
A Budapesti Természetbarát Sportszövetség  
2014 őszére  – korlátozott létszámban – 

TÚRÁZÓI TANFOLYAMOT  
hirdet, a kirándulást és túrázást kedvelőknek! 

 
 
 
A gyakorlatorientált tanfolyamon a résztvevők elméleti tájékozódási és térképolvasási 
ismereteket szerezhetnek, valamint a gyakorlatban is elsajátíthatják a pontos terepi 
tájékozódást és a turistatérkép használatát. 
 
 
 
A gyakorlati foglalkozásokat megelőző tantermi el őadások  keretében az alábbi 
témakörökben nyújtunk alapfokú ismereteket: 
- Elsősegély 
- Növény és állatismeret 
- Tereptan 
- Természetvédelem 
- Térképtan 
- Turista etikett 
- Turistaföldrajz 
- Túrafelszerelés 
 
 
Az előadásokat gyakorló túrák  követik.  
A tanfolyam végén lehetőség lesz vizsgát tenni, amelynek sikerességét oklevéllel 
jutalmazzuk. 
 
A tanfolyam egyben felkészít az MTSZ tagszervezetei által szervezett középfokú 
túravezetői tanfolyamra is, és a sikeres vizsga egyben mentességet biztosít a 
középfokú túravezetői tanfolyam szintfelmérő vizsgája alól. 
 
 
A tanfolyamot a Budai-hegység különböző helyszínein rendezzük meg. 
 
A tanfolyam időpontja: 
A tanfolyamot 2014. október 4, 5-én és 11, 12-én  tartjuk.  
Mind a négy alkalommal reggel 8:30-tól  11:00-ig a tematikának megfelelő tantermi 
előadást tartunk, majd 11:00-tól legkorábban 16:30-ig  gyakorló túra következik. 
 

 
A tanfolyam díja: 8.000Ft, amely a beiratkozáskor f izetend ő és az alábbiakat 
tartalmazza:  
- a tanfolyami jegyzetek árát, 
- a tanfolyamhoz kapcsolódó webes felület működtetését, 
- az órákhoz kiadott segédanyagok előállítását, 
- a Budai-hegység (legutolsó kiadás szerinti) turistatérkép árát, 
- terem bérleti költséget. 

 
További várható költségek: 
- utazási költségek az oktatás helyszíneire 
- étkezési költségek 
- laptájoló ára 
- ajánlott irodalom anyagai. 



 
A tanfolyami jelentkezés és a részvétel feltétele a betöltött legalább 16. életév. (18 
éven aluli jelentkezőinktől írásos, az általunk megadott mintának megfelelő, szülői 
hozzájárulást kérünk.) 
 
A rendszeres kapcsolattartáshoz a jelentkezőktől a tanfolyam ideje alatt működő  
e-mail címet kérünk. 
 
További információ: 
Berecz Tibor tanfolyamvezető (+3630-488-8351) 
Lőrincz András tanfolyamvezető (+3630-979-4529) 
 

Jelentkezés, érdeklődés: 
btsszturazo@gmail.com e-mail címen. 
 
 

Jelentkezési határidő: 2014. Szeptember 29.  
A tanfolyamot legalább 15 fő jelentkezése esetén rendezzük meg. A szükséges 
létszám meglétéről e-mailben küldünk tájékoztatást a jelentkezők részére. 
 
 
Beiratkozás:  
Október 4.-én 8:30-tól a KFKI sporttelepen (a Széll Kálmán térről induló 21-es busz 
Csillebérc KFKI végállomásánál, a KFKI telephellyel szemben) 
 
 
Budapest, 2014. augusztus 13. 
 
       BTSSz 


