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1. Опис навчальної дисципліни / A tantárgy leírása

Найменування
показників
A jellemzők megnevezése

Кількість кредитів
Kreditértéke 3

Модулів
Modulok száma
Змістових модулів /
Tartalmi modulok 3
Індивідуальне науководослідне завдання /
Egyéni tudományos-kutatói
feladat: _______________

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Szakirány, szak, képzettségi
szint

Характеристика навчальної
дисципліни
A tárgy jellemzői
денна форма заочна форма
навчання
навчання
nappali
levelező
tagozat
tagozat

Галузь знань
Képzési ág
1401 Szolgáltató szféra
(шифр і назва / kód, név)
Напрям підготовки
Szakirány
6.140103 ”Тurizmus”
(шифр і назва / kód, név)

Нормативна
(за вибором)
Normatív
(választható)

Рік підготовки / Képzési évek:
Спеціальність
(професійне
спрямування):
Szak (szakosodás)
6.140103 Turizmus

1-й /

1-ik

1-й /

1-ik

Семестр/Félév

(назва / megnevezve)

2-й /

Загальна кількість годин:
Összóraszám: 90

Тижневих годин для
денної форми навчання:
– аудиторних: 2
– самостійної роботи
студента.4
A nappali tagozatos
hallgató heti óraszáma:
– kontaktóra: 2
– önálló munka: 4

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
Képzési szint:
bachaleurátus

2-ik
2-й / 2-ik
Лекції / Előadások
16 год./óra
4 год./óra
Практичні, семінарські/
Gyakorlati, szemináriumi
14 год./óra
0 год./óra
Лабораторні/Laboratóriumi
0 год./óra
0 год./óra
Самостійна робота/Önálló
munka
60 год./óra
86 год./óra
Індивідуальні завдання:
Egyéni feladat:
год /óra.
Вид контролю:
Az ellenőrzés formája:
moduldolgozatok, gyakorlati
munkák, beszámoló

Примітка / Megjegyzés:
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
A kontaktórák és az önálló/egyéni feladatra szánt órák egymáshoz viszonyított aránya:
для денної форми навчання / a nappali tagozatosok számára –
для заочної форми навчання / a levelező tagozatosok számára –

2. Мета та завдання навчальної дисципліни / A tárgy célja és feladatai
Мета / Cél:
A turisztikai tevékenység biztonsági alapjai című tantárgy oktatásának célja: a hallgatók
megismertetése a turisztikai tevékenység egy sajátos aspektusával, amelyik a turista és a személyzet
biztonságával minden szempontból foglalkozik, a lehetséges specifikus veszélyforrások
tanulmányozásával, amelyek az utazás, illetve a turisztikai tevékenység különböző válfajai és
szabadidős tevékenység során léphetnek fel.

Завдання / Feladatok:
A turisztikai tevékenység biztonsági alapjai című tantárgy oktatásának feladatai: a hallgatók
megismertetése a veszélyforrásokkal, amelyek a turisztikai és rekreációs tevékenység során
bekövetkezhetnek, az alapvető módszerekkel, amelyek megelőzik vagy megszüntetik ezeket az
eseteket; tanulmányozni a veszélyes helyzetek földrajzi aspektusait különböző országokban és
régiókban; Ukrajna példáján elmélyülten tanulmányozni a tájegységek különlegességét, egyes
régiók szociális-gazdasági és közlekedési feltételeit a biztonság szempontjából a turizmus
ágazatában.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен / A tárgy
teljesítése révén a hallgatónak
знати / tudnia kell:
- a veszélyforrásokat, amelyek a turisztikai és rekreációs tevékenység során bekövetkezhetnek;
- alapvető módszereket, amelyek megelőzik vagy megszüntetik a veszélyhelyzeteket
- a veszélyes helyzetek földrajzi aspektusait különböző országokban és régiókban;
- tanulmányozni Ukrajna tájegységeinek különlegességét, egyes régiók szociális-gazdasági és
közlekedési feltételeit a biztonság szempontjából a turizmus ágazatában.

вміти / képesnek kell lennie:
- eligazítást adni a turistáknak a lehetséges veszélyforrásokról, amelyek a turisztikai és rekreációs
tevékenység során bekövetkezhetnek;
- eligazítást adni a turistáknak a lehetséges veszélyforrásokról, amelyek az utazás közben
bekövetkezhetnek;
- intézkedéseket tenni a veszélyhelyzetek megszüntetése vagy hatásainak csökkentése érdekében;
- elsősegélyt nyújtani;
- egyedülállóan feldolgozni a szakirodalmat és a sajtó anyagait, információt keresni az Interneten.

3. Програма навчальної дисципліни / A tárgy programja
Змістовий модуль 1. / 1. Tartalmi modul
A turisztikai szolgáltatásnyújtás jogi normatívái
1. Téma: Bevezetés. A turizmus biztonságának komplex értelmezése és földrajzi megközelítése
2. Téma: Nemzetközi turisztikai szervezetek. Az ENSZ Turisztikai Világszervezete (WTO). Az EU
turizmus stratégiájának prioritási területei
3. Téma: A biztonság kérdése nemzetközi szerződésekben. A turizmusbiztonság kérdése a világ
országainak törvényalkotásában
4. Téma: UNWTO Globális Etikai Kódexe. UNWTO Turisztikai Világnap. EDEN (Kiemelt Európai
Desztinációk)
5. Téma: A turisztikai szolgáltatások biztonsági szabályozása Ukrajnában. A turizmusbiztonság
kérdése Ukrajna „A turizmusról” szóló törvényében
6. Téma: Külügyi ajánlások, mely országokban biztonságos az utazás. Utazásra nem javasolt térségek.
Fokozott biztonsági kockázatot rejtő további országok és térségek
7. Téma: WHO – Egészségügyi Világszervezet. Nemzetközi egészségügyi szabályok. Biztonság a
nemzetközi turizmusban
Змістовий модуль 2. / 2. Tartalmi modul
Biztonsági előírások a nemzetközi turizmusban
8. Téma: Veszélyhelyzetek utazás közben. Balesetek. Betegségek, járványok, HIV-fertőzés
Nemzetközi előírások az oltásokkal kapcsolatban, járványügyi kiadvány
9. Téma: Terrorizmus, kalózkodás. Katonai puccsok és szövődmények. A bűnügyi helyzet és a
bűnözés, prostitúció, drogok terjesztése. Vandalizmus és az erőszak bármely formálja.
Radioaktív és másféle környezetszennyezés. Természeti katasztrófák
10. Téma: Az újonnan érkezet turistákkal, helyi lakossággal és turizmussal kapcsolatos
veszélyhelyzetek komplex tanulmányozása. Az utazással és a turisták elhelyezésével
kapcsolatos biztonsági előírások fejlesztése és végrehajtása
11. Téma: Az utazók élete és egészség megőrzésével kapcsolatos teendők. A turisták és városnézők
értéktárgyainak megőrzése. Turisták, akiknek különleges bánásmódra van szüksége
12. Téma: A valuta hirtelen áringadozása. Információk a veszélyforrásokról. A turisták felvilágosítása
trauma és baleset esetén szükséges teendőkről. Instrukció az elsősegélynyújtásról
13. Téma: Tájékoztatás a veszélyforrásokról, amelyek jellege az útvonallal vagy a turisták
viselkedésével kapcsolatos. Ellenőrizni a turisták előkészületi folyamatát. Különleges
biztonsági követelmények az autós, biciklis vagy motoros kirándulás szervezése és
lebonyolítás során
14. Téma: A természetnek okozott kár. A turizmus függősége a környezet állapotától (minőségétől). A
turisták károkozása a kulturális, történelmi és természeti látnivalóknál
15. Téma: Az ökoszisztéma rongálása. A turisztikai látnivalók biztonságának biztosítása. A vírusok,
gombák, baktériumok, állatok és nővények ellenőrizetlen migrációja a turisták járműveiben,
az árukban, élelmiszerekben, ruházatában és csomagjaikban
16. Téma: A biztosítás jellegzetességei a turizmusban. A biztosítás általános fogalmai és funkciói.
Biztosítás a turizmusban: egészségügyi, balesetelleni, felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás,
gépjármű biztosítás, szállítási késedelembiztosítás, utazásképtelenséggel kapcsolatos
biztosítás
Змістовий модуль 3. / 3. Tartalmi modul
A gyalogtúrák biztonsága
17. Téma: Biztosítás gyalogtúrák közben. Elméleti felkészülés a gyalogtúrára. Útvonalválasztás.
Részletes útitervkészítés. Részletezett útiterv a veszélyes helyek feltüntetésével
18. Téma: Megfelelő ruha (felszerelés), személyi védőfelszerelés biztosítása. Elsősegélynyújtás
alapelvei. Az orvosi készlet összetevői. Biztonsági követelmények. Sérültek szállítása

19. Téma: A természeti akadályok legyőzésének módszere. Folyóátkelés. Vizes élőhelyek átkelése.
Kirándulás bozontos erdőn keresztül
20. Téma: Turisztikai tábor szervezése. Különleges biztonsági követelmények sí-túra, csónakázás és
fürdő-túra szervezése és lebonyolítása alatt
21. Téma: A hegyvidéki turisztikai kirándulások fő veszélyei. A hőmérséklet-változás a magassággal.
Oxigénhiány esetek. A mozgó kövek veszélyei. Kőhullások, kőomlás, lavinák,
földcsuszamlások és árvizek veszélyei
22. Téma: Biztonsági előírások hegyvidéki terepen. Mozgás füves pályán. Mozgás havas lejtőkön.
Meredek lejtők, sziklafalak legyőzése. Tájékozatlanság a hegyekben. Kutató-mentő
szolgálatok
23. Téma: Meteorológia jellegű veszélyek. Napszúrás és hőguta. Hideg, fagy. Csapadék: eső, jégeső,
hó formájában. Zivatarok. Köd, rossz látási viszonyok. Szél, vihar, tornádó

4. Структура навчальної дисципліни / A tárgy struktúrája
Назви змістових модулів і тем
A tartalmi modulok címe és
témája

1

Кількість годин / Óraszám
денна форма / nappali
заочна форма / levelező
Усього
у тому числі/ebből
Усього
у тому числі/ebből
összesen
összesen
л/
п/ лаб інд/ с.р./
л/ п/ лаб/ інд с.р.
ea gy /lab egy ö.m.
ea gy lab /eg
/ö.
y
m.
2
3
4
5
6
7
8
3
4
5
6
7
Модуль 1 / 1. Modul
Змістовий модуль 1. / 1. tartalmi modul
A turisztikai szolgáltatásnyújtás jogi normatívái

1. Téma: Bevezetés. A turizmus
biztonságának komplex
értelmezése és földrajzi
megközelítése
2. Téma: Nemzetközi turisztikai
szervezetek. Az ENSZ Turisztikai
Világszervezete (WTO). Az EU
turizmus stratégiájának prioritási
területei
3. Téma: A biztonság kérdése
nemzetközi szerződésekben. A
turizmusbiztonság kérdése a világ
országainak törvényalkotásában.
4. Téma: UNWTO Globális Etikai
Kódexe. UNWTO Turisztikai
Világnap. EDEN (Kiemelt
Európai Desztinációk)
5. Téma: A turisztikai
szolgáltatások biztonsági
szabályozása Ukrajnában. A
turizmusbiztonság kérdése
Ukrajna „A turizmusról” szóló
törvényében

2

1

2

1

2

2

1

6. Téma: Külügyi ajánlások, mely
országokban biztonságos az utazás.
Utazásra nem javasolt térségek.
Fokozott biztonsági kockázatot rejtő
további országok és térségek.
7. Téma: WHO – Egészségügyi
Világszervezet. Nemzetközi
egészségügyi szabályok. Biztonság a
nemzetközi turizmusban

Разом за змістовим модулем 1
Összesen az 1. tartalmi modulban

1

2

2

1
25

5

3

3

2
4

16

Змістовий модуль 2. / 2. tartalmi modul
Biztonsági előírások a nemzetközi turizmusban
1. Téma Veszélyhelyzetek utazás
közben. Balesetek. Betegségek,
járványok, HIV-fertőzés
Nemzetközi előírások az
oltásokkal kapcsolatban,
járványügyi kiadvány.
2. Téma Terrorizmus, kalózkodás.
Katonai puccsok és
szövődmények. A bűnügyi
helyzet és a bűnözés, prostitúció,
drogok terjesztése. Vandalizmus
és az erőszak bármely formálja.
Radioaktív és másféle
környezetszennyezés. Természeti
katasztrófák
3. Téma Az újonnan érkezet
turistákkal, helyi lakossággal és
turizmussal kapcsolatos
veszélyhelyzetek komplex
tanulmányozása. Az utazással és a
turisták elhelyezésével
kapcsolatos biztonsági előírások
fejlesztése és végrehajtása
4. Téma Az utazók élete és
egészség megőrzésével
kapcsolatos teendők. A turisták és
városnézők értéktárgyainak
megőrzése. Turisták, akiknek
különleges bánásmódra van
szüksége
5. Téma A valuta hirtelen
áringadozása. Információk a
veszélyforrásokról. A turisták
felvilágosítása trauma és baleset
esetén szükséges teendőkről.
Instrukció az elsősegélynyújtásról
6. Téma Tájékoztatás a
veszélyforrásokról, amelyek
jellege az útvonallal vagy a
turisták viselkedésével
kapcsolatos. Ellenőrizni a turisták
előkészületi folyamatát.
Különleges biztonsági
követelmények az autós, biciklis
vagy motoros kirándulás
szervezése és lebonyolítás során
7. Téma A természetnek okozott
kár. A turizmus függősége a
környezet állapotától
(minőségétől). A turisták
károkozása a kulturális, történelmi
és természeti látnivalóknál
8. Téma Az ökoszisztéma
rongálása. A turisztikai látnivalók
biztonságának biztosítása. A
vírusok, gombák, baktériumok,
állatok és nővények ellenőrizetlen
migrációja a turisták járműveiben,
az árukban, élelmiszerekben,
ruházatában és csomagjaikban.

1

2

4

1

2

4

4

4

1

2

1

1

3

9. Téma A biztosítás
jellegzetességei a turizmusban. A
biztosítás általános fogalmai és
funkciói. Biztosítás a
turizmusban: egészségügyi,
balesetelleni, felelősségbiztosítás,
vagyonbiztosítás, gépjármű
biztosítás, szállítási
késedelembiztosítás,
utazásképtelenséggel kapcsolatos
biztosítás
Разом за змістовим модулем 2
Összesen a 2. tartalmi modulban

4

34

5

6

23

Змістовий модуль 3. / 3. tartalmi modul
A gyalogtúrák biztonsága
1. Téma Biztosítás gyalogtúrák
közben. Elméleti felkészülés a
gyalogtúrára. Útvonalválasztás.
Részletes útitervkészítés.
Részletezett útiterv a veszélyes
helyek feltüntetésével.
2. Téma Megfelelő ruha
(felszerelés), személyi
védőfelszerelés biztosítása.
Elsősegélynyújtás alapelvei. Az
orvosi készlet összetevői.
Biztonsági követelmények.
Sérültek szállítása.
3. Téma A természeti akadályok
legyőzésének módszere.
Folyóátkelés. Vizes élőhelyek
átkelése. Kirándulás bozontos
erdőn keresztül.
4. Téma Turisztikai tábor
szervezése. Különleges biztonsági
követelmények sí-túra,
csónakázás és fürdő-túra
szervezése és lebonyolítása alatt
5. Téma A hegyvidéki turisztikai
kirándulások fő veszélyei. A
hőmérséklet-változás a
magassággal. Oxigénhiány esetek.
A mozgó kövek veszélyei.
Kőhullások, kőomlás, lavinák,
földcsuszamlások és árvizek
veszélyei
6. Téma Biztonsági előírások
hegyvidéki terepen. Mozgás füves
pályán. Mozgás havas lejtőkön.
Meredek lejtők, sziklafalak
legyőzése. Tájékozatlanság a
hegyekben. Kutató-mentő
szolgálatok.
7. Téma Meteorológia jellegű
veszélyek. Napszúrás és hőguta.
Hideg, fagy. Csapadék: eső,
jégeső, hó formájában. Zivatarok.
Köd, rossz látási viszonyok. Szél,
vihar, tornádó
Разом за змістовим модулем 3
Összesen a 3. tartalmi modulban

1

2

1

3

3

3

1

1

31

3

2

3

1

3

1

3

6

4

21

5. Теми практичних занять / A gyakorlati órák témája
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назва теми / A téma címe
Szeminárium 1: UNWTO Globális Etikai Kódexe. UNWTO
Turisztikai Világnap. EDEN (Kiemelt Európai Desztinációk)
Szeminárium 2: Bemutatni egy választott országot turizmusbiztonsági
szempontok alapján
Gyakorlati feladat 1: Idegen nyelvű szakirodalom tanulmányozása
Gyakorlati feladat 2: Idegen nyelvű szakirodalom tanulmányozása
Gyakorlati feladat 3: Biciklitúra: részletes útitervkészítés a
veszélyforrások és a biztonsági előírások ismertetésével
Gyakorlati feladat 4: Gyalogtúra: részletes útitervkészítés a
veszélyforrások és a biztonsági előírások ismertetéséve
Gyakorlati feladat 5: Elsősegélynyújtás
Разом / Összesen

Кількість
Годин
Óraszám
2
2
2
2
2
2
2
14

6. Самостійна робота / Önálló munka
№

Назва теми / A téma címe

A turizmus biztonságának komplex értelmezése és földrajzi
megközelítése
Nemzetközi turisztikai szervezetek. Az ENSZ Turisztikai
2. Világszervezete (WTO). Az EU turizmus stratégiájának prioritási
területei
A biztonság kérdése nemzetközi szerződésekben. A turizmusbiztonság
3.
kérdése a világ országainak törvényalkotásában.
UNWTO Globális Etikai Kódexe. UNWTO Turisztikai Világnap. EDEN
4.
(Kiemelt Európai Desztinációk)
A turisztikai szolgáltatások biztonsági szabályozása Ukrajnában. A
5.
turizmusbiztonság kérdése Ukrajna „A turizmusról” szóló törvényében
Külügyi ajánlások, mely országokban biztonságos az utazás. Utazásra
6. nem javasolt térségek. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő további
országok és térségek.
WHO – Egészségügyi Világszervezet. Nemzetközi egészségügyi
7.
szabályok. Biztonság a nemzetközi turizmusban
Veszélyhelyzetek utazás közben. Balesetek. Betegségek, járványok,
8. HIV-fertőzés Nemzetközi előírások az oltásokkal kapcsolatban,
járványügyi kiadvány.
Terrorizmus, kalózkodás. Katonai puccsok és szövődmények. A bűnügyi
helyzet és a bűnözés, prostitúció, drogok terjesztése. Vandalizmus és az
9.
erőszak bármely formálja. Radioaktív és másféle környezetszennyezés.
Természeti katasztrófák
Az újonnan érkezet turistákkal, helyi lakossággal és turizmussal
kapcsolatos veszélyhelyzetek komplex tanulmányozása. Az utazással és
10.
a turisták elhelyezésével kapcsolatos biztonsági előírások fejlesztése és
végrehajtása
11. Az utazók élete és egészség megőrzésével kapcsolatos teendők. A
1.

Кількість
Годин
Óraszám
2
2
2
3
2
3
2
4

4

4
4

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

turisták és városnézők értéktárgyainak megőrzése. Turisták, akiknek
különleges bánásmódra van szüksége
Tájékoztatás a veszélyforrásokról, amelyek jellege az útvonallal vagy a
turisták viselkedésével kapcsolatos. Ellenőrizni a turisták előkészületi
folyamatát. Különleges biztonsági követelmények az autós, biciklis vagy
motoros kirándulás szervezése és lebonyolítás során
A biztosítás jellegzetességei a turizmusban. A biztosítás általános
fogalmai és funkciói. Biztosítás a turizmusban: egészségügyi,
balesetelleni, felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, gépjármű biztosítás,
szállítási késedelembiztosítás, utazásképtelenséggel kapcsolatos
biztosítás
Biztosítás gyalogtúrák közben. Elméleti felkészülés a gyalogtúrára.
Útvonalválasztás. Részletes útitervkészítés. Részletezett útiterv a
veszélyes helyek feltüntetésével.
Megfelelő ruha (felszerelés), személyi védőfelszerelés biztosítása.
Elsősegélynyújtás alapelvei. Az orvosi készlet összetevői. Biztonsági
követelmények. Sérültek szállítása.
A természeti akadályok legyőzésének módszere. Folyóátkelés. Vizes
élőhelyek átkelése. Kirándulás bozontos erdőn keresztül.
Turisztikai tábor szervezése. Különleges biztonsági követelmények sítúra, csónakázás és fürdő-túra szervezése és lebonyolítása alatt
A hegyvidéki turisztikai kirándulások fő veszélyei. A hőmérsékletváltozás a magassággal. Oxigénhiány esetek. A mozgó kövek veszélyei.
Kőhullások, kőomlás, lavinák, földcsuszamlások és árvizek veszélyei.
Biztonsági előírások hegyvidéki terepen. Mozgás füves pályán. Mozgás
havas lejtőkön. Meredek lejtők, sziklafalak legyőzése. Tájékozatlanság a
hegyekben. Kutató-mentő szolgálatok.
Meteorológia jellegű veszélyek. Napszúrás és hőguta. Hideg, fagy.
Csapadék: eső, jégeső, hó formájában. Zivatarok. Köd, rossz látási
viszonyok. Szél, vihar,
Разом / Összesen

3

4

3

3
3
3
3

3

3
60

7. Методи навчання / A tanulás módszerei
A turisztikai tevékenység biztonsági alapjai tantárgy elsajátításának legfőbb formája az
előadások és gyakorlati foglalkozások, továbbá az önálló munkák elvégzése.

8. Методи контролю / Az ellenőrzés formái
•
•
•

Tematikus ellenőrző dolgozatok az előadások, gyakorlati munkák és önálló munkák tematikájából.
A gyakorlati órák tematikája alapján készített referátumok és feladatok.
Beszámoló

Шкала оцінювання: національна та ECTS
A nemzetközi és nemzeti osztályozás skálája
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
Az összpontszám
az összes
tanulmányi
teljesítmény
alapján
90-100
82-89
75-81
64-74
60-63

35-59

Оцінка
ECTS
Osztályzat
az ECTS
szerint
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
Osztályzat a nemzeti skála alapján
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
vizsga, évfolyammunka,
gyakorlat
відмінно / jeles
добре / jó
задовільно / elégséges

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання
elégtelen a pótvizsga
lehetőségével

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
elégtelen, a tárgy
újrafelvételének
kötelezettségével

0-34

для заліку
beszámoló

зараховано
megfelelt
не зараховано з
можливістю
повторного складання
nem felelt meg, a
pótbeszámoló
lehetőségével
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
nem felelt meg, a tárgy
újrafelvételének
kötelezettségével

9. Методичне забезпечення / Módszertani ellátottság
Szemléltető anyag prezentáció formájában multimédia kivetítő segítségével. Magyar és angol
szerzők tankönyveinek és segédanyagainak felhasználása.
A turisztikai tevékenység biztonsági alapjai tantárgy tantárgymódszeri 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.

10. Рекомендована література / Ajánlott szakirodalom
Базова / Alapművek
1. Bujdosó Z.-Györki M. (2011): A biztonság szerepe a turizmusfejlesztésben. Acta Carolus
Robertus 1. pp. 45-55.
2. Michalkó G. (2004): A határ menti bűncselekmények turizmusföldrajzi aspektusai
Magyarországon www.pecshor.hu/periodika/2004/Michalko.pdf
3. Németh I. (szerk.) (2010): Túravezetői ismeretek. Magyar Természetbarát Szövetség

4. Roland W.- Erik W. (2013): Tourism and its risk (monograph). Líceum Kiadó, Eger 76 p.
5. Varga H. - Bagdi R. (2011): A terrorizmus hatása a nemzetközi idegenforgalomra. Acta
Carolus Robertus 1. pp. 175-186.
6. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
7. http://tourlib.net/books_ukr/pucentejlo24.htm

Допоміжна / Kiegészítő olvasmányok
8. Козинець В.М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму. Кондор, 2006.
9. Бгатов А.П. Безопасность в туризме. М.: Форум, 2007.
10. Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме. СПб.: Герда, 2005.
11. Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В. Спортивний туризм. Навчальний посібник.
Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2009.
12. Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. М.: Финансы и
статистика, 2004.
13. Ситник С.І., Грушко B.C., Цимбал Н.М. та ін. Невідкладна допомога (ситуаційні задачі).
- Метод. рек. для студ. педвузів і вищих закладів, шкіл. Тернопіль 1999.
14. Биржаков М.Б. Экономическая безопасность туристической отрасли. СПб.: Герда, 2007.
15. Верховна рада України. Закон України "Про туризм". Київ: Відомості Верховної Ради
України, 2001.- № 32.
16. Верховна рада України. Закон України "Про страхування": Збірник нормативноправових актів. - Т 2. Ужгород, 1999.
17. Винокуров В. К. Безопасность в альпинизме. М.: Физкультура и спорт, 1983.
18. Гвозденко А. А. Основы страхования в туризме. Учебник. М.: РМАТ, 1997.
19. Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности. Москва, 1996.
20. Дарман П. Учебник выживания в экстремальных ситуациях. М. "Яуза", 2000.
21. Життя в природі: Пластовий курінь "Вовча ліга", Школа вовченят. Частина 1. Тернопіль,
2002.
22. Камерон Н. Полное руководство по безопасности в загранпоездке. М.: АСТ, 2004.

11. Інформаційні ресурси / Informatikai eszközök
Az elméleti és gyakorlati órákon egyaránt használunk laptopot és kivetítőt. A programok közül a
Microsoft Office PowerPoint-ot elsősorban a tanári előadások és a diákok prezentációs anyagainak
bemutatására, a Microsoft Office Excel-t a különböző statisztikai anyagok feldolgozására használjuk, a
Google Earth program segítségével pedig méréseket végzünk és adatokat gyűjtünk.

12. Перелік питань на екзамен (залік) / Kérdéssor (vizsgára vagy beszámolóra)
1. Mit értünk a turizmusbiztonság fogalom alatt?
2. Milyen nemzetközi turisztikai szervezeteket ismer?
3. Mivel foglalkozik az ENSZ Turisztikai Világszervezete (WTO)?
4. Mivel foglalkozik a WHO?
5. Mivel foglalkozik az UNWTO Globális Etikai Kódexe?
6. Mi az az EDEN?
7. A turisztikai szolgáltatásoknak milyen fontosabb biztonsági szabályozásai vannak Ukrajnában?
8. Mit tartalmaz a turizmusbiztonság kérdése Ukrajna „A turizmusról” szóló törvényében?
9. Milyen csoportokba sorolják a különböző országok konzuli szolgálatai a „kockázatos” külföldi
országokat és miért?
10. Milyen veszélyhelyzetek alakulhatnak ki utazás közben?
11. Mi a teendő járványok esetén?
12. Milyen nemzetközi előírások vannak az oltásokkal kapcsolatban?
13. Mit jelent a HIV-fertőzés és hogyan terjed?
14. Milyen hatással van a turizmusra a terrorizmus, kalózkodás, katonai puccsok és szövődményeik?
15. Hogyan kerülhetnek kapcsolatba a turisták a prostitúcióval és a drogokkal?
16. Milyen összefüggés mutatható ki a bűnözés terjedése és a turizmus között?
17. Milyen hatással van a turizmusra a radioaktív és másféle környezetszennyezés, a természeti
katasztrófák?
18. Milyen biztonsági előírások érvényesülnek az utazással és a turisták elhelyezésével kapcsolatosan?
19. Milyen teendők vannak az utazók élete és egészség megőrzésével, a turisták és városnézők
értéktárgyainak megőrzésével kapcsolatosan?
20. Milyen hatással van a turizmusra a valuta hirtelen áringadozása?
21. Hogyan kell a turistákat felvilágosítani a trauma és baleset esetén szükséges teendőkről?
22. Milyen különleges biztonsági követelmények vannak az autós, biciklis vagy motoros kirándulás
szervezése és lebonyolítása során?
23. Hogyan függ a turizmus a környezet állapotától?
24. Milyen jellegzetes kárt okoznak/hatnak a turisták a kulturális, történelmi és természeti
látnivalóknál?
25. Milyen hatással van a turizmusra az ökoszisztémára?
26. Milyen biztosításokat alkalmaznak a turizmusban?
27. Milyen biztonsági követelmények vannak gyalogtúrák esetén?
28. Milyen különleges biztonsági követelmények vannak sí-túra, csónakázás és fürdő-túra szervezése
és lebonyolítása alatt?
29. A hegyvidéki turisztikai kirándulásoknak milyen fő veszélyei vannak?
30. Milyen meteorológia jellegű veszélyek fenyegethetik a turistákat?

13. Mintateszt / Зразок тесту
Példadolgozat
A TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉG BIZTONSÁGI ALAPJAI
tantárgyhoz
1. sz. modulzáró dolgozat
1. Hogyan épül fel Abraham Maslow motivációs piramisa?

(5 pont)

2. Mit jelent a turizmus biztonsága?

(5 pont)

3. Milyen események hívták fel még jobban a figyelmet a turizmus biztonságának
fontosságára az elmúlt 1-2 évtizedben?
Nevezzen meg néhány konkrét példát.
(3 pont)

4. Milyen veszélyeknek van kitéve a turista utazása közben?

(2 pont)

5. Milyen külső jegyek alapján ismerhető fel a külföldi turista?

(2 pont)

6. Milyen tényezőkből érdemes kiindulni a külföldiek sérelmére elkövetett
bűncselekmények megítélésekor?
(2 pont)

7. Milyen bűncselekményi típusokat tekintve mondható a turista, mint potenciális
áldozat veszélyeztetettnek?
(1 pont)

Összpontszám: 20
Elért pontszám: _____

