
EGÉSZSÉGTURIZMUS – FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 

UTAZÁS KIÁLLÍTÁS 2023 - SZAKMAI KONFERENCIA 

IDŐPONT: 2023. FEBRUÁR 24. 11:00 – 13:30 

HELYSZÍN: HUNGEXPO A pavilon AI. Galéria 106 terem 

AZ ESEMÉNY MODERÁTORA: Dr. Szegedi Andrea, turisztikai szakértő 

A konferencia célja, hogy átfogó képet adjon a nemzetközi és a hazai trendekről és tendenciákról az 

egészségturizmusban; jó gyakorlatokat mutasson be a fenntartható energiahatékonyságra és 

fejlesztésekre. Az előadókat és a pódiumbeszélgetések résztvevőit úgy kértük fel, hogy az elhangzottak 

egyaránt hasznosak legyenek a turisztikai szektor különböző szereplői számára, így a fürdők, a 

kereskedelmi szálláshelyek, az éttermek, a programszervező cégek és az utazási irodák vezetőinek és 

munkatársainak is.  

A gyakorló szakemberek és a média képviselői mellett örömmel látjuk az oktatási intézmények 

hallgatóit is. A konferencia lehetőséget biztosít a jövő szakemberei számára, hogy személyesen 

találkozzanak az turisztikai szakma jeles képviselőivel, szélesítsék a látókörüket és gazdagítsák a 

tudásukat.  

A konferencián a részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött: 

https://utazas.hungexpo.hu/egeszsegturizmus 

A konferencia programja 

11:00-11:05 Tihanyi Klára, az Utazás Kiállítás kiállításigazgatójának megnyitó beszéde 

11:05-11:20 Mezősi Csilla, az ESPA (European Spas Association) főtitkára: Nemzetközi jó gyakorlatok 

a fenntartható fürdőfejlesztés területén 

11:20-11:35 Kántás Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség elnöke: A magyarországi fürdők jelenlegi 

helyzete és kilátásai 

11:35-11:50 Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója: Több ezer éves 

fürdőkultúra a fentarthatóság jegyében 

11:50 – 11:55 Kérdések és válaszok 

11:55-12:25 Gázt nyomni a fék helyett, avagy a közösségi kommunikáció, storytelling erősítése –  

A pódiumbeszélgetés résztvevői: Lendvai-Gámán Veronika, az Ensana magyarországi szállodáinak 

értékesítési és marketing igazgatója, Szabó Éva, a Barack Thermal Hotel & Spa tulajdonosa, 

komplexum igazgató, Végh Andor, a Zalakarosi Fürdő Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Fürdőszövetség 

alelnöke 

Moderátor: Kassay Tamás, SpaBook, PR és Kommunikációs Tanácsadó 

12:25-12:40 Koós Zoltán, az MVM Zrt. vállalati kapcsolatokért felelős osztályvezetője: Az energetikai 

piac helyzete és kilátásai 

12:40 – 12:45 Kérdések és válaszok 

https://utazas.hungexpo.hu/egeszsegturizmus


12:45-13:15 Természet-harmónia-egészség: együttműködés és fenntartható fejlesztés a turisztikai 

szolgáltatások területén  

A pódiumbeszélgetés résztvevői: Dr. Lugasi Andrea, a BGE-KVIK dékánja, Hodik Adrienn, a Natura 

Hill Vendégház és Bistro tulajdonosa, Merényi Tímea, az Erdőmerülés Program társalapítója 

Moderátor: Hegedűs Sára, a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatója 

13:15 – 13:25 Aranyossy Mihály, turisztikai szakértő: Vissza a természetbe – fenntartható 

termékfejlesztés Alsópetényben 

13:25 – 13:45 Az ősi tudás a jövő záloga – az új-zélandi "minta" a fenntartható turizmus 

újragondolására és a franciaországi kastélyok újraértelmezése  

Két ország példáján keresztül beszélget a fenntartható turizmusról Oláh Andrea rádiós újságíró  és 

Rajczi Adriana turisztikai szakértő.  

13:45  – A konferencia zárása 


