A Magyarországi Kárpát Egyesület 2013. március 21.
csütörtökön estétől kezdődően „bejárásos” magashegyi
túravezető-képző tanfolyamot indít.

A Magyarországi Kárpát Egyesület „bejárásos” magashegyi (középmagas 1600 – 3000m-ig)
túravezető-képző tanfolyamot rendez az idei év tavaszán. A tanfolyam alapvetően egyesületi
tagok számára indul, de adott esetben “külsősök” jelentkezését is elfogadjuk.
A tanfolyam vezetője: Mályi József
A tanfolyam kezdete: 2013. március 21. csütörtök 18 óra.
A tanfolyam tervezett vége: 2013. május közepe (05. 16.) csütörtök.
A tanfolyam költségei: Az elméleti előadások a Magyarországi Kárpát Egyesület és tagszervezeteinek
ingyenesek lesznek. A „külsős” hallgatók számára 3.500,- forint lesz, amit a jelentkezés alkalmával kell
előre megfizetni. (Ez az összeg a Magyarországi Kárpát Egyesület 2013-as évi tagdíját jelenti.) A
gyakorlati foglalkozások útiköltségéit, szállásköltségeit, önköltséges alapon kell mindenkinek
megfizetnie.
Jelentkezési határidő: legkésőbb 2013. március 7. csütörtök 19 óra. A Magyarországi Kárpát
Egyesület esti klub-összejövetelén.
Jelentkezni lehet az MKE klubnapjain minden csütörtökön Lehotzky Gyula ügyvezető alelnöknél a
Mountex klubban (Cím: 1134 Budapest, XIII. kerület, Váci út 19. Boulder Club) 19 – 20 óra között.
Elérhetőségeink:
Lehotzky Gyula

06 30 / 465 16 15
lehotzky.gyula@freemail.hu

Szőcs Ernő (MKE elnök)

06 20 / 425 64 48
szocs.erno@freemail.hu

Mályi József (MKE alelnök)

06 30 / 39 44 715
malyi.jozsef@gmail.com

http://www.karpategyesulet.hu/
Részletek
A tanfolyam elméleti és gyakorlati előadásokból áll.
Az elméleti előadások helyszíne: Budapest, II. ker. Lövőház utca 39. (A Széna tér közelében található.)
Az elméleti előadások minden hét csütörtök napján 18 órai kezdettel kezdődnek és két-két óra (2×50
perc) időtartamúak lesznek. Összesen nyolc alkalom.
A gyakorlati foglalkozások hétvégenként lesznek megtartva a Budapest közeli Pilis-hegységben.
Általában két naposak lesznek. A pontos részleteit mindig az elméleti alkalmak végén fogjuk
megbeszélni.

Tervezett alkalmak:
Az első alkalom várhatóan március 23-án lesz szombaton. Ez előre láthatóan egy napos lesz. Pilis-hg.
A második alkalom várhatóan a Húsvét utáni hétvégén lesz, április 6-7. Sátrazásos gyakorlati alkalom.
Pilis-hg.
A harmadik alkalom várhatóan április 27-28-án lesz. Vagy Pilis-hg., vagy Mátra (Csóka-kő).
A negyedik alkalom várhatóan május 11-12.
A gyakorlati foglalkozások helyszíneit és témáit az azt megelőző csütörtöki előadáson pontosítjuk.
A tanfolyam témája:
- (Magashegyi) hegyiveszélyek felismerése és azoknak elkerülésére való felkészülése.
- Elméleti – és gyakorlati tudnivalók magashegyi túrázás alkalmával,
- tereptan, tájékozódási ismeretek: GPS, tájoló, iránytű és egyéb tájékozódást segítő ismeretek
elsajátítása,
- ön mentés, társmentés, segélykérő jelek, elsősegélynyújtás,
- magashegyi, vándortáborozási felszerelés ismertetés.
A tanfolyamnak nem célja a sziklamászó ismeretek megtanítása. Az alapfokú sziklamászó és téli
hegymászó tudást és igazolványt a Magyar Hegymászó – és Sportmászó Szövetségnél (MHSSz) ill. a
Magyar Hegymászó Oktatók Egyesületnél (MAHOE) lehet megszerezni. Az MKE tanfolyamának tehát
nem célja sziklamászást oktatni (mások kenyerét elvenni), azonban a magashegyi túrázás alkalmával
adódhatnak hegymászó biztosítási problémák, ezért nagyon alapvető biztonságtechnikai ismereteket
oktatni fogunk.
Szükséges felszerelések: Az elméleti előadásokra írószereket, jegyzetfüzetet kell hozni. A
gyakorlatokra turista ruházat, bejáratott kemény talpú bakancs, hátizsák, térkép, tájoló, fejlámpa és
sátortáborozási kellékek kellenek.
A gyakorlati foglalkozások balesetmentes lebonyolításáért a szervezők felelősséggel tartoznak! A
hegymászás és a magashegyjárás „veszélyes üzem”, ezért a felelős vezetők utasításait minden
hallgatónak be kell tartania!
Képzés és jogosítvány:
A képzés nem OKJ-s képzés, így bizonyítványt nem áll módunkban kiállítanunk. A sikeresen vizsgázott
hallgatóknak a Magyarországi Kárpát Egyesület oklevelet fog adni, amivel az egyesület túráin, mint
vizsgázott túravezetőnk vezethet gyalogos közép-és magashegyi túrákat.

Részletesebb információk
A Magyarországi Kárpát Egyesület az egyesület tagjai számára rendezi meg ezt a tanfolyamát. Ha
valaki még nem tagja az egyesületnek, nem baj, de a tanfolyam kezdetéig a tagsági viszonyát
rendeznie kell, vagyis az éves tagdíjat be kell fizetnie a Titkárnál (csütörtök esténként a
MOUNTEX – klubban, az MKE klubnapján. Ha nem tudja személyesen rendezni, a honlapon
található számlaszámra is átutalhatja. Azonban felhívom a „külsős” érdeklődők figyelmét arra, hogy
az egyesületünkbe való belépési szándékát csak személyes megjelenéssel és a belépési nyilatkozat
aláírásával tudja csak rendezni!

A Magashegyi Túravezetőképző tanfolyamunk nem OKJ-s tanfolyam. Egyelőre nem gondolkodunk
felnőttképzési akkreditációban, ezért csak OKLEVELET tudunk adni a sikeresen vizsgázó
hallgatóknak. Ezzel az oklevéllel, magashegyi túrákat vezethet a Magyarországi Kárpát
Egyesületben és tagegyesületeiben.
Mit nyerhet a tanfolyamunkon résztvevő, sikeresen vizsgázó hallgató?
– Jogosítványt az MKE keretein belül megrendezett túrák vezetésére.
– Korábbi magashegyi ismereteinek elmélyítését, gyarapítását.
– Reményeink szerint: egy szemléletet adunk a magashegyi veszélyek előrelátására, azok
lehető legtöbbjének kivédésére. Figyelem! nem vagyunk mindentudók, nem vagyunk
mindenhatók! a magashegyi veszélyeket nem tudjuk csökkenteni, de sok veszélyre fel
tudjuk és fel akarjuk hívni a túrázók és a túravezető jelöltek figyelmét.
A tanfolyamunk elméleti anyagának törzse-gerince, főbb témái:
(Magas) hegyiveszélyek: objektív és szubjektív veszélyek kibontása, a veszélyek kivédésére való
felkészülés.
Tájékozódás, térképismeret.
Felszerelés ismertetése.
Magashegyi társas túrázás szabályai, turista etika.
Túraszervezés.
MKE múltja, jelene, jövője.
A tanfolyamon megjelenő hallgatóknak ajánlott irodalom:
Túravezetőképzés – Magyar Természetbarát Szövetség kiadása.
A túlélés kézikönyve: Gerhard Buzek.
Tereptan és térképismeret: Halász Miklós.
Az Alpok veszélyei: Dr. Zsigmondy Emil.
Hegymászó balesetek: Neidenbach Ákos.
Vándortáborozási kézikönyv, (társszerző, a magashegyi rész írója – Mályi József). Nem kell
megvásárolni, lehet kölcsön kérni is.
A Nap könyve: Jankovics Marcell.
Csillagászati földrajz: Gábris-Marik-Szabó
A tanfolyam hallgatói a tanfolyam anyagáról írásos vázlatot fognak kézhez kapni.
Néhány szó az előadó(k) jogosítványáról.
A tanfolyam szervezője és a fő előadója többféle hegymászó tanfolyamon (alapfokú sziklamászó,
téli alapfokú hegymászó, haladó sziklamászó és gleccser tanfolyamokon) oktatott. A
Vándortáborozási kézikönyv magashegyi túrázás anyagát írta, ami alap-tananyagát képezi a mostani
magashegyi tanfolyamnak. A kilencvenes évek elején sziklamászó tanfolyamok vizsgabiztosa is
volt a MAHOE alapító tagjaként. Több magashegyi túrának, expedíciónak tagja, némelyiknek
vezetője volt. Az újkori oktatói képzésben nem vett részt, így az korábbi felnőttképzési jogosítványa
már nem jogosítja fel OKJ-s tanfolyamokon való előadásokra.

A tanfolyamra meghívott további szak-előadók aktív középiskolai tanárok. Saját szakterületükön
adnak elő.
A tanfolyam részleteit, gyakorlati foglalkozásai időpontjait az első elméleti órán beszéljük meg.
A gyakorlati foglalkozások két hetente lesznek megrendezve, szombat-vasárnap. 4 x 2 nap.
A helyszíne: leginkább a Pilis-hegység sziklamászó iskoláiban lesz, de lehet, hogy ellátogatunk a
Börzsönybe és a Mátrába is. Figyelem! nem célunk sziklamászást oktatni. A sziklamászás oktatását
meghagyjuk az arra szakosodott gazdasági szervezeteknek. A gyakorlati foglalkozások tananyaga:
– Járás terepen.
– Közlekedés hegyi terepen mások veszélyeztetése nélkül.
– Sátortáborozás, táborrend, környezetkímélés. Váratlan táborozás, bivakolás sátor nélkül.
– Tájékozódás éjjel-nappal mindenféle segédlettel és anélkül.
– Térképkezelés.
– Mentés, segélykérés, elsősegélynyújtás-i ismeretek (várhatóan az előadó Dr. Balogh Ernő
lesz).
Felhívom az érdeklődők figyelmét arra, hogy a tanfolyam első elméleti órája március 21-én lesz
megtartva. Az érdeklődők minél hamarabb jelezzék részvételi szándékukat, hogy a várható létszám
ismeretében tervezni tudjuk az előadásokat.
Budapest, 2013. február 13.
Mályi József

