
Középfokú gyalogos túravezetői tanfolyam - kiírás 
 

A Túravezető Oktatók Sportegyesülete középfokú gyalogos túravezetői tanfolyamot indít 2012. január 10.-től. 

 

A tanfolyam és az azt követő vizsga a 18. életév feletti jelentkezők számára bronzjelvényes fokozatú gyalogos túravezetői 

képesítést ad. 

  

A tanfolyam elméleti előadásainak helye: AKG iskolaépület tanterme, Budapest III. Raktár u. 1. 

Az előadásokat keddi napokon 17:00 – 20:00 óra között tartjuk.  

A megnyitó és az első foglalkozás 2012. január 10-én, kedden 17:00 órakor lesz. 

  

A gyakorlati túrák tervezett időpontjai:  

1. március 31. szombat, 

2.  április 1. vasárnap, 

3.  április 21. szombat, 

4.  április 22. vasárnap, 

5.  május 5-6. szombat-vasárnap (kétnapos). 

 

Elméleti (írásbeli) vizsga: 2012. május 15., kedd. Gyakorlati és szóbeli vizsga: 2012. május 20. vasárnap. 

A vizsgabizonyítványok átadása 2012. május 22-én, kedden 17:30 órakor lesz. 

 

A tanfolyamra való jelentkezés feltételei: 

1. a szabvány jelentkezési lap kitöltése, és határidőig történő elküldése. 

2. a részvételi díj beiratkozáskor történő befizetése, 

3. a vizsga napjáig betöltött 18. életév, 

4. MTSZ természetjáró egyesületi tagság. 

 

Előnyt jelenthet legalább 3 éves természetjáró gyakorlat vagy alapfokú térképolvasói tanfolyam megléte. 

Jelentkezési határidő 2012. január 5., csütörtök. A tanfolyamra legfeljebb 30 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. 

 

A tanfolyamra való jelentkezés csak a kitöltött szabvány jelentkezési nyomtatvány leadásával történhet. A nyomtatvány 

letölthető a www.turavezetes.hu honlapról. A kitöltött jelentkezési lapok visszaküldhetők beszkennelve e-mailen az 

info@turavezetes.hu címre, vagy faxon a 061 476 36 60-as számra. Az eredeti aláírással ellátott jelentkezési lapot a 

beiratkozásra el kell hozni!  

A jelentkezéseket sorrendben fogadjuk, és a jelentkezési lapon megadott e-mail címre visszaigazoljuk. A 

jelentkezések elfogadásánál előnyben részesítjük az előző években a tanfolyamokról lemaradt (előjelentkezést) 

benyújtókat, a szakosztályi javaslattal érkezőket, valamint az alapfokú képzést elvégzőket. Ezek helyek után a többi 

jelentkezéssel sorrendben töltjük fel a megmaradt helyeket. Ezért az elfogadott jelentkezések véglegesítése csak 

2012. január 5-én történik meg. A tanfolyamra felvett hallgatók végleges névsorát 2012. január 6-án 

tesszük közzé a www.turavezetes.hu oldalon. 

 

Sikeres vizsgát követően a vizsgabizonyítvány mellé túravezetői jelvényt csak a Magyar Természetbarát Szövetség tagjai 

kaphatnak. Ennek feltétele a vizsga napján meglévő érvényes MTSZ tagság. A bizonyítvány munkavállalásra nem jogosít! 

Az előadásokra és gyakorlatokra íróeszközt, jegyzetfüzetet, tájolót, a Budai hegység és a Pilis-Visegrádi hegység 

turistatérképeit a hallgatónak kell hoznia. 

A tanfolyam részvételi és egyéb költségeit a hallgatónak kell állnia. A részvételi díjat az első előadási napon, a helyszínen 

kell készpénzben befizetni. A hallgató önhibájából történő távolmaradás esetén a részvételi díjat visszafizetni nem áll 

módunkban. A részvételi díj 19000.- Ft, amely nem tartalmazza a kétnapos táborozás és a túravezetői jelvény, valamint a 

kihelyezett foglalkozások költségeit. A tanfolyammal kapcsolatosan további felvilágosítást az info@turavezetes.hu 

címen adunk. 

 
 

Budapest, 2011. október 25. 


