
2023. évi gyalogos túravezetői tanfolyam
kiírása

A Túravezető Oktatók Sportegyesülete középfokú gyalogos túravezetői tanfolyamot szervez 2023. első

félévében. A képzés, illetve az azt követő vizsga az MTSZ Oktatási Bizottságával együttműködve, az MTSZ

oktatási-képzési rendszerében kerül megrendezésre. Tanfolyam nyilvántartási száma: O2023gyb02.

A tanfolyam tantermi foglalkozásokkal indul, a megnyitó és az első előadás 2023. január 10-én, kedden lesz.

A tanfolyam tervezett lebonyolítási terve:

● 2023 január-május között keddi napokon, összesen 16 alkalommal délután 17:00-20:00

között tantermi foglalkozások Budapesten, a Soter-Line oktatási központban (VII. kerület, Erzsébet

krt., a Blaha Lujza tér szomszédságában). A tanfolyam részletes elméleti tematikája itt olvasható.

● Egy egész napos, alapszintű elsősegély képzésen való részvétel (külön alkalommal, külsős oktató

partner bevonásával)

● 2023 március-április hónapban terepi oktatások Budapest környékén (Budai-hg., Pilis, Vértes-hg,

Gerecse). Ezek a foglalkozások 7-8 fős csoportokban kerülnek megrendezésre, szombati és vasárnapi

napokon. Emellett még az alábbi gyakorlati foglalkozásokon kell kötelezően részt venni:

○ közös egész napos gyalogtúra a tanfolyam oktatóival (március hónapban)

○ legalább egy, előre meghatározott nehézségű, minimum 15 km-es teljesítménytúra szintidőn

belüli teljesítése 2023. január 1. és március 31. között

○ Fixpontos tájékozódási pálya (pl. MapRun), illetve tanfolyami gyakorló pálya teljesítése önállóan

(április-május hónapban)

○ Jelzésfestés alkalmon való segítő részvétel (külön csoportokban, előre meghatározott

időpontban, minimum 6 órás időtartamban)

○ Legalább egy, az országos tájékozódási túrabajnokságban is szereplő tájékozódási

túraversenyen, versenyzőként való részvétel

● 2023 május hónapban egy közös 2 napos táborozást tartunk, melynek keretében egy írásbeli,

szóbeli és gyakorlati szintfelmérőn is részt vesznek a hallgatók.

A terepi és gyakorlati foglalkozások március és április hónapban Húsvét kivételével szinte minden hétvégét

érintenek, ezt a tanfolyamra történő jelentkezéskor kérjük figyelembe venni! Részletes és végleges órarendet a

tanfolyam kezdésekor adunk.

(folytatás a következő oldalon)

https://turavezetes.hu/tanfolyamok/kozepfoku-bronzjelvenyes-gyalogos-turavezeto-tanfolyam


A tanfolyamot követően egyesületünk MTSZ túravezetői vizsgát szervez. A vizsgára bocsátás feltételei:

● az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel (az elméleti előadások maximum 30%-áról

való hiányzás elfogadható, a gyakorlati képzésekről csak alapos indokkal, tanfolyam vezetői engedéllyel,

maximum 2 alkalommal lehet távol maradni)

● tanfolyamvezetői ajánlás (a hallgatók a gyakorlati foglalkozásokon nyújtott teljesítményük alapján

kapják)

● a külön egész napos elsősegély képzésen való részvétel, és az ottani követelmények sikeres teljesítése

● tanfolyami szintfelmérő sikeres teljesítése

● a kötelező teljesítménytúrán, a jelzésfestésen és a tájékozódási túraversenyen való igazolt részvétel (az

előző oldalon leírtak alapján)

Az MTSZ túravezető vizsga két részből, egy május végére tervezett írásbeli, illetve egy június 3–ra tervezett

gyakorlati vizsgából áll. Az időpontokat 2023 februárjában véglegesítjük.

A sikeres vizsgát teljesítők az MTSZ által kiállított vizsgabizonyítványt és túravezetői jelvényt kapnak.

A tanfolyamon csak a 18. életévét betöltött személy vehet részt, amennyiben a jelentkezési lapot szabályosan és

időben kitöltötte, valamint az alábbiakban leírt módon eljuttatta egyesületünk részére. A képzésre olyan

természetjárók jelentkezését várjuk, akik már több éves túrázói tapasztalattal rendelkeznek és a saját maguk

által szervezett, vagy más csoportos kirándulásokon rendszeresen használnak térképet. Különösen javasoljuk

azoknak, akik már elvégezték az alapfokú térképolvasási tanfolyamot, illetve egyesületi kereteken belül

szervezett túrákon segítik a már szakképzett túravezetők munkáját.

(folytatás a következő oldalon)



A tanfolyamra való jelentkezés a weboldalon található jelentkezési lap (Google Form) kitöltésével történik.

Jelentkezési határidő: 2022. december 23.

A kitöltött jelentkezési lap rögzítését a rendszer visszaigazolja. Ha a megadott információk bármelyikével

kapcsolatban kérdés merül fel, a megadott email címen keresni fogjuk a jelentkezőt. Amennyiben a jelentkezők

száma meghaladja a maximális létszámot, úgy a jelentkezési lapokon feltüntetett információk (a jelentkező

eddigi természetjáró múltja, egyesületi vagy intézményi ajánlás, a megszerzendő túravezetői végzettséghez

kapcsolódó jövőbeni tervek) alapján születik döntés a felvételről. Amennyiben szükséges, a jelentkezőknek egy

bemeneti tesztet is ki kell majd tölteni, erről időben tájékoztatást adunk. A kiértékelésnél előnyt élveznek a

szakosztályi tagsággal és túrázói tapasztalattal rendelkezők, valamint az alapfokú térképolvasó és tájékozódási

tanfolyamot végzettek is. A tanfolyamon maximum 30 fő részvételét tudjuk biztosítani.

Az elbírálás eredményéről 2022. december 29-én adunk részletes tájékoztatást.

A tanfolyam részvételi és egyéb költségeit a hallgatónak kell állnia. A tanfolyam részvételi díja 65.000,- Ft,

amely tartalmazza a gyakorlati oktatásokhoz szükséges turistatérképeket, illetve a táborozás szállásköltségét is.

Minden más egyéb felmerülő (pl. utazási- és étkezési) költséget a hallgatónak kell állnia. Ezek nagyságrendjéről

a beiratkozás alkalmával tájékoztatást adunk. A tanfolyam díjának kiegyenlítése két részletben történik. Az első

részletet, 35.000 Ft-ot a sikeres felvételt követően, még a tanfolyam megkezdése előtt kell megfizetni, a

második pedig 2023. március 1-jén válik esedékessé. Mindkét alkalommal átutalással, az Egyesület

bankszámlájára. A befizetésekről számlát állítunk ki.

Tanfolyamvezető: Nagy Sándor     (tanfolyam@tvose.hu)

Budapest, 2022. november 14.


