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A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség 2016. január 16-tól az alábbi túravezető képzést 

hirdeti meg levelező formában, melyre várjuk minden, a túrázásban már tapasztalt érdeklődő 

turistatárs jelentkezését. 

 

Középfokú bronz jelvényes gyalogos szakági túravezető 
 

A képzés célja: A szervezett természetjárás népszerűsítése, a gyalogos túrázásban jártas 

vezetők képzése, középfokú sportvezetők biztosítása a természetjárás gyalogos szakágának. A 

gyalogos túrázás népszerűsítése minél szélesebb körben. 

 

A vizsga tervezett időpontja: 2016. június 12. vasárnap  

 

A részvétel feltétele: 
A vizsga évében betöltött legalább 18. életév, alkalmas egészségi állapot. (Nem feltétel a 

természetbarát tagság, de érvényes MTSZ tagsággal nem rendelkezők részére vizsga után csak 

a bizonyítvány adható ki, az MTSZ igazolvány és jelvény nem!) A mellékelt és pontosan 

kitöltött, aláírt jelentkezési lap határidőre való beadása, a hozzájárulási díj befizetése, valamint 

működő e-mail cím. 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: 
- egy teljesítménytúrán (min. 15 km) és egy teljes napos jelzésfestésen való részvétel, 

és dokumentálása a tanfolyam ideje alatt, 

- egy nyílt túrán való részvétel és dokumentálása (felfelé kiváltható, pl. a nyílt túra egy 

teljesítménytúrával, vagy jelzésfestéssel), 

- a kapott valamennyi feladatsor igazolt megoldása, 

- túrázói minősítés elkezdése (egyéni túranapló vezetése), 

- két gyakorló túrán és a gyakorlati konzultáción való részvétel, 

- nyilatkozat az adatok közzétételéről 

- tanfolyamvezetői javaslat 

 

Hozzájárulási díj: 
A Magyar Természetjáró Szövetség tagjainak 20.000,-Ft/fő, tagsággal nem rendelkezőknek 

25.000,-Ft/fő, amit a jelentkezés elfogadása után kell befizetni. 

Azoknak a túratársainknak, akik 5 éven belül egyszer már igazoltan elvégezték a tanfolyamot, 

de rajtuk kívülálló okok miatt nem tudtak a vizsgán megjelenni, lehetőséget biztosítunk a 

vizsga letételére, melynek díja 6.500,-Ft/fő. 
 

Várható további költségek:  
- Az elméleti és gyakorlati konzultációkon való részvétel költségei (utazási költség, 

továbbá a kétnapos gyakorlat szállásköltsége), 

- Az előírt túrákon való részvétel költségei (utazás és nevezési díj), 

- A tanfolyamhoz szükséges térképek költségei (A tanfolyami díj a vizsgához szükséges 

térkép árát tartalmazza.), 

- A tanfolyamhoz ajánlott könyvek költségei, 

- A vizsgák utazási, szállás és étkezés költségei. 
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Jelentkezés: 2016. január 12-ig, a mellékelt jelentkezési lap értelemszerű kitöltésével, 

aláírásával és a megadott címre való eljuttatásával:  

Durmitsné Baics Rózsa 

8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ln. 53. 5/21.  

 info@fejer-tura.hu vagy 

 rozsa.durmitsne@t-online.hu 

Az előzetes jelentkezés e-mailben is történhet, de a tanfolyam megkezdésekor kizárólag az 
eredeti, aláírt jelentkezési nyomtatványokat fogadjuk el. 
 

Az első konzultációt 2016.  január 16-án  10 órától tartjuk a Fehérvári Civil Központban,  

(Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.) Ezen a foglalkozáson történik a tanfolyam idő beosztásának 

egyeztetése, a vizsgakövetelmények ismertetése, valamint a tandíjak befizetése. 

FONTOS! Minden jelentkező részvételére számítunk. 
 
További tervezett konzultációk:  
2016. január 25. hétfő 16:30 óra, elméleti 

2016. február 08. hétfő 16:30 óra elméleti  

2016. február 22. hétfő 16:30 óra elméleti 

2016. március 07. hétfő 16:30 óra elméleti 

2016. március 21. hétfő 16:30 óra elméleti 

2016. április 18. hétfő 16:30 óra elméleti 

2016. május 28-29. szombat-vasárnap gyakorlati és elméleti 

 

Egyéb:  
A képzés során lehetőséget biztosítunk a nordic walking alapjainak megismerésére. 

 

Jelentkezni és érdeklődni az alábbi címen: 
 

Durmitsné Baics Rózsa tanfolyam-szervező 

8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ln. 53. 5/21.  

 

E-mail: info@fejer-tura.hu vagy rozsa.durmitsne@t-online.hu 

 

Telefon: Durmitsné Rózsa mobil 30/6488-241 

 

 

 

Székesfehérvár, 2015. december 16. 

 

 

Természetbarát üdvözlettel: 

 

 

Durmitsné Baics Rózsa 

FMTSz elnök, tanfolyam-szervező  


