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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 gyógyidegenforgalmi 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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