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17. sz. KÖRLEVÉL 

 

2014 évi programokról, előjelentkezések, a tagregisztrációról, és a  

  VTSZ túra-minősítésről, illetve a 2013. évi statisztikai adatokról 

 

 

Kedves Turistatársak, Barátaink! 

 

 

Már ismét itt kopog az újesztendő, így a jövő év tervezését, a programok harmonizálását segítendő küldjük 

meg a VTSZ 2014. évi programját (melyet mellékelünk), a tagdíjbefizetésről szóló információkat, valamint 

más fontos teendőket.  

 

Kérjük, hogy a körlevélben kérteket határidőre készítsétek el, és azok a tagszervezetek, amelyek e-mail-en 

tudnak levelezni, minden kért levelet, adatot (hacsak nem jelölünk meg mást) a vtsz1990@t-online.hu címre 

küldjétek. Előre is köszönjük. 

 

Programok, előjelentkezés 

Mellékelten küldjük a 2014-es programtervet, és az előjelentkezési nyomtatványt, amelynek utolsó 

oszlopába kérjük beírni az a tagszervezet egyes programokra való előzetes jelentkezését. A kitöltött 

előjelentkezési lapot a tagszervezet 2014. január 25-ig küldje meg.   

 

A tagregisztrációs díj befizetésről 

Mellékelten megküldjük a 2014. évi VTSZ tagregisztrációjához szükséges kimutatást és a kimutatás kitöltési 

utasítását. A 2014. évi tagregisztrációs díjak nem változtak 

 

Az éves regisztrációs díjak (Ft): 

– Nyugdíjas       =       700 

– Felnőtt   =     1.200 

– Diák 14 éves kortól 24 éves korig (önálló keresettel nem rendelkező, 24 éves korig)  

   =       300 

– A tárgyévben a 14-évet be nem töltött korú gyermek regisztrációs díja ingyenes 

 

1. A beszedett tagregisztrációs díjat, a VTSZ számlájára (11706016-20712710-00000000) kell befizetni, 

hivatkozva a 2014. évi tagregisztrációra. A befizetés és a regisztrációs kimutatások beküldése egy időben 

történjen, hogy ne kelljen várni több hetet az érvényesítések visszaküldésével. 

2. A 2014. évi szakosztályi túratervet 1 példányban legkésőbb az első érvényesítéskor kérjük megküldeni. 

3. Az első érvényesítést legkésőbb március 20.-ig kezdeményezzétek. 

4. A második és az azt követő érvényesítések alkalmával a regisztrációs díjat folyamatosan 

kérjük befizetni a fentiek szerint. 

5. A 2014. évi új regisztrációs kártyát a fentiek beérkezése után legyártatjuk és postázzuk.  

6. A regisztrációs jegyzéket elektronikusan Reményi Pálné részére az eszakifenyte@t-online.hu 

címre, valamint másolatban a vtsz@t-online.hu címre kell eljuttatni. 
 

A 2014. évi utolsó regisztráció dátuma: 2014. november 15-e! 
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Kérjük a sporttársakat, hogy a fenti kéréseket és a mellékleteket gondosan tanulmányozzák, hajtsák végre, és 

ezzel segítsék munkánkat abban, hogy az új tagregisztrációs rendszer gördülékenyen és hibátlanul történjék 

meg. A körlevélhez kitöltési útmutatót csatoltunk. 

 

A fénykép beküldésének módjai:  

1. Papír alapon: szabványos igazolványkép 1 példányban, a fénykép hátoldalán a tag egyesületének 

megnevezése, családi- és keresztneve és a születési dátuma szerepeljen. A képet az igazolvány 

készítéséhez összeállított dokumentációhoz kell csatolni, vagy önálló küldeményben postázni. 

2. Digitális fénykép: az igazolvány kép mérete120x160 pixel (ami kb. 4x5,5 cm-es képnek felel 

arányú JGP (JPEG) formátumú képfájl e-mailben vagy egyéb adathordozón (CD, Pendrive) rögzítve 

a szövetség számára továbbítva, megküldve. A fájl nevébe a tag vezetéknevének és keresztnevének 

első 3-3 karaktere és a születési éve kerüljön beírásra [Családnév (első 3 karakter)_Keresztnév (első 

3 karakter)_Születési év (2 utolsó karakter).JPG]. (elsősorban digitális képet kérünk) 

 

A statisztikai adatokról, a VTSZ turistaminősítésről: 

 

Kérjük, hogy tevékenységünk támogatása érdekében a szokásos „ADATSZOLGÁLTATÓ LAP”-ot 2014. 

január 25-ig szíveskedjetek kitölteni. Ezzel nagy segítséget adtok a mi pályázati és programalkotó 

munkánkhoz. Aminta azt a bevezetőben is kértük; mindazok, akik drótpostán kapták a körlevelet kérjük, 

hogy az „Adatszolgáltató lap”-ot is a többi küldendő dokumentummal együtt, szintén elektronikus postán (e-

mail) küldjétek. MÁV vonalposta esetén a fenti címre, állami posta esetben a postázási cím: Rósa László 

1048 Budapest, Intarzia u. 24. IV/8.  

 

Felhívjuk azok figyelmét, akik számítógépen töltik ki az ADATSZOLGÁLTATÓ LAP”-ot, hogy a 

kitöltendő táblázat un. beágyazott MS Excel tábla, ami megkönnyíti a kitöltést. 

 

Bármilyen, a kitöltéssel kapcsolatos kérdés merül fel a tartalommal kapcsolatosan Rósa Lászlót hívhatjátok 

telefonon vagy e-mailben kérdezhetitek. A tagregisztrációs excel tábla kitöltésével kapcsolatos speciális 

technikai kérdésekkel Molnár István elnökségi tagot kell keresni. 

 

A VTSZ turistaminősítéseket a szokásos módon, legkésőbb 2014. február 28-i határidőre kérjük 

beküldeni. (vagy előzetes egyeztetés után személyesen átadni) 

 

 

A Vasutas Természetjárók Szövetsége Elnökségének nevében minden tagszervezetünk 

minden kedves vezetőjének és túratársának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és az új 

évben jó erőt, egészséget és sok-sok szép túrát kívánunk. 

 

 

 

Budapest, 2013. december 16. 

 

Turistatársi üdvözlettel: 

 

Mellékletek: 

  Rósa László 

1 sz. melléklet: 2014. évi központi programok 

2 sz. melléklet: 2014. évi programokra előjelentkezés 

3 sz. melléklet: tag regisztráció kitöltési útmutató 

4 sz. melléklet: 2014. évi regisztrációs nyomtatvány 

5 sz. melléklet: kitöltési minta 

6 sz. melléklet: adatszolgáltató lap 


