MTSZ Természetjáró Minõsítési Szabályzat
A minõsítés célja: a rendszeres sportjellegû természetjárás elismerése, ezáltal ilyen tevékenységre
való állandó késztetés.
A minõsítés feladata: szakáganként, követelményszint szerint összevethetõ, egységes
teljesítményrendszer biztosítása.
A minõsítés rendszere: fizikai teljesítményen alapuló, idõhöz kötött, egymásra épülõ,
folyamatosan növekvõ követelményeket támasztó teljesítményrendszer. A fokozatok többször is
megszerezhetõk, a legmagasabb megszerzett minõsítés nem évül el.
A minosítés fokozatai:
1.) Bronzjelvényes természetjáró
2.) Ezüstjelvényes természetjáró
3.) Aranyjelvényes természetjáró
4.) Érdemes természetjáró
5.) Kiváló természetjáró
Általános feltételek:
Természetjáró minõsítést csak az kaphat, aki mind a teljesítés idõszaka alatt, mind a minõsítés
idopontjában érvényes Magyar Természetbarát Szövetség igazolvánnyal rendelkezik és a teljesítést
egyéni túranaplóval dokumentálja. (Az egyéni túranaplót túrajelentés alapján kell kitölteni!)
Minden fokozat csak a megelõzõ megszerzése után teljesíthetõ.
Gyalogtúrázás és síelés szakágakban a teljesítés alsó korhatára a betöltött 6. életév, más szakágakban
a betöltött 10. életév. A minõsítésnek felsõ életkori határa nincs.
A minõsítés alapegysége a szakágak sajátosságait figyelembevevõ pontérték. Az egyes fokozatok
megszerzéséhez a szabályzatban megfogalmazott feltételek teljesítése szükséges. A pontok egy,
vagy több szakágban vegyesen is összegyûjthetõk. (Egy túrán belül is kombinálhatók a szakágak.)
A 20 pontot el nem érõ egynapos túrák és városnézések nem értékelhetõk.
A teljesítési idõnek csak felsõ határa van (rövidebb idõn belül is teljesíthetõ).
Valamennyi fokozat teljesítése egyszer - szülés, betegség, katonai szolgálat stb. miatt megszakítható.
A túrák itthon és külföldön egyaránt teljesíthetõk.
A túrák teljesítése nincs létszámhoz kötve.
A követelmények részletezése, illetve a pontszámítás módja
GYALOGTÚRÁZÁS
Pontozás:
1 km = 1,5 pont,
illetve természetjáró tájékozódási versenyeken 1 km légvonaltáv = 3 pont.
Minden 100 m szintemelkedésért +2 pont jár.
Az I-II. és a XII. hónapokban túranaponként +3 pont jár.
Alföldi túrákért túranaponként +2 pont jár. (A minõsítés szempontjából alföldi túrának számít az a
síkvidéki túra, amelyen a szintemelkedés nem haladja meg a 100 métert.)
Többnapos túra esetében naponként:
- csillagtúrán +1 pont
- vándortúrán +2 pont jár
Ha a többnapos túra sátorozással történik, úgy minden éjszakáért:
- állótáborban +2 pont
- mozgótáborban +10 pont jár
TÚRAKERÉKPÁROZÁS
Csak a KRESZ szabályainak megfelelõ túrák minosíthetõk.
Pontozás:
1 km mûúton = 0,5 pont Minden 100 m szintemelkedésért +1 pont
1 km terepen = 1 pont Minden 100 m szintemelkedésért +2 pont
Többnapos túra esetén naponként: - csillagtúrán + 1 pont
- vándortúrán +2 pont jár
Sátorban töltött éjszakáért: - állótáborban +2 pont
- mozgótáborban + 8 pont jár

Az egyes fokozatok teljesítésének feltételei
I. A BRONZJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ
Legfeljebb 1 éven belül teljesít 500 pontot.
II. AZ EZÜSTJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ
Legfeljebb további 1 éven belül teljesít újabb 800 pontot.
III. AZ ARANYJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ
Legfeljebb további 2 éven belül teljesít újabb 2300 pontot. Ebbõl 500 pontot táj-, vagy
országismertetõ túramozgalom,* vagy más szakág keretében kell igazoltan teljesíteni. (A
túramozgalmon belül egy útvonal, vagy egynapos túramozgalom csak egy alkalommal számolható
el.)
IV. AZ ÉRDEMES TERMÉSZETJÁRÓ
Legfeljebb további 3 éven belül teljesít újabb 4000 pontot. Ebbol 1000 pontot táj-, vagy
országismertetõ túramozgalom,* vagy más szakág keretében kell igazoltan teljesíteni az
aranyjelvényes fokozatnál leírt feltételek szerint.
Csak gyalogos szakág esetén feltétel az Országos Kéktúra teljesítése, vagy az Alföldi Kéktúra és a
Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra együttes teljesítése.
V. A KIVÁLÓ TERMÉSZETJÁRÓ
Idõhatár nélkül teljesít újabb 15000 pontot egyéb feltétel nélkül.
*Túramozgalom: természetbarát szervezetek által kiírt, nem meghatározott napon (napokon)
rendezett, hanem öntevékenyen, folyamatosan teljesíthetõ hosszabb-rövidebb túrák. Legtöbbször
útvonalhoz kötöttek, vagy érintõ pontokat tartalmaznak (pl. Országos Kéktúra, ...
megye természetjárója, Vízi Nagy Kör, Országos Kerékpáros Körtúra, Lehel-túra, stb)
AZ IGAZOLÁS RENDJE
A túrázó túranaplóját folyamatosan vezeti (ezüst minõsítésig a túrafelelõs is végezheti). A túranapló
alapján a bronz minõsítést az egyesület (szakosztály) végzi.
Az ezüst minõsítést a városi (kerületi), illetve ahol ilyen nem mûködik, a megyei (budapesti)
minõsítési albizottság (felelõs) végzi.
Az arany minõsítést a megyei (budapesti) minõsítési albizottság (felelõs) végzi.
Az érdemes és kiváló minõsítést az MTSZ minõsítési albizottsága végzi.
A minõsítési szabályzatról és a további szakágak minõsítéseirõl információt a
Magyar Természetbarát Szövetség Gyalogtúra Bizottsága ad.
személyesen: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. I. emelet 107.,
hétfõi napokon 15-19 óra között.
levélben: Magyar Természetbarát Szövetség, 1427 Budapest, Pf.: 630.
tel/fax.: +36-1-332-7177, +36-1-311-2467
e-mail: info@termeszetbarat.hu
honlap: www.termeszetbarat.hu
A Magyar Természetbarát Szövetség, 130 éves múltra visszatekintő, szervezett magyar természetjárás méltó reprezentánsa
közel 500 tagszervezetével, majd 20 ezer igazolt tagjával a Magyar Természetbarát Szövetség - a Nemzetközi Természetbarát
Szövetség (NFI) és az Európai Gyalogos Turistaszövetség (EWV) magyar tagszervezete.
Adószám (1%-hoz): 19001511-1-42

BIZOTTSÁGI FOGADÓ ÓRÁK
Gyalogtúra: hétfõ 15.00-19.00 óra,
Barlangász (Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat ): felvilágosítás a fenti telefonszámokon,
Hegymászó (Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség): csütörtök 17.00-19.00 óra,
Ifjúsági tevékenység (Természetjáró Fiatalok Szövetsége): kedd 17.00-19.00 óra,
Kerékpáros (Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége): hétfõ 15.00-17.00 óra,
Nemzetközi: hétfõ 16.00-18.00 óra,
Sítúra: felvilágosítás a fenti telefonszámon,
Vízitúra: szerda 16.00-19.00 óra,
Természetvédelmi Bizottság: felvilágosítás a fenti telefonszámon.

