VÍZITÚRA SZAKBIZOTTSÁG

A középfokú vízitúra vezető képzés szabályzata - 2014
I. Általános szabályok
A.

A képzés célja:
1. Olyan vízitúra vezető képzése, aki képes normál és speciális síkvízi túrák megszervezésére és
biztonságos lebonyolítására.
2. Más ország síkvizein az érintett ország nemzeti szabályzása az irányadó.
3. Vadvízi és tengeri túravezetésre a középfokú vízitúra vezető végzettség nem jogosít.

B.
1.
2.

3.
4.

5.

Elsajátítandó készségek:
A tanfolyamot elvégző vízitúra 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 megfelelő nehézségű túrát tud összeállítani a
számukra.
Képes a biztonságos vízitúrázás körülményeit megteremteni és fenntartani, ehhez megfelelő a
szakismerete, a helyzetfelismerő és problémamegoldó képessége.
Szakmai ismereteinek mélysége elegendő ahhoz, hogy a tudását gyakorlati körülmények
között úgy adja át, hogy a vele túrázók elsajátíthassák a vízitúrázás alapvető ismereteit,
miközben a vízitúra során élményszerű ismeretekkel gazdagodnak.
Ismerje a vízitúrára, biztonságos vízi közlekedésre vonatkozó szabályokat.
A vízitúra vezető képzés rendje

C.

1.
2.
3.

4.
5.

A vízitúrázás veszélyes üzem és ezért a jelen szabályzat betartása kötelező.
Vízitúra vezetői képesítés megszerzése csak tanfolyam keretén belül elméleti és
gyakorlati vizsga sikeres letétele útján lehetséges.
A vízitúra vezető képzés a Magyar Természetjáró Szövetség Oktatási-képzési Szabályzatának
(MTSZ OKSZ) megfelelően, a vízitúra vezető képzése szabályzatában leírt eltérésekkel
történik.
Az MTSZ OKSZ-től való eltéréseket az MTSZ Oktatási és Képzési Bizottságával
(továbbiakban MTSZ OKB) egyeztetve alkalmazzuk.
Az itt nem szabályozott kérdésekben az MTSZ OKSZ rendelkezései az iránymutatók.

D.
A tanfolyamon megszerezhető képesítés
A Magyar Természetjáró Szövetség vízitúra vezetője (MTSZ vízitúra vezetője)
E.
A vízitúra vezető képzést szervezők köre
A középfokú vízitúra vezető tanfolyam megszervezésére bármely MTSZ tagszervezetnek lehetősége
van, amennyiben megfelel a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek.
Az oktatás-képzés egyaránt szervezhető
1. egyesületi
2. országos szakbizottsági
keretekben.
F.
A tanfolyam szervező kötelességei
A vízitúra vezető képzést szervező szervezet:
1. Biztosítja a tanfolyam zavarmentes lebonyolításához szükséges helyiséget, az oktatási
segédeszközöket.
2. Az elméleti és gyakorlati oktatás és vizsga lebonyolításának anyagi és tárgyi eszközeit.
3. Az oktatás és vizsga személyi feltételeit.
4. Biztosítja a tanfolyam MTSZ OKSZ szerinti adminisztrációt
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G.

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 Vízitúra Szakbizottságánál kell (MTSZ VSZB) benyújtani.
2. A Vízitúra 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 az „MTSZ vízitúra
vezetője” címet használhassák.
3. Az Oktatási-Képzési Szabályzatban leírt formai és tartalmi követelmények és az MTSZ VSZB
által vizsgált szakmai feltételek megléte esetén az MTSZ OKB az Oktatási-Képzési
Szabályzatban leírtak szerint jár el és engedélyezi az adott képzést.
1.

II. Jelentkezés a vízitúra vezetői tanfolyamra
A vízitúra vezetői tanfolyamra a tanfolyam szervezőjénél kell jelentkezni.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

III.

A vízitúra vezetői tanfolyamra való jelentkezés feltételei
A szervező által biztosított jelentkezési lap kitöltése
egészségi alkalmasságról és úszástudásról való nyilatkozat
vízitúrázói tapasztalat igazolása vagy arról nyilatkozat
Betöltött 17. életév
nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájárulásról
A tanfolyami díj befizetése
egyéb adminisztrációs feltételek teljesítése

A tanfolyam menete, képzési rend

A vízitúra vezető tanfolyam legkevesebb 120 órás időtartamban elméleti és gyakorlati
foglalkozásokból áll.
A.
Elméleti oktatás
Az elméleti oktatás kétféle módon történhet:
1. Témakörönként szervezett személyes részvételt igénylő előadások
2. Távoktatás vagy előre kiosztott anyag otthoni tanulása kötelező konzultációval
Az elméleti képzés javasolt óraszáma: 45-55 óra
B.
Gyakorlati oktatás
A gyakorlati oktatás során gyakorlás történik:
1. szárazföldön
2. állóvízen
3. folyóvízen
A gyakorlati képzés javasolt óraszáma: 65-75 óra
C.

A tanfolyamon való részvétel teljesítése
1. A tanfolyamon való részvétel akkor teljesíthető, ha az elméleti és a gyakorlati képzéseket a
hallgató legalább 80%-ban látogatta.
2. Ez egyúttal a vizsgára bocsátás feltétele is.

D.
1.
2.

A vízitúra vezető tanfolyam képzési moduljai
A modulok felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.
A képzési modulok a tanfolyam előadásai és gyakorlatai során összevonhatók.
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E.

Felmentések
A tanfolyamra jelentkezéskor az egyes modulok elvégzése alól a modulnak megfelelő szakmai
végzettség esetén felmentés kérhető.
2. A végzettségről szóló igazolást, bizonyítványt a tanfolyam szervezőjének be kell mutatni,
másolatát le kell adni.
3. A felmentésről a tanfolyam szervezőjének javaslata alapján az MTSZ VSZB dönt.
1.

IV.
1.
2.

3.
4.

V.
A.

Oktatók
Az egyes modulok oktatóinak az 1. számú mellékletben leírt végzetséggel és szakismerettel,
gyakorlattal kell rendelkezniük.
A tanfolyam engedélyeztetése során az MTSZ VSZB oktatói nyilvántartásában még nem
szereplő oktatóknak be kell mutatniuk az iskolai végzetségüket igazoló okiratot és
nyilatkozniuk kell a szakmai gyakorlatukról.
Az oktatók szakmai végzettségének és gyakorlatának megfelelőségét az MTSZ VSZB
ellenőrzi.
Az oktatókról az MTSZ VSZB olyan nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az oktató nevét,
végzettségét, elérhetőségét és azt, hogy az oktató a tanfolyam során mely modulokat
oktathatja.

Vizsgáztatás rendje

A vizsgára bocsátás feltételei
1. a túravezetői fokozatnak és a szakág sajátos feltételeinek meg kell felelni
2. a gyakorló túrákon, táborozásokon való részvétel

B.
1.
2.
3.
4.
5.

A vízitúra vezetői vizsgákra való jelentkezés feltételei
MTSZ szabvány jelentkezési lap kitöltése
tanfolyamvezetői javaslatrögzített elvárásokat teljesítette
A képzési egységekről való hiányzása nem haladja meg a 20%-ot
nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájárulásról
egyéb adminisztrációs feltételek teljesítése
Vizsgára jelentkezni a tanfolyam elvégzését követő 3 éven belül lehet.

C.
D.
1.

VI.
A.

A vízitúra vezetői vizsgák ügymenete (adminisztrációja)
A vízitúra vezető vizsgák az MTSZ OKSZ szerint zajlanak.

Vizsgák
A tanfolyam elvégzését követően elméleti és gyakorlati vizsgát kell tenni.

Elméleti vizsga
Az elméleti vizsgáztatás modulonként összevont képzési egységenként, vagy az összes
elméleti modulból együttesen történik, az egyes modulokhoz leginkább illeszkedő módon.
2.
Az elméleti vizsga a következő elemekből, illetve ezek kombinációjából állhat:
a. írásbeli teszt
b. írásbeli vizsga kifejtendő feladatokkal
c. házi dolgozat
d. szóbeli vizsga
3.
A vizsgán a feladatok mennyisége a tanfolyami modulok óraszámával arányos és a tananyag
számonkérésére alkalmas mennyiségű kérdést tartalmaz.
4. A vizsga feladatsorok és a vizsga módszerek összeállítása a vizsgabizottság vezetőjének a
feladata és felelőssége.

B.
1.
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C.

Gyakorlati vizsga
1. A gyakorlati vizsgát az evezéstudás és a vízitúra során előforduló helyzetek gyakorlati
megvalósításának a készségszintű elsajátításának ellenőrzésére kell építeni.
2. Az evezés vizsgafeladatokat túrakajakban és túrakenuban kell teljesíteni. (kitűzött

vizsgapályán)
3.
4.

D.

A gyakorlati vizsgának legkevesebb 3, ebből legalább1 összetett feladatból kell állnia.
A vizsga feladatsorok és a vizsga módszerek összeállítása a vizsgabizottság vezetőjének a
feladata és felelőssége.

A vizsgák értékelése
1. A vizsgákon az értékelés módja: megfelel/nem felel meg
2. A megfeleléshez legalább 70% eredményt kell elérni.
3. A tanfolyam eredményes elvégzéséhez minden modulból eredményes vizsga szükséges.

E.
1.
2.

F.
1.
2.
3.

VII.
1.
2.
3.
4.

VIII.

Javítóvizsga
Bármely modulból tett sikertelen vizsga esetén 2 alkalommal javítóvizsga tehető.
3 sikertelen vizsga esetén csak a tanfolyami modulon való ismételt részvételt követően tehető
újabb vizsga.
Az MTSZ vízitúra vezetői képesítés kiadásának feltételei
betöltött legalább 18. életév
érvényes MTSZ tagság
eredményes elméleti és gyakorlati vizsga

Vizsgabizottság
A vizsgabizottság legalább 3 tagú, vezeti a vizsgabizottság vezetője.
Az azonos követelmények biztosítása érdekében a vizsgabizottság vezetője csak az MTSZ
VSZB által javasolt személy lehet, akit az MTSZ OKB kér fel.
A vizsgabizottság tagjai a vízitúrázás területén jártas, szakértelemmel és gyakorlattal
rendelkező személyek lehetnek, az MTSZ VSZB egyetértésével.
A vizsgabizottság tagjairól az MTSZ VSZB olyan nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az
vizsgabiztos nevét, végzettségét, elérhetőségét.

Vizsgaszervezők

A vizsga megszervezéséért és bonyolításáért a Vizsgabizottság vezetője a felelős.

IX. Más, nem a jelen szabályzat szerint szervezett tanfolyamon szerzett
vízitúra vezetői végzettség elismerése
Jelen szabályzat kiadását megelőző időszakban más tanfolyamokon szerzett vízitúra vezetői
végzettséget az MTSZ VSZB javaslatára az MTSZ OKB az MTSZ középfokú vízitúra vezetői
végzettségével egyenértékű végzettségként elismeri.
2. Erre a következő feltételek egyidejű megléte esetén van mód:
a. A kérelmező a végzettség elismerését írásban kezdeményezi az MTSZ VSZB-nél.
b. A végzettség elismerését kérő személy tagja az MTSZ valamely tagszervezetének.
c. A kérelmező a kérelem beadásával egyidejűleg csatolja az általa elvégzett tanfolyam tematikáját,
részletezve az oktatott anyagot és az oktatás óraszámát, és a tanfolyam elvégzését igazoló
bizonyítványt vagy oklevelet. A más tanfolyamon szerzett végzettség abban az esetben
1.
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ismerhető el, ha a tematika legkevesebb 75 %-ban azonos az 1. sz. mellékletben szereplővel és
az óraszám eléri a jelen szabályzatban meghatározott minimális mennyiséget.
d. A kérelmező gyakorlatának függvényében az MTSZ VSZB a 2. a. és 2.b. pont teljesülése és a 2.c.
pont részleges teljesülése esetén egyedi eltéréssel is javasolhatja az MTSZ OKB felé a végzettség
elismerését és a vízitúra vezetői igazolvány, illetve a vízitúra vezetői jelvény kiadását.

X.

Nyilvántartás

A tanfolyamok MTSZ OKB az MTSZ OKSZ szerinti tanfolyami nyilvántartásán túl a sikeres vizsgát
tett és a vízitúra vezetői képesítést megszerzett vagy a képesítést máshol megszerzett, de az MTSZ
által elismert vízitúra vezetőkről az MTSZ VSZB nyilvántartást vezet.

XI.

A vízitúra vezetői képesítés elismerésének külső formái

A.

Vízitúra vezetői vizsgabizonyítvány:
1. Formáját és szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
2. a vizsgabizonyítványt mind a rendező szervezet, mind pedig a vizsgabizottság elnöke
bélyegzővel és aláírással hitelesíti.

B.

Vízitúra vezetői igazolvány:
1. A túravezetői igazolvány az MTSZ Természetjáró Kártyája. Ezt a plasztikkártyát az MTSZ
Természetjáró Kártyája Igénylőlap kitöltésével kaphatja meg az igénylő, amennyiben MTSZ
tagszervezetének a tagja. A Természetjáró Kártyán a vízitúra vezető képesítés akkor
jeleníthető meg, ha a vizsgabizonyítvány alapján az MTSZ Természetjáró Kártya nyilvántartó
rendszerébe a vízitúra vezető végzettség bejegyzésre kerül.
2. A Természetjáró Kártya, mint túravezetői igazolvány a vízitúra vezetői tevékenység
jogosultságát igazolja. A kártyát vízitúra vezetés közben a tulajdonosa tartsa magánál.

C.

Vízitúra vezetői jelvény:
1. A tanfolyam sikeres elvégzését követően a vízitúra vezető vízitúra vezetői jelvényt
vásárolhat, ha az MTSZ tagszervezetének tagja.
2. Leírását és fotóját a 3. sz. melléklet tartalmazza.
3. A bronzszínű jelvény alá zöld színű háromszög alakú alátétet lehet helyezni. A túravezetői
jelvény viselése célszerű a hivatalos túravezetéseken, oktató túrákon, természetjáró
rendezvények alkalmával, stb.

Budapest, 2014. március 21.
Magyar Természetjáró Szövetség
Vízitúra Szakbizottság
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1. sz. melléklet - A vízitúra vezető tanfolyam képzési moduljai

A képzés moduljainak megnevezése

Célja, megszerezhető kompetenciák

MTSZ
óraszám
elmélet

MTSZ
óraszám
gyakorlat

Oktathatja
A számonkérés módja
Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal,
Vízitúra vezető kf végzettséggel + 4 év gyakorlattal,
Vízitúra, evezős vízisport területen vezető,
szakíró

A vízi túrázás története

A modul célja a részvevők általános tájékozottsági
szintjének növelése, a vízi túrázás múltjának
megismertetése, kezdetektől napjainkig.

Sportszervezés és sportmarketing

A modul célja a hazai sport szervezeti rendszerének és a
sportszervezés alapismereteinek átadása, valamint
áttekintés a marketing, reklám és szponzorálás
alapfogalmairól a szabadidősport területén.

2

Írásbeli vizsga (teszt és
kifejtős kérdések)

Civil szervezetek működése

A szabadidősport, természetjárás civil szervezeti
rendszere, finanszírozás alapismereteinek átadása

2

Írásbeli vizsga (teszt és
kifejtős kérdések)

2

Írásbeli vizsga (teszt és
kifejtős kérdések)

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal,
ff szakirányú végzettség (tréner, pedagógus,
testnevelő tanár, stb.)

Gyakorlaton való részvétel,
szóbeli vizsga

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal
Vízitúra vezető kf végzettséggel + 4 év gyakorlattal
szakirányú végzettség (szakirányú edző, vadvízi
oktató, vízimentő, stb.)

Írásbeli vizsga (teszt és
kifejtős kérdések)

ff egészségügyi végzettség (orvos, mentőtiszt, stb.)

Gyakorlati vizsga

ff egészségügyi végzettség (orvos, mentőtiszt, stb.)

Csoportkezelés alapjai,
nevelési alapismeretek

A képzésmodul célja a résztvevők számára ismereteket
nyújtson a csoportok kezelésének, belső mozgásainak,
motivációinak törvényszerűségeiről, és ezek gyakorlati
alkalmazási lehetőségeiről. A nem-formális nevelési
nem-formális
alapismeretek oktatásának célja, hogy a túravezető az
eddigi hagyományos szerepeihez képest egy kicsit többet
tudjon nyújtani, ismerjen olyan játékokat, egyéb időtöltési
lehetőségeket, amiket egy evezés nélküli napon tud
hasznosítani a csoport összetartása tekintetében.

Csoportkezelési gyakorlat

A csoport kezelési gyakorlat célja, hogy a képzés során
elsajátított ismereteket, jártasságokat, készségeket a
tanulók a későbbi túravezetői munkához hasonló, valós
szituációkban, konkrét feladatok keretében gyakorolják.

Egészségügyi alapismeretek

A modul célja az, hogy a tanulók kellő tájékozottságot
nyerjenek a sport /különös tekintettel a vízisportok/
egészségügyi hatásáról, a leggyakrabban előforduló
megbetegedések, és sportsérülések fogalmairól, valamint
azok ellátásának módozatairól a szabadidősport
területén.

Újraélesztés, sérülések ellátása

A feladatok gyakorlati végrehajtása, terepi alkalmazása a
rendelkezésre álló eszközökkel

Írásbeli vizsga (teszt és
kifejtős kérdések)

1

2

2

4

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal
Természetjáró vagy szabadidősport civil szervezet
vezetője
jogász
testnevelő tanár
Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal
Természetjáró vagy szabadidősport civil szervezet
vezetője
jogász
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Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal
ff szakirányú végzettség (biológia tanár, szakács,
stb.)

Táplálkozás

A csoportok élelmezésének alapismeretei. A szervezet
folyadék és tápanyagigénye, változása a sport és életkor
hatására. Élelmiszerek eltarthatósága. Tábori élelmezés
lehetőségei, vonatkozó előírások.

2

Írásbeli vizsga (teszt és
kifejtős kérdések)

Hajózási Szabályzat

Ismerje a vízi közlekedés rendjét, az erre vonatkozó
hatályos jogszabályokat.

3

Írásbeli vizsga (teszt és
kifejtős kérdések)

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év
gyakorlattalHivatásos hajózási
képesítésvízirendészeti vezetőjogász

Jogi alapismeretek

A képzésmodul célja a vízitúrázáshoz kapcsolódó
legfontosabb jogi szabályozások elsajátítása. A
túravezető ismerje a vonatkozó törvényi előírásokat,
legyen tisztában saját felelősségével, jogaival és
kötelezettségeivel.

2

Írásbeli vizsga (teszt és
kifejtős kérdések)

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal
Hivatásos hajózási képesítés
vízirendészeti vezető
jogász

Természetismeret

A képzésmodul célja a tanulók általános
természetismereti tudásszintjének növelése. A vizek és a
környezet élővilágának ismerete (jellemző halak,
madarak, emlősök).

Környezetvédelem

A képzésmodul célja a tanulók általános
környezetvédelmi tudásszintjének növelése. A
környezetvédelem irányelveinek és feladatainak
jelentősége a szabadidősport területén, vízitúrázás
közben.

Meteorológia

A modul célja a részvevők meteorológiai ismereteinek,
általános tájékozottsági szintjének növelése. Vízitúra
körülmények között való gyakorlati alkalmazásának
elsajátítása.

Áramlástani alapismeretek

A képzésmodul célja a résztvevők megismertetése a az
álló és folyó vizek fizikai törvényeivel és azok gyakorlati
jelentőségével a vízi túrázás során.

2

Írásbeli vizsga (teszt és
kifejtős kérdések)

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal,
Vízitúra vezető kf végzettséggel + 4 év gyakorlattal,
ff szakirányú végzettség (Hivatásos hajózási
képesítés, hajóépítő mérnök, gépészmérnök,
földrajz tanár, stb.)

Tájékozódás, térkép ismeret (elmélet)

A modul során a résztvevők alapvető tájékozódási és
térképészeti ismereteket szereznek, megismerik a
különféle térképfajtákat, vízitúra térképeket, tájékozódási
módszereket.

2

Írásbeli vizsga (teszt és
kifejtős kérdések)

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal
Vízitúra vezető kf végzettséggel + 4 év gyakorlattal
ff szakirányú végzettség (földrajz tanár, geográfus,
térképész, stb.)

Térképhasználat (gyakorlat)

A modul a megszerzett ismereteket ülteti át a gyakorlatba
hagyományos térképeken terepi feladatok megoldásával.

Gyakorlati vizsga

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal
Vízitúra vezető kf végzettséggel + 4 év gyakorlattal
ff szakirányú végzettség (földrajz tanár, geográfus,
térképész, stb.)

4

Írásbeli vizsga (teszt és
kifejtős kérdések)

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal
ff szakirányú végzettség (biológia tanár, földrajz
tanár, meteorológus, környezetvédelmi mérnök,
stb.)

1

Írásbeli vizsga (teszt és
kifejtős kérdések)

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal
ff szakirányú végzettség (biológia tanár, földrajz
tanár, meteorológus, környezetvédelmi mérnök,
stb.)

Írásbeli vizsga (teszt és
kifejtős kérdések)

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal
ff szakirányú végzettség (biológia tanár, földrajz
tanár, meteorológus, környezetvédelmi mérnök,
stb.)

2

2
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Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal
Vízitúra vezető kf végzettséggel + 4 év gyakorlattal
ff szakirányú végzettség (földrajz tanár, geográfus,
térképész, stb.)
Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év
gyakorlattal,Vízitúra vezető kf végzettséggel + 4 év
gyakorlattal,ff szakirányú végzettség (testnevelő
tanár, stb.)
Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal
Vízitúra vezető kf végzettséggel + 4 év gyakorlattal
Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal
Vízitúra vezető kf végzettséggel + 4 év gyakorlattal
szakirányú végzettség (szakirányú edző, vadvízi
oktató, stb.)

GPS használat

A modul során a korszerű navigációs eszközök
használatának alapjait sajátítják el a résztvevők.

Vízi túrák szervezése és lebonyolítása

A képzésmodul célja a túra szervezés lépéseinek
ismertetése az előkészítéstől a befejezésig

6

Írásbeli vizsga (teszt és
kifejtős kérdések),
házidolgozat

Speciális vízi túrák szervezése

A résztvevő képes legyen a speciális túrák
megszervezésére is.

2

Írásbeli vizsga (teszt és
kifejtős kérdések)

Speciális vízitúrák gyakorlat

A speciális vízitúrák gyakorlat során a tanulók a
különleges törődést és figyelmet igénylő szituációkat
gyakorolják.

Túravezetési gyakorlat

A Túravezetési gyakorlat célja, hogy a képzés során
elsajátított ismereteket, jártasságokat, készségeket a
tanulók a későbbi túravezetői munkához hasonló, valós
szituációkban, konkrét feladatok keretében gyakorolják.

16

Gyakorlati vizsga

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal
Vízitúra vezető kf végzettséggel + 4 év gyakorlattal
szakirányú végzettség (szakirányú edző, vadvízi
oktató, stb.)

Vízből mentés, ön-, társ- és hajómentés

A vízből mentés gyakorlat célja, hogy a képzés során
elsajátított ismereteket, jártasságokat, készségeket a
tanulók a későbbi túravezetői munkához hasonló, valós
szituációkban, konkrét feladatok keretében gyakorolják.

8

Gyakorlati vizsga

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal
Vízitúra vezető kf végzettséggel + 4 év gyakorlattal
szakirányú végzettség (szakirányú edző, vadvízi
oktató, vízimentő, stb.)

Táborozási alapismeretek

A modul során a vízparti táborozás gyakorlati ismereteit
sajátítják el a tanulók. Figyelemmel a balesetek
megelőzésére, biztonságos tábor kialakításra, a
veszélyhelyzetek megelőzésére és elhárítására.

Írásbeli vizsga (teszt és
kifejtős kérdések)

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal
Vízitúra vezető kf végzettséggel + 4 év gyakorlattal

Táborozási alapismeretek

A modul célja a táborozás gyakorlati ismereteinek
gyakorlása

Gyakorlaton való részvétel,
szóbeli vizsga

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal,
Vízitúra vezető kf végzettséggel + 4 év gyakorlattal,
túravezető oktató más szakágban

Fogyatékossággal
integrációja

élők

sport

Hazai vizeink, és az európai vízi utak

2

6

2

4

Gyakorlati vizsga

Gyakorlati vizsga

A képzésmodul célja, hogy megismertesse a hallgatókkal
általi a fogyatékosságügy alapfogalmait, a fogyatékos ember
és környezete viszonyának sajátosságait, a fogyatékosok
sport általi integrációjának lehetőségeit.

2

Írásbeli vizsga (teszt és
kifejtős kérdések)

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal,
ff szakirányú végzettség (konduktor,
gyógytestnevelő, stb.)

A képzésmodul célja a résztvevők megismertetése a
hazai és fontosabb európai vízitúrázásra alkalmas álló és
folyóvizekkel és azok legfontosabb jellemzőivel.

4

Írásbeli vizsga (teszt és
kifejtős kérdések)

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal
Vízitúra vezető kf végzettséggel + 4 év gyakorlattal
ff szakirányú végzettség (földrajz tanár, stb.)

VÍZITÚRA SZAKBIZOTTSÁG

Hajókezelés és evezéstechnika gyakorlat

A képzésmodul célja a résztvevők evezés tudásának
felmérése és fejlesztése, kajakban és kenuban. A
túrvezetői feladatokhoz szükséges evezés tudás
kialakítása. Az áramlástani alapismeretek tantárgy
gyakorlati jelentőségének bemutatása.

Felszerelés és hajó típusok

A képzésmodul célja a felszerelés és hajótípusok
megismerése, a tanulók elméleti ismereteinek bővítése.
A túrafelszerelések és túravezetői felszerelés
összeállításához szükséges ismeretek megszerzése.

Felszerelés és hajók alkalmazása

A képzésmodul célja a felszerelés és hajótípusok
megismerése, a tanulók gyakorlati ismereteinek
bővítése. A túrafelszerelések összeállításához szükséges
ismeretek gyakorlati alkalmazása.

Hajójavítás

A hajójavítás gyakorlat modul tanításának célja azon
gyakorlati módszerek megismerése és gyakorlása,
mellyel a túra során esetlegesen előforduló sérülések a
hajókon kijavíthatók, és a csoport továbbhaladása
biztosítható.

Gyakorlati vizsga

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év
gyakorlattalVízitúra vezető kf végzettséggel + 4 év
gyakorlattalszakirányú végzettség (szakirányú
edző, vadvízi oktató, stb.)

Írásbeli vizsga (teszt és
kifejtős kérdések),
házidolgozat

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal
Vízitúra vezető kf végzettséggel + 4 év gyakorlattal
szakirányú végzettség (szakirányú edző, stb.)

3

Gyakorlati vizsga

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal
Vízitúra vezető kf végzettséggel + 4 év gyakorlattal
szakirányú végzettség (szakirányú edző, stb.)

4

Írásbeli vizsga (teszt és
kifejtős kérdések)

Vízitúra vezető ff végzettséggel + 2 év gyakorlattal
Vízitúra vezető kf végzettséggel + 4 év gyakorlattal
ff hajóépítő mérnök
kf hajóépítő szakember

24
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2. sz. melléklet - Vízitúra vezetői vizsgabizonyítvány szövege
Vízitúra vezető vizsgabizonyítvány
Magyar Természetjáró Szövetség
Vizsgabizonyítvány száma: ………………….
Vízitúra vezető tanfolyam elvégzését igazoló
Vizsgabizonyítvány
A bizonyítvány tanúsítja, hogy
név:
Lakcím:
Születési hely, idő:
a Magyar Természetjáró Szövetség „Középfokú Vízitúra Vezető képzés szabályzatának” megfelelő vízitúra
vezető tanfolyam minden követelményét sikeresen teljesítette, vízitúra szakágban
vízitúra vezető
vizsgát tett. Magyarország területén síkvízi vízitúrák vezetésére jogosult.
A vizsgabizonyítvány alapján a Magyar Természetjáró Szövetségnél kérheti a vízitúra vezetői
nyilvántartásba vételét, a Magyar Természetjáró Szövetség tagjaként kérheti az MTSZ Természetjáró
Kártyán a vízitúra vezető végzettség feltüntetését és viselheti az MTSZ Vízitúra Vezető jelvényét.
A képző szervezet:
név:
székhely:
adószám:
A tanfolyam vezetője: ………………………………………………..……
A tanfolyam időtartama: …………………..-tól ………………………-ig
Vizsgaeredmények
A modulok megnevezése (minta, tanfolyamonként változhat)
A vízi túrázás története
Sportszervezés és sportmarketing
Egészségügyi alapismeretek
Csoport kezelés alapjai, nem-formális nevelési
alapismeretek
Természetismeret, környezetvédelem, Meteorológia
Tájékozódás, térkép ismeret (elmélet 2 óra),
Térképhasználat
Fogyatékossággal élők sport általi integrációja
Vízi túrák szervezése és lebonyolítása, Speciális vízi túrák
szervezése
Áramlástani alapismeretek
Hazai vizeink, és az európai vízi utak
Hajózási Szabályzat és jogi alapismeretek
Felszerelés és hajó típusok, Hajójavítás
Hajókezelés és evezéstechnika gyakorlat
Túravezetési gyakorlat, vízből mentés, csoport kezelési
gyakorlat, speciális vízitúrák gyakorlat
összesen:

elmélet
1
4
4
6
5
2

Magyar Természetjáró Szövetség
Honlap: www.termeszetjaro.hu
Telefon: +36-1-332-7177
E-mail: info@termeszetjaro.hu

2

Eredmény
MEGFELELT
MEGFELELT
MEGFELELT
MEGFELELT
MEGFELELT
MEGFELELT

4
4

MEGFELELT
MEGFELELT

4
6
15

MEGFELELT
MEGFELELT
MEGFELELT
MEGFELELT
MEGFELELT
MEGFELELT

3
22
38
55

Kelt: Budapest, ………………………………….
Képző szervezet részéről

gyakorlat

Magyar Természetjáró
Szövetség részéről
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3. sz. melléklet – A vízitúra vezető jelvény leírása
A vízitúra vezető jelvény egy bronzszínű, 42 mm oldalhosszúságú egyenlő oldalú háromszög.
Az alsó éllel párhuzamosan az anyagba mélyített és fehér színnel kitöltött „TÚRAVEZETŐ” felirat
található.
Felette kör alakú mezőben 18 mm átmérőjű kör alakú matricán, műgyantával domborított kivitelű zöld
színű grafika található, középen a vízitúra szakágat szimbolizáló piktogrammal, körben a „Magyar
Természetjáró Szövetség” felirattal, a kör alján a szövetség logójával. A felirat, a piktogram és a logó
fehér színű.
A kör és a háromszög metszetében a jelvény három helyen lyukasztott.
A jelvény hátulja kitűző tüskével és rögzítő gombbal ellátott.
A vízitúra vezető jelvény fényképe:

