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Tisztelt Turistatársak! 

A kormány 71/2020/III.27) Kormányrendelete értelmében 2020.03.28-04.11. napjáig kijárási 

korlátozást rendelt el, ami továbbra is fennáll. (04.08.) Holnaptól szigorodhat. A természetjárás klasszikus 

formái (Pl. egyesületi túra, teljesítménytúra, túraverseny) már március 11-től szünetelnek és most is ez a 

gyakorlat. Ennek értelmében az MTSZ is megjelentette felhívását, hogy az egyéni túranapló alapján dokumentált 

minősítési időszak is meghosszabbodik. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy az MTSZ túrajelentésen nem lehet 

igazolni az egyének (vagy családok) túratevékenységét ebben az időszakban. Ezek a kirándulások csak a 

lakóhely közelében lehetségesek és így nem teljesülhet a 20 pontos kritérium sem. Ezt jelenti a kijárási 

korlátozás. Sajnos sokan ezt nem tartják be és továbbra is túráznak. Ezzel veszélyeztetik a kis települések 

lakosságát. (Pl. túramozgalmak teljesítése, minősítő túrák gyalogos és kerékpáros jár-módon) 

1. 2020.áprili 26-án 11-13 óra között tartanánk a megyei természetbarát találkozót a 

Séd-völgyi emlékhelynél. Ezt most nem tudjuk megrendezni. Aki a veszprémi 

Séd-patak mentén sétál abban az időben, kérjük akkor a helyszínen álljon meg egy 

pillanatra és gondoljon elődeinkre, akik sokat tettek azért, hogy a megyei 

turistaútjaink létre jöjjenek és meghonosuljon a természetjárás a megyében. 

2. Az Augusztin-tanya udvaráról az ősz folyamán kikerült a kopjafa a ház mögötti 

Augusztin-pihenőbe. Az emlékoszlop felújítását a veszprémi Építők TSE turistái 

végzik. Az oszlopon lévő emléktáblák felújításra kerültek. A kopjafa újra avatását 

2020.05.10-én 11 órára tervezzük. Ezt valószínűleg őszre kell halasztani, mert a 

járványveszély még akkor sem teszi lehetővé a csoportos ünneplést.  

3. A balatonfűzfői FAK Természetbarát szakosztálya október végén fogja Király 

István búcsúztatását megtartani a Magas-Bakonyban lévő Zoltay-forrásnál. Erre 

majd külön meghívó készül.  

4. A VMTSZ nevében pályázatot adtam be a Veszprémi Önkormányzat Civil Alap 

2020 Működési pályázatára. (50000Ft) A NEA pályázaton 200000Ft-os működési 

támogatása szerződéskötés alatt áll. Megnehezítette a pályázatok beadását a 

bírósági ügyfélfogadás megszűnése. 

5. A VMTSZ által támogatott Kutyával a Bakonyba (2020.04.25.) és a Fehér-kövek 

(2020.05.01.) teljesítménytúra megrendezését a járványveszélyre való tekintettel 

megtiltotta. Csak 2021-ben kerülhetnek majd sorra. 

6. Dr. Nagy Roland Arany jelvényes túravezető, az Építők TSE elnöke irányításával 

digitális túravezető továbbképzésre kerül majd sor. Jelentkezhetnek az 5 évnél 

régebben végzettek.  

7. Rendhagyó tájékozódó versenyre is lehet jelentkezni. 

http://mtsz.org/cikk/rendhagyo_tajekozodasi_verseny   

Tiszteklettel 

 
Ajka 2020.04.08.    Mag Éva VMTSZ elnök 
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