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FELHÍVÁS  

ÚTJELZŐ-VEZETŐ KÉPZÉSRE  
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség Útjelző-vezető képzést hirdet 2020. 

február - május időszakra. 

A képzési tematika a Magyar Természetjáró Szövetség által meghatározott.  

A képzés elméleti és gyakorlati vizsgával zárul, melyek sikeres teljesítése esetén a résztvevők 

vizsgázott Útjelző vezetővé válnak.  

A vizsgázott útjelző vezető státusz feltétele a Magyar Természetjáró Szövetség által kiírt 

útjelzésfestési pályázatokban való pályázói részvételnek. 

 

I. A képzésben résztvevők köre 

 a Magyar Természetjáró Szövetség képzési rendszerében minősített túravezetők, vagy 

 18 év feletti gyakorlott természetjárók, akik alapos, megbízható térképismereti és 

tájékozódási tudással (készséggel) rendelkeznek.  

További feltétel a jelentkezőkkel szemben a Magyar Természetjáró Szövetség 2020. 

évben rendezett tagsági jogviszonnyal rendelkező tagszervezetében való tagság.  
 

II. Oktatási időpontok és helyszínek 

1./ Elméleti órák  

Helyszín: Zöld Kapcsolat Egyesület Zöld szalon terme (3525 Miskolc, Kossuth u. 13.) 

2020. február 29. délelőtt és délután (részvétel kötelező mindenkinek) 

2020. március 1. délelőtt (részvétel kötelező mindenkinek) 

2020. március 1. délután (kötelező a túravezetői minősítéssel nem rendelkezőknek) 

2020. március 21. délelőtt és délután (részvétel ajánlott, de nem kötelező) 

2020. március 29. délelőtt (kötelező a túravezetői minősítéssel nem rendelkezőknek) 

2020. március 29. délután (részvétel ajánlott, de nem kötelező) 

 

2./ Gyakorlati időpontok 

Helyszín: Miskolcról helyi tömegközlekedéssel elérhető Kelet-bükki gyakorló helyek 

2020. március 7. egész nap (részvétel kötelező mindenkinek) 

2020. március 28. egész nap (részvétel kötelező mindenkinek) 

2020. április 4. egész nap (részvétel kötelező mindenkinek) 

 

A vizsgára való bocsájtás további feltétele hallgatói páronként kb. 1,5 km turistaútvonal 

jelzéseinek teljeskörű önálló felújítása 2020. április 5. – május 8. között.)  

 



III./ Vizsga 

A Magyar Természetjáró Szövetség által szervezett központi vizsga időpontját (elmélet és 

gyakorlati részből áll) és helyszínét később jelölik ki. (Terveink szerint 2020. május 15-16.) 

 

IV./ A képzés díja 

1./ Díjmentes részvételt biztosítunk: 

 a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség bármely tagszervezete esetén két fő 

részére; 

 a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2015-2019. közötti útjelzésfestési 

munkáiban legalább 5 munkanapot teljesített túratársak részére; 

 a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség által 2019. július – augusztusban 

rendezett Útjelző gyakornok képzés elméleti és gyakorlati foglalkozásain részt 

vettek részére; 

 a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség diáktúra programsorozataiban 

résztvevő túravezetők részére; 

 a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség tagszervezeteinek olyan 

természetjárói részére, akik vizsgát nem szeretnének tenni, azonban 

érdeklődnek a képzés során megszerezhető ismeretek iránt és vállalják, hogy 

2020-ban legalább 5 nap útjelzésfestési munkát végeznek. 

 

2./ 10.000 Ft/fő a képzési díj 

 a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség bármely tagszervezete esetén a 

díjmentes résztvevői kör felett jelentkezők esetén. 

 

3./ 20.000 Ft/fő a képzési díj 

 azon szervezetek természetjárói esetén, akik a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró 

Szövetségnél tagsággal nem rendelkező egyesületnek / szakosztálynak a tagjai. 

 

A képzés díja tartalmazza a jegyzetek és más tanfolyami segédanyagok előállítási 

költségét, a jelzésfestéshez szükséges eszközöket, sablonkészletet. 

A díj nem tartalmazza az oktatási helyszínek eléréséhez szükséges utazások költségét, 

szállásköltséget, valamint a vizsga esetleges részvételi díját. 

 

V./ Jelentkezési feltételek 

 határidő: 2020. február 21. 

 e-mailben a hegyitura@eszaktura.hu címen (Kérjük jelentkezéskor az egyesületi tagság 

megnevezését, továbbá a jelentkező telefonos elérhetőségét. A túravezetői igazolvány 

bemutatását az első képzési napon kérjük.) 

 betöltött legalább 18. életév 

 jelentkezéstől kezdődően a képzés ideje alatt elérhető, működő e-mail cím 

 a jelentkező a Magyar Természetjáró Szövetség rendezett tagsági jogviszonyával 

rendelkező tagszervezetének tagja. 

 

Miskolc, 2020. január 28. 

 



 

Képzési tematika a Magyar Természetjáró Szövetség Turista Útjelző Vezető 

Képzési és Minősítési Szabályzata alapján 

 

1./ Tájékozódási ismeretek, térképtan (elmélet és gyakorlat) 

A tájékozódási ismeretek, térképtan órákon való részvétel  

a./ MTSZ túravezetői minősítéssel nem rendelkezők részére kötelező;  

b./MTSZ túravezetői minősítéssel rendelkezők részére a tudást, tájékozódási 

ismereteket felidéző ismétlés otthoni önképzéssel és konzultációval. 

 Turistatérkép ismeretek 

 A jelzett turistaút-hálózat és ábrázolása a térképen 

 A tájoló felépítése és használata 

 Irányszög mérése terepen és térképen 

 Alapvető tájékozódás térkép és tájoló segítségével 

 Helymeghatározás tájoló nélkül 

 

2./ GPS használat (elmélet és gyakorlat) 

 A GPS alapvető tudnivalói, működési elve 

 Tájékozódás, nyomvonalkövetés GPS segítségével előre megadott nyomvonal követése 

 Útpont rögzítése, pontok módosítása 

 Track létrehozása, szerkesztése számítógépen 

 Útvonal adatok letöltése készülékről, feltöltése készülékre 

 Gyakorlati ismeretek, GPS használata a terepbejárásokon, túrákon 

 

3./ Útjelzési ismeretek 

 Turista úthálózat és jelzésrendszer (elmélet) 

 Speciális és tematikus gyalogos turisztikai és rekreációs útvonalak jelzésrendszerei, 

azok kapcsolódásai (elmélet) 

 Útjelzések alapvető elhelyezési szempontjai, általános jelzési módok (elmélet és 

gyakorlat) 

 Útjelzések speciális formátumai és szempontjai (elmélet és gyakorlat) 

 csomópontok, nehezen jelezhető helyek, kiegészítő jelzések  

 Útjelzés munkamódszerei, útjelzési munkák típusai (elmélet) 

 az út teljes-, részleges felújítása, új útvonal kijelölése, áthelyezése, 

megszüntetése. 

 Szervezeti és jogi tudnivalók, engedélyeztetés speciális kérdései (elmélet) 

 Útjelző táblarendszer tervezési és kihelyezési szempontjai (elmélet) 

 Jelzésfestés kivitelezésének módszerei, eszközei és gyakorlati aspektusai 

 Nyomvonal tervezése, dokumentálása, az elvégzett munka dokumentálásának 

szempontjai, eszközei, módszerei (értékelési alapelvek) (elmélet és gyakorlat) 

 

4./ Vezetői ismeretek 

 Túrák szervezése 

 Túratervezési alapszabályok 

 Felszerelés ismeret 

 Csoportvezetés 

 Csoportvezető főbb tulajdonságai 

 Csoporttag-típusok, tulajdonságaik, csoportban betöltött szerepük 

 Jogszabályismeret (Erdőtörvény, Természetvédelmi törvény, kapcsolódó 

rendeletek) 

 Elsősegély és munkavédelmi ismeretek (elmélet és gyakorlat) 


