
....................................................
Egyesület (Sz. o.)

EGYÉNI TÚRANAPLÓ

Név:

………………………………………………



Ez a túranapló

……………………………………………………………………

tulajdona

Értesítési címe:.…………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefonszáma:…………………………………………………………………………………………………………….

MTSZ tagságának kelte:………………………………………………………………………………………………….

Egyesületének neve, címe:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Kelt: ................................... 20...........................

                                    P.H.                                                  

………….………………………………

egyesületvezető/szakosztályvezető
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Kitöltési útmutató

1. A kitöltésnél ügyeljünk arra, hogy „A túra jellege, útvonala, adatai” rovat tartalmazza a szakágat, útvonalat és a pont-
számozáshoz szükséges adatokat (szakágak szerint: km/m, túraidő órában, nehézségi fokozat, és más pontozható
adatokat, valamint túramozgalom esetén annak megjelölését is).

2. „A túra jellege, útvonala, adatai” rovatban a szakágakat kezdőbetűikkel jelöljük.

3. A „Túrajelentés száma” és az „Igazolás” rovatokat minden esetben az egyesület (szakosztály) tölti ki. Az utóbbi rova-
tot aláírással és bélyegzővel kell igazolni.

4. Pontszámítás a „Természetjáró minősítési szabályzat”-ban található.

5. Minden túrát egy folytonos vonallal zárjunk le.

6. Valamely minősítési fokozat elérését kettős folytonos vonallal kell lezárni. A vonalak alatt az egyesület (Sz. o.) az elért
minősítési fokozat megjelölésével igazolja a teljesítést, majd előterjesztést tesz a megítélésre jogosult természetjáró
szervezethez. A túranaplóban ugyanitt történik a teljesítés igazolása is.

7. A naplóban vezetett túrák alapja az egyesületi (Sz. o-i) túrajelentés! Kérdéses esetben az értékelő szervezet a túraje-
lentést bekéri! A túrajelentések megőrizendők!
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Előző minősítésének jelvényszámai:

Bronz: .................................................................

Ezüst: .................................................................

Arany: .................................................................

Érdemes: .................................................................

Kiváló: .................................................................

Teljesített túramozgalmak igazolószámai:

 .................................................................................................
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MINŐSÍTÉS

A ………………………………………………………………………….………… egyesület (szakosztály) minősítési bizottsága

megállapította, hogy………..……………………………………………………………………………………..…sporttárs (nő) a

BRONZJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ

minősítési fokozat feltételeit teljesítette és számára a minősítést

………………………………………………….szám alatt megadta.

Kelt:…………………………………………

P.H.

………………………………………………. ……………………………………………..
egyesület (sz.o.) vezető minősítési bizottság
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MINŐSÍTÉS

A ……………………………………………………………………..…..………… egyesület (szakosztály) minősítési bizottsága

megállapította, hogy………..……………………………………………………………………………………..…sporttárs (nő) az

EZÜSTJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ

minősítési fokozat feltételeit teljesítette és számára a minősítést

………………………………………………….szám alatt megadta.

Kelt:…………………………………………

P.H.

………………………………………………. ……………………………………………..
egyesület (sz.o.) vezető minősítési bizottság
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MINŐSÍTÉS

A .............................................................................................................………… Minősítő Bizottsága megállapította, hogy

………………………………………………………………………………sporttárs (nő)

a minősítési szabályzat feltételeit teljesítette és számára az

ARANYJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ

minősítést ............................................................ szám alatt megadta.

Kelt:…………………………………………

P.H.

………………………………………………. …………………………………….……..
elbíráló szervezet elnöke minősítési bizottság

10



MINŐSÍTÉS

A Magyar Természetjáró Szövetség Minősítési Szakbizottsága megállapította, hogy

…………………………………………………………………………sporttárs (nő)

a minősítési szabályzat feltételeit teljesítette és számára az

ÉRDEMES TERMÉSZETJÁRÓ

minősítést ............................................................ szám alatt megadta.

Kelt:…………………………………………

P.H.

……………………………………….……..
                                                                                    MTSZ Minősítési Szakbizottsága

11



12



MINŐSÍTÉS

A Magyar Természetjáró Szövetség Minősítési Szakbizottsága megállapította, hogy

…………………………………………………………………………sporttárs (nő)

a minősítési szabályzat feltételeit teljesítette és számára az

KIVÁLÓ TERMÉSZETJÁRÓ

minősítést ............................................................ szám alatt megadta.

Kelt:…………………………………………

P.H.

……………………………………….……..
                                                                                    MTSZ Minősítési Szakbizottsága
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pont áthozat:

dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:
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dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:
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dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:
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dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:
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dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:
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dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:

20



dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:
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dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:
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dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:
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dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:
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dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:
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dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:
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dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:
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dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:
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dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:

29



dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:
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dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:
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dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:
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dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:
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dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:
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dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:
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dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:

pont áthozat:
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dátum
tájegység

túra adatai (jellege, útvonala)
túrajelentés

száma
pontszám igazolás

pont összesen:
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