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Hírlevél 2018-19/2.

2019. április 3-10. között Donka Attila
Erasmus+ mobilitás keretében Almaty-ban,
az Al-Farabi Kazah Nemzeti Egyetemen
tartott előadásokat az egyetem hallgatóinak
a következő témákban: a turizmus szerepe a
világgazdaságban, overtourism, az európai
országok
turizmusa,
szociálturizmus,
sportturizmus.

2019. április 3-7. között Dr. Rátz Tamara
részt vett Washingtonban az American
Association of Geographers (AAG) Annual
Meetingjén, ahol az "Urban parks and green
spaces: myth, reality or paradox?"
szekcióban a következő előadást tartotta:
Rátz, T. – Michalkó, G.: Destroying a green
place or creating a contemporary cultural
space? Urban planning and tourism in
Budapest, Hungary
Mészáros Ivett Turizmus-vendéglátás BSc
szakos hallgatónk 3. helyezést ért el a XXXIV.
OTDK 2019. április 11-13. között Pécsett
megrendezett
Közgazdaság-tudományi
Szekciójának Turizmus III. tagozatában
„Filozófia és gyakorlat a közösségi
szállásmegosztásban – A budapesti
Couchsurfing vendéglátói gyakorlata” című
dolgozatával. Ivett konzulense Dr. Régi
Tamás volt.
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2019. április 10-11. között került sor
Budapesten a TOURiBOOST Erasmus+
projekt
(2018-1-TR01-KA203-058344)
második találkozójára és workshopjára. A
meeting első napján a török, holland, olasz,
görög és magyar partnerek áttekintették a
2018. vége óta eddig elért eredményeket és
a következő projektidőszak feladatait. A
második napon egy tanulmányút keretében
a partnerek megismerkedtek Budapest
római örökségértékeivel, majd hazai
stakeholderekkel együtt részt vettek egy
„Attrakciótervezés – Megközelíthetőség”
témában szervezett workshopon és
megismerkedtek a történetmesélésnek a
látogatómenedzsmentben
játszott
szerepével.

Dr. Régi Tamás 2019. április 29. és május 3.
között
Erasmus+
oktatói
mobilitás
keretében a grúziai Ilia State University-n
tartott turizmus szociológia témában
előadásokat.

A TOURiBOOST projekt 2019. május 6-án
megtartott stakeholder workshopján az
alábbi szervezetek képviselői vettek részt:
 Magyar Turisztikai Ügynökség
 BFTK
 Aquincum Múzeum és Régészeti Park
 Belvárosi Plébániatemplom
 Esernyős – Óbudai Kulturális, Turisztikai
és Információs Pont
 Magyar Idegenvezetők Egyesülete
 Független idegenvezetők és szakértők
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A stakeholder meeting első részében a résztvevők meglátogatták a Belvárosi
Plébániatemplomot, ahol Aranyossy Mihály turisztikai munkatárs nyújtott részletes
tájékoztatást a templom jelenlegi látnivalóiról és programjairól, illetve a jövőbeli turisztikai
fejlesztési tervekről. Ezt követően Dr. Rátz Tamara ismertette a TOURiBOOST projekt céljait
a jelenlévőkkel, majd pedig Lengyelné Kurucz Katalin, az Aquincumi Múzeum képviselője
tartott rendkívül informatív és hasznos előadást Budapest római örökségének turisztikai
hasznosításáról és az ezzel kapcsolatos akadályokról, nehézségekről. Az előadást követően
élénk eszmecsere alakult ki a témában a résztvevők között, áttekintettük az egyes szereplők
várakozásait, részvételi lehetőségét és hajlandóságát, valamint számos hasznos javaslat
fogalmazódott meg a projekt megvalósításával kapcsolatban.

Dr. Rátz Tamara 2019. május 10-án
„Felelősségteljes turizmus, felelősségteljes
marketing” címmel tartott plenáris előadást
Pécsett, a PTE KTK által szervezett II.
Nemzetközi
Turizmusmarketing
Konferencián.

2019. május 13-17. között Dr. Rátz Tamara
Erasmus oktatási mobilitás keretében
Joensuu-ban a University of Eastern Finland
Business School “International Master’s
Degree Programme in Tourism Marketing
and Management” hallgatóinak tartott
„Cultural and Heritage Tourism” kurzust.
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2019. május 21-én került sor Budapesten a Turizmus Tanszék 23. szakdolgozati versenyének
megrendezésére.
A szakdolgozatok versenyébe benevezett hallgatók közül hatan mutathatták be
dolgozatukat a döntőben, ahol a következő eredmény született:
1. hely – Strauss Noémi: Az ökofalvak turizmusa. Néhány magyar ökofalu turizmusának és
hatásainak vizsgálata és összevetése európai ökofalvak munkájával (konzulens: Dr. Rátz
Tamara)
2. hely – Nacsa Veronika Éva: A katalán belpolitika hatása Barcelona turizmusára a 2017-es
évben (konzulens: Dr. Rátz Tamara)
3. hely – Bajusz Annamária: A turista fotó: ki, mit, miért, hogyan fotózik utazáskor.
Turistaképek pszichológiai háttere és a közösségi média befolyása (konzulens: Dr. Régi
Tamás)
2019. május 24-31. között Dr. Régi Tamás és
Dr. Rátz Tamara Erasmus+ mobilitás
keretében az Al-Farabi Kazah Nemzeti
Egyetemre látogatott, ahol PhD hallgatókkal
konzultáltak, illetve részt vettek egy, a
globális turizmus aktuális problémáiról, a
turisztikai
felsőoktatás
előtt
álló
kihívásokról, illetve a kazah turizmus
jellemzőiről szóló nemzetközi kerekasztalbeszélgetésen, valamint az Al-Farabi Kazah
Nemzeti Egyetem 85. évfordulójának
tiszteletére szervezett ünnepségen.
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