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STB BRONZJELVÉNYES GYALOGOS TÚRAVEZETŐ-KÉPZÉS 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

A Demeter Egyesület gyalogos szakágban bronzjelvényes (középfokú) túravezetői tanfolyamot 

szervez, a hatályos felnőttképzési törvény előírásai szerint. 

A tanfolyam a Dél-Dunántúli Természetbarát Szövetség támogatásával, Somogy, Tolna és 

Baranya megyei oktatók közreműködésével valósul meg.  

A tanfolyam MTSZ-azonosítója:  O_2022_01_gy_b 

A tanfolyam időtartam:   2022. március 20 – 2022. szeptember 30. 

A képzés az alábbiakból áll:  

- elméleti képzési napok (7 nap),  

- terepi képzés (gyakorlótúrák kis létszámú csoportokban),  

- önállóan teljesítendő és igazolandó sportrendezvények (tájékozódási túraverseny, 

teljesítménytúra, jelzésfestés) 

- a vizsgára felkészülés, házifeladatok, valamint 

- elsősegélynyújtás tanfolyam (önálló vizsgával). 

Képzésünk hibrid jellegű: az elméleti képzési napok alapvetően személyes részvétellel zajlanak 

(tantermi előadások), a képzést e-learning rendszer támogatja. A képzést követően a Magyar 

Természetjáró Szövetség érvényes szabályzata szerinti írásbeli és gyakorlati vizsgát kell tenni.  

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

A részvétel feltétele: 

- a vizsga évében betöltött 18. életév,  

- alkalmas egészségi állapot (nyilatkozat),  

- MTSZ tagszervezeti tagság,  

- a jelentkezési lap és adatkezelési nyilatkozat határidőre való beadása.  
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STB bronzjelvényes gyalogos túravezető-képzés 

KINEK AJÁNLJUK A TANFOLYAMOT? 

Az STB bronzjelvényes túravezető-képzést azoknak a tapasztalt túrázóknak ajánljuk, akik 

szeretnének mások számára túrát szervezni és vezetni, és vállalják az ehhez szükséges 

tanulást és gyakorlást.  

VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI 

A vizsga tervezett helyszíne és ideje: Mecsek, 2022. október 

Vizsgára bocsátás speciális helyi elvárásai:  

- legalább 5 tantermi foglalkozáson és 4 gyakorlótúrán való részvétel, 

- a házifeladatok teljesítése,  

- túrázói minősítés elkezdése (egyéni túranapló vezetése), 

- legalább egy, az országos bajnokságban szereplő tájékozódási túraversenyen való 

részvétel (legalább alapfokú, turistatérképes vagy tájfutótérképes C kategóriában 

csapatvezetőként), a részvétel igazolása,  

- legalább egy, legalább 15 km hosszú teljesítménytúrán való részvétel, szintidőn belüli 

teljesítés és dokumentálása, 

- önkéntes munka: egy teljes napos (min. 8 óra) turistaút-jelzésfestésen való részvétel, 

- az elsősegélynyújtás tanfolyamon való részvétel és eredményes vizsgázás.  

TÉMÁK 

Általános nevelési ismeretek, sportszervezés 

A természetjárás egészségtana 

Tereptan, térképismeret, tájékozódás 

Túra- és táborszervezés és vezetés 

Ökológiai alapismeretek, élővilág 

Környezet- és természetvédelem, erdőtörvény, épített környezet védelme 

Földrajzi ismeretek 

Földtörténet, geológia 

Meteorológiai ismeretek 

Túramozgalmak, minősítés 

Elsősegélynyújtás 
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STB bronzjelvényes gyalogos túravezető-képzés 

OKTATÓK 

A képzés Somogy Megyei Természetbarát Szövetség, a Tolna Megyei Természetbarát 

Szövetség és a Baranyai Megyei Természetbarát Szövetség egyesületeinek (Demeter 

Egyesület, Dobogó Egyesület, Dráva TSE, Dél-Zselic Természetbarát Klub, Gémes TE, 

Zöldpont Életmódklub) tapasztalt bronz-, ezüst- és aranyjelvényes túravezetőinek önkéntes 

közreműködésével, valamint meghívott előadók közreműködésével valósul meg.  

 

Oktatóink:  

Balázs László – közgazdász, gyalogos ezüstjelvényes túravezető, természetvédelmi mérnök, 

gomba-szakellenőr, elnök (Somogy Megyei Természetbarát Szövetség, Kaposvár) 

Bánhidi Árpád – mérnök-tanár, mérnök informatikus, vizsgázott útjelző-vezető, gyalogos 

vándortáborvezető, bringás vándortáborvezető, cserkésztiszt, gyalogos ezüstjelvényes 

túravezető, kerékpáros bronzjelvényes túravezető, e-learning rendszer (Gémes TE) 

Bischof Tamás – középiskolai tanár, földrajz-történelem, ezüstjelvényes túravezető, 

vándortáborvezető (Dobogó Egyesület, Bonyhád) 

Butschli Péter – könyvtáros, ezüstjelvényes túravezető, vizsgázott útjelző-vezető, 

egyesületvezető (Dobogó Egyesület, Bonyhád), térképhelyesbítő, illegális szemétlerakók 

felmérése 

Fodor Péter – középiskolai tanár (matematika-fizika), aranyjelvényes túravezető, vizsgázott 

útjelző-vezető, egyesületvezető (elnök, Zöldpont Életmódklub, Kaposvár) 

Jakab Éva – közgazdász, gyalogos ezüstjelvényes túravezető, vizsgabiztos, vizsgabíró 

(tájékozódási túraversenyzés), (Demeter Egyesület, Paks) 

Jakab Albert – fizikus-hőenergetikus mérnök, gyalogos ezüstjelvényes túravezető, 

vizsgabiztos, vizsgabíró (tájékozódási túraversenyzés), egyesületvezető (Demeter Egyesület, 

Paks) 

Jancsi Attila – aranyjelvényes túravezető, útjelzővezető, egyesületvezető (Dráva TSE) 

Nagy Gábor – vadgazda mérnök végzettségű szakember, a Duna-Dráva Nemzeti Park 

Igazgatóság vadgazdálkodási és erdővagyongazdálkodási referense. 

Tóth Klára – nyugdíjas pedagógus, közoktatási vezető, ezüstjelvényes túravezető, Dél-

Dunántúli Természetbarát Szövetség elnöke (Dráva TSE) 

Strasser Péter – pedagógus, vándortáborozó, bronzjelvényes túravezető, útjelzővezető (Dél-

Zselic Természetbarát Klub) 

Szentes Olivér – okleveles meteorológus, 2019 óta az Országos Meteorológiai Szolgálat 

éghajlati szakértője, bronzjelvényes túravezető, természetjáró (túraversenyzés, tájfutás, 

hegymászás) (Dobogó Egyesület, Bonyhád) 
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STB bronzjelvényes gyalogos túravezető-képzés 

ÜTEMEZÉS 

Elméleti képzés – tervezett képzési napok és helyszínek:  

2022. március 20. (vasárnap)  Paks, Cseresznyés 

2022. május 07. (szombat)  Bonyhád 

2022. május 21. (szombat)   Pécs 

2022. június 11. (szombat)   Pécs 

2022. június 18. (szombat) – tervezett időpont 

2022. augusztus 27. (szombat)  Baja 

2022. szeptember 10. (szombat)  Kaposvár 

2022. szeptember 17. (szombat)  Szekszárd 

 

Terepi képzés: 

Első gyakorlótúra: 2022. április 23. (szombat), Lengyel-Annafürdő 

A tanfolyam során 4 gyakorlótúrán kell részt venni, az időpontokat (az első 

kivételével) a kis létszámú csapatok önállóan határozzák meg, az órarend szabad 

kapacitásokat hagy a gyakorlótúrák nyári beosztására.  

  

Az önállóan teljesítendő sportrendezvények javasolt listája:  

Az országos bajnokságokban (OTTCSB, OTTEB és B bajnokság) szereplő tájékozódási 

túraversenyek és a szabadon választható teljesítménytúrák közül az alábbiak időpontját 

szervesen beépítettük a tanfolyami időbeosztásba:  

2022. március 19.  Bakancsos Atom Kupa, Dél-Mezőföld 

2022. április 2.  Tenkes teljesítménytúrák, Villányi-hegység 

2022. április 9.  Rezét Kupa, Duna-Tisza köze 

2022. április 16.  Mátra Kupa, Mátra 

2022. április 30.  Varsányi Kupa, Budai-hegység 

2022. május 28.  Gyermeknap Kupa, Budai-hegység 

2022. június 25.  Kuglóf teljesítménytúrák, Mecsek 

2022. augusztus 6.  Tenkes éjszakai teljesítménytúrák, Villányi-hegység 

2022. augusztus 13.  Katica Tanya Betyár éjszakai teljesítménytúrák, Zselic 

2022. szeptember 3.  Eltájoló Kupa 
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STB bronzjelvényes gyalogos túravezető-képzés 

HOZZÁJÁRULÁSI DÍJ 

A tanfolyam díja 15.000 Ft/fő, mely tartalmazza:  

- digitális jegyzeteket, 

- a gyakorlótúrákon használt papír alapú térképeket, 

- az oktatáshoz szükséges nyomtatott dokumentumokat (tájfutó térképek, 

feladatlapok stb.), 

- a vizsga díját, 

- a túravezetői bizonyítványt, 

- a túravezetői jelvényt. 

 

Várható további költségek: 

Az elméleti és gyakorlati képzésekre utazás költsége. 

Az előírt túrákon való részvétel költségei (utazás és nevezési díj),  

A tanfolyamhoz ajánlott könyvek költségei. 

A vizsgák utazási költségei. 

JELENTKEZÉS 

2022. március 5-ig, a mellékelt jelentkezési lap és adatkezelési nyilatkozat kitöltésével, 

aláírásával és a szkennelt változat megadott címre való eljuttatásával. Az eredeti jelentkezési 

lapot és nyilatkozatot az első tanfolyami napon kell majd leadni.  

 

A tanfolyam minimum 15 fő jelentkezése esetén indul.  

Maximális létszám: 30 fő 

 

Jelentkezés és érdeklődés: 

A tanfolyam emailcíme: stb2022tvk@gmail.com 

Telefon: Jakab Éva tanfolyamszervező +36 20 3144650 

 

 

 

 

 


