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Minősítési rendszerek és 

adminisztráció

Túravezető képzés

2014. február 22.

MTSZ minősítési szabályzat (2005.)

� cél: a rendszeres sportjellegű természetjárás 
elismerése, ezáltal az erre való ösztönzés 

� feladata: szakáganként, követelményszint szerint 
összevethető, egységes teljesítményrendszer 
biztosítása

� rendszere: fizikai teljesítményen alapuló, időhöz 
kötött, egymásra épülő, folyamatosan növekvő 
követelményeket támasztó teljesítményrendszer
(a fokozatok többször is megszerezhetők, a 
legmagasabb minősítés nem évül el)

MTSZ minősítési szabályzat

Fokozatok:

� Bronzjelvényes természetjáró
� Ezüstjelvényes természetjáró
� Aranyjelvényes természetjáró
� Érdemes természetjáró
� Kiváló természetjáró

MTSZ minősítési szabályzat

Feltételek:
� MTSZ tagság
� Egyéni túranaplóval történő dokumentálás
� Minden fokozat csak az előző megszerzése után 

teljesíthető
� Alsó korhatár 6 illetve 10 év
� Pontszámgyűjtés – egy, de akár több szakágon 

belül
� Minimum 20 pont
� Meghatározott időn belül kell teljesíteni
� Egyszer megszakítható

Szakágak

� Gyalogtúrázás
� Magashegyi túrázás
� Túrakerékpározás
� Vízitúrázás
� Túravitorlázás
� Síelés
� Barlangi túrázás

Pontozás (gyalogtúrázás)

1 km = 1,5 pont

Tájékozódási versenyeken:
1 km légvonaltáv = 3 pont

Minden 100 méter szintemelkedésért:
+ 2 pont jár
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További pontok

Alföldi túráért + 2 pont

December, január, február hónapokban + 3 pont

Többnapos túrán
- csillagtúrán
- vándortúrán

+ 1 pont
+ 2 pont

Többnapos túra sátrazással
- állótáborban
- vándortáborban

+ 2 pont
+ 10 pont

Az egyes fokozatok teljesítési feltételei

� Bronzjelvényes természetjáró:
Legalább egy éven belül 500 pont

� Ezüstjelvényes természetjáró:
Legfeljebb további 1 éven belül újabb 800 pont

� Aranyjelvényes természetjáró:
Legfeljebb további 2 éven belül újabb 2300 pont
Ebből 500 pontot túramozgalom*, vagy más szakág 
keretében.

Az egyes fokozatok teljesítési feltételei

� Érdemes természetjáró:
Legfeljebb további 3 éven belül újabb 4000 pont
Ebből 1000 pontot túramozgalom*, vagy más szakág 
keretében
Gyalogos szakág esetén feltétel:

- az Országos Kéktúra teljesítése, vagy
- az Alföldi Kéktúra és a Dél-dunántúli Kéktúra együttes 
teljesítése

� Kiváló természetjáró:
Időhatár és egyéb feltétel nélkül újabb 15000 pont

Túrajelentés készítése

1. Távolságmérés 
2. Szintemelkedés számolása
3. Magasság-diagramm vagy szintrajz 

készítés
4. Pontszámítás
5. Túrajelentés kitöltése

Távolságmérés térképen:

� cérnaszál, fűszál
� vonalzó, papírcsík, laptájoló széle

A mért távolságot ráhelyezzük a vonalas 
aránymértékre, így megkapjuk a terepi távolságot
vagy kiszámoljuk.

� gördülő távolságmérő (állítható a 
méretarány, így nem kell átszámítani)

Távolság számítása

térképen mért távolság
Tereptávolság =

méretarány

A. M = 1:40.000; mért távolság: 4 cm

B. M = 1:25.000; mért távolság: 4 cm
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Távolság számítás - megoldás

A. 4 cm/ 1/40.000 = 4*40.000=
= 160.000 cm = 1,6 km

B. 4 cm/ 1/25.000 = 4*25.000 =
= 100.000 cm = 1 km

Távolságmérés egyszerűbben…

Túra közben

Feladat 1 – Túrajelentés készítése

A. Bartina Teljesítménytúra
Időpont: Január 18. 
Táv: 17,8 km, szintemelkedés: 380 méter

B. Bakancsos Atom Kupa (túraverseny)
Időpont: március 29
Légvonaltáv: 7,5 km, szintemelkedés: 280 méter

C. Erzsi néni Emléktúra
Időpont: Május 12.
Táv: 4,8 km, szintemelkedés: elhanyagolható

D. Holdvilág túra (éjszakai)
Időpont: június 24.
Táv: 9 km, szintemelkedés: 180 méter

Megoldások

A. Bartina Teljesítménytúra
Időpont: Január 18. 
Táv: 17,8 km – 26,7 pont
Szintemelkedés: 380 méter - 7,6 pont
Téli túra – 3 pont
Összesen: 37 pont

B. Bakancsos Atom Kupa (túraverseny)
Időpont: március 29.
Légvonaltáv: 7,5 km – 22,5 pont
Szintemelkedés: 280 méter – 5,6 pont
Összesen: 28 pont

Megoldások

C. Erzsi néni Emléktúra
Időpont: Május 12.
Táv: 4,8 km – 7,2 pont
Szintemelkedés: elhanyagolható – 2 pont
Összesen: 9 pont

D. Holdvilág túra (éjszakai)
Időpont: június 24.
Táv: 9 km – 13,5 pont
Szintemelkedés: 180 méter – 3,6 pont
Összesen: 17 pont

2. Feladat - Egyéni túranapló kitöltése
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Magassági diagramm


