
 

Felhívás 
az Palócföldtől a Dunakanyarig Kerékpáros Vándortábor túrakísérői feladatainak 

ellátására 

 

A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) keresi azokat a kerékpáros túrázást szerető 
és abban jártas kerékpárosokat, akik szívesen részt vesznek az ország minden részéből érkező 
általános iskolai felsős és középiskolai diákokból álló csoportok kíséretében. A csoportok 17 és 28 fő 
közötti létszámúak, a tagjai legalább 12 évesek. Minden csoportot legalább két, szakképzett, a túráért 
felelős tanár/felnőtt felügyel. Így a túrakísérők elsődleges feladata, hogy jól ismerje az útvonalat és 
vezesse a csoportokat. 

A 18 turnus 2018. június 22. és 2018. augusztus 8. között indul, változatos indulási nappal. A túra 7 
napos (6 éjszakás). Az útvonal/szálláshelyek: Salgótarján (Salgóbánya), Szécsény, Hollókő, Bánk, 
Szokolya, Esztergom (Dorog). 

A túrakisérő teljes ellátást (szállás, étkezés, szükség esetén kerékpár) kap, valamint megbízási 
szerződéssel további br. 70.000 Ft/túra díjban részesül (aki egyéni vállalkozó, azzal is tudunk 
szerződést kötni, de csak vele, nem a szomszéd nénivel, aki „hoz számlát”. 

A túrakísérő kiemelt feladatairól a következő oldalon olvashatsz. 

Elvárások:  

- felnőtt korú 
- gyakorlott kerékpáros, aki rendszeresen részt vesz túrákon vagy vezetett túrát;  
- részt vesz a kétnapos útvonalbejáráson (amelyen a szállást és a vacsora költségét a 

MAKETUSZ biztosítja). 
- Az útvonalbejárások tervezett időpontja: 2018. június 2-3. (szombat-vasárnap); tartalék 

lehetőség a jelentkezések függvényében lesz. 
- vállal legalább egy túravezetést (többet is lehet!) és egy tartalék túravezetést (ha a beosztott 

túravezetővel valami történne, természetesen ebben az esetben a túrakísérőknek járó díjazás 
fejében) 

Ha érdekel: 

Jelentkezz ezen a google űrlapon: https://goo.gl/forms/b2oEChQq9iLlZNpv1 

Ha kérdésed van: 
 Pénzes Erzsébet 20/97 89 283 penzes.erzsebet@maketusz.hu 

Novák Péter 20/318-6939 novakpeter1974@gmail.com 

Ha többet akarsz megtudni a programról és a túráról: 
www.bringasvandor.hu  

 

A túrakísérők kiemelt feladatai 

1. részt vesz a 2 napos, a megrendelő képviselője által jóváhagyott időpontban megvalósított 
útvonalbejárásán (a bejáráshoz szükséges kerékpárt a résztvevő biztosítja, az egyéb feltételeket 
(szállás, vacsora) a Megrendelő biztosítja) 

2. részt vesz a tábor megvalósításához kapcsolódó szakmai egyeztetéseken (helyszíne: Budapest, 
maximum 2 alkalom) 

3. biztosítja a szerződéskötéshez szükséges személyes adatokat és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a 
MAKETUSZ, mint a program szakmai felelős szervezete, is kezelje azokat 

http://www.bringasvandor.hu/


 

4. a túra előtt a feladatellátásához kapcsolódó szerződést aláírja, a túrát követően 
rövid szakmai beszámolót készít (amely alapja a teljesítési igazolásának és a kifizetésnek) 

5. a túra indítási napján, a csoport érkezésekor, a kiindulási állomáson 
(Salgótarján) a túra teljes megvalósításához szükséges felszereléssel és állapotban megjelenik (az túrára 
utazás és a hazautazás saját költségen történik) 

6. az indítás napján közreműködik a kerékpárok kiosztásában, kiválasztásában; szükség esetén azok 
méretre állításában a túra kezdetekor; ehhez a szükséges szerszámokat a MAKETUSZ képviselőjétől 
átveszi, a túra végén átadja 

7. a túra során a MAKETUSZ képviselőjétől átveszi az elsősegélycsomagot; amennyiben a túra során a 
csomagra szükség volt az elsősegélycsomagra, a MAKETUSZ képviselőjének jelzi azt a pótlás céljából 

8. a túra során, annak végéig (a csoport elutazásáig) együtt mozog a csoporttal, a kerékpározás során a 
biztonságos, csoportos kerékpározáshoz szükséges feltételeket a túravezetőkkel egyeztetve és közösen 
biztosítja 

9. a csoportot csak a szállásokon, a túrán résztvevő túravezető tanárokkal egyeztetett módon és 
feltételekkel hagyja csak el; ebben az esetben legkésőbb a következő napi induláskor a szerződött 
feladatát teljesíthető állapotban és időpontban újra rendelkezésre áll. 

10. vállalja, hogy megismeri és ismeri a túra teljes útvonalát és a túra során a csoporttal egyeztetett, 
ésszerűség határain belüli alternatív útvonalakat (pl. erdei utak, rövid kitérők) 

11. a túra előtt egyezteti a túrához kapcsolódó egyéb programokat (azok tartalma, időpontja, helyszíne) az 
útvonalfelelőssel; az előre egyeztetett programok kezdési időpontját figyelembe veszi a napi 
túratervben 

12. minden este egyezteti a túravezetőkkel a következő napi programot és útvonalat; attól nem tér el; az 
egyeztetés során felhívja a figyelmét a túravezetőknek az útvonal sajátosságaira, lehetséges 
kockázataira (pl. nagylejtőszögű emelkedők/lejtők; rossz minőségű út, stb.) 

13. a túra során, szükség esetén kisebb műszaki hibákat javít (defekt, meglazult csavar, stb.); szükség 
esetén dönt a kerékpár cseréjéről és megszervezi azt;  

14. egyezteti a leszakadók (kerékpár meghibásodása; bukás, stb.) felnőtt (túravezető) biztosítását; 
egyezteti a lehetséges találkozási pontot; szükség esetén, intézkedik a probléma megoldása érdekében 

15. a túra során felmerült esetleges problémákról (műszaki hiba, bármi, ami akadályozta a napi program 
megvalósítását, esetleg sérüléshez, balesethez vezetett) és azok megoldásáról rövid, szöveges 
feljegyzést készít (lehetőség szerint azon a napon, amikor megtörtént) 

16. minden este, a szálláshelyen a túra résztvevőivel közösen átnézi a kerékpárokat; dönt az esetleges 
cseréről és megszervezi a cserekerékpár szállítását; szükség esetén az apróbb javításokat elvégzi vagy 
közreműködik a javításban 

17. szükség esetén közreműködik az elsősegélynyújtásban; gondoskodik orvos/mentő biztosításáról, 
értesítéséről 

18. a túra végén a résztvevőktől átveszi a kerékpárokat és azokat átadja a kerékpárokat szállítók részére; a 
kerékpárok meghibásodását, javítási szükségletét jelzi a kerékpárszállítók felé 

19. útközben a csoportos programok megvalósítása során gondoskodik a kerékpáros őrzéséről 

20. betartja és betartatja a napi programot, időtervet, a kerékpáros túrák során elvárható viselkedési 
normákat, KRESZ és közlekedési szabályokat 

21. mennyiben a túrakísérői feladatokat nem tudja ellátni, haladéktalanul jelzi azt a túrakísérők 
vezetőjének, segít a helyettesítés megszervezésében és megvalósításban 


