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1. TANTÁRGYLEÍRÁS
Tantárgy neve: Erdély idegenforgalmi
földrajza
Tárgyfelelős: Dr. Elekes Tibor, egyetemi
docens
Javasolt félév: 2.
Óraszám/hét (ea+gyak): 2+0

Tantárgy kódja: MFKFT72004
Tárgyfelelős tanszék/intézet: FöldrajzGeoinformatika Intézet
Tantárgyelem: választható
Előfeltételek: nincs
Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás és
vizsga
Tagozat: nappali

Kreditpont: 2
Tantárgy feladata és célja:
A legfontosabb erdélyi idegenforgalmi adottságok, térségek, útvonalak bemutatása.
Magyarország és Erdély természet- és társadalomföldrajzi, történelmi, művelődéstörténeti
értékein alapuló idegenforgalom különbözőségei és hasonlóságai. A hallgatók képessé
vállnak felismerni az általános földrajzi diszciplínák és rokontudományok alapvető
összefüggéseit természet -, társadalomföldrajz-, valamint regionális, idegenforgalmi
vonatkozásban. A hallgatók képesek lesznek a tanulmányozott terület idegenforgalmi
résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, elemzéseket készíteni.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: Ismeri a földrajztudomány általános és specifikus jellemzőit, belső törvényszerűségeit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, kapcsolódását a rokon szakterületekhez. Ismeri a
földrajz vizsgálható folyamatait, rendszereit, tudományos problémáit, erről széles körű szakirodalmi tájékozottsággal rendelkezik. Ismeri a természet- és társadalomföldrajz mélyebb
összefüggéseit, az ezekre vonatkozó elméleteket. Ismeri a geográfus alap- és alkalmazott kutatások tervezési és értékelési módjait.
képesség: Képes a földrajztudomány ismeretrendszerét alkotó különböző elképzelések részletes analízisére, az átfogó és speciális összefüggések szintetizálására és azok értékelésére, a
földrajztudományi elméletek, elvek kritikus szemléletű bírálatára a változó természeti és társadalmi környezet tükrében. Képes sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel azonosítani
speciális szakmai problémákat, feltárni és megfogalmazni az azok megoldásához szükséges
elméleti és gyakorlati hátteret.
attitűd: Vállalja azokat az átfogó és speciális viszonyokat, azt a szakmai identitást, amelyek
szakterülete sajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét alkotják. Törekszik a földrajzi szférákban lejátszódó folyamatok minél szélesebb körű megismerésére, szintetizálására.
Törekszik arra, hogy a geográfia területén tudását folyamatosan továbbfejlessze.
autonómia és felelősség: Jelentős mértékű önállósággal és felelősséggel végzi átfogó és
speciális földrajzi szakképzettséget igénylő elméleti és gyakorlati összefüggések
megalkotását, modellezését. Kialakított szakmai véleményét előre ismert döntési
helyzetekben önállóan képviseli, és felelősséget vállal azok környezeti és társadalmi
hatásaiért.
Tantárgy tematikus leírása:
1. ea. A földtani, domborzati adottságok szerepe Erdély idegenforgalmában.
2. ea. A felszíni és felszín alatti vizek idegenforgalmi jelentősége.
3. ea. Az élővilág, a nemzeti parkok és természetvédelmi területek idegenforgalmi
vonzata.
4-6. ea. Erdély történelmi, kulturális, művelődéstörténeti értékei.
7. ea. Etnikai, felekezeti, társadalmi térfolyamatok jelentősége a mai erdélyi
turizmusban.
8. ea. Az idegenforgalom jelentősége a mai erdélyi gazdaságban.
9. ea. Az infrastruktúra jelentősége Erdély idegenforgalmában.

10. ea. Észak-Erdély turisztikai értékei.
11. ea. Nyugat-Erdély látványosságai.
12.ea. Dél-Erdély idegenforgalmi értékei.
13. ea. Székelyföld: történeti, néprajzi, idegenforgalmi régió.
14. ea. Összefoglaló.
Oktatási módszerek:
A tanulmányozott területtel kapcsolatos természet- és társadalomföldrajzi, történeti,
művelődési ismeretek szintézise, idegenforgalmi jelentőségüknek megértése, értékelése.
Félévközi számonkérés módja:
Az érdemjegy az órai aktivitásból (10%), a szintézis feladatok eredményéből (20%) és a
vizsga eredményéből (70%) tevődik össze. A vizsga során fontos, hogy a hallgató képes
legyen fölismerni az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit a társadalom-,
természeti- és a regionális földrajzi területén, bizonyítania kell a földrajzi problémák
fölismerésének, megfogalmazásának készségét. A hallgatónak ismernie kell a
tanulmányozott területtel kapcsolatos természet- és társadalomföldrajzi alapfogalmakat,
folyamatokat, ezek idegenforgalmi jelentőségét.
Értékelési határok:
100–81%: jeles, 80–71%: jó, 70–61%: közepes, 60–51%: elégséges, 50–0%: elégtelen
Kötelező irodalom:
Benedek J.(szerk.) 2011: Románia. Tér, gazdaság, társadalom. Nemzeti Kisebbségkutató
Intézet, Kriterion Kiadó, Kolozsvár, 502 p.
Elekes T. 2016: Erdély útikönyv, Cartographia Kiadó, Budapest, 256 p.
Tóth J. (szerk) 2010: Románia. In:Világföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest.
https://www.independent.co.uk/travel/europe/the-complete-guide-to-transylvania
Ajánlott irodalom:
Badea L. ét colab. 1982: Geografia Romaniei. Ed.Academiei RSR, Bucuresti. Összefoglaló.
Dövényi Z. (szerk.) 2012: A Kárpát-medence földrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1351p.
Michalkó G. 2007: Magyarország modern turizmusföldrajza. Dialóg Campus Kiadó,
Budapest-Pécs, 288 p.
Michalkó G. 2012: Turizmológia: Elméleti alapok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 266 p.
Mátyás V. 1990: Utazások Erdélyben, Panoráma Kiadó, Budapest, 280 p.
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ELŐADÁS
A földtani, domborzati adottságok szerepe Erdély idegenforgalmában.
A felszíni és felszín alatti vizek idegenforgalmi jelentősége.
Az élővilág, a nemzeti parkok és természetvédelmi területek idegenforgalmi
vonzata.
Erdély történeti földrajzi, történelmi, művelődéstörténeti értékei.
Ünnep.
Erdély történeti földrajzi, történelmi, művelődéstörténeti értékei.
Etnikai, felekezeti, társadalmi térfolyamatok jelentősége a mai erdélyi
turizmusban.
Gazdasági folyamatok és az idegenforgalom.
Az infrastruktúra szerepe Erdély idegenforgalmában.
Észak-Erdély turisztikai értékei.
Nyugat-Erdély idegenforgalmi látványosságai.
Dél-Erdély idegenforgalmi értékei.
Székelyföld: történeti, néprajzi, idegenforgalmi régió.
Összefoglaló.

3. VIZSGAKÉRDÉSEK
1. A földrajzi tényezők szerepe Erdély idegenforgalmában (földtani, domborzati, éghajlati,
vízföldrajzi, vízföldtani, életföldrajzi, talajföldrajzi adottságok, népesség, társadalom,
gazdaság)
2. Erdély valamely tájegységének idegenforgalmi értékei.
3. Az idegenforgalom társadalmi, gazdasági hatásai az erdélyi tájegységeken.
5. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK
Beadandó dolgozat:
Egy város, kistáj idegenforgalmi sajátosságainak összegzése, ismertetése.

