
Szakdolgozati témajavaslatok Turizmus és vendéglátás szakos hallgatók számára 


1. A hazai és nemzetközi turizmus és fejlődési trendjeinek elemzése 

2. Turisztikai együttműködések és szabályozás az Európai Unióban 

3. A turizmuspolitika és változása Magyarországon 

4. Utazási szokások változása, különös tekintettel az egyes turisztikai termékek keresletére 

5. Turisztikai erőforrások komplex elemzése és értékelése egy desztinációban 

6. A turizmus társadalmi és gazdasági hatásainak vizsgálata egy konkrét desztinációban 

7. A turisztikai fejlesztések hatása Magyarországon egy-egy konkrét település, régió életére.  

8. A turisztikai fejlesztések, projektek hatásvizsgálata gazdasági, ökológiai, társadalmi, 

szempontból 

9. A turizmus, mint a kitörés eszköze a kistérségekben, konkrét példa bemutatásával 

10. Az önkormányzatok jelentősége, szerepe és lehetőségei a turizmus települési-kistérségi 

fejlesztésében 

11. Egy adott régió, kistérség vagy település területfejlesztésének turizmus szempontú értékelése 

12. Desztinációk turisztikai versenyképességének vizsgálata és közösségi marketing-lehetőségei 

13. A Magyar Turizmus Zrt. marketingtevékenységének elemzése 

14. Desztináció marketing (egy szabadon választott ország,  régió, kistérség,település piaci 

megjelenésének elemzése,) 

15. TDM szervezetek létrehozásának és működési tapasztalatainak elemzése 

16. A civil szerveződések, egyesületek, non-profit szervezetek szerepe az idegenforgalmi kínálat 

bővítésében – adott példa elemzése 

17. Konkrét terület fenntartható módon történő fejlesztésének turisztikai lehetőségei 

18. Turisztikai vállalkozások fejlesztése, marketingprogramjainak kidolgozása 

19. Különböző turisztikai termékek fejlesztése, megalapozó elemzés és javaslatok kidolgozása 

20. Vendéglátás fejlődésének trendjei, tendenciái 

21. Konkrét vendéglátóhely elemzése, fejlesztési programjának kidolgozása 

22. Szálláshelyek versenyképességének elemzése, fejlesztési stratégia és program kidolgozása 

23. A falusi turizmus fejlesztése konkrét térségben 

24. Egy szabadon választott egészségturisztikai desztináció vagy vállalkozás bemutatása, több 

szempontú elemzése 

25. Fogyatékossággal élők (mozgás-, látás-, hallás sérültek, egyéb fogyatékkal élők) lehetőségei a 

turizmusban 
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