Turizmus Tanszék
Hírlevél 2019-20/1.

Megjelent a vendéglátás és a gasztronómia
helyi és nemzetközi trendjeit vizsgáló
nemzetközi konferenciakötetünk:
Rátz, T. (Ed.) (2018): Local and International
Trends in Hospitality and Gastronomy.
Proceedings of International Symposium
organised by Kodolányi János University and
Saint-Petersburg State University of
Economics, Budapest, 9 October 2018.
Kodolányi János University, Orosháza.
A
kiadvány
letölthető
innen:
https://www.kodolanyi.hu/images/tartalom
/File/kiadvanyok/hospitality_gastronomy_s
ymposium_proceedings_ready.pdf

2019. június 25-30. között Dr. Rátz Tamara
részt vett Törökországban az EATSA
"Building Competitive Advantage of EuroAsian
Tourism"
5.
nemzetközi
konferenciáján, ahol „The Role of Budapest’s
Roman Heritage in Urban Tourism
Development” címmel tartott előadást. Az
előadás alapjául szolgáló kutatás a
TOURiBOOST projekt (2018-1-TR01-KA203058344) keretében került megvalósításra.
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Turizmus 3.0. címmel jelent meg, Dr. Kátay
Ákos, Dr. Michalkó Gábor és Dr. Rátz Tamara
szerkesztésében a Turizmus Akadémia
szakkönyvsorozat 10. kötete.

2019. szeptember 20-án hetedik alkalommal került megrendezésre a Kodolányi János
Egyetem Budapesti Oktatási Központjában a hazai turizmustudomány egyik legrangosabb
seregszemléje, a Magyar Turizmusföldrajzi Szimpózium. A Kodolányi János Egyetem, a CSFK
Földrajztudományi Kutatóintézet, a Magyar Földrajzi Társaság és az MTA X.
Földtudományok Osztálya Társadalom-földrajzi Bizottság Turizmusföldrajzi Albizottsága
társszervezésében lebonyolított rendezvényen 21 hazai és külföldi felsőoktatási intézmény,
illetve szakmai szervezet képviseletében közel 100 résztvevő mutatta be legújabb
tudományos eredményeit. Az „Együttműködés, kapcsolatok, hálózatok a turizmusban”
címet viselő tanácskozás plenáris ülésén és 10 szekcióülésén összesen 57 előadás hangzott
el.
Turizmus-vendéglátás BSc szakos hallgatóink
a TOURiBOOST projekt (2018-1-TR01KA203-058344)
keretében
szakmai
tanulmányúton ismerkedtek meg Budapest
római örökségével. A csoport felkereste az
Aquincumi Múzeum és Régészeti Parkot, a
polgárvárosi amfiteátrumot és a Római
Fürdőmúzeumot. A tanulmányút célja az
örökségmenedzsment és az interpretáció
eszközeinek elemzése volt.
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Dr. Rátz Tamara „Trends in Gastronomy
Tourism” címmel tartott előadást 2019.
október 9-én Veszprémben a Pannon
Egyetemen a „The Wine Lab - Generating
Innovation Between Practice & Research”
Erasmus+ projekt keretében.

2019. október 16-19. között Dr. Rátz Tamara
részt vett az Anadolu University által
Eskisehirben szervezett 4th International
Tourism Congress-en, ahol "City Tourism and
Public Space" címmel tartott plenáris
előadást.

Hogyan gondolkodnak a „bennszülöttek”…
például a turistákról címmel jelent meg Dr.
Régi Tamás legújabb könyve a L’Harmattan,
Budapest kiadásában.
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2019. november 22-én Dr. Rátz Tamara részt
vett
Cserkúton
a
Dél-Dunántúli
Ökoturisztikai Klaszter és a Gyeregyalog.hu
Egyesület által szervezett „Növekedés
és/vagy
fenntarthatóság”
Regionális
ökoturisztikai konferencia és országos
zöldutas találkozón, ahol "A siker ára: a
turizmus fejlődésének negatív környezeti
hatásai" címmel tartott plenáris előadást.
2019. november 14-15. között került
megrendezésre Modenában a TOURiBOOST
projekt
(2018-1-TR01-KA203-058344)
harmadik találkozója. Az első napon a
projekt eddigi eredményeinek áttekintésére
és az előttünk álló feladatok egyeztetésése
került sor, míg a második nap folyamán a
partnerek a gyakorlatban is megismerkedtek
a projekt modenai helyszíneivel és az
örökségturizmus tervezés helyi kihívásaival.
A második napon került továbbá
megrendezésre a partnerek és a helyi
stakeholderek
bevonásával
egy
„Élménytervezés” workshop, amelynek
keretében megvizsgáltuk egy tematikus séta
létrehozásának lehetőségét a Villaggio
Artigiano területén.
2019. november 29-én került sor a Diósgyőri
Várban a Miskolci Egyetem Marketing és
Turizmus
Intézetének
ünnepi
rendezvényére, az Intézet alapításának 25.,
illetve a turizmus képzés indításának 10.
évfordulója
alkalmából
megrendezett
„Marketing és Turizmus csúcstalálkozóra”,
amelyen Dr. Rátz Tamara „A kulturális
turizmus trendjei’ címmel tartott előadást.
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