
Tantárgy Adatlap 
 

1. Tantárgy programja 
1.1 Intézmény  „Babeş-Bolyai” Tudományegyetem 
1.2 Kar Történelem és filozófia 
1.3 Intézet Magyar történeti intézet 
1.4 Szak Kulturális tanulmányok 
1.5 Képzési forma Alapképzés BA 
1.6 A z oktatás tevékenysége Kulturális turizmus 
 
2. Tantárgy adatai 
2.1 Elnevezése GLM 1101 A turizmus általános földrajza/ Geografia generală a 

turismului 
2.2 Tantárgy  felelős Dr. Talpas János adjunktus 
2.3 Szeminárium  oktató Dr. Talpas János adjunktus 
2.4 
Évfolyam 

I 2.5 Félév I 2.6 Ismeretek 
ellenőrzése 

Vizsga 2.7 Tantárgy jellege Kö 

 
 
 
3. A tantárgy óraszáma 
3.1 Heti  óraszám 3 Miből3.2 előadás 2 :3.3 szeminárium 1 
3.4 Tanterv szerinti óraszám 42 Miből3.2 előadás 28  3.3 szeminárium 14 
Órabeosztás óra 
Tantárgy elsajátítása  szakkönyvekből, tanulmányokból és jegyzetekből 24 
Könyvtári tanulmányozás 20 
Szemináriumra való felkészülés 16 
Konzultáció 6 
Vizsgáztatás 4 
Más tevékenységek 24 
3.7 Egyéni felkészülés 70 
3.8 Félévi összes óra 150 
3.9 Kreditszám 6 
 
 
 
4. Előfeltételek 
4.1  Curiculum •  
4.2. Illetékesség •  
 
5. Feltételek 
5.1 előadások  lebonyolítása • Terem és kivetítő 
5.2 szeminárium 
lebonyolítása 

• Terem és kivetítő 

 
6.  Szükséges specifikus  kompetenciák 
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• A legfontosabb földrajz-turisztikai fogalmak, törvények, folyamatok és 
jelenségek meghatározása és ismertetése, ezek eredetének és fejlődésének 
magyarázata, azok a következmények felmérése/kiértékelése, melyek 
hatással vannak a természeti és antrópikus turisztikai rendszerekre. 

• A földrajzi potenciál beazonosítása és elemzése turisztikai célból 
• Elméleti kutatások keretében kapott adatok feldolgozása és az eredmények 

kiértékelése.  
• Információs és kommunikációs technológia használata az adatok 

feldolgozása és elemzése céljából.  
• A különböző forrásokból származó információk tudományos jellegű 

egybevetése.  
• A múlti- és interdiszciplináris elvek alkalmazása a földrajztudomány 

megközelítésében 
•  
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• Hatékony és felelősségteljes munkamódszerek alkalmazása a szakmai 

etikai kódex elveinek, normáinak és értékeinek figyelembe vételével. 
• Múltidiszciplináris csoportmunkában alkalmazott hatékony technikák 

elsajátítása valamint az ehhez kapcsolódó etikai szabályok, a különböző 
vélemények sokféleségének az elfogadása, a múltikulturalitás és 
sokszínűség tiszteletben tartása.  

• A folyamatos szakmai képzés szükségességének felismerése a munkaerő-
piaci kereslethez való alkalmazkodás céljából.   

 
 
 
7. Tantárgy leírás 
7.1 Tantárgy célja •   A tantárgy elemzési módszere fejleszti a földrajzi, 

valamint a turisztikai jelenségek  megértését. 
•   Rávilágít a földrajz és a turizmus közötti kapcsolatra, 
         kiemelve e két terület fontosságát a társadalmi fejlődésben. 

7.2 Tantárgy specifikus célja • A turizmus megközelítése mint tudomány, mely elősegíti az  
egyén fejlődését és közérzetét.  . 

 
8. Tantárgy tematikája 

 
8.1 Előadás Használt oktatási 

módszerek 
Megjegyzések 

1. Turizmusföldrajzi elemi ismerete.  
            1.1. A turizmus meghatározása 

1.2.  A földrajzturizmus helye a tudományban. 

• klasszikus előadási 
mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd 

2 óra 

2.  A turisztikai szervezetek bemutatása. 
              2.1. Belföldi 

2.2. Külföldi 

• klasszikus előadási 
mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd 

2 óra 

3.  A turizmus rövid története 
3.1. A turizmus megjelenése 
3.2. Hazai turizmus  

• klasszikus előadási 
mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd 

2 óra 

4. Az idegenforgalmi termékek bemutatása 
4.1. Turisztikai szuprastruktúra  
4.2. Turisztikai infrastruktúra 
4.3. Turisztikai potenciál 

  
• klasszikus előadási 

mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd 

2 óra 

5 Természetes turisztikai erőforrások  
5.1. Természeti táj  

• klasszikus előadási 
mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd 

2 óra 

6. Antrópikus turisztikai erőforrások  
6.1. Tárgyi 
6.2. Mentális 

• klasszikus előadási 
mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd 

2 óra 

7. Szálláshelyek bemutatása 
7.1. Hotel típusúak 
7.2. Más típusok 

• klasszikus előadási 
mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd 

2 óra 

8. Turisztikai infrastruktúra főbb elemei 
8.1. Egészség központok 
8.2. Az idegenforgalmat segítő szállítási 
eszközök 
8.3. Üdülőtelepek 

 
klasszikus előadási 
mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd  

2 óra 

9. Pihenés turizmus 
9.1. Általános tudnivalók 
9.2. Elemzése 

• klasszikus előadási 
mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd 

2 óra 



 
10. Egészségturizmus 

10.1. Gyógyturizmus  
10.2. Wellness    

• klasszikus előadási 
mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd 

2 óra 

11. Kulturális turizmus 
11.1. Urban 
11.2. Rural 

• klasszikus előadási 
mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd 

2 óra 

12. Rendezvényturizmus  
12.1. Konferencia 
12.2. Összejövetelek 
12.3. Szimpozionok 
 

• klasszikus előadási 
mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd 2 óra 

13. Fesztiválok és események 
13.1.  Általános tudnivalók 
13.2. Sportesemények 

• klasszikus előadási 
mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd 

2 óra 

14. Üdülőtelepek 
14.1. Meghatározás 
14.2. Típusai 
14.3. Hazai üdülőtelepek 
14.4. Külföldi üdülőtelepek 

• klasszikus előadási 
mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd ă 2 óra 

 
Ajánlott irodalom 
1. Benedek, J., Dezsi, Ş. (2006): Analiza socio-teritorială a turismului rural din România, din 

perspectiva dezvoltării regionale şi locale. Cluj, Ed. Presa Universitară. 
2. Michalkó, G. (2004) A turizmuselmélet alapjai. Turizmus Akadémia. Budapest-Székesfehérvár. 
3. Muntele, I., Iaţu, C. (2003): Geografia turismului. Iaşi. Editura Sedcom Libris. 
4. Pompei Cocean, Gheorghe Vlasceanu, Bebe Negoiescu: Geografia Generala a Turismului. 

Meteor press kiadó, Bukarest, 2003; 
 

8.2 Szeminárium Használt oktatási 
módszerek Megjegyzések 

1. Turizmusföldrajz fogalmai 
 –meghatározás, főbb fogalmak 

• klasszikus előadási 
mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd 

4 óra 

2.  Turisztika természeti erőforrásai.  
Fogalmak, a turisztikai táj elemzése. 

• klasszikus előadási 
mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd 

4 óra 

3. Turisztikai antrópikus erőforrások 
 Ember alkotta erőforrások beazonosítása és hasznosítása 
a turizmusban. 

 
• klasszikus előadási 

mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd 

4 óra 

4. A szálláshelyek minősítése 
Gyakorlat: Egy szálláshely elemzése. 

 
• klasszikus előadási 

mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd 

4 óra 

5. Gyógy komplexum 
Gyakorlat: Egy gyógyfürdő elemzése 

klasszikus előadási 
mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd  
 

4 óra 

6. A városok és falvak turisztikai hasznosítása 
Turisztikai települések tanulmányozása. Emlékművek 
beazonosítása. 
 

• klasszikus előadási 
mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd 4 óra 

7. Üdülőtelepek minősítésének tanulmányozása. 
 Törvénykezések változásainak tanulmányozása. 
 

• klasszikus előadási 
mód, magyarázat, 
vetítés, párbeszéd 

4 óra 



 
Ajánlott irodalom 
1. Aubert, A. (2001): A turizmus földrajza. In: Tóth, J. (2001) (szerk.): Általános 

társadalomföldrajz, II. kötet. Budapest-Pécs. Dialóg Campus. 143 – 159. 
2. Bodnár, L. (2000): A turizmus földrajzi alapjai. Eger-Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. 
3. Burton, R. (1995): Travel Geography. Harlow, Longman. 
4. Ciangă, N. (2003): Geografie turistică. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană. 
5. Cristureanu, C. (2006) Strategii şi tranzacţii în turismul internaţional, capitolul şase (Serviciile 

de transport în turismul internaţional), capitolul şapte (Serviciile de cazare), Editura C.H. Beck, 
Bucureşti. 

6. McIntosh, R.W., Goeldner, Ch.R., Ritchie, J.R.B. (1995): Tourism. Principles, Practices, 
Philosophies. New York, Wiley. 

7. Lupu, N. (2005): Hotelul. Economie şi management. Editura All Beck, Bucureşti. 



 
 
 

9. A társadalomi és gazdasági szereplők elvárásai az oktatott tantárgytól 
 

• A hallgatók elméleti felkészültsége megfelel a szakmai elvárásoknak. Tudományos munkákban való 
részvétel további elméleti felkészülést igényel. 

  
 
 
10. Felmérés 

Tipusok 10.1 Felmérési feltételek 10.2 Felmérési módszerek 
10.3 Aránya a 

végső 
osztályzatban 

10.4  Előadás 

• Szakmai elméleti 
ismeretek elsajátítása 

• A szakmai ismeretek 
alkalmazása 

Írásbeli teszt 70 % 

10.5 Szeminárium Szakmai ismeretek 
gyakorlati alkalmazása 

Gyakorlat 30% 
  

10.6 Minimális  ismeretek elsajátításának feltételei 
 A tantárgy teljesítése érdekében az átlag jegy 5-ös. Az írásbeli jegy nem lehet kisebb mint 5-ös. 
 

 
 
 

Kitöltési dátum 

 
 
 

Előadó aláírása 

 
 
 

Szeminárium oktató aláírása 
2015. máj. 15. 
 
 
 

dr. Talpas János dr. Talpas János 

Intézet láttamozásának dátuma Intézet vezető aláírása 
                             dr. Pál Judit 
  
 


