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1. A.) A turizmus fogalma és rendszere (vonzerők – fogadóképesség - fogadókészség, 
kereslet, kínálat, környezet)  

 B.) Wellness szállodák működési feltételei, programjai 

2. A.) Az idegenforgalom fő típusai, csoportosítása, a turizmus fő ágai 

 B.)  Szűrővizsgálatok jelentősége a prevencióban 

3. A.)  A turizmus történeti fejlődése 

 B.) Rendezvénytípusok 

4. A.) A turizmus adottságai I.(természeti) 

 B.) A wellness és az egészségfejlesztés kölcsönhatásai 

5. A.) A turizmus adottságai II.(kulturális-történeti) 

 B.) Az egészség, mint érték. Egészségnevelés, prevenció.  

6. A.) A turizmus adottságai, III. (társadalmi-gazdasági, egyéb) 

 B.) A rekreáció területei és eszközei  

7. A.) Az idegenforgalom infrastruktúrája  

 B.) A mozgásszegény életmód és betegségek kialakulásának kapcsolata 

8. A.) Az idegenforgalom hazai és nemzetközi intézményei, szervezetei, irányítása 
regionális és nonprofit szervezetei 

 B.) Fitness szerepe a wellness életmódban 

9. A.) A világturizmus fő trendjei, jellegzetességei napjainkban 

 B.) A vezetés lehetőségei,  módszerei a turisztikai vállalkozásban 

10.  A.) A magyarországi turizmus fő trendjei, jellemzői napjainkban, a válság hatása a 
belföldi turizmusra 

 B.) Egészségturizmusra épülő turisztikai programcsomag elemei 

 



11. A.) A turizmusból származó bevételek és kiadások. A turizmus alapvető közvetett és 
közvetlen gazdasági és társadalmi hatásai 

 B.) A sportturizmus piaci szegmense és gazdasági jelentősége. 

12. A.) Az ország legjelentősebb egészségturisztikai vonzerői, kínálati elemei és azok 
csoportosítása 

 B.) Táborozás, táboroztatás 

13. A.) Magyarország turisztikai kínálatának fő erősségei, gyengeségei, veszélyei, 
lehetőségei. (SWOT) 

 B.) Az animáció szerepe a sportturizmusban. Sportturizmus és csapatépítő tréning 

14. A.) Pályázatok, támogatások, a turizmusfejlesztési lehetőségei, programjai, a 
fenntartható fejlődés kérdése 

 B.) Magyarország egészségmutatói. Epidemiológiai, morbiditási és mortalitási adatok. 

15. A.) Az egészségturizmus fogalma, rendszere, felosztása  

 B.) Világörökségi helyszínekre épülő turisztikai termékek Pannonhalma példáján 

         keresztül. 

16. A.) Az egészségturizmus történeti fejlődése napjainkig 

 B.) Ösztönzésmenedzsment a turisztikai vállalkozásban 

17. A.) Az egészségturizmus jelenlegi trendjei, formái Magyarországon és a világban 

 B.) A rendezvényszervezés szervezése, lebonyolítása és utómunkálatai 

18. A.) Magyarország egészségturizmusának SWOT analízise 

 B.) A turisztikai vállalkozások marketing eszköztára  

19. A.) Hazánk egészségturisztikai vonzerői, kínálati elemei. 

 B.) A Nyugat-dunántúli régió egészségturizmus fejlesztési koncepciója  

20.  A.) Az egészségturizmus infrastruktúrája Magyarországon 

 B.) A rendezvényszervezés  általános gyakorlata  

21. A.) Az egészségturizmus fő célközönsége, keresleti elemzése 

 B. )A sportturisztikai tevékenységek sportélettani és edzéselméleti vonatkozásai 



22. A.) Az egészségturizmus közvetlen és közvetett hatásai a gazdasági, társadalmi 
környezetre 

 B.) Civilizációs  ártalmak és civilizációs betegségek 

23. A.) Az egyes turisztikai ágak kapcsolatai az egészségturizmussal  

 B.) Életkoronkénti rekreáció 

24. A.) A magyar turizmus-egészségturizmus versenyelemzése a szomszédos országok 
viszonylatában 

 B.) Játékmesterség a turizmus egyes területein 

25. A.) Az egészségturizmus természeti és földrajzi adottságai Magyarországon 

 B.) Wellness programok ajánlása  különböző életkorokban 

26. A.) Egészségturizmus társadalmi és gazdasági adottságai Magyarországon 

 B.) Stressz, stresszoldó módszerek 

27. A.) Magyarország főbb turisztikai desztinációi, régiói 

 B.) Egészségorientált étkeztetés jelentősége és lehetőségei a gyógy-szállodai 
 vendéglátásban. 

28. A.) Termál és gyógyfürdők Magyarországon 

 B.) A gyógy-turizmus és az egészségbiztosítás kapcsolódási pontjai és összefüggései 
 hazánkban. 

29. A.) Nem melegvízhez köthető gyógyhelyek Magyarországon 

 B.) Az elhízás, gyermekkori elhízás 

30. A.) A sportturizmus meghatározása, felosztása, kialakulásának története. Globális 
trendek a sportturizmus fejlődésében 

 B.) A Közép-magyarországi régió egészségturizmus fejlesztési koncepciója 

31. A.) A gasztronómia szerepe az egészségturizmusban 

 B.) Medical wellness programok Magyarországon 

32. A.) Az egészségturizmus jogi szabályozása és intézményrendszere, szakmai 
szervezetei Magyarországon 

 B.) Hidro- és balneoterápia szerepe az egészségturizmusban 


