
 

Útjelző gyakornok képzés 
 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség Útjelző gyakornoki 
képzést hirdet meg.   
A képzés során a résztvevő a turistaút jelzésfestés elméletének és gyakorlatának 
ismereteiből szerezhet alapfokú tudást, ezáltal útjelző gyakornokká válik, s 
gyakorlottság függvényében - egy vizsgázott/minősített útjelző vezető 
koordinálásában - önállóan is dolgozhat.  
 
A képzés 3 óra elméleti oktatásból, valamint egy, legalább 6 órás terepi gyakorlati 
munkanapból áll.  
A képzés során vizsga nincs, de a gyakorlati munka szóbeli értékelés alapján 
véleményezésre kerül.  
 
A képzés tematikája 

A./ Elméleti órák témái, tartalma 
1./ Bevezetés a gyalogos útvonalak kijelölésébe 
Mi a jelzett turistaút, útjelzés, úthálózat, szerepe és jelentősége - bevezető 

szempontok és áttekintés. 

 
2./ Útjelzési módszertan alapjai 
A jelzések elhelyezésével és festésével kapcsolatos általános szempontok, tipikus 

jelzési módok, egyszerű példák. 

 
B./ Terepi órák témái, tartalma 

1./ Eszközhasználat és festéstechnika, munkavédelem 
Adott helyre jelzés festésének elsajátítása különféle tereptárgyakon és fákon; 

sablon és eszközök használata, nyíl és nyíl nélküli jelzés; alapvető munkavédelmi 

szempontok. 

 
2./ Útjelzési módszertan gyakorlat – alapszint 
A jelzések elhelyezésének, szerepének és sűrűségének, a kétirányú jelzésfestésnek 

és a csatlakozás – fonódás szempontjainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 

alapszinten. 

 
A képzésen való részvétel díja, költségei 

 A jelentkezőknek részvételi díjat nem kell fizetni. 
 A terepi gyakorlati munkához szükséges anyagokat, eszközöket a képzést kiíró 

szervezet biztosítja. 
 A terepi gyakorlati munka helyszíne Miskolc-Ómassa térsége (helyi 

tömegközlekedéssel megközelíthető). A helyszínre utazás költsége a 
résztvevőket egyénileg terheli. 

 
 



 

Képzési időpontok 
A./ turnusba jelentkezők (max. 10 fő) 

1./ Elméleti órák: 2019. július 9., kedd 17.00 - 20.00 
2./ Terepi gyakorlati órák: 2019. július 13., szombat  
Esőnap esetén terepi gyakorlati pótnap: 2019. július 14., vasárnap 
Újabb esőnap esetén 2. terepi gyakorlati pótnap: 2019. július 20., szombat 

 
B./ turnusba jelentkezők (max. 10 fő) 

1./ Elméleti órák: 2019. július 23., kedd 17.00 - 20.00 
2./ Terepi gyakorlati órák: 2019. július 27., szombat  
Esőnap esetén terepi gyakorlati pótnap: 2019. július 28., vasárnap 
Újabb esőnap esetén 2. gyakorlati pótnap: 2019. augusztus 3., szombat 

 
Képzés helyszínei 

1./ Elméleti órák: 3527 Miskolc, Selyemrét u. 30. fsz. 2. (B.-A.-Z. Megyei 

Természetjáró Szövetség székhelye) 

2./ Terepi gyakorlati órák: Miskolc-Ómassa térsége 
 
Jelentkezés módja, határideje 

1./ e-mail-ben a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
hegyitura@eszaktura.hu címén a jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma 
adatok megadásával. 
2./ határidő:  

A./ turnus esetén 2019. július 5., péntek. 
B./ turnus esetén 2019. július 19., péntek 

 
Egyéb tudnivalók 

1./ Az Útjelző gyakornok képzést a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
által felkért több éves szakmai tapasztalattal rendelkező minősített útjelző 
vezetők tartják. 
 
2./ Az Útjelző gyakornok képzésen való sikeres részvétel egyik feltétele lesz 
a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség később megrendezésre kerülő 
Útjelző vezetői tanfolyamán való részvételnek.  
 
3./ Az Útjelző vezető tanfolyamon való részvétel további feltétele: további 
legalább 5 munkanap turistaút jelzésfestés útjelző vezető irányítása mellett, 
melyet követően a gyakorlati munka során mutatott aktivitás és készség alapján 
a munkát irányító útjelző vezető szakmai ajánlást tesz az Útjelző vezető 
tanfolyamon való részvételre. 

 
 Szeretettel várunk minden olyan érdeklődőt, aki nem csak igényli, de aktívan tenni is 
akar megyénk turistaútjainak fenntartásáért! 
  
Miskolc, 2019. június 20. 
      B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 


