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A Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet, Turizmus
Tanszéke,
MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Idegenforgalmi Munkabizottsága,
MTA X. Oszt. Földrajzi Bizottság I. Turizmusföldrajzi Albizottsága,
Magyar Földrajzi Társaság Turizmusföldrajzi Szakosztálya,
2016. október 14-én megrendezi a

VIII. Országos Turisztikai Konferenciát.
A konferencia célja, témakörei
A turizmus alapvetően bizalmi iparág és komplex rendszerének egyik legfontosabb alapja
a biztonság. A biztonság problematikája természetesen rendkívül sokrétű kérdésköröket vet
fel a természeti katasztrófáktól, a pénzügyi folyamatokon, a terrorizmuson át egészen a
szálláshely-szolgáltatás, a környezet, az élelmiszerek, az egészség, vagy a közlekedés
biztonságáig.
Mivel Magyarország társadalmi-gazdasági életében, és nem utolsó sorban nemzetközi
imázsában is, fontos szerepet tölt be a turizmus, úgy érezzük, napjaink felgyorsult
gazdasági-társadalmi folyamatait megélve és vizsgálva különösen fontos meghatározni az
idegenforgalmat befolyásoló környezeti, biztonsági és biztonságpolitikai kérdéseket.
A konferencia fő célja tehát ezeknek a kérdéseknek a feltárása és az azokra adott,
megfelelő válaszok keresése.
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Szekciók
1) Biztonságpolitika és turizmus
A szekció témakörei felölelik a turizmus és a népesedési trendek, a turizmus és a migráció, a
turizmus és a határok kérdéseit a biztonság szemszögéből. Tárgyalásra kerül továbbá a turizmus
a világ veszélyzónáiban, a turizmus és terrorizmus, a turizmus és bűnözés összefüggései és a
közlekedés biztonságának kérdésköre is. A szekcióba tehát a turizmusföldrajz művelői mellett
a politikai földrajz, a biztonságpolitika, illetve a társadalomföldrajz egyéb területeiről is várjuk
a szakemberek jelentkezését.
2) Fenntartható környezet és turizmus
A szekció fókuszában a biztonság és a természeti erők szerepének összefüggése található, a
főbb kérdéskörök a turizmus környezeti terhelésének biztonsági kérdéseit fedik le. További
érdekes aspektusa még a szekciónak a fenntartható környezet kialakításának kérdésköre a
turizmusfejlesztés és az általános turisztikai folyamatok szempontjából.
A turizmus a környezet használója és egyben formálója is. Igényei, hatásai egyaránt
hozzájárulhatnak a környezet fenntarthatóságához, de degradációjához is. Ezt a sajátos
ambivalenciát is meg kell vitatnia a szekció szakembereinek.
3) Egészségbiztonság és turizmus
A szekció napjaink egyik legaktuálisabb témaköreit veszi górcső alá külön hangsúlyt
fektetve a turizmus és élelmiszerbiztonság, a biztonság és szálláshely-szolgáltatás
területeire, beleértve az egészségturizmus széles spektrumát.
További fontos témaköröket fed le az utazások egészségügyi kockázatainak tárgyalása, hiszen
a közlekedés globális rendszereinek fejlődése – sajátos mellékhatásként – megnövelte a
világjárványok kitörésének kockázatát is. A veszély nem lebecsülendő, hiszen a
megfertőződéstől való félelem erős korlátja lehet egyes desztinációk, attrakciók, rendezvények
turisztikai keresletének.
Az egészségtudatosság egyben nagyon pozitív motiváció a turizmus számára, mert
versenyelőnybe hozza a környezettudatos élelmiszertermelés szereplőit. A helyi, egészséges
alapanyagok, és az ezekből készült élelmiszer termékek iránti igény, a locavore kultúra a
vendégkör széles szegmenseiben talál követőkre.
Mindezen kiterjedt problematika áttekintése komoly teendője lesz a szekció – reményeink
szerint - széles szakmai spektrumból toborzódó szakember gárdájának.
4) Pénzügyi kockázatok és turizmus
A szekció a turizmus fiskális kockázatait elemzi a turizmus és a pénzügyi folyamatok,
valamint a biztonságos turizmus gazdasági összefüggései tekintetében. A
gazdaságpolitikai eszközök és a fiskális politika turizmusra gyakorolt hatásai kerülnek
tárgyalásra.
Az elméleti összefüggések mellett, a kérdéskörnek jelentős hatása van a mindennapok
turizmusára is, hiszen, ha a turisták egy célterületen nem, vagy csak nehezen jutnak hozzá
a fizetőeszközökhöz, vagy az odahaza megszokott pénzkímélő megoldások az
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üdülőhelyen nem működnek, akkor változhat a motiváció. A kérdéskör mindkét, vagy
akár több dimenziója is témája lehet a diskurzusnak.
Helyszín
Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs.
http://www.zsolnaynegyed.hu/
A jelentkezés módja
Kérjük, a csatolt jelentkezési lapot és abstractot legkésőbb 2016. június 20-ig juttassa el
a Konferencia Szervező Bizottságához. A jelentkezési lapot a következő e-mail címre
várjuk: turizmus2016@gmail.com
Kérjük, hogy a konferencia felhívást, illetve a konferenciával kapcsolatos információkat
minél szélesebb körben terjessze intézetében, tanszékén, kollégái körében!
Publikációs lehetőség
Az eddigi szokásoknak megfelelően a konferencián elhangzott előadásokból elkészült
tanulmányokat a Földrajzi Intézet lektorált folyóirataiban jelentetjük meg, továbbá a
konferencia időpontjára egy absztraktkötetet is készítünk.
Modern Geográfia http://www.moderngeografia.eu
Területfejlesztés és Innováció http://www.terinno.hu/
Mediterrán és Balkán Fórum http://www.mbforum.hu/
Részvételi díjak, határidők
A konferencia részvételi díja magában foglalja a frissítőket, az ebédet és a publikációs
költségeket.
Előadók
PhD hallgatók/diákok
A jelentkezés és az abstractok leadási határideje
A részvételi díjak befizetésének határideje

20 000 Ft
15 000 Ft
2016. június 20.
2016. szeptember 15.
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A konferencia Szervező Bizottságának tagjai
Főszervező: Dr. habil Csapó János, egyetemi docens
Szervezőbizottság:
Prof. Aubert Antal, Intézetigazgató, egyetemi tanár
Dr. Jónás-Berki Mónika, adjunktus
Dr. habil Szabó Géza, egyetemi docens
Dr. habil Gyuricza László, egyetemi docens
Horváth Zoltán, PhD hallgató
Papp Júlia, PhD hallgató
Pintér Réka, PhD hallgató

Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet, Turizmus Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság út 6.
Tel.: (36) (72) 503-600/24822
web: http://foldrajz.ttk.pte.hu/index.php?d=turizmus/index.html
e-mail: turizmus2016@gmail.com
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