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A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott 
szakdolgozati és TDK témák 

 

Egészségügyi szervező szak –  

Egészségturizmus szervező szakirány 
 

TDK témák választásának határideje: szeptember 15.  
Szakdolgozati témaválasztás határideje: a szorgalmi időszak vége 

 

ALKALMAZOTT EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK INTÉZETE  
 

PREVENTÍV EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK  

Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán, főiskolai tanár 
 
1. Pályaszocializációs értékek vizsgálata az egészségtudományi képzésben résztvevő 

hallgatók körében 
 
Prof. Dr. Fülöp Vilmos egyetemi tanár   
1. A lakosság klimaktériummal kapcsolatos ismeretei B-A-Z megyében. Az osteoporosis és az 

osteopénia megelőzése és kezelése (A kezelési lehetőségek, életmód tapasztalatok, mozgás-
kultúra)  

2. A nők és védőnők véleménye a női nemi-szervi gyulladásos betegségekről, azok 
megelőzőséről és kezeléséről, ezek hatékonyságáról, az életmód és a szexualitás hatásairól. (A 
szexuális úton terjedő betegségek megelőzésének és kezelésének szempontjai) 

 
Simon Nóra mesteroktató   
1. Előítélet és segítő foglalkozás  
2. Társadalmi sztereotípiák hatása a női szerepvállalásra 
 
Dr. Szakos Erzsébet főiskolai docens   
1. Laktóz malabsorptio a gyermekkorban 
2. Gyümölcscukor felszívódási zavar által kiváltott tünetek a gyermekkorban 
 
Sztojev-Angelov Ilona mesteroktató   
1. Ápolás és rehabilitáció 
2. Kockázatok az egészségügyi ellátás folyamán 
3. Szakdolgozói karrierek az egészségügyi ellátásban  
4. Érdekérvényesítés a betegellátásban 
 
Dr. Tompa Tamás főiskolai tanár   
1. Betegség - és egészségfogalom a XXI. század elején 
2. Mikrobiom és psziché 
 
Perge Anna mestertanár   
1. Gyerekekkel az egészségturizmusban 
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FIZIOTERÁPIÁS INTÉZETI TANSZÉK 

Dr. Papp Miklós intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 
 
1. Impingement szindrómák 
 

Breznai Annamária mestertanár   
1. Esélyegyenlőség  
2. Wellness szolgáltatások rendszerei 
 

Kató Csaba mestertanár   
1. Az elhízás, mint civilizációs ártalom komplex megközelítése 
 

Koppányné Szendrák Mária mestertanár   
1. Neuroterápia alkalmazási lehetőségei 
2. Mozgásszervi panaszok felmérése és elemzése fiatal felnőtt korban 
3. Mozgásszervi elváltozások felmérése gyermekkorban  
4. Mozgásfejlődés életkorfüggő változásainak vizsgálata 
 

Dr. Peja Márta professor emerita   
1. Krónikus beteg az egészségturizmusban 
 

Kopkáné Dr. Plachy Judit adjunktus   
1. Fizikai és szellemi rekreáció gyakorlata, módszertana, kutatása hazai és nemzetközi 

tudományos elemzések alapján 
 

 

TESTNEVELÉSI INTÉZETI TANSZÉK 

 Fellinger Szilvia testnevelő tanár  
1. Különbözőgerinc-deformitások kialakulásának okai és az elváltozások javításának 

lehetőségei gyógytestnevelés által 
 

Dr. Mayer Krisztina egyetemi docens   
1. Az Egészségügyi Kar hallgatók tanulmányi és sporteredményeinek vizsgálata – 

összehasonlítva a Miskolci Egyetem több karának hallgatói eredményeivel  
2. Táplálkozási zavarok és az ezzel kapcsolatos vizsgálatok 
3. Deviánsmagatartásformák – alkohol, drog, dohányzás, öngyilkosság 
 

Tigyi József testnevelő tanár   
1. Terheléses keringési vizsgálatok tapasztalatai az Egészségügyi Kar hallgatóinál, 

összehasonlítva a Miskolci Egyetem többi karának hallgatói eredményeivel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELMÉLETI EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK INTÉZETE  

 

ELMÉLETI EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ INTÉZETI TANSZÉK 

Prof. Dr. Barkai László egyetemi tanár 
 
1. Kardio-metabolikus kockázat felmérése egyetemi hallgatók körében 
2. A diabetes terápiás lehetőségei 
3. A diabetes és szövődményeinek prevenciója  
4. Rehabilitációs lehetőségek a diabetesben 
 
Dr. Csiba Gábor főiskolai docens   
1. Ki álljon a kórházi vezetés élén? 
2. A turizmus és az egészségügyi intézmények kapcsolata (egészségturizmus) az észak-

magyarországi régióban 
3. Manageri képességek szükségessége, feladatai az adott szakterületen 
4. Börtönkórházak helyzete Európában és a világban. A magyarországi fejlesztések irányai. 
 

Dr. Demeter-Novák Endre mestertanár   
1. A tokaji bor egészségre gyakorolt hatása 
2. A Tokaji Világörökségi Borvidék turisztikai lehetőségei 
3. A borturizmus és az egészség valamint életmód összefüggései 
4. Az észak-magyarországi túraútvonalak hasznosíthatósági lehetőségei 
 

Dr. Dózsa Csaba egyetemi docens   
1. Népegészségügy – szervezeti innováció: Egészségfejlesztési Irodák (EFI-k) szerepe és 

lehetőségei a hazai egészségügyi ellátórendszerben.  
2. Egészségturizmus szolgáltatásainak fejlesztése egészségügyi intézményekben 
3. Egészségturisztikai és gyógyturisztikai szolgáltatások fejlődése és elemzése hazai 

gyógyszállókban 
4. Integrált ellátó szolgálatok, multidiszciplináris teamek működése a krónikus betegség-

gondozási programokban. 
5. Modellkísérlet az alapellátásban: svájci támogatású praxisközösségi modellprogram 

hatásainak elemzése és fenntarthatóság vizsgálata  
6. Kiegészítő egészségbiztosítások elemzése 
7. Magán-szolgáltatások térnyerésének és jellemzőinek elemzése (főleg Magyarországon).  
8. A sürgősségi ellátórendszer vagy a rehabilitációs ellátórendszer fejlődése a hazai és az 

európai Uniós támogatási programok tükrében  
9. Struktúra-átalakítás a hazai egészségügyben, a kórház centrikusság csökkentése érdekében - 

hatékonysági tartalékok, intézményi profilváltások elemzése  
10. A járóbeteg szakellátás változó szerepe az egészségügyben, valamint kórházi ellátásokat 

kiváltó ellátási formák vizsgálata (egynapos sebészet, kúraszerű ellátások, nappali kórház, 
otthoni szakápolás)  

11. Finanszírozási technikák, ösztönzők elemzése a hazai egészségügyi rendszerben (fejkvóta, 
vagy HBCS, vagy napidíj, vagy tételes finanszírozás) 

12. Betegelégedettség és hozzáférési esélyek elemzése a hazai egészségügyben  
13. Humánerőforrás helyzet és humánerőforrás menedzsment az egészségügyben, országos 

adatok és esettanulmányok alapján 
 

Dr. habil. Lukács Andrea mb. intézetigazgató, egyetemi docens   
1. Krónikus betegek és egészségesek életminőségének vizsgálata 
2. Krónikus betegek és egészségesek fizikai aktivitásának és fittségének vizsgálata 
3. Egészségmagatartás vizsgálat 
4. Új fogyasztói irányok az egészségturizmusban 
5. Viselkedési rendellenességek és addikció vizsgálata 
6. Cukorbetegek szocio-pszichológiai és motoros képességeinek vizsgálata 
 
 
 
 
 



Mándy Zoltán egyetemi tanársegéd   
1. Informatika az egészségügyben 
2. Informatika a marketingben  
3. Minőségfejlesztés műszaki vállalatok estén, különösen egészségügyi szempontok alapján  
4. Wellness szállodák épületgépészeti fejlesztése, különös tekintettel a megújuló 

energiaforrásokra  
6. A modern kor technikai vívmányainak egészségügyi hatásai. A technikai fejlődés hatásai a 

környezetünkre  
7. Wellness intézmények fejlesztése korszerű épületgépészeti elemekkel különös tekintettel a 

megújuló energiaforrásokra (napenergia, geotermia, stb.)  
8. Műszaki gyártóvállalatok és termékek forgalmazási bevezetései Magyarországon 
9. Könyvírás, oknyomozó újságírás egészségügyi szakmában 
 

Mató-Juhász Annamária egyetemi tanársegéd   
1. Piacelemzés az egészségügyi intézményekben, és/vagy egészségturisztikai szolgáltatóknál  
2. Marketing, marketing stratégia az egészségügyi intézményekben, és/vagy 

egészségturisztikai szolgáltatóknál  
3. Egészségtudatos magatartás, az egészségtudatosság fokozása a társadalmi marketing  

   eszközével 
 

Prof. Dr. Winkler Gábor professor emeritus   
1. 2-es típusú cukorbetegség megelőzésének lehetőségei 
2. A 2-es típusú cukorbetegség népegészségügyi jelentősége  
3. Az étkezési kultúra szerepe a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében 
 

Dr. Majoros Krisztina egyetemi docens   
1. Egészségértés Magyarországon - gyógyszerekkel, gyógyszerhasználattal kapcsolatos 

értelmezések  
2. Egészségértésünk fejlesztésének lehetőségei, irányai, eszközei 

 
Dr. habil Fritz Péter egyetemi docens    
1.    A testösszetétel és az életmód kapcsolata 
2.    A táplálkozási szokások hatása a testösszetételre 
3.    A mikrobiom és a vérkép összefüggései  

 

 Labancz Eszter mestertanár   
1.   Mentális egészséggel összefüggő kutatások 
2.   Egészségpszichológiával összefüggő kutatások 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GYAKORLATI MÓDSZERTANI ÉS DIAGNOSZTIKAI INTÉZET 
 

Dr. Rucska Andrea intézetigazgató, egyetemi docens   
1. Az egészségtudatos magatartás megjelenése napjainkban 
2. Lakossági egészségi állapotvizsgálat 
3. Társadalmunk devianciái –avagy a deviáns viselkedés formái és társadalmi hatásai 
4. Szociokultúra – avagy értékek és normák a családokban 
5. Mindennapi függőségeink - koffein, nikotin, alkohol, drog, szerencsejáték 
6. Agresszió 
7. Családtervezés 
8. Életmód és sport  
9. Egészséges életmód, egészségkultúra a családban 
 
Encsiné Nagy Ágnes mesteroktató  
1.   Elsősegélynyújtás ismereteinek mérése gyermekes családok esetén. 
2. Elsősegélynyújtás oktatása a gyakorlatban.  
 

ÓRAADÓ OKTATÓK  
 

Nyerjákné Sári Róza óraadó oktató   
1. A természetgyógyászat lehetőségei az egészségturizmusban 
2. Az anti-aging programok lehetőségei az egészségturizmusban 
 

Dr. Szalkai Iván főorvos   
1. Az Ayurveda testtípus elmélet genetikai magyarázata és gyakorlati haszna. Testtípus és 

tünetek kapcsolata gyakorlati felmérés alapján 
2. Indiai masszázs olajok (krémek) hatása az izomtónusra, a kiválasztó szervek működésére  
3. Az Ayurveda módszereinek hatása a kognitív és tanulási képességekre. 
 


