
 

 
 

TERMÉSZETJÁRÓ ÚTJELZŐ VEZETŐKÉPZŐ  
TANFOLYAM KIÍRÁSA 

 

A DEMETER Dél-Mezőföld Természetbarát Egyesület, a Magyar Természetjáró Szövetség 

Oktatási és Képzési Bizottságának felkérésére turista útjelző tanfolyamot és hozzá kapcsolódó 

vizsgát hirdet. Sikeres vizsgát követően a résztvevők az MTSZ „természetjáró útjelző vezető” 

vagy „természetjáró útjelző” minősítését szerezhetik meg.  

 

A tanfolyam időbeosztása:  

Elméleti előadások:  
2014.05.02-03. péntek-szombat  

Gyakorlati foglalkozások:  
2014.05.24-25. (2 nap, 16 óra, ott alvós, aki ezt választja) 

Vizsgakonzultáció:  
a gyakorlati foglalkozást követően, 2014. 05. 24-én 

 
Vizsga tervezett időpontja:  

2014.06.14. szombat 

  

A tanfolyamot elsősorban már végzett túravezetőknek, illetve a túravezetői vizsgát a 

2014-es évre tervezőknek ajánljuk.  

A tanfolyami képzés az alábbi elméleti ismeretanyag elsajátítását tartalmazza:  

- terepi tájékozódás útjelzéshez  

- útjelzések tervezése és előkészítése  

 természetvédelmi- és jogszabályismeretek  

 dokumentációk  

- útjelzés módszertan  

- útjelzés technikai ismeretek  

- vezetői ismeretek (csoportok szervezése és vezetése)  

- felszerelés ismeret  

- elsősegély ismeretek  

 

A tanfolyam elméleti előadásainak helyszíne: Paks Csengey Dénes Kulturális Központ.  

A foglalkozások a megadott napokon 9 órától 17 óráig tartanak. 

A felsorolt elméleti képzéseket kívül a tanfolyamon részt vevők két alkalommal 1-1 egész 

napos gyakorlati képzést is kapnak, melynek keretén belül turista útfestésbe lesz 

lehetőségük részt venni. A gyakorlati foglalkozások pontos helyszínét később közöljük.  

 

 

 



 
 

 

A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:  

- betöltött 18 életév  

- középszintű térképolvasási és tájékozódási készség, amely igazolható szaktanfolyam 

elvégzésével, vagy túravezetői végzettséggel is.  

- jelentkezési lap kitöltés és határidőre, a megadott módon történő beküldése  

- alkalmassági és adatkezelési nyilatkozat kitöltése  

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok letölthetők a www.dmtr.hu oldalról, illetve a 

demeter@dmtr.hu e-mail címen igényelhetők.  

 

Jelentkezési határidő: 2014. április 25.  

 

A beérkezett jelentkezéseket sorrendben fogadjuk, és minden egyes esetben visszaigazoljuk. 

A tanfolyam minimum 15, maximum 25 fő részvételével indul. A tanfolyamra felvételt nyert 

jelentkezők végleges névsorát a tanfolyam indulása előtt, április 28-án közzétesszük.  

 

A tanfolyamon való részvétel díja: 12.000 forint, amely a képzéshez szükséges kellékeket, 

eszközöket, a kétnapos alkalmak szállás (kétszer egy éjszaka) költségeit tartalmazza. Az 

utazás és étkezés költségeit minden résztvevő maga fedezi. A vizsga díjszabásáról az MTSZ 

dönt, erről a tanfolyamon adunk tájékoztatást.  

 

A tanfolyam elvégzése után a vizsgára az bocsájtható, aki:  

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

- a tanfolyam vezetője javasolja a vizsgára  

- a tanfolyam évében érvényes MTSZ tagsággal rendelkezik  

 

Minden további kérdést szívesen várunk a demeter@dmtr.hu címen vagy a 20/431-81-12 

telefonszámon.  

 

Paks, 2014. április 7. 

 

 


