt szerkesztési és távolságmérési feladat is a terepen.

Eredmények:
,,A'' kategória: 1 . Lokomotív I. csapata, (Bödör T.- Rósa Z. Wolf Á.)
''A 45'' kategória: l. Lokomotív senior csapat (Ispánovity M. _ Rósa L)
,,B'' kategória: 1. Lokomotív III. csapata (Szentgyörgyi család)

Rendkívül kevés csapat nevezett. Hiányoztak a régebben még versenyző egyesületek (VTBK, Száguldás, Törekvés,
MAVTI stb.) csapatai.

8. Bihar-hegység, Pádis,2007. július 25:r.
A Vasutas Természetjárók Szövetsége 2001-évi külföldi tíráját, az etdéll Bihar-hegység Pádis-fennsíkjára

szeÍvezte sátras szállással. Ekkor 54 fő jelezte előzetesen részvéte|i szándékát. Később alakult úgy, hogy sikerült
lrázas szállásokat foglalnunk, de ekkor már többen jelentkeztek komfortosabb túrára. igy 2l-en túratárs 5
szakosztályból vett részt aturán.

Az 5 túranap során a csoport bejárta helyi túravezető segítségével (Bara Lilla) a Pádis fensik és környékének
|egismertebb legszebb pontjait. Néhány pont a teljesség nélkül:( Boga-vár (1a36 m) - Pádis-barlang - Mócok
temploma - Eszkimó-jégbarlang _ Flóra-rétek - Galbina-szurdok - Galbina-vízkelet - Porcika-jégzsomboly (1220
m) - Csodavár galéiák - Aragyásza-alagútbarlang - Belvedere-csúcs (1342 m) -: Csodavár barlangrendszer -
Bársza-barlang_Zápoda-barlang - Fekete-tó - Fekete-barlang - Medve-barlang )

9. EKE vándortábora 2007 .július 30'- augusztus 5.
A Vármezőn rendezett XVI' EKE Vándortáborozásona több mint l200 részvevőből (rekord) a VTSZ több mint

40 fővel vett részt. Legnagyobb létszámmal a záhonyiak, mískolciak vettek részt a rendezvényen, de Budapestről,
Gyöngyösről és Debrecenből is voltak résztvevők' Az időjárás rendkívül mostohán bánt a táborba és a megnyitóra
érkezőkkel (ömlött az eső), de a következő napokban már az időjárás ilyen durván nem zayarta meg a táborozókat' A
gyalogtúrázók a kömyék szebbnól szebb kirándulóhelyeit keresték fel, a Mező-havast, a Bucsin-tetőt, a Verőfény-
sarkát. a Bekecs-tetőt. az Egerfás tavat'

10. Vasutas Forrás Emléktalálkozó Kétbodony , 2OO7 , augusztus 9- 1 2.
Szállás a helyi erdei iskola 3 épii|etében vo|t. A talá|kozón 12 tagszervezetből 83-an vettek részt
Pénteken 16 főtirázott osagárdr-Felsőpetény - Romhány _ Kétbodony útvonalon, másik csoportot (47 fő) az

autóbusszal Kétbodony - Horpács (Mikszáth kuria) - Balassagyarmat (Megyeház, Palóc-múzeum) - Mohora (Mauks
emlékszoba, Tolnay Klári emlékház) - Kétbodony városnézo túrán vett résá. A többiek a Bánki tóhoz |átogattak..



Szombaton a 40 fő kék-túrázót a különbusz vitte Szandaváraljára, ahonnan Szandavár - Becske - Kétbodony
szakaszt teljesítették. 32.en a kistúrán vettek részt: Kétbodony - Kisecset'Horgásztó - Romhány * Kétbodony. A
kistÍrrázók Romhányban, a Rákóczi fáná| talátkoztak - véletlenú1 - az egyik csütörtöki idegenvezetővel, aki igen

értékes információkkal gyarapította ismereteiket. Este szellemi vetélkedőn a találkozón résztvevőknek kb. fele mérte
össze tudását a Rábai Péter által összeá|lított Totó kérdéseire adott válaszaival'

11. oszi Csil|agtúra Kecskemét központta| 2007. szeptember 14-16'

Szövetségünk az őszi csillagtúrát a Kecskeméti Vasutas Természetjáró SE közreműködésével szervezte meg
Kecskemét központtal. A résztvevők elhelyezése a Gáspár András Kollégiumban volt. A rendezvényen l l
szakosztály 50 fővel vett részt, melyhez a házigazdák a szombati bugaci túrán 7 fővel csatlakoztak. Az első nap
igényes városnézéssel telt el, a második nap a résztvevők kisvonattal Bugacra vonatoztak, amit Bugaci séta köVetett.
A központban lévő kiállítás meglátogatása után lovasbemutatót tekintettek rneg. Ebéd után az AlÍöldi Fásítási
Múzeumot keresték fel' Vasámap az egyk csoport az arborétumot kereste fel, a másik folyatta a kecskeméti
városnézést'

12. Lokomotív 424-es teljesítménytúra Szoko|ya2001. október 6,
Kedvező időjárási és terepviszonyok mel|ett immár huszonharmadik a|kalommal rendezte meg a Lokomotív

Turista Egyesi,ilet és a Vasutas Természetjárók Szövetsége a LoKoMotÍv +z+-es tel1esítmén1'túrát a Börzsöny
hegységben. A két túratávra együttesen 154 fő nevezett, mivel ezen a hétvégén, különböző helyszíneken l-l
teljesítményúrát rendeztek. A rövidebb, 520 m szintemelkedésű 24 km-es tűrát 66 fő választotta, közülük a 4 ora 24
perces szintidőt belül 28 fó érkezett meg a célba' A résztvevők között l6 VTSZ tagtársunkat regisztráltuk.

A hosszabb távon 88 fő indult, közülük 8 fő VTSZ tag, A 42 km hosszú és l 330 m szintemelkedésű korpályát l 0
órás szintidőn belül 76 fő teliesítette'

Budapest, 2008. február. 16.

Vrdnf
Szeritgyörgyi Tamás

VTSZ elnök


