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Tájékoztató a X. Országos Turizmus Konferencia programjáról 

 

A PTE TTK FFI Turizmus Tanszék, a MFT Turizmusföldrajzi Szakosztálya, és az MTA 

Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottságának Turizmusföldrajzi Albizottsága tisztelettel 

meghívja Önt a X. Országos Turizmus Konferenciára. 

 

Elérési utak a Turizmusban 

 

Nemzetközi konferencia 

Pécs, Magyarország 

2020. október 2. 

 

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézet 

Turizmus Tanszéke idén 10. alkalommal rendezi meg Országos Turizmus Konferenciáját. A 

kezdeményezés az ezredfordulón indult és az azt követő minden második évben került 

megrendezésre a konferencia, lehetőséget kínálva a turisztikai kutatások eredményeinek hazai 

eszmecseréjére. Az eltelt két évtizedben az ország legjobb turisztikai szakemberei, oktatói és 

kutatói tisztelték meg jelenlétükkel rendezvényünket, gazdagították a szakmai diskurzust friss 

eredményeik prezentálásával. A 10. alkalom keretében a hazai értékeket a globális trendekkel 

szeretnénk párhuzamba állítani, ahogy azt teszi számos hazai és külföldi kutató. Éppen ezért 

az idei rendezvényünket megnyitjuk a külföldi kutatók előtt és nemzetközi szekciót is 

hirdetünk. 

 

 

A konferencia Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása 

által biztosított forrásból az EFOP-3.6.2-16-2017-00017 azonosítójú "Fenntartható, 

intelligens és befogadó regionális 

és városi modellek" című projekt 

támogatásával jött létre. 
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A konferencia 2020. október 2-án kerül megrendezésre Pécsen (Magyarország) 

„Elérési utak a Turizmusban” címmel. 

 

HELYSZÍN: Pécsi Püspökség, Püspöki Magtár Látogatóközpont, Pécs, Szent István tér 6., 

7621 (Dóm tér mellett) 

KEZDÉS: 9:00 

 

PROGRAM 
 

9:00 - Regisztráció  

09:40 - Megnyitó és plenáris előadások 

10:30-12:00 - Szekció előadások I 

12:00-13:30 - Ebéd  

13:30-15:00 - Szekció előadások II 

15:00-15:30 – Kávészünet 

15:30-17:00 - Szekció előadások III 

 

TERVEZETT SZEKCIÓK: 

- Helyi inspirációra épülő globális turizmus 

- Együttműködésre épülő turizmusstratégiák 

- Új márkák a vidéki térben 

- A fenntarthatóság kérdése a turizmusban 

- Nemzetközi szekció (angol nyelvű előadások) 
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A KONFERENCIA MUNKANYELVEI: magyar, angol (nemzetközi szekció). 

A plenáris ülések előadásai 20 percesek lesznek, a szekcióülésekre 15 perces előadásokat 

várunk. 

RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT a következő elektronikus jelentkezési űrlap kitöltésével jelezheti: 

https://docs.google.com/forms/d/1Q2LOY2d0y5v87gp3Iag2w34bBXQcZoo3FG19AXvZuvU

/edit 

Előadása 500–1000 karakteres absztraktját kérjük a 

orszagosturizmuskonferencia@gmail.com címre küldje el legkésőbb 2020. július 20-ig! Az 

összefoglaló tartalmazza a szerző(k) nevét (több szerző esetén az előadóét kiemelten), 

intézményét, beosztását, e-mail címét. 

*A szervezők a szekcióbeosztás módosításának jogát fenntartják. 

**A szervezők az absztraktkötetet az esetleges egészségügyi korlátozások ellenére is 

megjelentetik. 

A beérkezett összefoglalókból egy kétnyelvű (magyar és angol) absztraktkötetet készítünk a 

konferencia időpontjára. Ehhez azt kérjük, hogy a kiírt határidőig küldjék el az 

összefoglalókat magyar vagy angol nyelven!  A szervezők vállalják az idegen nyelvű változat 

elkészítését. 

A konferencián való részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. A helyek 

korlátozottsága miatt az első 60 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. 

Jelentkezési határidő: 2020. július 1. 

Absztrakt beküldési határideje: 2020.július 20. 

https://docs.google.com/forms/d/1Q2LOY2d0y5v87gp3Iag2w34bBXQcZoo3FG19AXvZuvU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Q2LOY2d0y5v87gp3Iag2w34bBXQcZoo3FG19AXvZuvU/edit
mailto:orszagosturizmuskonferencia@gmail.com
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PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉG:  

A konferencia során elhangzott előadások publikálására az alábbi tudományos folyóiratokat 

ajánlja a szervezőbizottság: 

- Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok  

- Modern Geográfia  

- Területfejlesztés és Innováció 

Amennyiben kérdése merül fel a konferenciával kapcsolatosan, állunk rendelkezésére az 

alábbi e-mail címen: orszagosturizmuskonferencia@gmail.com 

Várjuk kutatók, oktatók, szakmabeliek jelentkezését a X. Országos Turizmus 

Konferenciára! 

 

Kelt: Pécs, 2020. június 15. 

 

 

 

 

Tisztelettel:  

Prof. Dr. Aubert Antal, 

a szervezőbizottság elnöke 
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