
MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk az önkormányzatok, egészségügyi szervezetek, szolgáltatók, fürdők, 

szállásadók, vendéglátók és sport egyesületek, szervezetek képviselőit 
a III. Turisztikai Kerekasztal megbeszélésre.

Téma:

EGÉSZSÉG - GYÓGYTURIZMUS 
Az egészségturizmus vagy gyógyturizmus köznapi kifejezés, amely az idegenforgalomnak azt a speciális formáját írja le,  

amely során orvosi kezelés illetve műtét elvégzése céljából egy másik országba utazik a vendég, ugyanakkor a  
célországban annyi időt tölt, mintha vakációzna.

SPORTTURIZMUS
A sportturisták azok az egyének, vagy embercsoportok, akik aktívan, vagy passzívan vesznek részt a verseny, illetve  

rekreációs sportban, miközben lakó-, vagy munkahelyükön kívül tartózkodnak. A sport a mozgás, a turizmus pedig a tér  
és az idő megtapasztalásának élményét jelenti számukra.

Helyszín: 

Velence – Velence Korzó II. emelet házasságkötő terem

Időpont: 

2015 április 21. 10:00 – 12:00 -ig

12:00 – 13:00 svédasztalos munkaebéd opciós

Meghívott vendég: Dr. Ruszinkó Ádám turizmusért felelős helyettes államtitkár

Állandó meghívottak: Dr. Horváth Endre Budasys Bt. (volt turizmusért felelős helyettes államtitkár), FATOSZ, 
Magánszállásadók  Szövetsége,  Magyar  Szállodák  és  Éttermek  Szövetsége,  TDM  Szövetség,  Budapesti 
Turisztikai Kerekasztal, Magyar Turizmus Zrt., TÖOSZ Innovatív Önkormányzatok Klubja.

Turisztikai Kerekasztal szervezőinek célja Velencei-tó és 50 km-es sugara által befoglalt területről a turisztikai 
szereplők,  önkormányzatok  képviselőinek  rendszeres  összehívása.  A kerekasztal  beszélgetéseken  a  napi 
problémák, új  építő jellegű ötletek megvitatása,  problémák közös megoldása,  a résztvevők tájékoztatása a 
pályázati és állami támogatási lehetőségekről, valamint a térség programjainak az összehangolása.  

Velencei-tó  és  50  km-es  sugara  által  befoglalt  terület  turisztikailag  igen  értékes,  amely  egyben  kitölti  
Magyarországon  a  két  kiemelt  turisztikai  desztináció  Budapest  és  Balaton  közötti  útvonalat  ezért  
mindenképpen van létjogosultsága ebben a térségben a regionális gondolkodásnak, ami a „központi” régió  
Budapest és Balatonhoz történő felcsatlakoztatására irányul. A desztinációban a Velencei Tó, négy nagyváros  
Székesfehérvár, Tatabánya, Dunaújváros és Érd található és a térség az M1, M7, M6, M0 autópályákról és a  
Dunáról hajóval is megközelíthető.

A Kerekasztal minden hónap 3. keddi napján impozáns környezetben Velencén a Velence Korzó körpanorámás  
házasságkötő termében kerül megrendezésre.

Regisztráció:

Turisztikai Kerekasztal Társaság
Telefon: 06-20-267-25-23

E-mail: kerekasztal@turismo.hu 

Regisztrálás a Turisztikai Kerekasztal Facebook csoportba  ITT
A munkaebéden történő részvételi szándékot külön kérjük jelezni.

mailto:kerekasztal@turismo.hu
https://www.facebook.com/groups/797877833617702/

