Az MTSZ Oktatási és Képzési Bizottság közleménye
a tanfolyamok ügymenetéről

Az utóbbi időben tagszervezeteink által több tanfolyam megszervezésére került sor. Az
Oktatási Bizottsághoz benyújtott tanfolyami bejelentések sok esetben hiányos adatokkal
történtek.
A képzések egységessége érdekében röviden összefoglaljuk a tanfolyamok ügymenetéhez
jelenleg szükséges tudnivalókat.
1. Tanfolyam bejelentés
A túravezető képzés tanfolyamait a rendező szervnek minden esetben be kell jelentenie az
Oktatási Bizottság felé az oktatas@termeszetjaro.hu e-mail címre.
A bejelentést a mellékelt Tanfolyam-bejelentő lapon kell megtenni, a tanfolyam
megkezdése előtt legalább 30 nappal.
A bejelentőlapot mindenkor szabályosan, hiánytalanul kell kitölteni.
A bejelentőhöz csatolni kell a tanfolyam tervezett ütemtervét.
- ebben megjelölve az elméleti előadások témáit, időpontjait és a téma előadójának,
konzulensének nevét,
- valamint a tervezett gyakorlati foglalkozások helyét, időpontjait, témáit, a gyakorlat
oktatóinak megnevezésével.
A bejelentőhöz csatolni kell továbbá a tanfolyam részletes kiírását – ami a publikusan
megjelent hirdetmény.
Az így összeállított szabályos és hiánytalan információkat tartalmazó bejelentés alapján a
túravezetői tanfolyamot az Oktatási Bizottság ellenőrzés után jóvá hagyja, azt
nyilvántartásba veszi. Erről minden esetben írásos választ küld a rendező szervezet felé.
A már folyamatban lévő és a fenti módon be nem jelentett tanfolyamok esetében is kérjük
a rendező tagszervezeteinket, hogy az utólagos tanfolyami bejelentéseket tegyék meg az
Oktatási Bizottság felé.
2. Vizsga bejelentés
A túravezetői tanfolyam minden esetben vizsgával zárul. A túravezetői vizsgát, annak
lebonyolítása előtt legalább 30 nappal korábban be kell jelenteni az Oktatási Bizottság felé.
A bejelentést a mellékelt Tanfolyami vizsgabejelentő lapon kell megtenni,
az
oktatas@termeszetjaro.hu e-mail címre.
A vizsgaszervező szervezetnek a kitöltött vizsgabejelentőhöz csatolni kell a gyakorlati
vizsgapálya dokumentációját. A gyakorlati vizsgapálya térképvázlatát, vagy kivágatát,
ezen szerepeltetve:
1) a rendező szervezet nevét,
2) a gyakorlati vizsga megrendezésének dátumát,
3) a hegység, vagy tájegység nevét,
4) az északi irányt,
5) a térképvázlat méretarányát,
6) a vizsgapálya légvonaltávját és szintemelkedését,
7) a vizsgatúra rajt és cél helyét, megnevezését,
8) az időmérő és ellenőrzőpontok helyét és megnevezését,
9) az útvonal mentén található jellemző tereptárgyakat, pontokat
10) a vizsgapálya készítőjének nevét.

A vizsgabejelentést követően az Oktatási Bizottság kijelöli és megbízást ad a vizsga
elnökének a vizsga lebonyolítására. Erről a vizsgaszervező értesítést kap.
A tanfolyam és a vizsgák során keletkezett, az elbírálást segítő anyagokat a gyakorlati
vizsga során be kell mutatnia a Vizsgaelnöknek.
3. Vizsga jegyzőkönyv
A túravezetői vizsgát követően a névjegyzék alapján kell elkészíteni a vizsga
jegyzőkönyvet, három példányban. A vizsga jegyzőkönyvi űrlapot a vizsgabejelentés
során lehet igényelni. A kitöltött, és a vizsgabizottság elnöke, valamint a tagok által aláírt
jegyzőkönyv egy példányát a vizsgát követő 14 napon belül az MTSZ Oktatási
Bizottságnak, egy példányt pedig az illetékes megyei természetjáró szövetségnek kell
megküldeni.
Az útjelző vezetői tanfolyamok ügymenete a fentivel azonos, kivéve, hogy a vizsgapálya
és adatainak dokumentációit nem kell csatolni a vizsgabejelentőhöz.
A felsorolt dokumentumok időben egymásra épülnek, így azokat nem egyszerre kell
eljuttatni az Oktatási Bizottsághoz, hanem a képzés folyamatában, a fentiek szerint. A
beérkezett dokumentumokra a bizottság írásban reagál, amelyben engedélyezi és
regisztrálja az MTSZ nevében folyó képzéseket. Amennyiben a bizottság kifogást emel,
hiánypótlást kér, esetleg egyeztetéseket javasol a képző szervezettel. Amennyiben a kért
változtatások pótlása nem elfogadható, vagy a kért dokumentumok nem kerülnek
beküldésre, ebben az esetben nem lehet minősített képzésről beszélni, ezért a tanfolyamot
elvégzők számára MTSZ vizsgabizonyítvány illetve MTSZ minősítés, képesítés nem adható
ki, illetve a rendező szervezet a továbbiakban nem végezhet minősített képzést.
Kérjük a tagszervezeteket a tanfolyamok rendezése során a fentiek betartására!
Budapest, 2019. április 12.
Magyar Természetjáró Szövetség
Oktatási és Képzési Bizottsága

