Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00223-18-18 4 05 3
Érvényesség kezdete: 2018-05-31

FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY
1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Hegyi túravezető
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Hegyi túravezető
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma:

SzPk-00223-18-18 4 05 3

Szakmai programkövetelmény
érvényessége

2018-05-31

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen
programkövetelmény modul azonosító
száma

modul megnevezése

SzPk-00223-18-18 4 05 3 /M-01

Egészségügyi ismeretek

SzPk-00223-18-18 4 05 3 /M-02

Csoportvezetés és oktatás

SzPk-00223-18-18 4 05 3 /M-03

Jogi és vállalkozási ismeretek

SzPk-00223-18-18 4 05 3 /M-04

Hegyi környezet

SzPk-00223-18-18 4 05 3 /M-05

Navigáció és tájékozódás

SzPk-00223-18-18 4 05 3 /M-06

Túravezetés, biztonság és mentés – nyári környezetben

SzPk-00223-18-18 4 05 3 /M-07

Túlélés a hegyekben, bivakolás nyári környezetben

SzPk-00223-18-18 4 05 3 /M-08

Túravezetés, biztonság és mentés – téli környezetben

SzPk-00223-18-18 4 05 3 /M-09

Túlélés a hegyekben, bivakolás téli környezetben

4. A Z O K J - B A N S Z E R E P L Ő A Z O N S Z A K M A C S O P O R T ,
PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

AMELYBE

A

18 - Vendéglátás-turisztika

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI
SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4 - szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
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érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig:
A The Union Of International Mountain Leader Association (UIMLA) /Hegyi Túravezető Egyesületek
Nemzetközi Szövetsége/ által elfogadott és elismert, a hegyi túravezetőket képviselő hazai szakmai
szervezetben rendes (vagy aspiráns) tagsági jogviszony. Betöltött 18. életév. Fizikai alkalmasság: nyári
körülmények között 6-8 órás túra, legalább 8 kg-os hátizsákkal és mimimum 1500 m szintemelkedés
teljesítésével. Igazolás (túrajelentés) túrán való részvételről/túravezetésről: legalább 15, túrázóként vagy
túravezetőként teljesített magashegyi túra igazolása (túrajelentés beadása) a jelentkezést megelőző 5
évben, ebből legalább 5 télen.
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A hegyi túravezető egy - illetve többnapos belföldi és külföldi kirándulásokat, gyalogos túrákat,
trekking túrákat, magashegyi túrákat, állótábort és gyalogos vándortáborokat, expedíciókat tervez,
szervez, vezet különböző nehézségi fokozatokban. Vezeti, oktatja, támogatja ügyfelét minden
évszakban, minden területen, beleértve a via ferrata útvonalakat és a hóval borított területeket. A hegyi
túravezető egy általa kidolgozott – a célpontként kiválasztott hegység adottságait, az ügyfelek
képességeit és az aktuális időjárási körülményeket, terepadottságokat figyelembe vevő – terv alapján
vezeti ügyfeleit, melynek során kiemelt figyelmet fordít a környezet- és természettudatos szemléletmód
átadására, formálására. Szükség esetén elsősegélyt nyújt, alapvető mentési és túlélési technikákat
alkalmaz.
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése
5. Kereskedelmi és szolgáltatási
foglalkozások

FEOR
száma
5233

Foglalkozás
megnevezése
Idegenvezető

A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület
Hegyi túravezető

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI
FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI
ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
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A képzés "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés összóraszáma

536

732

Elméleti képzés idő aránya (%)

25

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

75

A képzés "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A hegyi környezetben végzett mozgás veszélyes tevékenység (kiszámíthatatlan veszélyek lehetnek pl.:
kőomlás, vihar, lavina), így nem lehet teljesen kizárni a sérülésnek és halálos balesetnek a kockázatát. A
hegyi túravezető ezt a kockázatot nagymértékben csökkenti, ezért a szakszerű hegyi túravezetés
létfontosságú az emberek biztonsága érdekében. A túrázók a hegyi környezet és a hegyek veszélyei,
valamint az elsősegélynyújtó és mentési ismeretekkel rendelkező képzett túravezető hiánya miatt
nagyobb veszélynek vannak kitéve szabadidős sporttevékenységük kapcsán. A nemzetközileg elfogadott
(IML) képesítéssel külföldön is lehet legálisan túrát vezetni, így nem kell külföldi túravezetőket
alkalmazni a hazai utazási irodáknak és egyéb gazdasági társaságoknak. Hazai túravezető alkalmazása
esetén a kulturális és a nyelvi különbségekből adódó félreértéseket is ki lehet küszöbölni, mivel a
tevékenységet magas szinten gyakorló külföldi (idegen nyelven beszélő) túravezető technikai tudása
hiába magas szintű, ha nem tud kommunikálni a résztvevőkkel az komoly kockázatot jelent.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
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3.1.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00223-18-18 4 05 3 /M-01

A programkövetelmény modul
megnevezése

Egészségügyi ismeretek

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

28

34

Elméleti képzés idő aránya (%)

50

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

50

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Tudja,hogyan kell
megfelelően tájékozódni
a bajbajutott helyszínével
kapcsolatban.

Megfelelően tájékozódik
a bajbajutott helyszínével
kapcsolatban és a helyes
helyszíni tájékozódás
során elméletben
összerakja a baleset
történését.

Átfogó gondolkodásával
törekszik a helytelen
döntések elkerülésére az
elsődleges
elsősegélynyújtás
kapcsán.

A "nem ártani elv"-ét
megtartva képes felelősen
segítséget nyújtani,
további állapotromlást
megelőzve.

Tudja a bajbajutott
elsődleges vizsgálatának,
az eszméletlenség
megállapításának
folyamatát elméletben és
gyakorlatban.

Tétovázás nélkül, azonnal
végrehajtja az elsődleges
betegvizsgálatot a
gyakorlatban a
megszerzett tudása
alapján.

Tudásában biztos az
elsődleges vizsgálat
során, így higgadt,
megfontolt, gyors, a
bajbajutottra és a
környezetére magatartása
megnyugtatólag hat.

Az elsősegélynyújtó
megbízhatóan
megállapítja az eszmélet,
illetve a sérülések
meglétét.

Ismeri az életjelek
vizsgálatának módját
elméletben és
gyakorlatban.

Megbízhatóan
megállapítja a
keringés/légzés meglétét,
illetve hiányát.

Tisztában van azzal, hogy
az életjelek vizsgálata
során emberélet
felelőssége múlhat rajta.

El tudja dönteni, hogy a
vizsgálata után
szükséges-e az
újraélesztés.
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Képes a helyesen
végrehajtott egyedüli,
Tudja a helyes eszköz
eszköz nélküli
nélküli újraélesztés
újraélesztés azonnali
végrehajtásának elméletét
megkezdésére a
és kivitelezését.
megszerzett tudása
alapján.

Tisztában van azzal, hogy
a bajbajutott életben
maradása nagymértékben
tőle függ, így ennek
felelősségével képes
végrehajtani az
újraélesztés folyamatát.

Tisztában van a helytelen
újraélesztési manőver
következményével és
ennek felelősségével
hajtja végre az
újraélesztést.

Képes az eszméleténél
levő beteg átvizsgálására,
sérülések felkutatására,
azok elsődleges
ellátására.

Megtalálja a sérüléseket,
azokat felismeri és annak
megfelelően cselekszik.

A sérülések
felismerésével törekszik a
helytelen döntések
elkerülésére az elsődleges
elsősegélynyújtás
kapcsán.

A "nem ártani elv"-ét
megtartva képes felelősen
segítséget nyújtani,
további állapotromlást
megelőzve.

Tudja a másodlagos
egészségügyi személyzet
szakszerű értesítésének
módját.

A betegvizsgálat után
pontos információval
képes ellátni annak
állapotáról az
egészségügyi
személyzetet.

Igyekszik a beteg
felépüléséhez még inkább
hozzájárulni.

Ismeri a vérzések fajtáit,
annak ellátását, valamint
felismeri az életveszélyes
vérzéseket, a súlyos
vérvesztés tüneteit.

Képes a vérzésnek
megfelelő kötéstípus
felhelyezésével a vérzés
csillapítást kivitelezni.

A vérzés csillapításához
szükséges módszereket
magabiztosan
alkalmazza.

Vérzés csillapításához
szükséges kötszereket,
eszközöket tudatosan,
felelősen választja ki.

Felismeri a végtag
sérüléseit, különbséget
tud tenni ficam, rándulás,
(nyílt/zárt) törés között.

Képes a végtag
sérülésének megfelelő
ellátás kivitelezésére.

A végtagsérülés
elsődleges ellátásának
módszereit magabiztosan
alkalmazza.

A végtagsérülés
ellátásához az eszközöket
tudatosan, felelősen
választja ki.

Felismeri a shockos
állapotot.

Képes a shockos beteg
gyors, elsődleges
ellátására.

Helyes döntések
meghozatalára törekszik,
az ellátás során igyekszik
elkerülni az
állapotrosszabbodást.

Tisztában van azzal, hogy
mit kell tennie és
felelősen dönt a shockos
beteg
állapotrosszabbodása
elleni teendőkről.

Felismeri a gerincsérülés
okait, tüneteit, tudja
milyen teendők
szükségesek a
gerincsérülés ellátása
során.

Képes a gerincsérülés
elsődleges ellátására.

Körültekintő
beavatkozásával törekszik
a súlyos szövődmények
elkerülésére.

Felelősen dönt a
beavatkozásról, a súlyos
szövődmények elkerülése
érdekében.

Felismeri azon
kórképeket, amelyekben a Helyesen alkalmazza a
stabil oldalfekvő helyzet stabil oldalfekvő
alkalmazható, tudja a
helyzetet.
kizárási kritériumokat.

Átfogó gondolkodásával
igyekszik elkerülni a
helytelen döntéseket a
stabil oldalfekvő helyzet
kapcsán.

A stabil oldalfekvő
helyzet kialakításának
fogásait felelősen
használja.

Felismeri a
koponyasérülésre utaló
jeleket, tudja annak
elsődleges ellátását.

Képes a koponyasérült
elsődleges ellátására.

Helyes döntések
meghozatalára törekszik,
az ellátás során igyekszik
elkerülni az
állapotrosszabbodást.

A koponyasérülés
elsődleges ellátása
fogásainak
alkalmazásáról felelősen
dönt.

Képes a mellkas sérült
elsődleges ellátására.

Helyes döntéseket hozva
az ellátás során elkerüli
az állapotrosszabbodást.

A mellkas sérült
elsődleges ellátása
fogásainak
alkalmazásáról felelősen
dönt.

Felismeri a mellkas
sérülés tüneteit, tudja
annak elsődleges
ellátását.
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Képes a hasi sérült
elsődleges ellátására.

Helyes döntések
meghozatalára törekszik,
az ellátás során igyekszik
elkerülni az
állapotrosszabbodást.

A hasi sérült ellátása
fogásainak
alkalmazásáról felelősen
dönt.

Képes a medencesérülés
elsődleges ellátására.

Helyes döntések
meghozatalára törekszik,
az ellátás során igyekszik
elkerülni az
állapotrosszabbodást.

A medence sérült ellátása
fogásainak
alkalmazásáról felelősen
dönt.

Felismeri az égési
sérülést, ismeri a
fokozatait, tudja az
elsődleges
segítségnyújtást égési
sérült esetén.

Képes az égési sérülés
elsődleges ellátására.

Helyes döntések
meghozatalára törekszik,
az ellátás során igyekszik
elkerülni az
állapotrosszabbodást.

Az égési sérült ellátása
fogásainak
alkalmazásáról felelősen
dönt.

Felismeri a légúti
idegentest okozta
tüneteket, valamint egyéb
idegentest sérülés
elsődleges ellátásával is
tisztában van.

Képes fulladás, egyéb
idegentest sérülés
elsődleges ellátására.

Haladéktalanul
cselekedve az ellátás
során igyekszik elkerülni
az állapotrosszabbodást.

A műfogások
alkalmazásáról felelősen
dönt.

Képes az epilepsziás és a
görcsös állapotokkal járó
kórképek
felismerésére,ismeri
ellátásuk módját.

Képes a görcsös
állapotokkal járó beteg
elsődleges ellátására.

Törekszik az
állapotrosszabbodás és az
egyéb sérülések
kivédésére az ellátás
során.

A görcsös állapotú beteg
ellátása fogásainak
alkalmazásáról felelősen
dönt.

Felismeri a stroke
tüneteit, ismeri a stroke
ellátásának módját.

Alkalmazza a teendőket a
stroke-os sérült ellátása
kapcsán.

Haladéktalanul cselekszik Az ellátás során
a maradandó károsodások magabiztosan, önállóan
kivédése érdekében
tevékenykedik.

Felismeri az infarktus
tüneteit, ismeri a
teendőket és az életmentő
gyógyszeres terápiát.

Alkalmazza a teendőket
infarktusos ellátása
kapcsán.

Haladéktalanul cselekszik Az ellátás során
a maradandó károsodások magabiztosan, önállóan
kivédése érdekében.
tevékenykedik.

Felismeri a lázzal járó
kórképeket, a láz
paramétereit, a csillapítás
módját.

Felelősen dönt a
Alkalmazza lázcsillapítást Haladéktalanul cselekszik
lázcsillapítás
felnőtt és gyermek esetén. a lázcsillapítás érdekében.
alkalmazásáról.

Felismeri a diabeteses
hypoglicaemias kóma
tüneteit.

Képes a diabeteses
hypoglicaemias kómás
beteg elsődleges
ellátására.

Felismeri a hasi sérülés
tüneteit és tudja
elsődleges ellátását.
Felismeri a medence
sérülésének tüneteit,
ismeri a medencesérülés
megfelelő elsődleges
ellátását.

Haladéktalanul cselekszik A diabeteses
az eszméletvesztést
hypoglicaemias kóma
elkerülve.
ellátásáról felelősen dönt.

Képes az asztmás beteg
Felismeri az asztma
elsődleges ellátására,
jellegzetes tüneteit, ismeri
segít a rohamoldó spray
kezelésének módját.
használatában.

Haladéktalanul cselekszik Az ellátás során
gyógyszeres terápia
magabiztosan, önállóan
segítsége nélkül is.
tevékenykedik.

Felismeri az allergiás
tüneteket és azok
Képes az allergiás
fenyegető képeit, ismeri a tüneteket mutató beteg
vény nélkül kapható
elsődleges ellátására.
antihisztaminokat.

Helyes döntések
meghozatalára törekszik,
az ellátás során igyekszik
elkerülni az
állapotrosszabbodást.
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Felismeri a mérgezés
tüneteit, ismeri
kezelésének módját,
különbséget tud tenni a
mérgezések típusai
között.
Tudja melyek a teendők
áramütés, villámcsapás
esetén.

Képes a mérgezés helyes
elsődleges ellátására.

Helyes döntések
meghozatalára törekszik,
az ellátás során igyekszik
elkerülni az
állapotrosszabbodást.

A mérgezéses beteg
ellátásáról felelősen dönt.

Képes az áramütött vagy
villámcsapott sérült
elsődleges ellátására.

Helyes döntések
meghozatalára törekszik,
az ellátás során igyekszik
elkerülni az
állapotrosszabbodást.

Az elektro sérült
ellátásáról felelősen dönt.

Helyes döntések
Ismeri a kihűlt vagy
Képes a kihűlt vagy
meghozatalára törekszik,
fagyásos sérült elsődleges fagyásos sérült elsődleges az ellátás során igyekszik
ellátásának módját.
ellátására.
elkerülni az
állapotrosszabbodást.

A kihűlt vagy fagyásos
sérült ellátásáról felelősen
dönt.

Helyes döntések
meghozatalára törekszik,
az ellátás során igyekszik
elkerülni az
állapotrosszabbodást.

A napszúrásos sérült
ellátásáról felelősen dönt.

Ismeri a súlyos,
Képes a fektetési módok
életveszélyes sérülések
kivitelezésére felnőtt és
fektetési módját felnőtt és
gyermek esetén is.
gyermek esetén is.

Helyes döntések
meghozatalára törekszik,
az ellátás során igyekszik
elkerülni az
állapotrosszabbodást.

A súlyos, életveszélyes
sérülések ellátásáról
felelősen dönt.

Felismeri a hegyi
betegség tüneteit, ismeri
elsődleges ellátásának
módját, gyógyszeres
terápiáját.

Képes a hegyi betegség
elsődleges ellátására.

Helyes döntések
meghozatalára törekszik,
az ellátás során igyekszik
elkerülni az
állapotrosszabbodást.

A hegyi betegség
ellátásáról felelősen dönt.

Felismeri a magas
vérnyomásos krízis
tüneteit.

Segíti a beteget a
gyógyszeres terápiában.

Haladéktalanul cselekszik Az ellátás során
a maradandó károsodások magabiztosan, önállóan
kivédése érdekében.
tevékenykedik.

Ismeri a napszúrásos
sérült elsődleges
ellátásának módját.

Képes a napszúrásos
sérült ellátásra.

Felismeri az ájulás,
Képes ájult beteg
szédülés tüneteit, tudja mi
elsődleges ellátására.
a teendő ájult beteggel.

A segítségnyújtás során
törekszik a megfelelő
fektetési mód
alkalmazására.

Az ájulás, szédülés
ellátásáról felelősen dönt.

Felismeri a dehidrációs
állapotokat (hányás,
hasmenés), ismeri a vény
Képes a dehidrációs
nélkül kapható
állapotok elsődleges
gyógyszeres terápiát,
ellátására.
tudja mi a megfelelő
étrend dehidrációs állapot
esetén.

Helyes döntések
meghozatalára törekszik,
az ellátás során igyekszik
elkerülni az
állapotrosszabbodást.

Segítséget alkalmazva
elkerüli az
állapotrosszabbodást.

Ismeri a
fájdalomcsillapítás
gyógyszeres módszereit,
a vény nélkül kapható
fájdalomcsillapítók
helyes használatát.

Helyes döntések,
A fájdalom csillapításáról
meghozatalára törekszik a
felelősen dönt.
fájdalomcsillapítás során.

Képes a vény nélkül
kapható
fájdalomcsillapítók
helyes használatára.
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Felismeri a tudatzavar
tüneteit, verbális és
nonverbális jeleit, ismeri
a tudatzavaros beteg
megfelelő elsődleges
ellátását.

Képes a tudatzavaros
beteg elsődleges
ellátására, állapotának
megfelelően kommunikál
a beteggel.

Helyes döntések
meghozatalára törekszik,
az ellátás során igyekszik
elkerülni az
állapotrosszabbodást.

A tudatzavaros beteg
ellátásáról felelősen dönt.

Képes a vízi balesetes
megfelelő ellátására.

Helyes döntések,
meghozatalára törekszik,
az ellátás során igyekszik
elkerülni az
állapotrosszabbodást.

A vízi balesetes ellátásról
felelősen dönt.

Felismeri a fenyegető
nőgyógyászati
kórképeket, ismeri a hasi
sérült megfelelő ellátását.

Képes a hasi sérült
elsődleges ellátására.

Helyes döntések,
meghozatalára törekszik,
az ellátás során igyekszik
elkerülni az
állapotrosszabbodást.

A hasi sérült ellátásról
felelősen dönt.

Tudja, hogyan kell az
újraélesztés és a Heimlich
műfogás kivitelezését
csecsemő és gyermek
esetén végrehajtani.

Helyes döntések
Képes az újraélesztés és a
meghozatalára törekszik,
légúti idegentest
az ellátás során igyekszik
ellátására csecsemő és
elkerülni az
gyermek esetén is.
állapotrosszabbodást.

Az ellátás során
magabiztosan, önállóan
tevékenykedik, a szülők
megfelelő kezelésével.

Tisztában van a
gyógyszerelés
szabályaival.

Csak vény nélkül
alkalmazható
készítményeket használ
az elsődleges ellátás
során.

Helyes döntések,
meghozatalára törekszik,
az ellátás során igyekszik
elkerülni az
állapotrosszabbodást.

Az ellátás során szorosan
együttműködik a sérülttel.

Ismeri a hegyi
sporttevékenységgel
összefüggő egészségügyi
ártalmakat és
kiküszöbölésük
lehetőségeit.

Ismeri a hegyi
sporttevékenységgel
összefüggő egészségügyi
ártalmakat képes azok
kezelésére és
kiküszöbölésére.

Helyes döntések,
meghozatalára törekszik
az ellátás során.

Ismeri a magaslat
hatásait, az
akklimatizációval
összefüggő feladatokat.

Képes a csoport
akklimatizációját a
fokozatosság elve alapján
végrehajtani.

Törekszik az
akklimatizációval
összefüggő problémák
megelőzésére, figyelembe
veszi a csoporttagok
egyéni adottságait.

Ismeri a hegyi túrázással
kapcsolatos táplálkozási
és folyadékpótlási
tudnivalókat.

Képes megfelelően
tájékoztatni a csoport
tagjait a megfelelő
táplálkozásra,
folyadékpótlásra
vonatkozóan.

Figyelemmel kíséri a
csoporttagok állapotát.

Ismeri a fizikai
teljesítőképességet
meghatározó testi
tényezőket.

Képes meghatározni az
adott túra kondicionális
igényét, és felmérni a
jelentkezők fizikai
állapotát.

Törekszik az adott túra
kondicionális igényének
szakszerű
meghatározására, a
jelentkezők fizikai
állapotának szakszerű
felmérésére.

Felelősséggel határozza
meg az adott túra
kondicionális igényét és
méri fel a jelentkezők
fizikai állapotát.

Szem előtt tartja a
csoporttagok eltérő
képességeit az
edzésprogram ajánlás
elkészítése során.

Felelősen állítja össze az
edzésprogram ajánlást.

Felismeri a vízi balesetek
során felmerülő
kórképeket, ismeri a vízi
balesetek megfelelő
ellátását.

Ismeri a kondicionális
Képes alapszintű
képességek fejlesztésének edzésprogram ajánlás
alapelveit.
elkészítésére.
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A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll
Nem
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3.2.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00223-18-18 4 05 3 /M-02

A programkövetelmény modul
megnevezése

Csoportvezetés és oktatás

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

16

20

Elméleti képzés idő aránya (%)

50

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

50

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Ismeri a
csoportpszichológiai
alapfogalmakat
(szerepek, normák,
devianciák), azonosítja a
csoportpszichológiai
folyamatokat.

Kézben tartja a csoport
tevékenységét és kezeli a
váratlan helyzeteket.

Nyitott a váratlan
helyzetek új
megoldásaira.

Felismeri a csoporttagok
motivációit, ismeri az
alapvető motiváló
stratégiákat, technikákat.

Képes motiválni a
csoporttagokat.

Határozott fellépéssel
szinten tartja a
csoporttagok
motiváltságát.

Felismeri a túrák során
kialakuló konfliktus
helyzeteket, ismeri a
konfliktusok
megelőzésének módját, a
konfliktuskezelés
lehetőségeit.

Képes a
csoportkonfliktusok
megelőzésére és
kezelésére.

Törekszik a konfliktusok
higgadt, hatékony
kezelésére.

10/32. oldal

Felelősség, autonómia
Vezetői tevékenységét
tudatosan végzi, alkotó
módon, kreatívan, új
megoldásokat
kezdeményez.

Képes az önellenőrzésre
és a hibák önálló
javítására.
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Felismeri a kimerültség,
mentális rosszullét jeleit.

Képes kezelni a
kimerültséget, mentális
rosszulléteket.

Az út során folyamatosan
igyekszik kontrollálni a
csoport és csoporttagok
fizikai és mentális
állapotát.

Ismeri a kommunikáció
lényegét, formáit,
szabályszerűségeit, a
túravezetés közben
alkalmazható
kommunikációs sémákat.

Érthetően ad eligazítást a
csoportnak, érthetően
kommunikál a csoport
tagokkal.

Igyekszik empatikusan és
a helyzetnek megfelelően
nyitottan reagálni a
csoporttagok kérdéseire,
problémáira.

Tisztában van egy hegyi
túraútvonal objektív és
szubjektív veszélyeivel a
csoportvezetés során.

Szakszerűen segíti a
csoporttagokat a
kiválasztott útvonal
balesetmentes
teljesítésében.

Figyelembe veszi az
ügyfelek képességeit, a
túrát a csoporttagok
aktuális képességéhez és
állapotához igazítja.

Tájékozott a
rendelkezésre álló
oktatási forrásokkal
kapcsolatban (útleírások,
kézikönyvek, térképek).

Képes a technikai és
környezettel kapcsolatos
ismereteinek és
tapasztalatainak hatékony
átadására.

Támogató az átadni
kívánt elméleti és
gyakorlati ismeretekkel
nehezen boldoguló
ügyfelekkel.

Tisztában van a
prezentáció tartalmi és
formai elemeivel, ismeri
az alapvető prezentációs
eszközök használatát.

Képes világos, jól érthető
prezentáció
összeállítására.

Törekszik gondolatainak
világos, érthető
kifejtésére.

Ismeri a leggyakrabban
alkalmazott klasszikus
oktatási módszerek és
reflektív oktatási
technikák fajtáit,
alkalmazási lehetőségeit.

Képes a megfelelő
oktatási módszer
alkalmazására
ismereteinek,
tapasztalatainak átadása
során.

Rugalmas az oktatási
helyzethez igazodó
oktatási technikák
alkalmazásában.

A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll
Nem

11/32. oldal

Felelősséget vállal a
tevékenysége során
hozott döntésekért.

Tudatosan, tervezetten és
felelősséggel végzi
ismereteinek átadását.

Önállóan kezeli az
oktatás során felmerülő
akadályokat.
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3.3.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00223-18-18 4 05 3 /M-03

A programkövetelmény modul
megnevezése

Jogi és vállalkozási ismeretek

3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

8

12

Elméleti képzés idő aránya (%)

99

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

1

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Ismeri a hegyi vezető
tevékenységére
vonatkozó
jogszabályokat.

Alkalmazza a szakmára
vonatkozó jogszabályi
előírásokat.

Magára nézve
kötelezőnek fogadja el,
hogy tevékenységét a
szakmára vonatkozó
hatályos jogszabályok
szerint végezze.

Tájékozott a hegyi
túravezető
tevékenységgel
kapcsolatos köz- és
büntetőjogi felelősség
szabályaival
kapcsolatban.

Képes összehasonlítani a
hazai és a tevékenységét
érintő országok szakmát
leíró jogszabályi
környezetét.

Elkötelezett a hegyi
környezet megóvását
szolgáló jogszabályok
betartásával
kapcsolatban.

Használja a hegyi
túravezetéssel
kapcsolatos biztosítási
szolgáltatásokat.

Alapelvnek tekinti, hogy
megfelelő biztosítási
szolgáltatások
alkalmazásával, a
minimálisra csökkentse a
tevékenysége során
elszenvedett káreseteket.

Meg tudja nevezni a
hegyi tevékenységek
közben elszenvedett
káresetek
következményeinek
csökkentését szolgáló
biztosítási
szolgáltatásokat.

12/32. oldal

Felelősség, autonómia
Hegyi túravezetőként
tudatosan jogkövető
magatartást folytat.

Önkontroll jellemzi az
elvégzett munka
értékelésében,
felelősséget vállal az
esetleges téves döntései
következtében előállt
káresetekért.
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Alapvető ismeretekkel
rendelkezik a hegyi
túravezetéssel – mint
vállalkozási
tevékenységgel –
kapcsolatos speciális
marketing módszerekről.

A tevékenységével
kapcsolatos gazdasági
környezet ismeretében
megtalálja a
tevékenységének
fejlesztéséhez szükséges
marketing módszereket.

Ismeri az ügyfélkapu
szolgáltatásait.

Használja az ügyfélkapu
szolgáltatásait.

Ismeri az egyéni és társas
vállalkozások formáit, a
vállalkozások
alapításával,
működtetésével,
megszüntetésével
kapcsolatos alapvető
szakmai és jogi
információkat.

Képes megválasztani az
elképzeléseinek
megvalósítására alkalmas
vállalkozási formát.

Ismeri a hegyi vezetés,
hegymászás és
természetjárás
Alkalmazza a szakmai
történetének, kultúrájának etikai alapelveket.
főbb vonásait, a szakma
etikai alapelveit.

Törekszik a szabadidős
hegyi tevékenységek
népszerűsítésére.

Alkotó módon, kreatívan,
új megoldásokat
kezdeményez a hegyi
tevékenységek
népszerűsítésének
érdekében.

Magára nézve
kötelezőnek fogadja el a
szakma etikai alapelveit.

Tevékenysége során
betartja a szakmai, etikai
alapelveket.

A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll
Nem
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3.4.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00223-18-18 4 05 3 /M-04

A programkövetelmény modul
megnevezése

Hegyi környezet

3.4.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

24

36

Elméleti képzés idő aránya (%)

75

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

25

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.4.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Ismeri az időjáráselőrejelzés technikai
alapjait és annak
korlátait, a
prognózisokban rejlő
bizonytalanságok és
hibaforrások okait.

Különbséget tud tenni a
jó és megbízható,
valamint a félrevezető és
gyenge minőségű
információ között,
gyakorlatban is tisztában
van az előrejelzések
korlátaival.

A természettudományokkal szemben
nyitott és befogadó
hozzáállást tanúsít.

Ismeri az alapvető légköri
képződményeket,
felhőfajtákat és időjárási
jelenségeket, különös
tekintettel a hegyi
viszonyokra.

A meteorológiai
felkészülés során és a
terepen is felismeri az
időjárási
képződményeket,
folyamatokat; elemezni
tudja az időjárási
helyzetet.

Magabiztos, határozott
magatartást jellemzi az
időjárás okozta
kockázatok kezelésekor.
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Felelősség, autonómia

A biztonságot mindig
elsődleges szempontként
szem előtt tartva
felelősséggel tartozik a
gyors és biztos döntések
meghozataláért.

Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00223-18-18 4 05 3
Érvényesség kezdete: 2018-05-31

Ismeri a meteorológiai
információban
(előrejelzésekben)
fellelhető képi és
szöveges tartalom pontos
jelentését.

Hatékonyan tud
tájékozódni, szelektálni
az elérhető információk
Igényt mutat az alapos és
közül,képes
sokrétű tájékozódás iránt.
következtetéseket levonni
azok áttanulmányozása
után.

Megérti az időjárás
előrejelzéseket, ismeri az
időjárási térképek,
beleértve a szinoptikus
térképek jelölési
rendszerét.

Képes értelmezni az
időjárás előrejelzéseit,
időjárási térképeket,
beleértve a szinoptikus
térképeket.

Vezetőként tisztában van
a felkészülés
fontosságával, az
időjárási/meteorológiai
körülményekkel
kapcsolatos tájékozottság
az ő felelőssége.

Ismeri az alapvető
Tudja használni az
időjárási műszerek fajtáit, alapvető időjárási
használatát.
műszereket.
Önállóan felismeri a főbb
növényzettípusokat,
hegyi környezetben
előforduló állatfajtákat.

Képes előzetesen
felkutatni és értelmezni a
program során látogatott
területek növénytani és
állattani sajátosságait.

Nyitott a természet
megismerésére.

Felelősséget vállal saját
munkájáért.

Terepen felismeri a főbb
klímazonális erdőket,
növénytársulásokat,
jellegzetes növény-, állatés gombafajokat.

Értékeli a biológiai
veszélyforrások
erősségét, megteszi a
szükséges
óvintézkedéseket.

Szem előtt tartja a
természetvédelem
érdekeit és a veszélyek
elkerülését.

Képes az önellenőrzésre
és a hibák önálló
javítására,
információkeresésre.

Felismeri, azonosítja a
biológiai
veszélyforrásokat és a
természetvédelmi
kockázatot.

Lehetőség szerint elkerüli
vagy minimalizálja a
biológiai
veszélyforrásokat és a
természetvédelmi
kockázatot.

Tisztában van a hegyi
kultúra főbb
sajátosságaival, ismeri a
legfontosabb erdei
mesterségeket.

Elmagyarázza a rá bízott
csoport számára az erdei
életmód
megnyilvánulásait.

Nyitott a megismerésre,
tiszteli a természetközeli
embert.

Tisztában van a
fenntarthatóság, a
fenntartható turizmus, az
ökoturizmus, a szelíd és a
kemény turizmus
fogalmával.

Képes felkutatni,
betartani és elmagyarázni
a természetvédelmi
szabályokat,
előírásokat,képes
ökotúrák tervezésére és
vezetésére.

Tiszteli a természetet és
az embert.

Önállóan képes ökotúrák
tervezésére és vezetésére.

Ismeri és felismeri a főbb
kőzettípusokat.

Képes előzetesen
felkutatni és értelmezni a
program során látogatott
területek geológiai és
geomorfológiai
sajátosságait.

Nyitott a váratlan
helyzetek új
megoldásaira.

Önállóan felismeri a főbb
kőzettípusokat.

Terepen felismeri a
geomorfológiai
nagyformákat.

Képes önállóan értékelni
a geomorfológiai
veszélyforrások
erősségét, megtenni a
szükséges
óvintézkedéseket.

Szem előtt tartja a
csoporttagok képességeit.

Képes az önellenőrzésre
és a hibák önálló
javítására.
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Felismeri és azonosítja a
geomorfológiai
veszélyforrásokat.

Elmagyarázza a rábízott
csoport számára a
geológiai, geomorfológiai
jelenségeket, lehetőség
szerint elkerüli vagy
minimalizálja a
geomorfológiai
veszélyforrásokat.

Empatikus a
csoporttagokkal,
elfogadja az egyes tagok
egyéni igényeit.

A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll
Nem
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3.5.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00223-18-18 4 05 3 /M-05

A programkövetelmény modul
megnevezése

Navigáció és tájékozódás

3.5.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

50

70

Elméleti képzés idő aránya (%)

30

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

70

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.5.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Azonosítja a térképek
jellemzőit, a terep
ábrázolásának
módozatait.

Használja a különböző
típusú, pontosságú és
méretarányú topográfiai
térképeket.

Ismeri a tájolók fajtáit,
felépítésüket,
használatukat, tájékozott
a műholdas
helymeghatározás
alapjaival kapcsolatban.

Magas szinten
alkalmazza a különböző
Törekszik a tájékozódási
navigációs eszközöket (az ismereteinek
iránytűt, a GPS-t, a
elmélyítésére.
magasságmérőt).

A túratervet felhasználva
Rendelkezik a
térképen megtervezi és
tájékozódáshoz szükséges különböző navigációs
domborzattani
technikák alkalmazásával
alapismeretekkel.
végigköveti a tervezett
útvonalat.

Belátja, hogy az alapos
tájékozódási tudás az
ügyfelek biztonságának
alapfeltétele.

Nyitott a legújabb
navigációs eszközök és
technikák megismerésére
és alkalmazására.
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Felelősség, autonómia
Felelősséget vállal a
tervezett útvonal
végigkövetése során
hozott döntéseiért.
A tervezett útvonal
követése során – a
tájékozódási pontok
folyamatos követésével –
képes az önellenőrzésre
és a hibák önálló
javítására.
Felelősséggel tartozik
azért, hogy a
rendelkezésre álló
információk alapján a
lehető
legbiztonságosabban
kövesse végig a tervezett
útvonalat.
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Ismeri a terepen történő
mozgások fajtáit és
végrehajtásukat.

Képes egy útvonalat
végigkövetni nagyon
rossz látási viszonyok
esetén (éjszaka és nehéz
körülmények) csak
térkép, iránytű és
magasságmérő
felhasználásával.

Felismeri a
Magyarországon és
Európában használatos
turistajelzéseket.

Képes értelmezni a
Magyarországon és
Európában használatos
turistajelzéseket.

A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll
Nem
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3.6.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00223-18-18 4 05 3 /M-06

A programkövetelmény modul
megnevezése

Túravezetés, biztonság és mentés – nyári környezetben

3.6.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

200

260

Elméleti képzés idő aránya (%)

20

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

80

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.6.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Ismeri a hegyi
túratervezés folyamatát, a
túratervezés eszközeit,
lépéseit nyári
körülmények között.

Képes a túra szakszerű
megtervezésére, a túra
körülményektől függő,
útközben történő
folyamatos
újratervezésére nyári
körülmények között.

Ismeri a túra vezetésének
szakszerű és biztonságos
módszereit nyári
körülmények között.

Szakszerűen segíti a
csoporttagokat a
kiválasztott útvonal
balesetmentes
teljesítésében nyári
körülmények között.

Képes a veszélyhelyzetek
elkerülésére, veszély
Ismeri és felismeri a nyári
esetén a lehetőségekhez
környezetben jellemzően
és a körülményekhez
előforduló veszélyeket,
mérten képes a
veszélyhelyzeteket.
csoporttagok épségének
megóvására.

Felelősség, autonómia

A tervezés során
figyelembe veszi a
kiválasztott hegység
adottságait, az ügyfelek
képességeit és az aktuális
időjárási körülményeket,
terepadottságokat.

A körülmények
ismeretében és a
megfelelő eszközök
használatával önállóan,
felelősen tervezi meg a
túra útvonalát.

A vezetett csoport
biztonságát maximálisan
szem előtt tartja.

A körülmények
ismeretében önállóan,
felelősen hoz döntést a
túra megkezdéséről,
folytatásáról,
megszakításáról.

Törekszik a veszélyek
elkerülésére, a
kockázatok
minimalizálására.

A körülmények
ismeretében önállóan hoz
döntést a veszélyhelyzet
elkerüléséről, megfelelő
kezeléséről.
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Ismeri a hegyi terepen
történő közlekedés
technikáit, szabályait
nyári körülmények
között.

Megtanítja a
csoporttagoknak a hegyi
terepen történő
közlekedés alapvető
technikáit és szabályait
nyári körülmények
között.

Ismeri a vasalt
útvonalakon (via ferrata)
történő biztonságos
közlekedés technikáit és
szabályait nyári
körülmények között.

Megtanítja a
csoporttagoknak a vasalt
útvonalakon (via ferrata)
történő biztonságos
közlekedés technikáit és
szabályait nyári
körülmények között.

Figyelemmel kíséri és
támogatja a csoport tagok
haladását.

Felelősséggel tartozik a
vezetett csoport
biztonságáért.

Ismeri a hegyi
környezetben nyáron
alkalmazható ruházatot,
általános túrafelszerelést.

Szakszerűen tájékoztatja
a csoport tagjait a nyáron
alkalmazható ruházatra és
az általános
túrafelszerelések
használatára
vonatkozóan.

Figyelemmel kíséri a
csoport ruházatának és
túrafelszerelésének
kiválasztását,
használhatóságát és
épségét.

Az információk
ismeretében felelősen
dönt a felszerelési tárgyak
és eszközök
használatáról.

Ismeri a hegyi
környezetben nyáron
alkalmazott biztonsági
felszereléseket, azok
használatának módját.

Szakszerűen alkalmazza a
biztonsági felszereléseket
és megtanítja a csoport
tagjait az útvonal
teljesítéséhez alapvetően
szükséges biztonsági
felszerelések
használatára.

Figyelemmel kíséri a
biztonsági felszerelések,
helyes kiválasztását,
állapotát, megfelelő
használatát.

Az információk
ismeretében felelősen
dönt a felszerelési tárgyak
és eszközök
használatáról.

Ismeri a túravezető által
alkalmazott biztosítási
felszereléseket, azok
használatának módját
nyári körülmények
között.

Szakszerűen alkalmazza a
biztosítási felszereléseket
és megtanítja a csoport
tagjait az útvonal
teljesítéséhez alapvetően
szükséges biztosítási
felszerelések használatára
nyári körülmények
között.

Figyelemmel kíséri a
biztosítási felszerelések
helyes kiválasztását,
állapotát, megfelelő
használatát.

Az információk
ismeretében felelősen
dönt a felszerelési tárgyak
és eszközök
használatáról.

Ismeri az alapvető
mentési sémákat,
módokat nyári
körülmények között.

Képes mentés
végrehajtására egyszerű
terepviszonyok mellett
nyári körülmények
között.

Ismeri a via ferratákon
történő mentési módokat
nyári körülmények
között.

Képes mentés
végrehajtására via
ferratákon nyári
körülmények között.

Ismeri a a kötél
használatával, meredek
terepen történő mentés
módszereit nyári
körülmények között.

Képes kötél
használatával, meredek
terepen történő mentés
végrehajtására nyári
körülmények között.

Ismeri a önmentés
módszereit nyári
körülmények között.

Képes önmentés
végrehajtására nyári
körülmények között.
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Ismeri a húzórendszerek
felépítését és
használatának módját.

Képes húzórendszer
kialakítására és
alkalmazására.

Ismeri a sérült
szállításának módszereit
nyári körülmények
között.

Képes a sérült szállításra
alkalmas helyzetbe
hozására, szükség esetén
szállítására a
körülményeknek
megfelelő módszerek
alkalmazásával nyári
körülmények között.

Ismeri a segélykérés
lebonyolítását, a mentés
szervezését és
koordinálását, mind a
csoporttagok mind a
mentők tekintetében földi
és légi mentés
(helikopter) esetén.

Képes elemi segélykérést
kezdeményezni, s csoport
tagjait koordinálni, a
mentő egységekkel
együttműködni földi és
légi mentés (helikopter)
esetén.

Ismeri a segélykérésnél
alkalmazott
kommunikációs
eszközöket (rádió adóvevő, mobiltelefon,
műholdas telefon,
EPIRBs)

Képes segélykérő hívást
lebonyolítani
kommunikációs eszközök
(rádió adó-vevő,
mobiltelefon, műholdas
telefon EPIRBs)
alkalmazásával.

Ismeri a segélykérő hívás
során alkalmazott
alapvető angol nyelvű
kommunikációs
fordulatokat.

Képes segélykérő hívás
során alapvető
információk megadására
angol nyelven.

Tájékozott a túra
résztvevőinek fizikai
állapotával, pihenési és
ellátási igényeivel
kapcsolatban.

Gondoskodik a túra
résztvevőinek megfelelő
terheléséről, pihenéséről
és ellátásáról.

Ismeri a túravezetés és
tervezés szempontjából
elengedhetetlen, a
tájékozódást segítő
eszközök működését és
azok használatát.

Eredményesen használja
a tájékozódáshoz
szükséges eszközöket,
képes a tájékozódásra,
rossz időjárási és látási
körülmények esetén is, a
túra folyamán,
folyamatosan tisztában
van tartózkodási helyével
és a további
útvonalvezetési
lehetőségekkel.

Ismeri a nyári, hegyi
környezet jellemző
időjárási viszonyait,
annak alkotóelemeit, az
időjárási rendszereket és
azok működési elveit,
hatásait.

Képes a túrát az időjárási
viszonyoknak
megfelelően tervezni és
vezetni.

Szem előtt tartja a
csoporttagok igényeit.
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Önállóan tájékozódik a
túravezetésnél és
tervezésnél rendelkezésre
álló eszközök
segítségével.
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Ismeri az időjárás
változást jelző
jelenségeket, az időjárás
előrejelzési rendszereket.

A túra tervezésekor és a
túra folyamán,
folyamatosan képes
analizálni az időjárást, és
annak változása esetén
képes döntést hozni.

Ismeri a hegyi környezet
flóráját, faunáját,
tisztában van a
mindenkori természet-, és
környezetvédelmi
szabályokkal,
korlátozásokkal.

Képes a természeti
környezetet legkevésbé
zavaró túra tervezésére és
vezetésére, a természeti
értékek közvetítésére, a
környezettudatos túrázói
magatartás kialakítására.

Környezettudatos
magatartást képvisel
mind túratervezésnél
mind túravezetés közben.

Ismeri a kommunikáció
lényegét, formáit,
szabályszerűségeit, az
túravezetés közben
alkalmazható
kommunikációs sémákat.

Érthető eligazítást ad a
csoportnak az útról és az
ütemtervről, a túra során
folyamatosan érthető
jelzéseket ad, érthetően
kommunikál a csoport
tagokkal.

Igyekszik empatikusan és
a helyzetnek megfelelően
nyitottan reagálni a
csoporttagok kérdéseire,
problémáira.

A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll
Nem

22/32. oldal
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3.7.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00223-18-18 4 05 3 /M-07

A programkövetelmény modul
megnevezése

Túlélés a hegyekben, bivakolás nyári környezetben

3.7.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

70

100

Elméleti képzés idő aránya (%)

10

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

90

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.7.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Ismeri a bivak szállás
(természetes menedékek)
típusait,
megtervezésének,
lehetőségeit, módszereit,
felépítésének,
berendezésének módját,
lehetséges veszélyeit
nyári körülmények
között.

Képes előre tervezett és
nem tervezett (kényszer)
bivak építésére,
berendezésére nyári
körülmények között.

Maximálisan törekszik a
(menedék) bivak
biztonságos kialakítására.

Ismeri a szervezési és
kommunikációs
feladatokat nehéz
időjárási viszonyok
között, külső támogatás
és utánpótlás nélkül nyári
időszakban.

Képes irányítani és
megszervezni a csoport
túléléséhez,
bivakolásához szükséges
tevékenységet.

Figyelembe veszi a
csoport tagjainak
mentális és fizikai
korlátait, tűrőképességét,
testreszabott feladatok ad.

23/32. oldal

Felelősség, autonómia

Önállóan és felelősen
dönt a bivak
kialakításának helyéről,
felépítéséről,
berendezéséről.
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Ismeri a nyári hegyi
környezetben történő
eredményes túléléshez
szükséges felszerelést,
szerszámokat, táborozási
technikákat.

A megfelelő szerszámok,
felszerelések és
táborozási technikák
alkalmazásával képes
gondoskodni a csoportról
és önmagáról nehéz
időjárási viszonyok
között külső támogatás és
utánpótlás nélkül.

Ismeri a nyári hegyi
környezetben történő
eredményes túléléshez
szükséges tűzgyújtási
technikákat.

Képes a körülményeknek
megfelelően a tűzgyújtás
végrehajtására.

Ismeri az alapvető
higiéniás szükségletek
(testápolás, lábápolás,
fogápolás) és csoportos
higiéniás szükségletek
(hulladék, mosogatás,
tisztálkodás, tábori WC)
biztosításának
lehetőségeit, módszereit
nyári körülmények
között.

Képes az alapvető
higiéniás szükségletek
Figyelembe veszi a
(hulladék, tisztálkodás,
csoporttagok eltérő
tábori WC) biztosításának
higiéniás szükségleteit.
megteremtésére nyári
körülmények között.

Tájékozott a túra
résztvevőinek fizikai és
mentális állapotával,
pihenési és ellátási
igényeivel kapcsolatban.

A körülményeknek
megfelelően gondoskodik Figyelembe veszi a
a túra résztvevőinek
csoporttagok eltérő
pihenéséről, megfelelő
igényeit.
ellátásáról.

Ismeri a nyári hegyi
környezetben történő
eredményes
előrejutáshoz,
útkereséshez,
tájékozódáshoz szükséges
módszereket.

Képes a nyári hegyi
környezetben történő
eredményes
előrejutáshoz,
útkereséshez,
tájékozódáshoz szükséges
módszerek
alkalmazására.

Ismeri a túraútvonalat
keresztező folyón történő
átkelés módszereit.

Képes a csoport
átvezetésére, biztosítására
folyó keresztezésekor,
megfelelő technikák
variációinak
használatával.

Maximálisan szem előtt
tartja a csoport
biztonságát folyón
történő átkeléskor.

Ismeri a nyári hegyi
környezetben történő
eredményes túléléshez
szükséges táplálék és
folyadék beszerzésének
és elkészítésének
szabályait és módszereit.

A körülményeknek
megfelelően képes
gondoskodni a túléléshez
szükséges táplálék és
folyadék beszerzéséről és
elkészítéséről.

Maximálisan szem előtt
tartja a csoport
szükségleteit a szervezés
során.

Tudja hogyan kell
gondoskodni egy- és több
napos nyári túrák esetén a
felszerelések, az étel és
ital biztosításáról.

Gondoskodik egy- és
több napos nyári túrák
esetén a felszerelések, az
étel és ital és
biztosításáról.

Maximálisan szem előtt
tartja a csoport
szükségleteit a szervezés
során.

Tudatában van a
tűzgyújtás veszélyeinek.
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Felelősen, a körülmények
figyelembevételével dönt
a tűzgyújtásról.
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Gondoskodik egy- és
több napos nyári túrák
Tudja hogyan kell
esetén a szállás
gondoskodni egy- és több
biztosításáról, tájékoztatja
napos nyári túrák esetén a
a túrázókat a szállás
szállás biztosításáról.
megközelítésének
módjáról.

Maximálisan szem előtt
tartja a csoport
szükségleteit a szervezés
során.

Képes nyári körülmények
között a hegyekben több
napos gyalogtúrák,
trekking túrák, állótábor,
vándortáborok,
expedíciók
megszervezésére és
lebonyolítására.

Maximálisan szem előtt
tartja a csoport
szükségleteit a a
szervezés és lebonyolítás
során.

Ismeri a gyalogtúrák,
trekking túrák,
állótáborok,
vándortáborok,
expedíciók
megszervezésének és
lebonyolításának módját.

A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll
Nem

25/32. oldal
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3.8.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00223-18-18 4 05 3 /M-08

A programkövetelmény modul
megnevezése

Túravezetés, biztonság és mentés – téli környezetben

3.8.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

100

140

Elméleti képzés idő aránya (%)

20

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

80

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.8.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Ismeri a hegyi
túratervezés folyamatát, a
túratervezés eszközeit,
lépéseit téli körülmények
között.

Képes a túra szakszerű
megtervezésére, a túra
körülményektől függő,
útközben történő
folyamatos
újratervezésére téli
körülmények között.

Ismeri a túra vezetésének
szakszerű és biztonságos
módszereit téli
körülmények között.

Szakszerűen segíti a
csoporttagokat a
kiválasztott útvonal
balesetmentes
teljesítésében téli
körülmények között.

Képes a téli
veszélyhelyzetek
Ismeri a téli környezetben elkerülésére, veszély
jellemzően előforduló
esetén a lehetőségekhez
veszélyeket,
és a körülményekhez
veszélyhelyzeteket.
mérten képes a
csoporttagok épségének
megóvására.

Felelősség, autonómia

A tervezés során
figyelembe veszi a
kiválasztott hegység
adottságait, az ügyfelek
képességeit és az aktuális
időjárási körülményeket,
terepadottságokat.

A körülmények
ismeretében és a
megfelelő eszközök
használatával önállóan,
felelősen tervezi meg a
túra útvonalát.

A vezetett csoport
biztonságát maximálisan
szem előtt tartja.

A körülmények
ismeretében önállóan,
felelősen hoz döntést a
túra megkezdéséről,
folytatásáról,
megszakításáról.

Törekszik a veszélyek
elkerülésére, a
kockázatok
minimalizálására.

A körülmények
ismeretében önállóan, hoz
döntést a veszélyhelyzet
elkerüléséről, megfelelő
kezeléséről.

26/32. oldal
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Törekszik a hóviszonyok
és a lavinaveszély
objektív értékelésére.

A körülmények
ismeretében önállóan hoz
döntést a
veszélyhelyzetek
elkerüléséről, megfelelő
kezeléséről.

Képes a lavinaveszély
megítélési módszereket
alkalmazni, a
lavinaveszélyt felismerni.

Törekszik a veszélyek
elkerülésére, a
kockázatok
minimalizálására.

A körülmények
ismeretében önállóan hoz
döntést a
veszélyhelyzetek
elkerüléséről, megfelelő
kezeléséről.

Ismeri a hegyi terepen
történő közlekedés
technikáit és szabályait
téli körülmények között.

Megtanítja a
csoporttagoknak a hegyi
terepen történő
közlekedés alapvető
szabályait téli
körülmények között.

Figyelemmel kíséri és
támogatja a csoport tagok
haladását.

Ismeri a vasalt
útvonalakon (via ferrata)
történő biztonságos
közlekedés szabályait téli
körülmények között.

Megtanítja a
csoporttagoknak a vasalt
útvonalakon (via ferrata)
történő biztonságos
közlekedés szabályait téli
körülmények között.

Ismeri a hegyi
környezetben télen
alkalmazható ruházatot,
általános túrafelszerelést.

Szakszerűen tájékoztatja
a csoport tagjait a télen
alkalmazható ruházatra és
az általános
túrafelszerelések
használatára
vonatkozóan.

Ismeri a lavina
előrejelzést, és a
hóhelyzet jellemző
adatait.

Megszerzi és értelmezi a
lavina előrejelzést és a
hóhelyzetet.

Ismeri a lavinafajtákat, a
lavinák kialakulását
befolyásoló és kiváltó
tényezőket.

Képes a lavinaveszély
kialakulásának
hatásmechanizmusának
megértésére és
magyarázatára.

Ismeri a hótakaró
elemzésének módszereit.
(hóprofil készítés, CT,
ECT) és azok
értelmezését.

Képes a hótakaró
elemzésére, a szerzett
információk
értelmezésére.

Ismeri a döntéshozási
módszereket és azok
alkalmazását
lavinaveszélyes (téli)
hegyi környezetben(3*3
rács mint redukciós
módszer, grafikus
redukciómódszer).

Figyelemmel kíséri a
csoport ruházatának és
túrafelszerelésének
kiválasztását,
használhatóságát és
épségét.

Szakszerűen alkalmazza a
Ismeri a hótalpak fajtáit, a
Figyelemmel kíséri a
hótalpakat és megtanítja a
hótalpak szakszerű
hótalpak épségét,
csoport tagjait a hótalpak
használatát.
megfelelő használatát.
megfelelő használatára.
Ismeri a hegyi
környezetben télen
alkalmazott biztonsági
felszereléseket, azok
használatának módját.

Szakszerűen alkalmazza a
biztonsági felszereléseket
és megtanítja a csoport
tagjait az útvonal
teljesítéséhez alapvetően
szükséges biztonsági
felszerelések
használatára.

Figyelemmel kíséri a
biztonsági felszerelések,
helyes kiválasztását,
állapotát, megfelelő
használatát.
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Az információk
ismeretében felelősen
dönt a felszerelési tárgyak
és eszközök
használatáról.
Az információk
ismeretében felelősen
dönt a hótalpak
használatáról.
Az információk
ismeretében felelősen
dönt a felszerelési tárgyak
és eszközök
használatáról.
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Ismeri a túravezető által
alkalmazott biztosítási
felszereléseket, azok
használatának módját téli
körülmények között

Szakszerűen alkalmazza a
biztosítási felszereléseket
és megtanítja a csoport
tagjait az útvonal
teljesítéséhez alapvetően
szükséges biztosítási
felszerelések használatára
téli körülmények között.

Figyelemmel kíséri a
biztosítási felszerelések,
helyes kiválasztását,
állapotát, megfelelő
használatát.

Ismeri a túracsákány és
hágóvas fajtáit, azok
technikáit.

Képes a túracsákány és
hágóvas technikák
alkalmazására,
bemutatására, oktatására.

Figyelemmel kíséri az
eszközök állapotát és
használatát, a megfelelő
technikák alkalmazását.

Ismeri az alapvető
mentési sémákat,
módokat téli
körülmények között.

Képes mentés
végrehajtására egyszerű
terepviszonyok mellett
téli körülmények között.

A mentés során önmaga
és a csoport nyugalmának
megőrzésére, higgadt
cselekvésre törekszik.

Ismeri a lavinamentés
során alkalmazható
eszközöket (szonda,
jeladó, lapát) használatuk
módját.

Képes keresést végezni
lavina jeladó
segítségével.

Ismeri a lavinamentés
során alkalmazható
módszereket.

Képes lokalizálni és
(kiásni) menteni az
eltemetett áldozatot.

Ismeri a a kötél
használatával, meredek
terepen történő mentés
módszereit téli
körülmények között.

Képes kötél
használatával, meredek
terepen történő mentés
végrehajtására téli
körülmények között.

Ismeri a önmentés
módszereit téli
körülmények között.

Képes önmentés
végrehajtására téli
körülmények között.

Ismeri a hasadékból
történő mentés
módszereit.

Képes hasadékból mentés
történő mentés
végrehajtására.

Ismeri a sérült
szállításának módszereit
téli körülmények között.

Képes a sérült szállításra
alkalmas helyzetbe
hozására, szükség esetén
szállítására a
körülményeknek
megfelelő módszerek
alkalmazásával.

Tudja hogyan kell
gondoskodni egy- és több
napos téli túrák esetén a
felszerelések, az étel és
ital és szállás
biztosításának
megszervezéséről.

Gondoskodik egy- és
több téli napos túrák
esetén a felszerelések, az
étel és ital és szállás
biztosításáról.

Szem előtt tartja csoport
szükségleteit a szervezés
során.
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Az információk
ismeretében felelősen
dönt a felszerelési tárgyak
és eszközök
használatáról.
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Ismeri a téli hegyi
környezetet, mint
különösen érzékeny
életteret, a téli hegyi
körülmények között élő
állatok túléléshez
elengedhetetlen
szükségleteit.

Képes a természeti
környezetet legkevésbé
zavaró téli túra
tervezésére és vezetésére.

Tisztában van a
mindenkori természet-, és
környezetvédelmi
szabályokkal,
korlátozásokkal.

Képes a természet és
környezetvédelmi
előírások betartására,
betartatására.

Ismeri a téli hegyi
időjárás jellemző
alkotóelemeit, jelenségeit
és képes értelmezni
azokat.

Képes a túrát az időjárási
viszonyoknak
megfelelően tervezni és
vezetni.

Ismeri az időjárás
változást jelző
jelenségeket, az időjárás
előrejelzési rendszereket,
felismeri és értelmezi az
időjárás változásra utaló
jeleket.

A túra tervezésekor és a
túra folyamán,
folyamatosan képes
analizálni az időjárást, és
annak változása esetén
képes döntést hozni.

Törekszik a természeti
értékek közvetítésére, a
környezettudatos túrázói
magatartás kialakítására.

A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll
Nem

29/32. oldal
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3.9.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00223-18-18 4 05 3 /M-09

A programkövetelmény modul
megnevezése

Túlélés a hegyekben, bivakolás téli környezetben

3.9.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

40

60

Elméleti képzés idő aránya (%)

10

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

90

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.9.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Ismeri a bivak szállás
típusait,
megtervezésének,
lehetőségeit, módszereit,
felépítésének,
berendezésének módját,
lehetséges veszélyeit téli
körülmények között.

Képes tervezett és nem
tervezett bivak építésére,
berendezésére téli
körülmények között.

Maximálisan törekszik a
bivak biztonságos
kialakítására.

Ismeri a szervezési és
kommunikációs
feladatokat nehéz
időjárási viszonyok
között, külső támogatás
és utánpótlás nélkül téli
időszakban.

Képes irányítani és
megszervezni a csoport
túléléséhez,
bivakolásához szükséges
tevékenységet téli
körülmények között.

Figyelembe veszi a
csoport tagjainak
mentális és fizikai
korlátait, tűrőképességét,
testreszabott feladatok ad.
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Felelősség, autonómia
Önállóan és felelősen
dönt a bivak
kialakításának helyéről,
felépítéséről,
berendezéséről.
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Ismeri a téli hegyi
környezetben történő
eredményes túléléshez
szükséges felszerelést,
szerszámokat, táborozási
technikákat.

A megfelelő szerszámok,
felszerelések és
táborozási technikák
alkalmazásával képes
gondoskodni a csoportról
és önmagáról télen nehéz
időjárási viszonyok
között külső támogatás és
utánpótlás nélkül.

Ismeri a téli hegyi
környezetben történő
eredményes túléléshez
szükséges tűzgyújtási
technikákat.

Képes a körülményeknek
megfelelően a tűzgyújtás
végrehajtására téli
időszakban.

Ismeri az alapvető
higiéniás szükségletek
(testápolás, lábápolás,
fogápolás) és csoportos
higiéniás szükségletek
(hulladék, mosogatás,
tisztálkodás, tábori WC)
biztosításának
lehetőségeit, módszereit
téli körülmények között.

Képes az alapvető
higiéniás szükségletek
Figyelembe veszi a
(hulladék, tisztálkodás,
csoporttagok eltérő
tábori WC) biztosításának
higiéniás szükségleteit.
megteremtésére téli
körülmények között.

Tájékozott a túra
résztvevőinek fizikai és
mentális állapotával,
pihenési és ellátási
igényeivel kapcsolatban.

A körülményeknek
megfelelően gondoskodik Figyelembe veszi a
a túra résztvevőinek
csoporttagok eltérő
pihenéséről, megfelelő
igényeit.
ellátásáról.

Ismeri a téli hegyi
környezetben történő
eredményes
előrejutáshoz,
útkereséshez,
tájékozódáshoz szükséges
módszereket.

Képes a téli hegyi
környezetben történő
eredményes
előrejutáshoz,
útkereséshez,
tájékozódáshoz szükséges
módszerek
alkalmazására.

Ismeri a téli hegyi
környezetben történő
eredményes túléléshez
szükséges táplálék és
folyadék beszerzésének
és elkészítésének
szabályait és módszereit.

A körülményeknek
megfelelően képes
gondoskodni a túléléshez
szükséges táplálék és
folyadék beszerzéséről és
elkészítéséről téli hegyi
környezetben.

Maximálisan szem előtt
tartja a csoport
szükségleteit a szervezés
során.

Tudja hogyan kell
gondoskodni egy- és több
napos téli túrák esetén a
felszerelések, az étel és
ital biztosításáról.

Gondoskodik egy- és
több napos téli túrák
esetén a felszerelések, az
étel és ital és
biztosításáról.

Maximálisan szem előtt
tartja a csoport
szükségleteit a szervezés
során.

Tudja hogyan kell
gondoskodni egy- és több
napos téli túrák esetén a
szállás biztosításáról.

Gondoskodik egy- és
több napos téli túrák
esetén a szállás
biztosításáról, tájékoztatja
a túrázókat a szállás
megközelítésének
módjáról.

Maximálisan szem előtt
tartja a csoport
szükségleteit a szervezés
során.

Tudatában van a
tűzgyújtás veszélyeinek.
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Felelősen, a körülmények
figyelembevételével dönt
a tűzgyújtásról.
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Ismeri a gyalogtúrák,
trekking túrák,
állótáborok,
vándortáborok,
expedíciók
megszervezésének és
lebonyolításának módját
téli körülmények között.

Képes téli körülmények
között a hegyekben több
napos gyalogtúrák,
trekking túrák, állótábor,
vándortáborok,
expedíciók
megszervezésére és
lebonyolítására.

Maximálisan szem előtt
tartja a csoport
szükségleteit a szervezés
és lebonyolítás során.

A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll
Nem
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