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Általános feltételekÁltalános feltételek
3. PONT3. PONT –– ÚTSZAKASZ DEFINÍCIÓÚTSZAKASZ DEFINÍCIÓ

n Egy adott útszakasz bejárása egy minősítési fokozaton
belül, egy túramódban, egy irányban csak egy
alkalommal, számolható el. Más túramódban
megengedett az ismételt teljesítés (pl. gyalogos után
kerékpáros). A szabály alól kivételt jelent a kiváló fokozat
megszerzésének időszaka, mely során egy adott útvonal
bejárása ugyanazon túramódban maximum 3 alkalommal
számolható el. További kivételt jelentenek a munkatúrák,
ahol az adott minősítési fokozatra megszabott
ponthatáron belül bármennyiszer végigjárható egy adott
útvonal.



AlapfogalmakAlapfogalmak
VIZITÚRA DEFINÍCIÓVIZITÚRA DEFINÍCIÓ

n Vízitúra: Kizárólag emberi erővel hajtott vizijárművekkel
való túrázás. Csak síkvizi (szelídvizű folyókon és tavakon)
teljesített túrák értékelhetők. A vadvizen és a tengereken
teljesített túrák nem minősíthetők.



AlapfogalmakAlapfogalmak

n Jelvényszerző túramozgalom: Olyan, a MTSZ (illetve tagszervezetei)
által kiírt és a MTSZ honlapján közzétett, több nap alatt teljesíthető
túraforma, mely során megadott helyeket kell időbeli korlátozás
nélkül, tetszőleges irányban és szakaszolással érinteni. A
teljesítésért a túramozgalom kiírója a teljesítőt elismerésben …

n Természetjáró tájékozódási verseny: Más néven tájékozódási
túraverseny. A verseny során a résztvevőknek, adott idő alatt
ellenőrző pontokat kell érinteniük úgy, hogy minél kevesebb
hibapontot kapjanak.

n Síkvidéki túra: Olyan, alapvetően sík terepen teljesített túra,
amelynek összes szintemelkedése nem haladja meg a 100 métert.



AlapfogalmakAlapfogalmak
TÚRAJELENTÉSTÚRAJELENTÉS

n A túra dokumentációjára (azaz a teljesítés igazolására) szolgáló
nyomtatvány, mely a teljes körű kitöltés után, a túravezető(k) aláírásával
válik hitelessé. Többnapos túra esetén, a könnyebb áttekinthetőség
érdekében érdemes túranaponként egyet kitölteni.

– Fel kell tüntetni rajta a túra időpontját, a helyszínül szolgáló
tájegységet, a pontos útvonalat az érintett útpontokkal, minősítési
pontértékeket, a túravezető(k) nevét(eit) és képesítési számát(ait), a
túrán résztvevők névsorát, valamint az útpontok érintésének igazolását!

– A kitöltött túrajelentéshez - szükség esetén - a teljesítést igazoló egyéb
dokumentum(ok) és fénykép(ek) mellékletként csatolható(k).

– E-túrajelentés: A túrajelentés elektronikus számítógéppel kitölthető
formája, melyhez a teljesítést igazoló dokumentumokat (fényképek,
GPS nyomvonal) elektronikusan kell csatolni. (A MTSZ ennek
kidolgozását megkezdte, elkészülte után a honlapján publikálja a
dokumentumot)



AlapfogalmakAlapfogalmak
A TÚRA TELJESÍTÉSÉNEK IGAZOLÁSAA TÚRA TELJESÍTÉSÉNEK IGAZOLÁSA

n Normál esetben a túrajelentés erre szolgáló rovatában történik, az
útpontokon oda gyűjtött bélyegzőlenyomatokkal.

n Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, akkor mód van a túrán készült
fényképek használatára. Ezek lehetőség szerint olyan készülékkel
készítendők, amelyek egyidejűleg rögzítik a felvétel készítésének időpontját
és a helyszín GPS koordinátáit is, vagy legalább ábrázolják a teljesítőt.

n Igazolásként elfogadható még a teljesítménytúrákon kiállított teljesítési
oklevél, a menetkarton, vagy a rendezők igazolása a túrajelentés igazolási
rovatában.

n Az igazolásokhoz GPS vevő készülékkel rögzített nyomvonal is mellékelhető,
de ez önmagában nem elégséges a teljesítés elismeréséhez.

n Végső esetben – a korábbi szokásjognak megfelelően – az egyéb
tekintetben szabályosan kitöltött túrajelentésen a túravezető aláírása
szükséges és elégséges feltétele a teljesítés elismerhetőségének.



AlapfogalmakAlapfogalmak
TÚRANAPLÓTÚRANAPLÓ

n A túrázó által a túrajelentések alapján a minősítési fokozat
megszerzése érdekében a MTSZ Egyéni Túranapló Kitöltési
Utasítása (1. melléklet) szerint vezetett napló, melyet a
szakosztály/egyesület vezetőjének kell hitelesítenie az
illetékes minősítési bizottsághoz való benyújtás előtt.

n A túranapló nyomtatott formája kapható a MTSZ irodájában.

n E-túranapló: a dokumentum elektronikusan kitölthető verziója,
melynek kidolgozását a MTSZ megkezdte, elkészülte után
pedig a honlapján publikálja a dokumentumot. A hivatalostól
eltérő formátumú túranapló nem használható.



PontszámításokPontszámítások

nn VÍZITÚRÁZÁSVÍZITÚRÁZÁS
– Folyóvízen folyásirányban haladva: 1 pont / km
– Állóvízen haladva: 1.5 pont / km
– Folyóvízen folyásiránnyal szemben haladva: 2 pont / km

nn SÍELÉSSÍELÉS
– Mindenfajta síelés – sítúrázás, sífutás, lesiklás, snowboard

stb. – pontozható és minden óráért (menetidő) 6 pont jár.



ÉrtékelésÉrtékelés
ARANYJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓARANYJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ

n Legfeljebb további 2 éven belül teljesít újabb 2300
pontot.

n Ebből 500 pontot jelvényszerző túramozgalom, valamint
további 500 pontot a következő kategóriák (más
túramódban teljesített túra, magashegyi túra,
munkatúra, teljesítménytúra, természetjáró túraverseny)
egyikében kell igazoltan teljesíteni.



ÉrtékelésÉrtékelés
ÉRDEMES TERMÉSZETJÁRÓÉRDEMES TERMÉSZETJÁRÓ

n Legfeljebb további 3 éven belül teljesít újabb 4000 pontot. Ebből
1000 pontot a következő kategóriák (más túramódban teljesített
túra, magashegyi túra, munkatúra, teljesítménytúra, természetjáró
túraverseny) egyikében kell igazoltan teljesíteni.

n A fokozat megszerzéséhez ezen kívül igazolni kell az alább felsorolt
öt közül egy országos túramozgalom teljesítését, oly módon, hogy
az ezt igazoló adatot (pl. jelvény sorszáma) a túrázó feltünteti a
túranaplóban vagy csatolja a teljesítést igazoló dokumentum
másolatát a túranaplóhoz.
1. Országos Kéktúra
2. Dél-Dunántúli Kéktúra
3. Alföldi Kéktúra
4. Országos Kerékpáros Körtúra
5. Vízi Nagykör (a környezetvédelmi hatóság által lezárt szakaszok kivételével)



ÉrtékelésÉrtékelés
KIVÁLÓ TERMÉSZETJÁRÓKIVÁLÓ TERMÉSZETJÁRÓ

n Időhatár nélkül teljesít újabb 15000 pontot. A fokozat megszerzésének
további feltétele a fent felsoroltak közül egy újabb országos túramozgalom
teljesítésének igazolása az érdemes fokozatnál leírtak szerint. A teljesítés
időtartama alatt egy adott útvonal bejárása ugyanazon túramódban
maximum 3 alkalommal számolható el.

n A fokozat teljesítését követően a túrázónak nem kell újra kezdenie a
minősítési folyamatot, hanem időkorlát nélkül további 15000 pont
megszerzésével, valamint a felsorolt öt közül egy újabb országos
túramozgalom teljesítésével ismételten elnyerheti a kiváló minősítést. Egy
adott országos túramozgalom teljesítésének ismételt beszámítására
azonban csak azután van újra lehetőség, ha már az összes többit is
teljesítette a túrázó. Kivételt jelent az Alföldi Kék Túra, amelynek az
engedélyezett másik túramódban (gyalogos után kerékpáros, vagy
kerékpáros utáni gyalogos) történő teljesítése, akár közvetlenül is követheti
az első teljesítést.



ÉrtékelésÉrtékelés

n A minősítés alapját képező túranapló vezetését a túrázó, illetve az ezüst minősítés megszerzéséig
helyette a szakosztályi/egyesületi túrafelelős is végezheti. A dokumentáció összeállítása során
ügyelni kell arra, hogy az értékelő számára egyértelműen jelölve legyenek a külön értékelendő
túrák (jelvényszerző túramozgalom, más túramód, magashegyi túra, teljesítménytúra, munkatúra,
tájékozódási túraverseny). Az egyes fokozatok teljesítését követően a túranaplót mindig az
egyesület/szakosztály túrafelelősének kell benyújtani. Adott esetben ő továbbítja azt a területi
(városi, kerületi, megyei, budapesti) illetékesnek, majd utóbbi a MTSZ Kitüntetési és Minősítési
Bizottságának. Az egyes minősítési fokozatok elbírálása tekintetében illetékes szervezetek:

– Bronz fokozat: egyesület (szakosztály)
– Ezüst fokozat: városi (kerületi), illetve ahol ilyen nem működik, a megyei (budapesti) minősítési

bizottság/felelős
– Arany fokozat: megyei (budapesti) minősítési bizottság / felelős
– Érdemes és kiváló fokozat: MTSZ Kitüntetési és Minősítési Szakbizottság

n Az értékelő a túrázótól mellékletként bekérheti a kitöltés alapjául szolgáló túrajelentéseket és
egyéb igazolásokat (pl. teljesítménytúra emléklapok, túramozgalmak igazoló füzetei,
fotódokumentáció, stb.).

n A korábban megszerzett minősítések az új szabályzat hatálybalépésével nem évülnek el. A
teljesítés igazolására szolgáló jelenlegi formanyomtatványok (túrajelentés, túranapló) szabadon
használhatók, mind a régi, mind pedig az új szabályzat alapján teljesített túrákhoz. Amennyiben a
MTSZ a teljesítések dokumentálására új formanyomtatványt tesz közzé, úgy a régi
formanyomtatványok a készletek elfogytáig továbbra is felhasználhatók maradnak.



EgyebekEgyebek

n JELVÉNYEK ÁTADÁSA
– A jelvény átadásáról, lehetőleg ünnepélyes keretek között a minősítési

fokozatot odaítélő szervezetnek kell gondoskodnia. Az egyes fokozatok
teljesítéséért járó jelvényeket térítésmentesen kapják meg a teljesítők.

n EGYÉB
– Ezen dokumentum a Magyar Természetjáró Szövetség 1990. évi,

legutóbb 2017-ben módosított Minősítési Szabályzata egységes
szerkezetben. A szabályzatot a MTSZ Elnöksége 2017. november 23-i
ülésén jóváhagyta. Hatályba lépésének időpontja: 2018. január 1.
§ A hatályba lépést követően megkezdett új minősítési fokozat esetében a

pontszámítás kötelezően az új szabályzat szerint kell történjen.

§ A hatályba lépéskor folyamatban levő minősítési fokozat tekintetében a
túrázó maga dönthet, hogy a régi szabályok szerint fejezi be az adott
minősítési kategória teljesítését vagy az adott fokozat megkezdésétől az új
szabályok szerint újraszámolja a pontokat.


