
I .  „Heves megye természetjárásáért” –  plakett  

A kitüntetés adományozható azoknak, akik a megyei természetjárás fejlesztésében, 
fel lendítésében több éven át példamutatóan és kiemelkedően tevékenykedtek. (túravezetés; 
tanfolyamok szervezése, lebonyolítása; bizottsági, szövetségi, szakosztályi munka; tec hnikai 
tevékenység; versenyek szervezése; táborok vezetése; stb…)  
Adományozás alsó határa 18. betöltött év.  

I I .  „Heves megye természetjárója” –  plakett  

A kitüntetés azoknak adományozható akik rendszeres természetjáró munkájuk során társaik 
között kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Az adott évben – a túrázók minősítési szabályzata 
alapján –  számolt pontszámítás alapján (szakágtól függetlenül) a legtöbb pontot érte el.  A 
kitüntetés alsó határa: 2000 pont/év. Ennél kevesebb pontszám esetén a kitüntetés nem ad ható 
ki! 
Adományozás alsó határa: 16. betöltött év.  

A fent i  két  k itüntetés további tudnivalói:  

A kitüntetés formája:  Egy plakett díszdobozban.  
A kitüntetésre javaslatot tehet:  A megye bármely igazolt természetjárója, vagy 
szakosztálya, i l letve az elnökség tagja. 
A javaslat leadásának módja:  Minden év január 31 - ig vagy postán, vagy személyesen a 
szövetségnek részletes írásbeli indoklással.  
Kiadható kitüntetések száma:  Évente 1-1- darab. 
A kitüntetésekről dönt:  A Heves Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége az év első 
ülésén.  
A kitüntetés kiadásának időpontja:  Minden esztendőben a megyei szövetség által szervezett 
„Rügyfakadó túrán” (Esetleg lombhullató túrán)  

A kitüntetéseket csak akkor szabad kiadni, ha a javasoltak valóban megfelelnek a feltételeknek. 
Egyféle kitüntetést ugyanannak a személynek csak 4 évenként lehet adományozni.  

I I I .  „Heves megye természetjárásáért” –  emlékérem  

Az elismerés adományozható azoknak ( függetlenül attól hogy tagjai e vagy sem a sz övetségnek 
) akik akár egyszeri tevékenységükkel jelentőset alkottak ( Pl. egy nagy rendezvény szervezése, 
a szövetség jelentős anyagi támogatása, vagy a természetjárás feltételeinek jelentős javítása, 
stb…) 

Fokoza ta i :  

I. Érem műanyag kapszulában  

II. Érem díszdobozban  

E l i sme rés  fo rmá ja :  

Érem: egyik oldalán a megyei szövetség emblémájával, a másikon felül a Mátrát és Bükk -
hegységet jelképező vonulattal és a Tiszára utaló fehér tündérrózsával.  
Felirata: „Heves megye természetjárásáért” és az el ismert neve.  

A kitüntetésre javaslatot tehet:  A megye bármely igazolt természetjárója, vagy 
szakosztálya, i l letve az elnökség tagja.  
A javaslat leadásának módja:  Folyamatosan postán, vagy személyesen a szövetségnek 
részletes írásbeli indoklással.  
Kiadható kitüntetések száma: Nincs meghatározva.  
A kitüntetésekről dönt:  A mindenkori elnök és főtitkár egybehangzó elhatározással.  
A kitüntetés kiadásának időpontja:  Minden esztendőben a megyei szövetség által szervezett 
rendezvényeken, vagy az el ismert személy felkeresésével.  



IV. Örökös tag -  kitüntetés  

Az örökös tag kitüntetés feltételei a következők:  

 Betöltött 75 életév folyamatos tagsággal - 70 éves koráig,  

 ha csak egészsége nem korlátozta, - rendszeres túrázó, túravezető (legalább évi 15 túra)  

 Legalább ezüstjelvényes túravezető.  

 Rendelkezik legalább aranyjelvényes túrázói minősítéssel ( Előny az érdemes és kiváló 
minősítés, OKT teljesítés )  

 Tevékenységével segítette a Heves Megyei TSZ, i l l.  szakosztályának életét, munkája 
területén mozgató, húzó természetjáróként ismerik.  

 Több éven át volt természetjáró események, rendezvények szervezője, rendezője, esetleg 
segítője. 

 Rendelkezik 40 éves MTSZ aranykoszorús jelvénnyel. Előny az 50 éves.  

 Előny országos és megyei szintű kitüntetések, elismerések birtoklása.  

 A 60 éves MTSZ aranykoszorús jelvény tulajdonosa automatikusan elnyeri az „Örökös tag” 
címet. 

Elismerés formája: Oklevél + Heves Megyei TSZ hagyományos díszdobozos emlékérme 
"Örökös tag" és a címet elnyert személy nevének bevésésével. Örökös tag cím tulajdonosának 
éves tagdíját élete végéig a Heves Megyei TSZ rendezi.  
A kitüntetésre javaslatot tehetnek:  Szakosztályok, érvényesített természetjárók.  
A javaslat leadásának módja:  Folyamatosan postán, vagy személyesen a szövetségnek 
részletes írásbeli indoklással. (A szempontok teljesítésének részletes kifejtésével.)  
Kiadható kitüntetések száma:  Nincs meghatározva.  
A cím odaítéléséről  a javaslat alapján minden évben a tavaszi Heves Megyei TSZ elnökségi 
ülése dönt.  
A kitüntetés kiadásának időpontja:  Minden esztendőben a megyei szövetség által szervezett 
rendezvényeken, vagy az el ismert személy felkeresésével.  

 

V. Az emlékoszlopra kerülés feltételei  

Az Emlékoszlopot a Heves Megyei Természetbarát Szövetség és az Egri 

Természetbarát Bizottság elnöksége a kiemelkedő munkát végző, elhunyt 

túratársaknak az emlékére állította Várkúton. Azoknak, akik az elvárható 

természetjáró magatartáson kívül figyelmet felkeltő magatartást, a természetjárást 

népszerűsítő, természetszeretetére, megbecsülésére történő nevelő munkát 

végeztek életük során. 

Az oszlopra való felkerülésről egy bizottság dönt az alábbi szempontok alapján: 

- Több éven (évtizeden) át alkotó vezetői, vagy vezetőségi tagság (megyei, 

városi, szakosztályi). 

- Feltétlenül vizsgázott túravezető legyen! (elvárhatóan legalább ezüst 

jelvényes) 

- Több éven (évtizeden) át történő túravezetői múlttal rendelkezzen! 

- Rendszeresen népszerűsítse a természetjárást (folyóiratok rádió, TV, stb..) 

- Tevékenysége országos. megyei, városi elismerést eredményezett. 

- Természetjáró berkekben jó, illetve jól képzett túravezető hírében állt. 

- Jellemezze hosszan tartó oktató-nevelő munka! 



- Tevékenységének területén mozgató, aktív emberként ismerték. 

- Jellemzője volt a munkatúrákon való aktív részvétel. (útjelzés, egyéb 

turistaalkotások létesítője, karbantartója) 

- Előnyként kell figyelembe venni: 

o Több szakágban szerzett túravezetői vizsga 

o Vizsgabiztosi végzettség 

o Kiváló és Érdemes minősítés 

o Országos Kék-túrák teljesítése 

o Rendszeres túrázás – túramozgalmak teljesítése 

- Országos, megyei, városi rendezvényeken való aktív közreműködés. 

- Egyesületében maradandót alkotott. 

- Aki a természetjáró tevékenysége közben vesztette életét. 

- Akiknek példamutató természetjáró élete az utódok számára is követendő. 

A felsorolt feltételek közül legalább 4-5-nek teljesülnie kell az oszlopra való 

felkerüléshez. A felvételről 5 tagú bizottság dönt a felterjesztést követően minden 

év májusában! 

 

 


