
 
 

Tisztelt Hallgatónk! 
 

Gratulálunk a sikeres felvételihez, és örömmel üdvözöljük a testnevelő tanárképzés hallgatójaként! 
 
 
A jelen tájékoztatóban értesítjük a budapesti képzési helyszínre fölvett hallgatók számára szervezett: 
- online tájékoztató az órarendről és a tantárgyfelvételről, 
- intézeti évnyitó,  
- szakirányos tájékoztató és tájékozódási nap időpontjáról, programjáról,  
- turisztikai és rekreációs táborról. 

 
 

ONLINE TÁJÉKOZTATÓ 

 
Időpont: 2020. augusztus 11. (kedd), 8:30 valamint 17:30 /választható, a lehetőségeik szerint.  
Az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet (ESI) szervezi a testnevelés szak órarendjét. A tantárgyak 

időpontjai és helyszínei kötöttek és választási lehetőség nincs. Így szükséges, hogy minél előbb tájékozódjanak 

az órarend pontos beosztásáról. 

A tájékoztatón bemutatjuk azt a Neptun online felületet, aminek a használata az egyetemi évek alatt megkerül-

hetetlen. Az órarend, a tantárgy leírások, osztályzatok és minden egyéb fontos információ és tájékoztató a 

Neptunon találhatók meg.  

Az online tájékoztató módjáról, platformjáról hamarosan emailben tájékoztatjuk. 
 

INTÉZETI ÉVNYITÓ, SZAKIRÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ  
 
időpont: 2020. szeptember 03., csütörtök, 09.00 óra.  
helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter stny. 1/A, ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömb föld-

szint 0.133 terem 
program: 

 évnyitó, 
 az oktatók bemutatkozása, 
 a szakirányra vonatkozó általános tudnivalók ismertetése, órák, kurzusok felvétele, 
 a turisztikai és rekreációs tábor előkészítése. 

Minden érintett megjelenését elvárjuk. 
 

TÁJÉKOZÓDÁSI NAP 

 
A tájékoztató után kezdődik egy tájékozódási nap, melyen szintén kötelező a részvétel a turisztikai és re-

kreációs tábor részprogramjaként. Ez a program kb. 16 óráig tart. Kérjük, hogy sportos, városi, aktuális 

időjárásnak megfelelő ruházatban jöjjön, füzettel, íróeszközzel, valamint napi élelmiszerrel.  

 

Fontos! A szeptember 03-i nap programja kötött, így aznap 8 és 16 óra között ezzel párhuzamosan más ügy-

intézést nem tudnak megtenni. Azon hallgatók, akik hiányoztak a szeptember 3-i tájékozódási nap programról, 

a félév során egy kijelölt, 10-15 km közötti plusz túrát kell teljesíteniük. 



 
TURISZTIKAI ÉS REKREÁCIÓS TÁBOR 

 
A táborozás célja:  

A természetben űzött tevékenységek megismerése, környezettudatos szemlélet kialakítása. A természetjárás, 

táborozás alapvető kérdéseinek megválaszolása. Tájékozódás, térképolvasás, tájolóhasználat, GPS elsajátítása. 

A környezet megismerése, védelme. A közösség alakítása animációs foglalkozásokkal. 

 

A tábor jellege: kötelező (a mintatanterv szerint az első félévre ajánlott tárgy). 

Időpont: 2020. szeptember 09–12. (szerda-szombat). 

Helyszín: a Pilis és a Visegrádi-hegység. 

Elhelyezés: faházakban. 

Ellátás: napi háromszori étkezés (önköltséges, de közösen biztosított). 

Utazás: oda és vissza külön busszal, gyülekező szeptember 09-án 7:00-kor a XI., kerület, Bogdánfy Ö. u. 10/B 

előtt (ELTE-BEAC Sporttelep). 

Az intézmény költségei: az oktatáshoz kapcsolódó programok biztosítása. 

A diákok költségei: a közös étkezések, melyet a tájékoztató előtt, szeptember 3-án kell befizetni 8 órától a Sportsza-

kos tanévnyitó előtt a kijelölt lágymányosi teremnél. (A tervezet szerint 14.000,- forint.) /Aki a befizetés 

időpontjában nem jelenik meg, előre egyeztessen annak pótlásáról, mert a létszámot szeptember 4-ig le kell 

jelentenünk! /  

A turisztikai és rekreációs tábor a testnevelő tanárképzésre járó hallgatóknak kötelező tanegység, teljesítése az 

első félévben javasolt, így kérjük, hogy lehetőség szerint úgy alakítsák a szeptemberi időszakukat, hogy ezen 

részt tudjanak venni. 

A táborhoz egy külön regisztrációs felületet is létrehoztunk, melyek fontos adminisztratív elemeket, nyilatko-

zatokat tartalmaz, így kérjük, hogy mindenki töltse ki a táborhoz tartozó kérdőívünket augusztus 28-ig (pén-

tek) az alábbi linken: 

https://forms.gle/yGa2vk6u6TbhaTZF6 

 

Fontos! Speciális étkezési szükségletet, például glutén-, laktóz-érzékenység, vegetáriánus stb., vagy fennálló 

esetleges kezeléssel rendben tartható egészségügyi problémát, például alacsony vagy magas vércukor szint, 

ismert erősebb allergia stb. a kérdőíven keresztül kötelező jelezni! 

 
 

https://forms.gle/yGa2vk6u6TbhaTZF6


 
 
 

A táborhoz javasolt egyéni felszerelési jegyzék 
 

igazolványok, TAJ kártya kisebb hátizsák napi túrához 
fényképezőgép egyéni, speciális gyógyszer, kötszer 
elemlámpa kulacs 
gyufa varrókészlet 
nadrág (túrázásra, terepfutásra) trikók, fehérnemű 
pulóver ágyneműhuzat! vagy hálózsák! 
zoknik túracipő, pótcipő (bemelegítő cipő) 
anorák, esőkabát lábszárvédő (kamásli) 
zsebkendő, WC papír törölköző 
szappan, sampon fogkefe, fogkrém 
napszemüveg  kullancsriasztó 
bicska füzet, írószer 
apróság geoláda csere ajándékként 

 
 
A levélben foglaltakhoz kapcsolódó kérdéseire a kovacs.katalin@ppk.elte.hu címen keresztül válaszolunk. To-
vábbi Intézetünkhöz tartozó információkat a https://esi.ppk.elte.hu oldalon találnak. 
 
A szakos tájékoztató nem azonos az ünnepélyes kari, illetve egyetemi tanévnyitókkal, amelyről a kari, illetve az 
egyetemi honlapokon tájékozódhat. Az első találkozásunkig további élményekben gazdag, vidám nyarat kívá-
nunk! 
 
Budapest, 2020. július 
 

 
 

az ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet oktatói 
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