
Egészségügyi szervező szak egészségturizmus szervező szakirány 

Záróvizsga tételsor 

1. tétel 

A. Ismertesse az egészség definíció változásait a modern egészségdefiníció, 

egészségfejlesztés szemlélete alapján! 

B. Ismertesse Európa természet és társadalom földrajzi adottságait a turizmus aspektusából 

megközelítve! 

C. Ismertesse a wellness hotel kritériumait! 

 

2. tétel 

A. Ismertesse a mozgásszegény életmód és betegségek kialakulásának kapcsolatát.  

B. Mutassa be az egészségturizmus kínálati oldalának szereplői által leggyakrabban 

alkalmazott marketingkommunikációs eszközöket, különös tekintettel az online 

marketing eszközök alkalmazásának lehetőségeire! 

C. Mi a Day-Spa fogalma, kiknek és milyen szolgáltatásokat nyújt? Kiknek ajánlaná 

elsősorban és miért? 

 

3. tétel 

A. Ismertesse a táplálkozás-élettani folyamat gyakorlati alkalmazását, a táplálkozási 

zavarokat (emésztés, felszívódás stb.)! 

B. Ismertesse a Mediterrán térség turizmusföldrajzát egy vagy több térségbeli ország 

példáján keresztül! 

C. Határozza meg az élelmiszerbiztonság fogalmát és beszéljen ennek jelentőségéről! 

 

4. tétel 

A. Ismertesse az egészséges táplálkozás irányelveit, valamint térjen ki a magyar táplálkozási 

szokásokra és az ebből eredő megbetegedésekre (szív- érrendszeri betegségek, 

daganatos betegségek, cukorbetegség)! 

B. Ismertesse Észak-Európa speciális turizmusföldrajzi lehetőségeit, látnivalóit egy vagy 

több térségbeli ország példáján keresztül!  

C. Mutassa be alábbi wellness szolgáltatásokat; skót zuhany, svájci zuhany, Vichy zuhany, 

csendfürdő, kinek ajánlja és miért? 

 

5. tétel 

A. Mutassa be az életkori sajátosságok és a leggyakoribb pszichés panaszok, betegségek 

szerepét az egészségturisztikai programszervezésben! 

B. Mutassa be a falusi turizmus kialakulásának okait, jellemzőit, a minősítési rendszerét és a 

hazai turizmusban betöltött szerepét! 

C. Ismertesse a kulturális turizmus jelentőségét hazánk belföldi és beutaztató 

turizmusában! 

  



6. tétel 

A. Milyen kezeléseket javasolna a csontritkulás, valamint a degeneratív eredetű gerinc 

megbetegedések prevenciójára, ill. rehabilitációjára? 

B. Ismertesse a turisztikai termék fogalmát és mutassa be az összetevőit! 

C. Az egészségturizmus, mint termék, a kínálat definíciója, jellemzői. Egészségturizmus 

makrogazdasági szerepe. 

 

7. tétel  

A. Határozza meg a fizioterápia és a fizikoterápia fogálmát! Milyen kezelések tartoznak az 

egyes csoportokba? 

B. Mely tényezők határozzák meg egy térség regionális potenciálját? Definiálja az 

infrastruktúra fogalmát, és annak térbeli szerveződési lehetőségeit! 

C. Mi a Medical Spa? Kik a Medical Spa elsődleges célcsoportjai? 

 

8. tétel 

A. Ismertesse a balneoterápia és hidroterápia közötti azonosságokat és különbségeket!  

Csoportosítsa a Magyarországon fellelhető gyógyvizeket kémiai összetételük alapján! 

Határozza meg a termálvíz és ásványvíz fogalmát! 

B. Mutassa be példákon keresztül a turizmus természeti környezetre gyakorolt káros 

hatásait! Ismertesse a fenntartható turizmus fogalmát, jellemzőit és az ide sorolható 

turizmusformákat! 

C. Ismertesse a wellness szolgáltatások típusait a négy elem alapján! 

 

9. tétel 

A. Mi a peloid terápia? Csoportosítsa és jellemezze a peloidokat! Milyen tulajdonságok 

alapján alkalmazhatók gyógykezelésre? 

B. Ismertess hazánk azon természeti adottságait és azok természetföldrajzi alapjait, melyek 

a gyógyturizmus szempontjából kiemelkedőek! (ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap, 

gyógybarlang, klimatikus adottságok stb.) 

C. Fogalmazza meg mit értünk személyes, illetve egészségügyi adat alatt, s kiket tekintünk 

egészségügyi adatkezelőknek! 

 

10. tétel 

A. Milyen gyógyklímákat ismer, melyek fordulnak elő Magyarországon? Határozza meg a 

speleoterápia fogalmát! 

B. Mutassa be a turizmus gazdaságban betöltött szerepét, térjen ki a más ágazatokra 

gyakorolt hatásokra! 

C. Határozza meg a régiók szerepét a turizmusban, mutassa be kínálatukat!  

Hova helyezné a turisztikai kínálatok sorában a Dél-Alföldet?  

  



11. tétel 

A. Milyen jellemzői vannak a barlangi klímának? Csoportosítsa a gyógybarlangokat!  Milyen 

betegségek kezelésére alkalmazhatóak? 

B. Ismertese a turizmuspolitika irányításának hazai, Európai Uniós és nemzetközi 

gyakorlatát, valamint szerveit! 

C. Sorolja fel Magyarország gyógybarlangjait! 

 

 

12. tétel 

A. A vénás keringés zavarai, milyen okokra vezethető vissza, hogyan lehet esetlegesen 

megelőzni? 

B. Ismertesse Magyarország legjelentősebb természeti turisztikai vonzerőit! Sorolja fel 

hazánk nemzeti parkjait és mutasson be egyet részletesebben közülük! 

C. A szükségletek fogalma és csoportosítása. A javak fogalma és osztályozása. Az 

egészségturizmus megjelenése a gazdasági körforgásban. Az eredeti, a származtatott 

termelési tényezők és a vállalkozások jellemzői és jelentősége az egészségturizmusban. 

 

13. tétel 

A. Ismertesse, hogy Önnek, mint elsősegélynyújtó mi a feladata, ha a szálloda vendégei 

közül valaki hirtelen eszméletét veszti. (stabil oldalfekvés, mentőhívás szabályai) 

B. Mutassa be a Balaton-turisztikai régió egyedülálló turisztikai potenciálját! Fogalmazza 

meg, hogy milyen problémák merülnek fel a régióban és milyen megoldásokat adna rá! 

C. Melyek a tájat alkotó környezeti elemek? Milyen csoportosítási módokat, értelmezéseket 

kapcsolhatunk a táj fogalmához? 

 

14. tétel 

A. Milyen reumatológiai, belgyógyászati, ideggyógyászati és nőgyógyászati eredetű 

betegségekben javasolt a gyógyfürdőkezelés? 

B. Ismertesse a Dél-Alföldi turisztikai régió vonzerőit és a magyar turizmusban betöltött 

helyét. 

C. Az évente átlagban 2900-3000 fesztivál milyen típusú közönséget vonz és a hazai 

látogatókon kívül vonz-e még külföldi vendégeket is? ha igen, melyek azok a fesztiválok 

és milyen típusúak, amelyek a legtöbb vendéget csábítják hazánkba?  

 

15. tétel 

A. Ismertesse a folyadék és elektrolit háztartás zavarait! 

B. Ismertesse a turizmus rendszerét, osztályozását, valamint a turizmus hatásait a 

környezetre! 

C. A turizmus szerkezete Magyarországon, gyógy- és wellness turizmus. A marketing primer 

és szekunder eszközeinek bemutatása, értékelése. 

  



16. tétel  

A. Ismertesse a Nemzeti Népegészségügyi Program prioritásait, céljait, fogalmazza meg 

miként illeszthetőek be ezek a célok az egészségturisztikai programokba! 

B. Mutassa be Budapest fő turisztikai attrakcióit, emelje ki a gyógyturizmusban betöltött 

kiemelkedő szerepét! 

C. Melyek az egészségmegőrzés főbb pontjai a Tibb Unani alapján? 

 

17. tétel 

A. Ismertesse a Nemzetközi Utazás Egészségügyi és Oltóközpont feladatait, szolgáltatásuk 

igénybevételének feltételeit! 

B. Ismertesse az UNESCO világörökségi listára való felkerülés feltételeit, az örökségek 

típusait. Mutassa be, hazánk világörökségi helyszíneit, nevezzen meg cím 

várományosokat! 

C. Sorolja fel azt a négy turisztikai (fő)terméket, melyet a legmagasabb szinten preferál a 

nemzeti turizmusmarketingért felelős szervezet, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a 

marketing kommunikációs munkájában! 

 

18. tétel 

A. Az ivókúra élettani hatásai (demineralizáció, mineralizáció, remineralizáció) 

B. Mutassa be az utazásközvetítő szektor szereplőit, feladatait és működési 

mechanizmusukat, valamint, melyek az utazási szerződés legfőbb kritériumai. 

C. Milyen programokkal segítette a Magyar Állam a magyarországi egészségturizmus 

fejlesztését a rendszerváltástól (1989) napjainkig? 

 

19. tétel 

A. A szaunák típusai és a hő emberi szervezetre gyakorolt élettani hatásait 

B. Mutassa be a szabadidő eltöltési szokások fontosabb hazai tendenciáit és ismertesse az 

animáció szerepét a turizmus rendszerének működésében! 

C. Vázolja a tájhasználat szerint hanyatló, illetve dinamikusan fejlődő térségek jellemzői 

közötti különbségeket. Melyik esetében mely jellemzőket tartja turisztikai attrakcióként 

kikínálhatónak? 

 

20. tétel 

A. Mutassa be a kullancs, mint közvetítő által közvetített betegségeket és azok 

megelőzését! 

B. Ismertesse a turizmus különböző formáit és csoportosításait! Ismertesse a 

fogyasztóvédelem feladatait ezen a területen! 

C. Ismertesse az Európai Unió regionális rendszerének egységeit! Melyik mekkora lakosság-

számnak, illetve melyik hazai közigazgatási egységnek felel meg? 

  



21. tétel 

A. Ismertesse a leggyakoribb ételfertőzéseket és ételmérgezéseket! (Salmonella, Escheria 

coli, Campylobacter-fertőzések, Clostridium perfingens és botulium, bacillus cereus) 

B. Ismertesse a kereskedelmi szálláshelyek fogalmát, csoportosításukat és jellemzőiket a 

magyarországi helyzetnek megfelelően, mutassa be a gyógy- és wellness szállodák 

szolgáltatásainak körét és üzemeltetési sajátosságait! 

C. Ismertesse a thalassoterápia jellemzőit! 

 

22. tétel 

A. Az elhízás, mint népbetegség, gyermekkori elhízás jelentősége. 

B. Ismertesse a Dél-dunántúli turisztikai régió vonzerőit, részletesen térjen ki Villány 

turisztikai jelentőségére! 

C. Melyek a nem meleg vízhez köthető gyógyhelyek Magyarországon, hogyan látja ezek 

versenyképességét? 

 


