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TISZTELT TAGSZERVEZETI VZETŐK, TÚRAVEZETŐK ÉS TÚRÁZÓK! 

A 2020.03.25-ei tájékoztató levelemben jeleztem, hogy már a 03.15-ei teljesítménytúrák is 

elmaradtak a járványveszély kihirdetése miatt, amit a kormány március 11-én adott ki. 

Onnantól kezdve lakhely elhagyási korlátozás volt érvényben, amely azt eredményezte, hogy 

szervezett túrák sem voltak. Így a túrajelentés használata sem volt érvényes, még ha valaki 

egyénileg vagy családosan elindult és megszegte azt. Ez a szigorítás 2020.05.18-án megszűnt. 

Ezt a 05.17-ei levelemben jeleztem. Ezt erősítette meg az MTSZ 05.18-án, amikor a web-

lapon megírták, (mtsz.org) hogy állásfoglalást kértek a hatóságtól. Megerősítést kaptak, hogy 

a szervezett túrák edzésnek számítanak létszámkorlátozás nélkül, de az egyéni viselkedési 

szabályokat be kell tartani. Innentől újra lehet írni a túrajelentéseket. A teljesítménytúrák és a 

túraversenyek viszont 08.15-ig szünetelnek. Ezt figyelembe véve kértem meg az engedélyt az 

ajkai Padtól Padig a Kab-hegyen teljesítménytúrára a zöld hatóságtól 08.16-ára. Erről már a 

Napló 08.16-ai számában egy rövid hír meg is jelent. Most csatolt fájl-ként küldöm a teljes 

cikket. 

202.05.28-án késő eset hozta nyilvánosságra a kormány, hogy újra nézők előtt rendezhetnek 

szabadtéri sporteseményeket, de az óvintézkedéseket be kell tartani. Ez azt jelenti, hogy 

júniustól (06.02) már az egész országban lehet sportrendezvényt tartani nézők jelenlétében. 

Így azt ajánlom, hogy akik a nyárra terveztek teljesítménytúrákat, azok sürgősen küldjék el 

kérésüket a kormányhivatalnak. A kiírásban pedig szerepeltessék, hogy milyen járványügyi 

szabályok betartásával rendezik meg és vehetnek részt a jelentkezők. 

Komoly problémát okozott a tagszervezeti vezetőknek, hogy az MTSZ és a VMTSZ digitális 

küldöttgyűlést rendez a gazdasági év a beszámoló elfogadásával kapcsolatban. Az MTSZ-hez 

levélben kellett elküldeni a szavazólapot, a VMTSZ pedig e-mailben kérte vissza. Az MTSZ 

közvetlenül a tagszervezeteknek küldte el a dokumentációt, én csak megerősítésként 

csatoltam a szavazólapot. A következő nap küldtem a VMTSZ küldöttgyűlési anyagát. A 

szavazólapot 05.28-16 óráig kellett visszaküldeni. Ami 16 tagszervezet esetében 

határozatképesnek bizonyult, így nincs akadálya, hogy az Országos Bírósági Hivatalhoz 

elküldjük a gazdasági beszámolót a közhasznúsági mellékletekkel együtt. (11 tagszervezet 

küldte vissza, egyhangúan elfogadták. 05.28.16 óra) 

Lassan befejeződik a túravezetői továbbképzés, amelyet Dr.Nagy Roland irányít. A 25 

jelentkező közül 15 fő rendszeresen visszaküldte a házi feladatokat. Ezen a héten a GPS 

gyakorlását adta feladatul Káldi Géza Arany jelvényes túravezető, aki a megoldásokat is 

várja. Ő szeret verset is írni és nyelvi játékokat is készít. Csatolom az írásait.   

A járványveszély megszűnése lehetővé teszi, hogy a VMTSZ irodát megnyissuk 

Veszprémben, de a nyári időszakra tekintettel csak 2 hetenként. Az első fogadó óra 

2020.06.02-án lesz 16-18 óra között. Csak a védőfelszerelésben érkező túratársakat fogadom, 

mert én is védett korban vagyok. Mivel az épületben kicserélték a nyílászárókat, így nincs 

akadálya annak, hogy nyitott ablaknál történjen az ügyintézés.  
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