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BEVEZETÉS 
 

Kedves Ifjúságsegítő Kolléga! 
Kedves – táborozás iránt - Érdeklődő!  

 
 

Napjainkban is valós igényként jelenik meg a táborozás, a táboroztatás igénye. Tábort vezetni, 

szervezni azonban nem lehet közfelkiáltás, hirtelen fellángolás alapján, mert a gyermekekkel, 

fiatalokkal való – elsősorban szünidei - tevékenység komoly elméleti, de főleg gyakorlati 

tapasztalatokat kíván. 

 

A kiadvány írója táborlakóként, majd 1981-től - néhány év megszakításával - folyamatosan 

dolgozott vezetőségi tagként, illetve első számú vezetőként táborokban. Saját gyakorlati 

tapasztalatai alapján kíván muníciót adni az ifjúságsegítőknek és az érdeklődőknek.  

 

A kiadvány áttekinti: 

• a tábor előkészítésének, szervezésének főbb kérdéseit; 

• a tábor lebonyolításának módszertanát; 

• a tábor értékelésének szükségességét. 

 

Vázlatosan elemzi tehát a táborok vezetésével, szervezésével összefüggő feladatokat, a 

gyakorlati tudnivalókat, ezáltal egyfajta követhető lépéssort, algoritmust kínál tábortípustól 

függetlenül. Magyarul: mi mindenre kell addig is gondolni, amíg megszervezünk, levezetünk 

egy tábort. 

 

A kiadvány a szerző a BDF, PTK EFK SZKK által 1999-ben kiadott módszertani jegyzete 

felhasználásával készült. 

 

Bízunk abban, hogy a következő oldalakat hasznosan forgathatják az ifjúságsegítők mellett a 

tanárok, tanítók, szociális munkások, szülők, civil önkéntesek, akik közül - reméljük - mind 

többen segítik majd a gyerekek és fiatalok táborozását. 

 
 
                                                                                                                     Bodor Tamás  
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I. 
A TÁBOR ELŐKÉSZÍTÉSE, SZERVEZÉSE 

 
 
1.  A tábor fogalma, céljának, típusának meghatározása  
 
A tábor, mint az ifjúságsegítés eszköze, sajátos szocializációs, közösségfejlesztő és nevelési 
szintér, amely élményszerzéssel, a tábori programokba integrált képzésekkel, tartalmas és 
értékteremtő szabadidős programokkal járul hozzá a fiatalok személyiségének fejlődéséhez. A 
táborozási lehetőség egyúttal természetbeni juttatás, egyedüli üdülési lehetőség is a nehéz 
körülmények között élő fiatalok számára, ezért fontos feladat és lehetőség gyermek és ifjúsági 
korosztály minél nagyobb számú eljuttatásának megszervezése és támogatása a táborokba, 
ifjúsági szálláshelyekre. 
 
A pedagógiai szakirodalom vonatkozó idézeteinek összegyűjtése nélkül is belátható tény: a 
táborozásra való felkészülés első láncszeme csak a cél megfogalmazása lehet. Hiszen nemcsak 
arról van szó, hogy az "emberi tevékenység egyik legjellemzőbb vonása a cél előzetes 
kialakítása", hanem arról is: mindig tudnunk kell, mi az értelme, rendeltetése munkánknak. 
Felelősségünk azért különleges súlyú, mert gyermekekkel dolgozunk, s minden törekvésünk 
kihatással van rájuk. Másrészt a felkészülést, a táborszervezés folyamatát is ehhez kell 
igazítanunk.  
 
A tábor típusának meghatározása talán egyszerűbb feladat. Hiszen első megközelítésben 
(programjuk alapján) beszélhetünk:  
 

• 
• 
• 
• 

üdülő (szabadidős)-, 
munkavégzéssel egybekötött-,  
szakmai programú (tematikus), illetve 
vegyes típusú táborokról. 

 
Az üdülő, vagy szabadidős táborok - melyek a gyerekek pihenését, szórakozását szolgálják - 
alapvetően nyáron szerveződnek. Intézmények (iskolák, művelődési házak, családsegítő 
központok), önkormányzatok (települési, megyei), továbbá a civil szektor (társadalmi 
szervezetek, egyesületek, alapítványok, stb.) koordinálják, segítik a fiatalok ilyen típusú 
rekreációját.  
 
A piacgazdaság keretei között is jelentkezik kereslet a diákok idénymunka végzésére. Hiszen a 
meggy-, az almaszedés, vagy a kukoricacímerezés - adott időpontban - szezonálisan nagyobb 
munkaerő mennyiséget igényel. S ez az igény a hagyományos munkaerőpiaci eszközökkel nem 
mindig kezelhető. Ezért - bár jóval kisebb számban - ugyanis az adó és TB jogszabályok nem 
preferálják az ilyen típusú táborozást - a ma középiskolásaival, főiskolásaival szintén 
találkozhatunk a munkavégzéssel egybekötött táborokban. A kollektív munkavállalás keretei 
között - a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény lehetőségeinek megfelelően - főleg az 
iskolaszövetkezetek (esetleg: egyesületek, társadalmi szervezetek) igyekeznek szervezőként 
összekapcsolni a diákmunkaerőt és a munkaerő iránti igényt, nem egy esetben pedig maga a 
gazdálkodó (pl. mezőgazdasági rt.) bonyolítja e táborokat. Az építőtáborok hozzájárulnak a 
munka világának megismeréséhez, az interperszonális kapcsolatok kialakulásához, s a 
pénzkeresés mellett közösségi élménnyel is gazdagodnak a résztvevők. 



A legszínesebb, s egyben a legnehezebben körülírható a szakmai programú, tematikus 
programú táborok köre. Ugyanis ebben az esetben olyan felkészítő, képző, továbbképző 
formákról, illetve olyan egyéb modulokról van szó, amelyek speciális szakmai tartalommal 
bírnak. Céljuk: elméleti, gyakorlati ismeretek közvetítése, elsajátítása, alkalmazása bentlakásos 
keretek között.  
 
Sokféle céllal szerveződhetnek a szakmai programú táborok. Íme néhány példa: 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
önismereti, kommunikációs 
célja: személyiség-, önismeretfejlesztés, tág értelemben vett tanulás, társas 
készségfejlesztés, énerősítés, hátrányos helyzetű gyermekek rehabilitációja, stb. 
kortárssegítő 
célja: érzékenyítés, felkészítés ismerős kortárs csoport, veszélyeztetett osztálytársak 
segítésére, a gyermek és ifjúsági közösségek önszerveződésének elindításához és 
fejlesztéséhez szükséges ismeretek és készségek elsajátítása 
diákvezetőképző (pl. „Tanuljunk demokráciát!”) 
célja: közéletiségre nevelés, felkészítés helyi és térségi érdekképviseletre, diákjogi 
ismeretek nyújtása, a demokrácia mindennapi gyakorlatához szükséges képességek és 
készségek fejlesztése, a diákvezetők megismertetése a saját munkájukat szabályozó 
törvényekkel, rendelkezésekkel 
nemzetközi csere 
célja: interkulturális tanulás, tapasztalatcsere, nyelvtanulás 
természetvédelmi, környezetvédelmi 
célja: a környezet megismerése és a megismert értékek védelme, aktív részvételi 
lehetőség biztosítása és megszervezése 
turisztikai 
célja: az egészséges életmód megalapozása, hasznos szabadidő eltöltési lehetőség, 
honismeret, a természet aktív felfedezése, szórakozás, csoportos együttlét 
tanulmányi tevékenységgel összefüggő (pl. számítástechnikai, nyelvi, matematikai), 
illetve erdei iskola 
célja: valamely ismeret megtanulása, elsajátítása, gondolkodási struktúrák fejlesztése, 
érzelmek, attitűdök, érdeklődések felkeltése speciális körülmények között. 

• művészeti (hangszeres zenei, kórus, versmondó) 
célja: meglévő ismeret továbbfejlesztése, gyakorlás. 
 

De beszélhetünk még népművészeti, lovagló, vállalkozói ismeretekre 
felkészítő, vöröskeresztes, sport, sakk, vagy az egyre népszerűbb 
sítáborokról. És még a végtelenségig folytathatnánk a sort… A 
szervezők között szinte bárkit, bármilyen szerveződést 
megtalálhatunk: iskolát, diákönkormányzatot, társadalmi szervezetet, 
művelődési intézményt, önkormányzatot, egyesületet. Értéküket az adja, 
hogy tábori keretek között, kötetlenebb formában közvetítenek valamilyen 
szakmai tartalmat. 
 
A táborok tipizálásánál persze - sok esetben - nincsenek tiszta modellek. Az eligazodást 
szolgálhatja a következő táblázat, amely a korábban leírtakat összegzi. 
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1. számú táblázat 
 

A tábor típusa: Lehetséges célja: 
• üdülő - rekreáció: pihenés, szórakozás, sport 

- az együttes tevékenység élménye 
- társas kapcsolatok, közösségi élmény 

• munkavégző (építő) - bevezetés a munka világába 
- pénzkeresés 
- közösségi élmény 
- szocializáció 

• szakmai (tematikus) programú - speciális tartalmú gyakorlati, elméleti ismeretek nyújtása, 
elsajátítása, alkalmazása 

 
És végül: határozzuk meg a célcsoportot, továbbá azt a korosztályt, akiket várunk a táborba. 
Előbbi sok esetben ugyan a tábor típusából, céljából már következik, de pl.: "a hátrányos 
helyzetű gyermekek, fiatalok önismereti tábora" elnevezésből következően akár 6-18 évesekre 
is gondolhatunk, miközben mi felső tagozatosokra készültünk… 
 
 
2.  A táborhely kialakítása, megismerése, a helyi feltételek számbavétele
 
A tábor szervezőjének, vezetőjének tehát már kialakult célja van, tudja, milyen típusú táborba, 
miért kívánja elvinni a fiatalokat. A következő lépésben ki kell választani a megfelelő 
táborhelyet. A legegyszerűbb, s egyszersmind legbiztonságosabb az a megoldás, ha az egész 
évben működő, vagy a nagy létszámú, időszakosan működő üdülőket, táborokat választjuk. 
Ezek ugyanis - általában - kifejezetten ilyen célra épültek, megfelelnek a közegészségügyi 
feltételeknek, biztonságos elhelyezést nyújtanak, megfelelő szakmai garanciát jelentenek. Kis 
utánajárással, internetes kereséssel hamar címlistát készíthetünk a szóba jöhető, ilyen típusú 
szálláshelyekről. Táborozhatunk persze kollégiumban, de az erdő mellett, a vízparton, sátorban 
is. Ilyen esetben azonban mindig a szervező kötelessége a megfelelő feltételek megteremtése 
(illetve megteremtetése): a tábor bejelentése az illetékes hatóságoknál (helyi önkormányzat, 
ÁNTSZ, erdészet), a közegészségügyi (elhelyezés, étkezés, tisztálkodás, egészségügyi ellátás) 
előírások maradéktalan betartása, tehát a szakszerű, biztonságos üzemeltetéssel összefüggő 
valamennyi kérdés. Szögezzük le: a tábor szervezője (és vezetője) teljes felelősséggel 
tartozik a rá bízott táborozókért és a program egészéért (adalékként: a 0-14 éves 
korosztály cselekvőképtelennek, a 14-18 évesek korlátozottan cselekvőképesnek 
minősülnek a jog szempontjából). 
 
Minden esetben legalább a táborszervezőnek és a táborvezetőnek (ha a kettő nem ugyanaz) 
célszerű személyesen bejárnia a lehetséges táborhelyeket, és számba venni a helyi 
feltételeket. S erre nem elég a megküldött prospektus, a netes képanyag és ismertető vagy más 
kolléga színes elbeszélése! 
Praktikusan:  

• 

• 

Fel kell térképezni a pontos megközelíthetőséget.  
A táborhely hogyan érhető el, közúton, vasúton, mi a pontos címe, milyen veszélyek, 
problémák merülhetnek fel az utaztatás során? 
Ismerjük meg a táborhelyet!  
Nézzük meg az épületet, illetve a környezetet! Kérjünk, készítsünk alaprajzot a 
szobákról, az ágyak számáról! Tervezzük meg a felállítandó sátrak helyét! (Utóbbi 
esetben gondoljunk arra, hogy a hálóhelyiségekben a matracokat nem szabad 
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• 

• 

• 

• 

• 

közvetlenül a földre helyezni.) Járjuk végig az étkezőt, a zuhanyozót és az 
illemhelyet! (Sátortábornál, vándortábornál is rendelet írja elő az alapvető 
egészségügyi feltételeket.) Az elemi higiénés szempontokat mindig tartsuk szem előtt, 
abból ne engedjünk, komoly veszélyforrásokat kerülhetünk el. Egyeztessük az étlapot, 
az étkezési időpontokat, győződjünk meg a speciális igények teljesíthetőségének 
feltételrendszeréről! (Életkori sajátosság, vegetáriánus-diétás étkezés, 
lisztérzékenység, tejallergia, stb.) Nem maradhat el - ha van ilyen - a közösségi 
helyiségek bejárása (foglalkozások, esti programok, tv-nézés helye), a sportolással 
összefüggő területek, sportpályák megtekintése és az úszási-fürdési, kirándulási 
lehetőségek megismerése sem.  
Személyes kapcsolatot kell kialakítani az üdülő, intézmény vezetőjével, gondnokával, 
a táborhely tulajdonosával, kezelőjével, képviselőjével - egyszóval azzal a partnerrel, 
akihez a táborozás során felelős személyként fordulhatunk (név, telefonszám, 
elérhetőség). 
Tudnunk kell az egészségügyi ellátás módját. A tábor létszáma - a vonatkozó 
jogszabályok alapján - meghatározza, hogy saját, vagy a lakosság alapellátását végző 
helyi orvossal biztosítandó az egészségügyi felügyelet. A táborszervezőknek 
kötelességük írásban tájékoztatni a táborvezetőket - szükség esetén - a nap bármely 
időszakában igénybe vehető orvosi ellátásról. Ismerjük meg az elsősegélynyújtó 
felszerelés helyét, és már ekkor gondoljunk arra: célszerű, ha a táborvezetőségben van 
egy kiképzett és felkészült elsősegélynyújtó. Gondoljunk arra, hogy alapvető 
gyógyszereket vinnünk kell magunkkal!  
Részben ehhez kapcsolódik, hogy megtudjuk a legközelebbi gyógyszertár helyét, 
nyitvatartási rendjét és az ügyeleti beosztást. 
A gyermekek (fiatalok) szüleikkel való kapcsolattartása érdekében meg kell 
szerveznünk a telefonálási lehetőséget (főleg, ha olyan helyen táborozunk, ahol nincs 
térerő, ezért a mobiltelefonok nem használhatók, illetve ha nem minden táborozó 
rendelkezik mobillal). Tapasztalataink szerint a táborhelyre történő megérkezéskor, 
továbbá hazautazás előtt hasznos a telefonbeszélgetés, mert így a szülők is 
megnyugodnak, hallják az első benyomásokat, pontosan ismerik a várható érkezés 
időpontját. Ugyanakkor sem pedagógiai, sem táborrendi okok miatt nem 
támogathatjuk az állandó telefonálgatást.  
Térképezzük fel a bevásárlási lehetőségeket (büfét) is. A táborozók innivalót, 
gyümölcsöt mindig szívesen vesznek, jól jöhet az egyéb - esetenkénti - étkezési 
kiegészítés is. Keressük meg az élelmiszer, illetve a papír-írószer boltot, tudjuk: hol 
lehet az apró-cseprő dolgokat megvenni, melyik cukrászdában készíttethetjük el a 
győztes csapat jutalmát.  

 
A táborhely bejárása előtt természetesen ismerjük meg a várható költségeket, a lehetséges 
táborozási időpontot, a turnusok beosztását. (Megjegyezni kívánjuk, hogy a tábor idejét, 
időtartamát alapvetően a táborszervező célja, a táborhely működésének gyakorlata, illetve a 

leendő résztvevők igénye, tehát a kereslet határozza meg.) Ezt követően a 
táborszervező és a leendő táborvezető együttesen döntse el, melyik 

ajánlat a kedvezőbb, tehát hol, mikor szerveződjön a tábor.  
A leírtakból is látszik, hogy - megítélésünk szerint - az az optimális 
megoldás, ha a táborvezető(k) már a táborszervezés kezdeti lépéseitől 
figyelemmel kísérheti(k) a feltételek alakulását. 
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3.  Költségtervezés 
 
Mindjárt a legelején tisztázandó kérdés, hogy kinek a feladata és felelőssége a költségtervezés, 
ki felel annak végrehajtásáért. Hiszen számtalan megoldás lehet: a választott üdülő, tábor, cég 
saját pénzügyi-számviteli csoportja bonyolítja a gazdálkodással összefüggő ügyeket, vagy a 
táborszervező dolga, esetleg a táborvezetőé, illetve a táborvezetőség gazdasági felelőséé e 
terület.  
 
A költségtervezésnél jól átgondoltan kell végigszámolnunk a várható bevételeket és 
kiadásokat.  
A bevételi oldalon jelenik meg:  
 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

a résztvevők által befizetett összeg; 
az esetleges pályázati támogatás;  
az adomány; 
a szponzoráció; 
a saját civil szervezet (egyesület, társadalmi szervezet, alapítvány), az intézmény 
(iskola, szociális intézmény, művelődési ház), a társasvállalkozás, vagy az 
önkormányzat támogatása; 
az emberi erőforrás ellenértéke (önkéntes munka). 

 
Mindehhez már tudjuk, hogy a táborhelyen az étkezésért, szállásért, a közösségi helyiségekért, 
az igénybe vett területért (stb.) mennyit fizetünk.  
 
Kiadásként tüntetjük fel:  
 

a táborhelyen kifizetendő összeget (étkezés, szállás, mosatási költség, bérleti díj, stb.); 
a táborvezetőség (személyi állomány) illetményét, tiszteletdíját, 
az útiköltség térítéseket; 
a szakmai és szabadidős programokkal összefüggő személyi és dologi költségeket. 

 
A bevétel és kiadás egyensúlya adja költségvetésünk lényegét, ebből számíthatjuk ki, hogy a 
táborozó fiatal (a résztvevő) mennyi pénzt fizet, magyarul: a tábor meghirdetésekor konkrét 
összeggel is szolgálhatunk. A 2. számú táblázat – egy 1998. évi -  egyszerűsített költségvetési 
tervet mutat be. A résztvevők befizetése, önereje igen alacsony, mivel hátrányos helyzetű 
gyermekekről van szó. A táborvezetőség díjazása is könnyen kezelhető, mert számlát nyújtanak 
be. A táborvezetőségi tagok csak abban az esetben adhatnak számlát, ha egyéni vállalkozók, 
vagy társas vállalkozás (Bt., Kft.) tevékenységében vesznek részt. Egyéb esetekben megbízási 
szerződés alapján a megállapított tiszteletdíjat – a hatályos jogszabályok szerint – levonások és 
járulékok terhelik, amelyet a költségvetési tervben meg kell jeleníteni. Ezért amennyiben 
tiszteletdíjas kifizetésekről, utalásról, gépkocsi költségtérítésről, több helyre történő kifizetésről 
van szó, kérjük előzetesen adó és TB ügyekben járatos szakember segítségét a folyamatosan 
(évenként) változó jogszabályi háttér miatt. Hiszen, ha jól terveztük meg a tábort, akkor - az 
információk birtokában - minden papír, kifizetés profi módon előkészíthető. 
 
 
 
 
 



2. számú táblázat 
 

Költségvetési terv 
(70 résztvevő, 8 fős táborvezetőség, 1 hetes turnus, szakosított program, országos tábor) 

 
Bevételek: 

1. A résztvevők befizetései 
2.000,-Ft/fő/hét x 70 fő 

140.000,-Ft

2. A területi szervezetek befizetései az általuk küldött 
gyermekek után 
30.625,-Ft x 10 régióközpont 

306.250,-Ft

3. Pályázati támogatás 200.000,-Ft
4. Az országos központ (saját szervezet) támogatása 216.250,-Ft
 ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 862.500,-Ft

 
Kiadások: 

1. A táborhelynek - utalással - kifizetendő költség 
(szállás, étkezés, mosatási költség) 8.750,-Ft/fő/hét 
70+8 fő = 78 x 8.750,-Ft 

682.500,-Ft

2. A személyi állománynak kifizetendő összeg 
táborvezető 15.000,-Ft (számla) 
szakmai vezető 12.000,-Ft (számla) 
csoportvezetők (trénerek)  

              3 x 10.000,-Ft = 30.000,-Ft (számla) 
szabadidő vezető 12.000,-Ft (számla) 
szabadidő felelősök  

2 x 8.000,-Ft = 16.000,-Ft (számla)                        
 

85.000,-Ft 

3. Útiköltség térítések (gépkocsi, vonat) 35.000,-Ft 
4. Szabadidős programok, dologi költségek 

dologi költségek (irodaszer, dekorációs eszközök)      
20.000,-Ft 

gyermekek jutalmazása 10.000,-Ft 
"Crazy" együttes 30.000,-Ft (számla) 
Kolibri Színház, baseball bemutató, egészség- 

              védelmi, mentálhigiénés program (felajánlás) 

60.000,-Ft 

 ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 862.500,-Ft
 
 

Megjegyzés : érdemes tartalékot (5-10%) is tervezni az 
előre nem látható kiadásokra! 

 

 
Példánknál maradva eljutottunk odáig, hogy tudjuk: a táborozók mindössze 2.000,-Ft-ot + 
útiköltséget fizetnek az 1 hetes szakosított programú táborért. Ugyanakkor az ifjúsági 
turizmussal kapcsolatos 1998. évi kutatás szerint a táborozás 4, 5 - 15 ezer Ft-ba került a 
gyermekeknek és szüleiknek, a táborokban az egy gyermekre, egy napra jutó átlagos részvételi 
díj 1.340,-Ft volt. (Forrás: Az ifjúsági turizmussal kapcsolatos kutatás eredményei, Student 
Diákszövetkezet BKE, 1998.) 2004-ben a táborozók már 15 - 35 ezer forintot fizetnek 
az 5 éjszakás (6 napos) tartalmas elfoglaltságért. 
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Összegezve: A költségvetést általában a táborszervező hagyja jóvá 
– lehetőség szerint kikérve a táborvezetés véleményét. A 
költségvetést és a tényleges teljesítést konkrétan a táborszervező és 
az általa megbízott gazdasági apparátus, globálisan a jogszabályokban 
erre felhatalmazott hatóságok (APEH, TB, ÁSZ) ellenőrzik, illetve ellenőrizhetik. 
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4.  Igényfelmérés, jelentkezés a táborba 
 
A meglévő információk birtokában bátran megkezdhetjük az igényfelmérést. Hiszen tudjuk 
táborunk típusát, célját, behatároltuk a célcsoportot, a résztvevő korosztályt, kiválasztottuk a 
táborhelyet, az időpontot és ismerjük a költségeket és tudjuk a tervezett programot. 
Megjegyezni kívánjuk: az igényfelmérés - a piaci logikát elfogadva - megelőzheti a korábbi 
lépéseket, ám mi abból indulunk ki, hogy a szervező már ismeri a kereslet bizonyos 
szegmensét, vagy a szervezés során a maga konkrétságában kívánja felhasználni ezt az 
információt (pl. az adott egyesület küldetése a szociálisan nehéz sorsú gyermekek 
táboroztatása; a környezetvédelmi táborokban az erdőket, patakokat, túraútvonalakat és 
környéküket tisztává, rendezetté "varázsló" kezek mögött elhivatott szervezet áll, amely 
nevelési célzatú tevékenysége mellett egyúttal közösségi hátteret is biztosít; iskola, amely saját 
diákjait viszi táborozni, hogy a tanóra mellett másfajta élménnyel, a nevelés más színterén 
építsen kapcsolatot tanár és tanuló között, stb.). 
 
Az igényfelmérés tehát aktív folyamat, melynek során a tábor iránti keresletet térképezzük 
fel. Gazdag módszertani megoldások léteznek, mi ezúttal csupán felsorolásszerűen tekintünk át 
néhányat: 

• a szervezet tagságának értesítése (hiszen pl. az egyesületek, társadalmi szervezetek, 
iskolaszövetkezetek elsősorban saját tagságuknak nyújtanak szolgáltatásokat); 

• az adott intézménybe (iskolába, művelődési házba) járó saját tanulók, fiatalok és 
szüleik tájékoztatása; 

• reprezentatív, a táborhelyeket (költségeket és programokat) bemutató tájékoztató füzet 
kiadása; időszaki kiadványok, felhívások, szóróanyagok készíttetése, elhelyezésük a 
fiatalok által látogatott szabadidő centrumokban, szórakozóhelyeken; 

• megjelenés a helyi (országos) elektronikus és írott sajtóban, a táborozással foglakozó 
internetes honlapokon; 

• kör e-mail, levelezőlistákon való eljuttatás a lehetséges célcsoporthoz; 
• nevelési-oktatási, művelődési és szociális intézmények felkeresése (főleg ha az adott 

intézményi profilhoz illeszkedő szakmai programú táborról van szó); 
• különböző - feltételekhez kötött - kedvezmények biztosítása (pl. saját tagnak 

kedvezőbb áron, a korábbi befizetés esetén kedvezmény biztosítása, hátrányos 
helyzetű fiatal esetében költségátvállalás, stb.). 

 
Amennyiben az adott célcsoport számára valamilyen szempontból hasznos a tábor, és reális 
(számára megfizethető) részvételi díjjal hirdetjük meg - minél több bevételi forrást elérve - 
minden bizonnyal lesz elég jelentkező. Az igényfelmérés időszakában biztosítsuk az 
elérhetőséget (személyesen és telefonon), a folyamatos információáramlást.  
 
Tapasztalatunk szerint a fiatalok táborba való bekerülése nem egyszer esetleges, mert a "Tök 
jó buli lesz, koedukált a tábor, jönnek a haverok is, viszünk piát!" felkiáltással ugyan igen 
hatékonyan lehet szervezni, ám táborvezetőség legyen a talpán, amely ilyen előzményekkel, 
mondjuk tanulmányi tevékenységgel összefüggő szakmai programú tábort akar megvalósítani. 
Szintén nem igazán szerencsés, ha az osztályfőnök azt mondja: "Fiacskám rád fér az önismeret, 
menj el táborba!", illetve a gyermekotthon vezetője ugyanerről: "Valamilyen tábor lesz a Kőrös 
partján, ki akar menni kirándulni?". Közben önismereti táborról van szó és utóbbi esetben pl. a 
sérült, nehéz életutat bejáró fiatalokkal való foglalkozás speciális felkészültséget, megfelelő 
kompetenciával rendelkező segítő foglalkozású szakembereket kívánna.  



E néhány példát itt és most azért emeltük ki - hiszen a táborlakók előzetes informálására a 
későbbiekben még visszatérünk -, mert az igényfelmérés időszakában konkrét, tömör, 
mindenkihez könnyen eljutó üzeneteket kell továbbítanunk táborunkról. 
 
Az előzetes tájékozódás és érdeklődés alapján eljutunk abba a fázisba, amikor megkezdhetjük a 
résztvevők regisztrációját. A jelentkezések összegyűjtésekor legalább az alábbi adatokat tudni 
illik a gyermekekről és fiatalokról: 

• név; 
• életkor, 
• lakcím, telefonszám, 
• intézmény, küldő szervezet, 
• egyéb fontos közlendő. 

 
Sokan számítópépen ún. jelentkezési lapot kreálnak, amely igen hasznosan alkalmazható, mert 
a maga teljességében tartalmazza a különféle adatokat, a kötelezően beszerzendő 
nyilatkozatokat és igazolásokat. Hiszen például 16 éves korig a munkaviszonyba lépéshez – 

munkavégzéssel egybekötött táborban - a törvényes képviselő (szülő, gyám) 
hozzájárulása is szükséges, de ez szükséges minden egyéb tábori formánál is. A 3. 
számú táblázat komplex - leporellószerű - regisztrációt mutat be: az első részt 

előzetesen a szervező, a második blokkot a táborba jelentkező fiatal (illetve 
szülő, iskola) tölti ki, melyet az igényfelmérés fázisában a megadott határidőre 
juttat vissza a szervezőhöz. Az orvosi igazolást a jelentkezési lapról "letépve", 
vagy külön kinyomtatva (harmadik rész) a táborba hozza el a résztvevő. Mindez 

persze ma már könnyedén letölthető és kitölthető a netről, viszont a jelentkezési lapot – a 
hiteles aláírások miatt - mindig kinyomtatva gyűjtsük be (ha már a digitális aláírások korát 
éljük, akkor is, hiszen sokan nem rendelkeznek világhálós eléréssel, vagy azok 
kódolása/dekódolása még nem gyakorlat). 
 

3. számú táblázat 
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Jelentkezési lap 
(Visszaküldési határidő, pontos cím) 

1. A tábor adatai: 
a tábor helye, címe, ideje; 
a tábor típusa, célja; 
a foglalkoztató megnevezése; 
részvételi költség, befizetési határidő; 

 2. A tábor szervezőjének (és a lebonyolítójának) adatai: 
neve; 
címe, telefonszáma, 
székhelye, nyilvántartási száma (építőtáboroknál). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. A táborozó adatai: 

név; 
születési hely, idő, hó, nap (vagy életkor); 
lakcíme, szülő telefonszáma; 
egyéb közlendők (pl. betegség) 

A táborba jelentkezem: 
            Dátum:    
                                                                                               a táborozó aláírása 
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2. Szülő (törvényes képviselő) nyilatkozata: 
               Hozzájárulok gyermekem/nevezett  

tábori keretek közötti munkavállalásához; 
táborozásához. 

 
              Dátum: 
                                                                                       szülő (törvényes képviselő) aláírása 
 
 3. Tanulói jogviszony igazolása: 
              Igazolom, hogy nevezett a vezetésemmel működő közoktatási intézmény  

(felsőoktatási intézmény) nappali tagozatos tanulója (hallgatója).  
 
             Dátum:  
                                                             P.H. 
 
                                                                                                   Vezető aláírása 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A táborba hozandó! 
 

 1. Orvosi igazolás (4 napnál régebbi nem lehet!) 
név; 
életkor; 
lakcím. 

 
 2. Fent nevezett egészséges,  -     közösségbe mehet (táborozásnál) 
                                                - fizikai munkára alkalmas (munkavégzéssel  
egybekötött tábornál) 
                Dátum: 
                                                                      P.H. 
 
                                                                                                         orvos aláírása 

 
Summa summarum - a vonatkozó jogszabályok betartása mellett - a pontos regisztráció, az 
alapadatok precíz ismerete elsősorban a táborvezetőség munkáját könnyíti meg a helyszínen, 
ezért ne túl bürokratizáltan csináljuk, de ne is spóroljunk vele.  
 
 
5.  A táborvezetőség kialakítása, kiválasztása, felkészítése 
 
Korábban többször jeleztük és javasoltuk: a táborvezető kiválasztása és - legalább szóbeli - 
kijelölése a táborszervezés kezdeti fázisában történjen meg. Az igényfelmérést követően a 
táborszervező (ha a kettő nem azonos) írásban bízza meg a vezetői teendők ellátására. Ha 
valamelyik előkészítési szakaszban nem vett részt, akkor adjunk részletes tájékoztatást, 
bocsássuk rendelkezésére a szükséges dokumentumokat. Hangsúlyozzuk: a táborhely 
személyes megtekintése kihagyhatatlan lépés!  
 
A felkért táborvezető és a szervező együttesen határozza meg a szükséges táborvezetőségi 
létszámot. Íratlan fő szabályként 20 táborozóként 1 nagykorú, büntetlen előéletű személlyel 
kalkuláljunk, akik közül legalább 1 pedagógus végzettségű legyen. Alapelvként fogadhatjuk 
el, hogy még kislétszámú (10-20 fős) táborba se induljunk el egyedül! Gondoljunk csak egy 
esetleges rosszullétre, sérülésre, pláne, ha ez magával a felnőttel fordul elő! Magukra maradnak 
a gyerekek… A tábor típusa, célja, szakmai programja és nagysága is támpontot adhat. 
Célszerű, ha minden csoportnak van egy felnőtt vezetője (munkavégzéssel egybekötött 
táborban műszakvezető, üdülőtáborban gyermekfelügyelő, önismereti-kommunikációs táborban 
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tréner, stb.), aki közvetlen kapcsolatban áll a gyermekekkel. A csoportvezető segíti, szervezi és 
felügyeli a gyermekek tevékenységét, bizonyos esetekben szakemberként irányítja a munkát. 
 
Általában elkülönül a táborvezetőségen belül a szabadidős team, amely nélkül (szabadidő 
felelős, programszervező, animátor, sportfelelős) nélkül szinte elképzelhetetlen bármilyen 
tábor. Ezért pl. 80 fős üdülőtáborban az optimális létszám 7 (táborvezető, 4 csoportvezető, 2 
szabadidő felelős).  
 
Végig kell gondolnunk, hogy a szakmai program végrehajtását milyen módon tudjuk 
garantálni. Szakmai vezetőt alkalmazunk, vagy maguk a csoportvezetők is szakemberek, netán 
a táborvezetőségben külön kapnak helyet képzett - és az adott probléma megoldására 
kompetenciával és gyakorlattal rendelkező - kollégáink (pszichológus, szociális munkás, 
nyelvtanár, biológus, ökológus, geológus, jogász, gyermekorvos, AIDS-oktató, stb.). Esetleg 
külső előadókkal dolgozunk, és a szakmai projekt végrehajtása nem is a táborvezetőség 
feladata.  
 
A táborhelyi feltételrendszer sem elhanyagolható gondolkodásunkban, mivel az elhelyezés 
történhet több épületben, szétszórtan (sátorban, kőépületben, faházban), vagy veszélyes helyen 
(vízparton, erdőben, stb.). Nyilván könnyen belátható: ha mondjuk egymástól 500 m-re álló 
két-három épületben kell a táborvezetőségnek helytállnia, az más létszámot igényel. 
Összegezve: a táborvezetőség összetételét a tábor céljának, szakmai programjának, a résztvevő 
fiatalok és a táborhely körülményeinek ismeretében határozzuk meg.  
 
Általában javasolható, hogy a táborvezető maga választhassa ki kollégáit. Így könnyebb az 
együttműködés, hatékonyabb a munkavégzés, nem a táborban kell "összecsiszolódniuk" a 
különböző személyiségeknek. Persze: nagy létszámú, országos táboroknál, több iskolából 
érkező diákoknál ez nem járható út. Ebben az esetben is fontos, hogy legalább a "törzskar" 
(táborvezető, helyettesek, szabadidő és szakmai vezető) egy nyelven beszéljen!  
 
A táborvezetőség tagjainak kiválasztásánál vegyük figyelembe a gyakorlati tapasztalatot. Aki 
először táborozik, ne legyen táborvezető! Gyakorlatot szerezni pedig táborlakóként, majd 
csoportvezetőként, reszortfelelősként, szakértőként, helyettesként (stb.), tehát táborvezetőségi 
tagként lehet. Ezt a célt szolgálja a hallgatók tábori gyakorlata is. A saját élményt nem pótolja 
semmi! 
 
Miután a gyerekekkel (diákokkal) való foglalkozás megfelelő képzettséget igényel, legalább 
egy pedagógus végzettségű kollégát válasszunk. Óvónő, tanító munkatársakhoz bátran 
nyúljunk! Általános iskolai táborban kincset érnek speciális tudásukkal, sőt mesélni lehetne 
arról, amikor a középiskolások tolongtak azon a manuális foglalkozáson (bőrözés, gyöngyfűzés, 
sógyurmázás, origami), amit óvónő kollégáink szerveztek.  
 
Amennyiben a táborvezető (táborszervező, intézmény igazgatója, stb.) felkérte a 
táborvezetőséget, jöhet a közös felkészülés, felkészítés. Legalább egyszer - optimális esetben 
kétszer - a teljes csoportnak le kell ülnie és tisztázni a következőket: 
 
a.) A táborrend kérdése 

általános napirend; 
konkrét napi programok; 
tábori ügyelet, az ügyeletes feladata; 
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veszélyhelyzetek a táborban. 
 
b.) A szakmai projekt végrehajtása (szakmai programú, tematikus táboroknál) 

célja, megvalósításának fázisai, eredményessége; 
külön képzést, felkészítést igényel-e; 
feltételek, garanciák, szakmai kompetenciák. 

 
c.) Kapcsolat a táborlakókkal 

hangnem, stílus; 
differenciálás, egyéni bánásmód; 
következetesség. 

 
d.) Munkamegosztás 

feladatkörök; 
felelősségi és döntési kompetenciák. 

 
e.) Természetbeni és pénzbeli juttatások 

útiköltség térítés; 
tiszteletdíj, munkadíj; 
a részvételi díj befizetésének elengedése. 

 
Első alkalommal "meeting" formájában alakítsuk ki véleményünket az a.)-e.) témakörökben, 
majd kvázi csoportszabályként írásban rögzítsük. Második ülésünkön pontosítsuk és 
fogadjuk el! Persze ez nem kőbe vésett törvény, bármikor módosítható, de csak együtt, 
táborvezetőségi ülésen tegyük ezt meg.  
 
 
6. Szerződés - megrendelés 
 
Az elégséges jelentkező befutása és a táborvezetőség megbízása után a táborhellyel kössük meg 
a szerződést, küldjük el a megrendelést (szerződő, megrendelő lehet például: oktatási 
intézmény, civil szervezet, utazási iroda, - vállalkozó), tisztázzuk a költségek befizetésének 
határidejét, módját, az érkezés, a visszautazás ütemezését, a táborhelyen biztosított 
szolgáltatásokat (elhelyezés, tisztálkodás, étkezés, strandhasználat, játék- és 
sportszerkölcsönzés, létesítménybérlés, stb.). Munkavégzéssel egybekötött tábori 
munkavégzésnél kormányrendelet szabályozza azokat a kérdéseket, amelyekre a 
foglalkoztatónak és a szervezőnek a szerződésben ki kell térnie (ilyenek például: az elvégzendő 
munka; a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei, a munkafolyamat részletes leírása; a 
munkaidő, pénzbeli és természetbeni juttatások; a szabadidő kulturált eltöltésének 
biztosításából, a fiatalok utaztatásából eredő költségek megosztása és viselése).  
 
Rögzítsük a résztvevői létszámot (táborlakók, táborvezetőség), a lány-
fiú arányt, az eltöltendő szálláséjszakák számát, a tábor időpontját, az 
esetleges változások jelzésének módját, a lemondási határidőt. (Lásd 
4. számú táblázat.) Számoljunk azzal, hogy a jelentkezés lemondása, 
módosítása általában a szerződésben rögzített időpontig tehető meg 
következmények nélkül, azt követően a befizetett előleget, vagy a teljes 
részvételi költséget vállalnunk kell. A táborhelyek a szerződő, megrendelő partnerrel vannak 
kapcsolatban, ezért egyéni lemondást – javarészt - nem fogadnak el. 
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4. számú táblázat 
 

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

mely létrejött egyrészről ……………………………………………………………………………………… 
mint szolgáltatást igénybevevő (továbbiakban: megrendelő), másrészről a 
.……………………………………………  ………………… (címe: 
…………………………………………..) mint szolgáltatást nyújtó (továbbiakban: Üdülő) között az alábbi 
feltételekkel: 
 
 
Az Üdülő beutalásra fogadja 19… év …………….. hó …… napról, 19.. év …………….. hó …. napig … fő, 

a megrendelő által szervezett ………. megyei tanulót. 
Az üdülés egy napi költsége …..,-Ft, (8 napra összesen .…..,- Ft ÁFÁ-val együtt), mely tartalmazza az 

üdülőben igénybe vett szállásszolgáltatást, a napi négyszeri étkezést, a kulturális és a sporteszközök 
használatát. A fenti térítési díjon felül az igényeknek megfelelően egyéb programlehetőségeket és 
kirándulást is biztosít az üdülő.  

Az Üdülőbe való oda- és visszautazás költségét az üdültetési díj nem tartalmazza, az a szolgáltatást igénybe 
vevőt terheli.  

Az üdülés térítési díja:                   ..……… fő x ……. nap x …..,-Ft = …………….. Ft 
A kísérő pedagógus étkezési díja: ……….. fő x …….  nap x  …,-Ft = …………..… Ft 
Összesen ………………. Ft, azaz ……………………………….…………………...Ft 
A megrendelő a térítési díj 60 %-át ……………… Ft-ot előlegként 19… év ………………… hó ….. 
napig, míg a fennmaradó 40 %-ot ……………. Ft-ot 19…... év ……………….. hó ….. napig a 
………………………………………….…… pénzintézetnél vezetett ……………………………. számú 
……………………………………………….. elnevezésű egyszámlájára átutalja, vagy a mellékelt 
csekken befizeti. Amennyiben a megrendelő az előleg megfizetését, valamint a kedvezményes befizetési 
díj határidejét nem teljesíti, a jelen szerződés hatályát veszti. Az üdülő az üdültetés költségéről előleg, 
illetve végszámlát állít ki, amit a megrendelőnek megküld. 

 Az Üdülő 3 fős táborvezetést alkalmaz. A táborvezetés a csoportvezetőkkel összehangolja a kulturális és 
sportprogramokat, ajánlataival segíti a csoportvezetők programszervezését és tevékenyen segít azok 
lebonyolításában. 

Az Üdülő az üdültetés időtartama alatt egészségügyi felügyeletről gondoskodik. 
A megrendelő vállalja, hogy 20 tanulónként egy fő csoportvezető pedagógus kijelöléséről és küldéséről 

gondoskodik, aki napi …..,-Ft tiszteletdíjat kap. Kisebb létszámú csoportokat üdültetők a csoportvezető 
kijelölésénél egymással koordinálnak.  

A megrendelő vállalja, hogy nyugdíjast, főiskolai, egyetemi hallgatót, pedagógus képesítés nélkülit 
csoportvezetői feladatokkal nem bíz meg. 

Az Üdülő a megrendelő által kijelölt pedagógusokkal megbízási szerződést köt, mely tartalmazza a 
csoportvezető munkaköri leírását, az igénybe vett szolgáltatások térítési díját az üdültetés időtartamára.  

A megrendelő vállalja, hogy: 
üdülésre és közösségi tevékenységre alkalmas tanulókat választ ki; 
az üdüléssel kapcsolatos tudnivalókat ismerteti a szülőkkel, tanulókkal; 
a csoportvezető pedagógus tudomására hozza, hogy a saját gyermekét a megadott csoportlétszámon 

belül, térítési díj ellenében és a többi üdülő gyermekkel közös elhelyezéssel hozhatja az üdülőbe. 
Az Üdülő nem fogad el egyéni lemondást, és nem utal vissza térítési díjat.  
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó részeinek szabályozása az irányadó. 
 
 

Dátum, aláírások (üdülő, megrendelő). 
 
 

(Átvéve a Vas Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúsági Üdülőjétől.)  
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7. A programtervezés 
 
A programtervezés során napi lebontásban fogalmazzuk meg a tábor ideje alatt végzendő 
tevékenységünket. Nyilvánvaló: nagy vonalakban már jóval korábban tudjuk, mit akarunk 
csinálni. Sőt, lehet e lépést korábban is elvégezni pl. a táborvezetőségi felkészítésen, de az a 
variáció is elképzelhető, miszerint a reszort teamek (szakmai, szabadidős) önállóan dolgoznak. 
Napi 6 óránál több kötött programot ne tervezzünk! Ez az időkeret megfelel a tábori 
normáknak: van, ahol a munkavégzést jelenti, a szakmai programú, tematikus táborokban a 
szervezett foglalkozásokat, a tanulást, a képzést tartalmazza. Viszont fordítva is igaz: 
üdülőtáborba se korlátozódjon tevékenységünk csak gyermekmegőrzésre, szervezzünk 
programokat! A szakmai program általában 2 x 3 órában tervezhető (9-12, 15-18 óráig) az 
előadó, csoportvezető, tréner, gyakorlatvezető kérésének megfelelő rugalmas beosztásban. 
Csoportozhatunk a fák alatt, tanulhatunk a barlangban, ülhetünk a számítógép mellett vagy 
gyakorolhatjuk a vízparton az újraélesztést… Miután az ilyen típusú táborban is "tanítási-
tanulási folyamatról" van szó, ezért azt pontosan meg kell tervezni, szervezni, módszereit és 
eszközeit precízen kiválasztani (lovagolni, kajakozni sem megy egyszerre, diákvezetőképző 
táborban sem fejleszthetők spontán módon a demokrácia mindennapi gyakorlatához szükséges 
képességek és készségek).  
 
A szabadidőben kínáljunk folyamatosan lehetőségeket a táborozó fiataloknak. A délutáni és 
esti szabad sávban rendezhetünk sportversenyeket, szórakoztató vetélkedőket, vízijátékokat, 
szervezhetünk akadályversenyt, gyalogtúrát, hajókirándulást. A sok focit, kosár- és kézlabda 
bajnokságot fűszerezhetjük sor- és váltóversenyekkel, "leg-versenyekkel", kerékpáros 
vetélkedőkkel. Tervezzünk olyan játékokat, amelyek "nemcsak üres perceink, óráink 
kitöltésére, hanem közösség- és személyiségépítő folyamatok megkönnyítésére, gyorsítására is 
alkalmasak". (Játékkönyv, szerk.: Kaposi László; Bp.-1993.) Ha a költségvetés lehetővé teszi - 
az esti programokra - hívjunk neves előadót, együttest. Beszélgessünk velük, sokszor az 
interjú, a kérdezz-felelek, a talk-show, tehát az ember megismerése nagyobb élményt jelent a 
fiataloknak, mint mondjuk a technika vagy anyagiak hiányában megszervezett rosszul sikerült 
élő koncert. Keressük meg a környékbelieket. A táncházat, a discot szívesen vállalják a 
helybeliek is, amatőrművészeti együttest, rock-csapatot, híres sportolókat találhatunk az adott 
településen. Időben egyeztessük a programokat, jó szóval, kapcsolati tőkével időnként még a 
pénzhiányt is kompenzálni lehet. De főleg: építsünk bátran a táborozók öntevékenységére, 
aktivitására! 
 
 
8. A táborlakók (szülők) előzetes informálása 
 
A táborozókat szóban és/vagy írásban (levélben, e-mailen), a szülőket értekezleten 
tájékoztatjuk a legfontosabb kérdésekről. Különösen fontos, hogy megbeszéljük és rögzítsük az 
alábbiakat: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

a tábor célja, tervezett programja; 
a tábor helye, időpontja; 
az elhelyezés körülményei, az ellátás rendje; 
a részvételi költség befizetésének határideje és módja; 
az utaztatás; 
feltétlenül elhozandó és a javasolt tárgyak, eszközök, ruházat; 
különféle papírok és igazolások. 

 



A jelentkezési folyamat során sok mindent megtudtak a táborról a leendő résztvevők. Ennek 
ellenére még egyszer összegezzük a legfontosabb tudnivalókat, különösen a tábor céljával 
összefüggő kérdéseket. Még ekkor is kiderülhet, hogy a kajak-kenu táborra készülő fiatal nem 
tud úszni, holott ezt feltételeztük, a vándortáborosunk súlyosan allergiás, miközben virágos 
réten át vezet az utunk, vagy az önismereti tábor helyett kamaszaink úgy tudták: bulizni 
mennek. Persze motiválni is kell a jelentkezőket, főleg akik először készülnek a táborba. 
Legyünk korrektek, természetesek, körültekintőek! 
 
Szemléletesen írjuk le az elhelyezés körülményeit, térjünk ki az ellátás módjára is! Például: 
"Folyóvíz és erdő mellett, lakott településtől távol, a Sebes-Kőrös partján fekszik táborunk, 
saját strandja, büféje van. Elhelyezés kőépületben, többágyas szobákban (8-12), szerény, de 
praktikus hideg-meleg vizes fürdési lehetőségek mellett. Napi háromszori étkezés (hideg 
reggeli, meleg ebéd és vacsora)."  
 
Adjuk át azokat az információkat, amelyeket a táborhely bejárásakor tapasztaltunk, jelezzük 
a hiányosságokat, a várható nehézségeket is (nincs térerő, messze van a strand, többágyas 
szobákban történik az elhelyezés, dohos a faház, a munkavégzés helyére hosszabb ideig tart az 
út). 
 
Tisztázzuk a részvételi díj befizetésének kérdéseit (határidő, csekk, készpénz, átutalás). A 
költségeket általában a tábor előtt - esetenként több ütemben - szokás rendezni, de nem is 
tanácsolható, hogy a táborhelyen "pénzezzünk". Amennyiben mégis erre kerül sor, akkor 
mindjárt megérkezés után intézzük el a tábori hozzájárulás beszedését.  
 
Az utaztatási terv alapján ismertessük az indulás időpontját, a gyülekezés helyét, az utazás és 
a jegyvétel módját, az átszállásokat, a kísérő felnőttek nevét, a várható érkezést oda, vissza.  
 
Az életkornak megfelelő részletességgel és a tábor jellegéből adódóan soroljuk fel a javasolt 
és feltétlenül elhozandó tárgyak, eszközök, ruhák listáját! (Pl.: ágynemű, hálózsák, 
elemlámpa, étkészlet, tisztálkodási eszközök, sportcipő, melegítő, fürdőruha, jegyzetfüzet, toll, 
könyv, kiadvány, segédanyag, hangszer, állandóan szedett gyógyszer, stb.) Gondoljunk arra: 
mi, akik gyakorló táborozók vagyunk, másként készülünk a táborra, ami nekünk természetes, az 
az ifjaknak nem.  
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• 
• 
• 
• 

Ha még nem tettük meg, gyűjtsük be a szülői nyilatkozatokat, iskolalátogatási igazolást, egyéb 
- számunkra szükséges - papírokat! Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy: 

4 napnál nem régebbi orvosi igazolást; 
diákigazolványt; 
betegbiztosítási kártyát (TAJ); 
személyi igazolványt a táborhelyre hozzák magukkal a résztvevők! 

 
 
9. Utaztatás 
 
Az utaztatás megszervezése körültekintést igénylő feladat. Ugyanis az 
indulástól már személyes felelősséggel tartozunk a táborlakókért. A 
folyamat előkészítése onnan kezdődik, hogy kiválasztjuk a megfelelő 
közlekedési eszközt (eszközöket). Általában menetrend szerint 
közlekedő vonattal, autóbusszal utazunk, ilyenkor bátran kérjünk 
felvilágosítást az információs szolgálattól, egyeztessünk. A férőhely 
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biztosítása érdekében - vasúti közlekedésnél - forduljunk a MÁV Rt. Vezérigazgatósági 
(illetékes üzletigazgatósága) Személyszállítási Szakigazgatóságához (személyszállítási 
főosztályához). Kérjünk foglalt kocsiszakaszt: írjuk le az oda, visszautazás napját, a vonat 
számát, indulási idejét, a pályaudvar nevét, a viszonylatot (honnan-hová utazunk) és a pontos 
létszámot. Számoljunk azzal, ha nem a teljes vonalon vesszük igénybe a helyfoglalásunkat, 
akkor ún. üresen futási költséget kell fizetni (ettől külön kérelemre eltekinthetnek). Ha az adott 
vonat a táborhely állomásán - menetrend szerint - nem áll meg, ebben is kérjünk segítséget, 
ugyanis előzetes egyeztetés alapján - IC és nemzetközi expresszek kivételével - ez is 
megoldható. Távolsági autóbusz pályaudvarokon az ún. vezénylő tisztekkel pontosíthatjuk a 
férőhelybiztosítás módját (helyjegy, buszmegerősítés, különjárat). Különjáratú autóbusznál 
(Volán, BKV, egyéni vállalkozó) kössünk szerződést az utazásra vonatkozó összes feltétellel 
(szállítás oda-vissza, költségek, biztosítás). Természetesen utazási iroda (utazási vállalkozó) 
szakmai segítségét is kérhetjük az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 
kormányrendelet alapján. Nem tartozik a rendelet hatálya alá az oktatási intézmények által 
kizárólag a tanulói, hallgatói jogviszonyban állók számára – ideértve a tanulói, hallgatói 
csoport létszámához szükséges kísérőket is -, továbbá az egyesületek és közhasznú, illetőleg 
nonprofit szervezetek által kizárólag tagjaik részére nem üzletszerűen, kizárólag önköltséges 
alapon szervezett utaztatás akkor, ha az utaztatás a szervező részére nyereséget nem 
eredményez! Tehát egyéb az esetben akkor lehet jogszerűen táboroztatni - azaz utazási 
csomagnak minősülő terméket értékesíteni - ha az utazás szakmai tevékenységéért felelős ember 
utazásszervező szakmai vizsgával rendelkezik! 
 
Legyen írásos utazási terv konkrét menetrendi adatokkal, csatlakozással, gyülekezési idővel, 
találkozási pontokkal, az utazásért felelős személyekkel (a 5. számú táblázat Békés megyei 
táborhelyre történő utazási tervet szemléltet: az iskolások utazását, 7 városból, az ország 
különböző pontjairól kellett megszervezni.) 
 

5. számú táblázat 
 

Utazási terv 
 

I. Dombóvár, Szombathely, Budapest (vonat) 
 

VII. 6. 
(Odaútban) 

 
Szombathely                                                          Dombóvár 

(Az utazásért felel: K.E.)                                       (Az utazásért felel: M.I.) 
909 gyors           IC 917                                          819 gyors               IC 829 

5.40                  6.05                                                5.55                       7.17 
 

Bp. Déli Pu.      Bp. Keleti Pu.                              Bp. Déli Pu.             Bp. Déli Pu. 
9.34                   8.58                                                8.16                       9.12 

 
Budapest Keleti Pu. 

977 gyors 
10.15 

(Találkozási pont a vonat végénél. Az utazásért felel M.I., K.E. Bp.-Szeghalom viszonylatában) 
 

Gyoma 
12.35 

(A vasútállomásról különjáratú autóbusz szállítja a táborhelyre a gyermekeket) 
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• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

VII. 12. 
(visszaútban) 

(8.00 A táborhelyről különjáratú autóbusz szállítja a vasútállomásra a gyermekeket. 
Fel. Szeghalom-Bp. viszonylatában: M.I., S.Zs., J.G.) 

 

Gyoma 
974 gyors 

9.08 
 

Budapest Keleti Pu. 
11.32 

 
Bp. Keleti                                                                           Bp. Déli 

595 gyors                                                             8204 sebes            804 IC 
14.00                                                                     13.18                    14.00 

 
Szombathely                                                                      Dombóvár 

18.00                                                                  15.28                    15.46 
 

II. Gyula, Hatvan, Eger, Kecskemét 
 

Gyula:  - egyéni utaztatás (mikrobusz), fel: T.A. 
Hatvan:  - egyéni utaztatás, fel: J.G. 

 - odaútban: 12.25 Gyoma, vasútállomás (autóbusznak felvenni a gyermekeket) - 
Szolnok felől érk. vonat 

 - visszaútban: lásd mint együttesen 
Eger:  - egyéni utaztatás  menetrend  szerinti  autóbusszal Kőrös-ladányig, illetve 

Dévaványától, fel: N.Z. 
 - odaútban:  10.30  Kőrösladány (felvenni a különjáratú autóbusznak a 

gyermekeket a község buszmegállójában) 
 - visszaútban: 9.45  Dévaványára  elvinni  a  gyermekeket  a község 

buszmegállójához 
Kecskemét: - egyéni utaztatás (mikrobusz), fel: T.I., P.I. 

 

Különjáratú buszigénylés 
VII. 6. 

 

10.30 Kőrösladány (a község buszmegállójában felvenni az Egerből érkező gyermekeket) 
Fel: N.Z. 

12.25 Gyoma: a vasútállomáson felvenni: 
- 12.25 órakor a Hatvanból, 
- 12.35 órakor a Szombathelyről, Dombóvárról és Budapestről érkező    gyerekeket. 

Fel: M.I., K.E., J.G. 
 

VII. 12. 
 

8.00 A táborhelyről Gyomára, a vasútállomásra szállítani a Szombathelyre, Dombóvárra, 
Budapestre, Hatvanba utazó gyerekeket. Fel: M.I., S.Zs., J.G. 

 

9.40  A táborhelyről Dévaványára, a buszmegállóhoz elvinni az Egerbe  utazókat. Fel: N.Z. 
 
Az  indulás előtt (illetve leszálláskor, átszálláskor, megérkezéskor) ellenőrizzük a létszámot, 
olvassunk névsort. Utazás közben figyeljünk a veszélyhelyzetekre (nyitott ajtó, ablak, 
átszálláskor gyors és figyelmes leszállás, csomagokra történő figyelés, fékezés, stb.), hívjuk fel 
a figyelmet a helyes és biztonságos magatartásra. 
 
Összefoglalásul: az 6. számú táblázat a tábor előkészítésének, szervezésének lépéseit 
tartalmazza. 
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6. számú táblázat 
 

A tábor előkészítésének, szervezésének főbb lépései 
 

A tábor típusának, céljának meghatározása (a táborvezető megbízása). 
A táborhely(ek) megismerése, bejárása. 
A lehetséges időpontok számbavétele. 
Költségtervezés. 
Igényfelmérés (jelentkezés) 
A táborvezetőség kiválasztása, megbízása, felkészítése. 
A táborhely kiválasztása, szerződéskötés. 
Programtervezés. 
A táborlakók (szülők) előzetes informálása. 
Utazási terv. 

 
 

II. 
A TÁBOR LEBONYOLÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA 

 
 

1. Általános napirend 
 
A tábor összehangolt működésének alapvető eleme az általános napirend. E dokumentum 
alapján ütemezhető a táborlakók és a táborvezetőség munkája. Olyan időbeosztás, ami gyorsan, 
áttekinthető formában mutatja be tevékenységünk kereteit. Kialakításakor hallgassuk meg a 
kollégák, a táborlakók véleményét, s ezután csoportszabályként fogadjuk azt el. Nem az a cél 
tehát, hogy olyan "menetrend" legyen, amihez viszonyítva a mindenkori késést lehet 
megállapítani, hanem olyan rugalmas, s közösen módosítható keret, megállapodás, amelyet 
mindenki igyekszik betartani a tábor céljának megvalósítása érdekében.  
 
Fontos, hogy mindenki megkaphassa, vagy egyéb formában olvashassa (faliújság, 
kommunikációs fal, kifüggesztett táblák, humoros diákrajzok és piktogrammok, plazma tv, 
számítógép stb.). Hiszen kvázi "házirendként" erre hivatkozhatunk, amikor felelősségi, 
fegyelmezési, szervezési és egyéb kérdések merülnek fel.  
 
Összeállításánál gondoljunk a következő empirikus elvekre: 

• táborozni jöttek a gyerekek, hagyjunk elég időt a szabadidős programokra, a 
közlekedésre, a mozgásra; 

• az evéssel nem lehet kapkodni, ugyanakkor a "több órás" étkezési idő sem kezelhető; 
• általában napi 6 órás szakmai program (kötött foglalkozás) ajánlható; 
• a csoportok közös tevékenységét, a napi eseményeket jól kiegészítheti, színesítheti az 

esti program, főleg ha - a tábor létszámának megfelelően - interakcióra, aktív 
részvételre épít; 

• fogalmazzuk meg az időhatárok mellett az egyéb játékszabályokat is 
(veszélyhelyzetek elkerülése, a tábor elhagyása, a vendégek fogadása, stb.); 

• legalább 8 órás - illetve az életkori sajátosságoknak megfelelő - alvási, pihenési időt 
biztosítsunk. 

 
Eddigi tapasztalataink szerint neuralgikus pontnak számít az ébresztő, de főleg az esti lefekvés 
megszervezése. Ha lehet: reggel stúdión keresztül zenével, a népszerű rádióadókkal ébresszünk, 
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keressünk segítőket a fiatalok közül (barátok, szomszédos szobák, egy csoportban, illetve 
műszakban lévők, ügyeletes csoport, stb.). Ugyanakkor az ezt koordináló táborvezetőségi tag 
legyen pontos, határozott, udvarias, humoros, empatikus. Biztosítsunk elég időt a felkelésre, az 
elkészülésre. Az egész napot alapozhatjuk meg vagy ronthatjuk el. Este az "aludni és aludni 
hagyni elvet" javasoljuk. Magyarul: mindenkinek joga a pihenés, az alvás, s ezt a tábor 
minden résztvevőjének biztosítanunk kell! A kicsiknél ez villanyoltást követően halk szobai 
beszélgetést, nagyobbaknál a táborban kijelölt helyen való beszélgetést, játékot, tv-nézést is 
jelenthet. Egy a lényeg: a kulturált együttélés szabályait - az akár sok helyről érkezett 
fiatalokkal is - be kell tartanunk! Csakúgy, mint az általános napirendben a nap elejét és végét 
jelző időpontnál a kötelező létszámkontrollt is. Bevált gyakorlat az - főleg a 
középiskolásoknál, idősebb kortárssegítőknél - ha a táborvezetőségi tag, az ügyeletes az ébren 
lévőkkel együtt tölti az estét a közösségi helyiségekben, s részt vesz a nap lezárásában egészen 
a tábor teljes elcsendesedéséig. A 7. számú táblázat egy lehetséges általános napirendet mutat 
be. 
 

7. számú táblázat 
 

Általános napirend 
(általános iskola, felső tagozat) 

7.15 Ébresztő 

7.15-8.00 Tisztálkodás, szobarend 

8.00-9.00 Reggeli 

9.00-12.00 Szakmai programok 

12.00-13.00 Ebéd 

13.00-15.00 Délutáni szabad sáv (fürdés, sport, játékok, pihenés) 

15.00-18.00 Szakmai programok 

18.00-19.00 Vacsora 

19.30-22.00 Esti programok 

22.00-22.30 Tisztálkodás 

22.30 "Aludni és aludni hagyni" 

22.45 Táborvezetőségi ülés 

Veszélyhelyzetek:  
 
Ahogy korábban említettük: a napirend része a további - közös megállapodásban rögzített - 
szabályok megfogalmazása.  
 
Ilyenek lehetnek: 

• a veszélyhelyzetek elkerülésére vonatkozó felhívás, kérés, tiltás és segítségnyújtás 
például:  

- fürdés, vízi járművek igénybevétele, 
- közlekedés vasúti átjáróban, úttesten, 
- erdő, hegy, barlang, nádas, 
- kullancs, napégés, 
- balesetvédelmi, egészségügyi és munkavédelmi előírások, 
- sportolás, 
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- dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, 
a tábor elhagyására vonatkozó szabályozás 
például: csoportvezetői engedéllyel egyénileg, jelezve a visszaérkezés várható 
időpontját, vagy csoportosan, stb. 
a vendégek fogadásának módja 
például: kijelölt helyen, tájékoztatva az ügyeletest, csoportvezetőt, stb. 

 
2. Napi programterv 
 
A táborlakó fiatalok tájékoztatását szolgáló és a napi tevékenységet bemutató, a konkrét 
feladatokat megjelölő, a programtervezés során elkészített ütemterv. Mindenki számára 
világossá teszi az adott napra vonatkozó terveket, illetve szervezett rendezvényeket. Legyen 
könnyen áttekinthető és az egész turnusra kiterjedő. Jelöljük meg azokat a programelemeket, 
amelyeket az egész tábornak (több csoportnak) szánunk, de ne feledkezzünk meg a fakultatív 
lehetőségek bemutatásáról sem. Ez utóbbi nyilván folyamatosan átalakulhat, bővülhet, hiszen 
maga az élet írja át a fiatalok igénye alapján. Az általános napirendből kiindulva két 
lehetőség közül választhatunk: külön-külön tüntetjük fel az adott napi szabadidős és 

szakmai programokat, vagy egybeszerkesztetten. Elképzelhető az is, ahol ez 
így nem is értelmezhető. A munkavégzéssel egybekötött táboroknál konstans 
elem a munka, üdülőtáborokban sincs más a (szervezett) szabadidős 

programokon kívül, sőt például önismereti, kommunikációs vagy turisztikai 
tábornál sem szoktuk kézbe adni, kitenni a szakmai programot. Élje át, figyelje 

meg az ifjú táborozó! A vezetőségnek azonban az egy-egy szavas 
megfogalmazások komoly szervezési tartalmat jelentenek… A tábor életének szabályozói 
tehát: az általános napirend és a napi (szabadidős, szakmai) programterv (lásd 8. számú 
táblázat). 
 

8.számú táblázat 
 

A tábor életének szabályozói 
 

Általános napirend 
 

Napi programterv 
                                                
                        Szabadidős program            Szakmai program 
                                         
                Együttes               Fakultatív          

 
3. Szabadidős programok 
 
A tábor hangulatának meghatározó eleme, s egyben fontos nevelési, szocializációs lehetőség a 
szabadidős programok szervezése. Ez az, amely színesíti a tábort, erről maradnak élményei, 
emlékei a fiataloknak. A rendezvények, sportversenyek (stb.) kapcsán sokan a spontaneitásban 
hisznek. Megítélésünk szerint a szabadidős programokat - már otthon - elő kell készíteni. A 
részletes program a kezdeményezések hatására azonban rugalmasan alakul a táborban töltött 
idő alatt. A vezetőség, (szabadidős team, reszortfelelős) feladata, hogy mindig megtalálja a 
táborban az aktív, kezdeményező fiatalokat, s folyamatosan animálja, koordinálja a szabadidős 
programokat. S talán itt kell leírnunk azt is, hogy az együtt töltött időszak értéke nő, avagy még 
inkább élményszámba megy akkor, ha kitalálunk tábori keretjátékot (tábori olimpia, 
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„szájberek találkozója”, játékfesztivál, indiánfalu, királyi udvar, vállalkozói központ stb.), és 
ehhez illeszkedő jelképeket, szimbólumokat (egy dal, egy zászló, jelmez, a keretjátékhoz 
illeszkedő pontrendszer – pl. aranyalmák, színes tenisz labdák stb.) is. 
 
Ahogy azt korábban említettük, egyetértünk Christian Morgensternnel: hiszen "minden 
emberben egy gyermek is rejtőzik, aki játszani akar". Játsszunk tehát sokat a táborokban!  
 
A közösség és személyiségépítő folyamatok megkönnyítésére, gyorsítására alkalmasak - a 
szakmai programban, csoportban is felhasználhatóak - az alábbiak:  

kapcsolatteremtő játékok 
ismerkedő játékok (rövid idő alatt megtanulható a résztvevők utóneve, családi neve, 

valamint egyéb fontos információk - a kapcsolatteremtési minimum: a "nevén 
nevezhetem"); 

társválasztó játékok (lehetővé teszi a rokonszenvi választást, másrészt biztosítja, hogy 
a játékokban mindenki mindenkivel találkozhasson); 

bizalomjátékok (próbára teszi a résztvevők között meglévő kapcsolatokat, illetve 
magasabb szintre emeli azokat - alapja: önként vállalt ideiglenes "fizikai" 
kiszolgáltatottság a társakkal szemben); 
érzékelésfejlesztő játékok (a társak, partnerek nem vizuális úton történő felismerését 
fejleszti); 
lazító és koncentráló játékok (célja: a társaság pszichikai-fizikai állapotától függően 
további munkára alkalmas állapotot teremteni); 
interakciós játékok (kölcsönös viszony, kölcsönös együttműködés - közös 
tevékenységgel árnyalni, mélyíteni a kapcsolatokat); 
ön- és csoportismereti játékok (önvizsgálatra késztet, tükröt tart önmagunk elé - 
verbális információk közlését, fogadását teszik lehetővé önmagunkról, társainkról); 
feszültségoldó játékok (amikor sok játékot játszunk egymás után, s főként ha azok 
között több vetélkedő jellegű volt, akkor szükségessé válhat a felgyülemlett feszültség 
levezetése - sportjátékokkal, illetve a népi gyermekjátékok többségével nagyszerűen 
megoldható); 
szituációs játékok (improvizációra épülnek, melyekben a résztvevők feldolgozhatják 
élményeiket, emlékeiket, vágyaikat, félelmeiket, stb., továbbá új ismeretekre is szert 
tehetnek, például az élethelyzetek megoldása, a kapcsolatteremtés, a viselkedési 
módok területén). 

A közösségépítő folyamatokban minden résztvevő hat az összes többi résztvevőre, ezért a 
mindenkori játékvezetővel szemben több követelmény is támaszható: empátiás és 
improvizációs képességekkel, társai iránti felelősségtudattal feltétlenül rendelkeznie kell, külön 
követelmény, hogy személyes élményanyagot jelentsenek számára a játékok. Legyen 
pedagógus, de ne a foglalkozását tekintve. (A játékok felosztásának rendszere és a 
játékvezetővel kapcsolatos követelmények című rész átvéve: Játékkönyv, szerk.: dr. Kaposi 
László, Bp. - 1993.) 
 
Fakultatív lehetőségként ajánljunk társasjátékokat, logikai játékokat! Könnyen biztosítható a 
sakktábla, a malom, a dominó, a kártya. Az amőba (ötödölő) versenyhez pedig igazán nem kell 
sok eszköz, s a táborokban kihasználhatóak a különféle új és régi társasjátékok is (pl: 
Monopoly, Gazdálkodj okosan!).  
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A játékos, szórakoztató, ügyességi vetélkedők szintén együttjárói a tábornak. Speciális 
felkészültséget igényelnek, ugyanis a létszám, a technika, a helyszín, stb. mind-mind 
befolyásolják a forgatókönyv elkészítését. Kulcskérdés a megfelelő előkészítettség, az ötletes - 
minél több fiatal aktív részvételére ösztönző - feladatok kidolgozása, s a vetélkedő menetének 
szervezése, időrendi ütemezése. Ne bízzuk kezdő, gyakorlat nélküli emberre a játék vezetését. 
Ha fegyelmezetlenség, vagy semmittevés jellemzi programunkat, szinte biztos a kudarc. 
Legyenek segítőink - zsűri, kellékesek és pontszámlálók - a gyerekek és kollégáink közül 
egyaránt.  

Adaptálhatjuk a népszerű televíziós vetélkedőket kissé átalakítva, helyi 
sajátosságokat figyelembe véve (pl. Activity, Áll az alku).  
Szervezhetünk kerettörténetbe ágyazott vetélkedőt. Ebben az esetben az előzetesen 
kitalált kerettörténetet az összes szereplő a feladatok alapján közösen alakítja, 
interaktív módon formálja. 
Például: a "Királylány férjet keres" című vetélkedőben már a következő szereposztás 
is sokatmondó: 

- az öreg király - a játék szerkesztője, 
- a királylány - az "elnyerendő" jutalom, 
- az udvari bolond - a játékvezető, játékmester, 
- az udvartartás - egy-egy feladat kiadója, 
- az udvari tanács - a zsűri, 
- a hercegek - az egyes csapatok vezetői, akik társaik segítségével a királylány 

kezéért versenyeznek, 
- az aranyalma - az egyes feladatokért elnyert pontok jelképe, stb.  

(Csider Sándor ötletei, korábbi vetélkedői alapján.) 
Rendezhetünk ún. "szuper hűhót", amely csapatmunkára, munkamegosztásra, 
rögtönzésre és a táborból való kimozdulásra, illetve előzetes feladatokra építő 
komplex játékos vetélkedő. 
Például:  

- adjunk a településen elvégzendő feladatokat (a sárgadinnye ára a piacon, a 
tűzoltó gépkocsik száma a városi állomáson, az ABC nyitvatartási ideje, a 
cukrászdában a krémes ára, a városi rádióban a szokásos beköszönési forma, a 
postamester leánykori neve, a strand bójáinak száma, a múzeum aktuális 
kiállításának témája, a környék neves szülöttének feltérképezése, stb.); 

- a fiatalokkal "hozathatunk" be a táborba az egyes feladatokhoz mentőorvost, 
rendőrt, tűzoltót, kiskatonát, óvónőt; 

- kérhetünk írásos, humoros támogató nyilatkozatot helyi neves 
személyiségektől; 

- ezzel párhuzamosan a többiek részt vehetnek joghurtevésen, bekötött 
szemmel, rendezhetünk táncversenyt pingpong labdával, elénekeltethetjük az 
újságcikkeket különféle stílusirányzatokban, szervezhetünk rajzlábversenyt, 
vagy dekázást lányoknak, megadott szavakból írathatunk szerelmes verseket, 
előadathatjuk a magyar és külföldi énekesek, együttesek közismert 
videoklippjét … és még sorolhatnánk. 

 
Talán a leírtakból is látszik, hogy nem a hagyományos, hanem a komplex, újszerű és a tábori 
hangulatnak megfelelő változatokat ajánljuk saját gyakorlati tapasztalataink alapján. Persze az 
akadályversenyben is partnerek a táborozók, amely nem más, mint elméleti és ügyességi 



feladatokkal - kijelölt útvonalon - megtervezett, állomásokkal tarkított gyalogtúra. Vagy ne 
feledkezzünk meg a számháborúkról sem, amelyben a „játékos harc” során sok mindenre 
szükség van: kreativitásra, kooperációra, állóképességre, kommunikációra (stb.). A 
játékszabályok kialakításánál és az előkészítésnél értelemszerűen aktivizálhatjuk a fiatalokat is. 
Most újra kezdik felfedezni ezeket, játsszuk együtt! 
 
Gyalogtúrára, kirándulásra is vállalkozhatunk, de csak ha célja, unikális eleme is van. A 
hajózás, a madártani megfigyelés, a cseppkőbarlang, a várrom önmagában is jelenthet élményt, 
de a tűző napon a műút melletti gyaloglás vagy a több órás buszozás és városnézés aligha.  
 
A sportprogramok előkészítésénél nyilván először a focira, a kosárlabda, röplabda és a 
kézilabda bajnokságra gondolunk. Ez természetes, szívesen játsszák kisebbek és 
nagyobbak. Ugyanakkor jó szívvel ajánlható - s a csoportoknak közös élményt 
jelent - a sor- és váltóversenyek gazdag tárháza (sor- és váltóversenyek 
tárgykerüléssel, öltöző-vetkőző váltó, labdaadogató versenyek, stb.). Hagyományos 
forma a kötélhúzás, egyéni megmérettetésre adnak lehetőséget az ún. "leg-
versenyek" (lényege: az adott versenyszámban ki a legjobb, legerősebb, pl. 
fekvőtámasz, felülés, célba dobás). Ha biztonságos és kiépített strand közelében 
vagyunk - megfelelő és szakképzett személyzettel -, használjuk ki vízi játékokra (pl. 
úszóverseny mentőövben, gumimatracos verseny, a vakúszás, fejelés és csapatjáték 
egy/két kapura). Bátran iktassuk programunkba a kerékpáros versenyeket, vetélkedőket (pl.: 
ügyességi akadálypálya leküzdése kerékpárral, lassúsági, tájékozódási akadályverseny). 
Fakultatív elemként lehet lábtengózni, tollaslabdázni, aerobic és erősítő gyakorlatokat végezni. 
 
A szabadidős programok közkedvelt és hangulatos eleme, ha neves, általunk szeretett, illetve a 
szűkebb (otthoni) helyi környezetünkből származó vendég (előadó, együttes, sportoló) látogat 
el a táborba. Lehetőségeinknek csak a költségvetés, a technika és a helyszín szab határt. A 
playback vagy élőkoncert nagyon nagy élményt jelent valamennyi résztvevőnek, 
finanszírozásuk azonban szinte lehetetlen. Megoldást jelent, ha a közeli művelődési központba, 
szabadtéri színpadra visszük el táborozóinkat. Ugyanakkor talk-show keretében emberként 
ismerhetjük meg a meghívott hírességeket. Kapcsolatainkat, ismerőseinket mozgósíthatjuk a 
nemes cél érdekében. Tapasztaltuk, hogy fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekek esetében 
neves előadóművészek is szívesen mozdulnak. Hívhatunk humoristát, parodistát, gitárost, 
sportolót (stb.), bárkit, akit a gyermekek szívesen látnak. A tábor ideje alatt legalább egy 
"nagyágyút" próbáljunk megszerezni.  
 
És végül, de nem utolsó sorban tarthatunk discot, táncházat, vetíthetünk dvd-n filmet. Utóbbit 
használjuk fel nevelési céljainkra, semmiképpen sem az akciófilmek sorát gazdagítsuk. Adjunk 
szempontot a történetekhez, utána szakavatott emberrel beszéljük meg. Számtalan rajzfilm, 
dvd, tv, és mozifilm közül választhatunk az életkori sajátosságoknak megfelelően. Lehetséges 
témáink a másság bemutatásán keresztül egészen a drogfogyasztó magatartás megelőzéséig 
tarthatnak.  
 
A tábori hangulat emelésének kellékeiről, avagy szükséges velejárójáról, a tábortűzről, közös 
éneklésről pedig reméljük, hogy beszélnünk sem kell, annyira természetes… 
 
Összegezve: a szabadidős tevékenység szervezése pontos és körültekintő tervezést, módszertani 
felkészültséget igényel. Folyamatosan kínáljunk együttes és fakultatív lehetőséget a táborozó 
fiataloknak. Gondoljunk arra, hogy ennek segítségével válik "rohanóssá" a tábori élet, s az 
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itteni élmények, emlékek teszik maradandóvá a táborban eltöltött időszakot. (A 9. számú 
táblázat egy tábor szabadidős programjainak vázlatát tartalmazza.) 
 

9. számú táblázat 
 

Szabadidős programok 
1. nap - 19.00 Ismerkedési est, játékok 

Helye: ebédlő   F: M.I. 
2. nap - 19.00 "Crazy" Amatőr Színtársulás: A dzsungel könyve - musical 

Helye: ebédlő  F: D.ZS. 
3. nap - 13.00-18.00 Akadályverseny (gyalogtúra ügyességi feladatokkal) 

Indulás: tábori bejárat  F: N.Z., B.T., M.I. 
4. nap - 17.00 Baseball bemutató és játékszabály ismertetés (Magyar Baseball 

Szövetség) 
Helye: sportpálya  F: B.A: 

             19.00 "Szuper hűhó" - vetélkedő 
Helye: ebédlő, város  F: M.I., B.T., N.Z. 

5. nap - 17.00 Kolibri Színház: Gárdonyi mesék 
Helye: ebédlő  F: N.J., P.É. 

6. nap -  9.00-12.00 Egészségnevelés, egészségmegőrzés, mentálhigiéné 
Helye: ebédlő, "ovális terem"  F: G.T., K.E. 

             19.00 Búcsúest, a csoportok műsorai 
Helye: ebédlő  F: B.T., M.I. és a csoportvezetők 

Fakultatív programok - koordinálja: M.I. 
• 
• 

• 

body és aerobic programok - helye: kondicionálóterem - F: SZ.B., SZ.ZS. 
sportversenyek, sportolási lehetőségek: foci, kézilabda, kosárlabda és pingpong 
bajnokság   szervezetten, tollaslabda, lábtengó, röplabda igény szerint - helye: 
sportpályák - F: SZ.B., N.Z., B.T. 
reális hatástudat: illemtan, öltözködés, testkultúra - helye: "ovális terem" - F: M.P.

Részletes kiírás naponta az aktuális faliújságokon! 
 
4. Szakmai program (képzés) 
 
A szakmai program, illetve a képzés tervezésekor logikailag mindig a célokból indulunk ki. A 
valóságos gyakorlatban - s ezt korábban jeleztük - azonban a szervezet, intézmény saját érdekei, 
hivatása, küldetése, korábbi tapasztalatai és meglévő feltételei adják a kiindulópontot a képzési 
célokhoz. A tervezéskor számolnunk kell az adottságokkal, így a meglévő elérhető feltételektől 
függően kell meghoznunk a következő döntéseket, tehát kialakítanunk a szakmai programot: 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

a szakmai program céljának, a képzés jellegének meghatározása; 
a csoportok homogenitásának, nagyságának megtervezése; 
a képzési program végrehajtásának személyi feltételei (előadó, gyakorlatvezető, 
tréner); 
a szakmai tevékenység célszerű időbeosztása (tekintetbe véve a résztvevők egyéb 
elfoglaltságait); 
a szakmai program koordinálása, a szükséges tárgyi feltételek biztosítása (termek, 
eszközök); 
a visszacsatolások és eredményességmérések módja. 

Tudnunk kell: milyen cél érdekében dolgozunk, a résztvevők mely előismereteivel 
számolhatunk, ennek megfelelően hogyan kell az adott kurzust felépítenünk, milyen 
munkamódszereket, eszközöket alkalmazunk, továbbá miképpen rögzíthetők a megtanultak. 
(Átvéve: Dr. Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya - Bp., 1995.)  



Összeszokott csapatnál, régóta együtt dolgozó kollégáknál, illetve ha az adott terület 
szakembereit alkalmazzuk előadónak, gyakorlatvezetőnek (stb.), akkor 
elégséges, ha csak - címszavakban - a tematikai vezérfonalat 
adjuk meg és a tartalmat katalógusszerűen ismertetjük. Az ifjúságért 
felelős minisztérium a Mobilitás Regionális Ifjúsági Irodáival 
karöltve minden évben táborozási pályázatot ír ki. Mindezt azért említjük, 
mert a pályázati kiírásban olyan kötelező és kiegészítő tematikus témamodulokat adtak meg, 
amelyek orientálják munkánkat. A 10. számú táblázat ilyen ún. témamodulokból felépített 
képzési tervet (és tábort) szemléltet. 
 

10. számú táblázat 
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Felkészítés helyi és térségi gyermek és ifjúsági képviseletre  
(tervezett képzési program tábori keretek között) 

 
A képzés célja: a helyi és térségi gyermek és ifjúsági érdekek képviseletét ellátó önkormányzati forma 
kialakításához szükséges ismeretek és készségek elsajátítása. Közösségfejlesztés, erőforrásfelmérés, közéleti 
tevékenységre való felkészítés.  
 
Jellemző munkaforma: szeminárium, egyéni és kiscsoportos tervezés, esetelemzés. 
 
A résztvevők köre: kb. 60 fő 

diákönkormányzatot segítő tanárok, diákvezetők; 
ifjúságsegítő intézmények képviselői; 
civil ifjúsági szervezetek vezetői. 

A képzési program felelősei:  
a megyei és városi önkormányzat ifjúsági referense (táborszervezők); 
szociológus, főiskolai adjunktus (szakmai vezető); 
a megyei önkormányzat közművelődési csoportvezetője és költségvetési munkatársa (szervező, 

közreműködő); 
megyei művelődési intézmény ifjúsági irodájának szakelőadója (szervező, közreműködő); 
a gyermek és ifjúsági közalapítvány intézmény igazgatója (szálláshely, étkezés és egyéb 

háttérfeladatok). 
 
Előadók: az adott témakörök szakértői (művelődésszervező, jogász, közösségfejlesztő, vállalkozó, 
szociológus, minisztériumi köztisztviselő, humán képességfejlesztő, ifjúsági referens). 
 
Témamodulok: összesen 21 óra, 4 nap 

Kapcsolatteremtés. A gyermekek és fiatalok aktivizálása. - 3 óra 
A gyermek és/vagy az ifjúsági önkormányzat alapvető funkciója. Együttműködés a települési 

önkormányzatokkal. - 4 óra 
A magyarországi gyermek és ifjúsági intézményrendszer. - 2 óra 
Állampolgári jogok és kötelességek. - 2 óra 
Szervezeti technikák (szabályalkotás, irányítási és információs rendszer, tervezés, ellenőrzés). A 

folyamatos működéshez szükséges munkamegosztás kialakítása. Felelősségi viszonyok. - 5 óra 
A természetes csoport- és közösségformáló erők. A kortárs csoportok létrejötte. - 3 óra 
Forrásteremtés, kapcsolatteremtés a helyi vállalkozókkal, támogatókkal. - 2 óra 

(Átvéve: a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Sport Titkársága és a Szombathely Megyei 
Jogú Város Művelődési és Sport Osztálya által szervezett 1999. évi képzési programból.)  

 

Kezdő táborvezetőségnél, szakembereknél, vagy speciális célú tábornál előre strukturáljuk és fő 
vonalaiban előírjuk a teljes képzés folyamatát.  
 

Mint ahogy korábban említettük, tulajdonképpen itt is - speciális körülmények között végzett - 
tanítási, tanulási folyamatról van szó, ezért módszereink is arra szolgálnak, hogy a kitűzött célt 
a lehető legbiztosabban, legteljesebben és a leggazdaságosabban valósítsuk meg. (Átvéve: Dr. 
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Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya - Bp., 1995.) Talán érdekes és hasznos lehet, ha a 
módszerek - a tanítás-tanulás forrásai szerinti - csoportosítását e helyen kiemeljük. 
Ugyanis - s ezt talán a leírtak szellemiségéből is érződik - a módszertan kiemelt helyet foglal el 
a táboroztatásban.  

Szemlélet vagy kép 
a.) bemutatás (szemléltetés) 
b.) önálló megfigyelések 
Szó 
a.) közlés (elbeszélés, előadás, magyarázat) 
b.) megbeszélés (beszélgetés) 
c.) szövegek tanulmányozása és írásbeli feladatmegoldások 
Cselekvéses módszerek 

(Átvéve: Kelemen László: Pedagógiai pszichológia - Bp., 1981.) 
 
A szerző - információelméleti - megjegyzése szerint a különféle forrásokat, illetve információs-
kommunikációs csatornákat az eredményes tanulás érdekében komplex módon célszerű 
felhasználni, illetve megfelelően át kell váltani az egyikről a másikra.  
 
Fontosnak érezzük, hogy a táborban - a szakmai programmal összefüggésben - a kölcsönös 
bemutatkozás után feltérképezzük az egyéni tudásokat, érdeklődéseket, vagyis gyűjtsük 
össze: ki, mit "tanulna" és mit "tanítana" szívesen, továbbá a búcsúzás előtt értékeljük 
céljaink, közös elvárásaink megvalósulását, egyensúlyát. Továbbá olyan szakértői teamot 
(szakmai vezetőt, előadókat, oktatókat, stb.) alkalmazzunk, amely megfelelő struktúrában és 
létszámban tud dolgozni, valamint az adott probléma megoldására kompetenciával és 
gyakorlattal rendelkezik.  
 
5. Kapcsolat a táborlakókkal. Életkori differenciálás 
 
A tábor a nevelés sajátos színtere, speciális viszonyt feltételez a táborvezetőség (a felnőttek) 
és a táborlakók (gyerekek, fiatalok) között. Ugyanis ad abszurdum az is előfordulhat, hogy itt 
találkoznak először az ország számos pontjáról érkező résztvevők egymással. (Bár munkánkban 
jeleztük: legalább a vezetőség "törzskarának" ismernie kell egymást, s az előkészítés során több 
közös találkozási, felkészülési pont található.) Nem ismerjük korábbi előéletüket, szokásaikat, 
családi, iskolai hátterüket, mondhatni: "tiszta lappal" indulnak. Ez egyfelől pozitívumnak 
tekinthető, ugyanakkor a nagyfokú heterogenitás és ismeretlenségi faktor kapcsolatrendszerünk 
kiépítésére, valamint a személyes odafigyelés feltételeinek megteremtésére negatívumként (is) 
hat. Magyarul: különböző helyről érkezett, különböző életkorú gyermekek és fiatalok 
megismerése, és meghatározott szabályok közötti táboroztatása komoly feladatot jelent a felnőtt 
vezetőknek.  
 
Kapcsolatunkat a partnerség, az együttműködés, a demokratizmus és a következetesség 
jellemezze. Mindenek előtt figyeljünk a gyermekekre, diákokra. Táborban különösen sok időt 
kell szakítani rájuk, sokat kell lennünk közöttük. Hiszen - a közkeletű felfogással szemben - 
nem csupán gyermekmegőrzésre vállalkoztunk, és üdültetéssel kívánjuk eltölteni a napokat, 
hanem felelősségteljes pedagógiai munkára szerződtünk. A fiatalokkal közösen igyekszünk 
megvalósítani a szakmai programot, illetve egyéb céljainkat. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül - 
állampolgári, diák, gyermeki - jogaikat, a tábori formával együtt járó követelményeket, és olyan 
hangnemet, stílust kell találnunk, amely a sok-sok befolyásoló tényező közepette is hozzájárul 
a kellemes légkörhöz, és a bizalom megteremtéséhez. A keresztnéven való szólítás (és/vagy a 
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tegeződés) megengedésével, a humorral, a tiltás, illetve ellenőrzés következetes és ésszerű 
alkalmazásával, a személyes példaadással, a szakmai gyakorlati felkészültséggel, a játékokba 
való beszállással, a táborvezetőségi műsorral hamar tekintélyt és rokonszenvet lehet kivívni. 
Mindez nem rátelepedés a fiatalokra, ha jól csináljuk. Igénylik a beszélgetést: üljünk be a 
szobákba (sátrakba), társalogjunk az este fennmaradókkal. Gondoljunk csak a mai rohanós 
világra: mikor van ideje a szülőnek, osztályfőnöknek, tanárnak, stb. hosszabban beszélgetni a 
tizenévesekkel, serdülőkkel? Sok esetben csak a kortárs csoportra, baráti körre 
támaszkodhatnak. Nyilván egy-két hét alatt nem pótolható a többéves lemaradás, ugyanakkor 
vétek erről a lehetőségről lemondani. Az egyensúlyt különösen nehéz megtalálni, ugyanis a 
korábban leírtak szerint kapcsolatunk legyen - a tábori életet szabályozó keretek között - 
közvetlen, fellépésünk következetes, a vezetőséget pedig képessé kell tenni arra, hogy a segítő 
személyiség jellemzőit magukévá tegyék. Ez pedig távol áll a bratyizástól, a közös 
"sörözéstől", vagy a felsőbbrendű elzárkózástól egyaránt… 
 
A táborlakók között nyilván különbségek vannak érdeklődésüket, tehetségüket, értelmi 
képességüket, stb. tekintve. Más-más személyiségek, hál 'istennek ezért igazán színes a tábori 
élet. Életkoruknak megfelelően - a korábban jelzettek szerint - kell megalkotnunk a tábori 
szabályozókat (általános napirend, napi program). Belátható: az ébresztés és az esti lefekvés 
módja, a programok tervezése, a tábor elhagyásának rendszere másképp működik mondjuk a 
10-12 vagy éppen a 16-18 éveseknél. Jó, ha a fejlődéslélektani ismereteinket - különösen a 
prepubertásra, a serdülőkorra és az ifjúkorra vonatkozóan - felfrissítjük. Használjuk ki a tábor 
típusából és az életkori sajátosságokból adódó lehetőségeket. Biztosítsunk önállóságot, legyen 
idő - a szakmai program során - az egyéni érdeklődés szerinti ismeretszerzésre, a kíváncsiság 
kielégítésére. Tehát az univerzális ismeretek, szabályok, illetve képzés mellett differenciálásra 
is gondoljunk!  
 
Két rövid példával szemléltetve a leírtakat:  

Az egyik legnehezebb táborunk, de egyúttal legszebb élményünk volt, amikor 8-22 
éves korú gyerekeket, kamaszokat és fiatal felnőtteket táboroztattunk. A 120 
résztvevőnek háromféle napirendet dolgoztunk ki, az életkori sajátosságoknak 
megfelelő együttes és fakultatív programokkal. Olyan volt, mint az élet: kicsiknek és 
nagyoknak - kulturáltan - kellett együtt élniük, elfogadni a tábori formákat, s 
biztosítani kinek-kinek az életterét, a pihenéshez való jogát. Néhány nap után kis 
"családdá" váltunk: a kisiskolások lefektetésében és az esti mese olvasásában a 
középiskolások és főiskolások közreműködtek spontán átvállalva a táborvezetőség 
ezirányú feladatát.  
Egy másik táborban hátrányos helyzetű gyermekeket vittünk magunkkal. Észrevettük, 
hogy lefekvés után az egyik fiú kiáll - az egyébként berácsozott földszinti ablakba - és 
hosszan nézi a csillagokat. Kérdésünkre elmondta: ő romantikus alkat, szereti hosszan 
nézni az eget, mert főleg itt a tóparton csodálatosak az éjszakák. És a 
nevelőotthonban csak rácson keresztül nézheti… Másnap este az ügyeletes - a 
legnagyobb megdöbbenésére - kezébe adta a tábori bejárat kulcsát, így ennek az 
éjszakának röpke egy óráját a szabadban tölthette a fiú. Az esetnek hamar híre futott 
a többiek között… Ugyanis a tábor elején elmondtuk: akinek egyéni kérése, 
problémája van szóljon, igyekszünk segíteni, megoldani. S valószínűleg sem neki, sem 
nekünk nem a rácsos ablakban való álldogálás maradt meg emléknek a táborról, 
hanem valami más. 
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6. Munkamegosztás a táborvezetőségen belül. (Feladatkörök, felelősségi és döntési 
kompetenciák) 
 
Fő szabályként mindjárt a legelején le kell szögeznünk: a tábor egyszemélyi felelős vezetője a 
táborvezető. Megkerülhetetlenül személyes felelősséggel tartozik a táborban történt 
eseményekért. Kiskorúakért jogi értelemben is jótáll, hiszen a szülő tulajdonképpen rábízta a 
gyermekét. E kategorikus megfogalmazásokat némileg árnyalja az a helyzet, amikor - pl. nagy 
létszámú, vagy országos táborokban - több helyről, kísérővel, csoportvezető pedagógussal 
érkeznek a fiatalok, vagy ha egymástól részben függetlenül működő ún. altáborokról, illetve 
decentralizált hatásköröktől van szó. A táborvezető feladata, hogy a csoportvezetőkkel, a 
szabadidős és szakmai teammel együtt összehangolja a programokat a tábor céljának 
eredményes megvalósítása érdekében. Közvetlen munkatársaival (táborvezető-helyettes, 
szabadidő, szakmai és műszaki vezető) irányítja a vezetőség munkáját, figyelemmel kíséri a 
reszortfelelősök feladatvégzését. Napi kapcsolatot tart a csoportvezetőkkel, lehetőség szerint a 
résztvevő fiatalokkal, vagy képviselőjükkel. Dönt a tábort érintő fontosabb kérdésekben (pl. 
fegyelmi ügyek), kezdeményezi és határozatként kimondja a táborrendet érintő szabályozók 
(tábori szintű "csoportszabályok") módosítását. Felelős a költségvetés végrehajtásáért, értékeli 
a tábort, elkészíti az összefoglaló jelentést, beszámolót. 
 

• A táborvezető egyszemélyi felelősségét szemlélteti a következő, régen történt, 
megrendítő eset.  
A tábort előkészítendő egy nappal korábban érkeztünk meg a Balatonra, ahol még az 
előző turnus táborozott. Rohammentő, rendőrségi autók egész sora és egy letakart 15 
éves fiú holtteste fogadott bennünket… 
E napon ugyanis nagy vihar készült, fellőtték a sárga, majd a piros rakétákat. A 
táborvezető a tópartról berendelte a fiatalokat, majd kihirdették, hogy a fürdés 
további intézkedésig tilos. Volt kapuügyelet, az ügyeletes tette dolgát. A fiú - 
szobatársai és néhány lány előtt - dicsekedve elmondta: ő számtalanszor úszott ilyen 
viharban. Kimászott a kerítésen - tehát engedély nélkül elhagyta a tábor területét, 
miközben az általános napirend egyértelműen előírta az ügyeletes vagy a 
csoportvezető tájékoztatását -, majd teltek-múltak az órák, míg a szobatársak közül 
valaki szólt a táborvezetőnek. Megindult a kutatás, de már későn… 
Nemsokára megérkeztek a szülők, akik tíz körömmel estek neki a táborvezetőnek, 
hibáztatva őt a történtekért. 

 
A táborvezető-helyettes – vagy az ezzel a feladatkörrel megbízott személy - ellátja a 
táborvezető távollétében annak feladatkörét. Joggal mondhatjuk: egy-két hét alatt ritkán 
fordulhat elő ilyen helyzet, kivéve az olyan nagy létszámú táborokat, ahol ún. altábor működik, 
és a helyettesnek valójában "mini" tábort kell vezetnie. Ezért azt ajánljuk: helyettesi funkcióban 
a tábor profilját meghatározó team vezetője legyen! (Pl. üdülőtáborban a szabadidős vezető, 
képzéskor a szakmai vezető, munkavégző táborban a műszaki vezető.) Kevesebb résztvevő 
esetén pedig a tábor ügyeletes vezetője - a csoportvezetők közül rotációban kikerülő kollégánk - 
lássa el ezt a feladatkört. 
 
A tábori ügyelet és az ügyeletvezetői rendszer megszervezése ugyan régi módszer, de hasznos 
segítséget nyújthat munkánk során. A tábor ügyeletes vezetője operatív, a napi 
tevékenységgel összefüggő, szervezési és koordinatív feladatokat végez csoportjával 
együtt. Ez kapuügyeletet, teremrendezési feladatokat, a rendezvényeken való segítséget, 
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éjszakai ébrenlétet, az étkeztetés zavartalan lebonyolítását, a vendégek fogadását egyaránt 
jelentheti. Megszervezése csoportvezetőink számára irányítási tapasztalatot jelent, a résztvevő 
gyerekek pedig egy napig "gazdái" lehetnek a tábornak (még a középiskolásokkal is 
elfogadtatható, ha tudják: ezen a napon nekünk van dolgunk, egyébként pedig mindenkire sor 
kerül). Fontos dolog hangsúlyozni, hogy az ügyeleti helyiség - tehát az ügyeletes este, éjjel - 
mindig egy adott szobában, sátorban legyen megtalálható, hiszen tapasztalatunk szerint, ha baj 
történik, idegen helyen kell tájékozódni, s még ráadásul a látási viszonyok is korlátozottak, 
akkor hamar megijedhetnek - főleg - az általános iskolás táborozók. Jó szívvel tanácsolható a 
tábor területének, szobáinak, sátrainak rendszeres időközönkénti végigjárása, áttekintése, 
illetőleg a - nagyobbaknak kijelölt - beszélgető helyen való tartózkodás. (A tábori ügyeletes 
feladatainak egyfajta leírását a 11. számú táblázat tartalmazza.) 
 

11. számú táblázat 
 

A tábori ügyeletes (és ügyeletes csoport) feladatai 
 

Az ügyeleti szolgálat az adott nap reggelétől (7.15) másnap reggel ébresztőig tart. 
Az ügyeletes csoportvezető szervezi az étkezéssel és a programokkal összefüggő technikai 
feladatokat. 
Köteles ügyeleti napján a tábor területén, illetve az adott napi szervezett programokon 
tartózkodni, éjszaka 24.00 óráig ébrenléti, 0.00 órától készenléti ügyeletet tartani a megjelölt 
helyiségben. 
A csoportvezetők táborrendre vonatkozó munkáját koordinálja, mely kiterjed a tábori létszám 
folyamatos ellenőrzésére is (kötelező kontroll időpont: 7.15, 22.00 óra). 
A táborvezető távolléte esetén - halaszthatatlan esetben - dönt a táborrendet érintő, a 
napirendtől eltérő kérdésekben. 

Ügyeleti rend 
Hétfő  - S. Zs.      Kedd  - Kné Cs. Á.      Szerda  - M. P.   stb. 

 

"A táborvezetőség kialakítása" című részben már említettük, hogy célszerű - és szinte 
elképzelhetetlen más megoldás - ha minden csoportnak van egy felnőtt vezetője. A 
csoportvezető a "gazdája", közvetlen segítője és felelőse a rábízott fiataloknak. A tábor  
típusától, céljától és a vezetőség struktúrájától függően látja el teendőit. 
Munkakörének néhány variációja: 

• 

• 

• 

reggeltől estig szervezi a csoport tevékenységét, igénybe véve a szabadidős és/vagy a 
szakmai team segítségét; 
a szakmai program lebonyolítója (pl. saját maga vezeti az önismereti foglalkozásokat, 
építőtáborban a műszakot), ugyanakkor a szabadidőben a programszervezők, 
reszortfelelősök foglalkoztatják a csoport tagjait - és fordítva: a képzést, a szakmai 
programot a tábori és/vagy külsős előadók, trénerek, oktatók bonyolítják le, ezért 
főleg a szabadidős tevékenység szervezésében, animálásában jut szerephez; 
kettős csoportvezetés van, egyikük a szakmai, másikuk a szabadidős programokért 
felel.  

Nehéz, nagy leterheltséggel járó, de hálás feladatkör. Figyelni kell a gyerekek, fiatalok szinte 
minden rezdülésére, csak a segítő-támogató személyiségjegyekkel rendelkezőknek, a kiváló 
szervezőknek, a jó pedagógusoknak ajánljuk. A tábor életének szabályozói ismeretében el kell 
döntenie: mely problémák rendezhetők négyszemközt, vagy csoportszinten, melyeket kell a 
táborvezetőség elé tárnia, s milyen kérdésekről szükséges azonnal tájékoztatni a táborvezetőt. 
Néhány példa, amelyek a csoportvezető kompetenciáját meghaladják, tehát sürgősen a vezető 
tájékoztatását igénylik: 
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• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

betegség, rosszullét, baleset; 
táborozó eltűnése, megbeszélt időre és helyre való vissza nem érkezés; 
a táborrend megsértése: nem a kijelölt strandon és időben történő fürdés, kimászás az 
ablakon, este a pihenés jogának figyelmen kívül hagyása, 
alkohol- és drogfogyasztás; 
korábbi eltávozás a táborból (szülői kérésre, fegyelmi ügyben); 
károkozás, lopás; 
különböző dokumentumok hiánya (orvosi igazolás, tábori befizetésről szóló csekk). 

A munkaköri leírással, a tábori és csoportszabályokkal egyértelművé tehetjük a 
csoportvezetők mozgásterét. Nem az agyonszabályozottság, és a centralizált működés, a vezető 
túlhatalma a cél. A helyes arányok megtalálása esetén a táborvezetőnek csak a veszélyhelyzetek 
elhárítása érdekében, illetve korrekciós szándékkal szükséges a folyamatba belépnie. Az intim 
történések, a napi együttlét során elhangzott kis titkok, a csoportfolyamatok kizárólag a 
csoportra és vezetőjére tartoznak.  
 

A tábor nem nélkülözheti a szabadidőben rendezvényeket, programokat, játékokat szervező 
team munkáját. Mindegy hogyan nevezzük őket - sportfelelős, kultúrfelelős, programszervező, 
programfelelős, animátor, szabadidő felelős - a cél az, hogy a gyermekek és fiatalok közös és 
egyéni tevékenységük révén élményhez jussanak. Megítélésünk szerint önmagában szükséges, 
de nem elégséges feltétel a sok ifjú "beterelése" a táborba azzal: "érezzétek jól magatokat!". 
Már az előkészítés során és a megérkezéskor is tapasztalniuk kell: itt ez is történik, az is, ma 
ilyen programlehetőség van, holnap olyan. A szabadidős team munkatársai közvetlenül (vagy 
a csoportvezetőkön keresztül) ismertessék a lehetőségeket kössék személyhez az egyes 
tevékenységi területeket! Legyen, aki kölcsönzi a sportszereket és játékokat, megírja a 
vetélkedő forgatókönyvét és vezeti a játékot, szervezi a sportversenyeket, a bajnokságot. A 
programfelelősöknek legfőbb munkaeszköze a stúdió és a faliújság. Audiovizuálisan gyorsan 
lehet eljuttatni az információkat. Ilyen lehetőségek híján táborgyűlésen, az esti program előtt 
vagy étkezés után plenárisan, továbbá a táborozók egyéni szervezésével haladhatunk. 
Közvetetten a csoportvezetőkön keresztül is információt továbbíthatunk. Javaslatunk 
természetesen mindkét módszer együttes alkalmazása.  
A szabadidős teamnek elsősorban feltételeket kell biztosítania és programokat 
kezdeményeznie, szerveznie, tehát struktúrájuk is ehhez igazítandó. Munkájuk üdülőtáborban 
- csoportvezetői közreműködéssel - szinte reggeltől estig tart, építőtáborban a műszak utáni 
időszakra korlátozódik, képzésnél a szabad sávokban jelenik meg. A teamot  általában a 
szabadidő vezető hangolja össze, aki a táborvezető "törzskarának" tagja. Kis létszámú táborban 
elképzelhető az a variáció is, hogy közvetlenül a táborvezetőhöz tartoznak. Szakmai 
hozzáértéssel (jó népművelőként, testnevelőként), körültekintő tervezéssel kell dolgozniuk a 
táborrend adta keretek között (pl. a 2 órás vetélkedő nem tarthat dupla annyi ideig…). 
Végezetül egy jó tanács: bár elképzelhető, hogy a táborvezetőség munkamegosztása alapján a 
sport vagy kultúrfelelősé éppen az adott programrész, mégis "megdobja" a tábor hangulatát, ha 
a táborvezetőség minél több tagját bevonják az egyes tevékenységbe (pl. vetélkedőben, fociban 
játszik a csoportvezető is). Számítsunk kollégáinkra, legyünk kooperatívak!  
 

A szakmai program végrehajtását, a képzés koordinálását a szakmai team végzi. Sokszor 
csupán szervezési feladatai vannak, mert a szakmai projektet külső, meghívott előadók, 
gyakorlatvezetők, stb. bonyolítják. Ilyenkor a tábor előkészítésének fázisában jelentkezik több 
teendő: a képzés tartalmának összeállítása, a meghívott oktatók órarendjének egyeztetése és a 
költségtervezés, sok és pontos munkát feltételez. Ez esetben egy-két emberrel (pl.: képzési 



felelős, képzésszervező, szakmai vezető) könnyedén megvalósítható a kitűzött cél. Hátránya: a 
táborozók is elsősorban az állandóan jelenlévő kollégáinkkal kerülnek kapcsolatba, s nem a pár 
órára megérkező előadókkal. Utólagos konzultációra lehetőség nincs, s hallatlanul precíz 
előkészítéssel, s az előadók személyes ismeretében garantálható a képzés egységes egészé 
válása, folyamat jellege. Ugyanakkor az adott téma szakértőit jobban tudjuk mobilizálni, mert 
rövid ideig neves személyiségek is megnyerhetők, míg több napra, vagy hétre aligha.  
 

Más a helyzet, ha a szakmai programot maga a táborvezetőség valósítja meg. Ilyenkor 
hasznos hozzáértő szakmai vezetőt alkalmazni (akár környezetvédelmi, akár diákvezetőképző, 
avagy önismereti táborról van szó). Általában megfelelő szakmai képzettséggel, 
kompetenciával és gyakorlattal rendelkező személy. Meghatározza a szakmai projekt, illetve 
a képzés tartalmát, és irányítja annak végrehajtását. Közreműködik a team kiválasztásában, a 
táborvezetőségi struktúra cél szerinti felépítésében. Napi rendszerességgel konzultál 
(szupervíziót tart), szakmai-módszertani segítséget nyújt kollégáinak.  
 

A szakmai munkacsoport összeállításakor megoldást jelent, ha maguk a csoportvezetők is 
szakemberek (pl.: önismereti csoportban tréner, környezetvédelmi táborban biológus, nyelvi 
táborban angol tanár). A tábor profilja és célja megkövetelheti, hogy csak - azonos - 
meghatározott képzettségű és gyakorlattal rendelkező csoportvezetőket (pedagógusokat) 
válasszunk (pl.: matematikai szaktáborban matematika tanár, önismereti és kommunikációs 
táborban tréner). Így a hasonló tudású és felkészültségű kollégákat kell összefogni és segíteni. 
Megint másfajta megközelítésben: ha a táborvezetőség tagjai és a csoportvezetők különböző 
szakterület ismerői, akkor "forgószínpadszerűen" csoportban vagy plenárisan, előadás 
formájában tudják ismereteiket, gyakorlati tudásukat átadni. Utóbbi két esetben tehát a szakmai 
team végig jelen van a táborban, melynek eredményeképpen lehetőség nyílik külön 
beszélgetésre, speciális egyéni fejlesztésre. Így a tábor hatékony formát biztosít, s időnként még 
a turnust követően is megmaradnak a személyes kapcsolatok. 
 

A táborvezetőség munkamegosztásának kialakítása, a feladatkörök és felelősségi viszonyok 
meghatározása a tábor gördülékeny és hatékony működtetésének alapja. Személyzeti 
politikánk sikeressége tehát kihat valamennyi résztvevő közérzetére is. Kidolgozását segíti a 
táborvezetőség felépítéséről készített struktúrarajz, amely a rendszer egészét mutatja be 
könnyen áttekinthető formában (lásd 12/A. és 12/B. számú táblázat). 

 

 12/A. számú táblázat 
 

A táborvezetőség struktúrarajza 
(Lehetséges munkamegosztás a táborvezetőségben) 

 
Szakmai team Vezetőség Szabadidős team 

 Táborvezető  
Szakmai vezető Táborvezető helyettes 

(a tábor ügyeletes vezetője) 
Szabadidős vezető 

tréner 
előadó 
gyakorlatvezető 
oktató (stb.) 
képzési felelős 
képzésszervező 

 Kulturfelelős 
sportfelelős 
programfelelős 
programszervező 
animátor 
szabadidő felelős 

   
külső meghívott szakértő Csoportvezetők külső, meghívott művelődésszervező
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12/B. számú táblázat 
 

Szakmai vezető Táborvezető Szabadidős vezető 

 Táborvezető helyettes 

(A tábor ügyeletes vezetője) 

 

 

Szakmai és szabadidős 

csoportvezető (2) 

Szakmai és szabadidős 

csoportvezető (2) 

(stb.) 

 
A struktúrarajzból kiindulva - az előkészítő munka során - gyorsabban elvégezhető e fejezetben 
megfogalmazott feladat.  
 
A tábor lebonyolítása során eldöntendő kérdéseket, továbbá kidolgozandó és végrehajtandó 
teendőket a 13. számú táblázat összegzi. 
 

13. számú táblázat 
 

A tábor lebonyolításának módszertana 
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Általános napirend 
Napi programterv 
Szabadidős programok 
Szakmai program (képzés) 
Kapcsolat a táborlakókkal. Életkori differenciálás 
Munkamegosztás a táborvezetőségen belül (feladatkörök, felelősségi és döntési 
kompetenciák) 

 
 

III. 
A TÁBOR ÉRTÉKELÉSE, LEZÁRÁSA 

 
 
1. Értékelés a táborban; táborzárás, jutalmazás 
 
A tábor az utolsó előadással, fürdéssel, túrával, esti programmal nem érhet filmszakadásszerűen 
véget. A tábor záró aktusaként értékelést kell tartanunk. Az értékelés tulajdonképpen a kitűzött 
cél és az elért eredmény "megmérése", a tanulságok levonása, a további feladatok 
meghatározása, valamint a jutalmazás. Már itt jelezzük: több lépcsőben elvégzendő munkáról 
van szó. Amíg a táborzáróhoz eljutunk, két dolgot kell megtennünk az első benyomások 
alapján. 
 

a.) A vezetőség reszortterületenként, majd együttesen - utolsó előtti nap - összeveti terveit és 
tapasztalatait. Számos kérdés alapján gondolkodhatunk.  
Íme jó néhány:  
Mennyire sikerült a tábor céljának megvalósítása? 
A képzésben résztvevők honnan-hová jutottak el a program során? A választott témák 
milyen módszerekkel kerültek feldolgozásra? Milyen irodalmat, segédeszközt használtak? 
Milyenek voltak az előadók és előadások, gyakorlatok, tréningek? Mennyire feleltek meg az 
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életkori sajátosságoknak?  
Megfelelő feltételeket biztosítottunk-e a szabadidős programokhoz? Hogyan sikerültek 
azok? Mennyire aktivizálta a fiatalokat? A fellépők, meghívottak tetszettek-e a 
résztvevőknek, befolyásolták-e a tábori hangulatot?  
Eredményesek voltak-e a tábori élet szabályozói? Milyen fegyelmi problémák merültek fel a 
táborozás során?  
Mennyire felelt meg a táborhely a céloknak? Mi a véleményünk az étkezésről, szállásról, 
egészségügyi ellátásról?  
Hogyan működött együtt a táborvezetőség? Milyen konfliktushelyzetek alakultak ki, hogyan 
kezeltük azokat?  
Mit felejtettünk el, mivel nem számoltunk, mit tennénk másképp? 
Helyesen és körültekintően terveztük-e a költségeket?        (stb.) 

 
Tehát tulajdonképpen a tábor előkészítésnek, szervezésének, lebonyolításának főbb 
kérdéseit kell áttekintenünk, miközben még tart a tábor. Ezért utaltunk a "több lépcsőre", 
hiszen fáradtan, egy-két hét után, átvéve a tábor hangulatát csak a pillanatnyi érzésünk 
alapján tudunk értékelni, illetve véleményt nyilvánítani. (A táborvezetőségi ülésen 
elhangzottakat célszerű, ha a táborvezető már ekkor írásban összegzi magának.) 

 
b.) Sokszor elmarad a gyerekek és fiatalok véleményének megismerése. Pedig ez annál 
fontosabb, mert olyan szituáció is elképzelhető, hogy nem találkozunk többet velük. 
Értékelést kérhetünk szóban és írásban, egyénileg és csoportosan, önállóan, vagy 
táborvezetőségi tag jelenlétében. Javaslatunk szerint írásban gyűjtsünk véleményeket. Ez 
történhet úgy, hogy csoportonként - közösen megvitatva - kérdésekre válaszolnak a 
fiatalok, felnőtt közreműködése nélkül. Amennyiben sokan vagyunk, akkor létrehozhatunk 
4-6 tagú munkacsoportokat is e feladat elvégzésére. Ha gondoljuk - főleg kisebbeknél - a 
csoportvezető (táborvezetőségi tag, szakember) jelen lehet, de csak a munkaszervezéssel 
összefüggő feltételek biztosítása miatt. Magyarul: a munka legyen önálló!  
 
Összegezve: 
• adjuk ki a feladatot (ismertessük a kérdéseket, osszuk ki a kérdőívet, kérjünk 

visszajelzést azok megértéséről, határozzuk meg a rendelkezésre álló időt); 
• ha kell, alakítsuk ki a csoportokat, és biztosítsuk a munkafeltételeket, 
• gyűjtsük össze az értékeléseket; 
• végezzük el az első összegzést táborvezetőségi ülésen, és/vagy a csoport (munkacsoport) 

szószólója ismertesse azt a táborszintű értékeléskor. 
 
Ne kérdezzünk túl sokat! A kérdések legyenek könnyen megérthetőek, világosak, nyitottak.  
(Például már a következő néhány kérdésre adott válasz is sokatmondó: milyen hasznosítható 
tudáselemei voltak a képzésnek? Mit tudsz várhatóan hasznosítani a táborban hallottakról? 
Milyen javaslataid vannak a további ilyen típusú táborokhoz? Mi hiányzott neked? Mi 
tetszett, mi nem? stb.) 
 
c.) A vélemények megismerése után összegezzük a versenyek, vetélkedők, játékok 
végeredményét, alkalmazzuk - a tábor elején kialakított - a jutalmazási rendszert. Az 
elismerés-jutalmazás során alapvetően két szempontot érvényesítsünk. Az egyik: olyan 
ajándékokat vegyünk, amelyek csoportban könnyen eloszthatóak (ilyenek például: a torta, 
dinnye, csoki, gyümölcslé). Másfelől gondoljunk arra, hogy - lehetőség szerint - 
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mindenkinek "jusson valami" a táborban, tehát az előre kidolgozott elismerési 
rendszerünket ehhez is igazítsuk. A résztvevők kapjanak oklevelet a versenyeken elért 
eredményükért, tanúsítványt a képzésen való részvételért! Ma a számítógépek korszakában 
könnyen készíthetők egyedi tervezésű nyomtatványok.  

 
Most már következhet a táborzáró, melynek lehetséges forgatókönyve a következő: 

a táborvezető (szakmai vezető, szabadidő vezető) - a vezetőség álláspontjának 
ismeretében - értékeli a tábort; 
a táborvezető (szakmai vezető, szabadidő vezető) és/vagy a csoportok "szószólói" - az 
írásos vélemények alapján - tolmácsolják a résztvevő fiatalok véleményét; 
jutalmazás; 
a tábor bezárása (illetve a tábor elhagyásának és a hazautazás rendjének ismételt 
áttekintése); 
búcsúest. 

 
Ne feledkezzünk meg arról, hogy a táborban közreműködő valamennyi kollégánk és fiatal 
részvételét megköszönjük! 
 
2. A hazautazás 
 
Hazautazáskor tegyük gördülékennyé a táborhely elhagyását. Előre meg kell beszélni a 
csomagolás optimális időpontját, a lehuzatolást, a szemét eltávolítását, a szobák átadásának 
módját, a sátrak lebontásának ütemezését. A táborozóknak tudniuk kell az utolsó étkezés 
időpontját, módját (pl. hideg csomag), továbbá a hazautazás tervét. 
 
Részletesen beszéljük meg ezeket még akkor is, ha a táborlakókat erről már - az előkészítő 
munka során - tájékoztattuk. Kollégáink aktívan közreműködjenek a folyamat szervezésében. 
Hiszen a tábort tisztességes állapotban kell átadnunk, s a busz, a vonat is meghatározott 
időpontban indul. Hazautazás előtt számolhatunk a fáradsággal, továbbá az új barátoktól, 
szerelmektől való elszakadás érzelmi hatásával is.  
Szervezetten, gyorsan távozzunk a táborból, jó ha az elmenőknek van aki búcsút int. 
Egyébként is javasolható, ha a táborvezetőség egy-két tagja marad egy ideig (pl. 
személygépkocsival megy haza), és még egyszer ellenőrzi a táborhelyet, összegyűjti az ott 
felejtett holmikat, illetve hazaviszi az otthonról hozott sportszereket, kellékeket, felszereléseket, 
illetve tábori dokumentációt.  
 
Végül is: - a kiskorú táborozókért - felelősségünk egészen a megérkezésig, illetőleg addig a 
találkozási pontig tart, amit a szülőknek előzetesen jeleztünk. Ezért e helyen is kiemeljük: 
kiskorúak esetében a táborból való korábbi eltávozás,  illetőleg a szervezett utaztatástól  
történő eltérés esetén kérjünk a szülőktől levelet, amelyben erre a táborvezetőt felhatalmazzák.  
 
3. Feladataink a tábor után 
 
A vezetőségnek is szüksége van lazulásra, arra, hogy a tábor után kibeszélhesse magát. Erre jó 
módszer az ún. "fehér asztal", amit a hazautazást követően két héten belül célszerű összehívni, 
ezért már a táborban egyeztessük az időpontot. Itt közös találkozás (esetleg ebéd vagy vacsora) 
keretében – interaktív formában, „face to face” - megbeszéljük a táborban történt 
eseményeket, megfogalmazzuk érzéseinket. Itt a kölcsönös segítség megköszönése sem 
maradhat el. Javasoljuk, hogy határozzuk meg az írásos értékelés visszaküldésének idejét, és 
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beszéljük meg, adjuk oda a szempontsort is.  
 
A táborozók és a vezetőség értékelésének feldolgozása után a táborvezetőség "törzskara" 
készítse el összefoglaló jelentését, beszámolóját a táborról. Küldje meg azt (ha a kettő nem 
ugyanaz) a táborszervezőnek is. E dokumentum összegezze a tanulságokat, eredményeket, s 
tegyen javaslatot a hasonló típusú táborok szervezésével kapcsolatos változtatásokra. Értékeljük 
a tábor szervezésének és lebonyolításának teljes folyamatát, fogalmazzuk meg a pozitívumokat 
és negatívumokat. Szó eshet benne a tábor utóéletéről, a folytatásról, a kapcsolattartás 
módozatairól, továbbá a jövő évi tervekről egyaránt. A jelentés része az elszámolás, a 
költségvetés végrehajtása. 
 
A feladat ellátását képzett szakemberre bízzuk, aki lehet:  

a táborvezetőség gazdasági felelőse; 
a táborhely (üdülő, kollégium, vállalat, stb.) pénzügyi csoportjának képviselője; 
a küldő intézmény - ahonnan érkeznek a táborlakók - (pl. iskola, művelődési ház) 
gazdasági részlegének megbízottja; 
a táborszervező (pl. társadalmi szervezet, egyesület, közalapítvány) pénztárosa, 
könyvelője, gazdasági ügyintézője. 

 
Körültekintő tervezés esetén a táborvezető (vagy megbízott kollégája) előre kitöltve kapta meg 
a szükséges nyomtatványokat, beborítékolva a kifizetendő összegeket, illetve készpénzben a 
dologi költségeket a helyszíni bevásárlásra. Ebben az esetben a papírokat és számlákat aláírva 
és záradékolva csupán le kell adnia a táborszervezőnek, a gazdasági ügyekért felelős 
személynek, aki aztán könnyedén elkészítheti a költségvetési beszámolót.  
 
A táborról készült jelentés mellékletét képezhetik a gyermekek és fiatalok munkái, 
produktumai, a fényképek, megjelent újságcikkek, s a szervezés során elkészített levelezés, 
munkaanyagok, napirendek, tanulási segédanyagok. 
 
Ha mindez együtt van, akkor mondhatjuk el igazán befejeztük a tábort. (A 14. számú táblázat 
a tábor értékelésével, lezárásával kapcsolatos teendőket tartalmazza.) 
 
Persze: a tábornak lehet utóélete is, gondolunk itt a tábortalálkozókra, az iskolakezdésre, ahol 
a gyermekek és fiatalok élménybeszámolóira, fényképeire is építhetünk, vagy a civil szervezet 
következő programjára, ahol közösen eleveníthetik fel a tábor legkedvesebb pillanatait. 
Mindezt persze lehet a barátokkal, osztálytársakkal, szülőkkel együtt… 
 

14. számú táblázat 
  

A tábor értékelése 
 

A táborban: 
a.) a vezetőségi ülésen (szóban, a táborvezető írásban összegzi); 
b.) a táborlakókkal (kérdőív alapján írásban, csoportosan), 
c.) a táborzáráskor (szóban – jutalmazással egybekötve) 

A tábor után 
a.) interaktív módon („face o face”) a vezetőséggel (szóban); 
b.) szempontsor alapján a teljes táborvezetőséggel (írásban), 
c.) dokumentáció: összefoglaló jelentés készítése a "törzskarral" (írásban) – 

tanulságok, eredmények, költségvetési beszámoló, mellékletek. 
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