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A kurzus időpontja és helyszíne:  2020. szeptember 03. 9:00. Bp., Városliget (tájékozódási nap) 

2020. szeptember 09-12., Mogyoróhegy, Visegrád (tábor) 

 

A táborhoz egy külön regisztrációs felületet is létrehoztunk, mely fontos adminisztratív elemeket, 

nyilatkozatokat tartalmaz, így kérjük, hogy mindenki töltse ki a táborhoz tartozó kérdőívünket lehetőleg 

augusztus végéig a megadott linken, azok is.  

 

A kurzus célja 

Az ember és természet korszerű kapcsolatainak megismerése, a szemlélet formálása. Tájékozódás, 

térképolvasás, tájolóhasználat elsajátítása, tájékozódási futásban alapvető ismeretek megszerzése. A 

környezet megismerése és védelme. Ismeretszerzés a természetjárás és táborozás egészséges 

életmódban, rekreációban betöltött szerepéről. A közösség alakítását segítő animációs foglalkozások 

alapszintű ismerete. A táborok tervezésének, szervezésének módszertana, gyakorlata.  

A kurzus teljesítésének feltételei 

- A tájékozódási napon, valamint a táborban való aktív részvétel 

- Eredményes egyéni tájékozódási verseny teljesítése 

- Az előírt feladatok elfogadható szintű teljesítése. 

- Zárthelyi dolgozat teljesítése minimum 60%-ra a félév során 

 

Kötelező irodalom 

 Dosek Ágoston: Erdők, hegyek sportjai (TF tankönyv, 1997) 

 Bánhidi Attila: Vándortáborozási kézikönyv (Mobilitás, Budapest 2004) 

 Tájfutás – Fővárosi Sportzsebkönyvek, Szerkesztette: Schell Antal, 1998 

 Tábori jegyzetek 
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TEMATIKA 

 

 

Részletes tematika 

1.A túrázás, táborozás alapismeretei: tervezés, szervezés, felkészülés.  
 

 

2. A természetjárás jelentősége napjainkban. 

 

 

3. A tábori program kialakítása, tábori élet szervezése, programok a helyszínen. 

 

 

4. A környezetre vonatkozó ismeretek. Balesetvédelmi szabályok. 

 

 

5. Tábori játékok, vetélkedők, kulturális tudnivalók. 

 

 

6. A térkép, tájoló és GPS használata. Tájékozódási gyakorlatok (iránymenet), gyakorló túrák. 

 

 

7. Hasznos gyakorlati ismeretek: öltözködés, felszerelések, pakolás, a táborozás, túrázás veszélyei. 

 

 

8. Tájfutóverseny, tábori verseny rendezése 

 

 

 

Egyéb: Az elméleti és gyakorlati tematikával a tájékozódási napon, valamint a 4 napos tábor 

során ismerkednek meg a hallgatók. 

 

 

 


