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Szakdolgozat témakörök 

Egészségügyi szervező BSc alapszak – egészségturizmus szervező 

szakirány 

2022/23. ősz 

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: 
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1. A lovasturizmus magyarországi lehetőségei, szerepe a turizmus kínálatának növelésében és 

annak egészségturisztikai kapcsolatrendszere 

2. Az egészségturizmus Speciális területei. Egészségturisztikai kapcsolódási pontok a turizmus 

egészén belül, új trendek Magyarországon és külföldön 

3. A Medical -Wellness szerepe és kiemelkedő elemei a magyar turizmusban 

4. A bor és a Gasztronómia megjelenése és trendjei a hazai turizmusban illetve annak komplex és 

önállóan is megjelenő turisztikai vonzerői 

5. A magyarországi turisztikai desztinációk bemutatása, komplex vizsgálata. A magyar és külföldi 

desztinációk egészségturisztikai kínálati elemeinek, vonzerőinek, szolgáltatásainak 

összeghasonlítása 

6. Magyarország kiemelkedő gyógy és wellness turisztikai szolgáltatásainak ismert és legújabb 

helyszínei, a hozzá kapcsolódó turisztikai termékek, szolgáltatások és idegenforgalmi 

infrastruktúra vizsgálata 

7. Gyógyhelyek, gyógyfürdők és nem melegvízhez kapcsolható helyszínek és szolgáltatások komplex 

bemutatása 

8. Az “a szépség és egészség-ipar” fejlődése és annak kapcsolódási lehetőségei, trendjei a magyar 

turizmusban 
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