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Tárgy: Beszámoló a digitális küldöttgyűlésről 

 

Tisztelt Tagszervezeti Vezetők, Túravezetők és túrázók! 

 

1.Sikeres volt a májusban esedékes küldöttgyűlés lebonyolítása digitális formában. A 

meghívó mellett kiküldött gazdasági beszámoló, szöveges kiegészítés és a 2020.évi 

költségvetés tervezet minden tagszervezeti vezetőhöz e-mail mellékleteként került kiküldésre. 

Mivel a visszaértesítés is meg volt jelölve, így látható volt, hogy nem mindenki olvasta el a 

levelet. A beszámoló elfogadása nagyon fontos volt, ezért aki nem küldött vissza 

szavazólapot, annak sms-ben is kiment a felhívás. Zavart okozott a lebonyolítás megértése is. 

Az MTSZ is ilyen formában rendezte a küldöttgyűlését és a kettőt többen összekeverték, sőt 

meg sem értették. Ezért telefonon is pontosítottunk. Ennek eredményeként mind a két esetben 

határozatképes lett a tanácskozás. 16 tagszervezetünk van és az MTSZ-nél 75%-os volt a 

szavazásuk, a VMTSZ-nél pedig 63 %-os lett az eredmény. Mind a két táblázatot csatolom.  

Kérem azokat a tagszervezeteket, amelyek nem vettek részt ebben, azok nézzék meg a 

jogszabályi kötelezettséget. A civil szervezeteknek is kötelező a beszámoló közzététele, ezért 

a saját szervezetüknél is eleget kellett tenni. (Haladékot adott a veszélyhelyzetre való 

tekintettel a kormány szeptember 30-ig. A statisztikai adatszolgáltatás is erre épül.) Csatolom 

a bírósági honlapról kimentett gazdasági beszámolót és a kiegészítést.  

2. Befejeződött a digitális formában lebonyolított túravezetői továbbképzés. A 6 héten át tartó 

és ismeretfelújító valamint új témát is feldolgozó tananyag sok új információt adott. A 

Dr.Nagy Roland Arany jelvényes túravezető által összeállított program sikeres volt. A 

feladatmegoldásokat még 2020.06.09. éjfélig be lehet küldeni. A továbbképzésről szóló 

igazolványt az Augusztin pihenőben lévő kopjafa újra avatáskor személyesen adjuk át június 

2. felében. (Időpont később megadva!)  

3. Feloldották a tűzgyújtási tilalmat. Ennek ellenére csak a kijelölt tűzrakó helyet lehet 

használni a túrák során és gondosan el kell oltani. 

4. A nyár folyamán 2 hetente tartunk fogadórát a veszprémi VMTSZ irodában. A 

minősítéseket és túramozgalmakat személyesen le lehet adni.  

5. Folyamatosan megy a turista jelzések felújítása. Már több helyen láthatóak az új jelzések. 

Tapasztalatunk szerint most is van olyan rész (OKT), ahol önjelölt útvonalfelújítók műanyag 

lapokkal jelöltek. A szakasz felelőse szedje le azokat és festett jelzéseket készítsen, mert az 

MTSZ ellenőre az egész részt nem fogja elfogadni.  

6. Elhárult az akadály a szervezett túrák és a teljesítménytúrák megrendezéséről. Akinek a 

nyár folyamán lenne teljesítménytúrája, az kérjen engedélyt a zöld hatóságtól. Amennyiben a 

veszélyhelyzetre való hivatkozással megtagadnák, akkor a fellebbezésben hivatkozzon az 

MTSZ és a TTT állásfoglalására. 
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