Kedves Túratársak!
Egyesületünk továbbra is csoportosan intézi az MTSZ kártyaigénylést.
Mivel a Magyar Természetjáró Szövetségnek természetes személy tagja nem lehet, ezért 2018-tól úgynevezett
tagszervezeti kártyát nem készítenek az egyesületek, szervezetek egyes tagjai számára. Ugyanakkor a tagszervezet
által leadott létszám alapján, ettől az évtől kezdve, egyéni, sorszámozott érvényesítő matricát adnak. Az egyesületi
tagok ezzel tudják igazolni, hogy szervezetük az MTSZ tagja és őket egyesületük regisztrálta az MTSZ
nyilvántartásába.
Az MTSZ igazoló matricáját vagy a saját egyesületi igazolványra/kártyára, vagy a tavalyi, zöld MTSZ tagszervezeti
tagsági kártyára lehet felragasztani.
Ahhoz, hogy egy tagszervezet tagja:
- az MTSZ által biztosított kedvezményeket megkaphassa (pl. Természetjáró kedvezmény kártyát (TEKA)
1500 Ft-os áron),
- a természetjáró minősítéseket szabályosan végezhesse,
- MTSZ kitüntetésre jelölhessék, abban részesülhessen,
- vagy MTSZ képesítést (túravezetői, útjelző-vezetői) szerezhessen,
regisztrálnia kell az MTSZ nyilvántartásába.
A civil törvénynek (2011. évi CLXXV.) megfelelően minden egyes tagszervezet saját nyilvántartást vezet a
tagságáról, amely nem nyilvános. Az ebben szereplő személyes adatok harmadik fél (pl. MTSZ) számára történő
átadásáról tagjainak írásban nyilatkozniuk kell.
Akik a korábbi években MTSZ tagok voltak, azoknak a 2018. évre csoportosan megigényeljük a hosszabbítást.
Ehhez szükséges a fentebb említett nyilatkozat.
A nyilatkozatot egyesületünk biztosítja, melyet a február 23-i közgyűlésen fogunk aláíratni.
Ahhoz, hogy a nyilvántartás készítését meg tudjam kezdeni, e-mailben mindenkinek jeleznie kell részemre,
hogy engedélyezi az adatai továbbítását az MTSZ felé és a nyilatkozatot alá fogja írni. Akik az engedélyt
február 15-ig nem küldik meg, azok részére az érvényesítést nem tudom elvégezni.
A tavalyi igényléshez nem kellett, de most kérik az MTSZ képesítések számát. Aki rendelkezik ilyennel,
legyen szíves megküldeni.
Egy személy részére továbbra is csak egy érvényesítés (matrica) adható, tehát aki a mi egyesületünknél került
nyilvántartásba, az más szervezetnél már nem igényelhet. (és fordítva is igaz!)

Egyesületi nyilvántartásunk szerint tagjai az MTSZ-nek:
Aradi Zsuzsanna
Baloghné Greskovits Judit
Bereczki Dániel
Bereczki Dánielné
Borbély Mária
Csonka Ilona
Csőriné Kardos Éva
Dallos Mária
Dőri Erzsébet
Dr. Horváth Péterné
Dr. Királyné Papp Katalin
Dr. Kocsis Edit
Dr. Mecser Mária
Egeresi Andrásné
Farkas Piroska

Fehér Lászlóné
Fejér Ildikó
Gál Lászlóné
Gitta György
Gitta Györgyné
Gombár Lászlóné
Jakab Lászlóné
Janotyik Dóra
Kalászi István
Katona Éva
Kiskun Magdolna
Kisszely-Papp Ferencné
Komlódi Józsefné
Kulcsár János
Mankovits Tamásné

Mészáros Ferencné
Molnár Ferenc
Nagy Lászlóné
Németh Judit
Palotai Attila
Schmitkó Györgyné
Sólyom Pál
Sum Anna
Szabó Etelka
Szabó János
Szvaratkó Viktorné
Tóth Ádám
Váradi zsófia
Varga Lászlóné
Zsadányi József

Akik még nem tagjai az MTSZ-nek, de szeretnének 2018. évre MTSZ matricát igényelni, az alábbi adatokat
szíveskedjenek részemre megküldeni legkésőbb február 15-ig:
Név, szül. hely, szül. idő, anyja neve (a születési adatokat kötelező megadni az azonos nevűek
megkülönböztetése miatt)
MTSZ természetjáró minősítés (bronz, ezüst, arany, érdemes, kiváló közül a legmagasabb)
MTSZ képesítés (túravezető - szakág és fokozat megjelöléssel, útjelző vezető, vizsgabiztos, versenybíró)
MTSZ képesítés száma
Természetesen nekik is alá kell majd írniuk a nyilatkozatot, és tőlük is kérem február 15-ig e-mailben, hogy
engedélyezik az adataik továbbítását az MTSZ felé és a nyilatkozatot alá fogják írni.
Köszönettel:
Váradi Zsófia
túrabizottság vezető

Tájékoztató a természetjáró kártyáról (TEKA)
A TEKA kártya éves díja 2018-ban bruttó 4900 Ft/év, a Magyar Természetjáró Szövetség tagszervezeti tagjainak
részére érvényes regisztrációval kedvezményesen bruttó 1500 Ft/év.
A Kártya érvényességi ideje a kibocsátás évét követő naptári év január 31. napjáig tart.
A kedvezményes kártyát csak személyesen lehet megvásárolni az MTSZ központban.
További információ a www.termeszetjarokartya.hu oldalon található.

