
WELLNESS ÉS SPA SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 
 
Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok 
Képzési forma: levelező 
A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 
Felvételi követelmény: az vehető fel, aki BA/BSc alapképzésben szakképzettséget szerzett 
valamely felsőoktatási intézményben az alábbi képzési területeken: 

 társadalomtudomány,  
 jogi- és igazgatási,  
 műszaki,  
 informatika,  
 természettudomány,  
 gazdaságtudományok,  
 agrár,  
 bölcsészettudomány,  
 pedagógusképzés, 
 sporttudomány. 

 
.Képzési idő:  
– félévek száma: 3 
– oklevélhez szükséges kreditek száma: 90 
– összes kontakt óra: 300 
 
A szak képzési és kimeneti követelményei: 
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: 
 Wellness és Spa szakmenedzser szakirányú továbbképzési szak 
2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése: 
Wellness és Spa szakmenedzser 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: 
Gazdaságtudományok 

4. A felvétel feltétele: az vehető fel, aki BA/BSc alapképzésben szakképzettséget szerzett 
valamely felsőoktatási intézményben az alábbi képzési területeken: 

 társadalomtudomány,  
 jogi- és igazgatási,  
 műszaki,  
 informatika,  
 természettudomány,  
 gazdaságtudományok,  
 agrár,  
 bölcsészettudomány,  
 pedagógusképzés, 
 sporttudomány. 

 
5. A képzési idő félévekben meghatározva: 

3 félév 
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 

90 kredit 



7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét 
környezetben, tevékenységrendszerben: 
7.1. A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, ismeretek: 

- e képzettség birtokában a wellness és spa szakmenedzser szakirányú 
továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes felismerni és értelmezni a 
turisztikai, kiemelten az egészségturisztikai folyamatok hátterét, összefüggéseit 

- megismerni és átlátni a turisztikai szektor, kiemelten az egészségturisztikai 
szektor sajátosságait, e szervezetek működési rendszerét, szabályozó 
folyamatait, hatásrendszerét 

- alkalmas az egészségturisztikai szervezetek és desztinációk stratégiájának és 
terveinek kidolgozására, egészségturisztikai projektek irányítására, 
megvalósítására 

- önállóan tevékenykedni az egészségturisztikai szolgáltatók - kiemelten a 
wellness és a spa területén - gazdálkodásában, irányításában és tervezésében 

- menedzselni az egészségturisztikai szolgáltatásokat, ellátni a marketing-
menedzsment feladatokat, kiemelten a termékfejlesztéssel összefüggő 
területekre  

- megismerni a keresleti trendeknek megfelelő termékelemeket, és alkalmazni az 
innováció, a fejlesztés eredményeit a termékfejlesztés területén kiemelten a 
wellness-szállodák, fürdők/spa-k, fitness-termek, szépségszalonok, spa-
desztinációk, day-spa-k vonatkozásában 

- a döntéselőkészítéshez szükséges információk beszerzése és értelmezése 
- alkalmazni a megfelelő módszereket a tervek megvalósításának szervezésére, 

feladatok meghatározására, folyamatok irányítására és ellenőrzésére 
- megfelelő magatartásformákat kialakítani, a vendégek- és partnerkapcsolatokat 

ápolni, fejleszteni, jól kezelni az emberi konfliktusokat, megfelelően 
kommunikálni. 

 
7.2. Személyes adottságok, készségek: 

• problémaérzékenység és problémamegoldó készség 
• szakmai kreativitás 
• empátia 
• interkulturális kapcsolatépítés 
• élményorientáció 
 

 
7.3. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 
e képzettség birtokában a wellness és spa szakmenedzser szakirányú 
továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas: 

- az egészségturisztikai vállalkozások, kiemelten a wellness és a spa területen a 
vállalkozások létrehozására, irányítására és működtetésére  

- egészségturisztikai projektekben végzendő részfeladatok ellátására, e projektek 
irányítására  

- a stratégiai döntések meghozására 
- a turizmusfejlesztés egyes részterületeihez kapcsolódó vezetői feladatok 

ellátására. 
 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és azok kreditértékei:  
 



Sorszám A szakképzettség szempontjából 
meghatározott ismeretkörök 

Kredit 

1. Általános közgazdasági alapozó tárgyak 26 
2. Szakmai alapozó tárgyak 26 
3. Szak-specifikus tárgyak 28 
4. Mindösszesen 80 

 
Általános közgazdasági alapozó tárgyak: EU és világgazdaság, Pénzügytan, Gazdasági jog, 
Vállalatgazdaságtan, Gazdasági informatika, Projektmenedzsment, csapatépítő tréning, 
(Tanácsadás elmélete és gyakorlata, Vezetői kommunikáció) 
Szakmai alapozó tárgyak: Turisztikai vállalkozások menedzselése, Stratégiák és 
szervezetek, Keresleti trendek és analízis, Desztinációmarketing, Animáció, Turisztikai 
infrastruktúra, Szakmai gyakorlat I., (Termékfejlesztés és innováció, Turizmus erőforrásai, 
Turisztikai desztinációk Magyarországon) 
Szak-specifikus tárgyak: Stresszmenedzsment, Wellness és spa termékjellemzők, 
Világfürdők és spa-desztinációk, Mozgásformák a wellnessben, Reformtáplálkozás, 
Esettanulmány, Szakmai gyakorlat II., (Szépségkultúra, Termékdizájn és uszodatechnika). 
 
9. A szakdolgozat kreditértéke: 

10 kredit 
 
A szak tanterve:  

Félévek sorsz. 

Tantárgy megnevezése 
1. 2. 3. 

vizsga-
form

a 

össze
s. 

K
redi
t 

 Általános közgazdasági alapozó        

1. EU és világgazdaság 10   K 10 3 

2. Pénzügytan 10   K 10 3 

3. Gazdasági jog  10   K 10 3 

4. Vállalatgazdaságtan 10   K 10 3 

5. Gazdasági informatika 10   K 10 3 

6. Projektmenedzsment 10   K 10 3 

7. Csapatépítő tréning 30   A 30 5 

 Választható tárgyak 10   A 10 3 

8. Tanácsadás elmélete és gyakorlata       

9. Vezetői kommunikáció       

 Szakmai alapozó tárgyak       

10. Turisztikai vállalkozás menedzselése  10  K 10 3 

11. Stratégiák és szervezetek  10  K 10 3 

12. Keresleti trendek és analízis  10  K 10 3 

13. Desztinációmarketing  10  K 10 3 

14. Animáció  10  K 10 3 

15. Turisztikai infrastruktúra  10  K 10 3 

16. Szakmai gyakorlat I.  30  A 30 5 

 Választható tárgyak  10  K 10 3 

17. Termékfejlesztés és innováció       



18. Turizmus erőforrásai       

19. Turisztikai desztinációk Magyarországon       

 Szak-specifikus tárgyak       

20. Stresszmenedzsment   10 K 10 3 

21. Wellness és spa termékjellemzők   10 K 10 3 

22. Világfürdők és spa-desztinációk   10 K 10 3 

23. Mozgásformák a wellnessben   10 K 10 3 

24. Reformtáplálkozás   10 K 10 3 

25. Esettanulmány   10 A 10 3 

26. Szakmai gyakorlat II.   30 A 30 5 

 Választható tárgyak   10 K 10 3 

27. Szépségkultúra       

28. Termékdizájn és uszodatechnika       

29. Szakdolgozat    A  10 

Óraszám: 100 100 100  300   

Kreditek : 26 26 28   10 

 
A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: 
Az ismeretek a tantervben előírt részben egymásra épülő, részben egymástól független 
teljesítményértékelési rendszere, aláírás megszerzése (teljesítés elismerése), kollokviumok 
teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze. 
A szakdolgozat: a szakirányú képzettségnek megfelelő és a jelölt által választott téma 
kidolgozása. A szakdolgozatnak igazolnia kell, hogy a jelölt adott témában megfelelő elméleti 
ismeretekkel, irodalmi tájékozottsággal rendelkezik, képes az elsajátított ismeretanyagot 
alkotó módon felhasználni, gyakorlati szempontból értékelni, és önálló következtetéseket 
levonni és javaslatokat megfogalmazni. 
A záróvizsga: tárgya a szakdolgozat témája.  
A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt követelmények és vizsgák teljesítése.  
A záróvizsga feltételei: A jelölt által önállóan készített és a kijelölt bíráló által elfogadott 
szakdolgozat. 
A záróvizsga eredménye (oklevél minősítése): az oklevél minősítését a záróvizsga 
eredménye adja. A záróvizsga eredménye két jegy átlagából állapítható meg az AVK 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában leírtaknak megfelelően:  

- a jelölt által készített szakdolgozat érdemjegye,  
- a záróvizsgán nyújtott szóbeli teljesítmény érdemjegye. 
 

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámításának rendje: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásainak megfelelően a hallgató kérése alapján 
lehetőség van a korábban szerzett ismeretek elismerésére. A tantárgyfelelős oktató javaslata 
alapján az elismerést a szakvezető engedélyezi. 
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