
Fejér Megyei Természetbarát Szövetség 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 25. 

Iroda: 8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár u. 5. ½. 

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szamos u. 89. 

E-mail: info@fejer-tura.hu Web: www.fejer-tura.hu 
Tel: 06-20/325-5210, Adószám:18480799-1-07 

 

 

A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség középfokú bronz jelvényes, gyalogos szakági 

túravezetői képzést hirdet meg levelező formában. 

 A tanfolyam időtartama: 2020. január 20. – 2020. június 14. 

Elmélet előadások, konzultációk időpontja és helyszíne:  

hétfői napokon 17:00-19:30-óra, a Székesfehérvár, Budai út 7. (Teleki Blanka Gimnázium)  

Jelentkezési határidő: 2020. január 10-ig. 

A tanfolyamra való jelentkezés csak a jelentkezési lap kitöltésével, aláírásával és az 

info@fejer-tura.hu címre való eljuttatásával, történhet. A beiratkozásakor az eredeti, aláírt 

jelentkezési nyomtatványt is kérjük elhozni! 

A képzés célja: gyalogos túrázásban jártas vezetők képzése, középfokú sportvezetők 

biztosítása a természetjárás gyalogos szakágának. A gyalogos túrázás népszerűsítése 

minél szélesebb körben.  

A tanfolyam elvégzését követően, a túravezetői vizsga sikeres letétele után a 18. 

életévüket betöltött hallgatók a Magyar Természetjáró Szövetség gyalogos túravezető 

minősítését szerezhetik meg. 

A részvétel feltétele: 

A vizsga évében betöltött legalább 18. életév, alkalmas egészségi állapot. A mellékelt és 

pontosan kitöltött, aláírt jelentkezési lap határidőre való beadása, a hozzájárulási díj 

befizetése, valamint működő e-mail cím. 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

- egy nyílt túrán való részvétel és dokumentálása  

- a kapott valamennyi feladatsor igazolt megoldása, 

- túrázó minősítés elkezdése (egyéni túranapló vezetése), 

- legalább három gyakorló túrán és a kétnapos gyakorlati konzultáción való 

részvétel, 

- nyilatkozat az adatok közzétételéről 

- tanfolyamvezetői javaslat 

Hozzájárulási díj: 

A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség tagszervezetének, tagjainak 25.000,-Ft/fő, 

tagsággal nem rendelkezőknek 30.000,-Ft/fő, amit a jelentkezés elfogadása után kell 

befizetni. A tanfolyami díj tartalmazza a vizsgához szükséges térképek árát, a többnapos 

gyakorlótúrán a szállás és a vacsora költségét. 

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 10.000,-Ft/fő.  

Várható további költségek:  

- Az elméleti és gyakorlati konzultációkon való részvétel utazási költségei 

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

- A tanfolyamhoz ajánlott térképek, könyvek költségei  



Az első foglalkozás 2020. január 20-án hétfőn 17:00-19:30-ig tartjuk a Teleki Blanka 

Gimnáziumban, (Székesfehérvár, Budai út 7.) ekkor történik a tanfolyam idő beosztásának 

egyeztetése, a vizsgakövetelmények ismertetése, a tandíjak befizetése, bevezető előadás. 

Elmélet előadások, konzultációk tervezett időpontja 

2020. február 03. hétfő 17:00-19:30 óráig, elméleti konzultáció 

2020. február 17.  hétfő 17:00-19:30 óráig, elméleti konzultáció 

2020. március 02. hétfő 17:00-19:30 óráig, elméleti konzultáció 

2020. március 16. hétfő 17:00-19:30 óráig, elméleti konzultáció 

2020. március 30.  hétfő 17:00-19:30 óráig, elméleti konzultáció 

2020. április 27.  hétfő 17:00-19:30 óráig, elméleti konzultáció 

Gyakorló túrák tervezett időpontja 

2020. március 08. vasárnap,  Velencei-hegység 

2020. április 18. szombat,  Vértes-hegység 

2020. április 26. vasárnap,  Keleti-Bakony Kisgyón 

2020. május 09. szombat,  Velencei-hegység 

Kötelező két napos gyakorló túra és konzultáció 

2020. május 22-23. szombat-vasárnap Keleti-Bakony Kisgyón 

A vizsga tervezett időpontja: 2020. június 13-14. szombat-vasárnap  

2020. június 13. szombat délelőtt: gyakorló túra és konzultáció, délután elméleti vizsga 

2020. június 14. vasárnap terepi vizsga 

Egyéb:  

A képzés során lehetőséget biztosítunk a nordic walking alapjainak megismerésére. 

További tájékoztatás kérhető: 

Horváth István FMTSz főtitkártól 

E-mail: info@fejer-tura.hu  

Telefon: 20/3255-210 

Székesfehérvár, 2019. november 30. 

Természetbarát üdvözlettel: 

 

       Sűdy Péter sk. 

       FMTSz elnök 

 

 


