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A Budapesti Természetbarát Sportszövetség 

TÚRÁZÓI TANFOLYAMOT hirdet 

 2017 tavasszal, a kirándulást és túrázást kedvelőknek! 

Jöjj el a gyakorlatorientált tanfolyamunkra, ahol az elméleti felkészítés mellett a terepi 

foglalkozások keretében sajátíthatod el a tájékozódás alapjait, illetve a turistatérkép 

használatát, valamint további, a gyalogos, illetve más túrázáshoz is hasznos, érdekes és 

értékes ismeretekre tehetsz szert! 

 

A tantermi foglalkozások és gyakorló túrák során az alábbi főbb témakörökben nyújtunk alapfokú 

túrázói elméleti ismereteket: 

 Tájékozódás; 

 Térképismeret; 

 Elsősegély és egészségvédelem; 

 Növény- és állatismeret; 

 Terepi idomok, domborzati elemek; 

 Természetvédelem; 

 Turistaföldrajz;  

 Túrafelszerelés. 

A tanfolyami foglalkozások hétvégenként, a Budai-hegység különböző területein lesznek. Az 

elméleti foglalkozásokat közvetlenül a gyakorló túrák előtt tartjuk.  

A tanfolyam végén vizsgára lehet jelentkezni, amelynek sikerességét oklevéllel jutalmazzuk.* 

A négynapos tanfolyam és a vizsga időpontja:   

2017. május 6-7., 20-21., a vizsga várható időpontja: június 17.  

Az elméleti és a gyakorlati oktatás a gyakorló túrák időpontja:   

2017. május 6-7. és 20-21.  

(választható különóra szervezés alatt, időpontja május 13., szombat)  

A vizsga tervezett időpontja és helyszíne: 

2017. június 17. (szombat), 9:00-től szintén a Budai-hegység valamely kijelölt területén 



 

A tanfolyam díja:  8500 Ft, amely a beiratkozáskor fizetendő és tartalmazza a(z) 

- tanfolyami jegyzetek, illetve az órákhoz kiadott segédanyagok előállítását, 

- oktatók honoráriumát, 

- tanfolyamhoz kapcsolódó webes felület működtetését, 

- Budai-hegység turistatérkép árát, 

- terembérleti költségeket, 

- egyéb, egyesületi szervezési költségeket (hatósági engedélyek, bejárások, stb.). 

Várható egyéb költségek: utazási költségek az oktatás helyszíneire, igény esetén a laptájoló ára. 

 
Jelentkezés és érdeklődés: a btsszturazo@gmail.com e-mail címen. 
 
A tanfolyami jelentkezés és a részvétel feltétele a betöltött 16. életév és a jelentkezéstől kezdődően a 

tanfolyam ideje alatt elérhető, működő e-mail cím. 

 
Jelentkezési határidő: 2017. április 30. 
 

 
A résztvevői létszám limitált! 

 
 
Beiratkozás: a jelentkezést követő kiértesítő e-mail szerint; 
előre láthatólag május 2-án 18:00-kor és május 5-én 16:00-tól a BTSSz Budapest, V. kerület Curia u. 3. 
sz. alatti irodájában. Az induláshoz szükséges létszám meglétéről és a beiratkozásról e-mailben 
küldünk tájékoztatást a jelentkezők részére.  
 
 

További információ a tanfolyamvezetőnél: Berecz Tibor (+3630 4888351) 
 

 
 

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! 
 

 
BTSSZ 

Oktatási Bizottsága 

Budapest, 2017. március 17. 

 

 

*Az oktatás részben felkészít az MTSZ tagszervezetei által szervezett középfokú gyalogos túravezetői 

tanfolyamra is, és a sikeres vizsga egyben mentességet biztosít a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 

(BTSSZ) által szervezett középfokú gyalogos túravezetői tanfolyam előzetes szintfelmérője alól. 

 

 
Szövetségünk működését a Fővárosi Önkormányzat, Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ), 

a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) és a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) támogatja 
TÁMOGASSA ADÓJA TERHÉRE SZÖVETSÉGÜNKET, LEGYEN PÁRTOLÓ TAGUNK! Adószám: 19638160-1-41 
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