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1. 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. 

2. A tantárgy tartalma:  
1. Egészségturizmus  
2. A természeti adottságok egészségturisztikai szerepe  
3. Magyarország termálvizeinek turisztikai hasznosítása:  
4. Gyógy-idegenforgalmi szolgáltatások  
5. Az ökoturizmus  
6. Az ökotorizmus és a gazdálkodás kapcsolata  
7. Ökotorizmus, kutatás, környezeti nevelés  
8. Az ökotorizmus, táborok, környezeti nevelés  
9. Települések bel- és külterületi problémái 
10. A tájépítészet szerepe  
11. Bioturisztikai gazdaságok az ökoturizmusban  
12. A falusi turizmus és az öko- és bioturizmus hatása egymásra  
13. Az öko- és bioturizmus lehetőségei a térségben  
14. A nemzetközi ökoturizmus  
15. Ökoturisztikai programok  

3. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozat  
4.A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: egy napos kirándulások  
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Vajda R. – Vadas V. (1990): Magyarország gyógyidegenforgalma I-II.–Budapest: Alfaprint  
Dávid L. (szerk) (1999): Az ökoturizmus fejlesztésének elméleti alapjai és stratégiája. Debrecen: 

DBH Hungary Kft.  
Dosek Á. (szerk.) (1997): Erdők, hegyek sportjai. Budapest: Magyar Tájékozódási Futó Szövetség. 

– 294 p.  
Kárász I. (szerk.) (2003): Természeti tanösvények Észak-Magyarországon. Eger: Tűzliliom 

Környezetvédelmi Oktató Egyesület. – 255 p.  
Kelemen J. (szerk.) (1997): Irányelvek a füves területek természetvédelmi szempontú kezeléséhez. 

Budapest: Természetbúvár Alapítvány Kiadó. – 388 p.  
Kubinszky M. (1995): Táj + építészet. Budapest: Mezőgazda Kiadó. – 171 p.  



László P. (1998): Ökoturizmus. Székesfehérvár: KJF.  
Lehoczky J. (1998): Iskola a természetben. Budapest: Raabe Kiadó.  
Puczkó L. – Rátz T. (2003): A turizmus hatásai. Budapest: Aula Kiadó. – 482 p.  
Rakonczay Z. (1995): Természetvédelem. Budapest: Mezőgazdasági Kiadó. – 270 p.  
Zobor A. – Monspart É. (1995): Zöld úton a turizmusért: Útmutató a szállodák, panziók, éttermek 

környezetkímélőbb gazdálkodásához. Budapest: Talento Alapítvány.  
Panoráma BULLETIN. – a Turizmus Panoráma napilapja aktuális számai.  
Turizmus Panoráma. – A Magyar Szállodaszövetség hivatalos lapja aktuális számai.  
Szemelvények a nemzetközi idegenforgalmi szaksajtóból c. kiadvány 2000/1.  

6.A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: - 
 


