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 Bakancsban, vasparipával! 

 
Vasutas Természetjárók Szövetsége, 1113 Budapest, Villányi út 48/b. 2/1. 
Asz.: 19021887-1-43 
 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

mely készült Esztergomban, a Schweidel Szállóban, 2015. november 21-22-én, a Vasutas 
Természetjárók Szövetsége őszi közgyűlésén. 
Jelen vannak: a VTSZ tagszervezeteinek küldöttei: 42 fő, a mellékelt lista szerint valamint az 
elnökség és felügyelő bizottság tagjai 
 
Szentgyörgyi Magdolna megnyitja a közgyűlést, üdvözli a résztvevőket. 
Jelenlévők felállva eléneklik Magyarország Himnuszát.  
Szentgyörgyi Magdolna üdvözli a születés- és névnaposokat. 
Nagy Ottó: Tájékoztatja a résztvevőket, hogy a közgyűlés határozatképes. A közgyűlésen terv 
szerint 44 küldött vehetne részt, jelen van 42 küldött, ez 95 %-os jelenlét. 
Javasolt levezető elnök: Szentgyörgyi Magdolna, javasolt jegyzőkönyvvezető: Reményi Pálné 
Takács Éva, javasolt jegyzőkönyv-hitelesítők: Molnár Angéla és Nagy Ottó alelnökök.  
A Közgyűlés az elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítő személyeket egyhangúlag elfogadta 
(42 igen, O nem, O tartózkodás). 
Szentgyörgyi Magdolna javaslatot tesz a közgyűlés előzetesen írásban kiküldött napirendjeire.  
A közgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta (42 igen, O nem, O tartózkodás). 
 
 
Rósa László: beszámol a 2015. évi rendezvényekről: 
 
Szentgyörgyi Magdolna örömmel tapasztaljuk, hogy rendezvényeinken növekszik a 
résztvevők száma. Ez a szervezési feladatokat is megnehezíti, az ebből adódó 
kellemetlenségeket próbáljuk meg tolerálni, türelmesebben viszonyulni egymáshoz.  
A programok jól sikerültek, kevés negatív visszajelzés érkezett. Köszönetet mond a 
szervezőknek – Kecskemét, MVSC, ZVSC, de a többieknek is. 
Beszámol a Szövetség 2015. I-IX. havi gazdálkodásáról, a 2015. évi költségvetésről, 
kiegészítve a szeptember 30-i tényszámokkal. Működési költségünknél takarékos gazdálkodás 
tapasztalható. A rendezvényi költségek magasabbak, de ezt részben a nagyobb résztvevői 
létszám okozza, valamint az, hogy minőségibb szállások, ellátás felé mozdultunk el az 
igényeknek megfelelően. A külföldi túra költségeit is célszerűbb átfuttatni a saját 
könyvelésünkön. A nagyobb létszám miatt támogatás nélkül is olcsóbb programokat tudunk 
biztosítani. AZ Országos Találkozó sem igényelt támogatást, így az 1 %-ot az OKT 1 napos 
rendezvényre, jubileumi programunkra valamint a tavaszi és őszi csillagtúrára tudtuk 
elszámolni. 
 
Taglétszámunk 2015-ben 1017 főre emelkedett.  
Bevételeink a tagdíjból, valamint az egyre alacsonyabb kamatokból keletkeznek.  
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NEA pályázaton jelentős összeget nyert a Szövetség. Ilyen nagy összeget az utóbbi években 
még nem kaptunk, de ezzel sajnos nem tudunk az elkövetkező években számolni. A 
kamatösszeg év végével változik, akkor járnak le lekötéseink. 
Szponzori támogatást az Intersporttól kaptunk, utalványok formájában. 
A jelenleg kimutatott maradványból a NEA pályázati pénz elhatárolása és a mostani 
közgyűlés kiadásai miatt alig marad valami. 
Molnár István, Záhony: javasolja, hogy az egyértelműség miatt a költségvetésben előjeles 
számok szerepeljenek. 
Fazekas Dénesné, FB: a szeptember 30-i dátum miatt nem teljes a kép. 
Költségvetés magyarázata lezárva. 
Fazekas Dénesné, FB: ismerteti az FB jelentését, a gazdálkodás I-IX. havi ellenőrzése 
megtörtént, könyvviteli anyagokat teljes körűen rendben találták. A tagszervezeti befizetések 
egyértelműségében is javulás mutatkozik. A könyvelésen belül a mérlegig lehetőség van 
változtatni. Nyilvántartások is rendben vannak. Az FB állandó meghívott az elnökségi 
értekezletekre. Köszöni az elnökség, a szervezők, túravezetők munkáját, egyre jobb 
csapatmunka tapasztalható. 
Szentgyörgyi Magdolna FB jelentés tudomásul véve, elfogadni a mérleggel együtt kell. 
Célunk, hogy átlátható, szövetségünk céljait szolgáló pénzügy legyen. 
 
Szünet 
 
Szentgyörgyi Magdolna tájékoztatás ad a NEA pályázatról. Több célra felosztva kaptuk. Ezek 
közül legjelentősebb az arculatelemek fejlesztése és az oktatás. Megvalósítandó feladat még: 

- árajánlatkérés pólóra – hímzett vagy nyomott 
- nyomtatványok készítése: - 2016-17-es kártyanaptár, mely igen jó reklámhordozó 

        - tagsági kártya utánrendelés 
        -  OKT összefoglaló kiadvány 

- oktatási program – ez bonyolultabb 
- január – februárra túravezetőknek továbbképzés 
- alapismeretek rövid terepgyakorlattal, ezek igen jó alkalmat adnak arra, hogy 

együtt legyünk, kb. 30 fő, akár 2 helyen: keleti és nyugati régióban 
-   írásos ötleteket kér 
- egyesületi vezetőknek hétvégi összejövetel: továbbképzés jelleggel, szervezeti-

működési kérdések, gazdasági tevékenység, esetleg jogász előadásával –
várhatóan február vége – március 
 

Ispánovity Márton, LOKOMOTIV: Felhívja a figyelmet a NEA számlák határidejére. 
Szentgyörgyi Magdolna az egyesületi vezetőknek tartandó továbbképzésen az elnökség és 
tagszervezetenként 2 fő vehetne részt. 
Ruszkai Gáborné, VTBE: javasolja igénybe venni az itt is jelenlévő dr. Rózsa György ügyvéd 
úr ismereteit, aki a VTBK küldötte. 
Kovács Zsuzsanna, Száguldás: a kérdések összegyűjtését javasolja.  
Ispánovity Márton, LOKOMOTIV: szakértők vannak, akiknek kötelességük információt adni. 
Molnár Angéla: e-mail-t fog küldeni a témában, határidő december vége lesz. 
Szentgyörgyi Magdolna: tagdíjat számlázni nem kell. 
Molnár István, Záhony: alapvető számítógépes ismeretek is lennének a továbbképzésen. 
Szentgyörgyi Magdolna nagyobb létszám, több szervezési feladatot igényel. Több témában 
célszerű lenne munkacsoportokat létrehozni, pl. szálláslehetőségek, programok, stb. 
Molnár Angéla: kommunikációs problémák változatlanul fennállnak. Pl. hírlevél: szükséges 
lenne témák, anyagok ismertetése. 
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Szentgyörgyi Magdolna: a szövetségben mindenki mindenkiért tesz valamit. Egyik ember 
ebben, másik másban jó – tegyük meg a másikért, amit tudunk, használjuk ki a közösségben 
rejlő lehetőségeket. 
Csuka István, Győri VTE: azt tapasztalta, hogy élőszóban még van lelkesedés, aztán sok 
minden elfelejtődik. Az elnökség szedje össze a kérdéseket. Várják az oktatást. 
 
Ebédszünet 
 
Szentgyörgyi Magdolna üdvözli a közben megérkezett dr. Kovács Lehel István, EKE elnököt 
és Thúróczy Lajost az MTSZ tiszteletbeli elnökét, a VTSZ egyik alapítóját, a Lokomotiv TE 
alapítóját és jelenleg is tagját.  
Szentgyörgyi Magdolna: tagszervezetek értékelése: komoly létszámok vettek részt tartalmas 
programot kínáló rendezvényeinken. Ezek alapján a tavaszi csillagtúra kiemelkedő 
szervezéséért Gubacsi Zsuzsanna Intersport utalványokat kap, mint főszervező. 
Az OKT 1 nap alatt teljesítésében oroszlánrészt vállat a Győri VTE, kb. 250 km-t teljesítettek. 
Alapító taguk Trencsényi Zsigmond egy serleget ajánlott fel már évekkel ezelőtt, vártuk az 
ötleteket, hogy milyen kritériumok alapján ítéljük oda a serleget. Nem igazán voltak ötletek, 
ezért az a döntés született, hogy ezentúl a mindenkori VTSZ elnök dönthesse el, melyik 
tagszervezet tette a legtöbbet a VTSZ közösségéért, akik megkapják a Trencséni Zsigmond 
által felajánlott kupát, mely így vándordíjjá alakul. Ebben az évben a GYVTE kapja az OKT 
rendezvényen nyújtott kiemelkedő szervezési munkáért és részvételért. Készíteni fogunk egy 
alapot a kupának, melyre rágravíroztatjuk a mindenkori díjazott nevét. 
Az OKT 1 nap alatt szervezésében, koordinációjában kiemelkedő szerepe volt Rósa 
Lászlónak, aki ezért oklevelet kap. 
Az OVTT-n a szervezésért MVSC és ZVSC már kapott jutalmat. 
A külföldi túrán, Brassóban az EKE maximálisan segítségére volt résztvevőinknek, ezért 
oklevelet kapnak.  
Az Érdemes Vasutas Természetjáró kitüntetésre beérkezett javaslatok közül az elnökség 
döntése alapján: 
Bronz fokozatot: Ruszkai Gáborné (VTBE),  
Ezüst fokozatot: Gróz József (GYVTE), 
Arany fokozatot: Molnárné Szilágyi Erzsébet (Záhonyi VSC) és Csarnai Béla (MVSC) 
kapott. 
 
Bárki, bárkit javasolhat, nem csak saját szervezetből és a jelölés is bármikor leadható, de az 
elnökség csak a szeptember végéig leadott jelölések közül választ az őszi közgyűlésig. 
Rósa László: a Vasutas Természetjárásért díjra Molnár Jenőnét javasolja több előterjesztés 
alapján, erről a holnapi napon történik szavazás. 
Dr. Kovács Lehel István, EKE elnök: Szentgyörgyi Magdolnának erdélyi jelképként és 
emlékként átad egy népművészeti kerámiát.  
Dr. Kovács Lehel István előadásában bemutatja az EKE tevékenységét és az Erdélyi Gyopárt 
az EKE turizmus-honismeret témájú folyóiratát.   
Az EKE Erdély legnagyobb és egyik legrégebbi civil szervezete. 1948-1991. között nem 
működhetett. 15 tagszervezet van, szövetségként működik. Sajnos a legszebb hegyek 
környéke nincs lefedve, mert nincs magyarság azokon a területeken. 1873 tagjuk van.  
Az EKE megalakulása óta létezik erdélyi turista folyóirat. Ez tartalmazta az első 
túraleírásokat, fürdőket ismertetett. 
Az EKE menedékházak építésével elősegítette a nemzetközi turizmust. 
Később, minden nagyobb üzemnek volt saját sportklubja. A bennük lévő magyarok kezdtek 
külön szervezkedni. 
Az újjáalakult EKE már Erdélyi Gyopárt ad ki. 
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2016-ban 2 nagy rendezvényük lesz: május 12-én tartják a születésnapi rendezvényt a 
várfalvai turistaháznál. Torda mellett, Várfalván vettek házat 3 éve, mely mostanra kb. 85 
férőhelyes szállás. 
Egerben az országzászlót 2 évente cserélik, a régit valaki megkapja. Most az EKE kapta meg, 
ezt is Várfalván tűzik ki. 
Széleskörűen próbálják az ifjúságot bevonni, de rengeteg utánajárást igényel. Próbálkoznak 
például sárkányeregető vagy éjjeli csillagvizsgáló túrával. 
2016-ban a 125. éves évfordulóra Erdély nagy túrakönyvét szeretnék kiadni, mely 
szakosztályonként 10-10 túraleírást tartalmaz, a túra járhatóságával, történetével együtt. 
Erdély hegyeinek összes forrását szeretnék felmérni, vegyelemzéssel együtt, majd befoglalni 
azokat, melyek még nincsenek kiépítve. 
A románoknál csak szakmai klubok vannak, civil szervezett túramozgalom nincs. Szász 
turista szervezet van, az SKV. 
2017-ben közös kongresszust terveznek, kb. 400 embert várnak. 
2 nagy útvonalat terveznek: Nagyváradtól Kazán szorosig és a Vajdaságtól Kazán szoroson 
keresztül Máramarosig. Ezeket az útvonalakat tavasztól kezdik festeni. 
Az erdélyi Mária utat az EKÉ-sek festették fel és tartják karban. 
Működik a VTSZ-EKE konkrét együttműködés, minket is várnak programjaikra. 
Szentgyörgyi Magdolna: ez az együttműködés lehetővé teszi az EKE turisták 
Magyarországgal való ismerkedését is. Célszerű lenne a tagszervezeti együttműködésben is 
előre lépni. 
Csarnai Béla, MVSC: hol lesz a jövő évi tábor? 
Dr. Kovács Lehel István, EKE elnök: Borszéken, július vége, augusztus elején, sátorral. 
Január vége, február elején a Gyopárban megjelenik az ismertetés. 
Thúróczy Lajos: az MTSZ nevében köszönti közgyűlésünket. Kevés ilyen szakmai szövetség 
van. 
Beszámol az MTSZ tevékenységéről. 3 éve változások kezdődtek az MTSZ-ben. Nagy 
projektek végrehajtása indult el és fejeződött be. Mostanra indulhat a szövetségi élet. Sok 
pénzt áldoztak a természetjárásra. Sajnos, sok hiba is csúszott a végrehajtásba, a jövő év eleje 
a hibajavításé kell, hogy legyen. 
Rósa László: ismerteti az elmúlt 25 év statisztikáját. A szövetség 1990-ben alakult 1800 
taggal. 2001-ig felívelő pályán volt, ekkor 34 tagszervezet volt és 2600 tag. Az első 10 évben 
komoly MÁV támogatást élvezett a szövetség. 2003-tól nincs utazási kedvezmény, ennek 
következtében komoly létszámcsökkenést tapasztaltunk. Ma 18 tagszervezetben 1017 tag van. 
A mélypont 2013 volt 816 taggal. Jelenleg 12 tagszervezet működik az alapítók közül. 1996. 
óta létezik a VTSZ minősítési rendszere, abban az évben 8 tagszervezetből 73 fő ért el 
minősítési fokozatot. Ma 15 tagszervezetben vannak minősített turisták. 100 fős minősített 
létszám fölött vannak az Alföld, Győr, Lokomotív TE, MVSC és Szombathely. Sok 
természetjárónak célja a minősítés. 
Szentgyörgyi Magdolna tudomásul kell, vegyük, hogy szponzorálásra szinte nincs esély. A 
rendezvényen résztvevők azáltal kapnak kedvezményt, hogy a szolgáltatóktól a nagy létszám 
miatt jó árat tudunk kialkudni. A programjaink árfekvése lényegesen kedvezőbb, mint egyéni 
utazás esetén az árak.  
Elkészült a 2016. évi kártyanaptár, a tagszervezetek létszámarányosan kapják meg. 
Csuka István, Győri VTE: a különböző helyeken kiírt pályázatok között mindig szerepel a 
nemzetközi együttműködés – ebből a szempontból is előnyös lehet az EKE kapcsolat. 
… Sopron: EKE osztályok elérhetősége? 
Szentgyörgyi Magdolna közvetlenül kell felvenni a kapcsolatot, de a VTSZ elnöksége tudjon 
róla. 
Dr. Kovács Lehel István, EKE elnök: az együttműködés folyamatban van. 
Csuka István, Győri VTE: a minősítésben 1 fő többször is szerepel. 
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Molnár Angéla: a 10 éves könyvben névsor szerint benne vannak minősített túrázóink. 
Rábai Péter, Vasi Múzeumbarátok: javasolja kor szerinti kategória megkülönböztetését. 
Ruszkai Gáborné, VTBE: Bartók Julianna javaslatát tolmácsolja, hogy a korosabbak 
emléklapot kapjanak. A központi adatokból kell dolgozni. 
dr. Kiripolszky István, DVSC: náluk saját értékelés van, oklevelet és könyvjutalmat kapnak, 
akik megérdemlik. Örökös tagjaik is vannak. 
Csarnai Béla, MVSC: Bartók Julianna nevében köszöni a javaslat elfogadását. 
Ispánovity Márton, LOKOMOTIV: örül, hogy nekik van a legtöbb tagjuk. Javasolja a 
jelzésfestés vállalását. Ők 35 km-t festettek, ez 250 ezer forintot jelentett egyesületüknek. 
Jelenleg a jelzésfestés a Kék túránál lezárult, de az egyesületek saját maguk is javasolhatnak 
festendő helyeket. 
A volt Jugoszlávia utódállamainak néhány éve van vasutas turistatalálkozója, ebbe 
bekapcsolódik a VTSZ is. 2016-ban a Lokomotív TE és a VTSZ közösen szervezi a Közép-
európai Természetjáró Találkozót a Balaton környékén. 
Szentgyörgyi Magdolna ide várjuk az EKE képviselőit is. 
 
 
2015. november 22. 
 
Rósa László: ismerteti a 2016. évi rendezvénytervezetet: 

- március 19. tavaszi közgyűlés Budapesten 
- április 16. Vicinális túra, központi régióban az elnökség szervezi 
- május 5-8. tavaszi csillagtúra Aggtelek központtal. 2-3 ágyas, fürdőszobás szobák, 

hotelben, büféreggeli + vacsora ellátással, 7200,- Ft + 300,- Ft IFA/éj 
Molnár István, Záhony: MTSZ kártyára kedvezmény 
Ruszkai Gáborné, VTBE: javasolja programba illeszteni a Bódvaszilas – Bódvarákó között 
található Rákóczi barlang megtekintését 
Szentgyörgyi Magdolna: január elejére MVSC adjon programtervezetet 

- május 21. tagszervezetek saját túrája legyen Vasutas Természetjáró Napi túra 
- június 3-5. Ispánovity Márton ismerteti a volt Jugoszlávia utódállamainak vasutas 

természetjáró találkozójának előkészületeit 
- június 22-26. OVTT Győrben. Csuka István tájékoztatja a küldötteket, hogy 2 

kollégium közül kell választani. Más helyeket is megnéztek, de a Kossuth Zsuzsa 
kollégium színvonalasabb, viszont messzebb van a vasútállomástól. Ismerteti továbbá 
a túra és szálláslehetőségeket. 

- július 23-31. külföldi túra Szentgyörgyi Magdolna tájékoztatása szerint szóba került 
Zakopane, de az előkészítés csúszik, emiatt tegyük át 2017-re. A másik lehetőség 
Észak-Erdély, Szatmár környéke és Radnai-havasok majd a Borszéki EKE táborhoz 
csatlakozva. Ez a 2016. évi 125 éves EKE évforduló miatt is jó választás. 

- augusztus 11-14. Forrástalálkozó Reményi Pálné Takács Éva kéri, hogy a tervezett 
helyszín foglaltsága miatt augusztus 4-7. közötti időpontra tegyük át a találkozót 

- szeptember 22-25. őszi csillagtúra Borsos Gábor Zöldsport ismerteti, hogy Lentitől 10 
km-re Nován, a Csicsergő Szabadidő Központ lesz a csillagtúra központja 

- október 1. LOKO 424 32. alkalommal 42-24-14 km-es távokon, szokásos módon 
Szokolya vasútállomástól 

Molnár István, Záhony: felhívja a figyelmet, hogy az erdészet kérhet pénzt a teljesítménytúra 
rendezéséért 

- október 22. Vasutas Kupa 
- november 18-20. őszi közgyűlés 
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A közgyűlés a VTSZ 2016. évi programtervezetét egyhangúlag elfogadja (42 igen, O nem, O 
tartózkodás). 
 
 
Szentgyörgyi Magdolna a 2016. évi költségvetés tervezete a 2015. év bázisán alapul. 
A Közép-európai Vasutas Természetjáró Találkozó támogatása (június eleje) stratégiai 
kapcsolatépítő elem. Tőlünk is olyanok vegyenek részt, akik idegen nyelvet beszélnek és a 
kapcsolatfelvételre is alkalmasak.  
Nyereségtermelés céljából nem akarunk utaztatni. 
Javaslat merült fel, hogy a 90 vagy 85 év feletti tagjaink a 14 éven aluli gyermekekkel 
azonosan, ingyenesen lehessenek tagjai szövetségünknek. 
A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 90 éven felüli tagok tagdíjának 0 forintban történő 
megállapítását (42 igen, O nem, O tartózkodás). 
A közgyűlés a VTSZ 2016. évi költségvetés tervezetét egyhangúlag elfogadja (42 igen, O 
nem, O tartózkodás). 
A közgyűlés egy tartózkodással elfogadja, hogy Molnár Jenőné Vasutas Természetjárásért 
díjban részesüljön (41 igen, O nem, 1 tartózkodás) 
 
Szentgyörgyi Magdolna: mivel további hozzászólás nem volt, jó túrákat, kellemes ünnepeket, 
sikeres 2016. túraévet, jó utazást kívánva, a közgyűlést eredményesnek minősítve, a részvételt 
megköszönve, lezárja azt. 
 
Jelenlévők közösen eléneklik a Szózatot. 
   
   
     K.m.f. 
 
 
Reményi Pálné Takács Éva      Szentgyörgyi Magdolna 
     jegyzőkönyvvezető                     levezető elnök 
   
          
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
  Molnár Angéla     Nagy Ottó  
                            alelnök         alelnök  
   


