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Bevezetés  

 

Bejárható Magyarország keretprogram helye és szerepe, beágyazottsága a magyar 

közigazgatásba, kiemelten a köznevelési fejlesztésre 

 

Előzményként a Kormány 1184/2013 (IV.9.) határozata alapján, a Bejárható Magyarország 

Program legfőbb célkitűzése az ország minél részletesebb turisztikai megismertetése a 

potenciális célcsoportokkal (elsősorban a diákokkal, fiatalokkal, családosokkal, 

középkorúakkal és aktív seniorokkal), aktív szabadidős sporttevékenységeken keresztül. A 

megismertetés alapját a különféle környezetkímélő szabadidős tevékenységekre alapozott 5 

jármód (természetjárás, kerékpározás, lovaglás, vitorlázás és túrakenuzás) biztosítja. Ezek a 

szabadidős sporttevékenységek valóban szinte minden célcsoport számára biztosítani tudják 

az ország megismerhetővé, bejárhatóvá tételét, hiszen földrajzi adottságaink alapján minden 

jármód biztonságosan elsajátítható, és különleges erőfeszítések nélkül megvalósítható. A 

program elsődlegesen a motiváció felkeltését tűzte ki célul. A megfelelő motiváció 

megteremtését már iskolás korban el kell kezdeni, amiről a Kormányhatározat is rendelkezik, 

a programnak a választható kerettantervek közé történő integrálásával. A „Bejárható 

Magyarország” program nagyszerű lehetőséget ad az ország természeti és kulturális 

attrakcióinak, egyben a magyar és a magyarországi világörökség helyszíneknek a 

megismerésére. Az igényt, hogy ezeket az értékeket az emberek meg akarják ismerni, fel 

akarják keresni, különféle módszerek segítségével tudjuk felkelteni. Ezek között egyik 

legfontosabb szerepe van az oktatásnak-nevelésnek, a szakemberek folyamatos 

továbbképzésének, de nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a keresletet olyan 

szubjektív elemek is befolyásolhatják, mint például az ismerősök, barátok, kollégák tanácsai, 

vagy éppen a társadalmi divatok.  
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A BMP céljai komplexek. Miközben a program remek lehetőséget biztosít a belföldi turizmus 

élénkítésére, a honismeret, hazaszeretet erősítésére, nagy hangsúlyt helyez az 

egészségmegőrzésre és a környezettudatos szemlélet, azaz a felelősségvállalás kialakítására is. 

A Bejárható Magyarország Programhoz kapcsolódó feladatok megfogalmazásra kerültek.  

A turisztikai termékek kialakításának komplex szempontjai között helyet és szerepet kap a 

motiváció felkeltése, hiszen a különböző keresleti szegmensek érdeklődésének felkeltése más-

más feladatokat jelenthet érdeklődési kör és jövedelmi helyzet szerint is. Ennek ellenére a 

program mindenki számára változatos lehetőségeket kínál egyrészt a támogatott oktatási, 

másrészt a szintén támogatott különféle turisztikai programok segítségével, így biztosítva a 

nehezebb, hátrányosabb helyzetben lévők, fogyatékkal élők bekapcsolódási lehetőségét is a 

programba. Az érdeklődés felkeltését pedig nem lehet elég korán kezdeni. Legkésőbb az 

általános iskola alsó tagozatán el kell kezdeni a fiatalok motiválását hazánk megismerésére, az 

aktívabb, ezáltal egészségesebb életvitelre és a környezettudatos, felelősségteljes 

magatartásra. Ez a feladat leghatékonyabban a köznevelési rendszer segítségével valósítható 

meg, amelynek segítségével egyszerre érjük el a fiatalokat, szüleiket és természetesen a 

pedagógusokat is. Ugyancsak fontos szempont, hogy az érdeklődés, motiváció felkeltése itt 

külön erőfeszítések nélkül is megvalósítható, hiszen rendelkezésre áll az az időkeret 

(mindennapos testnevelés, egész-napos iskola), melynek hasznos és hatékony eltöltése 

szemléletformálóan hathat a diákokra, és az őket nevelőkre egyaránt. 

A Bejárható Magyarország program egyik lényeges eleme a tananyagfejlesztés, mely 

alapvetően három szegmensre (tanulók-, pedagógusok-, oktatásba bekapcsolódó 

szakemberek) épít. A Kerettantervbe való bekerüléssel a közoktatásban részt vevő valamennyi 

tanuló számára elérhetőek lennének azok az alapvető tudásanyagok, kompetenciák, melyek 

Magyarország felfedezését támogatnák az 5 jármód segítségével. A kidolgozandó anyagok 

jelentősége, hogy a tanulók, miközben az öt jármóddal kapcsolatos gyakorlati ismereteket 

elsajátítják, képet kapjanak arról is, melyik régióban, melyik jármód segítségével milyen 

értékekkel ismerkedhetnek meg hazánk változatos természeti- és kulturális kincsei közül. Így 

a BMP program keretében egy rövid, célszerűen összeállított országismereti anyag is 

rendelkezésre állna, mely hosszabb távon támogatná a belföldi turizmus fejlődését is.  A 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 
 

  Az út, ami adja magát! 
 

 

6 

köznevelésben a kerettantervek gyakorlati oktatásában részt vevő szakembergárda 

továbbképzése során szintén több területen lehetséges együttműködés kialakítása mind az 5 

jármód tekintetében. Közös elemként a motiváció felkeltése, a szakemberek 

országismeretének speciális bővítése) szakmai továbbképzéseken, illetve a megfelelő 

háttértanulmányok rendelkezésre bocsátásával lenne az elsődleges feladat. A 

képzés/továbbképzés hatékony megvalósítása során nem csak jármódonként, hanem akár 

regionálisan közös oktatási modulok kialakításával képzelhető el a gyakorlati képzést tartó 

szakemberek szakmai felkészítése a kapcsolódó feladatok ellátására, hiszen a Kerettantervbe 

beépített tananyag-elemeket nekik kell majd közvetíteniük a diákok felé. 

A pedagógusok továbbképzése a BMP esetében szintén kiemelt prioritással szerepel. A 

tanítók, osztályfőnökök, testnevelő tanárok, szabadidő-szervezők számára a program a 

pedagógus-továbbképzések rendszerébe integrálható képzéseket tud kínálni. A kötelező 

továbbképzések esetén a köznevelésben részt-vevők számára versenyképes alternatívát 

jelenthet egy ilyen új típusú képzési terület megjelentetése, hiszen ezzel a változó köznevelési 

rendszerhez is rugalmasabban lennének képesek alkalmazkodni, másrészt az itt szerzett 

ismereteket nemcsak munkakörükben, hanem magánéletükben is eredményesen 

hasznosíthatnák. A képzési anyagok összeállításánál a fogyatékkal élők speciális igényeit is 

figyelembe véve tananyagok is kialakításra kerülhetnek.  

A közoktatási rendszerben való szerepvállalás mellett különféle továbbképzések keretében 

további szakterületeken is lehetőség lenne a programba történő bekapcsolódásra. A pedagógus 

felsőoktatásban már az alapképzés során szükségessé válik, hogy a leendő pedagógusok, 

szakedzők felkészültek legyenek a megfelelő tudásanyag és szemléletmód átadására diákjaik 

számára. A Bejárható Magyarország Program kommunikációjában számos célcsoportot 

szükséges megszólítani, részben közös eszköztár alkalmazásával. A legfontosabb célcsoportot 

mindenképpen az iskoláskorúak és az őket oktató pedagógusok, képzésükben részt vevő 

szakemberek jelentik, hiszen az ő együttes lelkesedésük a siker alapvető záloga.  

A kommunikáció fő célja a Bejárható Magyarország, mint márkanév megismertetése, 

valamint a „Magyarország bejárható” gondolat népszerűsítése. Ugyancsak fontos az aktív 

életmód előnyeinek hangsúlyozása, valamint annak bemutatása, hogy hazánk valóban számos 
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felfedezésre váró értékkel rendelkezik. A hazánk turisztikai attrakció számára megnyerhető, 

jelenleg is aktív életet élő családok, fiatalok, középkorúak, és aktív időskorúak is fontos 

célközönségét jelentik a tervezett megszólító kampánynak. Számukra a különféle turizmust 

támogató programok jelenleg is ismertek, így ezek marketing kommunikációjával is célszerű 

együttműködni a BMP kampány során 

A Bejárható Magyarország Program célkitűzései és várható társadalmi hatásai a program 

sokszínűsége miatt komplexek.  

Elsődleges célkitűzése rövidtávon a honismeret erősítésével a hazaszeret és kötődés 

kialakítása. Középtávon a belföldi- illetve határon túli (elsősorban magyarlakta területekről 

érkező) beutazó forgalom élénkítése.  

Hosszú távon a program a teljes nemzetközi turizmusra is jótékony hatással lehet egyrészt a 

kialakított programcsomagok és megvalósított termékfejlesztések integrálásával a meglévő 

turisztikai kínálatba, másrészt pedig a belföldi lakosság kommunikációjának pozitív 

marketing hatásai miatt (hitelesen tudják promótálni hazánk turisztikai értékeit, mindenki a 

hazai turizmus „nagykövetévé” válik). 

Ugyancsak az elsődleges célkitűzések között jelenik meg az aktív tevékenységek 

népszerűsítése, a szabadidő aktív eltöltésére történő nevelés, mely erősíti a fizikai kondíciót, 

segít az egészségtudatos szemléletmód komplex tényezőinek elsajátításában egészségtudatos 

magatartásformák kialakításában és biztosítja a hosszú távon aktív- és egészséges 

életkilátásokat a mai fiatal generációk számára. 

Mindezeken túl a Program sikeres megvalósítása ösztönzi a környezettudatos szemléletmód 

kialakítását és elterjesztését, hiszen a programba integrált résztvevők személyesen is 

megtapasztalják a természeti vonzerők értékét és múlandóságát. Képet kapnak a 

környezetszennyezés veszélyeiről, saját lehetőségeikről a környezet jelenlegi állapotának 

fenntartása- illetve javítása érdekében. Felelősen gondolkodó, a természethez magukat közel 

érző felnőttként később is aktív szerepvállalásra ösztönözhetőek a különböző fenntarthatósági 

programok segítségével, legyenek ezek a lakosság számára kialakított, a mindennapi életben 

megvalósítható tevékenységek, vagy akár komplex nagyvállalati „zöld programok”. Végül, de 

nem utolsó sorában a programnak már a kisiskolás korban történő bevezetésével, a kollektív 
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tevékenységek által jelentősen javítható a fiatalok, és később a felnőttek társadalmi 

beilleszkedése, a felelősségvállalás, fejleszthetőek a társas kompetenciák valamint az 

önismeret is. (http://www.edutus.hu/feltoltesek/fajlok/BMP/BMP_rovid%20(uj).pdf) 

A Bejárható Magyarország Kerettanterv implementációjához kapcsolódóan, kívánjuk 

bemutatni és a helyzetelemzésben feltárni a gyalogos jármód beágyazottságát a jelenben és a 

múltban, mindezt a helyi alkalmazhatóság szellemében, a gyalogos jármód 

tantárgyiasításának céljából. 

  

 

 

http://www.edutus.hu/feltoltesek/fajlok/BMP/BMP_rovid%20(uj).pdf
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Természetjárás története 

 

A mai értelemben vett szabadidős tömeges túrázás egy évszázada kezdett erőre kapni, ám az 

akár kontinenseket is átszelő, kultúrákat összekapcsoló, egységesen jelölt, hosszú távú túra 

utak többsége csak az elmúlt évtizedekben jött létre. 

A nagy előd vándorlások gyökerei persze sokkal korábbra, az első zarándokutak 

megjelenéséig nyúlnak vissza, az ókori államok és a velük együtt az egyházakba szerveződött 

vallások kialakulásának idejére. 

Persze nagyobb népességmozgások már ennél korábban is lejátszódtak, ám a mozgatórugó 

mindig valamilyen külső kényszerítő erő, vagy gyakorlati megfontolás volt. Ezek egyik igen 

jellegzetes formája a zarándokutak menti mozgás, a kereskedelmi áruszállítás. 

A zarándokútra indulók voltak viszont az elsők, akik egyfajta belső kényszer hatására keltek 

útra. 

A nyilvánvaló cél, a szentként tisztelt helyek felkeresése, ám a lelki megtisztulást csakis az út 

során átélt szenvedéseken, nélkülözéseken, meditációkon, valamint az ezekből fakadó 

esetleges látomásokon keresztül érhették el. A zarándokút végigjárása belső, spirituális céljaik 

elérésének eszköze volt. 

A modern túrázás, mint szabadidős szórakozás, már a 18. században az Alpok megmászásával 

elkezdődött, de csak 19. században vált népszerűvé. 

Ezután az ipari társadalom kialakulásával az emberek mind jobban a városi környezetbe 

szorultak, viszont ezzel egyidejűleg megnőtt a szabadidejük, ami remek alkalmat szolgáltatott 

a városból való kiszakadásra, a természetben való feltöltődésre. 

A 20. században Európában szinte mindenütt kialakult országos szintű túraútvonal és az 

emberekben is egyre nagyobb igény kerekedett, hogy ezeket hálózatba foglalják. 

Az 1950-es évek után kezdett elterjedni a kempingezés és a hippi mozgalmak, melynek 

hangulatával együtt járó időszakos vándorlások népszerűvé válásával Nyugat-Európában és 
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Észak-Amerikában is egyre több hosszú távú, több ezer kilométeres, jól jelzett és 

térképsorozattal támogatott utak alakultak ki. 

Az első tudatos természetjáró állítólag Hadrianus császár volt, aki azért mászta meg az Etnát 

(3279 m), hogy a csúcsáról a napfelkeltében gyönyörködjék. 

A XII. sz. végén Aragóniai Péter a Pireneusokban a Pic du Canigout, Rotario d'Asti pedig a 

Rocca Melonet mászta meg. Petrarca Cennini, Giotto, Dante, Michelangelo, Leonardo da 

Vinci mindannyian tudatos lelkesedéssel járták a természetet. A XVIII. században Jean Jaques 

Rousseau tanítása: "Vissza a természethez!" keltett nagyobb visszhangot. (LYKA K. 1942.) 

A hobby-turizmus első nemzetközileg is jegyzett és rögzített teljesítményét talán 

Franciaországhoz kapcsolhatjuk, ahol egy Antoine de Ville nevű derék márki – királya szelíd 

bíztatására – egész udvartartásával meghódította a Vercors-hegység 2005 méter magas 

sziklacsúcsát 1592-ben. 

 

Természetjárás története Magyarországon 

 

Első írásos feljegyzés: a Késmárki Krónika szerint a város kapitánya (bizonyos Lanszky úr) 

feleségével pünkösdi kirándulást szerveztek a Zöld-tó környékére 1565-ben. 

Frönlich Dávid – aki ugyancsak ehhez a Tátra alatti szép városhoz köti az életét – és ott volt 

rektor is – diákjaival már kifejezetten turistáskodás céljából járja a vidéket. Ezekről a Medulla 

Geographie Practica című könyvében meg is emlékezik 1639-ben. Ő volt az első ismert 

tátrakutató.  Frölich Dávid, a Lomnici-csúcs megmászásának élményét is papírra vetette. Az 

évszázad végén már több, nagy tapasztalattal rendelkező hegyivezetőről is vannak 

feljegyzések az útikönyvek lapjain. Ekkor már rendszeresen szerveztek iskolai kirándulásokat, 

hegymászásokat a tapasztalt idegenvezetőkkel az élen. Az 1683-ban megjelent "Ungarischer 

Simplicissimus" c. műben említik Augustini Keresztély nevét, akinek nagy szerepe volt a 

tátrai utak rendezésében. 

Buchholtz György 1717-ben készítette el a déli Tátra látóképét, amin 19 csúcsot nevezett 

meg. 
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Az 1700-as évek derekán egyre több külföldinek is felkelti érdeklődését a Tátra. Felkereste az 

osztrák Fichtel (1788), Hacquet (1792-1794), az angol Townson Robert, akinek 

magyarországi útleírása 1797-ben jelent meg Travels in Hungary címen. 

1865-ben felépült az első menedékház, a Tarpataki-völgyben. Tátrafüred akkori bérlője, 

Rainer János György építette, akiről a kis kunyhót azután el is nevezték. Ezt követően szinte 

gombamód szaporodtak a kis házak, melyek rossz idő esetén védelmet biztosítottak a 

turistáknak. 

A fellendült idegenforgalom szinte maga után hozta egy szervezeti egység felállítását, mely 

összefogja, koordinálja az egyelőre egymástól függetlenül létező kis csapatokat. 

 

1879. augusztus 10-én Tátrafüreden volt az alakuló közgyűlése a Magyarországi Kárpát 

Egyesületnek (MKE) (Esetleg: 1873. augusztus 10-én, Ó-Tátrafüreden). (Első turista 

egyesület a világon, a Royal Alpin Club, amely 1857-ben jött létre.) Az egyesület 

népszerűségét jelzi, hogy a kezdő 160 fős taglétszámot két éven belül 1000 fölé emelték. 

Ezzel megkezdődött a szervezett turizmus Magyarországon. 1875-ben a Tarpataki-völgyben 

állították fel az MKE első menedékházát, a Rózsa menedékházat s ugyanez évben épült a 

Csorbatavi József menedékház, majd ezeket követte a többi: Zöldtavi Egyed mh. (1876), 

Felkatavi Hunfalvy mh. (1878), Poprádtavi Majláth mh. (1879), azonkívül menedékkunyhó a 

Szalóki Háromtó (1878) és a Menguszfalvi völgyben (1880). Emellet nagyjelentőségű 

útépítéseket is végeztek. 1874-ben évkönyvet adott ki az MKE, mely a szervezett magyar 

turistaság első sajtótermékének tekinthető. Az elkövetkező években, több nagyvárosban 

MKE-osztályok jöttek létre amik azonnal hozzáláttak székhelyük környékének a feltárásához. 

1888-ban Dr. Téry Ödön és Dr. Thirring Gusztáv bejárták a Budapest környékét, főleg a Pilis 

hegység akkor még vadonnak számító erdeit. 

1888. december 28-án 273 taggal megalakult az MKE Budapesti osztálya. Az osztály elnöke a 

kiváló tudós-alpinista, báró Eötvös Loránd lett, alelnöke Lóczy Lajos egyetemi tanár, 

ügyvezető alelnöke Téry Ödön dr., titkára pedig Thirring Gusztáv dr. 1889. februárjában Téry 

és Thirring szerkesztésében útjára bocsátották az első magyar turista lapot, a „Turisták 

Lapját” s már az első évben 124 km utat jeleztek a főváros környékén. 
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1891. szeptember 29-én az MKE Budapesti osztálya kimondta a megszűnését s nyomban 

utána, 152 taggal megalakult a Magyar Turista Egyesület. Első vezetője nem kisebb 

egyéniség volt, mint báró Eötvös Loránd, a világhírű fizikus, akiről viszonylag kevesen 

tudják, hogy korának kiváló hegymászója volt. Nemcsak maga, de lányai is számos csúcsot 

hódítottak meg az Alpokban és a Kárpátokban. Egyik kedvenc helyén – a Dolomitokban – 

napjainkban is egy csúcs és egy mászó út őrzi a nevét. 

Az új egyesület alelnöke Téry Ödön dr., titkára pedig Thirring Gusztáv dr. lett. Megalakult 

tehát az ország második turista egyesülete s tulajdonképpen ezzel vette kezdetét a 

turistaságnak az egész országra egységes kiterjesztése.  

Az 1900-as évek elején a központi turista szervezet létesítésének a gondolata került előtérbe. 

Az mindenesetre megállapítható, hogy az első világháború előtt Magyarországon élénk 

turistaélet folyt. Több 100 kilométernyi turistaút, és több mint 40 turistaház épült. 

Emellett számos folyóirat és kiadvány is megjelent. Lényegében az országban egyedül az 

Alföldön nem alakult ki nagyobb, összefüggő turista úthálózat. 

Ekkor két fontos társaságot lehetett kiemelni Magyarországon, amely köré jelentős turistakör 

tartozott. Az egyik a BETE, a Budapesti Egyetemi Turista Egyesület, a másik pedig, a 

Munkás Testedző Egyesület. A világháború előtt azonban még történt egy fontos esemény. 

Ha nehezen, ha nyögvenyelősen is, de megalakult a Magyar Turista Szövetség. 

Bár a nemzetiségi szövetségek az 1913-as alakuló ülésen nem képviseltették magukat, így is 

több mint 11 ezer turista (45 szervezet képviseletében) 122 képviselője elfogadta az 

alapszabályt és megválasztotta az első elnököt, Teleki Sándort. 

Itt megint említést tehetünk Thirring Gusztávról, aki itt alelnöke, majd később elnöke is lett a 

szövetségnek. Az MTE álláspontjával szemben ő inkább az országos szerveződés híve volt és 

a siker nem kis mértékben rajta is múlott. 

A világháború és a trianoni béke után csak nagy nehezen indult meg újból a magyar turistaság 

élete. Elveszett az ország legnagyobb része, a Magas-Tátra, Erdély, elvesztette a magyar 

turistaság úgyszólván minden jelentősebb hegyvidéket és nem maradt más, mint néhány 

középhegység. 
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Az 1921. évi LIII. tc., a testnevelési törvény a turistaalapot a testnevelési alapba olvasztotta be 

és a testnevelési ügyeket - így a turistaságot is - a kultusztárca hatáskörébe utalta. Az ismét 

megindult szervezési munka eredményeképpen szép gyarapodást tudtak felmutatni az 

egyesületek taglétszám tekintetében. Útjelzések készültek és megépült a Csúcshegyi, 

Félsőtárkányi, Magyarkúti, Szentkúti, Nagyszénási (Munkás TE), Klastrompusztai, 

Kevélynyergi, Zsíroshegyi, Kisinóci menedékház, valamint Mátraháza. A 1930-as évek elején 

alig remélt nagy lendülettel folytatódott az alkotó munkásság. Egymás után épültek a jelentős 

menedékházak, így a Bánkúti, Telekesi, Újhutai, Dömörkapui, Nagyvillámhegyi, Kőhegyi, 

Hatvan Ferenc, Szárhegyi, Várgesztesi, Nógrádi menedékház. 1931-ben a nagyszabású turista 

kiállítás mozgatta meg a magyar turistaságot és 1932-ben a hegyestetői turista mintaterület 

létesítése jelentett határkövet a mindjobban terjeszkedő turistaságban. S amikor 1933-ban a 

Magyar Turista Szövetség 20 éves jubileumát ünnepelte, a megcsonkított országban 50 

menedékház hirdette a magyar turistaság életképességét, Több, mint egy millió pengő 

értékben. 81 foglalt forrás volt az ország területén és mintegy 3500 km jelzett út kalauzolta a 

turistákat a magyar hegyekben és erdőkben. 

1938-ban a hatalmas arányú Szent István vándorlás mozgatta meg a magyar turistaság 

tömegeit. Az ország keleti végétől, a Nagy Milictől az ország- nyugati végéig, Írottkőig 

terjedő több, mint 800 kilométeres részen létesült ún. Országos Kék jelzés, mely a 

csonkaország minden hegységét összekapcsolta a Mecsek kivételével. 

 

Az első világháború után az országnak két jelentős problémával kellett szembenéznie. Ez 

egyrészt az ország területének drasztikus csökkenése volt, aminek következtében ráadásul a 

magashegységek látogatása jóformán eltűnt a lehetőségek tárházából, másrészt a 

magántulajdonosi réteg meglehetősen agresszív viselkedése, ami a turistautak kiépítését igen 

erőteljesen nehezítette. Az utóbbira nem volt jó válasz, hiszen az erdőtörvény turista 

érdekekkel bővített kiegészítését ugyan elfogadta az országgyűlés, de végrehajtási utasítás 

híján kedvező tartalma sohasem juthatott érvényre. 
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A középhegységi turizmus viszont komoly lendületet vett. Sorra-rendre kapcsolták be az 

útvonalakba a Börzsönyt, a Karancs-Medves vidékét, a Bükköt, a Balaton-felvidéket, sőt a 

vadregényes, de katonai létesítményekkel „telerakott” Bakonyt is. 

Egy másik fontos esemény is történt ekkor, ugyanis 1918-ban az MTSz vándorközgyűlése 

Sopronban megalkotta a „Turista tízparancsolatot”, amely azóta is elfogadott és a 

természetjárás alapszabályait rögzítette.  

Nézzük, hát ezeket a szabályokat: 

A különböző turista szerveződések is mind nagyobb számban jelennek meg, majd 

csatlakoznak az MTSz kötelékébe. 1930-ig 37 egyesület lép be az országos szervezetbe. Az 

egyre egységesebb szövetség lehetővé tette az országos turistaút hálózat szabványosítását, így 

1929-ben megszülettek a lényegében máig is érvényes jelzések. 

1933-ban – 20 évvel az MTSz megalakulása után – 3500 kilométernyi turistaút, 50 turistaház 

és számos egyéb turistalétesítmény volt fellelhető Magyarországon. 

1933-ban bevezették a túravezető képzést. 

Turista tízparancsolat (1918, Sopron) 

1. Szeresd a természetet és áhítattal lépj szentélyébe! 

2. Turistamezben is kultúrember maradj! 

3. Ne feledd, hogy turistához méltatlan magaviselettel a turistaság ügyének ártasz! 

4. Ne élj vissza a vendégjoggal és tiszteld a mások vagyonát! 

5. Turistaútról le ne térj; tilos területen engedély nélkül ne járj! 

6. Légy vidám, de ne lármás; az erdőben ne a turisták, hanem a madarak 

énekeljenek! 

7. Tartsd tisztán a forrásokat, patakokat, pihenőket és a hulladékot rejtsd el! 

8. Égő tárgyat el ne dobj, erdőben tüzet ne rakj! 

9. Kíméld az erdő vadjait; gyümölcsfákról még virágot se szakíts! 

10. Becsüld, turistatársadat s bajban el ne hagyd, mert az becstelenség! 
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A Duna Sport Club 1935-ben országos jellegű tájékozódási terepgyakorlatot rendezett. 

Tulajdonképpen ez volt országunkban az első tájékozódási verseny. Azonban a szövetség elvi 

okokból versenyt nem engedélyezett a turistaságban, ezért kapta a rendezvény a fenti 

elnevezést. 

Az 1938. év Szent István királyunk halálának 900. évfordulója és az Országos Kéktúra 

megszületésének éve. 

Mindezt pedig a magyar földrajzi terepkutatás és ismeretterjesztés akkor legnépszerűbb 

alakja, a Magyar Turista Egyesületet elnöklő Cholnoky Jenő kezdeményeztette. Ekkor 

fektették le Európa és talán a világ egyik leghosszabb országos túraútvonalnak alapjait, amely 

ekkor Sümegtől a Nagy-Milicig tartott. 

Ezt a 910 km-es útvonalat a Kinizsi Sportegyesület Encián szakosztályának aktivistái 10 év 

alatt festették föl. Ekkor az MTSz taglétszáma meghaladta a 14 ezer főt, amiből a 4 nagy, az 

MTE, MKE, TTE és a Mecsek Egyesület 6800 főt tett ki. A többieket 45 további szervezet 

képviselte.  

A második világháború azonban ismét szinte teljes mértékben tönkreteszi a hazai turizmus 

szervezeteket. 

1945-ben a turizmus is újraéledt. Először Magyar Vándorsport Szövetség, majd Magyar 

Természetbarát Szövetség néven működött az országos szervezet, miközben a régi 

szövetséget és a turista egyesületek legtöbbjét az új politikai elvek következtében feloszlatták. 

1949-ben az állami vállalatok létrehozásakor a turistaházakat elvették az egyesületektől és a 

Turistaházakat Kezelő Nemzeti Vállalatban vonták össze. 

1951-ben az OTSB (állami sporthivatal) megalakulása után a természetjárást is bevonták az 

állami sportirányításba Természetjáró Társadalmi Sportszövetség néven. A természetjárással 

foglalkozó szervezetek általában a vállalati, hivatali sportegyesületek természetjáró 

szakosztályaiként működtek. A szakszervezetek is támogatták ezt a "sporttevékenységet". 

Politikai eszmék is fellelhetőek voltak időszaki, helyi és országos vonatkozásban (különböző 

szocialista emléktúrák, akciók, felszabadulási emlékmű és emléktúra, stb.). 
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1955-ben jutott újra újsághoz a szervezett turistaság "Természetjárás" címmel. A térkép és 

turistakönyv kiadás különböző állami vállalatok feladata volt, kialakult az állandó 

együttműködés az országos szövetséggel. 

1952-ben a Budapesti Lokomotív Sportkör túramozgalmat indít az Országos Kék túraúton. Az 

útvonal azóta többször módosult, meghosszabbodott. 1978-ban ezt az utat járta be 

Rockenbauer Pál és televíziós stábja, amiből a sokak számára ismert Másfélmillió lépés 

Magyarországon című sorozatot készítették. 

Az Országos Sporthivatal felállításával párhuzamosan államosították a 38 egyesületi 

turistaházat és megalakult a Turistaházakat Kezelő Nemzeti Vállalat. Megszűnt a Magyar 

Vándorsport Szövetség és megalakult a Magyar Természetbarát Szövetség. 

A központosítási törekvések ellenére a természetjárás még mindig kilóg a sorból. Egyrészt 

nem tartozik a látványos eredményeket produkáló élsporthoz és még mindig nagyon civil az 

akkori felfogás szerint. 1956-57-ben ismét sok minden megváltozik, a körülményekhez képest 

kedvezően. 

Megalakul – ismételten – a Magyar Természetbarát Szövetség. A természetjárók megkapják 

az 50 %-os utazási kedvezményt. Megalakul a versenybírói testület. A magyar csapat először 

vesz részt nemzetközi tájékozódási versenyen. Az előző évben a Pozsony és Budapest között 

megrendezett Nemzetközi Duna-túra már Belgrádig vezet. 

1974-ben hivatalosan is megkezdődött az úttörő vándortábor mozgalom, ami talán máig a 

legnagyobb jótéteménye volt az előző rendszernek, hiszen tömegekkel szerettette meg a 

természetjárást. 

1975-ben létrejöttek az Országjáró Diákkörök, ezek azonban nem érték el azt a célt, amit 

reméltek tőle, bár az iskolákban anyagi és személyi feltételek is voltak a működéshez. Ez már 

kicsit kötelezőbb volt, s ezáltal nem annyira kedvelt. Megszüntetik a Turistaellátó Vállalatot, 

ami az első kemény pofon, hiszen számos kedvezményes szálláshely szűnik meg, viszont az 

évtized végére használható térképekkel rukkol elő a Kartográfiai Vállalat. 

1987-ben az MTSz önálló társadalmi szervezetté alakul, majd megkezdődik a szervezet 

különböző részeinek önálló jogi személlyé válása. 
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1990 után újjáalakult több, régen megszűnt egyesület, köztük a Magyar Turista Egyesület, a 

Magyarországi Kárpát Egyesület. Alakult egy újabb országos szövetség is, a Magyar 

Sportturisztikai Szövetség. Eredeti céljául a Sporthivatal melletti szakszövetségi feladat 

ellátását vállalta. Ez azonban sem Magyarországon, sem külföldön sohasem alakult ki, így 

gyakorlatilag ilyen tevékenységre sem került sor. A Szövetség elsősorban a teljesítménytúrák 

versenyszerű rendszerét munkálta ki, s ezt, valamint az MTSz-tõl eltérő minősítési rendszert 

működtet.  

(http://www.fsz.bme.hu/mtsz/szakmai/tvok01.htm Thuróczy Lajos: A természetjárás története) 

 

„A rendszerváltás után egyre színesebbé válik a kép. Sok régi – korábban meghatározó – 

szervezet alakul újjá (cserkészek, MTE), megkezdődik a valódi civil szervezetek 

bekapcsolódása, és elindul a fennmaradásért folytatott harc. Újra éljük a rivalizálások 

problémáját, és ismét szembesülünk a turistaházak felépítésének problémájával. Újra éljük a 

privatizáció, a magántulajdon hatásának káros hatásait, és ismét látjuk a közös 

érdekképviselet szükségességét. Az új kihívások az új szórakozási lehetőségek egyre 

apasztják a lépszámot.” (http://www.csmtsz.hu/node/62) 

„Már nem vagyunk 70 ezren, mint a 70-es években, sőt 40 ezren sem, mint a 80-as években. 

De ha kicsit szenvedő szerkezetben is, ám azért járva és csodálva az ország és a világ értékei. 

Országosan még mindig több mint 20 ezren.” Írta Pocsai Sándor 2009-ben. Valamilyen 

szinten mindenkit vonz a természet: a növények, állatok közelsége, társasága megfigyelése. 

Ha másképpen nem, legalább „pótcselekvés” szintjén elégítjük ki ősi természetszeretetünket, 

lakótelepi lakásainkban is gondozunk növényeket, vagy tartunk állatokat. Legtöbbünknek 

azonban ennél többre van szüksége: „vendégségbe” vágyunk – „ki a természetbe! Szerencsére 

a problémák ellenére még sokan vannak, akiknek a kirándulás a létszükségük és ismét egyre 

több fiatal indul a természetbe. Magyarországon 2000 júliusában a Szonda Ipsos végzett 

felmérést a magyar lakosság 14 év feletti korosztály körében. Az eredmények azt mutatták, 

hogy a teljes népesség 30%-a rendszeresen kirándul, 73-78% számára a kirándulás, a 

természetjárás a legnépszerűbb utazási és időtöltési tevékenység. A legkedveltebb célpontok 

közé a nemzeti parkok és egyéb természetvédelmi területek tartoznak.  
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A Magyar Turista Egyesület története 

 

A Magyar Turista Egyesület története a múlt század végére nyúlik vissza. A gondolat, hogy a 

Magyarországi Kárpát-Egyesületnek legyen Budapesten is osztálya, 1888. szeptember 24-én 

született a Pilisszentkereszt melletti Klastromkútnál. A jelenlévők: dr. Téry Ödön tisztifőorvos, 

dr. Thirring Gusztáv, a Statisztikai Hivatal későbbi vezetője, Mattyók Bencze főszolgabíró, 

Budaváry János helyi plébános, dr. Ballagi Aladár akadémiai tag, Prokop Géza 

közalapítványi erdész ideáját serény szervezőmunka követte, s a december végén tartott 

alakuló közgyűlésen már 273 tag választotta az új osztály elnökének báró Eötvös Lorándot. A 

Budapesti Osztályban pezsgő élet folyt. Már a következő évben megjelent kiadásukban a 

Turisták Lapja, ami a hazai turista-irodalom fejlődésének óriási lökést adott. Budapest 

környékének turisztikai feltárása érdekében térképek, ismertetők jelentek meg, elkezdődött a 

turistautak jelzése. A Kárpát Egylet kötelékét egyre terhesebbnek találva, dr. Marinovich Imre 

javaslatára az immár 1400 tagot számláló osztály önállósodott, s 1891. szeptember 29-én 

megalakult a Magyar Turista Egyesület. Az elnöki teendőket továbbra is Eötvös látta el, a 

választmányban és a tagság soraiban a kor számos kiválósága volt jelen. Az egyesület 

működésének alapelve a szervezeti  

autonómia: az élet a központhoz lazán kapcsolódó, jelképes tagsági díjat fizető csoportokban 

folyt. A Budapesti után a Mátra, a Tanítói, a Tátra, az Egyetemiek osztályai alakulnak, de a 

Borsodi Bükk Egylet, az Esztergomi, a Szentendrei, az Egri, a Váci osztály, a Hollós Mátyás 

cserkészcsapat, a Fecskék, a Piaristák, a Sasok, a Péntekiek Asztala, a Kálmán Asztal, a 

Medikusok gyarapították többek között az egyesületet. Fokozatosan nő az MTE elismertsége, 

tagjai utazási kedvezményeket, elzárt birtokterületeken áthaladási engedélyeket kapnak, 

tudományos tevékenységükre felfigyelnek. Népszerűek hegyvidéki kalauzaik, térképeik, 

naptáraik, megszületnek a "magyar baedekerek", az ezredéves kiállításon a Déry József által 

festett Tátra-körkép közönségsiker. Előadásaikon - "felolvasásaikon" - megtelnek a termek, 

ahol a barlangkutatás, a meteorológia, a fényírás új eredményeivel ismerkedik a publikum, 

vagy a dalárdák, műkedvelő előadásaik, fenyőfa-ünnepeik hívogatnak. A jelzett utakon egyre 
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többen járják az országot, kilátókról gyönyörködhetnek legszebb tájainkban. És egyre több út 

vezet a szaporodó menedékházak felé. Elsőül a Dobogókőn, aztán a tátrai Öttó katlanában, a 

Mátrában, majd Körmöcbánya fölött várja a fáradt vándorokat menhely. Ám a "központ" a 

Pilis: az Esztergom feletti Vaskapun a Brilly Gyula menedékház, a klastrompusztai, a 

feketehegyi, a Szentendre melletti Kőhegyen a Czibulka János menedékházak hirdetik az 

egyesület alkotó erejét. A vesztes háborút, Trianont néhány év után lendületes munkával 

feledte az MTE. Negyven osztályának sokezres tagsága emlékműveket állított az elesetteknek, 

rendszeres kirándulásaik mellett tettekkel szolgálják a természetjárás eszméjét. Források 

tucatjait foglalják, kilátókat emelnek, szépen karbantartott, jelzett utak hálózzák be a csonka 

hazát. Harmincnál több korszerű menedékház épül, legtöbbjében gondnok is várta a 

betérőket. Magas színvonalú turisztikai irodalmat hoznak létre, a rendszeresen megjelenő 

Turisták Lapja mellett sokezres példányszámban forognak közkézen kalauzaik, tájismertetőik, 

térképeik, könyvekben népszerűsítik a "rokonsportokat": síelést, kerékpározást, vízitúrázást, 

hirdetik az új tudomány: a természetvédelem fontosságát. 

Az osztályok, asztaltársaságok alkalmi vagy rendszeres kiadványai ma is érdekesek. Az 

egyesület kezdeményezésére megalakul a természetjárók nagy tömegét összefogó és érdekeiket 

hatékonyan képviselő Magyar Turista Szövetség, barlangmúzeum, turistamúzeum létesül, 

megszületik az országot átszelő kék túra gondolata és útvonala. Ám a második háború, s az 

azt követő szomorú időszak megtöri a lendületet. Az MTE megszűnt létezni, s csak 1989-ben 

kelhetett újfent életre. Azóta törekszik gyökeret verni, hogy újra élessze a magyar polgárság 

körében tradícióit. A Központi, a Szentendrei, a Hunfalvy, a Siketek, a Belvárosiak, a Magyar 

Hegymászó Oktatók Egyesületének osztálya, a Meteorológusok, a Fenyők asztala újra él, újra 

régi hivatását tölti be a dobogókői menedékház is: hirdeti a polgári természetjárás eszméit. 

Az újonnan alakult egyesület vezetői tisztában voltak azzal, hogyha a főváros környékén 

turistaforgalmat akarnak teremteni, kell egy olyan telep, amely e forgalom központjává 

fejlődik. Erre a célra keresve sem találhattak volna Dobogókőnél alkalmasabbat. Az akkor 

még kopár plató szélén emelkedő köre, mintegy dobogóra fellépve, páratlan látvány tárult elő. 

Az építendő házhoz Prokop Géza ajándékozta a telket, aki a továbbiakban is sokat segített. Az 

előtérből és két szobából álló boronafalú épületet 1897 végén vette át az egyesület, s a 
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következő év június 5-én ünnepélyesen avatták fel s nevezték el báró Eötvös Lorándról. A 

gyorsan növekvő forgalom igazolta az elképzeléseket, a 14 hálóhelyet kínáló ház hamarosan 

szűknek bizonyul. Bővítésére több elképzelés születik, de ezeket elvetik, s végül egy nagyobb 

ház építését határozzák el. A szükséges pénzalapot részben gyűjtésből teremtik elő. 1905 

nyarán kezdődik az új kőház építése, a zárkő ünnepélyes letétele szeptember 24-én történt. 

1906. június 3-án nagy ünnepélyességgel avatták fel az ugyancsak Eötvös nevét viselő házat. 

Földszintjén konyha, gondnoki lakás, negyven személyes étterem kapott helyet, emeletén hét 

hálószobában 42 ágy várta a vendégeket. Mosdáshoz, főzéshez ciszternában tárolt, szűrt 

esővíz szolgált. Az igényes belső berendezés, bútorzat a tagok áldozatkészségét bizonyította. 

Nekiláttak a környék csinosításának, több száz csemetét ültettek el, melyekből néhány fenyő, 

tölgy, dió ma is meghatározza a park képét. A helyben készült egyszerű, de ízletes ételek, a 

szíves vendéglátás, a szép környezet az alkalmi kirándulókat is vonzotta. 1910-ben kiépült a 

telefon, s ez ugyancsak hozzájárult a forgalom emelkedéséhez. Egy-egy hétvégén, ünnepnap 

előtt mind gyakrabban bizonyult kevésnek a 42 ágy - sokszor a folyosón, az étteremben is 

aludtak. 1912-ben bővíteni kellett a házat, a keleti oldalon 80 négyzetméteres üvegezett 

verandát építettek hozzá. Így szükség esetén 150-160 turista hálhatott meg. 

Felújították a régi faházat is, új tetőt kapott, padlásterén hálóhelyeket alakítottak ki. Az első 

világháború, az azt követő zavaros idők is csak átmeneti visszaesést okoztak. 1932-ben 

villanyvilágítást kapott Dobogókő, a közeli forrás vizét felhozva, folyóvizes fürdőhelyiséget 

alakítottak ki. 1935-ben elkészült a Pilisszentkeresztről feljövő műút, további vendégeket 

csalogatva a menedékházba. 

Megépült a nyugati szárny verandája is, az új és nagyobb étteremhez új konyha is készült. 

1940-ben a házban háromezernél többen aludtak, 15000 volt az átvonuló vendég. A második 

világháborút követően az egyesületet feloszlatták. A két ház (a többi negyven társaságában) a 

Turistaházakat Ellátó Vállalathoz, majd a Pannónia Vendéglátóipari Vállalathoz került. A 

boronaházban bölcsőde, telefonközpont, raktár "üzemelt", aztán enyészetnek indult. 

1983-84-ben társadalmi összefogással, Mészáros János vezetésével újjáépül, s a magyar 

természetjárás múzeuma lesz. 
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Műemléki védelem alatt áll, kezelője a Sportmúzeumok Igazgatósága. A nagyobbik ház sorsa 

is csaknem beteljesül. Munkásszállót alakítanak ki benne, a melléképületeket, az üveges 

verandákat lebontják, aztán magára hagyják. A beázott, omladozó épületet az 1989-ben 

újjáalakult Magyar Turista Egyesület tagjai, Peták István vezetésével, kétkezi munkával, 

adományokból, pályázati pénzekből tízéves munkával építették újjá, hogy Eötvös Loránd 

születésének 150. és az első menedékház avatásának 100. évfordulóján hivatalosan is 

átadhassák a turista, a természetjáró közönségnek. 

Az 1906-ban felavatott kőház zárókövében a következő írást helyezték el: 

Álljon e kis ház soká! Dacoljon viharral, förgeteggel, szolgálja sikerrel a célt, amelyért 

alkottatott. Legyen iránymutató delejtűje, vonzó mágnese e szép hegynek, melyben lábai 

gyökereznek, legyen a vidék áldása, a turisták gyönyörűsége, az öröm és béke hajléka. " 

(Az MTE kiadványából) 

A menedékház névadója Dr. báró Eötvös Loránd (1848-1919). Világhírű tudós, a róla 

elnevezett inga feltalálója. A Magyar Turista Egyesület 1891. szeptember 29-i alakuló ülésén 

választotta elnökévé, amely tisztet 1899. november végéig töltötte be. Kiváló hegymászó volt: 

1884. július 19-én elsőnek mászott fel Dél-Tirol addig megközelíthetetlen egyik ormára, a 

Croda da Lagora. 1877-ben vezetőjével, Michael Innerkoflerrel a Zwölfelkofer, egy évvel 

később a sexteni Rotwand, 1879-ben az Elferkofer csúcsára jutott fel elsőnek. Tizenkilenc 

alkalommal járt a Monte Cristallón, 18 évesen megmászta a Monte Rosa legmagasabb 

pontját, a 4638 méteres Dufour csúcsot. 

Első csúcsmászásai még: 1879-ben a Südlicher Bulkopf (2868 m), az Ampezzaner 

Crystallkopf (3036 m), 1892. július 10-én a Kleiner Crystallkopf (2950 m), 1896. 

augusztusában a Cadin di Misurina (2751 m) szeptemberében pedig a Croda Liscia (2570 m). 

(Magyar Turista Lexikon, Budapest, 1941.) 
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Magyarországi túra útvonalak - AZ ORSZÁGOS KÉKTÚRA TÖRTÉNETE 

 

Az Országos Kéktúra nemcsak hazánk, de Európa első hosszútávú turistaútja is. 1938-ban 

Szent István királyunk halálának 900. évfordulójára készült el az, akkor még 910 km-es, út dr. 

Cholnoky Jenő - a Magyar Turista Egyesület elnöke - kezdeményezésére. Sümegtől a Nagy-

Milicig a kék jelzést 10 év alatt (1928-1938) festették fel a Kinizsi Encián szakosztály turistái. 

1937-ben a Magyar Turista Szövetség vándorgyűlésén, Bugacon született meg a határozat, 

hogy a Szövetség fennállásának 25. évfordulóját 1938-ban az Országos Kék út megnyitásával 

ünnepli meg. A nyitótúrát Szent István turista vándorlásnak keresztelték el. A mozgalom 

eredeti kiírása szerint öt évente tartottak volna jubileumi túrákat. 

A Háborút követően 1952-ben - az akkori "MHK (Munkára, Harcra Kész)" illetve az "Ismerd 

meg hazánkat" mozgalom keretében - keltik új életre a mozgalmat. A Budapesti Lokomotív 

Sportkör Természetjáró Szakosztálya - Bokody József, Forgó János, Thuróczy Lajos és dr. 

Vízkelety László kezdeményezésére - 1952 januárjában hirdette meg tagjai számára a 

Tapolcától Tolvajhegyig terjedő összesen 25 szakaszra osztott 852 km-es útvonalat. Egy 

évvel később jelenik meg az első Kék-túra füzet, a Lokomotív Sportkör 12 oldalas kis 

kiadványa. Ugyanebben az évben adták át Horváth Józsefnek az első jelvényt a teljesítésért, 

és mára már több mint négyezren birtokolják a híres, szabálytalan négyszög alakú, formájával 

a végtelenbe nyúló távolságot szimbolizáló jelvényt. Három évvel később jelent meg a már 

térképvázlatokkal is kiegészített második füzet. 

1961-re már valóban országos méretű a mozgalom, és megalakul az MTSZ (Magyar 

Természetbarát Szövetség) Kék-túra Bizottsága. 1964-ben, Thuróczy Lajos szerkesztésében, 

színes térképmelléklettel látott napvilágot a Sümegtől a Nagy-Milicig terjedő útvonal minden 

korábbinál részletesebb leírását magába foglaló kis kézikönyv, mely "Az Országos Kék-túra 

útvonala mentén" címet viselte. 

Később a hetvenes években meghosszabbították az utat az osztrák határ menti Velem 

községig. Az évtized végén, 1979-ben Rockenbauer Pál a Magyar Televízió 

forgatócsoportjával vágott neki az útnak, s "Másfélmillió lépés Magyarországon" címmel 

forgatott útifilmjük mérföldkővé vált az Országos Kék-túra történetében. 7 évvel később 
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ismét útra keltek és az akkori nyugati végpontból elindultak dél felé, hogy maguk választotta 

úton előbb a Dél-Dunántúli Kék-túra nyugati végpontját Kaposvárt, majd onnan ezen az úton 

végigmenve Szekszárdot érjék el "Még egymillió lépés ..." megtétele után. Ez a szakasz 1989-

től vált a Kék út szerves részévé "Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kék-túra" néven. Ezzel 

egyidőben megszületett a terv az út további bővítésére, ismét egy film, a Rockenbauer Pál 

emlékének dedikált "Kerekek és lépések ...", kapcsán. 1992-ben felfestették Szekszárdtól 

Öttömösig a Bács-Kiskun megyei kék jelzést, a következő nagy egység, az "Alföldi Kék-túra" 

első szakaszát. A keleti megyék, így Csongrád megye is, egymás után csatlakoztak saját 

útvonalukkal, míg a Millecentenárium évére (1996) elkészült a hatalmas kör, összeért a Kék 

út nyugati és keleti vége, teljes egésszé formálva ezzel az Országos Kék-túrát. 

A Kék-kör útvonalát bejárva több helyi (megyei, tájegységi) túramozgalom is teljesíthető. A 

legrégebbi külön is túramozgalomként számontartott túramozgalmak a Veszprém megyei 

Kék-túra, a Dorogtól-Nógrádig túra, illetve a Bükk-Mátra útjain túramozgalom. Az évek alatt 

fokozatosan kiépült Alföldi Kék-túra szinte minden szakasza önmagában is teljesíthető. Külön 

érdemel említést a Kohász Kék-túra. Az 1960-as évek óta teljesíthető túramozgalom útvonala 

az észak-magyarországi kohászvárosokat köti össze. Salgótarjántól Ózdon át Miskolc-

Diósgyőrig vezet. Nyomvonala egy rövid szakasztól (Dédestapolcsány - Mályinka) eltekintve 

nem esik egybe a Kék-kör útvonalával. Hasonlóan önálló útja van a Balaton-felvidéki Kék-

túrának, mely a badacsonyi hajóállomástól Pétfürdőig húzódik 94 km-en át. Ennél rövidebb, 

de szintén említést érdemel a Börzsönyi Kék-túra mely Szobtól Nagybörzsönyön és 

Kemencén át, érintve Drégely várát Diósjenőig tart. 

A Kék-túra kapcsolata az európai túramozgalmakkal: 

Itthoni kiépülésével párhuzamosan a 80-as évektől a Kék-kör útvonala fokozatosan integráns 

részévé válik az európai hosszútávú turistaút hálózatnak. Előbb 1980. október 26-án a 

keletnémet (NDK), a lengyel, a csehszlovák és a magyar szövetségek Zakopane-ban 

határozatot hoznak az EB (Eisenach-Budapest) vagy más néven "Barátság" Nemzetközi hegyi 

túra létrehozásáról, melynek záró szakaszává válik az Országos Kék-túra keleti fele. Az 

évtized végére pedig, az EWV-vel kialakuló kapcsolatoknak köszönhetően, a nyugati szakasz 

válik E4 keleti végévé. Az akkori tervek messze esnek a mára megvalósult állapottól. Azóta 
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az EB út megszűnt. Az E4 pedig magába foglalja a teljes Országos Kék-túra mellett az 

Alföldi Kék-túra észak-keleti szakaszát is, mely utóbbi a teljesen átdolgozott E3 út részét is 

képezi egyben. A 90-es éveket beárnyékoló balkáni háború miatt, az eredetileg Jugoszlávián 

áthaladó E7 utat is át kellett tervezni. E tekintetben pedig Kék-körünk frissen elkészült dél-

magyarországi szakaszai (Dél-Dunántúli Kék-túra, Alföldi Kék-túra) jöttek kapóra. 1998 

nyarára elkészülnek a szlovén és a román határig tartó bekötő utak is. A "hivatalos" beiktatás 

azonban még 3 évet várat magára, amíg 2001-ben az Európa-túra megrendezésével az E7 

magyarországi szakaszán végighalad a nagy nemzetközi vándorlás 5. számú stafétája. Írta dr. 

Rostóczy András a Kéktúra története című művében. 

 

 

Turistajelzések története 

 

„Jelzett utakon az időben - A turista útjelzéseink kialakulásáról” 

 Nekünk mai természetjáróknak szinte természetes, hogy hazánkat behálózzák a jelzett turista 

útvonalak. Örökségünk ez: útjelzéseink és útvonalaink rendszerét nagyrészt elődeink építették 

fel, taposták ki nekünk. Keljünk hát útra az időben, és ismerjük meg e gazdag múlt kincseit, 

melynek ősi nyomain ma is járunk. 

 A magyarországi turistautak történetében kulcsszerepet játszik az 1873-ban megalakult 

Magyarországi Kárpátegylet (MKE), mely a világon a hetedik alpin egyesület volt. Az egylet 

eleinte elsődlegesen a Magas-Tátra feltárására, utak kiépítésére, menedékházak építésére 

koncentrált. 

  

A mai Magyarország területén az egyik első jelzett turistautat 1888-ban Mátrafüred (akkor 

még Bene) és a Szt.László forrás, Mátraháza között hozta létre az egy évvel korábban 

megalakult Mátra Egylet. Szintén ebben az évben alakította meg Téry Ödön és Thirring 

Gusztáv a Magyarországi Kárpátegylet (MKE) Budapesti Osztályát, mely főként a Pilis 

térségében alakított ki útvonalakat. Elsők között Dobogókő-Dömös közt vezető, ma Téry 

útnak nevezett piros jelzésű utat, melyet ifj. Tirts Rezső jelölt ki. A Budapesti Osztály 1891-
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ben kivált az MKE-ből és önállóan, Magyar Turista Egyesületként (MTE) működve tovább, 

folyamatosan építette, bővítette a turista infrastruktúrát. Ekkor nagy eredménynek számított, 

hogy viszonylag kevés időn belül 124 km jelzett utat alakítottak ki. 

  

Az 1890-es évek elejétől sorra alakultak az egyesületek, melyek az elkövetkező években 

országszerte számos menedékházat, forrásfoglalást, kilátót építettek, útvonalakat alakítottak ki 

és jeleztek, folyóiratokat és kalauzokat jelentettek meg, fokozatosan megteremtve a 

hegyvidékek turistakultúráját. 1913-ban jött létre a Magyar Turista Szövetség. Azonban az 

első világháború kitörése gátolta a szövetség megkezdett munkáját. 

Ez időre született meg a turistaság fogalma is, melyben kiemelt szerepet kap a ma 

önkéntességnek nevezett tevékenység: "Turistaság a természet szeretetén alapuló, saját erőből 

való mozgás a szabadban. Célja nem utolsó sorban a jellemfejlesztés a közérdekből való 

áldozatkészség és közérdekű munka megszoktatása." 

 

 Kezdetekben az útjelzések színei ötletszerűen lettek kialakítva (számokat, különböző 

alakzatokat és színeket alkalmaztak, a ma megszokott fehér alapot sem használva), ezért a 

Magyar Turista Szövetség kezdeményezésére 1929. december 2-án megszületett az az 

egységes, néhány év alatt az egész országban bevezetett, Dr. Strömpl Gábor által kitalált 

turistaút szisztéma, amellyel alapjaiban ma is találkozhatunk hegységeinkben (kivételt 

képezett a Mecsek, ahol csak 1960-ra vezették be). 

 Az útjelzések hálózatát a turistafontosságot alapul vevő rangsor határozta meg, amelyben az 

egyes színek (országos:kék, piros; helyi: sárga, zöld) mindig sáv alakúak, az egyes mellékutak 

funkcióit megjelenítő alakzatokat is meghatározták. Kikötötték, hagy a zavar elkerülése végett 

két hasonló jelzés nem futhat egymás közelében és nem ágazhat el. Kimondták, hogy minden 

jelet fehér alapra kell festeni, melynek mérete 24x18 cm. 

  

Mikor Strömpl előállt javaslatával, Magyarországon már nem voltak magas hegységek, ezért 

a jelzési rendszer azt vette alapul, hogy ne nehézségi vagy veszélyességi alapon rangsorolják 
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a turistautakat, hanem turista fontossági sorrendjük szerint. Az azóta eltelt idők során azonban 

e tiszta irányelveket nem mindenütt sikerült érvényesíteni. 

Az I. világháború után, a trianoni békeszerződés értelmében legnagyobb hegységeinket 

elcsatolták, így egyre jobban felértékelődtek a megmaradt hegyvidékek (Pilis, Börzsöny, 

Mátra, Bükk). A több kiránduló több utat kívánt meg, így szükségessé vált az útvonalak 

bővítése. Azonban a jelzéseket sokszor nem lehetett úgy kialakítani, ahogy az a 

legpraktikusabb, a legkedvezőbb lett volna, mert a földbirtokosok és erdőtulajdonosok ezt 

meggátolták. Nem egyszer előfordult, hogy a felfestett jelzést csak engedéllyel lehetett 

bejárni, sőt olykor időkorlátot is állítottak. 

 A tilos területek szaporodása merész elhatározásra juttatta az akkori MTSZ-t. A szövetség 

1932. áprilisi ülésén jelentik be, hogy a Nagymaros és Zebegény között fekvő Hegyestető és 

Szentmihályhegy vidékét az MTSZ vadászbérletbe vette a Koronauradalomtól és ezzel ezt a 

könnyen megközelíthető különleges fekvésű területet a turisták részére is hozzáférhetővé 

tette. A szövetség az útjelzések és turista új utak elkészítésével az Encián Turistákat bízta 

meg. Az ösvényekről és utakról letérni tilos volt, s ezeket is csak tagsági igazolvánnyal 

rendelkezők vehették igénybe. A szövetségi értesítő júniusban számol be a Hegyestetői 

mintaterület átadásáról. Az ünnepség 1932. május 29-én volt. 

 Zsitvay Tibor nevéhez fűződik, hogy az 1935-ös erdőtörvénybe bekerült néhány cikkely a 

jelzett utak tényéről, funkciójáról és védelméről. Éllovasa volt a jelzett utak létjogosultságáért 

való küzdelemnek, hogy a magánbirtokot a közjó érdekében korlátozni kell. 

 A magyarországi jelzett turistautak hossza 1938-ban már meghaladta a 4400 km-t. 

A második világháború jelentősen lecsökkentette a túrázók számát, sok turistalétesítmény és 

turistaút megsemmisült vagy megrongálódott. A turistaegyesületeket feloszlatták vagy 

megszűntek. Az 1950-es évektől kezdve viszont a túrázás újra egyre népszerűbbé vált. Az 

erdők átjárhatókká váltak, így még jelzés nélkül is szívesen keresték fel őket a 

természetkedvelők. Időközben ismételten kialakításra került az útjelzéshálózat. 

 1979-ben készült el a "Turista-Létesítmények" című szabályzat a természetjárók technikai 

munkájának végzéséhez. Ekkor jelenik meg a 10x12 cm fehér téglalap alap. Érdekesség, hogy 
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– az akkor még a háromszöggel és körrel együtt “üres” – négyzetjelzés belsejében ék alakú 

nyílhegy mutathatta a menedékház irányát az út mentén. 

  

A korral, a fejlődő igényekkel haladni kellett, a motorizáció következményeként parkolók 

kialakítására volt szükség, illetve ehhez igazodó körtúrák, csillagtúrák kialakítására. Így 

vezették be a körút (irányított kör) útjelzést, mely az első, 1988-ban született első magyar 

turistaszabványba is bekerült. Továbbra is a 10x12 cm-es méret használandó, de az üres 

alakzatokat a könnyebb festhetőség érdekében teli alakzatok váltják fel. A szabvány mind a 

mai napig alapot ad a jelzésfestéshez, bár a jelzések elhelyezésére vonatkozó irányelvei 

meglehetősen szűkszavúak. 

 A színek jelentésének 1930-as (Strömpl-féle) struktúrája ekkorra már veszített 

jelentőségéből, és a színek szerepének hangsúlya az útvonalak megkülönböztetésére 

helyeződött át. Megjelent benne továbbá az Eisenach – Budapest Nemzetközi Barátság 

Útvonal (EB) jele is, mely a szocialista országokban vezetett. A szabvánnyal való összhang 

érdekében több tájegységben is átfestésre kerültek az útvonalak. A Pilisi Parkerdő területén 

mintaterületet alakítottak ki, ahol fizetett munkatársak végezték a jelzések és útjelző táblák 

karbantartását. 

A rendszerváltás a turistautak életében is változást hozott, bár a határok megnyílása korábban 

megkezdődött: 1985-ben lett része a Kőszeg-Budapest közötti kéktúra szakasz az Európai 

Gyalogtúra Szövetség (EWV) E4-es vándorútjának (az Országos Kékkör ma már szinte teljes 

egészében része e nemzetközi hosszútávú úthálózatnak). 1988-ban volt az első határnyitó 

osztrák-magyar túra és találkozó az Írott-kőn, igaz, határőrök kíséretében. A határok teljes 

átjárhatósága után több lehetőség nyílt országhatárokon átnyúló, azok mentén vezető (pl. 

Vasfüggöny út), sőt kontinenst átölelő útvonalak kialakítására. Ebben a zarándokutak az élen 

járnak. Hazánkban az elmúlt évek során több ilyen célú útvonal is létesült. Mindemellett 

egyre népszerűbbek a különböző rövidebb távú tematikus utak, tanösvények, zöldutak, 

melyek új lehetőségekkel bővítik ki gyalogos turisztikai úthálózattá a természetjáró turista 

útvonalak rendszerét. 
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 Először 2010-ben, majd 2013-ban került kiadásra a Magyar Természetjáró Szövetség 

Turistaút Szakbizottsága által szerkesztett "Turistajelzés-festési általános útmutató", mely a 

jelenlegi igényeknek megfelelően aktualizálta a jelzésfestésre vonatkozó elvárásokat és 

bővítette – nagyrészt már korábban is alkalmazott szimbólumokkal – az útjelzések 

jelkészletét. Folyamatban van az egységes országos táblázási rendszer tervezése, mely 

magában foglalja többek közt a kerékpáros útvonalak jelölését is. 

  

A fáradtságos munkával létrehozott értékeinket védeni, folyamatosan gondozni kell, ez nincs 

másképp a turistautak és útjelzések esetében sem. Az idei évben megvalósult a teljes 

Országos Kékkör felmérése, jövőre pedig jelzéseinek felújítása és egységes táblázása 

következik. 2013-tól elindult az útjelző vezetők minősítése, a jelzésfestők oktatásának 

bevezetése, ill. egységesítése. Ma országszerte önkéntesek százai munkálkodnak azon, hogy a 

jelzéseink, útjaink továbbra is szolgálják a jelen és a jövő természetjáróit. A turistautakról, 

útjelzésekről az MTSz Turistaút Szakterület megújuló turistajelzes.hu honlapján lehet 

tájékozódni, valamint a most készülő, interneten is elérhetővé váló digitális térképen. 

(http://turistajelzes.hu/turistajelzesek-toertenete) 

http://turistajelzes.hu/turistajelzesek-toertenete
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Természetjáráshoz kapcsolódó fogalmak 

 

Bejárható Magyarország keretprogram gyalogos jármódjának fogalmi keretrendszerének 

egyik alappillére a történetiség. A Természetjárás, a turistáskodás, a kialakított túraútvonalak, 

a természetjárók ellátása és védelme az előzőekben olvasható fejezetek alapján 

megállapítható, hogy régi múltra tekint vissza, sok és lelkes követővel bírt az évszázadok 

alatt, tömeges volt, nem kötődött anyagi és egyéb stásuszhoz… 

Összességében megállapítható, hogy világviszonylatban is kiemelkedő, követendő 

példaértékű volt a magyar természetjárás, mint gyakorlatában, mint pedig a társadalmi 

aktivitását tekintve. 

 

Lényeges azonban, hogy az elméletét, a fogalomrendszerét is tisztázzuk, hiszen az egységes 

definíciók rendszere adja az elméleti keretrendszert. 

 

Turizmus fogalma 

A turizmus magába foglalja a személyek lakó- és munkahelyén kívüli minden szabad 

helyváltoztatását, valamint az ezekből eredő szükségletek kielégítésére létrehozott 

szolgáltatásokat. WTO, Hága 1989.  

Lengyel Márton (2004) fogalomalkotása korszerűbb elemeket tartalmaz. Meghatározásában a 

turizmus alatt az ember megszokott életmódján, életvitelén és társadalmi kötelezettségein 

(munka, családfenntartás) felüli egyéb helyváltoztatást és tevékenységet definiál különböző 

célokkal, lehetőségekkel, időtartammal. A turizmus kiszolgálja az előzőekkel kapcsolatos 

igényeket is, melyekre megalkotja a különböző anyagi, technikai és szervezeti feltételeket, 

valamint ehhez kapcsolódó szolgáltatások összességét. Két formáját különböztet meg, az 

egyik a szabadidő turizmus és a másik a hivatásturizmus. A szabadidő turizmuson az állandó-, 

legszűkebb lakókörnyezeten kívüli szabadidőben végzett és szabadon választott 
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tevékenységet érti, amelyet az adott személy anyagi és igényességi beállítódása határozhat 

meg. A hivatásturizmus alatt az adott személy munkahelyéhez, feladatához, kötelességeihez 

szükségszerűen teljesítendő helyváltoztatások és az azzal járó szabadidő tevékenységek 

összessége.  

A turizmus a tevékenység, amikor az emberek szabadidejüket a szokásos környezetükből 

kiszakadva, attól eltávolodva töltik el; ismeretlen vagy távoli helyekre utazva. 

A turizmus legtöbb fajtája a modern ember védekezése a civilizáció ellen: a szabadidő olyan 

eltöltését értjük alatta, amikor a városi ember elhagyja a mesterségesen alakított környezetét 

és megpróbál természetesebb környezetbe utazni: az ilyen tevékenységet természetjárásnak is 

nevezzük. 

Másik fő fajtája az idegen vagy ismeretlen kultúrákkal való ismerkedés, amikor az ember egy 

ismeretlen helyre, országba, földrészre utazik, és az ottani emberekkel, városokkal, kulturális 

szokásokkal ismerkedik. 

A turizmus extrémebb fajtái közé tartoznak azok, melyek célja például a különlegesen 

veszélyes élmények (dzsungel-túlélőtúra), a társadalomból való kiszakadás (kis tengeri sziget) 

vagy egyszerűen a luxus-pihenés a célja. 

A turizmus egyben a föld egyik legjövedelmezőbb szolgáltatási iparát alapozza meg. 

Becslések szerint 2005-2010 között a turisztikai forgalom akár megtízszereződhetett. 

 

Természetjárás fogalma 

A turizmus része. A természetjárás során az emberek kiszakadnak városi környezetükből, és a 

természetes környezetben töltik el idejüket. A leggyakoribb módja ennek a gyalogos túrázás. 

A társadalom egy fontos célja az, hogy természeti környezetünket megóvjuk, ezért a 

természetjárás fontos része a fiatalok, illetve a természetbe vágyók oktatása: hogyan őrizzék 

meg a természetes állapotot, hogyan zavarják meg legkevésbé azt; ne szemeteljenek, vagy ne 

gyújtsanak tüzet erre nem alkalmas helyeken. Ennek hiányában a természetjárók okozta károk 

elhárításának költsége jelentős terhet jelent az adott régiónak, országnak, az el nem hárítható 

károkat nem is említve. 
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Kirándulás fogalma 

Rövidebb helyváltoztatás, mely alkalomszerű, általában új ismeretek szerzésére (városnézés, 

vidámpark látogatás, stb.) irányuló, egy ismert vagy nem ismert ponton történő tartózkodás. 

Átutazó: azok a kirándulókat nevezzük átutazónak, akik más cél elérése érdekében tranzit 

útként, esetleg közbenső állomásként használnak szolgáltatásokat, városokat, országokat, stb. 

 

Túra fogalma 

Hosszabb fizikai (km, óra, nap) aktivitást igénylő cselekedet, melyet általában motorizált 

közlekedési eszközök nélkül tudatosan, tervszerűen, a természeti- vagy mesterséges épített 

környezetben (lehet ezek együttes használatával is) helyváltoztatással teljesítünk. 

 

Kirándulás vs. túra 

Egy kirándulás az élet kellemes élménye, de túrázónak lenni egész más életmódot jelent. A 

két fogalom tehát minőségi különbséget rejt, de mindkettő természetjárás, és ez a fontos!  

A kirándulás bárki számára elérhető, "könnyed" séta, a túra már komolyabb fizikai és 

pszichés testedzést, teljesítményt jelent.  

kiránduló túrázó 

ismerkedik a természettel megismeri a természetet 

alkalomszerűen, esetlegesen készül fel tudatosan, tervezetten készül fel 

nem akar elfáradni tudatosan edzi a testét 

természetbe vendégségbe megy természetben otthonra lel 

partnereit nem mindig válogathatja meg túratársakat az eredmény érdekében 

megválogatja 

   

   

A természetjárás formái 

„A természetjárás leggyakoribb módja a gyalogos túrázás, de ide tartoznak a vizitúrák, sítúrák 

és más, fizikai igénybevétellel járó, inkább csoportos, nem egyszer versenyként lebonyolított 
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túrák is. A társadalom egy fontos célja az, hogy természeti környezetünket megóvjuk, ezért a 

természetjárás fontos része a fiatalok, illetve a természetbe vágyók oktatása.”  

 

A természetjárási formák, túrák felosztása többféle képpen valósul meg: 

1. Túrák felosztása nehézségi szintek szerint Damilano és Gardien (2005) alapján: 

Könnyű, rövid túra, ha időben, távolságban rövid (1-2 órás, 3-6 kilométeres) jól követhető, 

jól kijelölt turista ösvényen teljesítjük a kitűzött célt. Általában könnyen megközelíthető 

nevezettességek megtekintésénél, a természetben rövid idejű örömteli, játékos séta alkalmával 

beszélünk könnyű túráról. 

Közepes nehézségű, egynapos túra, megkíván tudatos, tervszerű felkészülést, hiszen itt a 

fizikai terhelés jelentősen megemelkedik. Tervezni kell a szintkülönbségek előfordulásával, 

megfelelő felszerelések, eszközök, élelmiszerek beszerzésével is. 

Nehéz, nagy túrák, több napos akár hetes túrák is előfordulhatnak. Csak felkészülten, 

megfelelő edzettségi állapotban, komoly, speciális felszerelésekkel, eszközökkel, 

egészségesen lehet részt venni. Általában csak gyalogosan megközelíthető helyeken vezet 

végig, szállásra speciális sátrak, menedékházak nyújtanak lehetőséget. 

 

2. Extrém sportok a természetjárásban (vázlatosan a teljesség igénye nélkül) 

Gleccser túra, alkalmával a téliesített felszerelés elengedhetetlen, hiszen a hó és jég 

birodalmában történik a gyaloglás, „mászás". Nélkülözhetetlen például egy magashegyi 

vezető irányítása, kísérése, hágóvas, megfelelő cipő, jégcsákány, kötelek, hevederek, beülők, 

stb. 

Sziklamászás nagy fizikai felkészülést, kitartást igénylő kézzel, lábbal végrehajtott 

sportmászás meredek, függőleges és azon túlnyúló áthajlások leküzdését jelenti. A 

sportmászók alap felszereléseinek fejlődése lehetővé tette az egyre extrémebb kihívások 

teljesítését. A balesetmentességet a mászókötelek, karabinerek, beülők, stb. biztosítják, és 

természetesen ezek használatához, kezeléséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudás. 

Via ferrata (klettersteig) jellemzője, hogy a függőleges sziklafalak rétegződéséből adódóan 

számos teraszt (hosszú vízszintes kitüremkedés, párkány) találunk a sziklafalak oldalán. 
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Ezeken a teraszokon speciális via ferrata eszközökkel közlekednek. A leesés 

megakadályozását a sziklafalakba fúrt, ragasztott, erősített kábelek akadályozzák meg. 

Vadvizek sportjai: hydrospeed, rafting, canyoning, stb. 

Légi sportok: siklóernyő, sárkányrepülő, stb. 

 

 

3. A természetjárás szakágai 

A természetben eltöltött időt, a környezet adta lehetőségeket turistaként különböző eszközök 

igénybevételével, kihasználásával valósíthatjuk meg és élvezhetjük. Ezeket a 

különbözőségeket a túrák kategorizálásával szakági túrákra bonthatjuk. Szakági túrák 

kiválasztásában több minden közrejátszik, ilyen például az anyagi lehetőségek, az eltölthető 

szabadidő hossza és évszaki tervezhetősége, érdeklődési terület, az egyén fizikai, mentális, 

pszichés felkészültsége, állapota, stb. 

Szakági túrák formái (http://www.fsz.bme.hu/mtsz/szakmai/zk20.htm): 

• gyalogos szakági túra,  

• kerékpáros szakági túra,  

• evezős szakági túra, 

• barlangász szakági túra, 

• hegymászó szakági túra,  

• sí szakági túra  

• egyéb túrázási formák 

 

A természetjárás szakágakra oszlik aszerint, hogy milyen típusú terepen, illetve milyen 

eszközökkel járják a természetet a sportolók.  

 

 Barlangászat 

 Gyalogos  

o Gyalogos túrázás  

o Tájfutás 
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o Geocaching 

 Kerékpáros  

o Országúti-kerékpározás 

o Terep-kerékpározás 

o Túra-kerékpározás 

 Lovas  

 Nemzetközi  

 Természetvédelmi  

 Sí  

 Vízi  

 Hegymászó  

 Ifjúsági 

 

 

A természetjárás néhány szakágát bemutatva szeretnénk eligazodási lehetőséget nyújtani: 

 A vízi túrázás: hazánkban a második legnépszerűbb túrázási mód, annak ellenére, hogy 

viszonylag kevés vízfelülettel rendelkezünk. A vízi túrázók hazánk kis folyóit, vadvizeit, a 

Dunát és a Tiszát, valamint a tavakat járják be, saját erővel hajtott vízi járműveikkel (Kajak, 

kenu párevezős csónakok.). A túrák rendszerint csónakházak környékéről indulnak, rövidebb 

hosszabb távon. Gyakori a többnapos, sátras túra. 

A vitorlás túrázás hazánkban elsősorban a Balatonra jellemző. Magyar vitorlás túrázók 

járják a tengereket is. A föld körüli vitorlásversenyek ismert magyar sportolói Fa Nándor és 

Gál István, akik maguk készített vitorlás hajójukon már megkerültek a Földet. A vízi és 

vitorlás túrázás hátránya, hogy nagyon sok költséget igényel. Különösen a tengeri túrák 

előkészítése sokszor éveket vesz igénybe. 

A kerékpáros túrázás népszerűsége megközelíti a gyalogos természetjárásét. A kerékpáros 

túrázó gyorsabban, nagyobb távolságra lévő célpontokat kereshet fel. A tájékozódáson kívül 

jól kell ismerni a közlekedési szabályokat, az ország kerékpárral járható útjait. Sajnos 

hazánkban kevés kerékpárút épült a főútvonalak mellé, ez fokozza a kerékpáros túrázás 
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balesetveszélyességét. A kerékpáros túrázás egyik másik ága a hegyi kerékpározás (mountain 

bike) túrázás. Ezzel a járművel már az erdei utakon is nagyobb biztonságban lehet közlekedni. 

A sítúrázás a téli, havas terepen jóval könnyebb, mint gyalogosan taposni a havat. Kevesebb 

fáradsággal hosszabb távolságot tehetünk meg a sík és a hegyes terepeken egyaránt. 

Elsősorban turistaházak, menedékházak körüli útvonalakon, jelzett síutakon zajlanak a 

sítúrák. Hazánkban az év egy rövid időszakában van lehetőség sítúrázásra.  A sítúrázás 

elsősorban sífutó technikákkal zajlik, de gyakran kombinálják lesiklással is. Nagyobb 

hegységeinkben találhatók lesiklópályák. 

A barlangászat közönségtől elzárt, nem kiépített barlangokban, a föld mélyében, sötétben, 

nehéz környezeti viszonyok között zajlik.  Nedvesség, síkosság szakadékok, szűkületek 

nehezítik a barlangjárók „túráját” A legnagyobb felkészülést igénylő szakágak egyike. 

Nagyon nagy tere van hazánkban a barlangászatnak, hiszen szinte minden hegységünkben 

találhatók barlangok. A legtöbb a bükkben és az Aggteleki-karsztban van. Az ismert 

barlangok területének egy része már kiépített, biztonságosan látogatható. Az aggteleki 

cseppkőbarlangban jelzett turistaút is vezet: a kéktúra útvonalának egy szakasza. 

A hegymászás az „igazán bátrak” sportja. Rendkívüli fizikai képességet, nagyon nagy 

tapasztalatot, tudást igényel. A hegymászó túrák egy-egy sziklafal, meredek gerinc vagy 

hegycsúcs megmászására irányulnak. A legértékesebb teljesítmények: egy hegycsúcs 

megmászása, majd az új útvonalon való megmászás. A legnagyobb vállalkozás a 6-8 ezer 

méter magas hegycsúcsok megmászására irányulnak. Az ilyen túrákat évekig készítik elő. 

Ritka, hogy valaki egyedül mászik meg jelentős hegycsúcsokat (pl. Reinhold Messner). 

Gyakoribbak a 7-15 főből álló expedíciók. Ma már sok hegymászó veszi igénybe a modern 

technika segítségét. A magas hegycsúcsok megmászásakor például oxigénpalackot 

használnak. A hegymászásból fejlődött ki a műfalmászás. Ma már számos iskolában található 

ehhez való terep.  
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A gyalogos természetjárás 

 

A gyalogos természetjáráson belül is megkülönböztetünk többfajta ágazatot. Az ágazatok 

dinamikus fejlődést mutatnak. Az új irányzatok megjelenése kötődik a technikai újdonságok, 

fejlesztések, a környezetvédelem és a digitális világszemlélet előretöréséhez, újdonságaihoz. 

Ilyen például:  

Az alacsony illetve középhegységi túrák a legkedveltebb túrák. Ez a fajtája a természetjárásnak 

a legkevesebb költséges, és ami fontos, hogy hazánkban is kiválóan végezhető.  A 

magashegyi túrázás nagy felkészültséget sok tapasztalatot igényelnek. Mindamellett speciális 

felszereléseket is igényel, ellentétben az alacsony és a középhegységi túrákkal szemben. 

A tájfutás. Lényeg: eligazodás ismeretlen terepen, térkép és tájoló segítségével, előre 

megadott sorrendben érintendő ellenőrzőpontok felkeresésével, szabadon választott 

útvonalon, a lehető legrövidebb idő alatt. A tájfutó tehát versenyez, mégpedig nem 

stadionban, hanem természetben. Versenyzés közben szellemi feladatot is elvégez. A 

versenypálya a térképen teljes egészben látható. Ebben a sportágban futás közben kell 

tájékozódni, útvonalat választani.  A jó útvonalválasztás fél győzelem, mert a versenyző nem 

pazarolja erejét felesleges szakaszok megtételére.  

A nordic walking (nw). A nordic walking (északi gyaloglás), az új divatsportág, amely 

eredetileg Finnországból származik, az elmúlt években szinte vírusszerű gyorsasággal terjedt 

el Ausztria turistavidékein. A nordic walking, amelyet először sík-, illetve dombos vidékre 

fejlesztettek ki, nagyon jól gyakorolható hegyvidéken, tehát emelkedő terepen is, mint jól 

adagolható, az egész testet (szervezetet) igénybe vevő, kitartást igénylő tréning. Hosszú távú 

lesikláshoz hasonló nw-botot tudatosan sporteszközként használják. 

Új fajta gyalogos természetjárási fajták jelentek meg az eltelt időszakban (pl. 2000 után a 

GEOCACHING), vagy napjaink új fogalma a GEOTURA – mely véleményem szerint a 

közeljövőben egyre nagyobb érdeklődésre fog számot tartani… 

 

 

 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 
 

  Az út, ami adja magát! 
 

 

37 

Teljesítménytúrázás 

A Teljesítménytúrázás a természetjárás sportosított versenyszerű változata, amit általában 

turistaegyesületek szoktak rendezni. A célt egy előre meghatározott útvonalon, a megadott 

időkorláton (szintidő) belül kell teljesíteni. A végigjárás igazolására útközben ellenőrző 

pontokat szoktak felállítani, melyeken az igazolólapot pecséttel, vagy egyéb bejegyzéssel 

látják el. Hosszabb távú túrákon ételt (zsíroskenyér, csokoládé), italt (tea) is fel szoktak 

szolgálni a sporttársaknak. A szintidőn belüli, érvényes igazolólappal rendelkezőket 

oklevéllel, jelvénnyel/kitűzővel díjazzák a célban. 

 

Túramozgalmak 

A túramozgalmak fő célkitűzései, hogy a teljesítő személy a természetjáráson kívül 

ismeretanyagokkal is gazdagodjon. A mozgalmak lehetnek tájegységet-, épített örökséget- 

(várak), nevezetes földrajzi pontokat bemutató, illetve híres személyek emlékéhez kötődő 

utak végigjárására ösztönző kezdeményezések. A teljesítést a túrázónak hitelt érdemlően 

bizonyítania kell. Erre legtöbbször a túramozgalom igazoló füzete szolgál. E füzetbe a 

teljesítés során meghatározott helyeken igazolást (bélyegzés, fotó) kell tenni. A teljesítés 

általában nincs időhöz, felkeresendő pontok esetében sorrendhez kötve. A turistának 

egyénileg kell megszerveznie az útját, és az igazolások begyűjtését. A túramozgalom végén a 

mozgalmat kiíró szervezethez el kell juttatni az igazoló okmányt, ahol ezt elbírálják. A sikeres 

teljesítést általában kitűzővel, néha sorszámozott jelvénnyel és oklevéllel szokták jutalmazni. 

 

Napjainkban 327 aktív túramozgalom hirdeti magát. 

 

Két fő túramozgalom írható le: 

Az érintőpontos túramozgalmaknál a felkeresendő pontok listája van csak megadva. A 

teljesítő ezeket a pontokat milyen úton és módon éri el az nincs megszabva. Tipikus 

példája a vártúrák, illetve valamely tájegység/megye nevezetességeinek felkeresése. 

Talán a legismertebb és legtöbb felkeresendő ponttal rendelkező a Táják Korok 
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Múzeumok Egyesület (TKME) pecsételős játéka, melyben több mint 1700! helyszínen 

igazolhatjuk ott létünket. Ezen helyek száma napjainkban is bővül.  

 

Az útvonal követő mozgalmaknál az előre meghatározott útvonal bejárása a cél. A túra 

kiírása tartalmazza a bejárásához igénybe vehető járműveket. Pl. az Alföldi Kék Túra 

ahol a gyalogos bejáráson kívül elfogadják a sí, illetve a kerékpáros teljesítést is.  

A két fő túramozgalom mellett a túra rendezvények, a teljesítménytúrák és az egyéb, 

máshova nem sorolható túrázási formák is megjelennek. 

 

A túra programja szerint mozgalom (pl. 10 megye, 100 nevezetessége, Bakony középkori 

várai, Pannónia kerékpáros körtúra), minősítés (pl. Zala megye teljesítménytúrázója, 

Börzsöny 2015, Csúcsok csúcsa), borút, témaprogram (pl. Északi várak útján, Szent Márton 

Útjai, Történelmi utak Tolna megyében), vagy akár zarándokút (pl. Mária zarándokút, Szent 

Jakab útja) is lehet. 

Az szerint, hogy milyen jármóddal, vagy jármódokkal teljesíthető is érdemes válogatni. 

2015 augusztusában 51 túra lehetőség van meghirdetve. Az utolsó 10 év ajánlatait összevetve 

havonta átlagosan 30 túrázási lehetőség állt a magyarországi természetjárók rendelkezésére.  

 

 

1. ábra: A természetjáró programok választási lehetőségei a 

www.turabazis.hu weblapon. 

http://www.turabazis.hu/
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A természetjárás során fontos, az útbaigazítás, a biztonságos természetjárás. Ma 

Magyarországon 1560 turista út van felfestve. Ezek összesen 14.152 kilométer utat tesznek ki. 

A leghosszabb egybefüggő turistaút jelzés az Országos Kéktúra útvonala 1133 kilométeres. A 

jelzéseket készítették és felújították 1995 és 2006 között. Szerencsére azóta is folyamatosan 

készülnek és újulnak meg a turista jelzéseink. 

A turista utak jelölése meghatározott, szabvány szerint történik. Ebben a méret, a forma 

egységes, és a színeknek (pl. kék szín országos, sárga regionális, piros települési…) a 

formáknak (pl. folyamatos út – vonal, várnéző, leágazó, vagy éppen körút…) is saját jelentése 

van.   

 

út db 
Táv festve szint+ szint- 

össz. min max min max min max min max 

1560  14151.78  0  1133  1995  2006  20  5090  0  5090  

2. ábra: A jelzett turista utak távolsága 
 

3-7. ábra: A turista jelzések szerinti összesítő táblázatok 
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jelzés színe szerinti összesítő 

jel szín út db táv. össz. min. táv max. táv 

  354  4087.27  0  1133  

  472  5232.33  0.04  359  

  365  2517.35  0  71.3  

  4  10.25  3  3.97  

  365  2304.58  0  56.84  

 

jelzés forma (alak) szerinti összesítő 

jel alak út db táv. össz. min. táv max. táv 

  535  1954.52  0  36  

  332  10701.38  0  1133  

  213  448.88  0.05  23.5  

  41  24.81  0.04  2.45  

  40  192.57  0  20.2  

  90  137.05  0.07  12.5  

  171  481.75  0.1  25.7  

  123  159.92  0.1  14.5  
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  6  11.1  0.1  6.84  

  5  13.73  3  3.97  

  4  26.07  1.23  20.04  

(teljes) jelzés szerinti összesítő 

jelzés út db táv. össz. min. táv max. táv 

K-  15  3067.6  3.4  1133  

K+  145  607.08  0.19  26.24  

KA  54  88.71  0.1  15.4  

KB  10  8.48  0.14  1.94  

KC  15  83.47  0  20.2  

KL  28  41.76  0.09  12.5  

KN  50  151.97  0.2  23.1  

KO  37  38.2  0.11  7.1  

P-  92  4193.71  0.4  359  

P+  172  567.49  0.1  30.3  

PA  63  144.85  0.14  23.5  

PB  15  5.62  0.04  2.45  

PC  14  71.48  0.8  14  

PL  27  53.35  0.13  11.9  

PN  52  133.94  0.3  25.7  

PO  35  39.54  0.1  8  

PX  2  22.35  2.31  20.04  

S-  116  1791.81  0  71.3  

S+  112  420.14  0.27  36  

SA  42  94.22  0.05  17.5  

SB  8  5.65  0.1  2.3  

SC  5  23.24  2.97  10  

SL  18  27.95  0.1  7  
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SN  30  106.41  0.31  20.1  

SO  27  34.34  0.15  6.1  

SP  6  11.1  0.1  6.84  

SX  
1  2.49  2.49  2.49  

TT  4  10.25  3  3.97  

Z-  109  1648.26  1.54  56.84  

Z+  106  359.81  0  20.6  

ZA  54  121.1  0.15  16  

ZB  8  5.06  0.17  2  

ZC  6  14.38  1  4.24  

ZL  17  13.99  0.07  5  

ZN  39  89.43  0.1  13.05  

ZO  24  47.84  0.2  14.5  

ZT  
1  3.48  3.48  3.48  

ZX  
1  1.23  1.23  1.23  

 

 

A természetjárókat a természetföldrajzi térségek szerinti besorolás is támogatja. Vannak 

kedvelt turista útvonalak, kedvelt és sokat látogatott térségek. Ilyen például a Bakony 159 

kiépített turista útvonallal. Összesen 709 kilométert gyalogolhatunk a hegységben, 

leghosszabban 57 kilométeres szakaszt egyszerre… 

 

6. ábra: A kiépített és jelzett turista útvonalak természetföldrajzi térségek szerint 

térség 
út 
db 

Táv festve szint+ szint- 

össz. min max min max min max min max 

Aggtelek  22  176.09  0.1  36.29              

Bakony  159  708.88  0.04  56.84              
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Balaton-felvidék  97  589.2  0.08  102              

Belső-(Dél-
)Somogy  

7  37.5  1.1  11              

Börzsöny  69  440.69  0.1  59.4  2006  2006  20  310  0  170  

Budai-,Visegrádi-
hg,Pilis  

103  673.71  0.14  82.2              

Bükk  116  817.47  0.08  93.1              

Cserehát  12  109  109  109              

Cserhát  32  55.5  5.9  22.6              

Debrecen és 
környéke  

26  180.7  0.4  28.8  2004  2004          

Dél-alföld  44  894.6  0.1  191              

Dél-Zala  37  438.1  0.8  89  1996  2004          

Észak-Somogy  26  198.4  0.5  24.5              

Gemenc,Szekszárd 
és k.  

43  204.96  0  40              

Gerecse  28  79.2  2.9  24.1              

Gödöllői-d és 
Tápióság  

90  376  1.9  48.7              

Karancs-Medves  32  211.7  0.09  28.5              

Kelet-Zala  10  151.5  1  48.6              

Kemeneshát  22  155.7  1.7  57              

Keszthelyi-hg  42  248.82  0.24  24              

Kisalföld, Sokoró  22  244.9  0.3  143              

Kőszegi-hg  18  46.7  16.8  29.9              

Mátra  101  572.13  0.05  89              

Mecsek  47  484.9  0.5  44              

Mezőföld  28  316.1  0.3  190              

Őrség és 
Kemenes  

24  35.3  12.1  23.2              

Őrség, Göcsej  21  191.8  0.2  33.5  1995  1998          

Somló  12  28.03  0.1  7              

Soproni-hg  37  215.58  0.1  48.2              

Sümeg  7  42.2  1.1  37.2              
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Szabolcs-Sz-B 
megye  

7  164.95  0.15  148  2002  2002  20  20      

Szolnok és 
környéke  

9  140.4  0.3  41.6              

Tihanyi-félsziget  9  20.17  0.16  11.13              

Tokaji-hg  4  23.59  0.6  8.69              

több térséget érint  8  3810.2  79.7  1133      5090  5090  5090  5090  

Velencei-hg.  19  62.6  0.2  17              

Vértes  46  231.95  0.1  38.36              

Villányi-hg  10  135.75  0.31  96              

Visegrádi-hg  31  83.78  0.18  11.8              

Zemplén  58  309.31  0.1  57.4              

Zselic  25  243.72  0.15  32  2005  2005          

 

A több mint 200 ma is működő mozgalom közül néhány példa: 

- Országos Kék Túra - Az ország leghosszabb, és talán a legismertebb túramozgalma 

- 9 megye 99 nevezetessége 

- 10 megye 100 nevezetessége 

- Várak a Mátrában 

- Vörösmarty Mihály Mátrai Emléktúra 

- Kodály Zoltán Emléktúra 

- Templomok, kolostorromok a Balaton-felvidéken I. II. 

- Rákóczi túra 

- Pálos kolostorok Magyarországon 

- Palóc Út 

- Táják Korok Múzeumok Egyesület (TKME) pecsételős játéka 

 

A turisták fajtái 

 

Turistákból is legalább négyféle van, írta Benedek István: 
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1. Kocaturista: aki ragyogó, drága felszereléssel "lötyög" ide-oda, mindig többet mutatva, 

mint amire valójában képes. 

2. Kultúrista: aki szereti a természetet, s amolyan széplélekként oda jár gyönyörködni, 

pihenni, ha ez erőfeszítésébe nem kerül. 

3. Fajturista: ő csak a teljesítményt élvezi, s így rengeteg szépség, ismeret mellett megy el. 

4. Igazi turista: aki a természetet, a vele való harmóniát élvezi és ezért teljesítményre is 

képes, legyőzve az akadályokat, legyőzve önmagát. 

 

Tájfutás 

A tájfutás a tájékozódási sportok egyike, egy olyan, atlétikai jellegű futósport, ahol a 

versenyzőnek térkép és tájoló segítségével a térképen feltüntetett ellenőrzőpontokkal kijelölt 

pályán, a pontokat többnyire előírt sorrendben érintve, a legrövidebb idő alatt kell végigfutni. 

A versenyző az ellenőrzőpontok között maga választja meg az útvonalát. 

Versenyformák: 

Egyéni verseny 

A versenyző egyénileg oldja meg a feladatát, és az egyéni teljesítményét értékelik. Az egyéni 

verseny lehet nappali és éjszakai. Egyéni versenyen a versenyzők előre meghatározott 

időközökben indulnak, hogy az együtt futás elkerülhető legyen. 

A nappali egyéni verseny a versenytáv szerint lehet 

 hosszútávú 

 normáltávú 

 középtávú 

 rövidtávú 

Váltóverseny 

A váltóverseny a tájfutás csapatversenyeinek egyik formája. A váltó tagjai a váltószakaszokat 

időben egymás után egyénileg teljesítik. A váltószakaszok pályáinak különbözniük kell. A 

váltóverseny váltószakaszainak kialakításánál több lehetséges megoldás ismert (motola, farsta 

stb.) Fontos előírás, hogy minden váltónak azonos sorrendben kell érintenie a váltó pálya 

minden pontját. Váltóversenyen a csapatok első futói egyszerre, tömegrajttal indulnak. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1j%C3%A9koz%C3%B3d%C3%A1si_sportok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A9tika
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rk%C3%A9p
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1nyt%C5%B1#T.C3.A1jol.C3.B3
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(fajtái: Normál váltó, sprint váltó és egyesületi váltó) 

Egyéni – csapatverseny 

A csapatverseny másik formája. A futók csoportokba osztva egy-egy csoporton belül azonos 

pályán versenyeznek, feladatukat egyénileg oldják meg, de csapatban és egyénileg is 

értékelésre kerülnek. Az egyéni versennyel megegyező módon a rajtoltatás megadott 

időközökben történik. 

Pontbegyűjtő csapatverseny 

A csapatverseny harmadik lehetséges formája. A csapat tagjai egyszerre rajtolnak és érnek 

célba. A csapat eredményét a csapat utolsó beérkező tagjának érkezési ideje határozza meg. A 

kategória függvényében minden csapattagnak megadott sorrendben 5-12 kötelező pontot kell 

érintenie. A további pontokat az első pont megfogása után és a befutó pont (a versenypálya 

utolsó pontja) érintése előtt kell megfogni. Ezeket a pontokat csapatonként csak egy-egy, a 

csapat által választott versenyzőnek kell érinteni. A csapatnak versenyidejükben kell 

eldönteni, hogyan érintsék az elosztott pontokat, figyelembe véve a csapattagok képességeit. 

Tájékozódási futás egyéb változatai 

Sítájfutás 

A sítájfutás a sífutás és a tájfutás keveréke. A sítájfutó versenylécek nem különböznek a 

sífutóversenyeken a korcsolyázáshoz használtaktól, a tájékozódás pedig megegyezik a 

tájfutásnál, illetve - még inkább - a tájkerékpárnál alkalmazottal. A verseny nagyrészt (95-

99%) előkészített (motoros szánnal fektetett) sínyomokon zajlik. 

Trail-o 

A Trail-O versenyszám a tájékozódási sportok mozgássérültek számára kialakított változata. 

Ezt a versenyszámot mozgássérült sportolók számára rendezik, de a versenyek általában 

nyitottak mindenki számára. A szakág nevét már többen megpróbálták átültetni magyar 

nyelvre, de eddig igazán jó kifejezést nem sikerült találni rá. 

A paralimpiához hasonlóan, 2004 óta a Tájfutó Világbajnokságokkal párhuzamosan rendezik 

meg a mozgássérült sportolók Trail-O Világbajnokságát is. 2009-ben a Trail-O 

Világbajnokság színhelye Miskolc volt. 

Tájkerékpár 
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A tájfutás kerékpáros válfaja, mely során a versenyzőnek kerékpártól nem szabad eltávolodni. 

Haladni csak a kijelölt utakon, ösvényeken szabad így a pályák megalkotásakor a különböző 

útvonalak közti választás "kikényszerítése" is cél. A sítájfutástól eltérően a jelzett utakról 

történő letérés a versenyző kizárását vonhatja maga után. 

Mikrosprint 

A mikrosprinten nagyon rövid, jellemzően csupán néhány száz méteres pályát kell teljesíteni, 

mely néhány percnél nem igényel többet, így egy néhány másodperces hibázás vagy hezitálás 

is számíthat az elért eredményben. A kisebb területet (akár csak 100*100 méter) a nézőknek is 

lehetséges belátni, vagy néhány kamerával közvetíteni. A terület kis méretéből adódóan 

részletesebb maga a térkép is, valamint az egymás közeli bóják és csalipontok is nehezíthetik 

a versenyzők dolgát. 

Éjszakai tájfutás 

Csupán a napszakban különbözik a hagyományos változattól. A versenyzők fejlámpa 

segítségével keresik a pontokat, melyeken fényvisszaverő prizma van. 

Észak-Európában, ahol jóval többen űzik a tájfutást, váltóversenyeket is rendeznek éjszaka. 

Városi verseny 

Sprintnek is szokták nevezni. A terep jellegében különbözik a többi típustól, a verseny 

városban, épített területen zajlik. Jellemzően rövidtávú formában szokták rendezni. A terepet 

általában sprinttérképen ábrázolják, ami méretarányában (ált. 1:4000 vagy 1:5000) és néhány 

jelkulcselemben különbözik a tájfutótérképtől. 

Mobilos tájfutás 

Kétfős csapatok vesznek részt benne. A csapat egyik tagja a rajtnál marad a térképpel és egy 

mobiltelefonnal, míg társa egy telefonnal és iránytűvel, a telefonon kapott utasítások révén 

találja meg a pontokat és teljesíti a pályát. 

Története 

1999-ben a tájékozódási versenyek 100 éves évfordulóját ünnepeltük. A sport a skandináv 

országokban igen népszerű, onnan terjedt el Európa többi országába. Hazánkban az első 

tájékozódási versenyt 1925-ben rendezte Ripszám Henrik, bólyi festőművész, aki az orosz 

hadifogságból Skandinávián keresztül való hazatértében "fertőződött meg" a tájfutással.  
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1959-ben alakult meg a Magyar Tájékozódási futó Szövetség. Addig a Magyar 

Természetjárók Szövetségének a szakága volt. 

A női résztvevők közül a magyar Monspart Sarolta 1972-ben (első nem skandinávként), míg 

Oláh Katalin 1991 és 1995-ben volt világbajnok. A szocializmus alatt nehezítette a tájfutó 

térképellátást az alaptérképekhez való nehéz hozzáférés. A szocialista országokban az állami 

alaptérképek titkosak voltak, de 1970-ben a Magyar Tájfutó Szövetség hivatalos 

együttműködési megállapodást kötött a Honvédelmi Minisztériummal, s ettől kezdve a 

sportág alaptérkép-ellátása biztosított volt. Ezzel együtt a szocializmus alatt sokkal nagyobb 

volt a tájfutó klubok taglétszáma, mint a rendszerváltás után. Ez főleg a sporttámogatások 

rendszere miatt volt így, bár nem olimpiai sportág, így kevesebb támogatásban részesült, és 

mind a mai napig kevesebb támogatásban részesül azoknál. 

 

 

Geocaching 

 

A geocaching , a görög,  geo =föld és az angol cache=rejtekhely szavakból keletkezett. Ez 

egy XXI. századi szabadidős tevékenység, egy természetbarát hobbi, játék, mely a 

kincskeresés ősi szenvedélyére alapozva egyesíti a modern technikát (GPS, Internet) 

a természetjárással, a turizmussal és az ismeretterjesztéssel. 

A geocaching 2000. május 3-án indult, ekkor rejtette el Dave Ulmer az első ládát az Amerikai 

Egyesült Államokban, miután május elsején a GPS rendszerből eltávolították a szelektív 

zavarást. Maga a játék mintegy 150 éves múltra tekint vissza (lásd: letterboxing), ekkor még 

csak a földrajzilag nevezetes pontokról szóló írásbeli közlésekre hagyatkoztak a játékosok. A 

geocaching ettől az alapjátéktól a GPS eszköz intenzív használatában különbözik, ugyanis az 

elrejtett ládát a nyilvánosságra hozott földrajzi koordinátái alapján GPS eszközzel lehet a 

legkönnyebben megközelíteni. A GPS eszköz azonban nem feltétlenül szükséges a játékhoz, 

hagyományos térképpel is lehet eredményesen játszani. Érdemes megemlíteni, hogy a GPS 

eszköz használata egyúttal nem jelenti a láda automatikus és könnyű megtalálását, mivel 

https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6g_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadid%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hobbi
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1t%C3%A9k_(pszichol%C3%B3gia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
https://hu.wikipedia.org/wiki/Internet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetj%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Turizmus
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egyrészt a szabadidős GPS készülékek helymeghatározási pontossága 10 méter nagyságrendű, 

másrészt a láda elhelyezője és a további játékosok igyekszenek a ládát elrejteni. 

A játékot ma már a világ számos országában művelik. Magyarországon 2001. június 24-én 

helyezték el az első ládát. A számuk 2015.május 16-án elérte a 4000-et. 

A játék lényege: A geocaching játékban már kellő jártassággal rendelkező személyek egy 

valamilyen szempontból (földrajzi, történelmi, kulturális stb.) érdekesnek tartott helyszínen, 

vagy annak közelében elrejtenek egy ládát (ez a geoláda), melynek helyét GPS vevőkészülék 

segítségével bemérik, majd a koordinátáit - a helyszín leírásával együtt - közzéteszik a játék 

internetes honlapján. A játék többi résztvevője a koordináták alapján ezt a rejtekhelyet keresi 

meg, feljegyzi a ládában található jelszót, amelynek segítségével rögzítheti a megtalálás 

tényét a honlapon. A bejelentkezéskor mindenki közkinccsé teheti a keresés közben szerzett 

személyes tapasztalatait, valamint a helyszínnel kapcsolatos ismereteit, és az ott készített 

fotóit is; ezáltal a honlap az évek során egy hatalmas, több ezer ember által szerkesztett, 

folyamatosan bővülő online útikönyvvé válik, ahol érdekességek sokasága lelhető fel a föld 

természeti és kulturális értékeiről. 

A játék hazai képviselője a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület (MGKE), amely 

Magyarország hivatalos geocaching honlapját üzemelteti. 

A játékban mindenki részt vehet, aki a szabályzatban foglaltakat elfogadja, és önmagára 

nézve kötelezőnek tartja. A játékból való kizárás egyetlen oka a szabályzat szándékos 

megsértése lehet. 

 

A hazai és a nemzetközi honlap között több eltérés is van. Noha a geocaching játék 

alapvetően nemzetközi, Magyarországon, a gyakorlatban, két síkban folyik: 

Elsődlegesen nemzetközi szinten, melynek során a játék hivatalos, számos nyelven elérhető 

honlapján lehet az elrejtett láda adatait közzétenni, és a megtalálásokat bejelenteni. A 

Magyarországon elrejtett geoládák közel fele e honlapon is megtalálható. Előnye, hogy a láda 

adataihoz külföldiek is könnyen hozzáférhetnek, és azt felkereshetik. 

Másodsorban nemzeti szinten, melynek során a láda adatai az MGKE által üzemeltetett 

magyar nyelvű honlapon kerülnek közzétételre, és ugyanitt történik a megtalálás bejelentése 
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is. Előnye a magyar nyelv és a részletes leírás, hátránya viszont, hogy a külföldiek részére 

csak magyarul hozzáférhető. Legfontosabb eltérés, hogy a nemzetközin nem ismerik a jelszó 

intézményét, ott csak a leírás, illetve a fényképek bizonyítják a megtalálást; a magyar oldalon 

viszont csak a jelszó ismeretében lehet bejelenteni a találatot. 

 

Ládatípusok 

A rejtekhelytől és az elérni kívánt céltól függően különféle ládatípusokat különböztethetünk 

meg: 

Hagyományos geoláda 

A hagyományos geoláda egy vízhatlan (eredetileg élelmiszertároló) doboz, benne egy 

szabvány magyar és angol nyelvű üzenet a véletlenül megtalálók részére, egy naplófüzet 

(logbook) és egy íróeszköz, valamint kisebb ajándékok (kincsek), melyek a megtalálót illetik, 

de ezt csak akkor illik elvinni, ha ő maga is hozott magával másikat, amivel kicseréli. Így a 

következő sikeres játékosoknak sem kell üres kézzel távozniuk. (A játék honlapján 

megtalálható a láda mérete, ami a cserélendő ajándékok mérete szempontjából hasznos adat). 

A ládába tilos élelmiszert, édességet, csokit stb. helyezni, mert ezek egyrészt hűtés nélkül 

idővel tönkremennek, másrészt odavonzzák a közelben élő állatokat, amik megrongálhatják a 

ládát vagy annak környékét. 

A naplófüzet tartalmazza a láda adatait: nevét, rövidített nevét, földrajzi koordinátáit, az 

elrejtő személyét, a rejtés idejét, továbbá egy jelszót. A füzetbe röviden fel kell jegyezni a 

megtalálás pontos idejét, körülményeit és a megtaláló nevét. A jelszó feljegyzése és az 

ajándékcsere után a ládát vissza kell rejteni, lehetőleg úgy, hogy a közelben tartózkodók ne 

szerezzenek tudomást róla. 

Virtuális geoláda 

Virtuális geoládát általában akkor „telepítenek”, ha az egyébként érdekes helyen nem lehet 

rongálás nélkül (vagy nem szabad - például műemlék esetén) biztonságosan ládát rejteni. 

Ekkor a terepen leolvasható vagy megfejthető jelszó jelenti a kincs megtalálását. 

Multi geoláda 
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A multi geoláda több, egymással szerves vagy logikai kapcsolatban lévő helyeken elhelyezett 

virtuális és hagyományos ládák összessége. Annak érdekében, hogy a játékosok a multi 

geoláda minden helyszínét felkeressék, az egyes helyeken jelszórészleteket, vagy a következő 

állomáshely(ek) koordinátáit kell megtalálniuk. 

Mozgó geoláda 

A mozgó geoláda olyan hagyományos láda, mely állandóan változtatja a helyét az adott 

tematika szerint. (Például kálváriakutató mozgó geoláda a kálváriákat keresi fel hazánk 

területén.) A láda aktuális koordinátáit a játék honlapjáról lehet megtudni. E ládatípusnál 

többször is lehet „megtaláltam” bejegyzést tenni (loggolni), de nem egymást követően. 

Megtalálás bejelentése után lehet a ládaoldalt szerkeszteni, ahol meg kell majd adni az új 

koordinátát, és az új jelszót. Ez a típus csak a nemzeti (magyar) honapon található meg, a 

nemzetközin nem. 

Esemény geoláda 

A fentieken felül létezik a geoládáknak egy speciális változata is, az esemény geoláda. Ezt a 

típust kizárólag a játék magyar honlapja (geocaching.hu) telepítheti, mivel ezek csak az általa 

szervezett események alkalmával születnek. Ugyanakkor bárki kezdeményezhet ötletes, 

értelmes, geocaching-eseményekhez köthető eseményláda-telepítést. 

Utazó Ügynök  

A geoládában találhatunk egy hatjegyű azonosítóval ellátott, leginkább egy hagyományos 

„dögcédulára” hasonlító Bogarat (Travel Bug), egy Utazó Ügynök kíséretében. Az Utazó 

Ügynök bármilyen kis tárgy (plüssállat, kulcstartó, matchbox, műanyag figura, stb) lehet. Egy 

tárgy attól lesz Utazó Ügynök, hogy egyrészt ilyen azonosítója van, másrészt valamilyen 

céllal „utazik”, ezért a megtalálók az elérendő cél érdekében ládáról ládára viszik. Az ügynök 

útraindítójának szándéka szerint az utazás célja bármi lehet: egy bizonyos (vagy minél több) 

ország, esetleg földrész felkeresése, valamilyen irányba történő haladás, vagy a lehető 

legmesszebbre való eljutás, stb. A Bogár, illetve az Utazó Ügynök megtalálását és 

áttelepítését a nemzetközi geocaching-honlap „Track Travel Bugs” menüpontján rögzítik, így 

mozgásuk térképen követhető. 
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Néhány tudnivaló a geocachinghez 

Hogy megtudjuk, hol található geoláda a közelünkben, vagy a felkeresni kívánt térségben, el 

kell látogatni a játék honlapjára, ahol egy térképen kikereshetjük a megfelelő adatokat. A 

könnyebb azonosítás érdekében a rejtekhelyeknek rövid (maximum 6 karakterből álló) nevet 

adnak, melynek első két betűje kötelezően GC (geocaching), például: GCNULL, a „0” 

kilométerkő. 

Noha egyes rejtekhelyek (elsősorban virtuális geoládák) a honlap leírása, illetve a már megtett 

bejegyzések alapján is felkereshetők és sikerrel megtalálhatók, a játékhoz ajánlott egy 

műholdas helymeghatározó készülék (GPS). A technika fejlődésének köszönhetően ma már 

okostelefonnal is lehet geoládát keresni, hiszen vannak rá geocaching-alkalmazások. Az 

elrejtett geoláda koordinátái WGS84 rendszerben, fok és három tizedes pontosságú szögperc 

formátumban vannak megadva, s kötelezően jelzik a tengerszint feletti magasságot is. A 

felkeresendő helyek adatai a megfelelő honlapon találhatók, különböző típusú GPS készülékre 

letölthető formátumokban. 

Amennyiben a geoláda meglelését Interneten is be kívánjuk jelenteni, a rejtekhellyel, annak 

környezetével kapcsolatban megjegyzést kívánunk tenni, esetleg fotókat feltölteni, vagy 

magunk is geoládát akarunk telepíteni, néhány személyes (azonban, ha kívánjuk, védett) adat 

megadásával regisztrálni szükséges magunkat. A regisztráció után saját felhasználói néven 

tehetünk bejegyzéseket. A regisztrálást mind a magyar, mind pedig a nemzetközi honlapon 

külön-külön szükséges elvégezni. 

A magyar oldalon ládát az a regisztrált játékos rejthet, akinek legalább 75 hagyományos, vagy 

hagyományos ládát is tartalmazó multiláda találata van. A benyújtott ládakihelyezési 

tervezetek moderálásra kerülnek, melynek során megvizsgálják, hogy megfelel-e az 

előírásoknak, érdekes-e a hely, nem esik-e magán-, vagy védett területekre; ez utóbbi esetén 

az egyesület eljár a magyar szakhatóságoknál az engedélyezés ügyében. A geocaching.hu 

oldalra nem csak hazánk közigazgatási területén, hanem a következő szélességi és hosszúsági 

körök által közrefogott területen belülre rejtett geoládákat lehet bejelenteni: 09°31'K - 

29°44'K - 51°04'É - 41°50'É.[6] Az országhatáron kívüli rejtés esetén a magyar és angol 

nyelvű mellé egy, az adott ország hivatalos nyelvén írt üdvözlőszöveget is a ládába kell 
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helyezni. Geoládát csak oda célszerű telepíteni, ahol utána a rejtő számára az esetleges 

karbantartás sem okoz problémát. 

 

 

Kitekintés az EDEN-re – avagy az Európai Unió Jógyakorlatok gyűjteménye 

 

Az EDEN betűszó a European Destinations of Excellence (Kiemelt európai úti célok) 

rövidítése. Ezen projekt célja, a fenntartható idegenforgalmi fejlesztési modellek támogatása 

szerte az Unióban. Évente megrendezett országos szintű pályázatok az alapjai, melynek során 

minden résztvevő országban kiválasztanak egy kiemelt idegenforgalmi úticélt. Az EDEN az 

úti célok kiválasztásán keresztül teljesíti azt a célkitűzését, miszerint fel kívánja hívni a 

figyelmet az európai idegenforgalmi úti célok értékeire, sokszínűségére és közös jellemzőire: 

javítja a jelenleg felfejlődő európai úti célok ismertségét, platformot kínál a bevált 

gyakorlatok európai szintű cseréje számára, valamint ösztönzi a díjnyertes úti célok közötti 

hálózatépítést. 

A kiváló európai idegenforgalmi úti célok vetélkedésének középpontjában minden évben 

más-más téma áll, amelyet a Bizottság választ ki az illetékes nemzeti turisztikai testületekkel 

együttműködve. Ez a téma vezérmotívumként szolgál: eddig a vidéki turizmus, a szellemi 

örökség és a védett területek szerepeltek az EDEN projekt központi témáiként. 

A kiválasztott úti célok legfontosabb jellemzője, hogy kötelezettséget vállalnak a társadalmi, 

kulturális és környezeti fenntarthatóságért. A díjat olyan fejlődő, kevéssé ismert európai úti 

célok nyerhetik el, amelyek a 27 tagállam valamelyikében vagy a tagjelölt országokban 

fekszenek. Az EDEN projekt hozzájárul ahhoz, hogy a kiválasztott úti célok által követett 

fenntartható gyakorlatok elterjedhessenek az EU egész területén, és hogy ezeket a helyeket 

egész évben látogassák a turisták. A folyamat ennélfogva a túl sok turista által felkeresett úti 

célok zsúfoltságának enyhítését is célozza. 

A projekt fejlesztését az Európai Bizottság támogatja, amely azt 2006-ban létrehozta, és ma is 

kulcsfontosságú szerepet játszik a koordinálásában. A Bizottság feladatai közé tartozik az 

érintett felek közötti párbeszéd ösztönzése, a kiválasztási eljárások társfinanszírozása, a 
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díjátadó ünnepség megszervezése (amelyre az első két évben az Európai Turizmus 

Fórumkeretében került sor), valamint egy átfogó tájékoztató kampány koordinálása. 

Díjnyertes magyarországi turisztikai úti célok: 

 

2013 – Akadálymentes turizmus – Kaposvár és a Zselic vidéke 

2011 – Régi értékek – új funkciók - Mecsek 

2010 – Vízi turizmus – Tisza tó  

2009 – Turizmus és védett területek - Írottkő Natúrpark 

2008 – Turizmus és a helyi szellemi örökség - Hortobágy 

2007 – Legjobban fejlődő kiváló európai vidéki úti célok - Őrség 

 

A nyertes úticélok minden évben megjelenési lehetőséget kapnak az Európia Unió Turisztikai 

Vásárain, hirdetik őket a honlapon, elérhetőségekkel, szolgáltatásokkal és bemutató videókkal 

(3 és 1 percesekkel) népszerűsítik a turisztikai célpontokat. 

(http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_hu.htm) 

 

Nemzetközi Jógyakorlat: SchweizMobility és Bejárható Magyarország 

 

A Bejárható Magyarország program előkészítése során 2012-ben megismertük a 

SchweizMobil rendszert és az ahhoz kapcsolódó EuropeMobility kezdeményezés alapjait és 

vizsgáljuk ennek magyarországi adaptálhatóságát, megvalósíthatóságát. 

  

A SchweizMobil rendszer célja a Svájc területén lévő nem motoros szabadidős ill. turisztikai 

útvonal-hálózat kínálatát és a kapcsolódó szolgáltatásokat és termékeket egységes rendszerbe 

szervezni és vonzó módon bemutatni. Az érintett szereplőket közös szervezetbe tömörítve és 

platformra helyezve, a különféle szakterületeket összehangolva minőségi fejlesztés vált 

lehetővé, sokkal szélesebb körű promócióval a korábbi különálló kezdeményezésekhez 

képest, így a belföldi társadalom és a külföldi potenciális turisták szélesebb rétege ismerhette 

meg e lehetőségeket, úthálózatokat. A részt vevő jármódok: gyalogos, kerékpáros (országúti 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 
 

  Az út, ami adja magát! 
 

 

55 

és mountain-bike), görkorcsolya, vízi (kenu). A jármódok mentén felölel mindenfajta 

útjelleget és tematikát (gyalogoson belül pl. természetjáró turista, magashegyi túra, tanösvény, 

zarándok- és kulturális út, nordic walking, kerekesszékes útvonalak). 

  

A SchweizMobil elemei: egységes, átjárható és jól karbantartott útvonal-hálózat és 

jelzésrendszer, a közlekedés rendszerébe illesztve és az úthálózat által érintett mindenfajta 

területen egységesen (pl. erdő, magashegy, közút, történelmi városmag); szolgáltatói hálózat 

(szállás, kerékpárkölcsönzés, stb), csomagajánlatok, a közösségi közlekedés integrációja 

(megállóhelyek, menetrendek), egységes kiadványsorozat (térképek, útikalauzok), marketing 

és promóció, szakmódszertani kézikönyvek (arculati, tervezési, útkijelölési útmutatók), közös 

térinformatikai rendszer internetes térkép portállal, ahol mindez az ajánlott látnivalókkal 

együtt böngészhető és a termékek megrendelhetők ill. foglalhatók. Kulcseleme a 

minőségbiztosítás, az egységes arculat és a közös adatbázis. Ez utóbbiban az útvonalakhoz 

vannak kapcsolva a hozzájuk tartozó kiemelt látnivalók, szálláshelyek és szolgáltatók, 

kiadványok, foglalható ajánlatok, közlekedési menetrendi információk. 

  

Az úthálózat kiemelt, turisztikailag minősített útvonalai az alap útjelzések mellett 

jármódonként egységes alapszínű útpajzsot és útszámot kapnak: az országos (hosszú távú) 

egy számjegyűt, a regionális (több napos) két számjegyűt, a helyi kiemelt útvonalak pedig 

három számjegyűt, egyedi logóval. Ezek az útvonalak mind országos jelentőségűek, azaz az 

elsődlegesen ajánlottak mindazok számára, akik az országba vagy annak egy adott térségébe 

ellátogatnak; jelentőségük, élmény-értékük és a kapcsolódó szolgáltatások, valamint a jelölés 

és a karbantartás színvonala alapján. Egyes útvonalak vagy szakaszaik nemzetközi hosszútávú 

vándorutaknak is részei, melyek szintén feltüntetésre kerülnek. Az útpajzson az útvonal és az 

adott ország ill. régió arculati elemei is megjelenhetnek, egységes kinézetben. 

  

A SchweizMobil rendszert, mely alapítványi formában működik, országos összefogással 

építette fel és működteti a svájci állam, a kantonok, a civil szövetségek, közlekedési 

társaságok, turisztikai és más szervezetek, szolgáltatók. Az operatív feladatokat egy állandó 
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szakmai stáb látja el. A néhány éve elindult kezdeményezés hatása már látványosan mérhető a 

látogatószámokban is. 

  

A svájciak kezdeményezték több ország felé is a szerzett know-how megosztását, hasonló 

nemzeti rendszerek kialakítása céljából. Távlatban mindez egy EuropeMobility programban 

egyesülhet, ahol a különféle országok saját rendszerüket kiépítve és összekapcsolva átjárható, 

egységes nemzetközi kínálatot lehet felmutatni és ily módon ösztönözni az egyes országok 

értékeinek felkeresését, úthálózatának és szolgáltatásainak használatát. 

  

A Bejárható Magyarország program, a szakszövetségek és a különféle érintett szereplők 

részvételével, a svájciakkal együttműködve lehetővé válhat egy ahhoz hasonló, 

HungaryMobility rendszer kialakítása nálunk is. 

(http://turistajelzes.hu/schweizmobility-es-bejarhato-magyarorszag) 

 

 

Jógyakorlatok a magyar iskolákban 

 

A jógyakorlatok gyűjteményét országos szinten a Az Országos Oktatási és Kutatási Intézet 

gyűjteménye képviseli az Iskolatáska (www.oktatas.hu/kozneveles/iskolataska; 

https://iskolataska.educatio.hu/index.php/jogyakorlatotlet/index) 

Jelenleg 202 jógyakorlatot tanulmányozhat az érdeklődő, ebből direkt módon a 

természetjárás, a Bejárható Magyarország Program megvalósításáról szóló jógyakorlatot nem 

lehet olvasni, de vannak olyanok, melyek a program elemeit, és filozófiáját részben már 

képviselik és példaként említhető a BMo projekt szempontjából.  (pl. Zöld jeles napok, mini 

csodák palotája, életet adó fák, csapatépítés túratáborban, cak természetesen, integrált 

természetismereti oktatás lehetősége, zöld projekt, ökoház projekt, zöld tanterem…) 

Ugyanakkor egy-egy térség, megye, vagy éppen iskola a projektjei keretében mutatnak be 

már megvalósított, jó gyakorlatokat, melyek minden pedagógus, iskolavezető és tankerületi 

http://turistajelzes.hu/schweizmobility-es-bejarhato-magyarorszag
http://www.oktatas.hu/kozneveles/iskolataska
https://iskolataska.educatio.hu/index.php/jogyakorlatotlet/index
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felelős szakember számára példa, minta, követendő program lehet. A fellelhető számos 

program közül igyekszünk néhányat bemutatni a következő oldalakon: 

 

Kiemelkednek a helyi programok között, az Ökoiskolai programok, melyek a minősítéssel 

garantálják a természetközeli szemléletet, a környezettudatos nevelést. Az ökoiskolai 

jógyakorlatok gyűjteményét 2007-ben publikálták, melyek az eltelt időben bővültek jelentős 

számban. Az ökoiskolai programok között találhatunk a természetjáráshoz kapcsolódó 

projekteket (pl. Kis természetjárók a Vértesben, vagy a Terepgyakorlatok a városban című 

programok) 

(http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/okoiskolai_jo_gyakorlatok_gyujtemenye.pdf)   

A Magyar Cserkész Szövetség programjában megtalálható a csinálva, tevékenykedve tanulni 

elve, mely komplexitással együtt felöleli a környezettudatosság és társadalom ismeret, a 

personális és interpersonális kapcsolatok fejlesztését. Ez a teljeskörű megközelítési mód a 

Bejárható Magyarország természet közeliségével, komplex imeretátadaásával a 

megtapasztalás által hasonlít leginkább a Cserkészmozgalomra, melynek hazai és nemzetközi 

jógyakorlatait tanulmányozhatjuk az interneten. 

(http://bgazrt.hu/_dbfiles/htmltext_files/3/0000000363/Kozossegi%20jogyakorlatok%20gyujte

menye.pdf) 

Szolnokon, a Szolnok megyei Jogú Város Önkormányzatának jógyakorlata a Kalandtúra - 

Kalandjárat /programsorozat/ - a gyerekek az intézményben előkészülnek, majd a városban 

és a város környéki természeti környezetben a saját családdal, csoporttal, iskolai óvodai 

közösséggel felfedező útra mennek és gyűjtő munkát végeznek a környezet megismerésére. A 

program célja, hogy a gyűjtő munka eredményeként az önkormányzat nyári Kalandtábort 

biztosít a lelkes, a tanév során gyűjtő és kalandjáratban részt vevő gyerekeknek. 

Fülemüle – erdei óvodai táborozás - Szolnok megyei Jogú Város Önkormányzatának 

támogatásával. 80 perc alatt a Föld körül – rövid, ismeretszerző séták és túrák… 

Országjáró túra és helyismereti szakkör helyi jógyakorlata évek óta működik a Fáy András 

Általános Iskola és Óvodában. Ha a világhálón körbe nézünk sok nevelési és oktatási 

intézménynek van saját diáksportköre és azon belül természetjáró, vagy túra szakosztályuk. 
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Ezek is mint gyakorlati megvalósítói a Bejárható Magyarország programnak a követei, 

szigetszerű megnyilvánulásai. 

A továbbiakban ezeket is érdemes lenne a jógyakorlatok és a BMo programjához közelíteni, 

hiszen ezeken a helyeken meg  vannak a motivált szakemberek és az érdeklődő tanulók is. 

 

 

Az iskolai természetjárás 

 

Minden iskolában működik iskolai sportkör, s annak jó, ha van turisztikai szakosztálya, vagy 

szakcsoportja is. Ennek keretei között folyik – a tanórán kívüli sportolás részeként – a 

szervezett túrázás. 

Ezek nem azonosak az osztálykirándulásokkal, amelyek általában autóbusszal, esetleg 

vonattal történnek, s a résztvevők annak passzív résztvevői. Az iskolai sportkörök által, a 

különböző korosztályok részére szervezett túrák fizikai és szellemi követelményei 

összhangban vannak a tantervi követelményekkel. Céljuk a mozgásigény felkeltése és 

kielégítése, a természetben való biztonságos mozgás elsajátítása, s az iskolában tanultak 

bővítése olyan ismeretanyaggal, amely csak a természetben sajátítható el. 

Amellett, hogy a rendszeres túrázás segít megalapozni a tanulókban az egészséges életmód 

igényét, kívánalom, hogy terjessze a honismereti szemléletet, s a felkeresett tájak, földrajzi 

területek, helységek személyes tapasztalatokon alapuló ismerete felkeltse és megerősítse a 

hazaszeretet érzését. 

Az iskolai természetjárás a felnőtt vezetők (pedagógusok, szülők, az iskolát már elhagyó, de 

visszajáró, magasabb iskolában tanuló régi diákok) munkáján alapszik, azonban a közös 

munkába nemcsak szükségszerű, de érdemes is bevonni a gyermekeket. 

Egy-egy túrára való felkészülésnél feladatként lehet rájuk bízni valamely érdekességgel, 

látnivalóval kapcsolatos ismeretek megszerzését és a helyszínen való elmondását. Ez elősegíti 

a tanulók önálló ismeretszerző munkáját, fejleszti önállóságukat, szereplési készségüket, 

viselkedésüket, szókincsüket 
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A túra után célszerű naplószerűen: írásban, rajzban, képben stb. feldolgozni a szerzett 

élményeket. Ez hozzájárulhat egyrészt az iskola hagyományainak gyarapításához, másrészt 

pedig egyféle útikalauz-gyűjteményt képezve, elősegítheti a későbbi tevékenységet. 

Nem elhanyagolható a túraszakosztály életében az a sajátos közösségi szellem, amely csak a 

túrák követelményeinek együttes, közös teljesítése során alakulhat ki. A közös élmény 

összekapcsolja a résztvevőket, idővel emlékké válik, s az átéltek egyéni élményként 

megmaradva meghatározók lehetnek a tanulók személyiségének fejlődésében. 

 

Tábor, táborozás – egy fontos lehetőség a tanulóknak  

A táborozás egy sajátos szocializációs környezet, melyet a közösség által szabályozott 

rendszer alakít, formáz, épít, és nevelési módszerekkel fejleszt, amelynek elsődleges célja az 

élményszerzés, személyiségfejlesztés. Feladata, hogy tábori programokon, értékteremtő 

ismereteken, képzéseken keresztül valósítsa meg a kitűzött célokat, elvárásokat. 

Megvalósításának biztosítását teljes vagy részbeni ellátás mellett, több napos, vagy hetes, 

többnyire részvételi díj befizetéséhez kötötten szerveződik. 

A természetben történő táborozásnál már nem alkalmi vendégek vagyunk, hanem együtt 

élünk a természettel több napon keresztül kiszakadva a megszokott hétköznapokból. Csak a 

szükséges komfortot teremtjük meg a tábor területén, így szükséges az életformaváltás. 

 

Táborozás fajtái 

Mozgó tábor (vándortábor): 

 alkalmi jellegű a tábor, naponta vagy kétnaponta más-más helyszínen újra és újra 

felépített tábor (sátortábor). Természetesen a szálláshely lehet épített (faházak, tégla, 

kőépületek), fejlettebb infrastruktúrával rendelkező is; 

 ha magunk építjük a szállást adó sátrakat, akkor a berendezése és felszereltsége 

szegényes, csak a szállást adó sátrak eszközeiből és az egyéni, személyes 

felszerelésekből álljon a csomagunk; 

 a sátrak elhelyezése szórványos, függ a terep adottságaitól; 

 nélkülözi a kényelmi szolgáltatásokat, 
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 biztonságról, étkezésről, ivóvízről magunknak kell gondoskodnunk; 

 megközelíthetősége néhol kérdéses, vagy nem lehetséges, például vízi táborban egyes 

folyó szakaszokon történő megállás az evezős hajóval lehetséges, de egyéb szárazföldi 

úton nem; 

 egészségügyi szolgáltatások elérése erősen korlátozott lehet, vagy hosszú időt vesz 

igénybe. 

 

Álló tábor: 

o több napig, esetleg hetekig tarthat az adott szálláshelyen történő tartózkodás; 

o helyhez kötött programok, feladatok, ismeretszerzések jellemzik; 

o a szállás berendezése, felszereltsége lehet gazdagabb, extrább, kényelmes, 

egyéb szolgáltatásokban gazdag, például wellness szolgáltatások, sportpályák, 

vízparti stégek, mólók a horgászathoz, stb.; 

o tábori szolgáltatások és szolgálatok is működnek, melyek a vendégek 

nyugalmát, kényelmét hivatottak biztosítani, például rendészet, gondnokság, 

étkezők, éttermek, stb.; 

o programlehetőségek gazdagabbak; 

o járművel is könnyen megközelíthető a helyszín; 

o a résztvevők könnyen elérhetik az infrastrukturális szolgáltatásokat - pl. 

egészségügyi szolgáltatások- könnyen elérhetőek. 

 

A táborozás célja és feladata: 

A gyermekek nyári szünidős tevékenységének bővítése, az életmód-, életminőség-, 

egészségnevelés érdekében. A táborozás járuljon hozzá a gyermekek személyiségének a 

fejlődéséhez, segítse elő a közösségi szellem megteremtését, valamint az önállóság és 

öntevékenység fejlődését. 

A tábor ideje alatt a különböző programok, előadások nyújtsanak olyan ismereteket, amelyek 

a kultúra, a rekreáció, a természeti környezet és annak védelmével kapcsolatosak. Ezen 
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ismereteket a gyakorlati foglalkozások alkalmával begyakorolhatják, így fejlesztve 

kreativitásukat, sokoldalúságukat. 

A táborban a gyermekek megismerhetik a tábori élet alapjait, magatartási normákat, a társas 

élet szokásait, szempontjait. 

 

Élmény és ismeretszerző táborozás, üdülés. Alapvető célja és feladata a pihenés, 

kikapcsolódás és új ismeretek szerzése az egyén érdeklődésének megfelelően. E táborok 

jellemzői: látnivalók sokasága, örömteli játékok, rekreációs programok, sportrekreációs céllal 

létrehozott versenyek, wellness szolgáltatások igénybe vétele, egyéb programok. 

Oktató, képző táborozás. Alapvető célja és feladata, hogy előírt, tanfolyam jelleggel, kötelező 

tematika szerint vegyenek részt az egyének. Lehet egyesületek, szervezetek, szövetségek, 

oktatási intézmények által rendezett kötelezően teljesítendő tábor. E táborok jellemzői: 

napirendje, programja, időbeosztása kötött, előírt. Előadásokon, szemináriumokon, 

egyénekre, csoportokra kiosztott feladatokon keresztül sajátítsák el az ismereteket, a 

tananyagokat. Lehetnek a nappali feladatokon túl esti és éjszakai gyakorlatok is. 

A tábor ideje alatt a különböző programok, előadások nyújtsanak olyan ismereteket, amelyek 

a kultúra, a rekreáció, a természeti környezet és annak védelmével kapcsolatosak. Ezen 

ismereteket a gyakorlati foglalkozások alkalmával begyakorolhatják, így fejlesztve 

kreativitásukat, sokoldalúságukat. 

Kutató, felderítő táborozás. Alapvető célja és feladata, hogy valamely tudományág (geológia, 

ökológia, néprajz, történeti, stb.) kutatásaihoz, megismeréséhez gyűjtsön leleteket, adatokat. E 

táborok jellemzői, hogy engedélyekhez kötötten működhetnek, nagy anyagi ráfordítást 

igényelnek, tudományos ismeretek alapján szerveződnek. 

Munkavégző, építő, helyreállító táborozás. Alapvető célja és feladata a fizikai munkavégzés 

egy bizonyos szolgáltatás igénybevétele érdekében. E táborok jellemzői, hogy olyan feladatok 

ellátására létrehozott táborok, amelyek nélkül programok, ismeretközlések, biztonságos 

túrázások, szállások, stb. nem valósulhatnának meg. Ilyen munkavégzés lehet a természetjáró 

létesítmények építése, felújítása, karbantartása, például menedékházak, véd kunyhók. Turista 

utak kijelölése a turista jelzések felfestése. Nyári táborhelyek időszaki karbantartása, 
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felkészítése a táboroztatásra. Valamely gyümölcs, zöldség betermeléséhez szükséges táborok 

kialakítása. 

Sportági edző táborok. Alapvető célja és feladata, hogy egy adott sportág eredményes 

műveléséhez, minél jobb teljesítmény eléréséhez biztosítson nagyobb terhelési összetevőket 

változó körülmények között. E táborok jellemzői, hogy a jó eredmény érdekében 

szerveződnek rendszeresen, korosztálytól függően. A válogatott szintű edzőtáborokban 

kimagasló sportágbeli teljesítményt nyújtó személyek vehetnek részt. Egyes sportágakban 

évszaktól függetlenül (terem sportágak, mint a kick-box) más sportágakban évszakhoz 

kötötten (evezés, kajak-kenu) szerveződnek szárazföldi vagy vízi jellegű táborok. 

Rekreációs táborok. Alapvető célja és feladata, hogy a táborban résztvevő baráti társaságok, 

munkahelyi csoportok, személyek örömteli, kötetlen, szabadon választható programokon 

csapatépítő tréningen keresztül töltsék szabadidejüket, rekreáció szervező szakemberek 

szervezésével, vezetésével. E táborok jellemzői, hogy évszakokhoz, kötötten szerveződnek 

(havas táborok, sziklamászó táborok, rafting túrák, természetjáró táborok, stb.) 

 

Egy lehetőség az iskoláknak - vándortáborozás 

A vándortáborozás kifejezés szinte mindenkiben azonos képsorokat idéz fel: tömött hátizsákot 

cipelő fiatalok estefelé megérkeznek egy tisztásra, sátrat vernek, majd másnap reggel sátrat 

bontva cipekednek tovább. 

Jóllehet a fenti képsor jellemző, a vándortáborozás mégis több is, kevesebb is lehet ennél. 

Jellegzetes szabadidősport-, illetve aktív turisztikai tevékenységről lévén szó, a definíciót 

célszerű a szakterületek fogalomrendszeréhez igazítani. 

 

Vándortáborozás az a szokásos környezeten kívüli, szabadidős céllal folytatott 

többnapos tevékenység, melynek során a résztvevők fizikai erejük felhasználásával 

haladnak a természetben és rövid időszakonként más-más helyen szállnak meg.  

 

Miért menjünk vándortúrára? A vándortábor kitűnő lehetőséget kínál az ismeretszerzésre, a 

személyiség fejlesztésére, az egyen és a közösség összhangjának megteremtésére. 
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Megismerteti a gyerekekkel az egészséges, jó levegőn való mozgást, sportolást. Természetes 

összefüggéseiben vetődnek fel földrajzi, meteorológiai, állattani, növénytani, történelmi, 

néprajzi, építészeti kérdések. A gyerek önértékelése, fegyelme, nyitottsága, érdeklődése jó 

irányba változhat, a közös feladatok és élmények segítik kötődését szűkebb közösségéhez. 

Sikeresebb lehet a társadalmi beilleszkedése, fejlődhet hazaszeretete. 

 

A természetjárás nevelési és szocializációs hatásai 

 

A nevelési folyamat során az ember személyisége változik, többnyire tudatos tevékenység 

(nevelés) hatására. A nevelés területei a természetjárás sajátosságai alapján az alábbiak:  

Munkára nevelés (rendszeresség és kitartás): A tervszerű, rendszeres túratevékenység 

felkészülést, erőkifejtést, tartós figyelmet, önértékelést kíván. A szakosztályban, csoportban 

munkamegosztás alakul ki a képességek függvényében. A rend, a tisztaság és az önfegyelem, 

nemcsak a munkahelyeknek, de a túráknak is elengedhetetlen feltétele. A munkatúrák 

(útvonalfestés, pihenő karbantartás, forrásfoglalás, térképhelyesbítés, stb.) a klasszikus 

munkatevékenység lehetőségét adják. A jó közösségben az ellenőrzés és értékelés sohasem 

marad el.  

Honismereti nevelés: Szeretni és vállalni csak azt lehet, amit ismerünk. A turista 

"lépésről-lépésre" fedezi fel honát. Így aktív cselekvések során veszi tulajdonba hazáját. 

Megtapasztalt élményei, átélt érzelmei révén fog kötődni.  

Közösségi nevelés: A természetjárás a többség számára közösségi sport. Így a túrázó 

közösség tagjai nemcsak a természetnek, de egymásnak is barátai. A közösségi életnek írott és 

íratlan szabályai vannak, melyet a közösség tagjai hívnak életre és tartanak-tartatnak be a 

közös cél érdekében. A közösséget a közös élmények és értékek kovácsolják egybe, de sokat 

segíthetnek a jelképek és hagyományok.  

Ökológiai nevelés: Ennek célja, hogy az ember egészében lássa és tapasztalja élő- és 

élettelen környezetét, tudva, hogy csak általuk létezhet. A túraterületeken tapasztalt 

részproblémákat előbb-utóbb kiterjesztve, a Föld egészébe helyezve kell tudni értelmezni. 

Gondoljunk a környezetvédők jelmondatára: "Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!"  
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Értelmi-tudati nevelés: A túrák során, a képzéseken felmerülő sok információ gazdag 

tárházát nyújtja az elménket gyarapító ismereteknek. Nemcsak a tudásanyag mennyiségében, 

de a megismerés és gondolkodás módszertanában is sok újat nyújthat a természetjárás. A 

megtapasztalt gyakorlatnál nincs jobb tanítómester. Tudásunk gyarapításában sokat segíthet 

egy jó túratárs, és kell, hogy segítsen a túravezető.  

Esztétikai nevelés: Az esztétikum a valóság tükröződése belső világunk által. Tehát az 

esztétikai nevelés a "szép" felismerésére, befogadására és a harmónia iránti igényre készít fel. 

Nekünk, természetjáróknak, könnyű dolgunk van: a természet önmagában érték, szépség. Az 

emberi "alkotásokat" pedig meg kell tanulni elemezni, értékelni. Az alkotás bármi lehet: 

elvadult kastélypark, rendezett városkép, egy ízes mondat, egy megnyerő gesztus, egy 

hangulatos dal ..., saját túraöltözetünk vagy túranaplónk.  

Egészséges életmódra nevelés: Ez a nevelési terület testi-lelki hatásokat feltételez. A 

rendszeres mozgás szabad levegőn és napfényen növeli szervezetünk ellenálló képességét és 

segíti regenerálódását, miközben felkelti a mozgás, sportolás igényét, s így az egészséges 

életmód egy lehetséges modelljét nyújtja. E minta fontos része a gyakorlott túrázók tudatos 

étkezési kultúrája. Sőt, lehet hogy nehezen hihető, de a higiénia sem ellentétes a 

természetbarát értékrenddel. A kellemes fizikai fáradtság, a hétköznapitól eltérő környezet, a 

jó hangulat és társaság az idegrendszer feltöltődését szolgálja.  
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A tanulmány hátralévő részében azon témákat szeretnénk körüljárni, melyek a Bejárható 

Magyarország Keretprogram nem nevesített, mégis alapvető elemei, tartó pillérei. 

Ilyenek a táplálkozás, mely az egészséges életmód egyik összetevője. A táplálkozás 

esetünkben nem egyszerűen táplálék felvétele, energia pótlása, hanem a szervezet számára 

olyan tudatos étkezési formák kialakítása, melynek alapja a tevékenység, funkció és a 

szervezet tápanyag mennyiségi és minőségi igénye. Fontos szempont, hogy nem csak eszünk, 

hanem tudatosan tápláljuk szervezetünket és ez által regeneráljuk, építjük.  

 

Következő kérdés az időjárás, a meteorológia kérdése. Nem említjük meg konkrétan, pedig a 

meteorológiai ismereteknek, információknak napjainkban is ugyanolyan fontos, alapvető 

szerepe van, mint bármelyik korábbi korban, outdoor tevékenység esetében. Ezrét kívánunk a 

XXI. század meteorológiai szolgáltatásaival és információival is foglalkozni. 

 

Harmadik alapvető kérdés lenne a Bejárható Magyarország program céljaival egységben, 

hogy a nemzeti, helyi termékek és értékek jelenjenek meg a program során. 

Kutatásunkban igyekeztünk feltárni a magyar termékek, sportszer, sporteszköz és sportruházat 

gyártók és előállítók elérhetőségét, profilját és termékeit.  

A természetjárás fókuszú megközelítés szempontot figyelem középpontjában tartva 

megállapítható, hogy itt van a legnagyobb hiány, hiszen túra és kapcsolódó ruházatot csak egy 

magyar vállalkozás állít elő, termékei nincsenek reklámozva, és a sok, nagy múltra 

visszatekintő nemzetközi gyártókkal szemben esélytelen még a magyar piacon is. 
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Funkcionális táplálkozás és a természetjárás 

 

A kiváló egészségi állapot megőrzését számos életmód-tényező befolyásolja. Kiemelkedő 

szerepe van a rendszeres testmozgásnak, a környezet tisztán tartásának, a személyi hajszoltság 

mérséklésének, és a kiegyensúlyozott táplálkozásnak. Napjaink felgyorsult világában, a 

civilizációs betegségek elterjedésével (a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az 

elhízás, a rosszindulatú daganatok és a légzőszervi betegségek az összes halálozás 63%-át 

teszik ki évente a világon) nem könnyű ezt az állapotot fenntartani. Romlik a népesség 

egészségi állapota, és ezzel párhuzamosan a fejlett országok lakossága egyre inkább öregedik, 

ami növeli az inaktívak és az egészségügyi kezelésre szorulók számát. Az említett problémák 

új kihívások elé állítják az élelmiszeripart: olyan új élelmiszerek fejlesztésére van szükség, 

amelyek egészségvédő hatásuk révén lassítják az emberiséget sújtó civilizációs betegségek 

terjedését, és egyúttal az idősödő társadalmaknak is hosszabb egészségben eltöltött 

élettartamot biztosítanak. (Szakály és mtsai, 2014) 

Számos olyan élelmiszer jelent meg a piacon, melyek a kiváló élvezeti érték mellett 

különösen jó hatással vannak bizonyos élettani folyamatokra.  

Például a Flora pro-activ margarin a koleszterinszintre gyakorol jótékony hatást, ugyanis napi 

30 g-ja a benne található növényi szterineknek köszönhetően hatékonyan csökkenti a 

koleszterinszintet. (Új Diéta, 2008) 

Más élelmiszerek akár még egy vagy több táplálkozásbiológiai előnnyel is rendelkeznek. 

Ilyen pl. az energiaszegényítés, főleg a zsírtartalom csökkentése és a cukor elhagyása révén, 

egyes ásványi anyagokban (pl. Ca, Mg, Se) dúsítás, másokban szegényítés (pl. Na) (Szakály, 

1994). Az ilyen típusú élelmiszereket a szakma funkcionális élelmiszereknek nevezte el, bár 

definíciója még nem egységes, minden funkcionális élelmiszernek van egy közös nevezője: 

jótékonyan hatnak a test egy vagy több megcélzott működésére, és a jótékony hatás elvárható, 

mikor a normális étkezés részeként fogyasztjuk azokat. A funkcionális élelmiszerek 

rendszerint hasonló kinézetűek, illatúak és ízűek, mint megszokott másaik. (EUFIC, 1999) 

LUGASI az alábbiakban határozta meg a funkcionális élelmiszerekkel szemben 
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támasztott követelményeket: 

o az élelmiszer javítsa az étrendet és egészséget, 

o az ajánlások megalapozott tudományos tényeken alapuljanak, 

o legyen biztonságos, 

o a funkcionális összetevő ne csökkentse az élelmiszer tápértékét és 

o a funkcionális összetevő az emberi szervezet számára hasznosítható legyen. (Boros és mtsai, 

2012) 

A funkcionális élelmiszerek alapvetően két csoportra oszthatók, növényi és állati eredetű 

alapanyagokra épülő termékekre. A legfontosabb növényi eredetű funkcionális élelmiszer 

alapanyagok az alábbiak: 

Zab: hatóanyaga a béta-glükán. Koleszterincsökkentő hatású. 

Szója: kardiovaszkuláris és daganatos megbetegedésekben preventív és terápiás jellegű, 

csökkenti a koleszterinszintet, csontrendszerre gyakorol pozitív hatást. Hatóanyagai: 

isoflavonok, szerolok, szaponinok, fenolsavak, valamint növényi savak. 

Lenmag: olajtartalma mintegy 53%, az omega-3 zsírsavak közé tartozó alfa linolénsavat 

tartalmaz, amely csökkenti az összkoleszterin- és az LDL koleszterinszintet. 

Paradicsom: likopin (primer karotin) tartalma daganatellenes (prosztatadaganat) hatású. 

Fokhagyma: rákmegelőző, antibiotikus, antihipertenzív és koleszterincsökkentő hatású. 

Brokkoli és más keresztesvirágú zöldségek: antikarcinogén hatás, relatíve magas glükóz-inolát 

tartalom. Daganatmegelőző hatású. 

Citrusgyümölcsök: hatékony daganatmegelőző hatás, C-vitamin-, folsav- és rostforrás. Nagy 

mennyiségben tartalmaznak limonoidokat, melyek hatékony segítséget nyújtanak a tumorok 

ellen, meggátolják a daganatos sejtek növekedését. 

Áfonya: antioxidáns tartalmú növény, alkalmas gyulladások, fertőzések kezelésére. 

Tea (zöld): nagy antioxidáns kapacitása következtében gyökfogó hatású szerep, csökkenti a 

kardiovaszkuláris megbetegedések kialakulásának rizikóját. 

Bor és szőlő: flavonoid-tartalma következtében pozitív hatású kardiovaszkuláris 

megbetegedésekre. Képes megelőzni az LDL oxidációját. 

A leglényegesebb állati eredetű funkcionális élelmiszer alapanyagok: 
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Halféleségek: omega-3 zsírsavat tartalmaznak, amely csökkenti a kardiovaszkuláris 

betegségek előfordulását. A magas foszfortartalma elősegíti a fehérjeszintézist. 

Tejtermékek: gazdag kalciumforrások, emiatt az oszteoporózis, kolonkarcinóma 

megelőzésében van szerepük. Számos vitamin és aminosav fontos lelőhelyei. (Márai, 2014) 

A funkcionális élelmiszerek nemcsak varázsfegyvert kínálnak az egészségi problémák 

ellen, de általános pozitív, egészségjavító kiegészítői a kiegyensúlyozott táplálkozásnak és az 

aktív életmódnak.  

Ahhoz, hogy egy élelmiszer hatékonysága igazolt legyen, az Egyesült Nemzetek FAO/WHO 

Codex Alimentarius, az Európa Tanács és a nemzeti szabályozók törvényeket hoztak, melyek 

csak „megalapozott és igazolható” állításokat engednek meg. Ezen törvények alatt, bármilyen, 

a csomagoláson lévő, az egészség fejlesztéséről szóló állítás nem lehet félrevezető, és a 

hivatalos tudományos álláspont által alátámasztottnak kell lennie. Ideális esetben a 

bizonyítéknak azt kell mutatnia, hogy a kérdéses anyag felszívódott, vagy elérte 

hatásterületét. Tisztán kimutathatónak kell lennie, hogy az élelmiszert normális mennyiségben 

fogyasztva, élettanilag előnyös tulajdonságokkal bír. (EUFIC, 1999) 

 

Példák a funkcionális élelmiszerekre 

 

Élelmiszerek 

 

Funkcionális haszon 

Probiotikus kultúrával 

fermentált tejtermékek és 

joghurtok 

Emésztésjavító hatás 

Margarin, joghurt, 

sajtkrémek 

A növényi szterolok és sztanolok csökkentik a 

koleszterinszintet és a szívbetegség kockázatát 

Omega-3 zsírsavakban 

gazdag tojások 

Heti 3-4 tojás fedezi az n-3 zsírsavak javasolt beviteli 

mennyiségét, így segítve a szívbetegség kockázatának 

csökkentését 
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Reggelizőpelyhek A hozzáadott folsav segíthet csökkenteni a 

velőcsőzáródási rendellenességet előfordulásának 

kockázatát a csecsemőknél 

 

A funkcionális élelmiszerek előállítása a következő módon történik: 

A haszonállatokat speciális, de természetes takarmánnyal táplálják, így sikerül elérni, hogy a 

tyúktojásban és a baromfihúsban a nélkülözhetetlen omega-3 zsírsavak mennyisége 

garantáltan többszörös és magasabb legyen, mint a kezeletlen állatok tojásában és húsában.  

A módszer magyar tudósok találmánya és szabadalmaztatási eljárás alatt van. 

Az értéknövelt élelmiszereknek egyik - már a boltokban is kapható - példája az okos tojás.   

A rendszeresen vásárolt, egészség szempontjából előnyös termékek közé tartoznak a teljes 

kiőrlésű gabonát tartalmazó, magas rosttartalmú termékek, a jódozott só, az 

adalékokkal/vitaminokkal dúsított gyümölcslé, valamint a probiotikus joghurt.  

Temesi (2010) szerint a funkcionális élelmiszerek esetében különösen nagy a sikertelen 

termékek aránya. Szakértői becslések szerint négyből három, a piacra bevezetett új terméket 

kénytelen a gyártó visszavonni a bevezetés utáni első két évben. A legfontosabb 

szempontokat a funkcionális élelmiszerek vásárlásában a termék íze, minősége, ár-érték 

aránya, kényelmessége és az egészségre gyakorolt hatása jelentik. Magyar fogyasztók 

nemzetközi összehasonlításban is nagy hangsúlyt fektetnek a termék ízére, 86%-uk annak 

egészségre gyakorolt kedvező hatása érdekében sem hajlandó a termék jó ízéről lemondani. 

Temesi munkájában olvashatjuk, hogy De Jonge és mtsai (2004) megállapították, a 

funkcionális élelmiszerek fogyasztói sok esetben a magasabb iskolai végzettségű 

csoportokból kerülnek ki. Temesi, Lehota és Komáromi (2008) munkáját is tanulmányozta, 

akik szerint Magyarországon a felső-, illetve középfokú végzettségűek jelentik a funkcionális 

tejtermékek fő fogyasztói szegmensét.  

Ugyanebben a kutatásban olvasható Urala (2005) vizsgálata is, aki szerint a női fogyasztók 

jelentik a funkcionális élelmiszerek legígéretesebb fogyasztói körét. Ez könnyen 

magyarázható a nők egészség iránti érzékenységével, ezen belül pedig az egészséges étrend 
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felé fordított nagyobb figyelemmel, továbbá a nők felelősségérzetével a család többi tagja 

felé. 

 

 

Meteorológia a XXI. századi természetjárás szolgálatában 

 

Kezdő turisták, - de olykor a tapasztalt túravezetők is - igen kellemetlen, sőt, veszélyes 

helyzetbe kerülhetnek egy-egy váratlan időjárás-romlás miatt! 

Aki igyekszik alaposan felkészülni a túrákra, nyilván azt is tudni akarja, milyen időjárásra 

számíthat majd kint a természetben. Ez napjainkban nem okoz problémát, hiszen az időjárás 

előrejelzést megtudhatjuk a rádióból vagy a televízióból, vagy megkereshetjük a világhálón. 

A fiatalok többségénél elterjedt, könnyen szállítható „okostelefonok” alkalmazásaival azonnal 

információhoz juthatunk a pillanatnyi és a napokkal vagy hetekkel előbbre lévő várható 

időjárás alakulásról.  

Magyarországon a következő webes felületekről tájékozódhatunk: Országos Meteorológiai 

Szolgálat, Origo, eumet.hu, MetNet, Index időjárás, Esőtánc.hu, Köpönyeg.hu, Időkép.hu. 

Jól áttekinthető információt a Magyar Meteorológiai Szolgálat oldalára (www.met.hu) 

fellépve kaphatunk. Itt azonnal látható az aktuális (egy heti) időjárás (hőmérséklet, felhőzet), 

amit az ország térképen is nyomon követhetünk. Ha egy adott település időjárását akarjuk 

megnézni, ezen az oldalon ezt is megtehetjük. A 7 napos előrejelzésen túl egy 10 napos 

valószínűségi előrejelzéssel is szolgálnak. Tájékozódhatunk továbbá a csapadék 

mennyiségről, a szélerősségről, a légnyomásról, és műholdon követhetjük a felhőzet 

alakulását is. Egyéb kiegészítő felvilágosítást is nyújt az OMSZ. Olvashatunk a 

légszennyezettségről, a Föld és Magyarország éghajlatáról, az UV sugárzás mértékéről, de 

tartalmaz az oldal többek között meteorológiai alapismereteket is. Az észlelés menüsor alatt 

az oldal kedvelőinek időjárás megfigyelései láthatóak. A Balaton időjárása (szél, csapadék, 

hullámmagasság) térképen megtekinthető, alatta pedig szövegesen is olvasható. Többek 

szerint az oldal hátránya, hogy nehezen emészthető a sok apró betűs szöveg, a térképeik pedig 

laikus számára kissé átláthatatlanok (bár, nagyon sok információt megtudhatunk belőlük). 
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Az Origo időjárás az ország nagyvárosainak időjárását mutatja. A nap minden órájában 

láthatjuk a hőmérsékletet, a szél erősségét, a felhőzetet, az UV sugárzást és a csapadékot. Az 

oldal 7 napos képes és rövid szöveges előrejelzést ad.  

Az eumet.hu 1990 óta működő magán cég 2 tulajdonossal. Több mint 9000 követője van az 

egyik legismertebb közösségi oldalon. Az időjárást 14 napra előre is jelzik országos és 

megyeszinten, ami itt is képi és rövid szöveges egyaránt. Az előző oldalaktól eltérő 

szolgáltatás az elmúlt napok időjárásának bemutatása, továbbá a vízállás és vízhőmérséklet 

megjelenítése, és a hójelentés. 

A MetNet oldalán olvashatunk a múlt a jelen és a jövő időjárásáról egyaránt. 36 órás és 5 

napos időjárás előrejelzést biztosít. Percről percre menüje valóban minden percben tájékoztat 

bennünket a történtekről. Az oldal továbbá aktuális hőtérképet, csapadéktérképet mutat. Itt is 

van közösségi fórum, ahova csak regisztrált vendégek léphetnek be. 

Az Index főoldalán az országos heti időjárás előrejelzés villan fel. Alatta szövegesen jelenik 

meg a 36 órás előrejelzés, orvos-, és közlekedésmeteorológiai tájékoztató, pollenjelentés és a 

részletes UV térkép. A szöveges jelentés mellett láthatjuk Magyarország hőtérképét, Budapest 

légszennyezettségét, és a vizek hőmérsékletét. 

A Köpönyeg.hu internetes oldalon, az időjárás előrejelzés már 15 napra történik. Az adott 

terület 3 napos időjárását is megtekinthetjük, naponta 3 időpontban (7.00, 13.00, 19.00 

órakor) megadva, ami a lap alján szöveges formában is olvasható.  Az oldal foglalkozik a 

Balaton strandtérképével is. Fronthatás, UV sugárzás, pollenfigyelmeztetés, csapadékradar is 

tartozik az oldal szolgáltatásaihoz.  

Az esőtánc.hu célja, hogy minél pontosabban előrejelezze a várható időjárást, beszámoljon és 

tudósítson a pillanatnyi időjárásról, és meteorológiai ismereteket adjon át. Céljuk továbbá, 

hogy a légkört fenyegető veszélyekről, mint a szmoghelyzetek és az éghajlatváltozás hiteles 

információkat nyújtsanak. Az esőtánc.hu vállalkozott egyedül, hogy 30 napos előrejelzést 

készítsen Magyarország várható időjárásáról, de további, hosszútávú előrejelzést és csapadék 

előrejelzést is szerkesztettek.  

Az időkép.hu az eddigiektől eltérő szolgáltatással rukkolt elő. Kameráikon keresztül 

követhetjük az időjárás alakulását az ország legnépszerűbb területeiről. Itt is 30 napos az 
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előrejelzés, és szinte minden információval ellát az oldal. A szöveges értékelés itt jól 

olvasható. Aki pedig nem kíván olvasni, az egy egyszerű grafikonon áttekintheti az 

elkövetkező hetek időjárását. Az oldal közösségi alapokra is épít, ráadásul mi is elsajátíthatjuk 

az alapismereteket a meglehetősen részletes Tudásbázis menüpontban. 

Az Időkép nemrég iPhone-on is elérhetővé vált egy külön alkalmazás segítségével, ami még 

akkor is üdvözlendő lépés, ha a kis program felülete amúgy nem különösebben alkalmazkodik 

az iPhone-os stílushoz, röviden összefoglalva: iszonyúan ronda. (www.hvg.hu) Első lépésnek 

viszont tökéletes.  

A felsorolt portálok között böngésző rendszeres vendégek véleménye szerint az OMSZ kiváló 

megjelenéssel rendelkező, megbízható oldal. A legnépszerűbb azonban a MetNet.hu. 

Használói az oldal szakmaiságát, közösségi oldalát, átláthatóságát dicsérik. Őket követi a 

kedveltségi listán az időkép.hu és a köpönyeg.hu.   

A már említett mobiltelefonok szinte mindegyike alapból tartalmaz különféle időjárás 

widgetet, vagy tölthetünk le ingyen esetleg pénzért számtalan extra alkalmazást e témakörben. 

A Weather.com szinte minden platformon jelen van, nyugodtan keressünk rá iPhone-on, 

Androidon, Symbianon, Windows Mobile-on stb. A másik két, szintén sok platformon 

elérhető forrás a WeatherBug és az Accuweather, ezekhez ugyancsak letölthetünk mobil 

alkalmazásokat.(www.hvg.hu) 
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Jogszabályelemzés a Bejárható Magyarország gyalogos jármód bevezetéséhez 

 

A jogszabályok áttekintése és elemzése során a BMO gyalogos jármóddal kapcsolatos 

tartalmi fejlesztések szabályozási hátterét vizsgáltuk az alábbi szempontok szerint: 

- a szabályozás kijelöl-e kereteket a további kutatás-fejlesztés számára; 

- a vizsgált jogszabály adott pontjának ismerete kötelező lenne-e a gyalogos jármóddal 

foglalkozó diákcsoportok és tanáraik számára; 

- az adott jogszabály módosítása javasolható-e a tantárgy bevezetésének köszönhetően; 

- azonosítható-e hiányosság a jogalkotásban? 

 

A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetésérõl és alkalmazásáról 

Vizsgálati szempontok: 

 - a szabályozás jelöl ki kereteket a további kutatás-fejlesztés számára  

- a vizsgált jogszabály adott pontjának ismerete a fejlesztőknek és az alkalmazó 

pedagógusoknak szükséges. - Az adott jogszabály módosítása javasolható-e a tantárgy 

bevezetésének köszönhetően? Válasz: nem 

- a jogalkotásban hiányosság nem tapasztalható. 

Az alábbiakban kiemeljük a rendelet lényeges elemeit, amelyeket a tartalmi fejlesztések során 

figyelembe veszünk. 

A Nat és a kerettanterv értelmezése, egymásra épülésük: 

„4. § A NAT a) a fejlesztési területeket, nevelési célokat, a NAT feladatait és értékeit, b) az 

iskolai nevelés-oktatás egyes sajátos tartalmi, pedagógiai feladataira, valamint az iskola és 

más nevelési-oktatási intézmények közötti, az érintett tanulók fejlesztését támogató 

pedagógiai tevékenységek egymásra épülésére vonatkozó elveket, c) a kulcskompetenciákat, 

d) az iskolai nevelés-oktatás NAT-ban meghatározott szakaszaiban a egyes mûveltségi 

területek százalékos arányát, e) a mûveltségi területek tartalmát határozza meg.” 
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„(3) A kerettantervek elkészítésére, kiadására és alkalmazására vonatkozó szabályok 5. § (1) 

A kerettantervek a) a nevelés-oktatás céljait, b) a tantárgyi rendszert, c) az egyes tantárgyak 

témaköreit, tartalmát, d) a tantárgyak egy vagy két évfolyamonkénti követelményeit, e) a 

tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait, f) a követelmények 

teljesítéséhez rendelkezésre álló kötelező, továbbá az ajánlott időkeretet az egyes 

iskolatípusok és nevelési-oktatási szakaszok szerint határozzák meg. (2) A kerettantervek a) 

értékrendszere tükrözi a NAT-ban meghatározott közös értékeket, b) biztosítják az adott 

pedagógiai szakaszt lezáró vizsgák követelményeire való felkészítést, felkészülést, c) 

azonosítható – koherens és indokolt – szaktudományi és tantárgy-pedagógiai tudományos 

világképet, műveltségképet közvetítenek, d) segítik a differenciált tanulást, a kiemelt 

figyelmet igénylõ gyermekekkel való foglalkozást, e) kijelölik mind a kiemelt, mind az egyes 

mûveltségi területekhez rendelt fejlesztési feladatokat, f) továbbfejleszthetõk, adaptálhatók.” 

Alapelvek, felépítés: 

„Az iskolai nevelés-oktatás egységes pedagógiai folyamat, amelyben a NAT műveltségi 

területenként határozza meg az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai tartalmát. (2) A fejlesztési 

feladatok és közműveltségi tartalmak az egyes nevelési-oktatási szakaszokhoz kapcsolódnak. 

Az alsó tagozat harmadik–negyedik évfolyamán erőteljesebbé – a negyedik évfolyam végére 

már meghatározóvá – válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-

tanulási folyamatok.  

A NAT feladataiból, céljaiból következő motiválás és a tanulásszervezés folyamata a NAt 

fejlesztési feladataiban is kifejeződő elvárásokra összpontosít. (4) A felsõ tagozaton folyó 

nevelés-oktatás feladata elsõsorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez 

szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának 

folytatása. A felső tagozat hetedik–nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvetõ 

feladata – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már 

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bõvítése, az életen át tartó tanulás és fejlõdés 

megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

A Köznevelési hídprogramokban a tanuló részére szervezett nevelés-oktatás során az 

alapműveltség elsajátítása, elmélyítése folyik, amely a valós élethelyzetekhez és a személyes 
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élményekhez kapcsolódó tanulás, továbbá a tanulóhoz igazodó egyéni pedagógiai gyakorlat és 

a tanulóra szabott egyéni fejlődési terv és az ahhoz igazodó értékelés alapján történik.  

A nevelési-oktatási program a NAT alapfokú nevelés-oktatás szakasza ötödik–nyolcadik 

évfolyamára meghatározott fejlesztési feladatokra, kompetenciákra és követelményekre épül. 

(8) A NAT-ban megjelenített műveltségi területi követelmények azonos elvek szerint épülnek 

fel.” 

4. 6. § (1) A nevelési-oktatási program a nevelés-oktatás megtervezését-megszervezését 

segítő, a NAT-ban és egy adott kerettantervben kitűzött nevelési-oktatási célok elérését, 

tartalmi elemek feldolgozását lehetővé tévő, egy adott pedagógiai koncepció alapján 

kidolgozott hét elemű rendszer, amely minimálisan egy-egy tantárgyra, egy vagy több 

mûveltségi területre, vagy pedagógiai szakaszra terjed ki. (2) A nevelési-oktatási program 

részei: a) a pedagógiai koncepció, amely a pedagógiai rendszer fejlesztésének indokait, 

céljait, alkalmazásának helyét és módját kifejtõ dokumentum, mely összefoglalja, elméletileg 

megalapozza azokat a pedagógiai elveket, amelyeken a program alapul; b) a tanulási-tanítási 

program, amely olyan pedagógiai terv, amely a koncepció szellemében kifejti a rendszer 

célját, követelményeit, tartalmát, a tanulási folyamat idõkereteit, javasolt módszereit és 

eszközeit, a felhasználható szervezési módokat, utal továbbá az értékelés módjára és 

eszközeire; c) a tanítási-tanulási egységek leírása, a tanulás-tanítási programot alkotó elemek 

részletes kifejtése; d) eszközök, amelyek információhordozók és feladathordozók és lehetõvé 

teszik a tervezett tevékenységek megvalósítását, egymással szigorúan – formálisan és 

tartalmilag is – összehangoltan, támogatják a kitûzött célok elérését; e) az értékelés és 

eszközei, amelyek illeszkednek az a)–d) pontokban leírtakhoz, elõsegítik a tanulói 

teljesítmények, a tanulói fejlõdés ellenõrzését és értékelését, az elért tudásszint mérését; f) 

célzottan fejlesztett továbbképzési programok, amelyek során felkészítik a pedagógusokat a 

konkrét program alkalmazására; g) támogatás, tanácsadás, szakmai fórumok, a program 

karbantartása.” 

„5. A tanórai foglalkozások iskolai megszervezésére vonatkozó rendelkezések 7. § (1) A 

nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 27. § (1) bekezdés szerinti tanórai foglalkozások 

megszervezhetõk a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő módon, így különösen 
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projekt oktatás, erdei iskola, múzeumi foglalkozás, könyvtári foglalkozás, mûvészeti 

előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás formájában is, amennyiben biztosított az 

előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, a tanulói 

terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések megtartása. (2) Ha az iskolai nevelés-oktatást 

összevont osztályban szervezik meg, a tanórai foglalkozásokat az osztatlan nevelés-oktatás 

sajátosságainak figyelembevételével, a közös és az osztott órák arányát meghatározva kell 

beépíteni a helyi tantervbe.” 

6. A tanulók heti és napi terhelésének korlátozására vonatkozó rendelkezések 8. § (1) A 

tanuló kötelező és választható tanítási óráinak száma – ha e rendelet másképp nem 

rendelkezik – egy tanítási napon nem lehet több a) hat tanítási óránál az első–harmadik 

évfolyamon, b) hét tanítási óránál a negyedik évfolyamon, c) hét tanítási óránál az ötödik–

nyolcadik évfolyamon. (3) A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak összege – ha e 

rendelet másképp nem rendelkezik – egy tanítási héten a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 

6. melléklet B és D oszlopában az adott évfolyamra meghatározott idõkeretet a) az első–

negyedik évfolyamon legfeljebb kettő, b) az ötödik–hatodik évfolyamon legfeljebb három, c) 

a hetedik–tizenharmadik évfolyamon legfeljebb négy. 

H „9. § (1) A 8. §-ban a tanuló napi és heti terhelésével összefüggésben meghatározottak 

alkalmazásakor figyelmen kívül kell hagyni a) az egyházi iskolában szervezett hitoktatás 

tantárgy, b) a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti 

időkerete különbözete terhére megszervezett egyéb foglalkozások, c) a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény 7. § (6) bekezdése szerinti sportiskolában a mindennapos testnevelési órákat 

meghaladó többlet testnevelési óra, valamint a mindennapos testnevelés keretében szervezett 

iskolai sportköri foglalkozások, d) a nemzeti köznevelésről szóló törvény 27. § (5)–(8) 

bekezdése alapján szervezett foglalkozások, e) a nemzeti köznevelésről szóló törvény 6. 

melléklet E oszlopában foglaltak alapján szervezett egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás óraszámait.” 
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I.1. 1 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ - OKTATÓ MUNKA 

TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI  

Vizsgálati szempont: a vizsgált jogszabály adott pontjának ismerete kötelező lenne-e a 

gyalogos jármóddal foglalkozó diákcsoportok és tanáraik számára?  

A válasz: A pedagógusok számára lényeges. 

III.1.2. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI: 

A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt tartva és A nemzeti 

köznevelésről szóló törvényben foglalt célok elérése érdekében, a törvény elveinek és 

szabályozásának megfelelően a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: NAT) a köznevelés 

feladatát alapvetően a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadásában, 

megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi 

fogékonyság elmélyítésében jelöli meg. Feladata továbbá a tanuláshoz és a munkához 

szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és 

csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti, 

közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése. Célja továbbá, hogy a családdal 

együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen az igazság és az igazságosság, a jó és a 

szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, 

érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. Ezáltal járul hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő 

nemzedék — a haza felel s polgárává váljék; — kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága; 

— reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítél képességre tegyen szert; — megtalálja helyét a 

családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka világában; — törekedjék 

tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására; — legyen képes felel s döntések meghozatalára a 

maga és a gondjaira bízottak sorsát illet en; — váljék képessé az önálló tájékozódásra, 

véleményformálásra és cselekvésre; — ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, 

kulturális jelenségeket, folyamatokat; — tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az él világ 

változatosságának megőrzését. 

III.1.3. Fejlesztési területek – nevelési célok  
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A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös 

értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen 

kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának 

is. E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, 

az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segít attitűdökkel – 

egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 

A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző 

szintjein, és valósulnak meg a köznevelés folyamatában:  

— beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, 

tartalmaiba; 

— tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola 

helyi tanterve szerint;  

— alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban az 

osztályfőnöki órák témaköreit;  

— témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, egyéb 

iskolai foglalkozások, programok számára. A nevelési célok intézményi szintű tudatos 

követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok végrehajtása és végrehajtatása az intézményi 

pedagógiai kultúra és a színvonalas pedagógiai munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-

szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma. 

Fejlesztési területek: 

 Az erkölcsi nevelés 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 A családi életre nevelés 

 A testi és lelki egészségre nevelés 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
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 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 Pályaorientáció 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Médiatudatosságra nevelés 

 A tanulás tanítása 

I.1.4. Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek 

A tartalmi szabályozást a NAT úgy valósítja meg, hogy az iskolák, a pedagógusok, a tanulók 

sokféle, differenciált tevékenysége a teljesítmény növelésére sarkalló, az életesélyek 

tanulással történő növelését szolgáló egységes, közös alapra épüljön. Ily módon lehetőséget 

nyújt az iskolafenntartók értékeinek, a szülők, a tanulók érdeklődésének, a pedagógusok 

szakmai törekvéseinek és az iskolát körülvevő környezet helyi sajátosságainak 

figyelembevételére. 

 

I.1.5. A KULCSKOMPETENCIÁK 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos és technikai kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Kezdeményez!képesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai-m#vészeti tudatosság és kifejez!készség 

 A hatékony, önálló tanulás 
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A Kormány 1184/2013. (IV. 9.) Korm. határozata a Bejárható Magyarország 

Keretprogramról  

Vizsgálati szempont: 

 - a szabályozás kijelöl-e kereteket a további kutatás-fejlesztés számára? A válasz: igen 

„A Kormány támogatja a Bejárható Magyarország Keretprogramot (a továbbiakban: 

Keretprogram), mint az egészséges életmódra nevelést, sport, turisztikai és szabadidős 

tevékenységeket (ideértve a gyaloglást, kerékpározást, lovaglást, vitorlázást, túrakenuzást) 

népszerűsítő kezdeményezést és fontosnak tartja a programban foglaltak megvalósulását, 

ennek érdekében  

- felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a feladatkörében érintett 

miniszterekkel és civil szervezetekkel hangolja össze a Keretprogramhoz kapcsolódó 

feladatok végrehajtását, különös figyelemmel a jogszabályi környezet felülvizsgálatára. 

- felhívja az érintett kormányzati szerveket, intézményeket a támogató együttműködésre a 

Keretprogram hatékony végrehajtása érdekében. 

- felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a köznevelési célok megvalósítása 

érdekében készüljön a Bejárható Magyarország Keretprogram részeként a köznevelés számára 

olyan nevelési-oktatási program, amely az egészséges életmódra nevelést, a szabadidő aktív, 

testmozgással járó természetben megvalósuló formáit, hazánk természeti és kulturális 

örökségének, épített kincseinek megismerését, ökoturisztikai szemléletű bemutatását, 

közvetetten a hazai turizmus népszerűsítését célozza; Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: folyamatos. 

- felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja meg a Keretprogramhoz 

kapcsolódó feladatok végrehajtásához rendelhető európai uniós forrásokat és tegyen javaslatot 

a feladatkörében érintett miniszterek bevonásával a 2014–2020 közötti időszak 

forrásfelhasználására. Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter belügyminiszter emberi 

erőforrások minisztere nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter 

vidékfejlesztési miniszter Határidő: folyamatos.” 
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51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről 

Vizsgálati szempontok:  

- a szabályozás kijelöl kereteket a további kutatás-fejlesztés számára 

- a vizsgált jogszabály adott pontjának ismerete kötelező az intézményvezetők és a fenntartók 

számára. 

- az adott jogszabály módosítása nem javasolható-e a tantárgy bevezetésének köszönhetően. 

- nem azonosítható hiányosság a jogalkotásban. 

 „(2) Az iskola a miniszter által határozattal jóváhagyott kerettantervet is beépíthet a helyi 

tantervébe. 

(3) Az iskola a kerettanterveket tanév szerinti tagolásban építi be a helyi tantervébe, és 

kiegészíti az iskola helyi sajátosságai alapján. A két évfolyamos kerettantervi szakaszokra 

meghatározott nevelési és fejlesztési feladatokat az iskola oly módon köteles beépíteni a helyi 

tantervébe, hogy az adott tanévben az adott kétéves kerettantervi szakasz fejlesztési 

feladatainak arányos elvégzését, továbbá az adott kétéves kerettantervi szakaszhoz 

meghatározott tartalmi követelmények arányos elsajátítását valósíthatja meg. 

(4) Az iskola a kerettantervben a tantárgyak két évfolyamos szakaszolása szerint 

meghatározott követelményeit és a fejlesztési feladatokat a helyi tantervében az egyes kétéves 

szakaszok között nem csoportosíthatja át. 

(5) Az iskola a helyi tanterve elkészítése során a tantárgyi kerettantervek tematikai 

egységeiben meghatározott óraszámokat legfeljebb 10%-kal csökkentheti. 

(6) Az iskola a helyi tanterve elkészítése során az azonos pedagógiai szakaszra és azonos 

iskolatípusra kiadott tantárgyi kerettanterveket egymás között felcserélheti. A kerettantervek 

felcserélése akkor lehetséges, ha a felcserélésben érintett kerettantervek alapóraszáma 

megegyezik, vagy ha a magasabb éves óraszámra épülő kerettanterv többlet időkeretét az 

iskola a helyi tantervébe a szabadon felhasználható éves órakerete terhére építi be. 
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AZ ÁLLAM ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SPORTTAL KAPCSOLATOS 

FELADATAI Állami feladatok és ellátásuk szervezetrendszere 

Vizsgálati szempontok:  

- a szabályozás kijelöl kereteket a további kutatás-fejlesztés számára 

- a vizsgált jogszabály adott pontjának ismerete az intézményvezetők és a fenntartók, valamint 

a fejlesztők számára fontos. 

- az adott jogszabály módosítása javasolható a tantárgy bevezetésének köszönhetően.  

- azonosítható-e hiányosság a jogalkotásban? Válasz: a BMO gyalogos jármóddal 

kapcsolatos köznevelési feladatellátást nem szabályozza részletesen, így nem rendel 

forrásokat sem a megvalósításhoz, (pl: felszerelés, eszközellátás, szakmai támogatás 

finanszírozására, biztosítására). Nincs összehangolva a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

törvénnyel és annak végrehajtási rendeleteivel (pl: az intézmények számára kötelező 

eszközlista nem veszi figyelembe a tartárgy oktatásához szükséges felszerelést, vagy pl: a 

normatív finanszírozásban nincs költségsor a tantárgy oktatásával kapcsolatos dologi és 

szakértői, személyi költségekre). 

 

„49. § A sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam: 

a) meghatározza a szervezett formában történő sporttevékenység gyakorlásának jogszabályi 

feltételeit, 

b)149 gondoskodik - a köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint - a 

mindennapos testedzés feltételeinek megteremtéséről a közoktatásban, továbbá közreműködik 

ezek biztosításában a felsőoktatási intézményekben és a felsőoktatási kollégiumokban, 

c) elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek 

megteremtését, 

d)150 az e törvényben, a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó 

jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri rendeletben 

meghatározottak szerint - elsősorban a sportfejlesztési programokon alapuló támogatás 

előtérbe helyezésével, pályázati úton történő források rendelkezésre bocsátásával - részt vesz 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400001.TV#lbj149param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400001.TV#lbj150param
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a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a 

szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott 

sportfeladatok finanszírozásában, 

e) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a 

családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok 

sportját, 

f) korlátozza a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrzi a doppingtilalom 

betartását, 

g) ösztönzi a sportpiac kialakulását és működését, 

h)151 a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító 

egyéb követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas 

létesítményeket hoz létre a létesítményfejlesztés tervezése és végrehajtása során a 

sportvilágesemények (olimpia, Paralimpia, Siketlimpia, világbajnokságok, Európa-

bajnokságok) és kiemelt sportdiplomáciai események (nemzetközi sportszövetségi, 

sporttudományi kongresszusok) megrendezésére is alkalmas sportinfrastruktúra 

kialakításának lehetőségére is figyelemmel, 

i)152 gondoskodik az állami tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartásától, 

fejlesztéséről és rendeltetésszerű hasznosításáról, 

j)153 elősegíti a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények építését, karbantartását, 

korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését, 

k) gondoskodik a sportrendezvényeken a közbiztonságról, hozzájárul a sportrendezvények 

biztonságos lebonyolításához, 

l) részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben. 

m)154 támogatja az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat, Magyarország 

sportolóinak részvételét az olimpiákon, paralimpiákon, és siketlimpiákon és más, az épek és 

fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein, 

n) támogatja a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos 

tevékenységet, elősegíti a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400001.TV#lbj151param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400001.TV#lbj152param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400001.TV#lbj153param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400001.TV#lbj154param
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o) fenntartja a sportegészségügy állami intézményeit és országos hálózatát, támogatja a 

sportorvosi tevékenységet, 

p)155 biztosítja a nemzeti sportinformációs rendszer működésének feltételeit, 

q) támogatja a testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzést.” 

 

 

Összegzés 

 

Tanulmányunknak az volt a célja, hogy felelevenítsük a magyar túramozgalom gyökereitől 

megtett utat, tisztelegve ezzel a nagy múltú természetjáró hagyományainknak, és a kiépült, 

szervezett turista rendszerünknek. Továbbá fontosnak tartottuk, hogy a természetjárás 

rendszerét, osztályozását, szakágait, és fogalmi meghatározásait rendszerezzük, hiszen ezek a 

definíciók nagyon nehezen hozzáférhetőek, és értelmezésük a közös nyelvezet alapja. A 

tanulmányukban igyekeztünk jógyakorlatokat is bemutatni, Európai szinten, nemzeti szinten 

és a magyar jógyakorlatokat, melyekre építeni lehet későbbiekben a BMo iskolai gyakorlatát. 

Az irodalmi feldolgozás hiányosnak tűnhet az olvasó számára, de ennek az az oka, hogy 

akadémikus irodalom a természetjárás témakörében nagyon kevés született, azok is inkkább 

történeti, monográfius jellegűek voltak. Megjelenési időszakuk a II. világháború utáni  

időszakra, az 50-es és a 60-as évekre tehetőek. A mai, korszerű szakmai leírások, 

szakirodalmak, módszertani ajánlások, melyek a mai szakemberek számára mérföldkövet 

jelentenének, elenyésző számban vannak jelen, mindegyi egy-egy szűk témát ragad meg, és 

inkább jegyzetszerűen ragaszkodik a módszertani elemekhez. legnagyobb hiányosság ezen a 

területen mutatkozik meg. Szükséges lenne a Bejárható Magyarország Programjához 

kapcsolódóan átfogó szakirodalmi megjelenést biztosítani, kiegészítve a tervezett módszertani 

és gyakorlati feladatlapokkal. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400001.TV#lbj155param
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