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3. sz. K Ö R L E V É L  
 

AZ „OKT egy nap alatt” jubileumi rendezvénnyel kapcsolatos feladatokról 
 

 
Örömmel tájékoztatjuk a tagszervezeteket, hogy a 
2015. május 16.-ra tervezett „OKT egy nap alatt” 
túraakciónk szervezésének első szakasza lezárult. 
Mint a mellékelt táblázatból látható az Országos 
Kéktúra 1118 km-es túraútvonalát a szakosztályok, 
egyesületek vállalásával sikerült lefedni. 
 
 
 

 
Az elkövetkező időszak feladatai a következők: 
 

 A szakosztályok, egyesületek a vállalt távokat bontsák szakaszokra úgy, ahogy a távot 
teljesíteni kívánják. Minden szakaszra jelöljék ki a túravezetőket és állítsák össze a túrával 
kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket kérünk a márciusi közgyűlésig 
megküldeni vagy a közgyűlésen átadni.   Az adatszolgáltatás legyen pontos, mert ez 
nagyban elősegíti a további szervezést és nem utolsó sorban ez megmozdulásunk sikerének 
kulcsa is. A kapott információk alapján készítjük el a szakosztályok „testreszabott” igazoló 
lapjait. 
 

 Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a következő adatokat: 
 A túravezető nevét, mobil telefonszámát, e-mail címét-amennyiben van, 
 A túraútvonalat, távot és szintemelkedést (kezdő és végpont bélyegzőhely legyen), 
 A gyülekezés helyét, időpontját, megközelítési és csatlakozási lehetőségeket, 
 Várható létszámot,  
 Amennyiben tömegközlekedési eszközzel lehet csak megközelíteni a kiinduló pontot, 

ez honnan, mikor indul. Ugyancsak legyen benne a visszautazás lehetősége is, ahol 
szükséges. 

 
A túrán résztvevőknek az alkalomra egyedi kitűzőt és emléklapot tervezünk kiadni a 
túravezetőknek előre, ezért lényeges a várható létszám megadása. 
 
 



A Kéktúra útvonalán kérjük, jelöljétek meg, azokat a pontokat, ahol a Kéktúrához kapcsolódó 
emléktábla, emlékhely található (pl.: Hűvösvölgy Gyermekvasút végállomás, Badacsonytödemic 
vá.). Erre azért van szükségünk, mert ezeken a helyeken egy szimbolikus koszorúval szeretnénk 
megemlékezni a Kéktúra alapítóira, akikre, mint vasutas természetjárókra büszkék vagyunk és 
hálával gondolunk. 
 
Kérjük, hogy a fenti tartalommal a vállalt útszakaszok túrakiírását készítsétek el és március 21.-ig 
Szövetségünknek juttassátok vissza, hogy az igazolófüzet lapokat időben el tudjuk készíteni és 
visszajuttatni a túravezetőknek. 
 
A Közgyűlésen a szervezéssel kapcsolatos további egyeztetést tervezünk. Kérjük, hogy ehhez 
lehetőség szerint minden fontos információt gyűjtsetek össze, hogy ezeket összesíteni tudjuk, és 
ennek ismeretében tegyük meg a további szervezési lépéseket. 
 
Köszönjük minden szakosztálynak, egyesületnek az aktív szervező munkát! 
 
 
Budapest, 2015.03.04. 
 
          
        Természetjáró üdvözlettel, 
           
         Rósa László  
         alelnök, programfelelős 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


