
Bakony Természetbarát Egyesület 
8200 Veszpre m, Tiszafa u. 20. 
 

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

 

 

Jelentkezési lap  
MTSZ (ko ze pfoku ) bronzjelve nyes tu ravezeto  tanfolyamra  

 
Személyes adatok 

 

Név:  ......................................................................................................................................  

Születési hely és időpont:  .....................................................................................................  

Anyja neve:  ..........................................................................................................................  

Lakcíme:  ...............................................................................................................................  

Levelezési címe:  ...................................................................................................................  

Email cím (kötelező):  ...........................................................................................................  

Telefonszám:  ........................................................................................................................  

Előképzettség 

 

Alapfokú térképolvasási és tájékozódási ismeretek tanfolyamot végzett? IGEN NEM 

Amennyiben nem végzett ilyen tanfolyamot, rendelkezik  

alapszintű térképismerettel? IGEN NEM 

 

Természetjáró tevékenység 

 

Egyesület neve:  ....................................................................................................................  

Egyesületi keretek között vagy önállóan teljesített túranapok száma 2018-ban:  .................  

Kérem írja le röviden, milyen természetjáró tevékenységet végzett eddig, milyen céljai 

vannak a megszerzett túravezetői képesítéssel? 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................    

mailto:tanfolyam@bakonyituravezeto.hu
https://bakonyituravezeto.hu/kozepfoku.html


Jelentkezési nyilatkozat 

 
Alulírott vállalom a túravezető tevékenységet. A túravezetői oktatási és vizsgaszabályzatban közzétett jelentkezési feltételeknek 

megfelelek. Kijelentem, hogy eszméletvesztéssel járó betegségben nem szenvedek, és nem szenvedtem, büntetve nem voltam, és 

bűnvádi eljárás ellenem nem folyik. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lapon általam kitöltött adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

 

Alulírott kijelentem, hogy a képzésen, gyakorló túrákon és a vizsgákon saját felelősségemre, önszántamból, megfelelő felszereléssel, 

fizikai és egészségi állapotban veszek részt.  

 

Jelen tanfolyam speciális előírásait és feltételeit (beleértve a vizsgára bocsájtás feltételeit) megismertem és tudomásul veszem. 

 

Kijelentem, hogy a szervezőkkel szemben kártérítési igénnyel nem élek. 

 

Hozzájárulok, hogy adataim a Bakony TE adatbázisában szerepeljenek. Az adatkezelés az önrendelkezési jogról és információs 

szabadságról szóló törvény rendelkezései alapján történnek.  

 

………………….….., …….. év ……… hó …... nap. 

 

 …………………………………………………… 

 jelentkező olvasható aláírása 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Természetbarát szervezet, szakosztály javaslata: 

 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Javaslattevő neve és beosztása:  ........................................................................................................  

………………….….., …….. év ……… hó …... nap. 
 

 ………………………………………………………. 

 szervezet, szakosztály, SE. vezető aláírás 
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

A meghirdető szervezet a jelentkezést elfogadta / nem fogadta* el.              (*a megfelelő rész aláhúzandó) 

Indoklás: 

 

………………….….., …….. év ……… hó …... nap. 

 ………………………………………………………. 

 aláírás 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

A vizsgabizottság döntése 
 

A vizsga helye:      időpontja: 

A vizsgabizottság minősítése – megfelelt – nem felelt meg – ismételhet. 
 

A vizsgabizottság döntése alapján bronz fokozatú vizsgát gyalogos szakágban sikerrel tett. 

Képesítési száma:  

 

 

Kelt: ………………….….., …….. év ……… hó …... nap. 

 

 ………………………………………………………. 

 bizottság elnöke 


