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LEVÉL A TAGSZERVEZETI VEZETŐKNEK ÉS A 

TÚRAVEZETŐKNEK! 

1. A kormány határozatlan ideig meghosszabbította a COVID-19 corona vírus járvány 

miatt a veszélyhelyzetet. Jelenleg még mindig a csoportos megbetegedések 

szakaszában vagyunk. Ezt követi majd a tömeges létszámemelkedés. Sajnos elég 

elhúzódó időszakra kell számítani, amely több hónapot vehet igénybe. Előfordulhat, 

hogy kijárási tilalmat is elrendelnek. Ez az időszak próbára teszi a tagság türelmét és 

könnyen széthullhat a közösség.  

2. A VMTSZ keretében online túravezetői továbbképzést hirdetünk Dr.Nagy Roland 

arany jelvényes túravezető irányításával. Kérem, hogy a szervezetekben működő 

túravezetők névsorát 2020.04.21-ig küldjék el e-mailben a máshol végzettek 

képesítési számával együtt. Ez a program lehetőséget teremt az elméleti ismeretek 

kibővítésére és felfrissítésére. Természetesen ez jó alkalom a túravezetők 

nyilvántartásának aktualizálására is. 

3. Most az adóbevallások időszakát éljük. A NAV nagyon sok munkavállalónak az 

ügyfélkapunk keresztül elküldte a bevallás tervezetet. Ezt vissza kell igazolni, ha az 

előző év adatai megfelelnek és nem volt más jövedelme. Kérjük, hogy adja adója 1%-

át a VMTSZ-nek. Adószámunk: 18923126-1-19 

4. A VMTSZ elnökeként verseny hirdetünk Veszprém megye „eldugott kincsének” a 

bemutatására. A helyszín leírása (történelmi, geológia, turisztikai stb.) kb. fél oldalon 

és néhány foto illusztrációval történjen. Akik beküldik a vmtszveszprem@gmail.com 

e-mail címre a rövid ismertetőt, azok között a járványveszély megszűnése után 

ajándékot sorsolunk ki. (Közben elküldjük a tagszervezeteknek is!) Küldöm a mintát. 

5. Az OKT útfestés szerződése aláírásra került. Akik meg tudják oldani, hogy együtt lakók 

(családtagok) 2-3 fő el tudnak indulni, azoknak a jó időben érdemes lesz elkezdeni a 

festést.  

6. A kitüntetések MTSZ-hez való beküldésének ideje április 30, de előtte a VMTSZ-nek is 

ajánlani kell. Mivel a veszprémi iroda zárva tart, ezért a levelezési címre küldjétek az 

adatlapot 04.21-ig postára adva (és e-mailben is!!!), hogy időben tudjam továbbítani.  

Tisztelettel      

Ajka 2020.04.14.    Mag Éva VMTSZ elnök 
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