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MÁV Vezérigazgatóság Sport Club 
Természetjáró  Szakosztály 

 

TERMÉSZETJÁRÓ SZAKOSZTÁLY 
beszámolója 2017. évi tevékenységéről 

 

A Szakosztály létszáma 2017-ben 135 fő volt.  
6 vizsgázott túravezetőnk mellett 3-4 fő vizsgával nem rendelkező túratársunk is 
rendszeresen vezetett túrákat.  
 
Az elmúlt évben 211 túrán 1127 fő vett részt. Összesen 2.115 km-t gyalogoltunk, 
63.897 m szintet teljesítettünk. 124 óra magashegyi túránk volt, és 145 órát töltöttünk 
városnézéssel, múzeumlátogatással. 
 
A Vasutas Természetjárók Szövetsége minősítési szabályzata szerint 
11 túratársunk ért el az elmúlt évben minősítési fokozatot. Kérem a minősített 
túratársakat, vegyék át az őket megillető kitűzőket. 
 
   Nuszer László  
arany fokozat, 
 
   Kincses Margit 
ezüst fokozat  
bronz fokozat 
   Bérci Ferencné, 

Daróczi Erzsébet, 
Deák Veronika, 
Doróné Tenk Éva, 
Földházi Pál, 

   Földházi Pálné, 
   G. Nagy János, 
   Honvári Terézia és 
   Sándor Tibor. 
 
A Vasutas Természetjárók Szövetsége 2017. november 10-12. között tartott 
közgyűlésén – a Szövetséghez beérkezett javaslatok alapján - úgy határozott, hogy 
2018-ban Marosi Miklós túratársunkat a természetjárás terén végzett több évtizedes 
tevékenységéért – ezen belül is a vasutas természetjárás terén végzett munkája 
elismeréseként - a „Vasutas Természetjárásért Díj” kitüntetésben részesíti. Marosi 
Miklós a díjat a Szövetség 2018. március 24-i Közgyűlésén vette át. Gratulálunk 
Miklósnak, aki a mai közgyűlésünkön egészségi okokból nem tud részt venni.  
 
A novemberi közgyűlésen a VTSZ nemcsak elismerésekről, hanem tagdíjemelésről is 
döntött. 
A tagdíjemelést indokolta, hogy  
 

- a Szövetség elsősorban a befizetett tagdíjakból fedezi működési kiadásait, 
a programok előkészítésének költségeit, és a díjak, elismerések tárgyi 
feltételeit, 
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- a kiírt pályázati források szűkösek, az 1 % felajánlások összege, valamint a 
befektetett pénzeszközök utáni kamat is jelentősen csökkent az elmúlt 
években, így ezek már nem fedezik a működési kiadásokat, ezért vált 
szükségessé a 2011 óta változatlan tagdíjak emelése.  

 
Az éves VTSZ tagdíj mértéke 2018-tól:  
 
dolgozó esetében  600,- Ft-tal    1.800,- Ft-ra      
nyugdíjas esetében      500,- Ft-tal    1.200,- Ft-ra      
diák esetében   200,- Ft-tal       500,- Ft-ra       
 
emelkedett.    
 
A 14 év alattiak és a 90 év felettiek továbbra sem fizetnek tagdíjat. 
 
Tekintsük át az elmúlt év eseményeit. 
 
Egy napos túráink voltak:  
 
a Bakonyban, a Börzsönyben, a Budai hegyekben, a Gödöllői Dombságban, 
a Mátrában, a Pilisben, a  Szentendrei szigeten. 
Bortúra volt Tokajban, halászlé túra pedig Szegeden. 
 
Voltunk a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai múzeumban, a Róth Miksa Emlékmúzeumban, 
a Japán kertben, a Fűvész Kertben, a Bajor Gizi Emlékmúzeumban és a Nagytétényi 
Kastélymúzeumban. 
Meglátogattunk Baracskán egy sajtmanufaktúrát, részt vettünk Monoron 
a Borvidékek hétvégéjén.  
Megnéztük a Nemzeti Múzeumban a Reformáció 500. évfordulójára készült kiállítást, 
a Nemzeti Galériában Kornis Péter fotókiállítását. 
 
Kisvonatoztunk a Börzsönyben. A Vál völgyi kisvasúttal utaztunk Felcsútig, ahol 
megnéztük a Pancho Arénát és meglátogattuk az alcsúti Arborétumot.  
 
A Gyermekvasút nyomában, illetve a LOKO 424-es teljesítmény túrán is képviseltettük 
magunkat. 
 
Több napos túráink voltak: 
 
A Bakonyban, a Mecsekben, a Kőszegi hegységben és a Zemplénben. Nem maradt 
el a már hagyományosnak számító bajai kirándulás sem. Az óév-búcsúztató Perén 
volt. 
 
Külföldi túráink alkalmával: 
 

 februárban megtartottuk szokásos téli túránkat a Magas-Tátrában,  

 júliusban a Délvidéken és Erdélyben jártunk, 

 augusztusban pedig Svájc hegyeit hódítottuk meg. 
 
Szakosztályi összejövetelünket Szigetváron tartottuk. 
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Mészáros Zoltán és Szabó Szilárd „33 nap a spanyol El Camino-n” címmel, Imre 
Tamás pedig „Izland, a tűz és a jég szigete” címmel tartott vetítéssel egybekötött 
élménybeszámolót. 
 
Nuszer László Svájcban, Észak-Erdélyben és Bukovinában készült képeit mutatta 
meg, Csergezán József pedig az általa szépnek talált képeiből készített számunkra 
egy összeállítást. 
 
Nosztalgia vetítés keretében a nyári Magas Tátrában jártunk. 
 
Ott voltunk a hagyományosan megrendezésre kerülő Vicinális túrán, a Vasutas 
Természetjáró Napon, valamint a Forrás Találkozón. 
 
A VTSZ szervezésében részt vettünk az Alföldi TE által Gyöngyös székhellyel 
szervezett tavaszi csillagtúrán, valamint az országos találkozón is, mely az idén 
Debrecenben a debreceni szakosztály szervezésében került lebonyolításra.  
 
A szeptember 21-24. között a Balatonnál, Szántód-Rév központtal megrendezett őszi 
csillagtúra megrendezését és lebonyolítását Szakosztályunk vállalta. Nem kis feladat 
volt az ország valamennyi vasutas természetjárója részére tartalmas, jó programokat 
szervezni. A rendezvényen összesen 116 fő vett részt. A visszaérkezett vélemények 
alapján nyugodtan mondhatom, hogy kiválóan oldottuk meg a feladatot. 
Itt is megköszönöm mindazok munkáját, akik ötleteikkel, javaslataikkal, munkájukkal 

és természetesen szurkolásukkal közreműködtek, hogy ezt a rendezvényt sikeresen, 

mindenki megelégedésére le tudtuk bonyolítani.  

2017-ben is sokan érdeklődtek Balaton Körtúra füzetünk iránt. A körtúra 400 km-es 

távjának teljesítéséért 10 fő kapta meg a kitűzőt. A Balaton Körtúrát 2017. végéig 

83 fő teljesítette. 

Néhány szó a Szakosztály pénzügyeiről: 

2017-ben a MÁV-tól kapott támogatás Szakosztályunkra jutó összege 120.000,- Ft, 

a NAV-tól kapott 1 %-os összeg pedig 15.000,- Ft volt. A támogatási összegeket 

a belföldi többnapos túrák szállás-hozzájárulásához használtuk fel. Ezúton is 

köszönjük a MÁV támogatását és az 1 %-os felajánlásokat. 

A befizetett tagdíj nálunk maradó része az elmúlt évben 37.000,- Ft volt, melyet 

a Szakosztály működéséhez használtunk fel. 

2017-től megváltozott a nevünk, Természetbarát Szakosztály helyett ismét 
a Természetjáró Szakosztály elnevezést használjuk.  
 
2018-ban mindenkinek nagyon jó túrázást kívánok. 
 
Budapest, 2018. március 29. 
 
 
Honvári Terézia 
szakosztályvezető        


