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A TANTÁRGY ÁLTALÁNOS CÉLJA ÉS SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉSEI 

 
Célunk olyan idegenforgalmi szakemberek képzése, akik Magyarország 

idegenforgalmi kínálatának rendszerében, a gyógy-idegenforgalmi adottságok és a 
termékfejlesztési prioritások figyelembevételével képesek a fenntartható fejlődés jegyében 
történő, marketing szemléletű gyógy-idegenforgalmi termékfejlesztésre és értékesítésre. Az 
idegenforgalmon belül sajátos terület az ökoturizmus. Az ökoturisztikai formák 
elsajátításához szükséges a fogalom tisztázása, a nemzetközi és a hazai tendenciák 
megismerése. A hazai és részletesen a megyei lehetőségek feltárásával, képesek lesznek 
egyéni ajánlatok megtervezésére. Ehhez szükséges az ökoturizmus kapcsolódási területeinek, 
a természetvédelemnek, a gazdálkodási tevékenységeket korlátozó jogszabályoknak a 
bemutatása a hallgatóság számára. Legyenek tisztában a hallgatók, hogy a falusi turizmus 
hogyan kapcsolódhat az öko- és bioturizmushoz, ismerjék meg egymásra hatásuk előnyeit. 
Legyenek képesek egy lehetséges Szatmár-Beregi ökoturisztikai körút megismertetésére, 
régiónk bioturisztikai kínálatának bemutatására. 

 
A TANTÁRGY TARTALMA  
 
1. Egészségturizmus: 

Egészségturizmus fogalma, típusai, szerepe a Nemzeti Turizmusfejlesztési programban. Az 
egészségturizmus kapcsolatai (egészségügy, betegellátás, gyógyturisztikai lehetőségek) 

2. A természeti adottságok egészségturisztikai szerepe 
Kontinensek gyógyvízkészletei. A Kárpát-medence termálturisztikai adottságai 
((víz)földtani, felszíni viszonyok). További gyógy-idegenforgalmi adottságok (ökológiai 
környezet), környezeti hatások, vízkivétel szabályozása, környezetvédelem. 

3. Magyarország termálvizeinek turisztikai hasznosítása:  
Komplex hasznosítás Budapest és térségében a meglévő gyógyvízadottság alapján: 
Használt víz elhelyezése. Komplex hasznosítás a Dunántúl térségében. Környezeti 
hatásvizsgálatok a földrajzi adottságoknak megfeleltetve. Komplex hasznosítás az alföldi 
illetve az Északi-középhegység példáin keresztül.  

4. Gyógy-idegenforgalmi szolgáltatások: 
Egészségturisztikai szolgáltatások típusai. Együttműködő vállalkozók. Fejlesztési 
javaslatok, ütemezési tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmányok. 

5. Az ökoturizmus: 
Az ökoturizmus fogalma, filozófiája. Az ökoturizmus és a természeti környezet kapcsolata.  

6. Az ökotorizmus és a gazdálkodás kapcsolata: 
Vizek, vizes élőhelyek értékei. A gyepterületek ökoturisztikai szerepe. Erdőművelés és 
ökoturizmus. A megművelt tájkép turisztikai szerepe. A kedvezőtlen adottságú 
mezőgazdasági területek átalakítása. Alternatív művelési módok és gazdasági 
vonatkozások. 



7. Ökotorizmus, kutatás, környezeti nevelés: 
Tanösvények az ökoturizmusban. Szakemberek lehetőségei és igényei. 

8. Az ökotorizmus, táborok, környezeti nevelés: 
Az ifjúsági turizmus számára adott lehetőségek. A táborszervezés, (vándor)táborok, a 
táborok környezete. Erdei iskolák szervezése. Ökoturizmus lehetőségei a régió 
vízfolyásain. 

9. Települések bel- és külterületi problémái: 
Lakosságsűrűség, építmények sűrűsége. A természeti elemekben gazdag városkép 
ökoturisztikai szerepe. Reverzibilis és irreverzibilis károsítás, a „természet fenntartása” a 
településeken. 

10. A tájépítészet szerepe: 
A táj befogadóképessége. Épület, építmény a tájban, a jellegvédelem. A tájba illő 
építkezési módok turisztikai vonzereje (Koós Károly-féle, Makovecz Imre-féle építészet). 

11. Bioturisztikai gazdaságok az ökoturizmusban: 
Biofarm, bioépítészet. A Felső-Tisza vidék területének lehetséges biotermékei. 
Biotermékek a turisztikai rendezvényeken. 

12. A falusi turizmus és az öko- és bioturizmus hatása egymásra: 
Falusi turizmus és ökoturizmus, mint értékőrző turisztikai formák. Rekreációs centrumok, 
üdülőfalvak és az ökoturizmus kapcsolatai. Lovas turizmus, mint ökoturisztikai forma. 

13. Az öko- és bioturizmus lehetőségei a térségben: 
A megyei ökoturisztikai vonzerők. Egy lehetséges Szatmár-Beregi ökoturisztikai körút 
ismertetése. A tarpai Huszti major (biofarm) gazdálkodása. 

14. A nemzetközi ökoturizmus: 
Az ökoturizmus nemzetközi trendjei. Lehetőségek, fejlődési irányok. Esettanulmányok 
érzékeny területekről (pl. Nepál, vagy a trópusi tengerparti régiók). 

15. Ökoturisztikai programok: 
Egy konkrét ökoturisztikai program kidolgozása. 
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