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LEVÉL A TAGSZERVEZETI VEZETŐKNEK 

1.A parlament egyhangúan elfogadta a rendkívüli jogrendet 90 napra. Annak 

bevezetése 2020.11.11. 0 órától a kormány 30 napra elrendelte járványügyi 

intézkedések szigorítását.  

-Kijárási tilalom: 05-20 óra között 

-Minden gyülekezés tilos.  

-A szállodák turistákat nem fogadhatnak.  

-Általános rendezvénytilalom lép életbe.  

-Szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport tilos. 

Ennek értelmében sem vezetett túra, sem teljesítménytúra nem tartható meg előre 

láthatólag december 08-ig, amely 60 nappal meghosszabbítható.  

2. Az MTSZ tájékoztatja a tagszervezetek vezetőit, hogy a járványhelyzetre való tekintettel a 

november 14-i személyes szakmai napunk elmarad, helyette azonban november 28-án első 

online tagszervezeti találkozónkra várjuk az érdeklődőket. 

Tisztelt Tagságunk! 

Tisztelettel meghívom Önöket a 2020. november 28-án (szombaton) megrendezésre kerülő 

tagszervezeti találkozóra! Az online esemény 10:00-kor veszi kezdetét és 13:00-ig tart, 

amelyhez a regisztrált ímélcímre kiküldött link és a Zoom programhoz kapcsolódó 

felhasználói segédlet segítségével lehet majd csatlakozni. 

Várom jelentkezési szándékát és az Önt (tagságát) érintő kérdéseket az mtsz.org-on elérhető 

jelentkezési lapon 2020. november 16-a éjfélig. Ha egy tagszervezetet többen képviselnek, 

akkor minden egyes személy szíveskedjen kitölteni a regisztrációs lapot. Felhívom figyelmét, 

hogy az online találkozó időkorláthoz kötött, amelyet nem áll módunkban túllépni! 

Részvételére, kérdéseire és javasolt témáira feltétlenül számítok!  

Tisztelettel, Tassy Márk MTSZ igazgató 

3. AVMTSZ elnöki tisztségéről való lemondásomat korábban elküldtem minden tagszervezeti 

vezetőnek. Most a túravezetőket is tájékoztatom erről a szándékomról. Kérek minden 

szervezett természetjárót, hogy aki érez magában olyan képességet, amely alkalmassá teszi őt 

közösségi feladat folyamatos végzésére, vállaljon feladatot a VMTSZ munkájában. 

4. A VMTSZ fogadóórái ügyeleti rendszerben kerülnek megtartásra továbbra is. A 

túramozgalmat teljesítéseit a levelezési címre kérem küldeni, mert Veszprémben ritkábban 

leszek bent. Hamarosan kiküldésre kerül a küldöttgyűlési meghívó, az egyesületi és az egyéni 

teljesítés adatlapja. A bizottság összetételéről később adunk tájékoztatást, mert még 

egyeztetés alatt van.  

5. 2020.11.08-án Németbányán, gyönyörű napsütéses időben, megtartottuk az Ajka és 

Veszprém Természetjáróinak találkozóját. Megjelentek az Ajkai Kórház Se, a Bánki Donát 

Te, a veszprémi Bakony Te, az Építők TSE mellett Győri Vasutas turistái is. 
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