
2022 évi  

 

Természetvédelmi nyári Táborok (KVO1025, KVB1312, KVB1312L terepgyakorlat) 

Környezettan szakos hallgatók számára 

 

Az információk elérhetőek az alábbi honlapon: 

http://zeus.nye.hu/~szept/kurzusok.htm  
 

A KVO1025, KVB1312, KVB1312L terepgyakorlat teljesítéséhez a nyár folyamán az alábbi táborok 

munkájában lehet részt venni. Az alább felsorolt táborok szervezőinél (lásd telefonos, e-mail címek) be kell 

jelentkezni, azok munkájában részt venni csak a tábor, kutatás vagy felmérés vezetőjének jóváhagyásával lehet. 

A táborszervezőknél lehet a költségeket illetően további információkhoz jutni.  

 

A jelentkezéseket a táborszervezőinél kell mihamarabb megtenni, mert e táborokban közreműködő 

hallgatók létszáma limitált és május végére már helyhiány miatt sok esetben nincs mód a jelentkezés 

elfogadására. 

 

Amennyiben más, alább nem felsorolt természetvédelmi táborban szeretné a gyakorlatot teljesíteni, úgy a 

tervezett tábor alábbi adatait (Helye, ideje, táborvezető neve, elérhetősége, a tábor célja) meg kell küldeni Dr. 

Szép Tibornak (szep.tibor@nye.hu), aki a megküldött információk alapján engedélyezheti a gyakorlat 

teljesítését az adott táborban. 

 

Amennyiben elfogadják a jelentkezést akkor a táborozás elején a fenti honlapról letölthető  BÍRÁLATI 

LAP-ot  kell a tábor vezetőjének átadni aki tábort követően igazolja és véleményezi a részvételt.  

 

A Bírálati Lap alapján történik a jegymegállapítása a tábort követő félévben felvett KVO1025, KVB1312, 

KVB1312L Terepgyakorlat tárgy keretében. 

 

Táborok: 

 

Partifecske kutatótábor 

Szabolcs község 

Táborvezető: Dr. Szép Tibor 

e-mail: szep.tibor@nye.hu  

Időpont és létszám: 2022 június 11- június 16 

között. max. 6 fő, Jelentkezés: 2022 május 30-ig 

 

XXXVI. AKCIÓ RIPARIA gyűrűző tábor, 

Tokaj-Tiszatelek közötti Tisza szakasz 

Táborvezető: Dr. Szép Tibor 

e-mail: szep.tibor@nye.hu  

Időpont és létszám: 2022 június 24- július 2. max. 4 

fő, Jelentkezés: 2022 május 30-ig 

 

A Nyírerdő Zrt. erdészeti erdei iskolája 

Jelentkezés: 

Petrilláné Bartha Enikő: Nyíregyházi Erdészet, 

Erdei iskola vezető 

tel: 06 30 349 0839 

e-mail: eniko.bartha@nyirerdo.hu  

Időszak és létszám:  

1. turnus: 2022.06.20-24. ~2 fő 

2. turnus: 2022.06.27-07.01. ~2 fő 

3. turnus: 2022.07.04-08. ~ 2 fő 

Hallgatóknak az erdészeti táborban részvételi díj 

nincs 

 

Garbolci Természetvédelmi Táborok 

Táborvezető: Petrilla Attila 

tel: 20/8245 320, Több turnus – turnusonként 2 

ember. A táborról ismertető a ,,Vadvízország Erdei 

Iskola és Tábor” facebook oldalon. 

 

Zoo suli 

Helye: Nyíregyházi Állatpark  

Táborvezető neve: Révészné Petró Zsuzsa 

Tervek szerint június 20-tól kezdődően lesz 4 héten 

át megszervezve a nyári tábor. 

Május 2-ig lehet jelentkezni - korlátozott számban- 

a gyakorlatot teljesítő hallgatóknak az alábbi e-

mailen: education@sostozoo.hu  

Az email-es jelentkezés után személyes 

beszélgetésre kerül sor minden jelentkezett 

hallgatóval!  

 

A részvételt és a költségeket előzetesen egyeztetni 

kell a táborszervezőkkel! 

 

Nyíregyháza, 2022. február 16
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