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1. A kormány a 175/2021 számú rendeletével a járványügyi védekezés második 

fokozatát rendelte el, amelyben nem rendelkezett a szabadidősport rendezvényekről. 
A 484/2020 kormányrendelet módosítása: 

- Továbbra is érvényesek az egyéni védelmi szabályok. (száj-orr maszk, 1,5 méter távolság. 

- Kijárási tilalom van érvényben 22 – 05 óráig. 

- A vendéglátó üzletek teraszán lehet étkezni, italt fogyasztani 05-21.30-ig. 

A RENDELET ÉRTELMÉBEN A 2021.04.24-RE TERVEZETT FÖLD NAPJA, KUTYÁVAL A BAKONYBA 

TELJESÍTMÉNYTÚRA EGY KÉSŐBBI IDŐBEN KERÜL MEGRENDEZÉSRE. AZ IDŐPONT MÓDOSÍTÁST 

2021.06.05-RE MEGKÉRTEM A ZÖLD HATÓSÁGTÓL 

https://tturak.hu/hikeOccasion/3764/details 

2. A 2021.04.25-re tervezett Veszprém megyei természetbarát találkozó a következő módon 

kerül megrendezésre. A veszprémi Betekints-völgyben található Turista Emlékhely egyéni 

sétával közelíthető meg 11- 13 óra között, ahol várom a résztvevőket. A VMTSZ koszorújának 

elhelyezésére 11.30-kor kerül sor.  Csatlakozni lehet a megemlékezéshez. 

3. A VMTSZ várja az egyének kitüntetés felterjesztését 04.20-ig az irodába levélben vagy 

személyesen. A második ajánlás megírása után digitálisan és postán is elküldjük az MTSZ-be.  

4.  A Magyar Természetjáró Szövetség a 2021. évi választmányi ülését 2021.05.29-ra tervezi. 

Előre láthatólag digitális módon fogja lebonyolítani, de 05.11-ig pontos tájékoztatást kap 

minden tagszervezet vezetője. 

5. A VMTSZ 2021.05.18-a 16.30-ra a tanácsterembe tervezi a 2. küldöttgyűlését. Ezen számol be 

a vezetőség a gazdálkodásról és a 2022-ei évi költségvetésről. Ez a program kiegészül az elnök 

választással is. A határozatképtelenség esetén 05.29 vagy 05.30-án 9 órától kerül 

lebonyolításra (k.k.h.) a következő. Amennyiben csak digitálisan lehet megrendezni az eredeti 

időpontban, akkor az elnök választásra egy későbbi rendkívüli küldöttgyűlésen kerül sor  

6. Az MTSZ honlapján nagyon részletes leírás található a járványügyi korlátozás alatti túrázásról. 

Az egyéni védőeszközök használata az erdőben nem kötelező, de településen igen. Ezt 

kellene figyelembe venni mindenkinek, mert a helyi lakosság jogosan várja el a szabályok 

betartását. http://mtsz.org/cikk/turazas_a_szigoritott_vedelmi_intezkedesek_tukreben 

7. Az április 16-ai Veszprém megyei Naplóban megjelent egy cikk KE tollából, amelyben 

beszámol Érdi Gábor Mozdulj, Tihany akciójáról. A jelentkezők az Országos Kékkör távját 

teljesítsék 2021.02.01-04.30 között, amely közel 2600 km.  A közösségi túrázás nem 

megengedett, csak családosan és egyénenként lehet a terepen gyalogolni. Ennek ellenére a 

település több csoportja benevezett. Ez csak az egyik baj. A többi sokkal rosszabb. Nem az 

Országos Kékkörön mentek, csak annak a hosszát kellett teljesíteni a környéken a megadott 

idő alatt. És ami még rosszabb, hogy 89 nap alatt 29.2 km kellett volna menni naponta, hogy 

meg legyen a távolság. A nyugdíjasok ezt a távot 2 hónap alatt tették meg. Nekik viszont 

naponta 44 km-es távot kellett teljesíteni. Ez nem valószínű. Miden esetre jót túráztak. 

https://en-gb.facebook.com/groups/mozduljtihany/ 
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