Tantárgyi program és követelmények
(egységes sablon a Neptun adatbázis létrehozásához)
Az elektronikus kitöltésnél a tantárgy azonosításakor automatikusan megjelenő adatok, a Neptun
mintatanterv és órarend információi alapján:
A tantárgy meghirdetésének féléve:
A tantárgy kódja:
A tantárgy megnevezése:
A tantárgy felelőse:
A tantárgy felelős szervezet neve (kódja):

(Neptun automatikusan hozzárendeli)
Tárgykód
Vadászati turizmus és marketing
Puskás Lajos
Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési
Intézet

A tantárgy előadója:
A tantárgy előkövetelménye:
A tantárgy követelménye:
A tantárgy kreditértéke:
A tantárgy tanóra száma (ea/gyak/lab):
A tantárgy típusa:
A tantárgy ajánlott tanterv szerinti félévszáma:
A tantárgy meghirdetési gyakorisága:
Az oktatás nyelve (ha az nem a magyar):
Az oktatás helyszíne (ha nem Sopron):
A tantárgy órarendi beosztása:

Puskás Lajos
vizsga
4
heti:2/0/0

féléves: 9/0/0

kötelező

3
mintatanterv szerint

A Tantárgyi program és követelmények tartalmi kidolgozása a 87/2015 (IV.9.) Korm. rendelet előírásai

alapján, az alábbi pontok szöveges kidolgozásával
Tárgytematika további adatainak feltöltése:

Neptun: Tárgyak kezelése/ Tárgyak/Meghirdetett félévei menürész
I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:

A hallgatók megismertetése a turizmus fogalmaival és sajátos tényezőivel a vadgazdálkodásban,
továbbá a vadászatszervező irodák feladataival, tevékenységével; a marketing alapvető
fogalmaival, eszközrendszerével, módszereivel, a vállalati stratégia mellett a marketing stratégia
jelentőségével, a stratégiai tervezéssel. Ismeretnyújtás a vadgazdálkodási termékek, szolgáltatások
piacait, piaci pozícióit, továbbá a vadgazdálkodás- vadászat sajátosságaiból adódó marketing
tevékenységet, lehetőséget illetően.
II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Általános turisztikai ismeretek
Ágazati turisztikai ismeretek

Óraszám
2
3

Általános marketing ismeretek
Ágazati marketing ismeretek

2
2

II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A témakörnek megfelelő vetített előadás a legkorszerűbb oktatástechnikai eszközökkel. A
gyakorlatok során az értékszámítást komplex feladatok elvégzésével sajátítják el a hallgatók.

II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A hallgatók ismerjék a vadászati turizmus helyét, szerepét, jelentőségét a nemzetgazdaságban,
fejlődését befolyásoló tényezőket, a vadászatszervezés feltételeit, folyamatát.
A hallgatók ismerjék a marketing eszközrendszerét, módszereit, a marketing tervezés folyamatát, a
vadászati sajátosságokat és a tipikus gyakorlati megoldásokat.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Félévenként legfeljebb 1 előadásról való hiányzás.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Számonkérésre aláírás és szóbeli vizsga letétele révén kerül sor. Az aláírás (félévigazolás) feltétele
a foglalkozásokon való III/1. pont szerinti. Az érvényes vizsgajegy megszerzéséhez a tantárgy átfogó
ismeretének igazolására szolgáló szóbeli/írásbeli vizsga teljesítése szükséges.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
Kiss M. (1996): Marketing mérnököknek. AKG Kiadó, Budapest
Mundruczo Gy.né – Stone, G. (1996): Turizmus, Elmélet és gyakorlat. KJK, Budapest
Veress Z. (1992): Szolgáltatásmarketing. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
A félév során kiadott, aktualizált elektromos oktatási segédlet
IV/2. Ajánlott irodalom:
A félév folyamán kiadott, folyamatosan aktualizált anyagok.
A szakmai internetes portálokon megjelenő aktuális cikkek, publicisztikák
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