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MÁV Vasutas Sport Club 
Természetjáró  Szakosztály 

 

 
TERMÉSZETJÁRÓ SZAKOSZTÁLY 

beszámolója 2019. évi tevékenységéről 

 
A Szakosztály létszáma 2019-ben 152 fő volt.  
Vizsgázott túravezető: 8 fő.  
Nem vizsgázott túravezető, de rendszeresen vezet túrát: 3-4 fő. 
 
Az elmúlt évben 249 túrán 1.491 fő vett részt. Összesen 2.496 km-t 
gyalogoltunk, 80.241 m szintet teljesítettünk. 118 óra magashegyi túránk 
volt, és 296 órát töltöttünk városnézéssel, múzeumlátogatással. 
 
A Vasutas Természetjárók Szövetsége minősítési szabályzata szerint 
túratársaink közül 
    Nuszer László arany, 
    Kincses Margit ezüst, 
    Antalné Kovács Csilla 
    Földházi Pálné és 

Honvári Terézia   
 
bronz fokozatot ért el.  
 
A Vasutas Természetjáró Szövetség 2019-ben Szakosztályunknak ítélte 
a Trencsényi Zsigmond által felajánlott Vándorserleget, melyet egy évig 
őrizhetünk. 
G. Nagy János túratársunk „Érdemes Vasutas Természetjáró” kitüntetés 
arany fokozata elismerésben részesült. 
 
A Magyar Természetjáró Szövetség minősítési szabályzata szerint 
 

Bérci Ferencné Kiváló Természetjáró,  
Deák Veronika Érdemes Természetjáró 
 

minősítést ért el. 
Nagy Ottó harmadik alkalommal – 6773.-ként - teljesítette az Országos 
Kéktúrát.  
 
2019-ben egynapos túránk volt a Börzsönyben, a Budai hegyekben, 
Gerecse hegységben, a Gödöllői Dombságban, a Mátrában, a Pilisben, 
a Medves és a Velencei hegységben, túrával egybekötött borospince 
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látogatás Tokajban, halászlé túra pedig Szegeden. A medvehagyma 
túránk sem maradt el, és a Börzsönyben is kisvonatoztunk. 
Október 30-án meglátogattuk a felsőpetényi Almásy kastélyt, melyben 
Mindszenty József hercegprímást tartották házi őrizetben. Doró Antal 
túratársunk – mint az esemény résztvevője – visszaemlékezett 
a hercegprímás 1956. október 30-i kiszabadítására. 
 
Voltunk Székesfehérváron a Bory várban, ismerkedtünk Érddel, 
Dunakeszin megnéztük a késő római kikötőerőd maradványait, jártunk 
Piszkéstetőn a csillagvizsgálóban, Kéthelyen, ahol a tojásfát néztük meg. 
A Nemzeti Múzeumban megnéztük a Seuso kincseket, valamint 
„Az ismeretlen Görgey” című, a Nemzeti Galériában pedig a 
„Szürrealisták és Fortepán” kiállítást, a Millenáris Parkban kipróbáltuk a 
„Láthatatlan” kiállítást. Ellátogattunk a Ráth György villába, az Országos 
Széchenyi Könyvtárban a Corvina Könyvtár Budai Műhelyét tekintettük 
meg, Kenderesen megnéztük a Horthy család hagyatékát. Jártunk 
a Mementó Parkban, épületbejáráson voltunk a Budai Vigadóban. 
Megnéztük a Goldberger Textilipari Gyűjteményt. Ellátogattunk 
a Gülbaba Türbébe. 
Szentendrén és Győrben az adventi fényeket csodáltuk meg. 
 
A LOKO 424-es teljesítmény túrán is képviseltettük magunkat. 
 
Több napos túránk volt: 
Az Őrségben és a Vend-vidéken, Kőszegen és a Zemplénben. 
Többnapos túráink közül nem maradt el a már hagyományosnak számító 
bajai kirándulás sem.  
 
Külföldi túráink alkalmával: 
februárban megtartottuk szokásos téli túránkat a Magas-Tátrában,  
júliusban jubileumi túrán Erdélyben, 
augusztusban Svájcban, 
szeptemberben pedig Görögországban jártunk. 
 
Szakosztályi összejövetelünket Sárváron és Szombathelyen tartottuk. 
 
Nosztalgia vetítés keretében szilveszteri túráinkon készült képeket 
néztük meg. 
 
Ott voltunk a hagyományosan megrendezésre kerülő Vicinális túrán, 
a Vasutas Természetjáró Nap központi régiójában megrendezett túrát 
pedig Szakosztályunk vezette a Budai Hegyekben. 
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A VTSZ szervezésében részt vettünk a Tata székhellyel szervezett 
tavaszi csillagtúrán, amelynek sikeres lebonyolításában két túratársunk 
– Polgárné Roska Klára és Polgár Sándor – kiemelkedő érdemeket 
szerzett. Túráztunk Révfülöpön a vasutasok 66. országos találkozóján, 
mely a Lokomotív TE szervezésében került megrendezésre. Ott voltunk 
a Zöldsport által szervezett bogácsi őszi csillagtúrán is.  
 
Sokan érdeklődtek Balaton Körtúra füzetünk iránt. A körtúra 400 km-es 

távjának teljesítéséért 2019-ben 4 fő kapta meg a kitűzőt. A Balaton 

Körtúrát 2019. végéig 100 fő teljesítette. A 100. teljesítőt klubnapunkon 

köszöntöttük. 

2020-ban mindenkinek nagyon jó túrázást kívánok. 
 
 
Budapest, 2020. március 26. 
 
 
 
Honvári Terézia 
szakosztályvezető        
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 


