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Tisztelt Tagszervezeti vezetők és Túravezetők! 

1.A járványhelyzet változása miatt módosítások következnek. A 167(2020) Kormányrendelet 

a május 1-3 közötti időszakról rendelkezik. A korábbi szabályok érvényesek, de a helyi 

önkormányzatok szigoríthatnak. Ez következett be a Balaton-felvidéken is. Legtöbb helyen a 

parkolók, strandok, parkok le vannak zárva. Szigliget környékén még a turistajelzéseken és a 

tanösvényeken is tilos a kirándulás. 

168(2020) Korm.rend. május 4-től alkalmazandó. A kijárási korlátozás Budapest és Pest 

megye területére fenn marad. (Csak a családtagok találkozhatnak, egyébként 1.5m 

távolságtartás. Zárt térben a száj és az orr eltakarása kötelező. 65 év felett 9-12 óra között 

vásárolhatnak. A lakosság nem utazhat el a lakóhelyéről.) 

A kijárási korlátozás vidéken megszűnik. A szájmaszk és a távolság tartása valamint a 65 év 

felettiek vásárlási ideje itt is azonos. Az éttermek, a cukrászdák teraszán fogyaszthatnak a 

vendégek. Kinyitnak a strandok, állatkertek és szabadtéri múzeumok. Az üzletek nyitva 

tartása teljes időben lehetséges. Házasságkötés, temetés és vallási szertartás is megtartható.  

169(2020)Korm.rend. engedélyezi a sport rendezvények megtartását, de nézők nélkül. 

Engedélyezik az amatőr sport, a szabadidő sport és a tömegsport célú edzéseket is. Viszont a 

szabadtéri rendezvény nem tartható meg augusztus 15-ig létszámra való tekintet nélkül. Mivel 

a túrázásról semmilyen értelmezés nem történt, ezt helyileg kell megoldani. Tehát 

teljesítmény túra, túraverseny és egyesületi túra rendezvénynek számít, ezért nem tartható 

meg. A szabadidős túrák (családi, kis csoportos, útfestő stb) nem tartoznak a rendezvények 

közé, ezért a védekező magatartás betartásával szervezhetők. (Túrajelentés is írható róluk!)  

2.Az egyesület gazdasági beszámolójának és közhasznúsági mellékletének beadása 05.31. Ezt 

a határidőt 09.30-ig meghosszabbították. Amennyiben a beszámolót a közgyűlés elfogadása 

nélkül küldik be, azt utólag kell a tagsággal megtárgyalni és jegyzőkönyvben rögzíteni. Ezért 

a VMTSZ 05.19. 16.30-ra meghirdetett küldöttgyűlése elmarad.  

3. A NAV 06.02-ig várja a 18KOZ nyomtatványon az 1918-as év 1%-os felhasználásról szóló 

jelentést. Erről minden egyesületnek értesítést küldtek a napokban. 

4. Az MTSZ a 2020.évi hagyományos útfestő pályázatunkat elfogadta. Az elmúlt évben nem 

lett befejezve a Zöld sáv jelzés Csurgó-kút, Vadászház és Ganna között. Ezt a lehetőséget 

átadtuk a Czibula György csapatának, akiknek Döbröntén van turistaházuk. A többi 

útvonalon, az egyesületek vállalásának megfelelően (a festési díj 15 % a VMTSZ-nek), el 

lehet kezdeni a felújítást a járványveszély előírásainak megfelelően. A festő csoportok e-

mailben kapnak az útvonalról információt a VMTSZ-től. 

5. A VMTSZ iroda a járványügyi korlátozás ideje alatt továbbra is zárva marad Veszprémben. 

Postai leveleket a levelezési címre kérjük. Az információ e-mailben és telefonon lehetséges. 

6.Küldöm a DUKÁN JÓZSEF (Bánki TE AJKA) által küldött „Veszprém megye eldugott 

kincse” cikket. 
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