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A tantárgy előkövetelményei nincs 

A tantárgy általános 
ismertetése, célja, várható 
eredményei, főbb témakörei 

A tantárgy célja és feladata 

Cél: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a 

geoturizmus elméleti és gyakorlati szakmai ismereteit, 
jelentőségét napjaink turizmusának rendszerében. A 
tantárgy keretén belül bemutatásra kerül a geoturizmus 
kialakulása, hatása a turizmusrendszerére. A tananyag 
elsajátítása következtében célként lehet kitűzni, hogy a 
hallgatókban kialakítsunk egy mélyebb tiszteletet a 
természet iránt, és hogy a jövőbeli munkájuk során 
elhivatottak legyenek a természet védelmére, a fenntartható 
turizmus megteremtésére.  

Feladatok: 
– Módszertani: megtanítani a hallgatóknak a

geoturizmus kialakulásának, meghonosításának 
legfontosabb elemeit, módszereit; átadni azokat az 
ismereteket, amelyek segítségével felismerik a hallhatók a 
geoturisztikai látványosságokat. 

– Ismereti: általános képet adni a világ geoturisztikai
desztinációiról; megismertetni a hallgatókat Ukrajna, illetve 
Kárpátalja geoturizmusában rejlő lehetőségekkel.  

– Gyakorlati: Átadni a geoturizmus gyakorlati



alapjait. Megtanítani a hallgatóknak helyesen alkalmazni 
gyakorlatban a megszerzett tudást és azt a képességet, hogy 
a tömegturizmuson belül igyekezzenek egyre szélesebb 
körben megismertetni a turistákat a fenntartható, ésszerű 
geoturizmus alapvető irányelveivel. 

 
A tárgy teljesítése révén a hallgatónak 
 
tudnia kell: 

 a geoturizmus alapvető elméleti kérdéseit; 

 a geoturizmus fogalmát, formáit és feltételeit; 

 a geoturizmus keresleti és kínálati oldalát; 

 Ukrajna nemzeti parkjait; 

 A naturpark, geopark, europarc, nemzeti park 
fogalomrendszerét. 

 
képesnek kell lennie: 

 a Világ fenntartható desztinációinak elemzésére, 
bemutatására; 

 a Világ geoturisztikai desztinációinak elemzésére, 
bemutatására; 

 felismerni a világ geoturisztikai desztinációit és azok 
jelentőségét a világon; 

 felismerni Ukrajna és ezen belül Kárpátalja geoturisztikai 
desztinációit (nemzeti parkok, natúrparkok, geoparkok és 
egyéb geológiai látványosságok) és azok jelentőségét az 
ország turizmusában. 
 

A tantárgy programja 
A turizmus történelmi háttere. A geoturizmus fejlődésének 
szakaszai, kialakulásának folyamata. A geoturizmus fogalma, 
kialakulásának folyamata. A geoturizmus kapcsolata más 
turizmustípusokkal. A geoturizmus földrajzi megközelítése. A 
geopark fogalma, jelentősége a turizmusban. A világ 
geoturisztikai desztinációinak elemzése, bemutatása. 
Geoturisztikai desztinációk és azok jelentősége a világon. A 
geoturizmus hatásai. EUROPARC Szövetség. Ukrajna nemzeti 
parkjai. Natúrparkok. Geoconservation – Földtani 
értékvédelem. Geoturisztikai desztinációk Ukrajnában. 
Kárpátalja geológiai látványosságai. 
 

A tantárgy teljesítésének és 
értékelésének feltételei 
 
 

A tantárgy egy féléves, 3 kreditet ér. A tárgy teljesítése során 
max. 100 pont (évközben 60 a vizsgán 40 pont) szerezhető. Az 
évközi pontszerzés modulok teljesítésével történik. Egy modul 
egy tananyagrészt fed le. A modulok ellenőrzése írásban 
történik.  
1. modul: A Világ geoturisztikai desztinációi (30 pont).  
2. modul: Ukrajna és Kárpátalja geológiai értékei (30 pont) 
A vizsgatételekben három kérdés található. 

A tantárggyal kapcsolatos 
egyéb tudnivalók, 

 



követelmények 
 
 
A tantárgy alapvető 
irodalma és digitális 
segédanyagok  
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