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LEVÉL A TAGSZERVEZETI VEZETŐKNEK! 

1.Az év elején az MTSZ meghirdetett és már lezárt rendezvénypályázatát felfüggesztette. A 

járványveszély miatt nincs reális esély arra, hogy a közel jövőben csoportos részvétellel bár 

mit is meg lehet rendezni.  

2. Az útfestés pályázatot április 06-áig be lehet továbbra is adni. A VMTSZ 20 útvonalat jelölt 

meg a pályázatban és a Bakony TE, az Ösvénytaposó BT és a Bánki Te útfestő csoportja 

végzi majd a munkát. Ónállóan vállal felújítást a Tapolcai-medence TSE, a Bakonyalja 

Barátai E, a Balaton TSZE és egy új budapesti egyesület. Ezen kívül a már lezárt OKT 

pályázatban Nagyvázsony-Tés között a Balatonfüredi TE, a Bakonyalja Barátai E, a VMTSZ 

és a Győri Vasutas SC dolgozik majd. 

3.Az előző levél csatolmányaként küldtem az MTSZ Kitüntetési Szabályzatát és az adatlapot. 

Mivel a VMTSZ iroda továbbra is zárva tart, azért a levelezési címre (Mag Éva 8400 Ajka 

Béke u. 25.) küldjék el postán április 21-ig a javaslatot a vezető aláírásával és bélyegzővel 

ellátva. A VMTSZ ajánlásával küldöm tovább az MTSZ-be. (Az elnökség tagjaival telefonon 

egyeztetek a jelöltekről). Ide kell elküldeni az arany jelvényes túravezetői pályázatot is.  

4. Használjuk ki az időt arra, hogy rendbe tegyük a nyilvántartásokat. AZ MTSZ-nél 1983-

ban változott a túravezetői vizsgáztatás dokumentációja. Ettől az időtől kezdve egységessé 

vált a vizsgázók adatlapja (karton) és a vizsgajegyzőkönyv. A megyében 3 helyen zajlott 

vizsgáztatás. A megyei központ 1901, Ajka város 1902, Pápa város 1903 és 2019-ben a 

Bakony TE 1904 kódot használt. Csatolt fájlként küldöm az eredeti magyarázatot, amely 

alapján könnyen értelmezhető a képesítési szám. (Az anyakönyvi szám is!) 

Az ajkai szövetségnél 1974-től zajlott a képzés és kartonok (adatlap) alapján adták ki a 

folyamatos anyakönyvi számot, amely mindenkinek a túravezetői igazolványára került és ma 

is visszakereshető. A megyénél viszont nem volt anyakönyv. Az 1983 előtti jegyzőkönyvek 

hiányoznak. Mindenki azt az anyakönyvi számot kapta, amely a vizsga sorrendje volt a 

jegyzőkönyvben. Akkor is így csinálták, ha több vizsga volt egy naptári évben, ezért 

előfordulhat, hogy két embernek azonos az anyakönyvi száma, de a képesítési száma is. Ez 

alapján utólag nem lehetett anyakönyvet felvezetni, ezért a betűrendes nyilvántartás volt 

logikus. (Pl. A01-1901-90-01) Itt a név mellett a születési adat és a képesítési szám(ok) 

szerepel. Az ajkaiaknak a kartonon vannak az adatai. A lakcím és az elérhetőség viszont már 

elévült. Ha kapnék egy névsort az egyesületi túravezetőkről, akkor megírom az anyakönyvi 

számot, ha a megyében vizsgáztak. Akik 1983 előtt vagy más megyében vizsgáztak bármikor, 

azoknak a vizsgabizonyítvány másolatát vagy legalább a képesítési számát, esetleg a szintjét 

és évét a személyes adatokkal együtt küldjék meg.  

5 Végül példának ajánlom a páapai Ezüst Nyíl SE szakosztályvezetőjének a leveleit, aki 

minden héten küld a tagoknak egy korábbi túráról aranyos képeket.  

Üdvözlettel  

Ajka 2020.03.31. Mag Éva VMTSZ elnök 
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