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A VESZÉLYHELYZET IDEJÉT AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2021.MÁJUS 23-ÁIG MEGHOSSZABBÍTOTTA.

INTÉZKEDÉSEK MÁSODIK ÜTEMÉRŐL SZÓLÓ 484/2020. (XI. 10.) CÍMŰ KORMÁNYRENDELET HATÁLYA
MÁRCIUS 16-ÁIG MEGHOSSZABBÍTVA!

1.Ez  azt  jelen3,  hogy  a  koronavírus-járvány  elleni  küzdelem  során  alkalmazoD védelmi
intézkedések tovább maradnak érvényben. Ennek értelmében sem az egyesüle3 vezeteD túrák sem a
teljesítménytúrák nem tarthatók meg, mivel a csoportosulás 3ltoD. Igaz, hogy az erdők és egyben a
jelzeD turistautak utak tele vannak emberekkel, de a szervezeD természetjárók csak családdal vagy
egyénileg mehetnek, ami nagyon baleset veszélyes. A meghirdeteD túrák továbbra sem számítanak be
az  egyesületek  közöM  éves  versenybe.  Megkezdődtek  a  védőoltások,  de  a  védekezés  szabályait
továbbra is szigorúan be kell tartani. (szájkendő, kézmosás, távolságtartási korlátozás stb.) Bővebben
az www.mtsz.org web-lapon.

2. Hamarosan Megjelenik az MTSZ turistavonal felújítási  pályázata. (mtsz.org) Veszprém megyében
több  olyan  turisz3kailag  fontos  terület,  amely  megpályázható.  Amelyik  tagszervezet  önállóan  akar
pályázni azt is megtehe3, de lehet a VMTSZ keretében is a korábbi évekhez hasonlóan. (15 % levonás,
előzetes és befejező fotó dokumentáció) A VMTSZ keretében a Balaton-felvidéki  Kéktúra útvonala
kerül felújításra, amelyben vannak még szabad szakaszok. Jelentkezés e-mailben vagy telefonon. 

Az MTSZ a jelzősfestőkkel digitális tanácskozást tartoD, amelyen a VMTSZ részéről Harkai Ferenc veD
részt. Küldöm az irányelveket és a festési tapasztalatokat bemutató előadásokat.

3. Minden év elején a tagszervezeteknek a tagdíját kell rendezni a VMTSZ felé is.
A VMTSZ–nek évi  2000 Ft az OTP Bank Nyrt.  (Bankszámlaszám:11748007-20138949) bankszámlára
átutalva vagy a VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG 8200VESZPRÉM Wartha Vince u. 3.
keddi 16-18 óra közöD személyesen. Kérjük az adatközlést is megújítani.  A határidő 2021.02.28-án
lejárt. A 18 tagszervezetből 7 még nem rendezte a 2021. évi tagsági díját.

4.Minden tagszerveze3 vezető az éves MTSZ tagsági díj után megkapta a turistashop kódját, amellyel
kedvezményesen vásárolhat. A különböző túrafüzeteket (kivéve a KDP és a Pannónia kerékpáros túra )
és a Magyar Turista Kártyát is csoportosan megrendelhe3k. A MT Kártyával hét végén újra 20 %-os
kedvezménnyel lehet vasú3 jegyet váltani.

5 A Várpalotai Harckiképző Központ a dunántúli lőtereken rendszeresen gyakorlatot tart. Tájékozódni a
www.mtsz.org honlapon lehet.

6. Hartmann Aladárné Máriának a tapolcai új  temetőben lévő búcsúztatóján Mag Éva képviselte a
VMTSZ tagszervezeteit és koszorút helyezeD el a nevükben. 

Veszprém 2021.02.28. Mag Éva VMTSZ ügyvezető elnöke


