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MÁV Vasutas Sport Club 
Természetjáró Szakosztály 

 

 
TERMÉSZETJÁRÓ SZAKOSZTÁLY 

beszámolója 2021. évi tevékenységéről 

 
Elhunyt: Galambos Gyuláné, Balassa Ferencné, valamint Thuróczy Lajos 
a Magyar Természetjáró Szövetség tiszteletbeli elnöke. 

 
A Szakosztály létszáma 2021-ben 115 fő volt.  
Vizsgázott túravezető: 8 fő.  
Nem vizsgázott túravezető, de rendszeresen vezet túrát: 4 fő. 
 
A pandémia helyzet ellenére az elmúlt évben 238 túrán 1.178 fő vett részt. 
Összesen 3.729 km-t gyalogoltunk, 85.015 m szintet teljesítettünk, 309 km 
kerékpároztunk. 86 óra magashegyi túránk volt, 12 folyamkilométert 
vizitúráztunk és 38 órát töltöttünk városnézéssel, múzeumlátogatással. 
 
A Vasutas Természetjárók Szövetsége minősítési szabályzata szerint 
túratársaink közül 

Nuszer László arany, 
Kincses Margit arany, 
G. Nagy János bronz, 
Nagy Ottó bronz 

fokozatot ért el.  
Nagy Ottó sporttárunk a „Vasutas Teljesítménytúrák Túrázója” 
elismerésben is részesült. 
 
A Magyar Természetjáró Szövetség Csányi István túratársunk részére a 
„Természetjárás fejlesztéséért” bronz fokoztat kitüntetést adományozta, 
melynek átadására Dobogókőn, a Természetjárók Napja alkalmából került 
sor. 
 
Nuszer László 10. alkalommal teljesítette az Országos Kéktúra 1.164 km-
es távját. 
 
2021-ben egynapos túránk volt a Börzsönyben, a Budai hegyekben, a 
Gerecse hegységben, a Gödöllői Dombságban, a Mátrában, a Pilisben, a 
Keszthelyi-, és a Visegrádi hegységben, a Vértesben, a Balaton-
felvidéken, a Cserhátban, a Bakonyban, a Marcali medencében, a Csiki 
hegyekben, az Aggteleki hegységben, a Csereháton és a Pannonhalmi 
Dombságban.  
Kerékpároztunk a Csepel szigeten, eveztünk a Körösön. 
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A teljesítmény túrák közül a „Körös 50” és a „LOKO424” elnevezésű 
teljesítmény túrákon is képviseltettük magunkat. 
 
A Vasutas Természetjáró Szövetség által Gyöngyös székhellyel 
megrendezett vasutas természetjárók 67. Országos Találkozójára 
meghirdetett túrák jelentős részét Szakosztályunk tagjai vezették.  
 
Mezőberényben részt vettünk az Őszi Csillagtúrán, melynek lebonyolítója 
az Alföldi Turista Egyesület volt. 
 
Jártunk a Budai várban, ahol megnéztük a felújított Szent István termet.  
A Szépművészeti Múzeumban a „Fáraó sírjának felfedezése”, az 
Aquincumi Múzeumban pedig a „Zseniális találmányok” című kiállítást 
látogattuk meg. Győrben Munkácsy Mihály festményeiben 
gyönyörködtünk. 
 
Séta keretében ismerkedtünk Lipótvárossal és a Városligeti Fasor 
szecessziós épületeivel. A Császártól a Királyig jártunk a budai 
fürdőkultúra nyomában. 
 
Több napos túránk volt a Kőszegi, a Soproni és a Zempléni hegységben, 
a Vend vidéken, Tokajban, gombatúrán voltunk az Őrségben.  
 
Szeptemberben sikerült megtartanunk a 2020-ról elmaradt görögországi 
és svájci utazásunkat is.  
 
Karácsonyi összejövetelünket rendhagyó módon a természetben – a 
Szépjuhásznénál – rendeztük meg.  
 
Túramozgalmunk, a Balaton Körtúra iránti érdeklődést mutatja, hogy 

2021-ben az útvonal térképvázlatát és leírását tartalmazó füzet negyedik 

kiadását élte meg. A körtúra 400 km-es távjának teljesítéséért 2021-ben 

15 fő kapta meg a kitűzőt. A Balaton Körtúrát - 2021 végéig 127 fő 

teljesítette.  

2021-ben mindenkinek nagyon jó, vírus mentes túrázást kívánok. 
 
Budapest, 2022. május 23. 
 
 
Honvári Terézia 
szakosztályvezető 
 


