
Felhívás  
Levelező, gyalogos szakági túravezet ő képzésre 

 
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2011-12. oktatási évre december-április közötti 
időtartamra középfokú túravezetői tanfolyamot hirdet gyalogos szakágban.  
A képzés célja: képzett középfokú sportvezetők biztosítása a természetjárás gyalogos 
szakágában, túravezetők képzése iskolai és felnőtt turistacsoportok, szervezetek részére. 
A képzés levelező formában, önképző módon történik, de a felkészülés során öt alkalommal 
gyakorló túrákat (szombati napokon) és mellettük legalább 5 elméleti konzultációt (kedd délután) 
biztosítunk. 

 
A konzultációk helyszíne: Miskolc, Selyemrét u. 1., a Megyei Sportintézet előadóterme). 
A gyakorlótúrákra a Bükkben - Miskolcról autóbusszal elérhető terepen – kerül sor.  
 
A részvétel feltétele: 

• 16. életév betöltése,  
• alkalmas egészségi állapot, 
• a mellékelt és pontosan kitöltött, aláírt jelentkezési lap határidőre való beadása,   
• működő e-mail cím, a rendszeres kapcsolattartáshoz. FONTOS!!! 

(Nem feltétel a természetbarát tagság, de érvényes MTSZ tagsággal nem rendelkezők részére 
vizsga után csak a bizonyítvány adható ki, az MTSZ túravezetői igazolvány és jelvény nem!)  
A képzést követően a Magyar Természetbarát Szövetség érvényes vizsga-szabályzata szerint 
írásbeli és gyakorlati vizsgát kell tenni. 
 
A vizsgára bocsátás speciális elvárásai a képzés során: 

• a tanfolyam legalább négy gyakorló túráján való részvétel; 
• a levelező úton kapott valamennyi feladatsor igazolt és eredményes megoldása; 
• valamely túraszervezet két nyílt túráján való részvétel, dokumentálva; 
• két teljesítménytúrán való részvétel, dokumentálva; 
• túrázói minősítés elkezdése (egyéni túranapló vezetése). 
 

A tanfolyam önköltséges, azon mindenki saját felelősségére vesz részt. A részvételi 
díj: a Magyar Természetbarát Szövetség tagjainak 7000 Ft/fő, tagsággal nem rendelkezőknek 
10000 Ft/fő, amit jelentkezéskor kell befizetni a megadott címre. 
Várható további költségek: 
  - az elméleti és gyakorlati képzésre való utazás költségei; 
  - a tanfolyamhoz szükséges térképek (Bükk turistatérképe), tankönyvek költségei; 
  - a vizsgák utazási költségei. 
 
A képzésre való jelentkezés a mellékelt jelentkezési lap értelemszerű kitöltésével és a 2011. 
december 13-i határidőig a megadott címre való eljuttatásával történik. 
 
A tanfolyam nyitás 2011. december 13. (kedd) 17.00 órai kezdettel a B.-A.-Z. Megyei 
Természetjáró Szövetségben lesz. (helye: 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1., fsz-i. előadóterem) 
Ezen a konzultáción történik a tanfolyam rendjének, a képzés tematikájának, valamint a 
tanfolyami és vizsgakövetelményeinek ismertetése, a konzultációs időbeosztások egyeztetése, 
továbbá a tanfolyam díjának befizetése. A résztvevők ekkor szerezhetik be az oktatási 
kellékeket (térképek, tankönyvek) is.  
 
A gyakorlótúrák tervezett időpontjai: 2012. január 14., február 4. és 18., március 10. és 31. 
Elméleti és gyakorlati vizsga időpontja várhatóan: 2012. április 13. és 14. 
 
Sok szeretettel és kellő szakértelemmel vár minden érdeklődőt a 
 
                                                                             B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 


