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Minősítés szabályzat helyi kiegészítése 
[Túrázói minősítés az MTSZ 2018-as szabályzata szerint] 

 

 

 

Bevezetés 

Az MTSZ minősítési szabályzat helyi kiegészítésére jelen szabályzatot alkottuk. 

A Demeter Egyesület és az ASE természetjáró szakosztály minősítési felelőse:  
Szász Csaba 

 
Minősítésben való részvétel 

A minősítésben a Demeter Egyesület és az ASE természetjáró szakosztály minden tagja 
automatikusan részt vesz.  

Az egyesületi túrákat és a saját, önálló túráitokat eltérő módon kezeljük.  

 
Túrajelentés 

Egyesületi túra: 

A Demeter Egyesület és az ASE természetjáró szakosztály szervezésében meghirdetett túrákon 
való részvétel esetén az egyesület készíti el a túrajelentést. 

Egyéni túrára vonatkozó eljárásrend:  

A minősítésben résztvevő egyesületi tag(ok), ha egyéni túrát szerveznek vagy más egyesület 
által szervezett túrán (pl. teljesítménytúrák) vesznek részt, túrajelentést kell készíteni. A túrát 
követően a túrajelentést elektronikusan kell eljuttatni az egyesületi minősítési felelőshöz. A 
túrajelentés papíralapú példányát a túrát követő 60 napon belül le kell adni az egyesület 
vezetősége által kijelölt személynek. 

Egyénileg szervezett túra útvonalának elkészítése, ellenőrzése: 

A túra útvonalak ellenőrzése a tuhu.hu alapján történik.  

A túrajelentésben szerepeltetni kell az MTSZ szabályzat szerinti adatokat (útvonal, megtett 
kilométer, szintemelkedés stb.) A szabályzat szerint a túraútvonalon lehetőség szerint 
bélyegezni kell vagy igazolni a jelentősebb túra pontok érintését (indulás, köztes pontok, 
befejezés). Bélyegzési lehetőség híján fényképek készítésével is lehet igazolni az útvonal 
teljesítését. 
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A túra dokumentálásához célszerű készíteni egy túratervet (fent említett módokon), ami 
tartalmazza a kiindulási pontot, az útvonal fontosabb jellemző pontjait, valamint a túra 
végpontját. Az igazoláshoz GPS nyomvonal elkészítése is segítséget nyújthat. Az MTSZ által 
kiadott minősítési szabályzat szerint a minimum 20 pontot elérő túra, illetve többnapos túra 
esetén átlag 20 pontot elérő túrák szerepeltethetők a minősítésbe beleszámító 
túrajelentésben. (Ez legalább 13,5 km távolságú túrát jelent gyalogtúra esetén, ahol nincs 
szintemelkedés.) 

 
 
Egyéni túranapló 

Az egyesület minősítési felelőse igény szerint elkészíti a túrázok számára az egyéni 
túranaplókat a túrajelentések alapján. A minősítési fokozat elérésekor a minősítési felelős 
intézkedik a minősítés elbírálásával és kiadásával kapcsolatosan. 

Jó túrázást! 

 
2023. február 

 
készítette: Szász Csaba minősítési felelős 

jóváhagyta: Jakab Albert elnök 

 

 

 

 

Melléklet:  

MTSZ minősítési szabályzat 2018 

 


