
 
 

TERMÉSZETJÁRÓ ÚTJELZ  VEZET KÉPZ  TANFOLYAM 
KIÍRÁSA 

 
 

A Navigátor Debreceni Túra Klub, az MTSZ Oktatási és Képzési Bizottságának megbízásából 
természetjáró útjelz  tanfolyamot és hozzá kapcsolódó vizsgát szervez. Sikeres vizsgát követ en 
a résztvev k az MTSZ „természetjáró útjelz ” és „természetjáró útjelz  vezet ” min sítését 
szerezhetik meg. 
 
A tanfolyam id beosztása: 
Elméleti órák: 2014. április 26., május 17., május 31. 
El adások helyszíne: Debrecen, Piac u. 71., szombatonként 9-17 óra, szünetekkel. 
Gyakorlati foglalkozások: szervezés alatt 
A vizsga tervezett id pontja: 2014. június 21-22. 
 
A tanfolyamot els sorban már végzett túravezet knek, illetve a túravezet i vizsgát a 2014-es évre 
tervez knek ajánljuk. 
 
A tanfolyami képzés az alábbi elméleti ismeretanyag elsajátítását tartalmazza: 

 terepi tájékozódás útjelzéshez, 

 útjelzések tervezése és el készítése, 

 természetvédelmi- és jogszabályismeretek, 

 dokumentációk, 

 útjelzés módszertan, 

 útjelzés technikai ismeretek, 

 vezet i ismeretek (csoportok szervezése és vezetése), 

 felszerelés ismeret, 

 Els segély ismeretek, 

 GPS és elektronikus segít ink ismeretek. 
 
A felsorolt elméleti képzéseket kívül a tanfolyamon részt vev k két alkalommal 1-1 egész napos 
gyakorlati képzést is kapnak, melynek keretén belül turistaút-festésben lesz lehet ségük részt 
venni. A gyakorlati foglalkozások pontos helyszínét kés bb közöljük. 
 
 
A tanfolyamra történ  jelentkezés feltételei: 

 betöltött 18 életév, 

 középszint  térképolvasási és tájékozódási készség, amely igazolható szaktanfolyam 
elvégzésével, vagy túravezet i végzettséggel is, 

 jelentkezési lap kitöltés és határid re, a megadott módon történ  beküldése, 

 alkalmassági és adatkezelési nyilatkozat kitöltése. 
 
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok letölthet k a www.navigatortura.hu oldalról, illetve 
további információ kérhet  a barnabobe@gmail.com e-mail címen. 
 

Jelentkezési határid : 2014. április 23. 
 
A beérkezett jelentkezéseket sorrendben fogadjuk, és minden egyes esetben visszaigazoljuk. 
A tanfolyam minimum 15, maximum 25 f  részvételével indul. A tanfolyamra felvételt nyert 
jelentkez k végleges névsorát a tanfolyam indulása el tt, április 25-én közzétesszük. 
 
A tanfolyamon való részvétel díja: 15.000,- forint, 



A részvételi díj tartalmazza a tanfolyam tandíját, el adói óradíjakat, óravázlatok jegyzeteit, 
vizsgabizonyítványt és a képzéshez szükséges kellékeket, eszközöket. Nem tartalmazza az 
MTSZ tagsági díjat, egyéni felszerelések díjait, utazási, étkezési, szállás költségeket. 
A vizsga díjszabásáról az MTSZ dönt, err l a tanfolyamon adunk tájékoztatást. 
 
A tanfolyam elvégzése után a vizsgára az bocsátható, aki: 

 teljesítette a tanfolyami követelményeket (órákon és foglalkozásokon való részvétel), 

 a tanfolyam vezet je javasolja a vizsgára, 

 a tanfolyam évében érvényes MTSZ tagsággal rendelkezik. 
 
A hallgató önhibájából történ  távolmaradása esetén a részvételi díjat visszafizetni nem áll 
módunkban. 
 
Debrecen, 2014. április 03.  
 

 


