
 
Tantárgy neve Szabadidő turizmus 
Tantárgy kódja ID2651, FDB2504 és L 
Az óra típusa Gyakorlat 
Kreditpont 2 
Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 
Ellenőrzés módja gyakorlati jegy PowerPoint bemutató 50%; ZH 50% 
Az évközi ellenőrzés módja 
NSPPALI tagozaton 

11-13. és 15. órán egy-egy PowerPoint bemutató: egy 
szabadon választott aktív szabadidős turisztikai ág saját 
készítésű programjának megszervezéséről (szabályos 
előkalkuláció); ZH 

Az évközi ellenőrzés módja 
LEVELEZŐ tagozaton 

PowerPoint bemutató: egy szabadon választott aktív 
szabadidős turisztikai ág saját készítésű programjának 
megszervezéséről (szabályos előkalkuláció);  
Beugró: egy aktív turisztikai program besorolása a 
megfelelő turisztikai ágazathoz hozzá egy megfelelő 
desztináció megnevezése  
A feladat megoldása nem lehet 0 pont!! 
A kollokvium jegy a két részjegy átlaga. 

Az évközi ellenőrzés 
időpontja NAPPALI 
tagozaton 

November utolsó óráján gyakorlati ZH írása: 2013.11.28. 
14:00; előadás: 2013.12.05; 2013.12.12. 14:00 

Az ellenőrzés időpontja 
LEVELEZŐ tagozaton 

2013.12.05; vagy 2013.12.12. 14:00 vagy 2014.01.13. 

Ellenőrzés anyaga Az előadás anyaga és a kötelező irodalmak 
Javítás A TVSz szerint maximum egy alkalommal javítható a 

bemutató is és a gyakorlati jegy/beugró is. 
 

Félévi tematika 
1. A szabadidő, a rekreáció fogalma, szociokulturális összefüggései, szerepe a turizmusban. 
2. Az animáció alapjai, az animáció és az animátor szerepe a turisztikai programokban 
3. A különböző célcsoportok szabadidős programszervezésének sajátosságai 
4. A gyalogos természetjárás szakági túráinak megszervezése 
5. A kerékpáros turizmus megszervezése 
6. A vízi turizmus megszervezése 
7. A horgászturizmus programjainak megszervezése 
8. A vadászturizmus programjainak sajátosságai 
9. A lovas turizmus programjainak sajátosságai 
10. Az „extrém” sportok (barlangászat, sziklamászás stb.) szabadidős programmá szervezése 
11. Kulturális turizmus a szabadidős programok között. 
12. gyakorlati ZH 
13. Szabadidős programszervezés gyakorlati feladatai I. projektbemutató 
14. Szabadidős programszervezés gyakorlati feladatai II. projektbemutató 
15. Szabadidős programszervezés gyakorlati feladatai III. projektbemutató 

 
Gyakorlati ZH lehetséges kérdései 

1. A szabadidő, a rekreáció fogalma,  
2. A szabadidő eltöltésének szociokulturális összefüggései 
3. időmérleg 
4. Az animáció alapjai  
5. Az animátor  
6. A különböző célcsoportok szabadidős programszervezésének sajátosságai 
7. A gyalogos természetjárás szakági túráinak megszervezése 



8. A kerékpáros turizmus megszervezése 
9. A vízi turizmus megszervezése 
10. A horgászturizmus programjainak megszervezés 
11. A vadászturizmus programjainak sajátosságai 
12. A lovas turizmus programjainak sajátosságai 
13. Az „extrém” sportok (barlangászat, sziklamászás stb.) szabadidős programmá szervezése 
14. Kulturális turizmus a szabadidős programok között. 
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oktatási programja: http://www.agr.unideb.hu/ktvbsc/?m=tananyag&id=50 7-12. előadások 
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Törzsanyag / A gyakorlati jegy megadásának minimumkövetelményei:  
 Hazai társadalom időmérlege 
 Animátor tulajdonságai 
 Animáció turisztikai szerepe 
 különböző célcsoportok szabadidős programszervezésének sajátosságai 
 túraváltozatok típusai, fő hazai helyszínei, lehetőségei 
 A gyalogos természetjárás szakági túrái, túraváltozatok típusai, fő hazai helyszínei, lehetőségei 

példák szintjén 
 A kerékpáros turizmus szakági túrái, túraváltozatok típusai, fő hazai helyszínei, lehetőségei 

példák szintjén 
 A vízi turizmus szakági túrái, túraváltozatok típusai, fő hazai helyszínei, lehetőségei példák 

szintjén 
 A horgászturizmus programjainak sajátosságai fő hazai helyszínei, lehetőségei példák szintjén 
 A vadászturizmus programjainak sajátosságai fő hazai helyszínei, lehetőségei példák szintjén 
 A lovas turizmus programjainak sajátosságai fő hazai helyszínei, lehetőségei példák szintjén 
 Az „extrém” sportok (barlangászat, sziklamászás stb.) programjainak sajátosságai fő hazai 

helyszínei, lehetőségei példák szintjén 
 Kulturális programok sajátosságai fő hazai helyszínei, lehetőségei példák szintjén 

 
 

http://www.agr.unideb.hu/ktvbsc/?m=tananyag&id=50

