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 A Budapesti Természetbarát Sportszövetség 
Oktatási és Technikai Bizottsága 

- korlátozott létszámban- meghirdeti  
 

ÚTJELZŐ-VEZETŐ KÉPZŐ TANFOLYAMÁT 
 
A képzést elsősorban végzett túravezetőknek, vagy olyan 18 év feletti gyakorlott természetjáróknak 
javasoljuk, akik alapos, megbízható térképismereti és tájékozódási tudással (készséggel) 
rendelkeznek. 
 
A tanfolyam elméleti oktatási napjai kéthetente szerdán 17 órától 20 óráig kerülnek megrendezésre 
a BTSSZ székhelyén (1053 Budapest Curia u. 3. III. em. 7-es terem). 
 

Elméleti oktatás időpontjai: Február 22. ; Március 8.; Március 22.; Április 5.  

Gyakorlati oktatási hétvége: Április 22. és 23. Budai-hegység (Mindkét nap kötelező!) 

Elméleti oktatás és konzultáció: Április 26.  

Elméleti elővizsga időpontja: Május 3. (fakultatív) 

A Magyar Természetjáró Szövetség által szervezett elméleti és gyakorlati központi vizsga időpontja 
és helyszíne később kerül kijelölésre.   
 
Tematika: 

- Tájékozódási ismeretek, térképtan, vezetői ismeretek (csak ismétlés) 
- Turista úthálózat tervezési alapelvei és jelképrendszer 
- Turistaútjelzés-festési általános tudnivalók és módszertan 
- Turista útvonalak útjelző táblarendszere 

 
Elméleti vizsga esetén az MTSZ oktatási szabályzata alapján a megfelelt minősítéshez 
témakörönként a kérdések minimum 60 %-ának hibátlan megválaszolása a feltétel. 

A tanfolyam díja: 7.000 Ft. (támogatott ár)  illetve  14.000 Ft. (nem támogatott ár) 

A BTSSZ tagszervezetének tagjainak (legalább 2 éves igazolt tagság esetén) támogatott: 
50%-os kedvezményben részesülnek a tanfolyam díjából, továbbá esetükben az elméleti és 
gyakorlati vizsga sikeres teljesítésével befizetett tanfolyami díjuk visszatérítésre kerül! 
 
A tanfolyami díj tartalmazza a jegyzetek illetve tanfolyami segédanyagok előállítási költségét, a 
jelzésfestéshez szükséges sablonkészletet, a képzéshez kapcsolodó webes felület működtetését,  
valamint az oktatók honoráriumát.  
Nem tartalmazza az oktatások és a vizsga helyszínének eléréséhez szükséges útiköltséget, 
valamint az elméleti fakultatív elővizsga részvételi díját. (1500 Ft.) 
 
Jelentkezés: btsszturistaut@gmail.com e-mail címen február 19-ig.  
Jelentkezés elfogadása a jelentkezési űrlap kitöltése és a tanfolyami díj készpénzes befizetésének 
sorrendjében. Létszámkorlát: 25 fő. 
 
További információ: BTSSZ Technikai Bizottság; Klenczner István ; Tel.:70/536-0004  
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