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HONVÉDELMI TÁBOROZÁSI   FELHÍVÁS 

 

 

 

 

A  Honvédelmi Sportszövetség és a Magyar Tartalékosok Szövetsége Borsod 

Megyei Elnöksége  „Honvédelmi Táborozásra”  hívja az egyetemek nappali 

tagozatán tanulókat a Nagybarcai lőtér és a Bánvölgye Vendégházba. 

Az egyhetes táborozás részvételi költsége: INGYENES 

A korlátozott  számú  jelentkezés miatt  a jelentkezések beérkezési sorrendje 

alapján  kerül elfogadásra a részvétel. 

A jelentkezéshez a következő adatokat kérjük beküldeni: 

                            Név: 

Szül. hely, év hó, nap 
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Anyja neve: 

Szig.sz. 

Hallgatói jogviszony igazolása 

A beküldés címe: borsodaz@matasz.com    

Érdeklődés:    Pető   Sándor MATASZ BAZ Megyei Elnök  

                         tel.: +36 20 777 9805 

 A táborba elhelyezést nyerők  saját sportfelszerelést és egyéni tisztálkodási 

felszerelést hozzanak magukkal.   A tereptani és lőtéri gyakorlatokhoz katonai 

gyakorló ruhát biztosítunk minden résztvevőnek a táborozás idejére. 

A tábor valamennyi programja díjmentes a résztvevőknek. A résztvevőket csak az 

oda – és hazautazási költségek terhelik. 

A táborban napi háromszori étkezést biztosítunk minden résztvevőnek, továbbá egy 

ismerkedési est és egy búcsú est      kerül megrendezésre. 

A táborban a HS és a MATASZ oktatói fogják a felügyeletet gyakorolni a hallgatók  

felett. 

A táborba történő jelentkezésnél előnyt élveznek a katonai fakultáción tanulók, 

a katonai ösztöndíjasok és az ÖTT vagy ÖMT állományú tagok. 

A jelentkezés határideje: 2021.07.20. 12,oo 

A táborozás részletes programját a következő oldalak tartalmazzák. 
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A tábor általános napirendje: 

 

*kivéve éjszakai programok alkalmával 
 

A menetgyakorlatokat: túravezetővel hajtják vére a táborozók 

 

A lőtér panorámája

időpontok vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat 
6:00-7:30  ébresztő, reggeli torna, tisztálkodás 
7:30-8:00 

beérkezés 
reggeli 

8:00-9:30 elméleti foglalkozás 

9:30-12:00 
tábor nyitás, 
tájékoztató, 

 elméleti foglalkozás 
gyakorlati foglalkozás 

12:00-13:00 ebéd, pihenő ebéd, pihenő ebéd,  
tábor zárás 13:00-14:30 elméleti foglalkozás elméleti foglalkozás 

14:30-18:30 gyakorlati foglalkozás gyakorlati foglalkozás  
18:30-19:30 vacsora, pihenés vacsora, pihenés 
19:30-21:30 esti program esti program 
21:30-22:00 tisztálkodás tisztálkodás 

22:30 takarodó takarodó * 
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6:00-7:30 

Beérkezés 

Ébresztő, reggeli torna,  tisztálkodás 

7:30-8:00 Reggeli 

8:00-9:30 Elsősegély nyújtás Tereptani 
alapismeretek 

Utazás a Bánkúti 

radarállomásra 
Élménybeszámoló a 

Magyar Honvédségről 
Térképészeti 

alapismeretek ÖTT és ÖMT 
szolgálatok 
ismertetése. 

A szerződéskötés és 
ösztöndíj szerződés 

feltételei. 
9:30-12:00 

Tábor nyitás 
tájékoztató 

Filmvetítés: A 
magyar katonai 

repülés története 

Alaki foglalkozás: 
Akadálypálya 

bemutatása és 
gyakorlás 

tájékoztató a honi 
légvédelem 

működéséről, a NATO 
radarállomás 
megtekintése 

Kötéltechnikai 
feladatok: Távolság és magasság 

becslések gyakorlása 
terepen. 

12:00-13:00 Ebéd 

13:00-14:30 
Lőelméleti képzés: 

nyílt és zárt irányzék 

Túlélési ismeretek 
Harcászati program: 

akadálypálya 
leküzdése, airsoft 

bukócélokkal 

Ismerkedés a 
repüléssel (elméleti 

foglalkozás) 

Tereptani foglalkozás: 
térkép ismeret 

Filmvetítés a Magyar 
Honvédség 
feladatairól 

Táborzárás, 
hazautazás 

14:30-18:30 Lövészet: 50 m - es 

bukócélra 
Menetgyakorlat 

Gyakorlati repülés 
(résztvevőnként 10 

perc) 

mozgás végrehajtása 
a terepen 

Pisztoly lövészet 25 m 
- es lőpályán 
bukócélokra. 

18:30-19:30 Vacsora 
 

19:30-21:30 Esti program (közösségi rendezvények)  
Éjszakai 

menetgyakorlat 
Búcsú este 

 

21:30-22:00 Tisztálkodás 
 

22:30 Takarodó 

 


