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A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület és a Diósgyőri Természetbarát Sport Klub 

tagjaként gyakorolja mindennapi természetjáró tevékenységét, melynek kezdete 1987-re 

tekint vissza. Az eltelt időszakban számos hazai és nemzetközi túra, esemény aktív 

szervezője és lebonyolítója. Így 2007. és 2009. években főrendezője az Encián Kupa 

tájékozódási túraversenynek, illetve pontőrként, ellenőrző bíróként, pályakitűzőként a többi 

évben is részt vett a versenyek sikeres megvalósításában. Teljesítménytúrák rendezésének is 

aktív résztvevője, így a Bükk 15-25-50 km-es teljesítménytúrák útvonalainak rendszeres 

pályakitűzője és bejárója, a menetutasítások precíz kivitelezője. A Helyiipar 15-30-45 km-es 

teljesítménytúra három alkalommal került megrendezésre, melyeknél szintén ő végezte el 

ezen feladatokat. 

Jelentős részt vállal a megye jelzett turista útjainak jelzés festési és karbantartási 

munkálataiban, a Turista Emlékpark gondozásában, karbantartásában. A túravezetők 

javaslatai alapján minden évben elkészíti az MHTE éves túratervét, rendszeresen vezet 

túrákat. A túravezetők Egyesületeink részére éveken át szervezett többnapos vándor túrákat, 

lehetőséget biztosítva az Országos és Megyei Túramozgalmak teljesítésére (Dél - Dunántúli 

Piros, Országos Kék Túra, stb.) Többnapos belföldi és külföldi túrák során évek óta a hosszú 

túrák vezetője (2009-ben 10 napos Tiroli tábor, 2010-ben Szlovák Paradicsomi túranapok).   

2006-tól a megyei szövetség felkérésére vezette a Nemzetközi Nagy-Milic Természetjáró 

Baráti Találkozó hosszú túráját, valamint évekig ő volt a Mikulás Túra túravezetője is. 

Gyalogos szakágban 1991-ben tette le ezüst fokozatú túravezetői vizsgáját, 2003-ban pedig 

versenybírói képesítést szerzett.    

Legmagasabb túrázói minősítésének ideje: 1996, 1998, 2000, 2002, 2007, fokozata: kiváló 

Az oktatás, nevelés területén is elismert természetjáró.  Így a Diósgyőr-Vasgyári szakképző 

iskola diákjai számára több alkalommal szervezett térképismereti előadásokat, valamint 

tájékozódási túraversenyekre felkészítő programokat. 

2005-ben szerzett vizsgabiztosi minősítésének köszönhetően az MHTE által 2010-ben 

rendezett túravezetői tanfolyam fő szervezője és lebonyolítója.  

A B.-A.-Z. Megyei természetjáró Szövetség tanfolyamain gyakorlati oktatóként vesz részt. 

Túrákon természetvédelmi, növény és gomba ismereti tudását, tapasztalatait osztja meg a 

részt vevőkkel. 

 

 



Több természetjáró szervezetben töltött be és tölt be napjainkban is tisztséget, vállal 

megbízatásokat. Így 1988 óta vezeti a Diósgyőr - Vasgyári Szakképző Iskola Természetjáró 

Sszakosztályát. 1987-től tagja volt a Természetvédelmi Erdei Szolgálatnak, 2001-től 

vizsgázott Polgári Természetőr, tevékenységéért több alkalommal kapott elismerést. 

2001-től Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület túrabizottság vezetője, elnökségi tag.  

A Diósgyőri Természetbarát Sport Klubnál éveken át volt a Számvizsgáló bizottsági tagja, 

jelenleg a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetségben tölti be ezt a tisztséget. 

 

 


