
Turisztika ágazat féléves követelmény  

Breuerné Fülepi Orsolya 

11. osztály 

Turizmus rendszere: Maslow szükségleti piramis, Lengyel Márton ábrája a turizmus rendszeréről, 

szükségletek és kereslet összefüggései, Thor Heyerdahl, rendezvények csoportosítása eredet szerint, 

Magyarország gyógybarlangjai, klimatikus gyógyhelyek Magyarországon, egészségturisztikai 

keresletben rejlő előnyök, Magyarország lehetőségei az egészségturizmus területén, Szent Gellért 

Gyógyfürdő,  

Rövidítések: MICE, UNWTO, MARESZ, PCO,  

Fogalmak: diszkrecionális jövedelem, kereslet, kínálat, piac, turisztikai kereslet, turisztikai kínálat, 

turisztikai kereslet csoportosításai, turisztikai kínálat csoportosítása, hivatásturizmus és szabadidős 

turizmus fogalmai és fajtái, aktív turizmus, passzív turizmus, ökoturizmus, fenntartható turizmus, 

egészségturizmus, falusi turizmus, medical-wellness, wellness 

Gyakorlat: a házi dolgozat terjedelme 2 oldal 

1. Konferencia vagy házi dolgozat: Kontiki Szakképző Iskola nevének ihletője a Kontiki tutaj. Vajon 

miért? 

2. Vigadó látogatás vagy házi dolgozat: Vigadó hasznosítása a történlem során és napjainkban 

3. Nagy Imre Emlékház látogatás és Október 23 ünnepség az iskolában vagy házi dolgozat: Iskolai 

rendezvény egy nemzeti ünnepen – forgatókönyv és szövegkönyv 

4. Gellért Fürdő vagy házi dolgozat: A Budai termális vonal gyógyvizeinek hasznosítása a 

turisztikában 

5. Gellért Szálló látogatás vagy házi dolgozat: A Gellért Szálló belső kialakításának sajátosságai a 

vendégtérben 

6. FATOSZ látogatás vagy házi dolgozat: A FATOSZ szerepe, kihívásai és működése  

Féléves osztályzathoz: 

Dolgozat: 4 dolgozat megírása  

- Turizmus alapfogalmai írásbeli,  

- Rendezvényszervezés 

-  Egészségturizmus 

- Turisztikai kereslet csoportosítása 

Gyakorlat:  részvétel a 6 gyakorlaton vagy 6 házi dolgozat megírása (2 oldal terjedelemben) 

1. Konferencia vagy házi dolgozat: Kontiki Szakképző Iskola nevének ihletője a Kontiki tutaj. Vajon 

miért? 

2. Vigadó látogatás vagy házi dolgozat: Vigadó hasznosítása a történlem során és napjainkban 

3. Nagy Imre Emlékház látogatás és Október 23 ünnepség az iskolában vagy házi dolgozat: Iskolai 

rendezvény egy nemzeti ünnepen – forgatókönyv és szövegkönyv 

4. Gellért Fürdő vagy házi dolgozat: A Budai termális vonal gyógyvizeinek hasznosítása a 

turisztikában 

5. Gellért Szálló látogatás vagy házi dolgozat: A Gellért Szálló belső kialakításának sajátosságai a 

vendégtérben 

6. FATOSZ látogatás vagy házi dolgozat: A FATOSZ szerepe, kihívásai és működése  



 


