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A Budapesti Természetbarát Sportszövetség 

 

ÚTJELZŐ-VEZETŐ KÉPZŐ TANFOLYAMOT  

 

hirdet a 2020. évre  
 

 
 

A képzést elsősorban végzett túravezetőknek, vagy olyan 18 év feletti, gyakorlott természetjáróknak 
javasoljuk, akik alapos, megbízható térképismereti és tájékozódási tudással (készséggel) rendelkeznek. 
 
 
Oktatási időpontok (és helyszínek): 
2020. március 7. (Nagykovácsi)  
2020. március 14. (Budapest)  
2020. április 4-5. (Gánt) 
2020. április 25-26. (Biatorbágy) 
2020. május 9. (Biatorbágy)  
2020. május 16. (Biatorbágy). 
 
A hétvégéken délelőttönként elméleti előadás, délután gyakorlati foglalkozás lesz, kivéve Gánton, ahol 
mindkét napon tájékozódási gyakorlatokat tartunk.  
Ezen felül kettő jelzésfestési nap választandó a következő időpontokból:  
2020. május 7., 8.,10.,14.,15. és 17.  
 
A Magyar Természetjáró Szövetség által – a jelen tanfolyamtól teljesen függetlenül – szervezett központi 
vizsga időpontját és helyszínét később jelölik ki.  
 
 
Oktatási tematika: 

- Tájékozódási ismeretek, térképtan (a tudást, tájékozódási ismereteket felidéző ismétlés és 
gyakorlat) 

- GPS használat (elmélet és gyakorlat) 
- Turista úthálózat tervezési alapelvei és jelképrendszer (elmélet) 
- Turistaútjelzés-festési általános tudnivalók és módszertan (elmélet és gyakorlat) 
- Turista útvonalak útjelző táblarendszere (elmélet) 
- Pályázati tudnivalók (elmélet)  
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A tanfolyam díja: 25.000 Ft, illetve az alábbiak szerint támogatott díj 20.000 Ft.  

Aki a BTSSZ bármelyik tagszervezetének legalább 2 éve tagja, 5.000 Ft-os kedvezményben részesül a 
tanfolyam díjából, ha megfelelően igazolja a tagságát. 
 
A tanfolyami díj tartalmazza a jegyzetek és más tanfolyami segédanyagok előállítási költségét, a 
jelzésfestéshez szükséges sablonkészletet, a képzéshez kapcsolódó webes felület működtetését, 
valamint az oktatók honoráriumát, továbbá térképet két gyakorlati helyszínről.  
A díj nem tartalmazza az oktatások helyszínének eléréséhez szükséges utazás költségét, 
szállásköltséget, valamint a vizsga esetleges részvételi díját. 
   
 

Jelentkezés és érdeklődés: az utjelzovezeto@gmail.com e-mail címen. 
 
A tanfolyami jelentkezés és a részvétel feltétele a betöltött legalább 18. életév és a jelentkezéstől kezdődően a 
tanfolyam ideje alatt elérhető, működő e-mail cím. 
 
Jelentkezési határidő: 2020. február 20. 
 

A résztvevői létszám limitált! 
 

Beiratkozás: a jelentkezést követő kiértesítő e-mail szerint; 
Előreláthatólag 2020. február 20-án, csütörtökön 16:30-18:30 és február 25-én, kedden 16:30 -18:30 között lesz 
a BTSSZ Budapest, V. kerület Curia u. 3. sz. alatti irodájában. 
 
További információ: a honlapunkon: www.turavezetotanfolyam.hu és  
 a tanfolyamvezetőknél: Klenczner István (+36705360004) 
 Berecz Tibor (+36708824353) 
    

 
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! 

 
 

BTSSZ 
Technikai Bizottsága 

Budapest, 2019. december 18. 
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