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Turizmus-menedzsment: 

1. Projekttervezés az egészség – és wellness-turizmus infrastruktúra keretében 

2. A személyzeti koncepció operatív megvalósítása az egészség és wellness-turizmusban 

3. Az egészség – és wellness-turizmus finanszírozási tervének operatív megvalósítása 

 

Rekreáció: 

1. Szabadidő eltöltési trendek fiatalkorban/felnőttkorban/időskorban 

2. A táborozás értékei a rekreációban 

3. Három napos feltöltődés- Különböző társadalmi csoportok elvárásai a hosszú hétvégék 

pihenési lehetőségeivel szemben 

 

Életmód- prevenció: 

1. Szűrővizsgálatokhoz való hozzáállás a különböző társadalmi rétegek körében 

2. A munkahelyi stresszcsökkentés lehetőségei napjainkban 

 

A Wellness programok című tantárgy szakdolgozati témakör: 

1. Wellness és az egészségfejlesztés kölcsönhatásai 

2. Wellness hatása az idős korúak egészségi állapotára 

3. Medical wellness szerepe, lehetőségei Magyarországon 

4. Wellness életmód a hétköznapokban 

5. Középiskolásoknak szóló wellness programok, a korosztály meggyőzése a wellness 

életmód folytatására 

6. Új trendek a wellness világában 

 

Egyéb témakörök: 

1. Svájc az elérhetetlennek tűnő desztináció, mint egészségturisztikai célpont 

2. Lovasturisztikai lehetőségek a Dél- Dunántúlon 

3. A péri reptér szerepe a régió egészségturizmusában 

4. Gasztronómia és egészségturizmus kapcsolata Győrben és környékén 

5. Németország, mint az első számú küldő ország egészségturisztikai lehetőségei 

6. A bor turisztikai szerepe /a borturizmus általános bemutatása Magyarországon és/vagy 

Európa ismertebb borországaiban/ 

7. A borturizmus a helyi desztinációkban /borvidékek, borrégiók bemutatása a turizmus 

teljes vertikumában, kiemelve a bort és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat/ 

8. A bor szerepe az egészségturizmusban /bor-wellness, bor-SPA, boros szolgáltatások 

az egészségturizmusban, ennek jövője, jelene Magyarországon/ 

9. Egy ország, régió, esetleg egy település, kistérség turizmusának bemutatása, elemzése 

/különös tekintettel az egészségturizmus helyi lehetőségeire, szervezeti, 

infrastrukturális helyzetére/ 

10. Az egészségturizmus speciális területei /kapcsolódási pontok a turizmus egészén belül, 

az egyes turisztikai ágak lehetséges egészségturisztikai megjelenései, azok átalakulási 

folyamatai itthon és külföldön/ 

11. A medical wellness növekvő szerepe a hazai gyógyturizmusban különös tekintettel a 

Nyugat - Dunántúli régióra 



12. A vallási turizmus kínálati lehetőségei, potenciáljai Magyarországon 

13. A hazai Nemzeti Parkok betöltött szerepe az ökoturizmusban 

14. Az alternatív turizmus kereslet-kínálat összefüggései a hazai turisztikai piacon 

15. Alternatív turizmus lehetőségei a fenntarthatóság jegyében /Alternatív turizmus versus 

tömegturizmus/ 


