Az MTSZ Oktatás Bizottságának tájékoztatója
- a tanfolyamok ügymenetéről, változásokról, dokumentumokról A Felnőttképzési Törvény (2013. évi LXXVII tv.; 11/2020 (II.07) Korm.rend. ) változása az MTSZ
által működtetett gyalogos természetjáráshoz köthető tanfolyamokat is érintette. Ennek
kapcsán új dokumentumok és ehhez kapcsolódóan új ügymenet készült.
Minden,

az

MTSZ

tagszervezetei

által

szervezett

tanfolyam

(akár

túravezetői,

útjelzővezetői vagy alapfokú) bejelentés kötelezett a Felnőttképzési Rendszerbe (FAR),
melyet a https://far.nive.hu oldalon lehet megtenni. Az MTSZ Oktatási Bizottsága csak FAR
nyilvántartási számmal rendelkező tanfolyamot engedélyez.
A FAR regisztráció és bejelentés rövid leírását itt érheted el:
http://mtsz.org/cikk/tudnivalok_es_teendok_a_megujulo_szakkepzesi_rendszerben

Jelenleg a 2012-ben kiadott Oktatási és Képzés Szabályzat van érvényben, amelyet
innen lehet letölteni:
http://mtsz.org/mtsz_oktatasi_-_kepzesi_szabalyzat_2012-

A kiadott, érvényben levő szabályzat mára szinte teljesen elavult, nem életszerű, nem
tartható be, régi fogalmakat használ, nem egyértelmű.
Ezért mielőtt valaki tanfolyam szervezésébe fog, kérje az Oktatási Bizottság
állásfoglalását.
A szabályzat átdolgozása folyamatban van, jelenleg egy átmeneti időszaknak
megfelelően (az elveket, a tervezett változásokat is szem előtt tartva) kezeli a bizottság
a szabályzatban megfogalmazottakat.
A

szabályzatnak

megfelelően

és

a

képzések

egységessége

érdekében

röviden

összefoglaljuk a tanfolyamok ügymenetéhez jelenleg szükséges tudnivalókat.
A képzési dokumentációkhoz az útmutatót és egyéb dokumentumokat a tájékoztató
végén egy tömörítette mappából tudod elérni.
Tanfolyambejelentés
A tanfolyamokat a rendező szervezeteknek minden esetben be kell jelentenie az MTSZ
Oktatási Bizottság részére az oktatas@termeszetjaro.hu e-mail címre küldött elektronikus
levélhez csatolt tanfolyami bejelentővel. Csak azt a tanfolyami bejelentést tudjuk átnézni,

befogadni, amely rendelkezik a Felnőttképzési Törvénynek megfelelően nyilvántartási
számmal.

Az alapfokú képzések kivételével képzés csak az MTSZ Oktatási Bizottsága engedélyével
szervezhető!
A bejelentést a Tanfolyambejelentő lapon kell megtenni, a tanfolyam megkezdése előtt
legalább 30 nappal. A bejelentő lapon kell megadni az elméleti és gyakorlati foglalkozások
adatait.
A bejelentőhöz csatolni kell továbbá a tanfolyam részletes kiírását, ami a publikusan
megjelent hirdetmény.
A beküldött Tanfolyambejelentőt az Oktatási Bizottság ellenőrzés után hagyja jóvá és végzi
el a képzés MTSZ-nyilvántartásba vételét. Erről írásban értesítjük a tanfolyamot szervező
tagszervezetet, 10 napon belül.
A már folyamatban lévő és a fenti módon be nem jelentett tanfolyamok esetében is kérjük
a tagszervezeteinket, hogy az utólagos tanfolyami bejelentéseket tegyék meg az Oktatási
Bizottságnak.
A tanfolyam megkezdését követő 8 napon belül kérjük az Oktatás Adatkezelése című
dokumentumokat az MTSZ Oktatási Bizottsága részére az oktatas@termeszetjaro.hu email címre elektronikus úton megküldeni.

1. Vizsgabejelentés
A túravezetői és útjelzővezetői tanfolyam-a Felnőttképzési Törvény alapjánminden esetben vizsgával zárul.
A vizsgát, annak lebonyolítása előtt legalább 30 nappal korábban be kell jelenteni az
Oktatási Bizottságnak. 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:

- a rendező szervezet nevét,
- a gyakorlati vizsga megrendezésének dátumát,
- a hegység, vagy tájegység nevét,
- az északi irányt,
- a térképvázlat méretarányát,
- a vizsgapálya légvonaltávját és szintemelkedését,
- a vizsgatúra rajt és cél helyét, megnevezését,
- az időmérő és ellenőrzőpontok helyét és megnevezését,
- az útvonal mentén található jellemző tereptárgyakat, pontokat
- a vizsgapálya készítőjének nevét.
A vizsgabejelentést követően az Oktatási Bizottság megbízást ad a vizsga elnökének a
vizsga lebonyolítására. Erről a tanfolyamot rendező tagszervezetet és a vizsgaelnököt
írásban értesíti.

2. Vizsgajegyzőkönyv
A túravezetői vagy útjelző-vezetői vizsgát követően a vizsgajegyzőkönyvet három
példányban kell elkészíteni.
A

vizsgajegyzőkönyv

elektronikusan

kitölthető

dokumentum,

része

a

tanfolyami

dokumentációs csomagnak.
A kitöltött és a vizsgabizottság elnöke, valamint a vizsgabizottsági tagok által aláírt és a
rendező tagszervezet bélyegzőjével ellátott jegyzőkönyv egy példányát a vizsgát követő
14 napon belül az MTSZ Oktatási Bizottságának kell megküldeni, egy példányát a
tanfolyamot rendező tagszervezet(ek) részére és egy példányát a vizsgán résztvevő
vizsgaelnöknek.
A vizsga zárásával a Túravezetői Adatkezelés című dokumentumokat kérjük az
oktatas@termeszetjaro.hu e-mail címre küldeni.
3. Záró rendelkezések
A beérkezett dokumentumokra a bizottság írásban válaszol, amelyben engedélyezi és
regisztrálja az MTSZ nevében folyó képzéseket.

Amennyiben a Bizottság kifogást talál a beküldött dokumentumokban vagy a fent említett
folyamattal kapcsolatban hiányosságokat tár fel, úgy hiánypótlást kér.
Abban az esetben, ha a kért változtatások pótlása nem elfogadható vagy a kért
dokumentumok nem kerülnek beküldésre határidőn belül, akkor a tanfolyamot elvégzők
számára MTSZ vizsgabizonyítvány, jelvény, illetve MTSZ képesítés nem adható ki.
Kérjük a tagszervezeteket a tanfolyamok szervezése során a fentiek betartására!
Budapest, 2021. szeptember 29.
Magyar Természetjáró Szövetség
Oktatási Bizottsága

