
    

 

GÖ R DÖ GÖ K  KER É KPÁ R OS  ÉS  

 S ZABA D ID Ő  S PO RTE GY ESÜ LET  

        5000 Szolnok Holló u. 15. Tel: +36 56 428-721,  +36 30 22-93-440 

 E-mail: gordogok@gordogok.hu,    Internet: www.gordogok.hu 

                  Nyilvántartási szám: 16-02-0001072.       Adószám: 18824364-1-16 

TÉRKÉPISMERETI továbbá 
MTSZ – FELSŐFOKÚ (ezüst),  KÖZÉP FOKÚ, 

BRONZ JELVÉNYES GYALOGOS valamint KERÉKPÁROS 
TÚRAVEZETŐI VIZSGA, TÚRAVEZETŐI TOVÁBBKÉPZÉS és  

TURISTA ÚTJELZŐ VEZETŐ 2018-es TÁVOKTATÁSOS TANFOLYAM PROGRAMJA 

Szakági felelősök:             Oskó Anikó ezüst jelvényes és Rácz Péter ezüst jelvényes túravezető - gyalogos szakág 

                                          Pomázi Imre  bronz jelvényes túravezető - kerékpáros szakág 

                                          Bálint János ezüst jelvényes túravezető - turista útjelző vezető szakág 

Tanfolyam vezető:             Bálint János ezüst jelvényes túravezető 

Tanfolyam titkára:              Oskó Imréné bronz jelvényes túravezető 

Tanfolyam helye:               távoktatásban, konzultációs helyek: Nyíregyháza, Szolnok és a gyakorlótúrákon 

Tanfolyam időtartama:                 2018.10.12.  csütörtök   16:00   -  2019.06.08.   15:00-ig 

Az elméleti vizsga időpontja:          2019.06. 07. péntek 19 óra ( gyalogos, kerékpáros) Parádfürdő 

Gyakorlati vizsga időpontja:            2019.06. 08. szombat   Parádfürdő környéke 7-16 óra a gyalogos bronz és ezüst 

                                                        2019.06. 08. szombat  este  Parádfürdő környéke 19-24 óra a gyalogos ezüst 

és a kerékpáros szakág időpontja: 2019.06.  09. vasárnap   Parádfürdő környéke  7 – 15 óra 

Turista útjelző festő vezető vizsga: 2019.06. 09. vasárnap   Parádfürdő környéke  10 –16 óra  

A programok változtatási jogát fenntartjuk, a tanfolyamokat minimum 12-12 fő jelentkezése esetén tartjuk meg. 

Vizsga elnöke:                  Oskó Imre  sportoktató-aranyjelvényes túravezető, MTSZ vizsgabiztos (bélyegzőszám:54.) 

Egy tanfolyam és vizsgadíj:  38000 Ft,  MTSZ kártyával rendelkezőnek 28000 Ft (mely tartalmazza még az  internetes felülethez 

hozzáférést, digitális jegyzeteket, túravezetői bizonyítvány és MTSZ tagoknak  jelvényt)  + szállás, utazás és étkezés saját 

költségen.   

Minden további képzés plusz 50%-50%-os tanfolyam díjából .  

A  jelentkezés feltételei: 

Jelentkezési lap kitöltése  (letölthető:http://www.gordogok.hu/html/jlap.doc) 

1.  Egészségi alkalmasság (jelentkezési lap 3. Pontja szerinti nyilatkozat) 

2.  Egyesületi, szakosztályi, civilszervezeti vagy tanintézeti javaslat (4. Pont) 
 
Jelentkezési lap  2018.10.11.  (csütörtök   16:00)   határidőre való leadása a tanfolyam@gordogok.hu címre. 

Bronz fokozat gyalogosan és kerékpárral:  tárgy évben / a vizsga napjáig / betöltött 18 év.  

Ezüst fokozat gyalogosan:  tárgy évben / a vizsga napjáig / betöltött 21 év és az előző 3 év  bronz túrák vezetésének igazolása! 

A gyakorlati túrán elméleti konzultációkat is tartunk pl. az egészségügyi ismeretek, tájékozódás a terepen térkép alapján, előremetszés, 

hátrametszés, iránymenet, irányfésű, térkép, tereptárgyak azonosítása méretarány,  túraszervezés, kedvezményes utazás, turistajelzések 

a gyakorlatban, a túra lebonyolítása, a túrajelentés kitöltése, a túra utáni feladatok, túrázók minősítési rendszere stb.  

GYAKORLÓ TÚRÁK: 4x1 túranapon kötelező + 2 nap (1x2 napos ott alvós gyakorlótúra) 

 2 nap választható a területi programokból,  a teljesítménytúrák, tájékozódási túraversenyek és a technikai túrák közül (jelzésfestés, 

úttisztítás, kulcsosház és egyéb turisztikai létesítmények  karbantartása  stb.)  

TÚRÁKON  a  részvétel  igazolása a hallgató feladata!  

A résztvevők egyéni tanrend alapján készülnek, közbenső írásbeli feladatokat interneten keresztül kapják! 

A kerékpáros feladatok és szakági követelmények teljesítése külön programterv alapján történik.  

  AZOK A KERÉKPÁROSOK AKIK RENDELKEZNEK MÁR GYALOGOS TÚRAVEZETŐI VIZSGÁVAL , AZOKNAK CSAK AZ 

ADMINISZTÁRÁCIÓS, MŰSZAKI ÉS KRESZ FELADATOKAT KELL MEGOLDANI.  

A KERÉKPÁROS TÚRAVEZETŐI VIZSGA   A GYALOGOS UTÁNI  NAPON VÉGEZHETŐ EL! 

Vizsgára bocsájtás feltételei a https://www.gordogok.hu/html/turavezetoi/start.php érhető el.  

Jelentkezési határidő: 2018. 10  11. 

Szolnok,  2018. 02. 21.                                                                                                                                             Oskó Imre sk.      
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