
A Budapesti Természetbarát Sportszövetség és a 
Pest Megyei Természetbarát Szövetség 

a 2015. évre – korlátozott létszámban – meghirdeti a 
 

XIII. Középfokú Gyalogos Túravezető Tanfolyamát 
gyakorlott túrázók részére 

 
A tanfolyam elméleti előadásokból, közös táborozásokból és gyakorlati túrákból áll. A tanfolyamot a 
BTSSZ és a PTSZ megbízásából a BTSSZ Oktatási Bizottság rendezi és bonyolítja le. A tanfolyam az 
MTSZ Oktatási-képzési szabályzatának megfelelően folyik, szorosan kapcsolódik az MTSZ oktatási 
tematikájához és minősítési rendszeréhez. 
A tanfolyam önköltséges, azon mindenki saját felelősségére vesz részt. A tanfolyam után szervezésre 
kerülő elméleti és gyakorlati vizsga letétele esetén a résztvevők oklevelet, az MTSZ tagok oklevelet és 
jelvényt kapnak. 
A tanfolyamot túrázásban jártas, alapszintű tájékozódási tudással rendelkező természetjárók részére 
szervezzük, az oktatás során néhány alapvető ismeret meglétét feltételezzük a jelentkezők részéről. 

 
1. A tanfolyamra jelentkezés feltételei 

– aláírt, hibátlanul kitöltött, határidőre leadott jelentkezési lap, 
– alkalmas egészségi állapot, 
– működő e-mail cím, 
– eredményesen teljesített alapfokú tájékozódási tanfolyam vagy sikeres szintfelmérő teszt 
– a részvételi díj határidőre történő befizetése 

 
2. Elméleti képzés 
Az elméleti képzés helyszíne Budapesten, a Deák Ferenc tér és az Astoria között félúton az 
„Oktatoterem.com” Helsinki / Istanbul légkondicionált terem (1075 Budapest, Károly krt. 3/A., Károly krt – 
Dohány u. átjáró, I.emelet). A teremben állandó ingyenes wifi kapcsolat áll rendelkezésre, az előtérben 
kávé és üdítőautomata üzemel. 
 
Az előadások általában hétfői napokon lesznek megtartva a tanfolyamkezdéskor megadott tervezett 
órabeosztás szerint, 17.00 – 20.00 óra között. Elméleti előadások esetében is előfordulhat külső helyszín. 
A képzés főbb témái: tereptan, térképismeret, tájékozódás, túra- és táborszervezés, túrafelszerelés, 
ökológia, elsősegélynyújtás, természetvédelem, jogi ismeretek, meteorológia, geológia, néprajz, 
művészettörténet, pedagógia, csoportpszichológia, stb. 

 
3. Elméleti képzéshez kapcsolódó feladatok teljesítése (házi feladatok) 
Az elméleti képzéshez kapcsolódóan az oktatók házi feladatokat adhatnak a hallgatóknak. 

 
4. Gyakorlati képzés, az ehhez kapcsolódó feladatok teljesítése 
A gyakorlótúrák helyszínei: Budapest környéki helyszínek 50-80 km körzetben. A reggeli találkozó 
időpontja és helyszíne az órarendben kerül meghatározásra, kihirdetésre. A túrák egész napos hétvégi 
elfoglaltságot jelentenek. 
A tanfolyam ideje alatt nappali, éjszakai és kétnapos, sátrazással egybekötött, gyakorlótúrákat tartunk. 

 
5. Részvételi díj 
A tanfolyam részvételi díja 25 000 Ft, melyet beiratkozáskor kell megfizetni. 
A részvételi díj tartalmazza: 

– a tanfolyam tandíját, 
– a tananyagok elérhetőségét és a tanfolyamhoz kapcsolódó webes felület működtetését, 
– egyéni túranapló árát, 
– az órákon kiadott segédanyagok előállítását 
– a tanfolyamhoz szükséges – legutolsó kiadás szerinti – térképeket. 
 
Az együttműködő partnerek kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosítanak a tanfolyam 
résztvevői számára a tanfolyam ideje alatt (márc. 2 – június 14.). 
 

 



További várható költségek, amelyeket a részvételi díj nem tartalmaz: 
– vizsgadíj 
– utazási költségek a gyakorlati túranapokra és a vizsgára, 
– a szükséges felszerelések költségei (tájoló, elsősegély-csomag, stb.) 
– ajánlott irodalom anyagai 
 

6. Vizsga 
A vizsga nem része a tanfolyamnak. 
A középfokú túravezetői képesítés feltétele a vizsga napjáig betöltött legalább 18. életév és az MTSZ 
tagság. 
A vizsgára bocsátás feltételei: 

A tanfolyam kezdetekor részletesen meghatározott elméleti és gyakorlati feladatok megfelelő teljesítése, 
a kötelező gyakorlótúrákon való részvétel és a tanfolyamvezető ajánlása. 
 
Az elméleti vizsga tervezett időpontja és helyszíne: 2015. június 8., Budapest 
A gyakorlati vizsga tervezett időpontja és helyszíne: 2015. június 13-14., Börzsöny 
A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll. A vizsgadíj 4.000 Ft.  

 
7. Jelentkezés és beiratkozás 
Jelentkezés a tanfolyamra: e-mailben: btsszoktatas@gmail.com  
(további információt, tervezett órarendet és jelentkezési lapot e-mailben küldünk) 
A jelentkezések elfogadásáról, illetve – amennyiben szükséges – a szintfelmérő írásának idejéről és 
helyszínéről minden jelentkezőt e-mailben értesítünk. 
 
Beiratkozás és befizetés: Az első elméleti előadás napján, órakezdés előtt fél órával: 16:30-17:00-ig, az 
oktatóteremben. Ekkor kérjük az előzőleg kitöltött és aláírt jelentkezési lapot leadni, valamint a tanfolyami 
díjat befizetni. 
 
Első elméleti előadás: 2015. március 2. hétfő, 17:00-20:00 
1075 Budapest, Károly krt. 3/A., Károly krt – Dohány u. átjáró, I.emelet,  
„Oktatoterem.com” Helsinki / Istanbul terem 
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Huri Noémi tanfolyamvezető, +36 20 260 06 23 
E-mail: btsszoktatas@gmail.com, facebook: BTSSZ Oktatási Bizottság 

mailto:btsszoktatas@gmail.com

