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HATESZ Egyesület 
8440 Herend, Do zsa Gyo rgy utca 53. 
Felno ttke pze si nyilva ntarta si sza m: B/2021/000882 

email: tanfolyam@bakonyituravezeto.hu  
web: https://bakonyituravezeto.hu/kozepfoku.html  

 

 

A HATESZ Egyesu let a Magyar Terme szetja ro  Szo vetse ggel egyu ttmu ko dve az ala bbi tanfolyamot hirdeti 
meg: 

MTSZ (ko ze pfoku ) bronzjelvényes túravezető gyalogos szaka gban 
 
levelezo , ta voktata sos forma ban. A ke pze sre minden e rdeklo do  jelentkeze se t va rjuk! 
 
A tanfolyamon az aktuálisan érvényben lévő járványügyi szabályoknak megfelelően lehet részt venni. Ennek 
értelmében, ha a szabályok változnak, fenntartjuk a lehetőséget a tanfolyam felfüggesztésére. Az elméleti 
konzultációkat online formában szervezzük meg, amihez számítógép és internet hozzáférés is szükséges. 

 
A tanfolyam azonosítója:  
Tanfolyamvezetők és vizsgaszervezők (az MTSZ Oktata si Bizottsa ga nak engede lye vel):  

Ba cskai Pe ter bronzjelve nyes tu ravezeto  e s  
Ba nhidi A rpa d ezu stjelve nyes szo vetse gi tu ravezeto . 

Oktatók: 
- Palumbi Edit fo ldme ro , ta jfuto , 
- Steierhoffer Erzse bet bronzjelve nyes tu ravezeto , geotu ra-vezeto , 
- Ba cskai Pe ter bronzjelve nyes tu ravezeto , geotu ra-vezeto , gyalogos va ndorta bor vezeto , 
- Ba nhidi A rpa d ezu stjelve nyes tu ravezeto , geotu ra-vezeto , gyalogos va ndorta bor vezeto , 
- Miletics Dezso  bronzjelve nyes tu ravezeto , 
- Ujhelyi Ga bor bronzjelve nyes tu ravezeto , gyalogos va ndorta bor vezeto . 

 
A tanfolyam időtartama: 2021. ma jus 18. – 2021. ju lius 31. 
 
Jelentkezés feltételei: 

- tagsa gi jogviszony valamely Terme szetbara t Egyesu letne l, 
- e rve nyes MTSZ tagsa ggal nem rendelkezo k re sze re vizsga uta n csak a bizonyí tva ny adhato  ki, 
- a vizsga e ve ben beto lto tt 18. e lete v, 
- ege szse gu gyi alkalmassa gro l szo lo  nyilatkozat (jelentkeze si lap re sze), 
- jelentkeze si lap hata rido re valo  elku lde se a tanfolyam@bakonyituravezeto.hu cí mre. 

 

Jelentkezési határidő: 2021. ma jus 17. 23:00 
 

Az elme leti vizsga tervezett ido pontja: 2021. ju lius 24. (szombat) 09:00 – 12:00. 
A gyakorlati vizsga k tervezett ido pontja: 2021. ju lius 31. (szombat) 08:00 – 16:00. 
 

A vizsga elnöke: az MTSZ Oktata si Bizottsa ga bí zza meg. 
 

A ke pze s minimum 20 fo  jelentkeze se esete n indul el. Maxima lis le tsza m 32 fo . 
 

A tanfolyam díja 20.000 Ft, mely tartalmazza a digita lis e s nyomtatott jegyzeteket, te rke peket, a vizsga 
dí ja t, tu ravezeto i bizonyí tva nyt e s jelve nyt.  
A szeme lyes konzulta cio s alkalmakra az utaza st e s e tkeze st minden re sztvevo  egye nileg oldja meg. 
 

A ke pze s sora n 4 gyakorlo  tu ra t kell teljesí teni egye ni tu ra forma ja ban, melyhez oktato i segí tse get, 
konzulta cio s leheto se get kí na lunk.  
 
Veszpre m, 2021. a prilis 26. Ba cskai Pe ter Ba nhidi A rpa d 
 tanfolyamvezeto  tanfolyamvezeto   
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Tervezett konzultációs időpontok: 
 

9 online elme leti konzulta cio t tervezu nk 2021. ma jus 18-to l keddenke nt 19:00-to l. Ezeket a 
konzulta cio kat a Google Meet rendszere n keresztu l valo sí tjuk meg. Ke rju k, ke szu ljo n fel erre, ha 
szu kse ges, ke rje segí tse gu nket a technikai bea llí ta sokhoz. 
 
Konzultációs napok: 
2021. ju nius 5. (szombat) 
Tervezett te ma k: 

- tanfolyam adminisztra cio ja, re szve teli dí j befizete se 
- gyakorlo  tu ra 
- Tereptan, te rke pismeret, ta je kozo da s 
- Tu ra-, ta borszerveze s e s -vezete s, menetrend ismeret 
- Fo ldrajzi ismeretek 

 
2021. ju nius 19. (szombat) 
Tervezett te ma k: 

- gyakorlo  tu ra 
- Tereptan, te rke pismeret, ta je kozo da s 
- A ltala nos nevele si ismeretek, sportszerveze s 
- A terme szetja ra s ege szse gtana, o lto zko de s, felszerele sek ismerete 
- Fo ldto rte net, geolo gia 
- Meteorolo giai ismeretek 

 
Gyakorlo  tu ra k tervezett ido pontjai: 2021. ju nius 5., 19., ju lius 3., 17. 
 

Az elso sege ly oktata st egy ce g fogja biztosí tani, amely szolga ltata st a Magyar Terme szetja ro  Szo vetse ggel 
valo  egyu ttmu ko de su nk kerete ben vehetik ige nybe a tanfolyam re sztvevo i. Ennek ido pontja ro l e s 
helyszí ne ro l ke so bb tudunk ta je koztata st adni. 
Minden konzulta cio s ido pont e s gyakorlo  tu ra elo tt re szletes ta je koztato t ku ldu nk a helyszí nnel e s a 
teljesí tendo  feladatokkal kapcsolatban. 
 
Megengedett hia nyza s 30% az elme leti e s gyakorlati foglalkoza sokro l. 
 
Vizsgára bocsátás feltételei: 

- nyilatkozat az adatok ko zze te tele ro l, 
- 4 gyakorlo  tu ra n valo  re szve tel, 
- elso sege lynyu jto  ke pesí te s megszerze se, 
- egy teljesí tme nytu ra n vagy instant tu ra n (min. 15 km) valo  igazolt re szve tel (emle klap v. okleve l 

bemutata sa) 2021.03.01. e s 2021.07.22. ko zo tt, 
- egy ege sz napos jelze sfeste sen valo  re szve tel a tanfolyam ideje alatt, 
- a tanfolyam sora n kiadott feladatok elke szí te se e s leada sa, 
- tanfolyamvezeto i javaslat. 

 
Elektronikus tanulási környezet: 
 
A ke pze s re sztvevo i sza ma ra elektronikus tanula si (e-learning) 
ko rnyezetet biztosí tunk. Ennek ele rheto se ge: 
https://bakonyituravezeto.hu/tanfolyam  
 
Minden jelentkezo  egye nileg regisztra lhat az oldalon. A tanfolyam 
anyaga hoz az elfogadott jelentkeze si lappal rendelkezo ket 
hozza rendelju k. 

https://bakonyituravezeto.hu/kozepfoku_2021.html
https://hatesz.hu/
https://bakonyituravezeto.hu/tanfolyam

