Tájékoztató a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
Oktatási tevékenységéről - 2013/14
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2013 évi oktatási, képzési tevékenységét
rendhagyó módon főleg a külső tényezők határozták meg.
Az éves tervben szereplő Fony székhelyű tanfolyam a nyertes pályázat ellenére a pályázó
egyéb irányú korlátai miatt nem lett lebonyolítva.
Ugyanakkor az év második felére tervezett tokaji Zemplén túravezetője tanfolyam a „Tokaj a
családbarát borvidék” című ÉMOP projekt keretében pályázatot nyert. A Tokaj székhelyű
kihelyezett tanfolyam lebonyolítására a Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Karával kötött
felnőttképzési szerződés keretében került sor. A pályázati kiíráshoz és a pályázó
Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület kéréséhez igazodva, a tanfolyam a tavaszi-nyári
hónapokban zajlott. A speciális szervezést és lebonyolítást kívánó tanfolyam induló létszáma
12 fő volt, akik a képzés végén mindannyian sikeres elméleti és gyakorlati tudásról adtak
számot. A képzés során létszám leépülés nem volt.
Az éves oktatási lehetőségek között szerepelt a Polgári Természetőr létszám bővítését célzó
képzés. A Bükki Nemzeti Park részéről az év első negyedében csak egy tájékoztató szintű
ismertetőre került sor. Az általuk meghirdetett PTŐ vizsga felkészítésére nem igényelték a
részünkről felajánlott tanfolyamot. A miskolci kihelyezett vizsgára a jelentkezők így önerőből
készültek fel. A sikeres vizsga alapján 4 természetjáróval bővült a Polgári Természetőri
létszám.
Az évvégi Varbó fónagysági aktív önkéntesek találkozójára a Megyei Természetjáró
Szövetség meghívására az MTSZ Turistaút Szakbizottság képviselői útjelzés értékelő képzést
tartottak, melynek során az útjelzések állapotának, minőségének felmérése és egységes
szempontú értékelésének, a szempontok gyakorlati alkalmazásának megismerése szerepelt a
programban. A képzés a szomszédos megyék részére is meg lett hirdetve, így azon a mintegy
14 fős megyei résztvevő mellett Heves megyéből 2 fő, míg Szabolcs-Szatmár megyéből 5 fő
vett részt az elméleti és gyakorlati oktatáson.
2014 első hónapjainak oktatási, képzési tevékenysége:
Az év elején ismét megkereste szövetségünket a Tokaji Idegenforgalmi és Kulturális
Egyesület és az előző évi Zemplén túravezetője tanfolyam folytatásaként újabb hasonló
felnőttképzési szerződést ajánlott fel. A szerződéskötés előkészítése folyamatban van, annak
aláírására várhatóan március elején kerül sor. A képzés időpontja még nem végleges, de
előreláthatólag a tavaszi idényben mind a tanfolyam, mind annak záróvizsgájára sor kerülhet.
A Megyei Természetjáró Szövetség mint regisztrált fogadószerv, a megyei turisztikai
tevékenység, programok lebonyolításának segítése céljából önkéntes munkavállalókat
foglalkoztat. Az iskolai közösségi szolgálat végzését a Földes Ferenc Gimnázium diákjai
látják el. Szövetségünk és a Földes Ferenc Gimnázium között együttműködési megállapodás
jött létre. Ennek kapcsán az iskola diákjai szövetségi mentori irányítással a természetjáró
programokat segítő (Népek Tavasza, Föld Napja, Kulcsosház, Nemzetközi találkozó, stb.)
közösségi munkát végeznek. Emellett a természetjáró programok, azok előkészítő
munkafázisainak megismerését célzó kiegészítő ismeretek szerzésére is sor kerül. Ez a munka

és a kiegészítő ismeretátadás 2014. január közepén megkezdődött. A résztvevő önkéntes
diákok változó létszámban, de heti rendszerességgel vesznek részt a programban.
A Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft. /MIDMAR/, a BAZ Megyei
Szövetség túravezetői részére fizetős túravezetési lehetőséget ajánlott fel. A feladat
lebonyolítására a két fél között szerződéskötés van előkészítés alatt. A programra jelentkező
túravezetők részére egységes tájékoztató és ismeretbiztosító foglalkozásra kerül sor. A
munkát vállaló minősített túravezetői foglalkozás a jelentkezések függvényében, 2014.
február második felében kerül lebonyolításra.
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