JEGYZŐKÖNYV
A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület éves közgyűléséről
Időpont: 2009. május 30. (szombat). 14:00 óra
Helyszín: Az egyesület klubhelyisége a Kapostüskevári vasúti megállóhelyen
Kemenczei Róbert elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az alapító okirat 10§.
utolsó bekezdése értelmében az összehívott közgyűlés határozatképes. Jelenlévők a jelenléti íven
csatolva.
Ezt kővetően került sor a levezető elnök felkérésére, a nyílt szavazás során a megjelentek
ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el Kemenczei Róbert személyét, mivel más személyi
javaslat nem érkezett.
Ezt követően a megválasztott lev. elnök javaslatot kért a jegyzőkönyv-hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyére. Mivel nem érkezett személyi javaslat, ezért a lev. elnök felkérte
Brolly Pétert a jegyzőkönyvvezetésére, valamint Erdős Kornélt és Kemény Gábort a jegyzőkönyv
hitelesítésére. A felkért személyek elfogadták a feladatot, ezt a jelenlévő tagság is a nyílt szavazás
során, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatták.
A jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőinek megválasztása után a lev. elnök javaslatot tett a
lehetséges napirendi pontokra, melyek a következők voltak:
1.)A 2008. év eseményeinek összefoglalása
2.)A 2008. évre vonatkozó a Számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló elfogadása
3.)A 2008. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
4.)Tagsági kötelezettségeiket nem teljesítő tagok kizárása
5.) Elnökségi tagok megválasztása
6.)Felügyelő Bizottsági Tag megválasztása
7.)Egyéb
A lehetséges napirendi pontokat a lev. elnök szavazásra bocsátotta a jelenlévők részére, mivel más
napirendi pont javaslat nem érkezett. A jelenlévők a nyílt szavazás során ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadták a napirendi pontokat.
1.) napirendi pont keretében a lev. elnök röviden ismertette a 2008. évben történt fontosabb
eseményeket. Az ismertető keretében megemlítésre került, hogy 2008-ban is fontosnak
tartotta az egyesület a Somogy megyei kisvasutak meglátogatását, ezért a tagok részt vettek a
Mesztegnyői a Kaszói és a Balatonfenyvesi kisvasút napján.
A kisvasúti napokon történt részvétel mellett az egyesület megjelent az Országos Mentős Nap
kaposvári rendezvényén is egy terepasztallal és pár vasutas relikviával.
Az egyesület 2008-ban nem csak a szép természetben fekvő somogyi kisvasutak, valamint nem
csak a modellvonatok kedvelőire gondolt, hanem a műszaki vonal iránt érdeklődő tagjaira is
amikor ismét megszervezte a kaposvári Cukorgyár meglátogatását, illetve a MÁVGÉPÉSZET Vasútijármű Fenntartó és Javító Zrt. Dombóvári Körzeti Járműfenntartási
Telephelyére tett kirándulást.
A hazai kirándulások mellett az egyesület néhány tagja eljutott a Zágrábi vasútmúzeumba,
illetve a Freillasingi mozdony és vasúttörténeti, valamint a Nürnbergi vasúti múzeumba. A
külföldi kirándulások alkalmával sikeres baráti kapcsolatokra tett szert az egyesület, mely
kapcsán több meghatározó együttműködés is létrejött.
Az egyesület 2008-ban is tartotta a kapcsolatokat a társegyesületekkel, így az MGV tagjait is
többször vendégül láttuk.
A napi működés és rendezvények mellett az egyesület 2008. évben is teljesítette vállalt

feladatait a Kapostüskevári MÁV megállóhelyen, mivel a megálló területe ebben az évben is
szép és rendezett volt.
A lev. elnök az ismertető zárásaként köszönetet mondott az aktív tagoknak a végzett
munkáért, a pártoló és a tiszteletbeli tagoknak pedig a segítségért és a támogatásért.
Ezt követően a lev. elnök kérte az ismertetés elfogadását, melyet nyílt szavazásra bocsátott.
A jelenlévők a nyílt szavazás során ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el
2009/05.30/1 szám alatt az ismertetőt, mely 1. számú mellékletként csatolva.
2.) napirendi pont keretében ismertetésre került a 2008. évre vonatkozó a Számviteli törvény
szerinti egyszerűsített éves beszámoló. Az ismertetett beszámolóval kapcsolatban a jelenlévők
részéről észrevétel nem érkezett, ezért a lev. elnök a beszámoló elfogadását nyílt szavazásra
bocsátotta. A jelenlévők a nyílt szavazás során ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el
2009/05.30/2 szám alatt a számviteli törvény által előírt beszámolót. A beszámoló 2. számú
mellékletként csatolva.
3.) napirendi pont keretében ismertetésre került a 2008. évi közhasznúsági jelentés az 1997.
évi CLVI.tv szerint. Az ismertetett jelentéssel kapcsolatban a jelenlévők részéről észrevétel
nem érkezett, ezért a lev. elnök a jelentés elfogadását nyílt szavazásra bocsátotta. A jelenlévők
a nyílt szavazás során ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el 2009/05.30/3 szám alatt
a törvény által előírt beszámolót. A beszámoló 3. számú mellékletként csatolva.
A jelenlévők egyidejűleg megbízták az egyesület elnökségét hogy intézkedjen a jelentés
közzétételéről az egyesület Internetes oldalán a www.vasuttortenet.eoldal.hu-n, valamint,
hogy a jelentés ki függesztésre kerüljön az egyesület vasúttörténeti kiállítóhelyén is, mert így a
nyilvánosság részére annak megismerése biztosított.
4.) napirendi pont keretében a lev. elnök ismertette, hogy az egyesület tagjai között már több
olyan személy is van, aki nem teljesíti az alapító okiratban meghatározott kötelezettségeit.
Ezen kötelezettségek közül kilógó tagok a tagdíjak befizetést nem teljesítették. A lev. elnök
felsorolta azon tagok nevét akik már évek, vagy hónapok óta nem foglalkoznak az
egyesülettel, nem vesznek részt tevékenyen a munkában és nem is teljesítik vállalt
kötelezettségeiket. Az érintett tagok a követezőek: Teller Nándor, Baranyai Tibor,
Medereczki László, Boros Jácint és Orsós József. A lev. elnök ismertette, hogy korábban az
alapító okiratban foglaltaknak megfelelően többször is felszólította írásban és szóban is az
egyesület az érintetteket, de mivel részükről semmilyen teljesítés, nyilatkozat nem történt
ezért javaslatot tett az alapító okirat megfelelő paragrafusainak figyelembevételével az
érintettek egyesületből történő végleges kizárására, melyet nyílt szavazásra bocsátott.
A jelenlévők a nyílt szavazás során ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el
2009/05.30/4 szám alatt a tagsági kötelezettségeiket nem teljesítő személyek kizárását, egyben
felkérték az elnökséget az érintettek döntésről való tájékoztatására, valamint megállapították,
hogy az egyesületnek semmilyen követelése nincs a kizárt tagok felé.
5.) napirendi pont keretében a lev.elnök ismertette, hogy szükségessé vált két új elnökségi tag
megválasztása. Boros Jácint elnökségi tag 2008. októberre óta nem válaszol az egyesület
megkereséseire, illetve telefonja útján is utolérhetetlen, ezért alkalmatlanná vált az
egyesülettel kapcsolatos teendők ellátására, valamint elmaradt tagdíját sem rendezte a
többszöri hivatalos felszólítás ellenére sem, ezért a lev. elnök kezdeményezte Boros Jácint
leváltását. A jelenlévők elfogadták a 4. napirendi pontban Boros Jácint egyesületből történő
kizárását, mellyel egyidejűleg az elnökségben betöltött tisztségének gyakorlást is megvonták.
A lev.elnök Boros Jácint személye helyett az egyik új elnökségi tagnak Kelenföldi Ferenc
tagtársunkat javasolta.
A jelenlévők egyet értettek Kelenföldi Ferenc jelölésével, mivel más személyi javaslat nem
érkezett, ezért Kelenföldi Ferencet felkérték egy rövid bemutatkozásra. A tag bemutatkozása
után a lev.elnök nyílt szavazásra bocsátotta Kelenföldi Ferenc elnökségi taggá történő

megválasztását. A jelenlévők a nyílt szavazás során ellenszavazat és tartózkodás nélkül
fogadták el 2009/05.30/5 szám alatt Kelenföldi Ferenc elnökségi tagnak történő
megválasztását.
Az újonnan megválasztott tisztségviselő a szükséges feladatvállaló nyilatkozatot aláírta, mely
jelen jegyzőkönyvhöz 4. számú mellékletekét csatolásra került.
Ezt követően került sor a másik új elnökségi tag megválasztására, mivel a lev.elnök ismertette,
hogy Szabó Károly tagtársunk már többször is jelezte szóban, illetve telefonos úton, hogy
munkahelyi elfoglaltsága és szabadidő hiánya, valamint a lakhelye és az egyesület székhelye
közti távolság miatt a továbbiakban nem tud aktív szerepet vállalni az egyesület
vezetőségében, ezért ha amennyiben a közgyűlésen megjelenő tagok találnak más alkalmas
személyt a tisztségére akkor lemond a lev.elnök által javasolt tag részére. A lev.elnök
megfontolva az elmúlt időszakban előállt helyzetet javaslatot tett a jelenlévő közgyűlésnek a
másik elnökségi tag személyében Villás Csaba tagtársunkra. Mivel más személyi javaslat nem
érkezett, ezért a jelenlévők felkérték Villás Csabát egy rövid bemutatkozásra. A tag
bemutatkozása után a lev.elnök nyílt szavazásra bocsátotta Villás Csaba elnökségi taggá
történő megválasztását. A jelenlévők a nyílt szavazás során ellenszavazat és tartózkodás
nélkül fogadták el 2009/05.30/6 szám alatt Villás Csaba elnökségi tagnak történő
megválasztását, illetve egyidejűleg Szabó Károly korábbi tisztségviselő lemondását. Az
újonnan megválasztott tisztségviselő a szükséges feladatvállaló nyilatkozatot aláírta, mely
jelen jegyzőkönyvhöz 5. számú mellékletekét csatolásra került.
A jelenlévők felkérték az elnökséget, hogy jelentse be a változást 30 napon belül a Somogy
Megyei Bíróságnak.
6.) napirendi pont keretében a lev.elnök ismertette, hogy szükségessé vált egy új felügyelő
bizottsági tag megválasztása. Medereczki László felügyelő bizottsági tag 2008. januárja óta
nem válaszol az egyesület megkereséseire, ezért alkalmatlanná vált az egyesülettel kapcsolatos
teendők ellátására, valamint elmaradt tagdíját sem rendezte a többszöri hivatalos felszólítás
ellenére sem, ezért a lev. elnök kezdeményezte Medereczki László leváltását. A jelenlévők
elfogadták a 4. napirendi pontban Medereczki László egyesületből történő kizárását, mellyel
egyidejűleg a felügyelő bizottságban betöltött tisztségének gyakorlást is megvonták. A
lev.elnök Medereczki László személye helyett új felügyelő bizottsági tagnak Fekete Balázs
Béla tagtársunkat javasolta.
A jelenlévők egyet értettek Fekete Balázs Béla jelölésével, mivel más személyi javaslat nem
érkezett, ezért Fekete Balázs Bélát felkérték egy rövid bemutatkozásra. A tag bemutatkozása
után a lev.elnök nyílt szavazásra bocsátotta Fekete Balázs Béla felügyelő bizottsági taggá
történő megválasztását. A jelenlévők a nyílt szavazás során ellenszavazat és tartózkodás
nélkül fogadták el 2009/05.30/7 szám alatt Fekete Balázs Béla felügyelő bizottsági tagnak
történő megválasztását.
Az újonnan megválasztott tisztségviselő a szükséges feladatvállaló nyilatkozatot aláírta, mely
jelen jegyzőkönyvhöz 6. számú mellékletekét csatolásra került.
A jelenlévők felkérték az elnökséget, hogy jelentse be a változást 30 napon belül a Somogy
Megyei Bíróságnak.
017.) napirendi pont keretében keretében ismertetésre kerültek a 2009. évi tervezett
rendezvények és események, melyekről a tagok folyamatosan értesülhetnek az egyesület
honlapján (www.vasuttortenet.eoldal.hu), valamint az egyesület vezetése továbbra is a
megszokott módokon emeilban és telefonon tájékoztat mindenkit.
Mivel egyéb kérdés nem merült fel és más javaslat sem érkezett a közgyűlés folytatására, ezért
a lev. elnök a részvevőknek a részvételt megköszönte és az ülést befejezettnek nyilvánította,
ezt követően kötetlen beszélgetéssé alakult át a délután.
A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők jelen jegyzőkönyvet aláírták.

ESEMÉNYBESZÁMOLÓ A 2008. évről
a Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület
2009. évi éves közgyűléséhez:
Január
Egyesületünk megkezdte az éves közgyűlés előkészítését, valamint megszervezte a
pótszilveszteri és évköszöntő délutánt.
Az évköszöntő eseményt 12.-én tartottuk klubhelyiségünkben Kapostüskeváron,
amely nagyon jól sikerült a nagy érdeklődésének köszönhetően. A bulin az egyesület
tagjain kívül barátaink és segítőink is jelen voltak.
Sajnos az ezóta eltelt időszakban elvesztettük Herbán Ferenc villamos mérnők urat,
aki egyesületünk névadójának Verebélÿ Lászlónak volt kaposvári tanítványa és
gyakran megfordult egyesületünknél és érdekesebbnél érdekesebb történetekkel
örvendeztette meg társaságunkat.
Február
Ez a hónap bevallási és adatszolgáltatási köttelezetségeink teljesítésével telt, illetve
elindítottuk Szja 1%-os kampányunkat. A hónap 14-én 27-én bemutatásra került
kiállításunk és tevékenységünk az Enjoy magazinban és a Somogyi Hírlapban.
A kiállító teremben egy új kiállítási rész kapott helyett, méghozzá autómodellek és
harcijármű makettek.
Március
Egyesületünk tagjai e hónapban megkezdték Kapostüskevár vasúti megállóhelyen a
tavaszi nagytakarítást, illetve a virágosítási előkészületeket.
Az egyesület Internetes felülete is korszerűsödött, mivel a hónap 12-én igénybe
vettük Szabó Károly egyesületi tagtársunk javaslatára a Sanoma Budapest Zrt. által
kifejlesztett és üzemeltetett eoldal nevű szolgáltatást. Kezdetben ingyenesen,
azonban az így felépített tárhely kevésnek bizonyult ezért előfizettünk a PLUSZ
csomag nevű szolgáltatásra, amely évi 6000 forintunkba kerül. Az elmúlt másfél éves
tapasztalatok alapján egy nagyon jól működő, kedvező árú, gyorsan alakítható és
bővíthető szolgáltatáshoz jutottunk, amely megállja a helyét a mai magas színvonalú
informatikai
információ
áramlási
világban.
Eoldalas
címünk:
www.vasuttortenet.eoldal.hu lett, mely igen kedvelté vált a vasút iránt érdeklődők
körében amit mi sem bizonyít jobban, mint az eddigi megközelítőleg tizenhatezer
látogató.
Az új honlap mellett a régebbi elavult www.vasuttortenet.hu oldal is még üzemben
volt, viszont ennek díja jelentős terheket rótt egyesületünkre.
Április
Egyesületünk tagjai megkezdték a fűnyírást Kapostüskevár megállóhelyen. A
megállóhely rendbetartásához folyamatosan jelentkeztek az önkéntes segítők, így

egész évben sikerült a MÁV Zrt. felé teljesíteni vállalt kötelezettségeinket.
Tagjaink és barátaink részt vettek a hónap 20-án a Mesztegnyői kisvasúti napon. A
kisvasúti napra történt kirándulás nagyon jól sikerült az érdekes programoknak
köszönhetően. A kirándulásról az egyesület Internetes oldalán található egy
képgaléria.
Május
Ebben a hónapban kezdtük meg a Kapostüskevári megálló virágosítását, illetve
gondot fordítottunk a megállóhely folyamatos tisztántartására, a korábbi évek során
kialakult gyakorlatnak megfelelően.
A hónap 14-én értesítette a MÁV-START Zrt. egyesületünket arról, hogy
2007.december 31.-éttől megszüntette az IC Törzskártyát, ezért felmondta a
korábban egyesületünkkel megkötött Együttműködési Megállapodást, ezért
Egyesületünk májustól már nem fogadta el az IC törzskártyákat és nem is adott ki
kedvezményes árú belépőjegyet a kiállításunkra látogatóknak.
A hónap 17-én Egyesületünk tagjai részt vettek a Kaszói Állami Erdei Vasút napján.
A kisvasút nap érdekes programokat és látnivalókat kínált. A kirándulásról az
egyesület Internetes oldalán található egy képgaléria.
Egyesületünk a hónap 24-én kiállítóként vett részt az Országos Mentős Napon,
melynek helyszíne Kaposvár volt. Érdekes programok és bemutatók várták a
rendezvényre látogatókat, volt mentőautó bemutató, kutyás rendőrségi,
katasztrófavédelmi és tűzoltási bemutató sport események, főzőverseny és tombola
is. A rendezvény színvonalas volt és nagyon jól érezték magukat a jelenlévő
tagtársaink, melyért köszönetet mondtunk az Országos Mentőszolgálat vezetőinek és
munkatársainak, valamint a Kaposvári mentős csapatnak.
A mentős napról az egyesület Internetes oldalán található egy képgaléria.
A hónap 23-án egy cikket írtak rólunk és a MÁV-ról, mivel a 2007 nyarán
megkezdett egyesületi helyiséggel kapcsolatos ügyeink intézései nagyon lassan
haladtak, valamint a MÁV mindenáron pénzt akart kérni egyesületünktől, valamint
rendesen mellébeszéltek a lehetséges megoldások tekintetében.
A hónap 31-én tartotta egyesületünk az éves közgyűlését, melyen a jelenlévők
elfogadták a 2007. év eseményeinek összefoglalóját, a 2007. évi Számviteli
beszámolót, valamint a 2007. évi közhasznúsági jelentését, illetve megbeszélték a
tervezett 2008. évi programokat is.
Június
A hónap 7.-én néhány lelkes tagtársunk parlagfűmentesítette Kapostüskevár
megállóhely utasperonja melletti területeket az utazóközönség megelégedésére a
korábbi évekhez hasonlóan.
A hónap 24-én az állomás váróteremében egy vasútbarát és egy író-olvasó
találkozóra került sor, melyen vendégeink voltak: Dr. Tímár Péter és Wein Tibor a
Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesülettől, továbbá jelen volt Borsi István
a Vezérállásban című könyv írója, valamint Márfai Ottó bácsi a dombóvári vasúti
csomópont egykori állomásfőnöke és még sokan mások. A rendezvényen jókat
beszélgettünk a vasútról, a vasút történetéről, kultúrájáról, valamint több lehetséges

együttműködésről is szó esett.
Szintén ezen a Napon írt Egyesületünről egy cikket a Somogyi Hírlap, melyben
egyesületünk tagjai kiálltak és kérték a MÁV illetékeseit a Somogy InterCity vonat
megtartására a megszűntetés helyett.
Július
Ebben a hónapban egyesületünk tagsága több helyi civil szervezettel és polítikussal
együttműködés keretében polítikától és pártoktól függetlenül fogott össze a Somogy
InterCity vonat megmaradásáért, illetve több héten át aláírásokat és menetjegyeket is
gyűjtőttek aktívistáink a kaposvári vasútállomáson, illetve magán a Somogy Intercity
vonaton is. A széleskörű lakossági, társadalmi és polítikai összefogásnak
köszönhetően sikerült elérni az InterCity vonatpár megmaradást.
Egyesületünk a hónap 13-án néhány lelkes tagjával tekintette meg a MÁVGÉPÉSZET Vasútijármű Fenntartó és Javító Zrt. Dombóvári Körzeti
Járműfenntartási Telephelyét, illetve a Dombóvári Vasúttörténeti Gyűjteményt. A
kirándulásról az egyesület Internetes oldalán található egy képgaléria.
Augusztus
Egyesületünk Vasúttörténeti gyűjteménye a hónap 21-én Kudler Wolfang úrnak és
feleségének köszönhetően több Osztrák vasutas relikviával gyarapodott. Az
adományozó Kudler Wolfang úr a Wien-Südbanhof állomásán dolgozik, mint
forgalmi szolgálattevő. Az értékes relikviákat egyesületünk kiállította és
megköszönte, melyeket nagy becsben tartunk.
A hónap 22-én Egyesületünk néhány lelkes tagja útnak indult az Osztrák Szövetségi
Vasutakhoz és a Német Szövetségi Vasúthoz. Egy négy napos túra keretében a
vállalkozók közel 4000 km vonat utat tettek meg, összesen 30 vonatszerelvénnyel,
melynek során sok szép tájat és érdekes szerelvényeket látott a csapat.
A szakmai út során több kedvező tapasztalatot, ismeretet és együttműködő partnert
szereztünk. Ezen kirándulás eredményeképpen Egyesületünk barátja lett a
Freillasingi Mozdony és Vasúttörténeti Múzeum, illetve a Nürnbergi DB Múzeum,
melyekkel társaságunk nemzetközi kapcsolatokat ápol a kirándulás óta. A német
kirándulásról egy részletes élménybeszámoló és egy képgaléria is található az
egyesület Internetes oldalán.
Kiállításunk a hónap 28-ától szeptember 03-ig kiállítási anyag rendezés és
karbantartási munkálatok miatt zárva tartott.
Szeptember
A hónap 6.-án Egyesületünk néhány lelkes tagja részt vett a MÁV Zrt.
Balatonfenyvesi Gazdasági Vasútjának napján. Ezen a napon az Mk48 2003
pályaszámú mozdony vontatta különvonaton lehetett utazni, volt motoros hajtány,
modellvasút és kerti vasút bemutató. A kirándulásról készült képek az egyesület
Internetes oldalán megtalálhatóak.
A hónap 9-én Egyesületünk néhány lelkes tagja részt vett a kaposvári
mozdonyvezetők által szervezett Zágrábi kiránduláson, melynek egyik fő célja a
Horvát Vasúti Múzeum megtekintése volt. Ezen kirándulásról egy részletes
élménybeszámoló olvasható, valamint egy képgaléria tekinthető meg Internetes

oldalunkon.
A hónap 26-án megérkezett Egyesületünk részére a 2007. évi SZJA 1%-os felajánlás,
melynek kiutalt összege 32.180 Ft volt. Hálásan köszönjük minden minket támogató
adófizető állampolgárnak, egyesületi tagtársnak a segítséget valamint a támogatást.
A befolyt összeget kiállítások rendezésére és a kapostüskevári megállóhely
épületében lévő vasúttörténeti kiállításunk fejlesztésére és működésére fordítottuk.
Október
A hónap 13-án Egyesületünk új Internetes oldalának linkje felkerült a Németország-i
Freilassingi Lokwelt Mozdonytörténeti Múzeum honlapjára, egyben partner oldallá
vált. A Freilassingi múzeumról információk a www.lokwelt.freilassing.de Internet
címen olvasható németül, magyarul Egyesületünk honlapján.
A hónap 25-én a Magyar Cukor Zrt.-nek és a MÁV-REC Kft.-nek köszönhetően
Egyesületünk tagjai és a Somogyi vasútbarátok egy kisebb csoportja részt vett a
Magyar Cukor Zrt. kaposvári cukorgyárában megtartott iparvasút bejáráson és
fotózáson. A lehetőségért és az egyesületünkkel történt együttműködésért
köszönetet mondtunk a Magyar Cukor Zrt. és a MÁV-Rec Kft. vezetőségének és
munkavállalóinak. Aki lemaradt erről a kirándulásról az az egyesületünk honlapján
keresztül ismerheti meg a cukorgyár iparvasútját, illetve az édes árú előállításának
folyamatát.
A hónap 29-én megszűnt egyesületünk korábbi honlapja, amely a
www.vasuttortenet.hu címen volt elérhető.
November
Ez a hónap különösebb események nélkül telt, inkább jobbárra a kiállításunkat
működtettük, illetve sürgettük a MÁV szervezeteit az egyesülettel kapcsolatos
helyiség probléma mielőbbi rendezése érdekében.
December
E hónapban megérkezett Egyesületünk részére a MÁV Vagyonkezelő Zrt.-től az
egyesület további Kapostüskeváron való működését és tevékenységét biztosító
bérleti szerződés, illetve ennek mellékletei: a helyiség használati megállapodás és a
megállóhelyen általunk végzett munkákra vonatkozó kezelési szerződés is. A 2007.
augusztusában elindult folyamat első szakasza véget ért és kedvező feltételekkel
zárult, így ennek köszönhetően Vasúti Emlékmúzeumunk a látogatók részére
továbbra is nyitva áll.
A hónap 8-án egyesületünk a megállóhelyen végzett környezetszépítő munkájáról
egy kép és egy rövidke kis írás jelent meg a Magyar Államvasutak Zrt. hivatalos
lapjában, amely Vasutas Magazin névre hallgat. A magazin rendszeres olvasója a
tagság, melyet egyik kaposvári barátunk Pécsek Imre szerkeszt.
A hónap 20-án az egyesület gépészet iránt érdeklődő tagjai ismét ellátogattak a
MÁV-GÉPÉSZET Vasútijármű Fenntartó és Javító Zrt. Dombóvári Körzeti
Járműfenntartási Telephelyére, valamint a dombóvári vasútállomásra is. A
kirándulásról több kép készült, melyeket az egyesület Internetes oldalán lehet
megtekinteni.

A 20.-a utáni bekövetkezett időszakban kiállításunk csak pár napig volt nyitva, mert
a szokásos téli karbantartások és kiállítási tárgyaink rendezései miatt az év hátralévő
részében zárva tartott tárlatunk. A téli hónapok beálltával szabadidőnk nagy részét a
megállóhelyen lévő hólapátolás kötötte le, valamit elkezdődött a 2009. januári
évköszöntő összejövetel és klubest szervezése.
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A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület 2008. évi
Közhasznúsági jelentése
A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület (VLVTE) 1999. április 30.-án kezdte meg működését.
Jelenlegi formájában az 1997. évi CLVI.tv. 26.§ c) pontjának 4. alpontjában foglalt nevelés és
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint az 5. alpontja értelmében kulturális
tevékenységet folytat.
A Somogy Megyei Bíróság erre tekintettel Pk.60.103/1999/4. számú végzéssel közhasznú
szervezetté minősítette 1999. augusztus 31. napjától.
A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület közhasznú tevékenységi köre a vasúti közlekedés
megismertetése, a vasút bemutatása elsősorban az ifjúságnak – a vasút, különösen történetének és
működésének megismerésére, szeretetére való nevelés, és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, valamint a Kapostüskevári vasúti megállóhely környezetének rendben tartása, az állandó
kiállítás helyének ellentételezéseként a MÁV Zrt felé.
Feladataink az alábbi területekre koncentrálódnak:
• bemutatni A MÁV-nál üzemelő gőz-, dízel-, villamos mozdonyok, motorvonatok, valamint az
egyéb más vasúti járműveket.
• vasúttörténeti előadások, modell-, makett- és vasúttörténeti kiállítások szervezése, lebonyolítása.
• Vasúti régiségek, relikviák gyűjtése, rendszerezése, vasúttörténeti kirándulások szervezése.
• Kapcsolatok felvétele a hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel, egyesületekkel, baráti
körökkel, klubokkal és magánszemélyekkel.
• A kapostüskevári MÁV megállóhely környezetének rendbetartása.
Kulturális tevékenység:
Egyesületünk ennek keretében népszerűsíti a magyar vasutat, illetve bemutatja az érdeklődök
részére a vasút múltjához kötődő már nem használt tárgyi eszközöket és mozdonytípusokat. A
vasúti közlekedés egyértelmű igényének hangsúlyozására egy állandó vasúttörténeti gyűjteményt
tartunk fenn, melyet az érdeklődők előre meghatározott időben tekinthetnek meg a MÁV Zrt.
Kapostüskevári megállóhely épületében. Egyesületünk az épületben vasúttörténeti előadásokat,
tárlatvezetéseket és évente vasútmodell kiállításokat is szervez. A megállóhely külső környezetét az
egyesület tagjai és külső önkéntesek tartják rendbe, a területet kaszálják és minden évbe virágos
utasperon és tiszta környezet fogadja az utazóközönséget.
Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés:
2008-ben – a korábbi évekhez hasonlóan – nagy hangsúlyt fektettünk az ifjúság
vasút szeretetre nevelésére. A vasút, különösen történetének és működésének megismerésére és
szeretettére való nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés keretében jelentünk meg
2008. május 24.-én az Országos Mentőszolgálat meghívására a Kaposváron megrendezett Országos
Mentős napon, ahol vasútmodell és vasúttörténeti kiállítást tartottunk, továbbá egész évben nyitva
tartottuk az érdeklődő iskolás és óvódás csoportok előtt Kapostüskeváron lévő állandó
vasúttörténeti kiállításunkat.
Közhasznú tevékenység:
2008-ban is teljesítettük vállalt feladatunkat a Magyar Államvasutak, valamint Kaposvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata felé, mivel egyesületünk tagjai egész éven át folyamatosan tartották
rendbe a tüskevári városrészben található Kapostüskevári megállóhely környezetét.
A megálló épülete körüli területeket folyamatosan kaszáltuk, parlagfűmentesítettük, virágosítottuk,
és parkosítottuk.

