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1. A turizmus és az egészségturizmus fogalma és rendszere (vonzerők – fogadóképesség - 

fogadókészség, kereslet, kínálat, környezet), annak típusai, csoportosítása. 

2. A turizmus és egészségturizmus történeti fejlődése, annak magyarországi aspektusai. 

3. A turizmus természeti, kulturális-történeti, társadalmi-gazdasági, egyéb adottságai, közvetlen és 

közvetett hatása a társadalmi és gazdasági életre. 

4.Az egészségturizmus kedvező és kedvezőtlen hatásai (természeti, társadalmi, gazdasági). Az 

egészségturisztikai ágazat problémáinak elemzése. 

5. Az idegenforgalom infrastruktúrája, az egészségturizmus speciális infrastruktúrális elemei. 

6. Az idegenforgalom hazai és nemzetközi intézményei, szervezetei, irányítása 

regionális és nonprofit szervezetei. A Magyar Turisztikai Ügynökség működése. 

7. A világ és Magyarország turizmusának, egészségturizmusának fő trendjei, változásai, 

jellegzetességei napjainkban, az egészségturizmusra épülő turisztikai programcsomag elemei.  

8. Az ország legjelentősebb egészségturisztikai vonzerői, kínálati elemei és azok csoportosítása, a 

turisztikai kínálat fő erősségei, gyengeségei, veszélyei, lehetőségei.  

9. A Nyugat-dunántúli régió egészségturizmusának bemutatása, kiemelt vonzerői, egészségturisztikai 

kínálata. 

10.Győr és környéke, mint önálló turisztikai desztináció bemutatása, egészségturisztikai elemzése, 

lehetőségei. 

11. Az egészségturizmus fő célközönsége, keresleti elemzése, az egyes turisztikai ágak kapcsolatai az 

egészségturizmussal. 

12.A magyar turizmus-egészségturizmus versenyelemzése a szomszédos országok viszonylatában 

13.Termál és gyógyfürdők Magyarországon, azok speciális kínálati elemei, szolgáltatásai, a nem 

melegvízhez köthető gyógyhelyek bemutatása hazánkban. 

14. Gyógyhelyek Magyarországon: a gyógyhellyé minősítés menete, a minősítéssel járó előnyök, egy 

szabadon választott hazai gyógyhely rövid bemutatása. 

15 A gasztronómia, egészséges étkezés, helyi termékek, hungarikumok szerepe az 

egészségturizmusban. 



16. A medical-wellness Magyarországon, a szépészeti, fogászati és egyéb kisebb orvosi beavatkozások 

megjelenése az egészségturisztika piacon 

17. Az egészségturizmus jogi szabályozása és intézményrendszere, szakmai szervezetei 

Magyarországon, a wellness és egészségturisztikai szolgáltatók speciális szakmai és működési 

feltételrendszere. 

18. Az egészségturizmus területén működő termál és wellness klaszterek jellemzőinek ismertetése 

egy szabadon választott klaszter példáján keresztül (vagy a Pannon Termál Klaszter példáján 

keresztül) 

19. Digitális jövő: aktualitások az eHealth (electronic Health) és az mHealth (mobile Health) 

területéről. Egy egészséges életmóddal összefüggő applikáció bemutatása, saját tapasztatalatok 

ismertetése. 
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