
 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A TERMÉSZETVÉDELMI TÚRAVEZETŐ KÉPZÉSRŐL 
 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság támogatást nyert el az Ausztria-Magyarország 

Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló PaNaNet című, 

L00038 kódszámú projekt megvalósításához.  

A PaNaNet (PannonianNatureNetwork) egy olyan egyedülálló osztrák-magyar hálózat, amely a 

burgenlandi és nyugat-dunántúli nemzeti parkok, natúrparkok együttműködésén alapszik. 

A projekt célja a burgenlandi és nyugat-dunántúli védett területek természeti értékeinek, turisztikai 

kínálatának közös megjelenítése, a szolgáltatások fejlesztése és a hálózati együttműködés 

elősegítése. 
 

A PROGRAM KERETÉBEN 64 ÓRÁS AKKREDITÁLT TERMÉSZETVÉDELMI TÚRAVEZETŐ KÉPZÉST SZERVEZÜNK. 

PROGRAMAKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: PL-4160 
 

A KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET: 

A „CSESZT REGÉLŐ” TÉRSÉGFEJLESZTÉSI ÉS FELNŐTTOKTATÁSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 

FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY 

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁMA: AL-2033 
 

Képzés célja: A résztvevő a modulok tananyagát elsajátítva képessé váljon túravezetést szakértő 

módon megtartani, valamint a térség részletes megismerésével jártasságot szerezzen annak 

bemutatásában. 
 

A képzés keretében a résztvevők átfogó ismereteket szereznek a térség turisztikai kínálatának 

elemeiről, ideértve a természeti és tájképi értékeket, az épített örökség, valamint a 

hagyományőrzés szerepét. A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők rendelkezni fognak a 

túravezetéshez szükséges legfontosabb alapinformációkkal, alkalmazni tudják a szükséges 

információs adatbázisokat, képessé válnak útvonalak megtervezésére és sikeres természeti túrák 

vezetésére. 
 

Képzésen megszerezhető kompetenciák: 

 EU konform turisztikai és természetvédelmi ismeretek alapelvei. 

 A térség turisztikai kínálata és természeti értékeinek megismerése. 

 A csoportvezető készség kialakulása. 

 Turizmus kölcsönös összefüggéseinek elemzése. 

 Rendszerszemléletre való képesség. 

 Turizmus, mint piac működési mechanizmusainak elemzési képessége. 

 Ökoturisztikai szemléletmód kialakítására való képesség. 

 Programszervező készség a turizmus rendszerében. 



 

 

 

Képzés moduljai: 

 A turizmus általános elmélete 

A felkért előadó a turizmus fogalmi rendszeréről, a nemzetközi és hazai turizmus trendekről, 

illetve a turizmus rendszerében (kereslet és kínálat fő elemei) a motiváció és a vonzerő 

szerepéről tart előadásokat. 

óra szám: 5 óra elmélet 

 

 Természetvédelmi ismeretek 

A felkért előadó a védett természeti területeket mutatja be, valamint a 

természetvédelemhez kapcsolódó feladatokkal, fogalmakkal is megismerteti a résztvevőket. 

óra szám: 6 óra elmélet 

 

 A térség turisztikai kínálata és természeti értékei 

A felkért előadók bemutatják a PaNaNet régiót, majd a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

Igazgatóság Zala megye működési területét. A modul további részében szó lesz többek 

között az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a Fertő-Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területéről, a natúr -és nemzeti parkokban végzett ökoturisztikai és 

természetvédelmi tevékenységekről, a térség turisztikai kínálati elemeiről, a népi 

építészetről, hagyományokról és mesterségekről, a hagyományőrzés szerepéről, a tájképi 

értékekről, valamint a térség természeti értékeiről. 

óra szám: 27 óra elmélet, 4 óra gyakorlat  

 

 Túravezetői módszertan 

A meghívott előadók a tájékozódáshoz, térképismerethez, tájoló és GPS használathoz 

kapcsolódó ismereteket, útvonaltervezéssel, valamint szakvezetési program összeállításával 

kapcsolatos tudást adnak át. Emellett téma lesz a személyiségfejlesztés (kommunikáció, 

vezetési ismeretek), valamint elsősegélynyújtás, illetve egyéb praktikus ismeretek is. 

óra szám: 8 óra elmélet, 14 óra gyakorlat 

 

Képzésre való jelentkezés feltételei: 

Minimum érettségivel rendelkező személy jelentkezhet a képzésre. A végzettség meglétét az első 

képzési alkalommal az érettségi bizonyítvány egyszerű másolatával kell igazolni. 

Előzetesen elvárt ismeretek: Alapvető, középiskolában megszerezhető természettudományos 

ismeretek, valamint előzetes tudásszint felmérő teszt kitöltése. 

Az előzetes tudásszint felmérő kiértékelése után, minden jelentkező részt vesz egy személyes 

elbeszélgetésen, amely során a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Turisztikai és Oktatási 

Osztályának munkatársai felmérik személyes és kommunikációs képességeit és túravezetői 

alkalmasságát. 

Az előzetes tudásszint felmérő teszt, valamint a személyes meghallgatás eredménye alapján 

kerülnek kiválasztásra a képzés résztvevői. 



 

 

 

Képzés teljesítésének feltételei: 

Modulonként köztes felmérő sikeres teljesítése, a képzés zárásaként írásbeli vizsga, házi dolgozat 

elkészítése, valamint gyakorlatként szakvezetés bemutatása. 

A záró vizsga a képzés időpontjától függetlenül, egy külön napon kerül megtartásra. 

 

Megszerezhető minősítések: „megfelelt”, „nem megfelelt”. 

Minősítéshez tartozó követelményszint: Modulonként a számonkérésben összefoglalt, időarányos 

képzési anyag legalább 70%-os ismerete, a képzés zárásakor a teljes ismeretanyagból minimum 

70%-os teljesítmény. „Nem megfelelt” minősítés esetén lehetőség van a vizsga megismétlésére. 

A képzés egészére vonatkozóan maximum 10%-os hiányzás a megengedett, összesen maximum 7 

óra időtartamban. 

 

A képzés helyszíne: Kis-Balaton 

 

Képzés időtartama: 2011. szeptember 9. – 2011. október 22., a záró vizsga időpontja közösen kerül 

a későbbiekben meghatározásra. 

Pénteki és szombati képzési napokkal, naponta 8 képzési órával, várhatóan minden képzési napon 

9-től 16 óráig. 

 

Képzésen résztvevők számára biztosított feltételek: 

A résztvevők számára minden modulhoz tananyagot, valamennyi képzési napon egy alkalommal 

büfét és szendvicsebédet biztosítunk. 

 

A KÉPZÉS A PANANET PROJEKT KERETÉBEN VALÓSUL MEG, EZÉRT A RÉSZVÉTEL VALAMENNYI RÉSZTVEVŐ 

SZÁMÁRA INGYENES! 

 

 

A KÉPZÉSRE MINIMUM 10 FŐNEK MAXIMUM 15 FŐNEK TUDUNK HELYET BIZTOSÍTANI, KÉRJÜK, MINÉL ELŐBB 

JELEZZE RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT A MELLÉKELT JELENTKEZÉSI LAPON. 


