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A tantárgy előkövetelményei 

 

- 

A tantárgy általános 

ismertetése, célja, várható 

eredményei, főbb témakörei 

 

A tantárgy annotációja. A Szakrális turizmus tantárgy célja, 

hogy a hallgatók megismerjék a vallási turizmus elméleti és 

gyakorlati szakmai ismereteit, jelentőségét napjaink 

turizmusának rendszerében. A tantárgy keretén belül 

bemutatásra kerül a vallási turizmus, annak történelmi 

kialakulása, hatása a turizmusrendszerére. A tananyag 

elsajátítása következtében célként lehet kitűzni, hogy a 

hallgatókban kialakítsunk egy mélyebb tiszteletet a különböző 

vallási irányzatok iránt, azok sajátosságaival, kultikus 

helyszíneivel. 

A tárgy teljesítése révén a hallgatónak tudnia kell: 

 a vallási turizmus alapvető elméleti kérdéseit; 

 a vallási turizmus fogalmát, formáit és feltételeit; 

 a különböző vallások zarándokhelyeit; 

 Ukrajna és Kárpátalja fontosabb vallásturisztikai  

objektumait. 

 A tantárgy tematikája: 

1. téma. Bevezetés. Kulcsfogalmak tisztázása. A vallási 

turizmus meghatározása. 

2. téma. A vallási turizmus történeti fejlődése. 

3. téma. A vallási turizmus, mint turisztikai termék. 

4. téma. A vallási turizmus típusai. Zarándoklat 



5. téma. A vallási turizmus típusai. Vallási eseményekre történő 

utazás és kulturális vallási turizmus 

6. téma. Keresztény vallási turizmus. 

7. téma. Zsidó vallási turizmus. 

8. téma. Iszlám vallási turizmus. 

9. téma. Hindu vallási turizmus. 

10. téma. Ukrajna vallásturisztikai erőforrásai. 

11. téma. Kárpátalja vallásturizmusa: lehetőségek és akadályok. 

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 – 30 pont  

- két modulzáró teljesítése – 70 pont (35 pont 

dolgozatonként) 

A tantárgy beszámolóval zárul. 

A tantárggyal kapcsolatos 

egyéb tudnivalók, 

követelmények 

 

 

Szemléltető anyag prezentáció formájában multimédia kivetítő 

segítségével. Magyar és ukrán szerzők tankönyveinek és 

segédanyagainak felhasználása. A Szakrális (vallási) turizmus 

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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