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A konferencia témája 

A turizmus szerepe a gazdasági növekedésben egyre fokozódik a 

gazdasági, illetve társadalmi globalizáció és digitalizáció során. A 

kormányok egyre nagyobb állami támogatásokat fordítanak turisztikai 

iparágaik fejlesztésére, versenyelőnyt teremtve azon üzleti 

szervezeteiknek, melyek ebben a gazdasági ágazatban működnek. A 

hagyományos turisztikai termékek és szolgáltatások, illetve vendéglátási 

szokások mellett új lehetőségeket fejlesztettek ki a szabadidős- és 

hivatásturizmus igényeinek kielégítésére. Az ágazat bővülése a gazdasági 

fejlődésre gyakorolt pozitív hatásai közepette negatív környezeti és 

társadalmi externáliákat indított el. 

A globális gazdasági és makrogazdasági hatások mellett, a turisztikai 

üzleti kínálat fontos helyi gazdaságfejlesztési lehetőséggé is válik. A 

kelet- és közép-kelet-európai országok több régiójában a 

turizmusfejlesztés a helyi gazdaságfejlesztés élvonalába került a 

rendszerváltás után és a piacgazdaságra való átállás folyamatában. A 

helyi közösségek és vállalkozások számos turisztikai fejlesztési projektet 

valósítottak meg, melyek több esetben hozzájárultak a helyi gazdaság 

kiemelkedő ütemű fejlődéséhez. Ugyanakkor, az ágazat hosszú távú helyi 

gazdaságfejlesztési szerepét és további bővítésének kihívásait a gazdasági 

kutatások jelenlegi szemszögéből kell megközelíteni, multidiszciplináris 

viszonylatban. 
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Publikációs lehetőség 

A Partiumi Keresztény Egyetem és az Eszterházy Károly Egyetem 

felkéri a nemzetközi közönség körét, hogy a Turizmus- és 

Vendéglátóipar, valamint üzleti gazdálkodás területét érintő, vagy a 

konferencia tematikájához kapcsolódó tanulmányaikkal nyújtsák be 

pályázataikat. A következő témakörök kerülnek várhatóan 

megvitatásra: 

• Fogyasztói szokások a vendéglátásban és idegenforgalomban 

• Kulturális örökség és vallás 

• Oktatás és képzés a turizmus és vendéglátás területén 

• Elektronikus marketing és e-kereskedelem 

• Étel, bor és gasztronómia 

• Egészség- és wellness turizmus 

• Vendéglátás és turisztikai információs rendszerek 

• Vendéglátás, turisztikai menedzsment és marketing 

• A turizmus és vendéglátás human erőforrás kihívásai 

• Turisztikai és vendéglátóipari kis- és középvállalkozások 

• Fenntartható turizmus, környezeti és társadalmi problémák 

• Turisztikai tervezés: vidékfejlesztés és regionális fejlesztés 

A konferencia keretén belül a turizmus és vendéglátás globális fejlődési 

trendjei kerülnek megvitatásra, melyek hatást gyakorolnak a helyi 

ágazati fejlesztési lehetőségekre. A program keretet biztosít a jelenlegi 

és jövőbeli turizmus-gazdasági kihívásokkal kapcsolatos eszmecserére 

és egy egységesített szemlélet kialakítására erre vonatkozóan.  A témák 

aktualitása és a helyi turizmus-gazdasági és üzleti fejlesztési 

lehetőségek kiemelése által, a konferencia nemcsak a tudományos 

közösség, de a politikai döntéshozók, közigazgatás és egyéb turisztikai 

üzleti szervezetet működtető érintettek körében is releváns.   

A résztvevők, akik tanulmányaik előadásával vagy poszter kiállítással 

kívánnak hozzájárulni, felkérjük, hogy 2020. február 2-ig küldjenek el 

egy legfeljebb 500 szóból és kulcsszóból álló, angol nyelvű kivonatot a 

konferencia kapcsolattartóinak email címére (veresedit@partium.ro, 

timea.ardelean@partium.ro). 

Az elfogadásra kerülő tanulmányok kivonatainak szerzői 2020. február 

10-ig értesítésre kerülnek. Az elfogadott tanulmányok alapján készített 

publikációk beküldési határideje 2020. március 30. Az összes 

elfogadott tanulmány absztraktja a konferenciára készülő kivonat-

füzetben meg lesz jelenítve. Azok a szerzők, akik előadják munkáikat, 

felkérésben részesülnek teljes tanulmányaik publikálására a 

konferencia után megjelenő konferenciakötetben vagy a rendezvény 

weboldalán felsorolt támogató folyóiratokban. 

2020. február 2-ig a regisztrációs díj 100 RON, melyet online a 

https://payment.partium.ro/  oldalon kell fizetni vagy 2020. február 3-

tól 200 RON, melyet a helyszínen is lehet fizetni. Az ár tartalmazza az 

ebédet a konferencia mindkét napján, a gálavacsorát az első napon, 

kávét a szünetek alatt, a befogadott tanulmányok publikációját az 

absztrakt-füzetben és azok előadását. Az ár nem tartalmazza a szállást.
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