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A tantárgy előkövetelményei 
 

– 

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

A tantárgy annotációja. Az „Öko- és geoturizmus” tantárgy 
célja, hogy a hallgatók megismerjék az öko- és geoturizmus 
elméleti és gyakorlati szakmai ismereteit, jelentőségét napjaink 
turizmusának rendszerében. A tantárgy keretén belül 
bemutatásra kerül a fenntartható turizmus, annak történelmi 
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. 
A tárgy teljesítése révén a hallgatónak tudnia kell: 

• az öko- és geoturizmus alapvető elméleti kérdéseit; 
• az öko- és geoturizmus fogalmát, formáit és feltételeit; 
• az ökoturizmus keresleti és kínálati oldalát; 
• Ukrajna nemzeti parkjait; 
• A naturpark, geopark, europarc, nemzeti park 

fogalomrendszerét. 
A tantárgy tematikája: 
1. téma. A turizmus történelmi háttere. Az ökoturizmus 
fejlődésének szakaszai, kialakulásának folyamata 
2. téma. Fenntarthatóság, fenntartható turizmus. Fenntartható 
fejlődés, fenntartható turizmus, ökoturizmus 



3. téma. A világ fenntartható desztinációinak elemzése, 
bemutatása 
4. téma. Az ökoturizmus fogalma, formái és feltételei 
5. téma. Az ökoturizmus hatásai, nemzeti parkok. 
6. téma. A világ ökoturisztikai desztinációinak elemzése, 
bemutatása 
7. téma. Az ökoturizmus keresleti oldalának elemzése 
8. téma. Az ökoturizmus kínálatai oldalának elemzése 
9. téma. EUROPARC Szövetség. Ukrajna nemzeti parkjai 
10. téma. Ökoturisztikai létesítmények Ukrajnában. Nemzeti 
parkok.  Natúrparkok 
11. téma. A geoturizmus fogalma, kialakulásának folyamata 
12. téma. Geoturisztikai desztinációk és azok jelentősége a 
világon 
13. téma. GEOPARKOK 
14. téma. A geoturizmus kapcsolata más turizmustípusokkal 
15. téma. Geoconservation – Földtani értékvédelem 
16. téma. Geoturisztikai desztinációk Ukrajnában. Kárpátalja 
geológiai látványosságai 

A tantárgy teljesítésének és 
értékelésének feltételei 
 
 

A tantárgy teljesítése során a diákokat 100 pontos skálán 
értékelődik. A pontok a következő képen oszlanak el: 

- szemináriumi foglalkozások – 20 pont  
- két modulzáró teljesítése – 30 pont (15 pont 

dolgozatonként) 
- beszámoló – 50 pont 

A tantárggyal kapcsolatos 
egyéb tudnivalók, 
követelmények 
 
 

Szemléltető anyag prezentáció formájában multimédia kivetítő 
segítségével. Magyar és ukrán szerzők tankönyveinek és 
segédanyagainak felhasználása. Az Öko- és geoturizmus 
tantárgy módszertani ellátásához felhasználható:  

- az előadások jegyzetének nyomtatott és elektronikus 
változata; 

- szemléltetési anyag (ábrák, táblázatok, térképek);  
- multimédiás anyagok 
- szétosztható anyag  
- a Földtudományi és Turizmus Tanszék, illetve a főiskola 

könyvtárának segédanyagai és tudományos monográfiái. 

A tantárgy alapvető 
irodalma és digitális 
segédanyagok  
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