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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült Vácott, a Siketek és Nagyothallók Iskolájában, 2014. november 22-23-án, a 
Vasutas Természetjárók Szövetsége őszi rendes közgyűlésén. 
Jelen vannak: a VTSZ tagszervezeteinek küldöttei: 38 fő, valamint az elnökség tagjai, 
meghívottak, vendégek, a mellékelt lista szerint 
 
2014. november 22. délelőtti ülés: 
 
Jelen lévők felállva eléneklik a Magyarország Himnuszát.  
 
Bajzek Zsolt, Intersport Budaőrsi Áruház igazgatója tájékoztatja jelen lévőket a VTSZ és az 
INTERSPORT közötti tervezett együttműködés lehetőségeiről, pl. az általuk forgalmazott 
termékek használatáról rendszeres továbbképzést tartanak, ezen részt vehetnek a VTSZ 
küldöttei tapasztalatcsere érdekében. Az INTERSPORT országos áruházlánccal rendelkezik, 
így a természetjárók bárhol elérik áruházaikat. 
 
Rósa László: beszámol a 2014. évi rendezvényekről: 
 
- 25 éve hagyományos téli gerinctúra Szombathelyen 
 
- Február 1. Szentgyörgyi Tamás Emléktúra kb. 100 fő részvételével. Meglátogatták Vadászy 
Pál sírját is, majd Farkasvölgyön keresztül Hűvösvölgyig túráztak. 
- Márciusban Vicinális túra: a központi régióban, a gödöllői dombságban 62 fő vett részt. 
Idegenvezetővel a vasútállomás Királyváróját tekintették meg a túra kezdetén, majd a Sissy 
pihenőt érintve Máriabesnyő templomában szintén idegenvezető vezette körül a túrázókat, 
akik meglátogatták gr. Teleky Pál sírját is. 
 - a nyugati régióban a győri turisták vezetésével a Gerecse hegységben túráztak, a 
vasútvonalról Csákvári Erzsébet, bicskei állomásfőnök adott tájékoztatást, a szombathelyiek 
32 fővel saját túrát vezettek. 
 - a keleti régió természetjárói a DVSC vezetésével a megszüntetett Zsuzsi vonat 
vonalán túráztak 
 - az északi régióban az MVSC vezetésével a Zempléni hegységben túráztak 
- április 12. Vasutas Túranap: 

 Alföld TE Szentesre vezetett túrát, 
 Sopron a Postásokkal együtt a Hubertus kilátóhoz gyalogoltak, 
 MVSC a Bükk hegységet célozta meg 
 Szombathely: következő nap az IVV túrán vettek részt 
 Budapesten a közgyűlést tartottuk 

- tavaszi csillagtúra Szentesen, igen jól sikerült rendezvény csaknem 170 fő részvételével 
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- OVTT Keszthely –a rendezvényen 150 fő vett részt – minden nap változatos programok 
várták a részvevőket. 
- Magas Tátra szintén jól sikerült, bár viszonylag rossz időjárás volt, 48 fő részvételével. 
- Forrás emléktalálkozó a Cserhátban, több, mint 80 fő túrázott 
- őszi csillagtúra, nagyon jól sikerült, a gazdag programból mindenki kedve szerint 
válogathatott, résztvevők 109 fő 
- Loko 424, 248 résztvevő között kb. 50 fő VTSZ, illetve Loko tag volt 
- Vasutas kupa a Köztársasági kupa keretében: a nehéz pályán kevés induló volt 
- Tokaj Bortúra, 5. alkalommal szervezték az MVSC közreműködésével, rossz időjárási 
viszonyok között 
 
Nagy Ottó: Tájékoztatja a résztvevőket, hogy a közgyűlés határozatképes. A közgyűlésen terv 
szerint 40 küldött vehetne részt, jelen van 38 küldött, ez 95 %-os jelenlét. 
Javasolt levezető elnök: Szentgyörgyi Magdolna, javasolt jegyzőkönyvvezető: Reményi Pálné 
Takács Éva, javasolt jegyzőkönyv-hitelesítők: Szentgyörgyi Magdolna, a VTSZ elnök, 
levezető elnök és Nagy Ottó, valamint Dékányné Kiss Veronika elnökségi tagok.  
 
A Közgyűlés a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítő személyeket egyhangúan 
elfogadta. 
 
Szentgyörgyi Magdolna: Javaslatot tesz a közgyűlés előzetesen írásban kiküldött 
napirendjeire,  
 
A napirendet a közgyűlés egyhangúan elfogadta, kiegészítési kérelem a napirenddel 
kapcsolatban nem volt.  
 
A közgyűlésen résztvevő Erzsébetek, Jolánok és Katalinok köszöntése. 
 
Szentgyörgyi Magdolna beszámol a Szövetség 2014. I-IX. havi gazdálkodásáról. Néhány, 
tavalyról elmaradt kiadás, idén teljesült, pl. 60 éves könyv, tagkártya. A költségvetési sorokon 
takarékos gazdálkodás tapasztalható. Az Országos Találkozó nagyobb támogatást igényelt. 
Bevételeink a tagdíjból és az egyre alacsonyabb kamatokból keletkeznek. Pályázatokon nem 
nyertünk 2014 évben, annak ellenére, hogy a pályázatunk befogadták, de a keret szűkössége 
miatt nem jutott pénz. Egyéb támogatást a 60 éves könyv értékesítése, illetve az SZJA 1 %-
ából befolyt össze jelenti. 
 
Dékányné Kiss Veronika kiegészíti a beszámolót a várható költségekről: közgyűléssel 
kapcsolatos költségek, néhány díj, internet, könyvelési költség, bankköltség kifizetése 
várható, ugyanakkor kb. 30 e Ft tagdíj érkezik még. 
 
Rósa László: a Szövetségben 933 fő, tagszervezeteken keresztül regisztrált tag van. 
 
dr. Kiripolszky István, DVSC: egyesületükben lemondták az SZJA 1 %-ának igénylését, a 
fizetőket a VTSZ felé terelték. 
 
Fazekas Dénesné, FB: a gazdálkodás I-IX. havi ellenőrzése megtörtént, rendben találták. 
Sikeres év volt, de ehhez a gazdálkodással is foglalkozni kell. A tagszervezetek 
gazdálkodásánál felmerülő problémák megoldásához felajánlja a Szövetség szakembereinek 
segítségét. Kéri a jelentés elfogadását. 
 
Molnár Angéla: részletes ismertetést tart a honlapról és bejelenti a Facebook oldal indítását 
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Kiss Tibor, EKE elnök: 
 
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület idén 123 éves. 1891-ben, Kolozsváron alakult, nagyobb 
városokban 15 szakosztálya van. Folyóiratuk, a Gyopár, az 1892-ben indított Erdély folyóirat 
jogutódja. Az EKE minden évben más szakosztály rendezésében, 5-6 napos vándortábort 
szervez július utolsó hetében, idén 23. alkalommal. A táborokban minden évben több, mint 
1000 turista vesz részt. Naponta 20-25 túra szerepel a kínálatban. Jövőre Tusnádfürdő lesz a 
helyszín. 
Sok osztályuk szervez teljesítménytúrákat. 
Az EKE 2013. őszén Magyar Örökség díjat kapott. 
A Duna TV-ben most forgatnak műsort az EKE-ről. 
1948-ig 18 menedékházuk volt, az összeset államosították. Vágfalván új menedékház épült. 
 
Szentgyörgyi Magdolna bemutatja az EKE - VTSZ együttműködési megállapodást, melyet a 
2 elnök aláír. 
 
dr. Kormányos László: beszámol a MÁV-Start – VTSZ együttműködés helyzetéről, amely 
nehezen alakul, de folyamatosan  napirenden van. 
 
Ispánovity Márton, LOKOMOTIV: egyesületük tagja Berki Zoltán, aki a vasutak és 
kisvasutak nagy barátja. Állandó problémát jelent, hogy az OKT és a vasút kereszteződésében 
nem állnak meg a vonatok. Az üres MÁV épületeket el lehetne juttatni – természetjárással 
kapcsolatos hasznosításra – a tagszervezeteinkhez. Kedvezményes utazási lehetőség is 
hiányzik. 
dr. Kormányos László: a vonatmegállításra – konkrét esetben – lát lehetőséget. 
Csuka István, Győri VTE: biankó Start kártya kellene. Rendezvényekre üzletpolitikai 
kedvezmény, illetve szombati utazási kedvezmény is lendíthetne a túrázáson. 
dr. Kormányos László: az üzletpolitikai kedvezmény megoldása nehezebb, több 
próbálkozásra van szükség. 
Urbán László, Vasi Múzeumbarátok: az üresen álló MÁV épületeket turistaszállásként 
lehetne üzemeltetni.  
 
Szentgyörgyi Magdolna: a VTSZ szövetséggé alakulásának 25. évfordulóját ünnepli jövőre. 
Ennek alkalmából május 16-án megismételjük a 2000. május 13-i programot: 1 nap alatt az 
OKT mentén. 
Ispánovity Márton, LOKOMOTIV: a túra előkészítéséhez Kéktúra könyv van nála (1000,- 
Ft/db). 
Csuka István, Győri VTE: a csókakői szakasz az egyik, ahol nem áll meg a vonat. 
Szentgyörgyi Magdolna május 16-a a Vasutas Turistanap, az Egy nap alatt az OKT 
programhoz el kell kezdeni a készülődést. Kéri a szakosztályokat, hogy egyeztessenek 
egymással és a vállalásokat mielőbb jelezzék. 
 
Ispánovity Márton, LOKOMOTIV: összefoglalót adtak ki a LOKO 424-ről. a kiadáshoz 
pályázatot adtak be a fővároshoz, de a választás miatt a döntés nem született meg időben. Úgy 
döntöttek, hogy a teljesítménytúra 24 km-es távját Szentgyörgyi Tamásról nevezik el, aki a 
verseny szellemi atyja volt. 
 
Borkúty Ernőné, Lokomotiv TE: kiemelten köszöni a Tavaszi Csillagtúra remek 
megrendezését Szentesnek. 
Borsos Gábor, Zöldsport: egyesületük olyan tátrai túrát szervezett, melyre kötelező volt 
gyermeket vagy unokát vinni. 
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dr. Kiripolszky István, DVSC: az Őszi Csillagtúra megrendezése is nagyon jó volt, bár ők 
saját túraikon vettek részt. 
Csuka István, Győri VTE: április második felében Sokoró térségében vezettek túrát, közel 
700 fő részvételével. Jövőre április 25-én lesz hasonló rendezvény. 
Szentgyörgyi Magdolna: javasolja a közgyűlésnek a tevékenységről és a gazdálkodásról szóló 
beszámoló elfogadását.  
 
A résztvevők szavaznak a programokról és a gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról. 
A közgyűlés mindkét beszámolót egyhangúan elfogadja, ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 
 
2014. november 22. délutáni ülés: 
 
Szentgyörgyi Magdolna kéri a jelenlévőket, hogy 1 perces néma felállással emlékezzünk meg 
elhunyt turistatársainkról. 
Szentgyörgyi Magdolna tájékoztatja a résztvevőket, hogy Trencséni Zsigmond felajánlott 1 
db kristályserleget, mint vándorserleget, javaslatokat kér a tavaszi közgyűlésig, hogy milyen 
kritériumok alapján ítéljük oda a díjat. 
Az Érdemes Vasutas Természetjáró kitüntetésre beérkezett javaslatok közül az elnökség 
döntése alapján a következő túratársaink részesültek kitüntetésben: 
Arany fokozatot Rábai Péter (Vasi Múzeumbarátok) és Molnár István (Záhonyi VSC), 
Ezüst fokozatot Csarnai Béláné (MVSC) és  
Bronz fokozatot Marsovszky Miklósné kapott. 
A Hírlevél színesebbé tétele érdekében végzett munkáért könyvjutalmat kap: 
Boldizsárné Török Mária (DVSC), Ispánovity Márton (Lokomotiv TE) és Urbán László (Vasi 
Múzeumbarátok Tszo.) 
A honlap naprakészségéért Molnár Angéla alelnök kap könyvjutalmat. 
 
Rósa László: a beérkezett javaslatok alapján előterjesztést tesz a Vasutas Természetjárásért 
kitüntetésre jelezvén, hogy a Vasutas Természetjárásért kitüntetés megszavazása a közgyűlés 
feladata. Az elnökség, több évtizedes munkássága elismeréseképp, Reményi Pál túratársukat 
javasolja a kitüntetésre.  
 
A közgyűlés a javaslatot egyhangúan elfogadja. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 
 
Szentgyörgyi Magdolna: foglalkozni kell az oktatással, elsősorban a túravezető képzéssel is. 
Az MTSZ rendszere átalakulóban van, az eddigi gyakorlat szerint a túravezetői tanfolyamok 
esetében alapkövetelmény a tájékozódási alapismeretek tanfolyam előzetes elvégzése. 
Molnár Angéla: a központi rendezvényeken mindig legyen továbbképzés, a tagszervezetek 
segítsék egymást, ennek érdekében hozzunk létre túravezetői adatbázist, mely tartalmazza a 
túravezető nevét, mely tájegységben ismeri ki magát a legjobban, milyen túrát vezet, 
elérhetőségét. Célszerű lenne rendszeres képzést tartani, amely tudásismétlésből, 
tapasztalatcseréből állna. Tájékoztassuk egymást a megyei MTSZ tanfolyamokról. Az 
információbővítés érdekében 1-1 témában legyen kötetlen tanfolyam. Elvileg a jövő év 
elejétől új előírások lesznek a túravezetés témájában. Cél a saját alapképzés. 
Scultéty Gábor: felajánlja, hogy saját beugró tanfolyamot szervez. Tematika: tereptan, 
tájékozódás, túrakiírás, szakági ismeretek, elsősegélynyújtás, felszerelések, táplálkozás. 
Tervezett időpont: kora tavasszal 2 hétvége. 
Szentgyörgyi Magdolna gondolkozzunk el ezen a tavaszi közgyűlésig, szedjük össze az 
érdeklődők létszámát – bárki részt vehet. 
Csuka István, Győri VTE: már télen el lehetne kezdeni. 
Szentgyörgyi Magdolna január 15-ig a honlapon keresztül várjuk a jelentkezéseket és 
ötletelést. 
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Kovács László, VTBE: helyszínnek javasolja Fónagyságot, ahol 40 fő elhelyezésére van 
lehetőség. 
Molnár István, Záhony: javasolja, hogy ízelítőnek kezdjük a nagy rendezvényeken 1-1 
témával. Egerben dr. Egri Kiss Tibor elsősegélynyújtás témában vezet foglalkozást + 1 
kóborlás, ahol tanulni lehet. 
Urbán László, Vasi Múzeumbarátok: keressük az érdeklődőket. 
Német Imre, Szentes: mi lesz azzal, aki érdeklődne, de nem tud a nagy rendezvényen részt 
venni. 
Szentgyörgyi Magdolna párhuzamosan legyen a 2 lehetőség. 
Molnár István, Záhony: használjuk ki az ismereteinket. 
Nagy Ottó: a túravezető képzésnek dr Vizkelety László volt a fő szószólója. Az újdonságok 
ismertetése is célunk lehet. 
Haraszti Gábor, Utasellátó: ha nem is vállaljuk a vizsgáztatást, az előkészítést megtehetjük. 
Írott tananyag összeszedhető. 
Kovács Zsuzsanna, Száguldás: elsősorban használható tudásunk legyen. 
Rósa László: dr. Vizkelety anyaga elérhető. 
 
Szentgyörgyi Magdolna személyi és szervezeti kérdésekről is szót kell ejtenünk. 
Egészségügyi és összeférhetetlenségi okokból Huri Noémi lemondott elnökségi tagságáról, 
így ifjabb Reményi Pál, póttag rendes elnökségi taggá vált. 
A tagszervezetek egy részénél működési problémák merültek fel, nem tudják vállalni az új 
előírások teljesítését. Próbáljanak csatlakozni másokhoz, pl. Kökörcsin tagjai a DVSC-hez 
mennek. 
Az alapszabály módosítása kapcsán komoly ellentmondások tapasztalhatók. 
Szövetség tagja csak jogi személy lehet. Az egyesület tagja vállalja az egyesülettel járó összes 
kötelezettséget. A tagdíjreformmal kapcsolatos elképzeléseket vázolja fel és kéri a 
résztvevőket, hogy tavaszig gondolkodjanak a lehetséges átalakítási formákon. 
 
2014. november 23 délelőtti ülés 
 
Szentgyörgyi Magdolna: napirend előtt rövid tájékoztatást ad az egyesületek működésével 
kapcsolatos előírásokról. A 2011. évi CLXXV törvény az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról valamint a 2013. évi 
V. törvény a polgári törvénykönyvről tartalmazza a legfontosabb előírásokat. 
A törvényeknek való megfeleléshez 2016. március 15-ig kell átalakítani az alapszabályokat. 
 
Rósa László: az érvényesítéssel kapcsolatban: a meglévő táblázatokat kicsit átalakította, 
december 10. körül kiküldésre kerül. Ha a már kiadott helyett új kártya kell (elveszett, stb.), 
200,- Ft-ot kell fizetni. 
Tájékoztatást ad a 2015. évi programtervezetről. 
Szentgyörgyi Magdolna: tájékoztatást ad a 2015. évi költségvetés tervezetről. A külföldi 
utazásokkal kapcsolatos biztosítási igényt előre kell jelezni. 
A februári vetélkedőt Kovács László megszervezi, de csak elegendő jelentkező esetén. 
Borkúty Ernőné, Lokomotiv TE: biztosítás miért központi költség? 
Szentgyörgyi Magdolna egyesületek veszik igénybe, nem kapcsolható egyik 
rendezvényünkhöz sem, ezért központi, egyébként eredmény hatása nincs. 
Molnár István, Záhony: javasolja, hogy csökkentsük a rendezvényi hozzájárulást és 
csoportosítsuk át a tartalékra ezt az összeget. 
Csuka István, Győri VTE: sok túravezető nem vállal nagyobb túrát. Győrbe érdemes 
találkozót tervezni.  
Több résztvevő felveti egy kiállítás összeállításának gondolatát a 25 éves évforduló kapcsán. 
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Kovács László, VTBE: vetélkedő megszervezéséhez minimum 6 csapat indulása szükséges. 
Minden rendezvényen emeljük ki a 25. évfordulót. Nagyon fontos az oktatás indítása. 
A Bodrogon vízitúrát szerveznek. 48 vagy 61 km távon, 3 vagy 4 napra. 3-4 üléses kajakok, 2 
vízi-túravezetővel. Kőházban megszállva 18 000,- Ft, sátorban 13-14 000,- Ft. 
Gubacsi Zsuzsa, Kecskemét: fotókkal tájékoztat a Kiskunhalasra tervezett Tavaszi Csillagtúra 
programlehetőségeiről. 
 
A részvevők szavaznak a 2015. évi központi programokról és előzetes költségvetésről. 
 
A közgyűlés a VTSZ 2015. évi programtervezetét egyhangúan elfogadja. Ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt. 
A közgyűlés a VTSZ 2015. évi előzetes költségvetés tervezetét egyhangúan elfogadja. 
Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 
 
Szentgyörgyi Magdolna: Mivel további hozzászólás nem volt, jó túrákat, kellemes ünnepeket, 
sikeres 2015. 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: 
 
 
 Nagy Ottó        Dékányné Kiss Veronika 

alelnök       elnökségi tag 
 


