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TURISTA ÚTJELZŐ VEZETŐK KÉPZÉSI ÉS
MINŐSÍTÉSI SZABÁLYZATA

MTSZ
Turistaút Szakbizottság
1. változat, 2016. július 22.
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A Magyar Természetjáró Szövetség Turistaút Szakbizottsága, az Oktatási Bizottság egyetértésével
a hazai útjelzések, jelzésrendszer, valamint úthálózat hosszú távú és egységes fenntarthatósága
végett egy kétszintű képzési illetve minősítési rendszert hirdet mindazok számára, akik a
turistautak
jelzésének
kezelésével
(fenntartásával,
karbantartásával,
létesítésével,
megszüntetésével) foglalkoznak, továbbá elhivatottak e tevékenység folyamatos, kompetens,
innovatív művelése mellett. A turistautak jelzése jelentős részben, de nem kizárólag a festett
útjelzések elhelyezésére, kivitelezésére irányul; mind meglévő útvonalak felújításánál
(karbantartásánál), mind új útvonalak terepi kijelölésénél vagy jelzések megszüntetésénél. Fontos
alapelv, hogy az útjelző tevékenységet az MTSZ Turistaút Szakbizottsága által kiadott,
jóváhagyott, aktuális szakmai útmutatók szerint kell végezni, így ezeknek megfelelően kell az
útjelző képzés és minősítés szempontjait és anyagát mindenkor összeállítani, ill. aktualizálni. Az
MTSZ vagy tagszervezetei által meghirdetett képzések mindenkor az MTSZ Oktatási Bizottság
irányelvei szerint és jóváhagyásával kell, hogy történjenek.

1. szint: (turista) útjelző segéd
Bevezető jellegű oktatás, amely beépíthető túravezetői képzésbe, hallgatói gyakorlatba,
útkijelölési projektbe, jelzésfestő táborba.
A tanuló ezáltal útjelző segéddé válik, s gyakorlottság függvényében - egy vizsgázott/minősített
útjelző vezető koordinálásában - önállóan is dolgozhat (adott szakasz karbantartása, főként lakott
területen vagy egyszerűbb településközi szakaszokon).
Vizsga nincs, a gyakorlati munka szóbeli értékelés alapján kerül véleményezésre. Az útjelző
segédi státusz önmagában informális, nem kerül nyilvántartásba, s az erre vonatkozó oktatás sem
feltétlen tanfolyam jellegű. Az ehhez a szinthez tartozó ismeretek körét e szabályzat 1. sz.
melléklete tartalmazza.
Az ismeretanyag elsajátítása nem kötelező, de ajánlott bemenete a 2. szintű képzésnek.

2. szint: vizsgázott vagy minősített (turista) útjelző vezető
A vizsgázott/minősített útjelző vezető ismeri az útvonaljelzés technikai és elvi szempontjait,
hátterét; ismert és új útvonalat képes önállóan jelezni, meglévő útvonalon karbantartási munkákat
elvégezni. Önállóan szervez, és vezet jelzésfestő munkákat, útjelzőket koordinál, és szakmailag
segíti a munkájukat.
Az útjelző vezetői státusz hivatalos, regisztrált, a vizsgázott (minősített) útjelző vezetők adatait az
MTSZ Turistaút Szakbizottsága tartja nyilván. A státusz rendes megszerzése útjelző vezetői
tanfolyam és vizsga keretében történik (lásd 2/A), kivételes esetben (leginkább az útjelző
tevékenységet a 2014. év előtt megkezdők, tapasztaltak számára) a Turistaút Szakbizottság által
elvégzett minősítés kapcsán is megszerezhető (lásd 2/B).
2/A. Vizsgázott (turista) útjelző vezető
Önálló képzés, amely kimenete olyan útjelző vezető, aki a fentiekhez szükséges kompetenciákkal
rendelkezik. A vizsgázott útjelző vezetőktől elvárt tudás- és ismeretanyagot, valamint a
szükséges kompetenciákat e szabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza.
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A képzés szerkezete:
ELMÉLETI KÉPZÉS




2 darab BELSŐ MODUL:
o VEZETŐI ISMERETEK
o ÚTJELZÉSI ISMERETEK
1 darab KÜLSŐ MODUL:
o TÉRKÉPISMERET ÉS TÁJÉKOZÓDÁS

GYAKORLATI KÉPZÉS




3 darab BELSŐ MODUL:
o ÚTJELZÉS MÓDSZERTANI GYAKORLAT I. (Jelzésfestés technikai ismeretei);
o ÚTJELZÉS MÓDSZERTANI GYAKORLAT II. (Jelzésfestés módszertani ismeretei);
o ÖNÁLLÓ ÚTJELZÉSI GYAKORLAT UTÓMUNKÁJA ÉS KONZULTÁCIÓJA.
1 darab KÜLSŐ MODUL:
o TÁJÉKOZÓDÁSI GYAKORLAT

A képzés elméleti és gyakorlati vizsgával zárul, amelyek sikeres teljesítése esetén a képesítés
feltüntetésre kerül az MTSZ Tagsági Kártya megfelelő rovatában „útjelző vezető (V)”
megjelöléssel.
2/B. Minősített (turista) útjelző vezető
A képzésen kívül megszerzett útjelző vezetői fokozat minősítési szabályait mindenkor a Turistaút
Szakbizottság határozza meg. A minősítési döntést is minden esetben a Szakbizottság vagy az
általa kijelölt személyek végzik, az útjelzési tevékenységet korábban megkezdett, tapasztalt
útjelzők számára, munkájuk értékelésével, a minőség és az aktuális irányelveknek, útmutatóknak
való megfelelés szempontjából. Ennek alapvető szabályait a 7. sz. melléklet tartalmazza.
Részletes, aktuális szabályozását, ill. lehetőségeit a Turistaút Szakbizottság közleményként adja
ki.
A minősítés sikeres teljesítése esetén a képesítés feltüntetésre kerül az MTSZ Tagsági Kártya
megfelelő rovatában „útjelző vezető (M)” megjelöléssel.
Továbbképzési lehetőségek végzett útjelző vezetők számára
A képzéseket szakmai (útjelző) műhelyek, workshop-ok egészíthetik ki. Ezen alkalmak olyan
továbbképzési lehetőségeket nyújtanak a résztvevők számára, amelyek különféle témák kapcsán
az útkijelöléshez kapcsolódó további tevékenységek ismereteit, vagy ahhoz kapcsolódó fontosabb
témaköröket dolgoznak fel.
A továbbképzési lehetőségek javasolt tematikáit e szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.
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A TURISTA ÚTJELZŐ VEZETŐ TANFOLYAMOK KÉPZÉSI SZABÁLYZATA
Általános szabályok

I.

A képzés célja:

A.

Olyan, vizsgázott (turista) útjelző vezető képzése, aki




Elsajátítandó készségek1:

B.






A tanfolyamot elvégző vezető megfelelő kommunikációs, csoportkezelési, szervezési
ismeretekkel rendelkezik.
Képes arra, hogy felismerje a különböző felkészültségű, adottságú és életkorú személyek
és csoportok lehetőségeit és korlátait, és ennek megfelelően választja ki segédeit.
Képes az ismert/új nyomvonalon turista jelzések megfelelő kialakításához, illetve azok
fenntartásához; és ehhez megfelelő szakismerete, helyzetfelismerő és problémamegoldó
képessége van.
Szakmai ismereteinek mélysége elegendő ahhoz, hogy a tudását gyakorlati körülmények
között úgy adja át, hogy a vele dolgozók elsajátíthassák az útjelzés alapvető ismereteit,
miközben a munka során élményszerű ismeretekkel gazdagodnak.
A Vizsgázott (turista) útjelző vezető képzés rendje

C.








1

ismeri az útvonaljelzés technikai és elvi szempontjait, hátterét;
ismert és új útvonalat képes önállóan jelezni, meglévő útvonalon karbantartási munkákat
elvégezni;
önállóan képes szervezni, és vezetni jelzésfestő munkákat, útjelzőket koordinálni, és
szakmailag segíteni a munkájukat.

a vizsgázott (turista) útjelző vezető képesítés megszerzése csak tanfolyam keretén belül
elméleti és gyakorlati vizsga sikeres letétele útján lehetséges.
A képzés a Magyar Természetjáró Szövetség Oktatási-képzési Szabályzatának (MTSZ
OKSZ) megfelelően, jelen képzési szabályzatban leírt kiegészítésekkel, ill. eltérésekkel
történik.
Az MTSZ OKSZ-től való eltéréseket az MTSZ Oktatási és Képzési Bizottságának
(továbbiakban MTSZ OKB) írásbeli engedélyével alkalmazzuk, mely jelen szabályzat
MTSZ OKB általi jóváhagyása kapcsán kerül rögzítésre.
Az itt nem szabályozott kérdésekben az MTSZ OKSZ rendelkezései az iránymutatók.
A képzések és vizsgák kialakításának útjelzés-szakmai kérdéseiben, valamint az erre
vonatkozó felügyeletében az MTSZ Turistaút Szakbizottsága illetékes, s az útjelző
vezetőkről is egységes nyilvántartást vezet. Minden más oktatási, formai és nyilvántartási
ügyben az MTSZ Oktatási Bizottsága, vagy a két szakmai iránytó testület együttesen
illetékes.

Az útjelző vezető készségeinek részletes leírását a 4. számú melléklet tartalmazza.
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D. A tanfolyamon megszerezhető képesítés
A Magyar Természetjáró Szövetség vizsgázott turista útjelző vezetője (MTSZ vizsgázott útjelző
vezetője), vagy rövidebben vizsgázott útjelző vezetője.
E. A vizsgázott turista útjelző vezető képzést szervezők köre
A vizsgázott (turista) útjelző vezető tanfolyam megszervezésére bármely MTSZ tagszervezetnek
lehetősége van, amennyiben megfelel a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek.
Az oktatás-képzés egyaránt szervezhető:
 egyesületi,
 területi,
 országos szakbizottsági keretekben.
A tanfolyam szervező kötelességei

F.

A vizsgázott turista útjelző vezető (tanfolyam) képzést szervező szervezet:




G.

Biztosítja a tanfolyam zavartalan lebonyolításához szükséges helyiséget, az oktatási
segédeszközöket.
Az elméleti és gyakorlati oktatás lebonyolításának anyagi és tárgyi eszközeit.
Az oktatás személyi feltételeit.
Biztosítja a tanfolyam MTSZ OKSZ szerinti adminisztrációt.

A tanfolyam engedélyezése
 A tanfolyam megkezdése előtt az MTSZ OKB-hez címzett, az Oktatási-Képzési
Szabályzatban leírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő engedélykérelmet az
MTSZ Turistaút Szakbizottságánál kell benyújtani, útjelzés-szakmai véleményezésre,
jóváhagyásra.
 A Turistaút Szakbizottság a tanfolyam szakmai feltételeinek vizsgálatát követően
megfogalmazott véleményével együtt továbbítja a kérelmet az MTSZ OKB-hez. Az
engedélykérelem és a feltételek vizsgálatának célja az, hogy a tanfolyamok színvonala
országosan egységesen biztosítható legyen és a tanfolyamon végzettek a „vizsgázott turista
útjelző vezető” címet használhassák.
 Az OKSZ-ben leírt formai és tartalmi követelmények és az MTSZ Turistaút Szakbizottság
által vizsgált szakmai feltételek megléte esetén az MTSZ OKB a szabályzatban leírtak
szerint jár el és engedélyezi az adott képzést, vagy módosítási igényeket fogalmaz meg.

II. Jelentkezés a (vizsgázott) turista útjelző vezetői tanfolyamra
A (vizsgázott) turista útjelző vezetői tanfolyamra a tanfolyam szervezőjénél kell jelentkezni. A
tanfolyamra bárki jelentkezhet, bemeneti szűrés nincs, viszont a tanfolyam kiírásában fel kell
tüntetni, hogy a képzést elsősorban végzett túravezetőknek javasolják, vagy olyan gyakorlott
természetjáróknak, akik alapos, megbízható térképismereti és tájékozódási tudással (készséggel)
rendelkeznek.
A.

III.

A tanfolyamra való jelentkezés feltételei
 a szervező által biztosított jelentkezési lap kitöltése,
 nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájárulásról,
 egyéb, adminisztrációs feltételek teljesítése (esetleg szakosztályi ajánlás megléte).

Tanterv (Képzési rend)
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A Vizsgázott (turista) útjelző vezető tanfolyam elméleti és gyakorlati foglalkozásokból áll.
A. Elméleti oktatás
Az elméleti oktatás az alábbi módokon történhet:




Témakörönként/modulonként szervezett személyes részvételt igénylő előadások;
Távoktatás, vagy előre kiosztott anyag otthoni tanulása kötelező konzultációval;
Bentlakásos, személyes jelenlétet igénylő előadások meghallgatásával.

Az elméleti képzés javasolt minimális óraszáma: 16 óra.
Gyakorlati oktatás

B.

A gyakorlati oktatás során a gyakorlás az oktatási feltételeket maradéktalanul kielégítő terepen
történik.
A gyakorlati képzés javasolt minimális óraszáma: 16 óra.
A tanfolyamon való részvétel teljesítése

C.



A tanfolyamon való részvételnél az elméleti modulokon való részvétel minden hallgató
számára javasolt, de nem kötelező.
A tanfolyam gyakorlati foglalkozásain való részvétel kötelező, ez egyben a vizsgára
bocsátás feltétele is.

A vizsgázott turista útjelző vezető tanfolyam képzési moduljai

D.

A modulok felsorolását az 5. számú melléklet tartalmazza.

IV.
1.
2.
3.
4.

5.

Oktatók
Az egyes modulok oktatóinak az 3. sz. mellékletben leírt végzettséggel és szakismerettel,
gyakorlattal kell rendelkezniük.
A tanfolyam engedélyeztetése során az oktatóknak be kell mutatniuk az iskolai
végzettségüket igazoló okiratot és nyilatkozniuk kell a szakmai gyakorlatukról.
Az oktatók szakmai végzettségének és gyakorlatának megfelelőségét az MTSZ Oktatási
Bizottsága valamint a Turistaút Szakbizottsága ellenőrizheti.
Az oktatókról az MTSZ OKB olyan nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az oktató
nevét, végzettségét, elérhetőségét és azt, hogy az oktató a tanfolyam során mely modulokat
oktathatja. Az útjelző modulokat csak a Turistaút Szakbizottság által jóváhagyott útjelző
oktatók oktathatják.
A Turistaút Szakbizottság az útjelzés-szakmai modulokhoz oktatási segédanyagokat
(prezentációk, jegyzet…) ad közzé, melyek alkalmazása ajánlott, de nem kötelező, részben
vagy egészben az útjelző oktatás és ismeretterjesztés kapcsán (más anyagokba való részben
vagy egészben történő beépítéskor forrásmegjelöléssel) felhasználható. Ezen
segédanyagok mindig az aktuális szakmai útmutatókra való tekintettel alkalmazandók,
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tehát figyelembe kell venni, hogy az útmutatók változásával esetenként elavult
információk is lehetnek bennük. Az oktató mindenkori felelőssége hogy az aktuális
útmutatók szerint oktasson és hívja fel a hallgatók figyelmét különösen a friss változásokra,
ill. aktualizálja a saját anyagait.

V.

Vizsgáztatás rendje

A.

A turista útjelző vezetői vizsgákra való jelentkezés feltételei

1. MTSZ szabvány jelentkezési lap kitöltése,
2. betöltött 18. életév,
3. tanfolyamvezetői javaslat,
4. tanfolyamon való részvétel teljesítése,
5. nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájárulásról,
6. egyéb, adminisztrációs feltételek teljesítése.
Vizsgára jelentkezni a tanfolyam elvégzését követő 3 éven belül lehet.
A vizsga ügymenete, adminisztrációja az MTSZ Oktatási Bizottsága valamint útjelzés-szakmailag
a Turistaút Szakbizottsága felügyelete, valamint az MTSZ OKSZ szerint zajlanak.

VI.

Vizsgák

A tanfolyam elvégzését követően elméleti és gyakorlati vizsgát kell tenni.
Az elméleti és gyakorlati vizsgáztatást az MTSZ központilag végzi, személyi és tárgyi feltételeit
biztosítja.
A vizsga kiírását az MTSZ hivatalos honlapján teszi közzé.
A.

Elméleti (írásbeli) vizsga

Az elméleti (írásbeli) vizsga anyaga az oktatási tematikában szereplő témaköröket öleli fel, a
kérdéssorban elkülönítve szerepelnek a tájékozódási, útjelzés-ismereti, és vezetői ismerettel
kapcsolatos kérdések. Az írásbeli vizsga a következő elemekből, illetve ezek kombinációjából
állhat:
 írásbeli teszt,
 írásbeli vizsga kifejtendő feladatokkal,
 sikertelen írásbeli vizsga esetén szóbeli vizsga.
Az írásbeli kérdéssor kérdéseinek minimum 50%-át az útjelző szakmai ismeretek anyag teszi ki.
Az elméleti írásbeli vizsga kérdéssorát az MTSZ Turistaút Szakbizottsága minden bejelentett
vizsgára külön-külön dolgozza ki. A kérdéssorban szereplő kérdések tartalma minden esetben
összhangban van a szabályzat 4. és 5. sz. mellékletében szereplő témakörökkel, illetve az
oktatáshoz kiadott szakmai anyagok tartalmával.
B.

Gyakorlati vizsga
1. A gyakorlati vizsgát az elméleti ismeretek gyakorlati megvalósításának, a tananyag
készségszintű elsajátításának ellenőrzésére kell építeni.
2. A gyakorlati vizsgának két részből kell állnia:
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a. tájékozódás gyakorlati ismeretek, melynek keretében az önálló tájékozódási
készség felmérésére kerül sor (térképen kijelöl útvonal követése, illetve térképen
megjelölt pontok megtalálása terepen)
b. jelzésfestés gyakorlati ismeretek, melynek során a hallgatónak önállóan kell jelzést
festenie, valamint a már meglévő jelzések értékelése kérhető számon.
A vizsgák lebonyolítása

C.

Az elméleti (írásbeli) és gyakorlati vizsgát javasolt, de nem kötelező azonos napon lebonyolítani.
Írásbeli vizsga esetében olyan helyiséget (termet, tantermet) kell biztosítani, ahol a hallgatók
egyéni, önálló feladatmegoldásának körülményei biztosítottak. Az írásbeli vizsgán a
vizsgabizottság legalább két tagjának jelen kell lennie.
Az írásbeli vizsga kérdéssora tartalmazza a megoldásra fordítható maximum időt, ennek
betartatásáért a vizsgabizottság felel.
Az írásbeli vizsga kiértékelése után a sikeres vizsgát tett hallgatók gyakorlati vizsgára
bocsájthatók.
A gyakorlati vizsgán a sikeres írásbeli vizsgát tett hallgatók vehetnek részt.
A gyakorlati vizsgát maximum 10 fős csoportokban kell végrehajtani, egy csoportban két
vizsgáztató személynek kell lennie. A vizsga lebonyolítása során minden hallgatóknak egyenlő
mennyiségű, elméleti kérdésre kell válaszolnia, valamint egyenlő mennyiségű gyakorlati feladatot
(tájékozódás, útjelzés elkészítése) kell végrehajtania.
A gyakorlati vizsga értékelése csoportonként külön-külön történik, a vizsgáztatók az elméleti és
gyakorlati feladatok megoldását, végrehajtását minden hallgatónál külön értékelik.
Mind az írásbeli mind a gyakorlati vizsga esetében a vizsgabizottság vezetője egyéni elbírálási
joggal rendelkezik az alábbi esetek tekintetében:




A minimum megfelelési küszöb határán lévő írásbeli vizsga eredménye szóbeli
vizsgáztatással feljavítható
A vizsga lebonyolítása közben a szabályokat nem betartó hallgatót kizárhatja a vizsgából
Amennyiben a hallgató egy feladat megoldásáért kapott értékeléssel nem ért egyet, a
panasz kivizsgálása után dönthet az eredmény módosításáról.

Minden, a fentiekhez kapcsolódó vizsgabizottsági döntést és intézkedést a vizsga
jegyzőkönyvében hitelesen dokumentálni kell.
A vizsgák értékelése
 A vizsgákon az értékelés módja: megfelelt / nem felelt meg
 Elméleti vizsga esetén a megfelelt minősítéshez témakörönként a kérdések minimum 60
%-ának hibátlan megválaszolása a feltétel.
 A gyakorlati vizsga értékelési szempontjai a 6. sz. mellékletben találhatók.
 A tanfolyam eredményes elvégzéséhez sikeres elméleti és gyakorlati vizsga szükséges.

D.

Javítóvizsga
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1.
2.

VII.
1.
2.

3.
4.

Az írásbeli vizsgán elért eredmény a tanfolyamvezető ajánlásával, szóbeli vizsgával
javítható.
Sikertelen vizsga esetén két alkalommal javítóvizsga tehető.

Vizsgabizottság
A vizsgabizottság legalább 3 tagú.
Az azonos követelmények biztosítása érdekében a vizsgabizottság elnöke csak az MTSZ
Oktatási Bizottsága, valamint Turistaút Szakbizottsága által javasolt vizsgabiztos lehet,
akit az MTSZ OKB kér fel.
A vizsgabizottság tagjai az útjelzés területén jártas, szakértelemmel és gyakorlattal
rendelkező személyek lehetnek, az MTSZ Turistaút Szakbizottság egyetértésével.
A vizsgabizottság tagjairól az MTSZ OKB olyan nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
az vizsgabiztos nevét, végzettségét, elérhetőségét.

VIII. A képesítés kiadásának feltételei
1.

2.
3.

IX.

az útjelzői fokozatnak és a szakterület sajátos feltételeinek meg kell felelni (bemeneti és
egyéb követelmények jelen szabályzat szerint, és a Turistaút Szakbizottság valamint az
OKB mindenkor aktuális, ill. érvényes egyéb közleményei, útmutatói alapján).
a tanfolyamon való részvétel teljesítése.
eredményes elméleti és gyakorlati vizsga letétele.

Más tanfolyamon szerzett turista útjelző (vezetői) végzettség elismerése

Jelen szabályzat kiadását megelőző időszakban más tanfolyamokon szerzett turista
útjelző (vezetői) végzettséget az MTSZ Oktatási Bizottság jóváhagyásával a Turistaút
Szakbizottság az MTSZ minősített turista útjelző vezető egyenértékű végzettségként
elismeri.
2. Erre a következő feltételek egyidejű megléte esetén van mód:
a. A kérelmező a végzettség elismerését írásban kezdeményezi az MTSZ Turistaút
Szakbizottságnál, aki kikéri az MTSZ OKB szakmai véleményét is.
b. A kérelmező a kérelem beadásával egyidejűleg csatolja az általa elvégzett tanfolyam
tematikáját, legalább előadásonként részletezve az oktatott tananyagot, az oktatás
óraszámát, és a tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítványt vagy oklevelet. A más
tanfolyamon szerzett végzettség abban az esetben ismerhető el, ha a tematika legkevesebb
75 %-ban azonos az 5. sz. mellékletben szereplővel, és az óraszám eléri a jelen
szabályzatban meghatározott minimum mennyiséget.
3. Az elismert képzést követően határozott idejű minősítés kerül kiadásra az MTSZ Turistaút
Szakbizottság által a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint.
1.

X.

Nyilvántartás

A tanfolyamok az MTSZ OKB, az MTSZ OKSZ szerinti tanfolyami nyilvántartásán túl a sikeres
vizsgát tett vizsgázott (turista) útjelző vezetői képesítést megszerzett vagy a szakmai
kompetenciát más módon megszerzett, de az MTSZ által elismert minősített (turista) útjelző
vezetőkről az MTSZ Turistaút Szakbizottsága nyilvántartást vezet. A vizsgázott/minősített útjelző
vezetők és a minősítési folyamatban lévők listája (személyes adatok nélkül, de MTSZ tagszervezet
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és útjelzési terület/útvonal(ak) megjelölésével) nyilvános, az MTSZ honlapján vagy más, a
Szövetség által megadott felületről elérhetővé kell tenni.

XI.
A.

A vizsgázott/minősített (turista) útjelző vezetői képesítés elismerésének
külső formái
Útjelző vezetői vizsgabizonyítvány:
1. Formáját és szövegét az MTSZ OKSZ I. sz. melléklete tartalmazza.2

2. A vizsgabizonyítványt mind a tanfolyamot szervező szervezet, mind pedig a
vizsgabizottság elnöke bélyegzővel és aláírással hitelesíti.
B.

2

Útjelző vezetői igazolvány:
1. Az útjelző vezetői igazolványa az MTSZ Tagsági Kártyája. A Tagsági Kártyán az útjelző
vezetői képesítés akkor jeleníthető meg, ha a vizsgabizonyítvány vagy minősítés alapján
az MTSZ Tagsági Kártya nyilvántartó rendszerébe a vizsgázott, ill. minősített (turista)
útjelző vezető végzettség bejegyzésre kerül, és ezt az MTSZ Oktatási Bizottsága, vagy a
Turistaút Szakbizottsága visszaigazolja.
2. Az MTSZ Tagsági Kártya, mint útjelző vezetői igazolvány a turista útjelző vezetői
tevékenység jogosultságát (önálló útjelző munka, ill. útjelző munka vezetése) igazolja. A
kártyát útjelzés kialakítása közben a tulajdonosa tartsa magánál.

A vizsgabizonyítvány formáját, és tartalmát illetően az OKSZ 1. számú melléklete ad
iránymutatás, amely hasonló az egyéb szakágakban kiadott bizonyítványok mintájához.
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XII.

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: „Útjelző segéd” szint oktatási tematika
2. sz. melléklet: Továbbképzési lehetőségek végzett útjelző vezetők számára
3. sz. melléklet: Útjelző vezető tanfolyam szakmai moduljait oktatókkal szembeni elvárások
4. sz. melléklet: Elvárások az „MTSZ útjelző vezetője” címmel kapcsolatban
5. sz. melléklet: Az útjelző vezető képzés oktatási tematikája
6. sz. melléklet: Jelzésfestés gyakorlati vizsga értékelési szempontok
7. sz. melléklet: Az útjelző vezetői minősítés általános szabályai
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1.

SZÁMÚ MELLÉKLET

Útjelző segéd oktatási tematikája

téma/tárgy

tantermi
óra

Bevezetés a gyalogos útvonalak kijelölésébe

1

Útjelzési módszertan alapjai

1

terepi
óra

A jelzések elhelyezésével és felfestésével kapcsolatos általános
szempontok, tipikus jelzési módok és szóhasználat, egyszerű példák.

Eszközhasználat és festéstechnika,
munkavédelem

2

Útjelzési módszertan gyakorlat - alapszint

4

Vizsga: nincs, a gyakorlati munka szóbeli
értékelése.
Összesen 1x2 óra ea. + 1 nap (1x6óra) gyak.
[min.]

2

tartalom
Mi a jelzett turistaút, útjelzés, úthálózat, szerepe és jelentősége - bevezető
szempontok és áttekintés.

6

Adott helyre jelzés felfestésének elsajátítása különféle tereptárgyakon és
fákon; sablon és eszközök használata, nyíl és nyíl nélküli jelzés, alapvető
munkavédelmi szempontok.
A jelzések elhelyezésének, szerepének és sűrűségének, a kétirányú festés és
a csatlakozás-fonódás szempontjainak ismerete és gyakorlati alkalmazása
alapszinten.
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Továbbképzési lehetőségek végzett útjelző vezetők számára
téma/tárgy

tantermi
óra

terepi
óra

A magyarországi útjelzésrendszer története, kialakulása; külföldi útjelzésrendszerek, az útjelzési rendszer elmélete (Rainer Brämer), gyakorlati
példákon való szemléltetése.

Úthálózatok, jelzésrendszerek - haladó

3

Útirányjelző táblák tervezése

2

Turisztikai szempontok - prémium útvonalak
kialakítása

3

Útvonalfelmérés, ellenőrzés és minősítés

2

6

Útvonal-kijelölés oktatása

1

6

Tematikus és egyéb útvonalfajták

3

Szövetségi térinformatika és portál kezelés

3

… (nyitott tematika)

tartalom

6

6

Az útirányjelző táblák rendszerszerű tervezési módszertana, gyakorlása.
Az Eurpe Mobility és a Leading Quality Trails - Best of Europe
rendszerek ismerete.
Az útvonalak és útjelzések állapotának, minőségének felmérése és
értékelése, az útvonalak turisztikai minősítésének rendszere és gyakorlati
alkalmazása.
Oktatási módszertan és gyakorlati alkalmazása ("éles" gyakorlat
tanulókkal).
Különféle témájú útvonalak (pl. zarándokút, zöldút, emlékút, tanösvény)
hátterének és szempontjainak ismerete.
A szövetségi térinformatikai és portál rendszer bemutatása, használata
útvonal kezelési szempontból.
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3.

SZÁMÚ MELLÉKLET

A szakmai modulok oktatóival kapcsolatos feltételek, követelmények

I. Az útjelző ismeretek (elmélet és gyakorlat) oktatására csak olyan személy jogosult (MTSZ által
jóváhagyásra beterjesztett útjelző vezetői tanfolyamra vonatkozóan), aki a Turistaút Szakbizottságnál
oktatói igénnyel bejelentkezett, és a Szakbizottság a képzettsége, gyakorlata, referenciái alapján útjelző
oktatóként jóváhagyja, s az Oktatási Bizottság számára ajánlja. A Turistaút Szakbizottság ajánlásában
az alábbiakra kell, hogy tekintettel legyen:
Kötelező szempontok:



az útjelző oktató legalább minősített vagy vizsgázott útjelző vezető legyen,
2 éven belül készült útjelző (vezetői) munkájának terepi értékelése – ehhez mintaútvonal
megadása, elvégzett terepi értékelés és ez alapján a Turistaút Szakbizottság véleményezése
szükséges (az értékelés osztályzatát is figyelembe véve). Ez alól különleges esetekben és külön
kérésre a Turistaút Szakbizottság szakmai alapon felmentést adhat.
 min. 1 éves útjelző vezetői vagy önálló útjelzői gyakorlat (a legkorábbi saját felelős jelzésfestő
munkáját a képzés kezdetét megelőző naptári év(ek)ben végezte),
Ajánlott, a bizottság pozitív döntését segítő szempontok:
 a mintaútvonal terepi értékelése kiemelkedő minőségű útjelző munkavégzési képességről tesz
tanúbizonyságot az útjelzés értékelési szempontok szerint,
 esetleges korábbi útjelző oktatási tapasztalat (még nem központilag jóváhagyott korábbi útjelző
képzésen, bevezető útjelző gyakorlat tartásában vagy más, az útjelzéshez kapcsolódó korábbi
oktatási tevékenység),
 más útjelző vezetők ajánlásai,
 korábbi és jelenlegi útjelző tevékenység, referenciák, státus (pl. tagszervezeti/megyei technikai
vezető),
 oktatási kompetenciák (pl. tanári szakma előny).
Az oktatói státust a Szakbizottság határozott (konkrét időszakra vagy tanfolyamhoz kötötten) vagy
határozatlan időre adhatja meg. Határozatlan időre csak oktatói gyakorlattal rendelkezők kaphatják
meg.

II. A tájékozódási és egyéb vezetői ismeretek oktatói azok lehetnek, akik e szakismereteket a
középfokú (bronzjelvényes) gyalogos túravezetői képzés keretében oktathatják (ld. a mindenkori,
túravezetőkre vonatkozó oktatási szabályzatot – Oktatási Bizottság hatásköre).
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4.

SZÁMÚ MELLÉKLET

A VIZSGÁZOTT ÚTJELZŐ VEZETŐ FOKOZAT ELVÁRÁSAI
(TUDÁS, KÉSZSÉG, KOMPETENCIA)

I. Tájékozódás
1. Új útvonal kijelöléséhez a térkép alapján útvonaljavaslat készítése
2. Meglévő útvonal módosításához a térkép alapján útvonaljavaslat készítése
3. Terepi bejáráshoz térképi kijelölés alapján történő terepi tájékozódás
4. Terepi munka közben térkép / terep egyeztetése (térképhibák korrigálása)
5. Terepi munkaközben megváltozott útvonal átvezetése a térképre
6. Új nyomvonalváltozatok felderítése, megalkotása a terepen

II. Útjelzési ismeretek
1. Gyalogos turistaút-hálózat tervezése, úthálózathoz illeszkedő módosítások, új utak tervezése
(egyeztetés, engedélyeztetés) – a magyarországi jelzésrendszer sajátosságainak megfelelően
2. Új útvonal kijelölése, vagy meglévő jelzett út felújítása (tervezés és megvalósítás vezetése)
3. Útjelzések a nyomvonalnak és terepviszonyoknak megfelelő sűrűségben, helyen és módon való
elhelyezése – az alapvető jelzési módok, és alkalmazási elveik
4. Csomópontok, és körültekintést igénylő helyek/szakaszok szakszerű kijelölése - speciális
jelzési módok, és csatlakozások, fonódások alkalmazása
5. Útjelzések szakszerű felfestése különböző fákra, egyéb tereptárgyakra, felületekre. Felület
előkészítése, sablon használata, a láthatóság biztosítása
6. Nem festett jelek, oszlopok és táblák helyének tervezése, felmérése és a kihelyezés művezetése
7. Hibafelderítés, és azok bejelentése: az útvonalak járhatósága, jelzések, táblák tartalmi és
állapoti felmérése
8. Nyomvonal-módosítás, megszüntetés kezdeményezése, tervezése és megvalósítása
9. Útjelző és csomóponti táblarendszer tervezése, szakértése
10. Nyomvonalakkal és kijelölésükkel/felépítésükkel kapcsolatos
területkezelői egyeztetések lefolytatása, terepi bejárással

hivatalos

partneri- és

11. A tervezett/elvégzett munkák dokumentálása, kommunikálása
12. A leendő útjelző segédek szakmai felkészítése, beleértve az alapvető munkavédelmi ismeretek
átadását is.
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III. Vezetői ismeretek
A/ Túrák szervezése
1. Terepi bejárások megtervezése tervezett útjelzési munkához
1.1: Terep megközelítése, logikus bejárási útvonal megtervezése
1.2: Hosszabb útvonal napi szakaszokra, vagy több bejárásra (több csoport) történő elosztása
2. Napi bejárások megtervezése, útvonaladatok (távolság/szintemelkedés) lemérése térképről
2.1: Indulási és érkezési idők tervezése
2.2: Pihenők tervezése
3. Felszerelések összeállítása
3.1 : Egyéni felszerelések (öltözet, kiegészítők)
3.2 : Útjelzéshez szükséges felszerelések
4. Létszám tervezése, résztvevők elosztása
B/ Csoportvezetés
1. Útjelző munkák terepi lebonyolítása
1.1 : Erdőben tartózkodás szabályainak ismerete és betartatása
1.2 : Csoport vezetése, csoporttagok problémáinak kezelése
1.3: Csoport munkájának szakmai vezetése, felügyelete
2. Rendkívüli helyezetek megoldása
2.1 : Elsősegély nyújtása szükség esetén
2.2: Veszélyhelyzetek lehetőség szerinti megelőzése, felimerése és kezelése
3. Terepi munka dokumentációja
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5. SZ. MELLÉKLET

AZ ÚTJELZŐ VEZETŐ KÉPZÉS OKTATÁSI TEMATIKÁJA
I. Tájékozódás
1: Turistatérkép ismeretek
1.1. A turistatérkép tartalma és ábrázolása
1.1.1 : A méretarány szerepe, távolságmérés a térképen
1.2. A szintvonalas domborzatábrázolás
1.2.1 : A domborzatinformációk kiolvasása, szintemelkedés megállapítása térkép
segítségével
1.3. Vízrajz, növényzet, úthálózat és mesterséges tereptárgyak ábrázolása
2. A jelzett turistaút-hálózat és ábrázolása a térképen
3. A tájoló felépítése és használata
4. Irányszög mérés terepen és térképen
5. Alapvető tájékozódás térkép és tájoló segítségével (elmélet+gyakorlat)
5.1. Térkép irányok levétele, és terepen történő egyeztetése
5.2. Terepi irányok levétele, és térképen történő egyeztetése
5.3. Iránymenet tervezés és végrehajtás
5.4 : Álláspont meghatározás oldalmetszéssel
6. Helymeghatározás tájoló nélkül (elmélet+gyakorlat)
6.1. A térkép jeleinek azonosítása a terepen
6.2. Tereppontok, tereptárgyak jeleinek azonosítása a térképen
6.3. Térképen nem ábrázolt tereptárgyak helyének meghatározása
6.4. Álláspontunk meghatározása tereptárgyak segítségével

7. A GPS mint az útjelző vezető segédeszköze
7.1. A GPS alapvető tudnivalói, működési elve
7.2. Tájékozódás, nyomvonalkövetés a GPS segítségével, előre megadott nyomvonal követése
7.3. Útpont rögzítése, pontok módosítása (elmélet és gyakorlat)
7.4. Track (nyomvonalak, útpontok) létrehozása, szerkesztése számítógépen
7.5. Útvonal adatok letöltés készülékről, feltöltése a készülékre
7.6. Gyakorlati ismeretek: GPS használata a terepbejárásokon, túrákon

II. Útjelzési ismeretek
1. Turistahálózat és jelzésrendszer
1.1. Felépítése, történeti és nemzetközi kitekintéssel
1.2. Általános elvek és formátumok, alkalmazási keretei
1.3. Tervezési elvek és szempontok
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2. Speciális és tematikus gyalogos turisztikai és rekreációs útvonalak jelzésrendszerei, azok
kapcsolódásai (pl: tanösvény, zarándokút, zöldút, tematikus turistaút)
3. Útjelzések alapvető elhelyezési szempontjai, általános jelzési módok (elmélet + gyakorlat)
4. Útjelzések speciális formátumai és szempontjai (elmélet + gyakorlat):
4.1. Csomópontok
4.2. Nehezen jelezhető helyek
4.3. Kiegészítő jelzések
5. Útjelzés munkamódszerei, útjelzési munkák típusai (pl.: az út teljes- részleges felújítása, új
útvonal kijelölése, áthelyezése, megszüntetése)
6. Szervezeti és jogi tudnivalók, engedélyeztetés speciális kérdései
7. Nem festett jelek, útjelző táblarendszer tervezési és kihelyezési szempontjai
8. Jelzésfestés kivitelezésének módszerei, eszközei és gyakorlati aspektusai
9. Nyomvonal tervezése, dokumentálása, és az elvégzett munka dokumentálásának szempontjai,
eszközei, módszerei (értékelési alapelvek)

III. Vezetői ismeretek
A/ Túrák szervezése
1. Túratervezési alapszabályok
1.1. Túrakiírás kötelező tartalma
1.2. Létszám tervezése
1.3. Időszükséglet kiszámítása
2. Felszerelés ismeret
2.1 : Turista felszerelések (öltözet és túrafelszerelések, navigációs eszközök)
2.2. A jelzésfestés speciális kellékei
B/ Csoportvezetés
1. A csoportvezető főbb tulajdonságai
2. Fontosabb csoporttag-típusok, tulajdonságaik, csoportban betöltött szerepük
3. Erdei etikett - hogyan viselkedjünk a természetben?
4. Jogszabályismeret (Erdőtörvény, Természetvédelmi Törvény és kapcsolódó rendeletek)
5. Elsősegély és munkavédelmi ismeretek (elmélet + gyakorlat)
6. Útjelző dokumentációs ismeretek
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET
Jelzésfestési gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai
Értékelési szempontok az önállóan felfestett vizsgaútra (mindkét irányból, oda-vissza értendők, az
egész útvonalra, a megmaradt régi jelzésekre is!):
1. HELYES ÚTVEZETÉS:
A jelzések a megfelelő nyomvonalon vezetnek-e?
(a térképen/útkataszterben szereplő nyomvonalat mutatják-e a felfestett jelek,
ill. attól csak nagyon indokolt esetben és mértékig térve el, dokumentálva).
2. FOLYTONOSSÁG+ROBUSZTUSSÁG:
Van-e mindenütt jelzés, ahová kellene?
(az út- és terepviszonyoknak megfelelő sűrűség, folyamatos követhetőség, minden elágazás
megjelölése, irányjelző/behívó/megerősítő jelzések, redundancia ahol indokolt).
3. LÁTHATÓSÁG+EGYÉRTELMŰSÉG:
Ami fel van festve, az jól látható-e, és egyértelmű-e?
(a megfelelő jelzési módok alkalmazása [egypofás/kétpofás/nyíl/sarok/stb...],
úttal bezárt szög, egy- és kétirányú nyilak használata, nyílhegyek iránya,
nem félrevezető/kétértelmű jelzések, menetirányból való láthatóság:
megfelelő tereptárgy és elhelyezés megválasztása, belógó növényzet eltávolítása).
4. CSOMÓPONTOK ÉS KRITIKUS PONTOK:
Jelzett utak találkozása/vége és a nehezen jelezhető helyek, ill. letérési pontok jelzése
egyértelmű és teljeskörű-e?
(csomópontok minden irányból való észrevehetősége, áttekinthetősége, egyértelműsége,
pont az utak végén, a váratlan irányváltások figyelemfelkeltő kijelölése, a tereptárgyak
hiányából, vagy nem megfelelő elhelyezkedéséből adódóan nehezen jelezhető helyeken
[pl. tisztások, bozótos részek] a nyomvonal egyértelmű jelzése speciális jelzési módokkal
(egyértelmű előjelzés, iránymegerősítés, maxi jel, stb.), ill. útjelző oszlopokkal,
vagy azok javaslatával [helyszín és kívánt hely pontosan dokumentálva]).
5. KÜLALAK+KIVITELEZÉS:
A felfestett jelzések szépek, tartósak, megfelelő méretűek és kivitelűek-e?
(a tereptárgynak megfelelő felület-előkészítés, festési fedettség, megfolyás nélkül,
éles körvonalak, megfelelő színek, szabvány mérettől való eltérés csak indokolt esetben,
nyilak egységes formátuma, fehér felületen szürke keret, régi jelzések leszürkítve,
fonódásoknál minden jel mindig szerepel, megfelelő sorrendben).
+1: ÚTMINŐSÉG: (külön kezelendő, nem elsősorban a jelzésfestőn múlik!)
Az útvonal jól és biztonságosan járható-e?
(belógó ágak és bozót hiánya, kimosottság/alámosottság van-e, oldalazó ösvény vízszintes
felületű, és nem csúszós-e oldalra, fahidak/korlátok/létrák jó állapotúak, és ott vannak ahol kell,
úton nincsenek keresztbe dőlt fák és egyéb akadályok, jellemzően nincs sártenger, ill. szemét).
Értékeléskor a pontos javítási, fejlesztési pontok meghatározása szükséges.
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Sürgősségi/fontossági besorolás a szükséges utómunkák meghatározásakor:
A: kritikus (igen rossz, félrevezető, nagyon veszélyes, rossz útvezetés, stb.),
B: sürgős (nem egyértelmű, hiányos, könnyű letévedni az útról, kevésbé jó útvezetés),
C: közepes (egyértelműség, láthatóság, külalak javítása szükséges, de nem kritikus),
D: ráér ("szépséghiba", tartósság erősítése szükséges).
Jelzésfestő gyakorlati vizsga értékelő osztályzatok:
(a fenti szempontok szerint külön-külön
értékelendő, átlagolandó)
1.elégtelen, 2.elégséges, 3.közepes, 4.jó, 5.jeles (továbbá + ,– jel lehet az
árnyalásra,
pl.
5+,
4–)
[Értékeléskor az A típusú hiba kizáró (elégtelen), a B típusú hibák pedig helyben javítandók.
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7.
AZ

SZÁMÚ MELLÉKLET

ÚTJELZŐ VEZETŐI MINŐSÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Az útjelző vezetői minősítés elsődleges célja a tapasztalt útjelző vezetők kompetenciájának képzés, ill.
vizsga nélküli elismerése és az útjelző vezetői jogosultság biztosítása, az útjelző munkának a
minősítéskor aktuális szabályzatok szerinti megfelelőségének vizsgálata és építő jellegű
észrevételezése, az egységesség érdekében.
IGÉNYBEJELENTÉS
 A minősítéshez minden esetben a Turistaút Szakbizottság felé történő regisztráció és
igénybejelentés szükséges.
 Az igénybejelentésnek része kell legyen, hogy az illető mióta fest (önállóan), s meg kell
jelölni egy egyértelműen azonosítható, kb. 3 km hosszú mintaútvonalat, melyet a
közelmúltban festett/újított fel (önállóan végezte vagy szakmailag vezette a munkát).
 Az igénybejelentés részét képezi a részletes fotódokumentáció: hozzávetőlegesen 200 mként 2 db kép készítése mindkét irányba a jelzésről, egy távoli (melyen látszik jelzés
elhelyezkedésének környezte) és egy közeli kép (melyen maga a jelzés minősége látszik).
Az elágazásoknál, csomópontoknál, kritikus pontoknál szintén egy közeli és egy távoli kép
szükséges. Fonódásokról szintén közeli és távoli kép készítése ajánlott. Minden speciális
megoldás, eset lefotózása a legelőnyösebb és legtöbbet mondó szögből és távolságból.
 A jelzésfestő az igénybejelentéssel felelősen nyilatkozik arról, hogy a megadott útvonalon
az útjelzési munkát ő önállóan végezte, ill. szakmailag vezette (személyesen közreműködött
a szakmai vezetésben és felelősséget vállal a munkájáért), az esetlegesen beküldött
kapcsolódó dokumentációk is az adott útvonalról szólnak (pl. képek, feljegyzések).
 A mintaútvonalhoz, ill. annak jelzéséhez megjegyzést is fűzhet a minősítést igénylő
jelzésfestő (pl. ha nyílt területen útjelző oszlop kihelyezése szükséges, melynek
kivitelezésére nem volt mód a jelzésfestés keretében, de a jelzésfestő tudja, hogy erre az
adott helyen szükség van), s ez beszámítható az értékelésébe.
A MINŐSÍTÉS HATÁLYA
 Az útjelző vezetői minősítés határozott időre (általában 5 évre) adható meg. A minősítés
eközben évente automatikusan megújításra kerül, hacsak valamely okból (az útjelző vezető
kérelmére vagy az MTSZ Turistaút Szakbizottsága által súlyos okból való visszavonás által)
ez nem szükséges vagy lehetséges.
 A minősítés rendes esetben sikeres terepi értékelést követően szerezhető meg. A következő
5 éves időre is rendes esetben új mintaútvonal alapján kell kérni az értékelést és a minősítés
meghosszabbítását. A minősítés meghosszabbítását legkésőbb a lejárat előtt 6 hónappal kell
kezdeményezni az MTSZ Turistaút Szakbizottságnál.
 Kivételes esetben az igénybejelentés részét képező fotódokumentáció alapján, terepi
értékelés nélkül is megadható a minősítés, de csak max. 2 éves időre. A korábban más
rendszerben tanfolyamot végzettek is automatikusan ebbe a kategóriába esnek. Ezen
kétéves idő során terepi értékelés kérhető, ill. folytatható, mely ha a minősítés idejének
lejártáig nem történik meg, a határozott idejű minősítés a Szakbizottság döntésével
meghosszabbítható.
TEREPI ÉRTÉKELÉS
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A mintaútvonal terepi értékelését az Útjelzések terepi értékelése c. szakmai útmutató szerint
legalább egy értékelőnek el kell végeznie (értékelhetetlen vagy kétes értékelés esetén több
értékelő is értékelhet).
Az értékelés elvégezhető önkéntes alapon, a Turistaút Szakbizottsághoz való beküldéssel,
vagy a Turistaút Szakbizottság felkérésére.
Az értékelési dokumentációban lévő terepi hivatkozásoknak egyértelműen azonosíthatónak
kell lenniük. Az értékelő az értékelés beküldésével/leadásával nyilatkozik arról, hogy
személyesen bejárta az útvonalat, ill. annak meghatározott részét, és az értékelése legjobb
tudása szerint tükrözi a útvonal jelenlegi útjelzési állapotait (pl. a kapcsolt fotók akkor és
ott készültek).
Az értékelő lehetőség szerint vizsgázott/minősített útjelző vezető vagy útjelző oktató
legyen. Ha erre nincs lehetőség, ettől a Turistaút Szakbizottság eltekinthet, tekintettel az
értékelő tényleges útjelző szakmai kompetenciájára, az értékelési dokumentáció
színvonalára.
Az értékeléshez a Turistaút Szakbizottság vagy az MTSZ tagszervezetek oktatást is
szervezhetnek, melynek elvégzése ajánlott, de nem kötelező.

MINŐSÍTÉSI DÖNTÉS
 A minősítésről minden esetben a Turistaút Szakbizottság vagy az általa kijelölt személy(ek)
dönt(enek), a rendelkezésre álló információk (dokumentációk), beérkezett értékelés(ek)
alapján. A negatív döntést minden esetben indokolni kell3, szöveges észrevételezéssel,
kiemelve a munka látható erősségeit és azt, hogy hogyan miben lehetne még jobban, az
útmutatóknak megfelelően dolgozni.
 A minősítés megszerzéséhez gyenge minőségű vagy hibás, hiányos munka esetén a
szakbizottság utómunkát írhat elő a mintaútvonalon. Ilyen esetben vagy az utómunka
elvégzése, vagy más mintaútvonal választása és értékelése szükséges a minősítéshez.
(Előfordulhat, hogy az utómunka a jelzésfestés óta bekövetkezett terepi változások folytán,
s így nem a jelzésfestő hibájából válik szükségessé, de figyelembe kell venni, hogy a terepi
értékelés a jelen állapotot tudja dokumentálni és a minősítési döntést is csak ez alapján lehet
meghozni. Indokolt, valamint kétes esetben (például: láthatóan végig nagyon jó a jelzés,
azonban egy szakaszon van teljes hiány, és ez sejthető, hogy nem a jelzésfestőnek tudható
be, hanem esetenként a fakivágásoknak) a minősítési döntéshez a minősítendőtől kiegészítő
tájékoztatást kérhet be a Turistaút Szakbizottság a festési munkára vonatkozóan (az adott
szakaszon hova festenek). A minősítési döntés során mérlegelni kell az így kapott
információt).
 A minősítés elutasítása esetén a minősítést igénylő második értékelést kérhet ugyanarra az
útvonalra vagy más mintaútvonalat választva új minősítési folyamatot indíthat. A sikeres
minősítést is meg lehet ismételni, az értékelés javítása (pontszámok növelése) céljából (pl.
oktatói státus igénylése kapcsán).
A további, részletes minősítési szabályokat a Turistaút Szakbizottság mindenkor aktuális, érvényes
közleményei tartalmazzák.
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Pozitív döntés esetén az indoklás nem kötelező, azonban ajánlott érvényű. Amennyiben az indoklás
elmarad, úgy a pályázó írásban kérheti a Turistaút Szakbizottságot ennek pótlására, amely szerv
ennek köteles eleget tenni.

