
TARTALOM  

               oldal 

I. A KUTATÁS CÉLJA, A TÉMAVÁLASZTÁS  INDOKLÁSA                                  2   

II.  ELMÉLETI  HÁTTÉR, SZAKIRODALMI  ÁTTEKINTÉS                                   6  

III.  A KUTATÁS MÓDSZERTANA                                                                   9  

IV.  KUTATÁSI EREDMÉNYEK, A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE            13 

V. PUBLIKÁCIÓK , KONFERENCIA ELŐADÁSOK A TÉMAKÖRBEN                 25 

 

ÁBRAJEGYZÉK  

1. ábra: Az egészségturizmus gazdasági hatásai              4 

2. ábra: Az egészségturisztikai fejlesztések gazdasági eredményei           4 

3. ábra: Az egészségturizmus multidiszciplinaritása           13 

4. ábra: Az egészségturizmus értelmezése             14 

5. ábra: Az egészségturizmus rendszer modellje            15 

 

TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE  

1. táblázat: A turizmusra jellemző ágazatok részesedése a GDP-ből Magyarország  

                     régióiban, 2000-2007                         16 

2. táblázat:  Magyarország természetes gyógytényezőinek régiók szerinti megoszlása       17 

3. táblázat: Az egészségturizmus szállásférőhely-kapacitásának és a minősített  

                     gyógyfürdők  számának részesedése Magyarország kínálatában, 2007 (%)      18 

4. táblázat: A vizsgálatok eredményei, tézisek            22 

 
 

 



 2 

I.  A KUTATÁS CÉLJA , A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA  

Az egészségi állapot alakulása a makroszintű társadalmi-gazdasági tényezők, az 

orvostudomány és az egészségügyi ellátás minősége mellett, nem kis mértékben függ össze a 

lakosság egészség-tudatosságával és az egészséghez kapcsolódó magatartásával. Az egészségi 

állapot javításában és megőrzésében egyre nagyobb szerepe van a természetes 

gyógytényezőknek. Az egészségturizmust Magyarország idegenforgalmának egyik legfonto-

sabb, nemzetközi viszonylatban is versenyképes, fejlesztendő területének tartom, melynek át-

fogó, rendszerszemléletű, tudományos igényű vizsgálata még nem történt meg.  

Az egészségturizmus egyre jelentősebb szerepet játszik a világ gazdasági folyamataiban, 

miközben mindössze néhány ország rendelkezik a magyarországihoz hasonló természeti 

adottságokkal. Világszerte az egészség felértékelődése, az egészségturizmus térhódítása és di-

namikus növekedése tapasztalható. Ennek alapját Magyarországon évezredes hagyományok, a 

gyógyturizmusban (főként a balneológiában) megszerzett nemzetközi hírnév, a természeti 

erőforrások mennyiségi és minőségi megléte, valamint az elmúlt évtized kapacitás- és szolgál-

tatásbővítő fejlesztései teremthetik meg. A szektor hosszú távú jelentőségét mutatja, hogy az 

egészségturizmus tudatos, fenntartható fejlesztése nemcsak a Nemzeti Turizmusfejlesztési 

Stratégia (2005), továbbá az Országos Területfejlesztési Koncepció (2005) prioritásai között 

szerepel, de az Új Magyarország Program (2007) és a 2011. január 15-én meghirdetett Új 

Széchenyi Terv is kiemelt fejlesztési célként foglalkozik vele.  

Kutatásom középpontjában az egészségturizmus területi folyamatainak vizsgálata áll, 

melyen belül a Kelet-Magyarország statisztikai nagyrégió (NUTS 1) helyzetének elemzésére 

és a megvalósult fejlesztések hatásainak vizsgálatára fókuszálok. Az 1059/2003. (EK) rende-

letben elfogadott hét tervezési-statisztikai régió (NUTS 2) közül Észak–Magyarországot (Bor-

sod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye), az Észak–Alföldet (Hajdú–Bihar, Jász-

Nagykun–Szolnok és Szabolcs–Szatmár–Bereg megye) és a Dél–Alföldet (Bács–Kiskun, Bé-

kés és Csongrád megye) vizsgálom. Mindhárom régió jelentős turisztikai és egészségturiszti-

kai potenciállal bír, a turizmus teljesítménye ugyanakkor lemarad az ezen adottságok által in-

dokolhatótól. Míg Nyugat-Magyarország hasonló adottságait évtizedek óta igyekszik kihasz-

nálni, a turizmus, ezen belül az egészségturizmus a térség húzóágazatának tekinthető, addig az 

általam vizsgált desztináció ezt közel sem mondhatja el magáról. 

A nagyrégió kiválasztásánál kiindulópontom, hogy a hivatkozott kutatási célterület gaz-

dasági felemelkedésében a turizmus, kiemelten az egészségturizmus különös jelentőséggel 

bír. Ennek egyik fő oka a politikai és gazdasági rendszerváltást követő évek következménye, a 
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gazdaság átstrukturálódása, melynek eredményeképpen a gazdasági fejlődés korábbi mozga-

tórugója, az ipar szinte teljes egészében megszűnt. A kialakult munkanélküliség és annak va-

lamennyi kísérőjelensége csak valamilyen élőmunka igényes, multiplikátor hatásait tekintve is 

különös jelentőségű ágazattal kezelhető. Meglátásom szerint az egészségturizmus hozzájárul-

hat a szűkebb és tágabb környezet felemelkedéséhez, különösen, ha annak tudatában élünk a 

fenti percepcióval, hogy a vizsgált terület országos viszonylatban is kiemelkedő adottságokkal 

bír a természeti erőforrások terén. Olyan lehetőséggel rendelkezik tehát, melyhez a piac 

mindkét oldala – a kínálat alapját jelentő vonzerő és az iránta megnyilvánuló kereslet is – 

hosszú távon adott. 

Kutatásom elsődleges célja az egészségturizmus és a vizsgálati célterületen megvalósult 

fejlesztések hatásainak komplex, részben tudományos megközelítésű, rendszerszemléletű 

vizsgálata. Kutatómunkám elsősorban a következő kérdések megválaszolására irányul: 

• Az egészségturizmus lehetőségeinek kihasználása legalább részben hozzájárulhat-e a te-

rület gazdasági felzárkóztatásához, segítheti-e a terület rendszerváltás utáni problémái-

nak megoldását? 

• Van-e különbség a vizsgált régiók fejlesztései és azok eredményei között, illetve, hogy 

mely tényezők okozhatják az eltéréseket.  

• Az ezredfordulót követően megvalósult fejlesztések hatásai milyen körben mutathatók 

ki, illetve hogy az egészségturizmus milyen indirekt és direkt hatást gyakorol a terület-

re? 

• A vizsgálati célterület gazdaságában milyen súllyal szerepel a turizmus e speciális for-

mája? 

Értekezésem három fő fejezetből épül fel. 

Az első fejezet a kutatás elméleti hátterét mutatja be. Az egészségügyi szolgáltatásokkal, 

az egészségturizmus fogalomrendszerével, sajátosságaival és tendenciáival foglalkozik. Az 

egészségturizmus rendszerszemléletű megközelítésekor kiemelem annak interdiszciplinális és 

interszektorális jellegét, szerteágazó környezeti kapcsolatait. Az egészségturizmus hatásainak 

vizsgálatánál kiindulópontom, hogy a látogatóforgalom megjelenése – realizálódjon az a tu-

rizmus bármely típusában – változásokat indukál mind a küldő, mind pedig a fogadóterülete-

ken gazdasági–, természeti–, és társadalmi vonatkozásokban egyaránt. A fejlesztések társa-

dalmi hatásai között a szakirodalmak tükrében a fogadóterület népességére gyakorolt hatások 

(népességszám, migráció, lakosság összetételének változása), a munkaerőpiaci hatások (új 

munkahelyek létrejötte és a foglalkoztatási struktúra átalakulása), továbbá a szabadidő eltöltés 

módjában, a fogyasztási szokások átalakulásában és az egészséggel kapcsolatos vélemények 
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megváltozásában tetten érhető egyéni és családi szintű hatások, továbbá az értékrend átalaku-

lása, mint közösségi hatás feltételezhető. Valamennyi hatás vizsgálatára az értekezés terje-

delmi korlátok miatt nem tér ki, de a 2. és 3. fejezetek az elméleti síkon megfogalmazottak 

egy részének igazolását célul tűzi ki. Az értekezésben a szerző főként a fejlesztések gazdasági 

hatásait (1. ábra) elemzi, melyek elsősorban a támogatott létesítmények és az érintett önkor-

mányzatok szintjén mutathatók ki (2. ábra). 

1. ábra: Az egészségturizmus gazdasági hatásai 

Forrás: Mundruczó-Szennyesi (2005 p.37) alapján, saját szerkesztés (grafika: Kaiser Miklósné) 

 

2. ábra: Az egészségturisztikai fejlesztések gazdasági eredményei 

Forrás: saját szerkesztés 
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A disszertáció második fejezetében a vizsgálatba vont terület többszempontú bemutatá-

sát tűzöm ki célul. Az egészségturizmus makro környezetének vizsgálatát követően a piaci sa-

játosságokra térek ki. A kínálati adottságok ismertetése után, a fajlagos (térségi összehasonlí-

tásokra alkalmas) és idősoros adatok alapján bemutatom a turisztikai kereslet változását, va-

lamint az elmúlt években megvalósult fejlesztéseket.  

A fejlesztések hatásait a harmadik fejezetben egyrészt a támogatott egységekben érvé-

nyesülő közvetlen, majd a turizmusban érvényesülő közvetett eredmények vonatkozásában 

vizsgálom. A hatások kiterjedése vizsgálatának oka a regionális tudomány egyik alapvető 

kérdésének megválaszolása, azaz, hogy egy jelenség adott területegységen való megjelenése 

mennyire hasonló, illetve különböző a szomszédos területegysége értékeihez képest. Esetünk-

ben az alapvető kérdés, hogy az egy-egy településen megvalósuló egészségturisztikai fejlesz-

tések elsősorban az adott település társadalmi-gazdasági életében, folyamataiban hoznak-e 

változást (lokális hatások), avagy a közvetlen környezet is részesedik a kedvező hatásokból 

már rövid távon is. A turizmus területi folyamatainak és az érintett települések versenyképes-

ségének elemzését azért tartom fontosnak, hiszen egy (egészség)turisztikai desztináció ver-

senyképessége egyre fontosabb szerepet játszik a működő tőke területi allokációjában, a terü-

let differenciálódásában.  

Mivel a vizsgált földrajzi területeken számos fejlesztés valósult meg, valamennyi érin-

tett projekt részletes bemutatására és kritikai elemzésére egyrészt terjedelmi korlátok, más-

részt a meglehetősen nehéz adatgyűjtés időigénye miatt nem volt mód. Éppen ezért a disszer-

táció utolsó fejezete egy-egy zászlóshajónak tekinthető beruházás részletes elemzésével, azok 

közvetlen és közvetett hatásaival foglalkozik. Az esettanulmányok tárgyát képező fürdőknél 

alapvető kiválasztási szempont volt, hogy a fürdő gyógyászati hagyományai hosszabb időre 

visszanyúljanak, a megvalósult fejlesztések kövessék a piaci igények által indukált tendenciá-

kat (wellness, élményfürdő), valamint hogy a kiválasztott fürdővárosok nagyjából hasonló 

adottságúak legyenek a város jellemzői (méret, lakosság szám stb.) vonatkozásában.1 

Kutatásom eredményei elsősorban a kutatás földrajzi célterületén hasznosulhatnak, de 

reményeim szerint az egészségturizmus fejlesztésében érdekelt önkormányzatok, vállalkozá-

sok számára is véleményformáló, a fejlesztés szükségességét alátámasztó eredményekkel 

szolgálhatnak. 

 

                                                 
1 Bár a fürdő adottságai, ismertsége és hagyományai a Gyulai Várfürdő elemzését tették volna indokolttá, a tele-
pülési adottságok miatt vontam a vizsgálatba inkább Orosháza–Gyopárosfürdőt 
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II.  ELMÉLETI HÁTTÉR , SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS  

Mivel az egészségturizmus valójában két szolgáltatás, az egészségügy és a turizmus együttes 

megjelenését jelenti, szekunder kutatómunkámban elsősorban a szolgáltatásokkal, az egész-

ségüggyel és a turizmussal kapcsolatos hazai és külföldi szakirodalmak, továbbá a kapcsoló-

dó, korábbi kutatások publikált eredményei voltak segítségemre.  

A szolgáltatások vonatkozásában Browning−Singelmann (1978), Németh (1994), 

Bradley (1995), Veres (1998, 2009), Turban−King−Chung (2000), Papp (2003), Kotler 

(2006) és Józsa (2007) munkáit tekintettem át. A szakirodalom feldolgozása megerősített ab-

ban, hogy a fogyasztóközpontúság, a tudásintenzitás és a rendszerösszefüggések vizsgálata 

valamennyi értelmezésben központi szerepet kap.  

Napjainkban a turizmus egyre nagyobb figyelmet kap a tudományos kutatások világá-

ban is, ami elsősorban a gazdaságban betöltött szerepének tudható be (Morley 1990, 

Demunter 2008). A szakirodalma a XX.század közepétől mutat dinamikus fejlődést. Az 1990-

es években a tudományos igényű turisztikai szakfolyóiratok megjelenésével a kapcsolódó 

publikációk egyre nagyobb számban érhetők el és vizsgálják különböző dimenzióit (Coo-

per−Fletcher−Gilbert−Wanhill 1993, Eadington−Smith 1995). A turizmus értelmezésben a 

mai napig eltérések vannak és az egyes kapcsolódó definíciók használata erősen függ a hasz-

náló tudományos hátterétől (Franklin−Crang 2001). Nem ritkán a turizmusban dolgozók is el-

térő értelmezéseket használnak annak ellenére, hogy általánosan a Turisztikai Világszervezet 

(WTO, 2006-tól UNWTO) 1994-es definíciója terjedt el. Az alapvető koncepcionális különb-

ségek miatt az egyes kapcsolódó tudományterületek által használt adatbázisok sem egysége-

sek, ami megnehezíti a kutatómunkát (Cooper−Fletcher−Gilbert−Wanhill 1993). 

A turizmushoz kapcsolódó szakirodalmak közül értekezésemben Cohen (1972, 1974, 

1979, 1984), Plog (1974), Burkart–Medlik (1981), Mathieson és Wall (1982, 1989), Jafary 

(1987, 2000),  Inskeep (1987, 2000), Seekings (1989), Sinclair (1998), Przeclawski (1993) 

Tribe (1997, 2004), Turban−King−Chung (2000), Goeldner–Brent-Richie (2005) és 

Henderson (2004), a hazai kutatók közül Lengyel M. (1986, 1993, 2004), Puczkó−Rátz (1998, 

2002), Michalkó (2001, 2007a, 2007b), továbbá Jancsik (2006, 2007) és Dávid et.al (2007) 

munkái jelentették a szakirodalmi feldolgozás alapját.  

 A definíciós kérdéseken túl az 1970–es évektől a turizmuskutatásban a turizmussal 

kapcsolatos elképzelések, folyamatok, szereplők és köztük lévő kapcsolatok leírása is nagy 

szerepet kapott. A turizmus működését leíró modellek alapvetően két csoportba rendezhetők.  

A turizmus általános modelljeit megalkotók, így Krippendorf (1980), Pearce (1981), 

Mathieson−Wall (1982), Mill−Morrison (1985, 2002), Jafari (1987, 2000), Sessa (1989), 
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Butler (1993) a hatások vizsgálatára helyezték a figyelmet, utóbbiak erőteljes marketing ori-

entációt képviselve. Hirst rendszerszemléletű elemzésének kiindulópontjában szintén maga a 

gyakorlat áll (in Tribe 1997), ám a turizmus önálló tudományterületként való kezelése helyett 

más tudományterületek eredményeit és megállapításait viszi át a turizmus rendszerének gya-

korlati magyarázatába. A modell problémája egyrészt, hogy abban a tudományterületi és az 

üzletági megközelítés keveredik, másrészt hogy néhány összefüggést − egyebek mellett a 

disszertáció tárgyát képező egészségügy és regionális tudomány kérdéseit − a modell nem tar-

talmazza. Újdonságát az üzleti és a non-business szféra elkülönítése jelenti, melyek közötti át-

fedésekre is felhívja a figyelmet. Przeclawski (in Pearce−Butler 1993) szintén a turizmus in-

terdiszciplináris voltát vizsgálja, ám megállapításaiból egyes turisztikai termékek (például az 

értekezés tárgyát képező egészségturizmus) összefüggései szintén hiányoznak. 

A hazai kutatók közül elsőként Lengyel M. (1986, 1993), majd Tasnádi (2006) és 

Michalkó (2007a) foglalkozott a rendszerben való gondolkodás fontosságával. Ami a model-

lekben általában közös, az a turizmus multidiszciplináris és interszektorális voltának hangsú-

lyozása. A modellek második csoportjába azok tartoznak, amelyek már az idődimenziót és 

térbeliséget is ábrázolni igyekeznek. Papatheodorou (2004) a turisták térbeli áramlását leíró 

modellje a küldő- és fogadó térségek közötti különbséget hangsúlyozza.  

A turizmus helyét a tudományok rendszerében vizsgálva Michalkó „líra modellje” 

(2007b) szerint a turizmus eredményes kutatásához legalább húsz tudományterület ismeret-

elemeinek rendszerezése szükségeses, ám ennek ellenére a kutatások néhány téma és tudo-

mányterület köré csoportosulnak. Leggyakrabban talán a közgazdaságtan foglalkozik vele, azt 

mint jelentős gazdasági tényezőt vizsgálja. Ide tartoznak többek között Krapf (1963), 

Matthieson–Wall (1982), Morley (1992), Jandala (1992) Cooper et al (1993), Holloway 

(1994), Shaw−Williams (1994), Henry–Deane (1997), Hüttl (2002) Archer−Cooper−Ruhanen 

(2005), Tasnádi (2006) Walton (2009) kutatásai. A társadalomtudományok oldaláról közelíte-

nek Cohen (1984), Pizam−Milman (1984), Smith (1987), és Pearce (1981, 1993) munkái.  

Bár az egészségturizmus egyes részterületeivel az elmúlt években több hazai kutató is 

foglalkozott, annak rendszerszemléletű, komplex vizsgálata még nem történt meg.  

Az egészségturizmus alapját jelentő természeti erőforrások feltárásával főleg a földrajz-

tudomány kutatói, így Kollarik (1995), Rétvári (2000, 2005), Aubert (2001, 2007), Bora− 

Korompai (2001), Dávid−Jancsik−Rátz (2007), foglalkoznak. A Környezetvédelmi- és Víz-

gazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kht. (VITUKI) és a Magyar Állami Földtani Intézet 

(MÁFI) hidrogeológiai kutatásai főleg a termálvíz-készlet fenntartható balneológiai hasznosí-
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tásának megalapozását célozzák, különös tekintettel a gyógy- és termálfürdők fejlesztéseire és 

a hévizekkel való gazdálkodásra.  

Egyes, korábban is említett kutatók, így Lengyel M. (2004) mint a turizmus egy típusát 

említik és a rendszerszemléletű vizsgálatban az egészségturizmus speciális, összetett jellegé-

ből fakadó sajátosságait nem veszik górcső alá. Rátz (1999, 2004) publikációi főleg a társada-

lomra és környezetre gyakorolt hatásokkal, míg Mundruczó et.al (2005, 2011) elemzései a 

gazdasági hatásokkal foglalkoznak. Dézsy (2001), Orosz (2003, 2006) Belley (2007), 

Borbás−Kincses (2007) kutatásai kifejezetten egészségügyi jellegűek, míg Kopp−Pikó (2004) 

a szociológiai szemszögéből közelíti a kérdést. Kincses (2009, 2010, 2011) kutatásai elsősor-

ban a gyógy- és az orvosi szolgáltatásokon alapuló egészségturizmushoz kapcsolódnak. Vár-

helyi (2009), valamint Smith−Puczkó (2010) az egészségturizmust mint különleges turisztikai 

terméket kutatják. Az egészségügyi rendszerek, különösen azok gazdasági összefüggéseinek 

kérdéseivel Orosz (2003, 2006), Rékassy (2006), továbbá az Egészségügyi Stratégiai Kutató-

intézet munkatársai több publikációban foglalkoztak. Az egészség és a turizmus életminősé-

get meghatározó szerepével foglalkozó kutatók egyrészt a szociológiai, másrészt a gazdasági 

megközelítést alkalmazzák. A SOTE Magatartás-tudományi Intézetének kapcsolódó kutatá-

sai, továbbá Pál−Uzzoli (1996, 2008), Michalkó et al (2001, 2004, 2005, 2007a, 2009, 2010), 

Kopp és Pikó (2004),  Kovács−Horkay−Michalkó (2006), valamint Utasi  (2007) vizsgálatai 

példaértékűek e témában.  

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Turisztikai Bizottsága (OECD), a 

Turisztikai Világszervezet (UNWTO), az Európai Turisztikai Bizottság (ETC), a Utazási és 

Turisztikai Világtanács (WTTC) valamint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kapcsoló-

dó kutatási jelentései szintén kutatásom kiinduló pontját jelentették.  

A regionális tudományok hazai képviselői, így többek között Rechnitzer (1998, 2006), 

Lengyel I. (1999, 2000, 2003), Bernek (2002, 2006), Lengyel I.−Rechnitzer (2004), 

Imreh−Lengyel I. (2005) és Nemes Nagy (2005) a térben zajló társadalmi-gazdasági folyama-

tokat kutatják és arra keresik a választ, hogy maga a térbeliség hogyan hat ezekre az össze-

függésekre. A turizmus területi folyamatait bemutató kutatások közül Jurai (2003), 

Aubert−Berki (2007), Michalkó (2007b), valamint Ács−Laczkó (2008) az egészségturizmus-

sal kiemelten foglalkoznak.  
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III.  A KUTATÁS MÓDSZERTANA  

Metodikai szempontból a dolgozat első három fejezetében elsősorban a vonatkozó szakiro-

dalmak áttekintése alapján vonok le következtetéseket, amelyek az empirikus kutatás konkrét 

irányát kijelölik.  

Magyarország és a vizsgálatba vont régiók egészségturisztikai erőforrásainak bemutatá-

sához egyrészt az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Igazgatóság (OGYFI) adatbázi-

sát, másrészt a kutatásban érintett desztinációk elfogadott operatív programjait és turizmusfej-

lesztési stratégiáit használtam fel.  

A piaci folyamatok értékeléséhez az érintett szakhatóságok és önkormányzatok, továbbá 

a vizsgálatba vont fürdők adatbázisai és nyilvántartásai mellett elsősorban a Központi Statisz-

tikai Hivatal (KSH) hivatalos, elsősorban a Kereskedelmi Szálláshelyek Adatbázisából 

(KERSZA) megrendelhető adatai voltak segítségemre.  

A mérés problematikájával már munkám kezdetétől szembesültem, hiszen a kutatás 

szempontjából releváns adatok megszerzése és az erre épülő összehasonlító vizsgálatok el-

végzése nem egyszerű. Az elmúlt évek kapacitás- és szolgáltatásbővítő fejlesztései jelentős 

változásokat hoztak Magyarország turizmusában és a vizsgálat tárgyát képező egészségturiz-

musban is, melyeknek megbízható, statisztikai adatokkal is alátámasztható mérésére bár szük-

ség lenne, de a módszertan kidolgozása még várat magára. Az egészségturizmus vonatkozá-

sában a KSH kizárólag a gyógy- és wellness szállodák kapacitás- vendégforgalmi- és bevétel 

adatait méri. Megbízható, publikált adatbázis csak 2005 óta áll rendelkezésre. A KSH „Tájé-

koztatási adatbázisa” a turizmussal kapcsolatos mutatók közül területi bontásban csupán ki-

emelt üdülőkörzeti, illetve nagytérségi bontásban közöl korlátozott számú adatot. Az egész-

ségturizmus specifikus adatokat − melyek a már hivatkozott KERSZA adatbázisból rendelhe-

tők meg külön térítés ellenében − az nem tartalmazza. Hiányosságot jelent az is, hogy a 

NUTS rendszer alsóbb szintjein egyre hiányosabbak nemcsak a szálláshely statisztikák, de a 

turista-áramlási viszonyok mutatói és a területi hatást vizsgáló indikátorok is. A statisztikai 

adatszolgáltatási kötelezettség a kereskedelmi szálláshelyek önbesorolására épül. Így fordul-

hat elő, hogy egy gyógyszállodát a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) 

EüM. rendelet előírásai alapján minősítő OGYFI bár nyilvántartásában nem szerepeltet, az 

mégis megjelenik a KSH vonatkozó adatbázisában. A fürdők turisztikai megközelítésű hatás-

elemzésre alkalmas vendégforgalmi és bevétel mutatóinak összegyűjtését kizárólag szakmai 

szervezetek végzik, de – hatáskör hiányában – az adatszolgáltatás a fürdők hozzáállásán múlik 

és meglehetősen szegényes. A vendégforgalmi adatok megadása gyakoribb, ám a bevétel muta-
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tók terén meglehetősen nehéz bárminemű információhoz jutni. A terület egyre növekvő jelentő-

sége okán a KSH 2008–ban átalakította a 1054-es OSAP-számú adatgyűjtést, annak érdeké-

ben, hogy a fürdők infrastrukturális adatai mellett a forgalmi adatokra és a nyújtott szolgálta-

tásokra vonatkozó információk hivatalos adatgyűjtése is megvalósuljon. Az éves adatgyűjtés 

2009–ben megkezdődött, ám a KSH vezetőinek nyilatkozatai szerint az eddig nem mondható 

sikeresnek. 

A beruházások közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálatához a már hivatkozott KSH 

adatbázis mellett az érintett fürdők és önkormányzatok adatbázisait használtam fel. Itt is 

szembesültem az adatgyűjtés problematikájával.  Az önkormányzatok és a fürdők adatszolgál-

tatása lassú és nehézkes, az érintett önkormányzatok és fürdők által szolgáltatott információk 

nem ritkán eltérnek, bizonyos – elsősorban a gazdálkodásra vonatkozó – kérdésekre a meg-

kérdezettek nem, vagy nem teljes körűen válaszoltak, nem ritkán a kiadott információk közzé-

tételét utólag nem engedélyezik. 

A piaci összefüggések és a fejlesztések valódi hatásainak kimutatására a szálláshelyekre 

vonatkozó, rendelkezésre álló információk önmagukban nem elegendőek. Szükség volt ezért 

további, a KSH adatbázisában szereplő mutatók vizsgálatára, továbbá különböző matemati-

kai–statisztikai módszerek és számítások alkalmazására is.2 

Mivel célom volt a turisztikai–, társadalmi–, gazdasági–, demográfiai– és szociológiai 

változók által leírható térbeli mozgások elemzése, illetve az e tér kapcsolatainak feltérképezé-

se olyan módszer alkalmazására volt szükség, amely alkalmas viszonylag egyértelmű követ-

keztetések levonására. A turizmus teljesítménymutatói (vendégek száma, vendégéjszakák 

száma, fajlagos költés stb.) gazdasági és társadalmi jelenségek sokaságával hozhatók kapcso-

latba. Túlzottan sok indikátor használata azonban elfedhet lényegi összefüggéseket, nehezít-

heti letisztult, egyértelmű következtetések megfogalmazását. Ebből adódóan célszerű a válto-

zók számának csökkentése, melynek egyik lehetséges módszere a faktorextrakciós módszerek 

családjába tartozó főkomponens elemzés (Sajtos− Mitev 2007, Kóródi−Dudás 2005), amely 

jelentős adatvesztés nélkül fiktív változókba sűríti az indikátorok információ tartalmát. Alap-

hipotézise szerint minden standardizált változó felírható fiktív, önálló jelentéssel bíró válto-

zók (ezek az ún. faktorok) lineáris kombinációjaként. A módszer feladata, hogy az eredeti vál-

tozók értékeiből kiindulva a faktorsúlyok és faktorértékek lehető legjobb becslését adja (Fran-

cia 1976). Nagy (2007) ajánlása alapján igyekeztem egymással kapcsolatban lévő változókat 

                                                 
2 A hivatkozott matematikai-statisztikai alkalmazásakor nagyban támaszkodtam a Tóth Gézával és Kincses 
Áronnal korábban folytatott közös kutatások és elemzések eredményeire. Ezek során a KSH adatbázisára épülő 
számításokat a hivatkozott kutatók végezték, míg azok értékelése, az összefüggések feltárása az én feladatomat 
képezte.  
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használni, ugyanakkor a nagyon erőteljes (determinisztikus kapcsolatban lévő változók vizs-

gálatba vonását kerülni, hiszen így azok információtartalma végső soron megegyező lenne. 

Éppen ezért törekedtem arra, egymásból kiszámítható, illetve egymással túl szoros kapcsolat-

ban lévő változók a számításokban nem szerepeljenek. A főkomponens elemzés előnye, hogy 

segítségével egymástól független változók hozhatók létre, amelyek további, többváltozós 

elemzések (regressziós modellek, klaszterelemzések) alapját képezhetik. A statisztikai elem-

zésekhez a SAS 8.2–es verziószámú szoftvere jól használható. 

A vizsgált települések szomszédaival való viszony vizsgálatára a Local Moran I 

módszere (Anselin 1995, Getis−Ord 1996 In Tóth 2003) alkalmazható, amely alkalmas arra, 

hogy kimutassa azokat a területeket, melyek hasonlóak, illetve különbözőek a szomszédjaik-

tól. a módszert az ArcView 3.2. térinformatikai szoftverben szerkesztett alapfájl felhasználá-

sával az ingyenesen elérhető Crimestat 3.0 szoftver felhasználásával végezhető 

(http://www.icpsr.umich.edu/CRIMESTAT/). 

A turizmusban fontos szezonalitás vizsgálatához a rendelkezésre álló havi adatokat úgy 

tekintettem, hogy egy adott érték (havi vendégszám, illetve bevétel) a trendértéknek, a szezo-

nális hatásnak, valamint a véletlennek az összege. A trendértékek lineáris regresszió segítsé-

gével nyerhetők (Köves−Párniczky 1975, Fazekas 1997). 

Magyarországon a turizmus területi elhelyezkedése erős koncentrálódást mutat. A kon-

centráció számszerűsítéséhez az egyes településeken lévő vendégek, vendégéjszakák, bevéte-

lek számosságára fókuszáltam. Sorba rendezve a településeket a megfelelő turisztikai ismérv 

szerint (előre a legnagyobbat, legvégére a legkisebbet), és ábrázolva az értékek logaritmusát, 

akkor a függvényünk képe hozzávetőleg egyenes lesz. A függvény x tengelyén a települések 

szerepelnek (ahol van nullától különböző érték), míg az y tengelyen a hozzájuk tartozó ismérv 

logaritmusa. Az ábrához a legkisebb négyzetek módszerével illeszthető egy egyenes, melynek 

meredekségéből lehet a koncentrációra következtetni. Ez az eloszlás a Boltzmann–eloszlás 

(Reimann−Tóth 1991, Fazekas 1997), melynek segítségével egyrészt függvényszerű kapcsolat 

teremthető a települések és a turisztikai mutatóik között, másrészt pedig az így definiált kons-

tans további vizsgálatokat tesz lehetővé. 

A téma minél részletesebb körüljárását a vizsgálatba vont települések önkormányzatai, 

továbbá a fürdők és más turisztikai szolgáltatók vezetőivel és munkatársaival folytatott be-

szélgetések is segítették, míg a helyszínbejárások a gyakorlatorientált megközelítést célozták. 

Az értekezésben felhasználtam továbbá egy 2008 február 28–március 2. között a buda-

pesti Utazás’2008  Utazási Kiállításon véletlenszerű kiválasztás módszerével 300 fő megkér-

dezésével végzett kérdőíves felmérés eredményeit is. 
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Kutatásom során mindvégig az információgyűjtés nehézségeivel szembesültem. Az adatszol-

gáltatás gyakran lassú és nehézkes, az érintett önkormányzatok és fürdők által szolgáltatott in-

formációk nem ritkán eltérnek, bizonyos kérdésekre a megkérdezettek nem, vagy nem teljes 

körűen válaszoltak, a publikálástól nem egyszer utólag elzárkóztak. 

A vizsgálatba vont önkormányzati és szolgáltatói adatok gyűjtését, 2007 elején kezdtem 

meg és 2008 végén lezártam. A KSH „KERSZA” adatbázisából a 2008 decemberében ren-

delkezésre álló, végleges adatokat kértem le. Elemzéseimben ezen adatok feldolgozása történt 

meg.  Az adatsorok 2007 végével való lezárását indokolja az is, hogy a gazdasági világválság 

turizmusban már 2008 végétől megfigyelhető hatása az általában megfigyelhető piaci folya-

matokat és tendenciákat torzítják, így nem vonhatók le belőlük általános érvényű következte-

tések. A 2008−2009 évi időszak vizsgálata a kutatás továbbfolytatásaként folyamatban van. 
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IV.  KUTATÁSI EREDMÉNYEK , A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE  

A kutatás elméleti hátterét és keretét jelentő szakirodalmi feldolgozás, majd az arra épülő 

vizsgálatok alapján vontam le következtetéseimet és fogalmaztam meg megállapításaimat. 

A valójában két szolgáltatás típust – a turizmust és az egészségügyet – egyesítő egész-

ségturizmus pontos, egyértelmű definiálására irányuló kísérletek több évtizedes múltra tekin-

tenek vissza, de egységes értelmezés valójában nem létezik, melynek oka annak multidiszcip-

lináris (3. ábra) és interszektorális volta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra:Az egészségturizmus multidiszciplinaritása 

Forrás: saját szerkesztés (Grafika: Kaiser Miklósné), MTA honlapja alapján 

Az egészségturizmus modelljében (4. ábra) az elmúlt időszakban megfigyelhető keresleti vál-

tozásokat is érdemes figyelembe venni, hiszen az egészségturisztikai kereslet bár növekszik, 

ám folyamatosan változik. A változások okai elsősorban a társadalmi- és gazdasági 

megatrendek, melyek az utazási szokások terén is megmutatkoznak. A változásokhoz való al-
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kalmazkodás képessége desztinációs és vállalkozási szinten is a versenyképesség meghatáro-

zója. 

 

4. ábra: Az egészségturizmus értelmezése 

Forrás: saját szerkesztés ((Grafika: Kaiser Miklósné) 

A rendszerszemléletű megközelítés (5. ábra) elveit figyelembe vevő elemzések során egyér-

telművé vált, hogy a környezeti meghatározottság az egészségturizmusban különös fontos-

sággal bír és versenyképességi tényezőt jelent.  

Az erőforrásokat és környezeti elemeket nem lehet az önmagában is erőforrásnak te-

kinthető tértől elkülönítve kezelni, annak jellemzői meghatározóak és eltérő fejlődési pályákat 

indukálnak. 
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5. ábra: Az egészségturizmus rendszer modellje 

Forrás: saját szerkesztés 

A társadalom–földrajzi környezet vizsgálati körébe elsősorban a népesség alakulása és össze-

tétele tartozik, továbbá a migráció tartozik. A vizsgálati időszakban Kelet–Magyarország hát-

ránya valamennyi vonatkozásban megállapítható, kedvező tendencia nem tapasztalható. A ré-

giók munkaerőpiaci helyzetének vizsgálata egyrészt az élőmunka igényes egészségturisztikai 

vállalkozások humánerőforrás igényének kielégíthetőségére enged következtetni, másrészt a 

régión belüli turisztikai kereslet meghatározója. A foglalkoztatottsági ráta és egy adott terület 

munkatermelékenysége a regionális versenyképesség egyik gyakran használt mutatója, me-

lyek vonatkozásában a vizsgálati célterület szintén az országos átlag alatt van. Az idegen 

nyelvek ismerete egyre jelentősebb szerepet játszik egy régió humán erőforrás helyzetének 

megítélésekor, hiszen az egyrészt a külföldi cégek telephely választását, másrészt – kiemelten 

a turizmusban – a régióba érkező külföldiek elégedettségét befolyásolja. A Kelet–

Magyarországi területek e téren is versenyhátrányban vannak.   

A gazdaság-földrajzi adottságok elemzése során a területi fejlettség mérésének legelter-

jedtebb mutatóját, a GDP alakulását vizsgáltam. Mivel a GDP ágazatok szerinti bontása is ér-

telmezhető, kísérletet tettem a turisztikai GDP (Molnár−Kincses−Tóth 2009) kiszámítására a 

következő képlet (Tóth 2009) alapján: 
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Számításaim során a turizmusra jellemzőnek vagy ahhoz kapcsolódónak vélt termékek 

és tevékenységek fogalmait alkalmaztam (Hüttl−Probáld 2000) a turizmus szatellit számlák-

ban alkalmazott, a nemzeti számlákban is szereplő illetve azok háttéradataival harmonizáló, a 

WTTC (1998) és a WTO (1999b) ajánlásaiban is megfogalmazott csoportosítást alapul véve 

(1. táblázat) 

Régiók 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Közép–Magyarország 5,8 5,7 5,4 5,9 6,7 6,2 5,8 6,6 
Közép–Dunántúl 3,9 3,8 3,9 3,6 3,3 3,6 3,6 4,2 
Nyugat–Dunántúl 8,8 9,0 9,7 9,7 9,8 9,6 10,2 11,9 
Dél–Dunántúl 7,9 7,9 7,7 7,1 6,2 6,2 6,4 7,1 
Észak–Magyarország 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,6 3,1 
Észak–Alföld 3,2 3,1 3,3 3,3 3,1 3,3 4,0 4,7 
Dél–Alföld 1,5 1,4 1,5 1,7 1,6 1,8 2,0 2,4 
Országos átlag 5,1 5,0 5,0 5,2 5,4 5,3 5,3 6,1 

1. táblázat: A turizmusra jellemző ágazatok részesedése a GDP-ből Magyarország  

régióiban, 2000–2007 

Forrás: saját számítás 

A GDP szempontjából a Dél–Alföld régió nemcsak a vizsgált terület, de országos összehason-

lításban is kedvező helyzetben van, ám a turizmus specifikus mutatók terén itt a legkedvezőt-

lenebb a helyzet. Ennek oka, hogy a három régió közül a rendszerváltás bevezetőben elemzett 

negatív következményei itt jelentkeztek legkevésbé, ami sokáig nem vezetett a turizmus „ki-

törési pontként” való kiemelt kezeléséhez. E vonatkozásban a legjelentősebb változások az 

Észak–Alföldön mutatható ki, ahol a teljes vizsgált időszakban látható a szektor kiemelt keze-

lése és a „H” nemzetgazdasági ágazat erősödése állapítható meg. A fejlettségi olló folyamato-

san növekszik, a területi különbségek egyre jelentősebbek. A vizsgálati célterülethez tartozó 

régiók részesedése a legkisebb mértékű országos összehasonlításban annak ellenére, hogy a 
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beruházási hajlandóság nő, továbbá a „H” (jelenleg „I”) nemzetgazdasági ágban működő vál-

lalkozások aránya országos átlagot folyamatosan meghaladja. 

Megállapítható tehát, hogy a turizmus piaci versenyében − hasonlóan más iparágakhoz 

− a földrajz–, gazdasági– és munkaerőpiaci kapcsolatoknak, továbbá az infrastrukturális hely-

zetnek kiemelkedő szerepe van. A vonatkozó szakirodalmak és a számszaki elemzések is rávi-

lágítanak, hogy a globalizálódó versenyben azok a desztinációk lehetnek sikeresek, melyek a 

globális versenyelőnyökre építenek. A turizmusban is évtizedek óta a fővárosra és a Balaton-

ra, az egészségturizmus szempontjából főleg a Nyugat–Magyarország régióra koncentráló fej-

lesztések és turisztikai imázsformálás a Kelet–Magyarországi régiót hátrányos helyzetbe hoz-

ta. Regionális léptékben erőteljes nyugat-kelet megosztottság alakult ki. Az értekezésben vizs-

gált Kelet–Magyarországi régiók mindezek okán társadalmi, gazdasági vonatkozásaikban az 

ország fejletlenebb területeihez tartoznak, amely bizonyos vonatkozásokban a turizmus és az 

értekezés tárgyát képező egészségturizmus optimális kihasználásának is gátat szab annak el-

lenére, hogy a desztináció egészségturizmus szempontjából értelmezett, a kínálat alapját meg-

teremtő természeti adottságai (2. táblázat) kiválóak. 

Termál- és gyógyfürdők  
Száma Régió Ásvány-

vizek 
Gyógy 
vizek 

Egyéb ter-
mészetes 
gyógy-

tényezők  

Min ősített 
gyógyfür-
dők száma nemzetközi 

jelentőségű 
regionális 
jelentőségű 

Észak–Magyarország 17 17 7 7 2 4 

Észak–Alföld 34 47 4 7 3 6 

Dél–Alföld 40 37 2 11 1 15 
Magyarország  
összesen 219 197 24 62 17 60 

2. táblázat: Magyarország természetes gyógytényezőinek régiók szerinti megoszlása 

Forrás: OGYFI nyilvántartása (2008. augusztus) alapján, saját szerkesztés 

Az egészségturizmus alapját képező adottságok kihasználásához az elsődleges egészségturisz-

tikai szuprastruktúra (Michalkó 2007) megléte elengedhetetlen. A kapacitásadatok összeveté-

se (3. táblázat) Kelet-Magyarország helyzetét jól szemlélteti.  
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Működő egységek  
száma Férőhelyek száma 

Régió Min ősített 
gyógyfürdők Gyógy-

szállodák 
Wellness szál-

lodák 
Gyógy-

szállodák 
Wellness szál-

lodák 
Észak–Magyarország 11,30 7,28 22,03 3,35 14,09 

Észak–Alföld 11,30 18,18 8,47 16,34 9,17 

Dél–Alföld 17,75 5,45 6,78 7,01 4,99 
Magyarország  
összesen 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

3. táblázat: Az egészségturizmus szállásférőhely-kapacitásának és a minősített gyógyfür-

dők számának részesedése Magyarország kínálatában, 2007 (%) 

Forrás: a szerző saját számítása a KSH és az OGYFI nyilvántartásai alapján 

A kínálati adottságok ismertetése után, a fajlagos (térségi összehasonlításokra alkalmas) és 

idősoros adatok alapján mutattam be az egészségturisztikai kereslet (vendégek és vendégéj-

szakák száma külföldi, belföldi bontásban, fő küldőpiacok, átlagos tartózkodási idő) és a be-

vételek (szállás–árbevétel, REVPAR) változását.  

Valamennyi vizsgált régióban a szálláshely szolgáltatás vendéglátás nemzetgazdasági 

ágban működő vállalkozások aránya a teljes vizsgálati időszakban az országos átlag felett van, 

ugyanakkor − egyezően az országos folyamatokkal − részaránya csökken. A kereskedelmi 

szálláshelyek, kiemelten a gyógy- és wellness szállodák kapacitás-kihasználtsága a keleti ré-

giókban bár elmaradnak az országos átlagtól, ám  a vizsgált időszakban mindhárom régióban 

az országos átlagnál nagyobb mértékű növekedés tapasztalható. Kelet–Magyarország elsősor-

ban a belföldi vendégek kedvelt célterülete. A kereskedelmi szálláshelyek belföldi vendégfor-

galmából az Észak–Alföld és a Dél–Alföld gyógyszállodái jóval az országos átlagot meghala-

dó módon részesednek, míg Észak–Magyarország jóval kisebb aránnyal jellemezhető. A ven-

dégforgalom növekedés üteme az Észak–Alföldön az országos átlagot meghaladta, míg a má-

sik két régió ezt alulmúló átlagos dinamikát mutat. A külföldi vendégforgalom mutatóit vizs-

gálva ismét az Észak–Alföld mutat kiemelkedő eredményeket, különösen igaz ez a 

gyógyszállodákra. A wellness szállodákban minden vizsgált régióban az országosnál kedve-

zőbb értékeket tapasztalhatunk. A vendégéjszakák számát és az átlagos tartózkodási időt vizs-

gálva hasonló megállapításokat tehetünk. Kelet–Magyarország szállodáinak küldő országok 

szerinti összetétele némileg eltér az országos átlagtól az alacsonyabb fizetőképességű piacok 

irányába. A szállodák belföldi bevételei 2005-höz viszonyítva 2007-re az országos átlagnál 

gyorsabban növekedtek. A legjelentősebb bővülést Észak–Magyarországon láthatjuk. A 

gyógyszállodáknál annyiban más a kép, hogy ebben a vonatkozásban már csak Észak–
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Magyarország mutat az országosnál jelentősebb fejlődést. A wellness területén viszont már 

egyértelműbb a helyzet, minden régióban az országos átlagnál nagyobb növekedés történt, a 

régiók közül kiemelkedik Észak–Magyarország fejlődése. A külföldi bevételek növekedése 

mind a szállodáknál, mind azon belül a gyógy– és wellness szállodáknál jelentősebb volt 

2007-re a 2005-öshöz képest, mint az országos átlag. A szállodáknál, illetve a wellness szál-

lodáknál Észak-Alföld, míg a gyógyszállodáknál Dél–Alföld dinamikája volt a legjelentő-

sebb.  

Kutatásom célja volt annak megállapítása is, hogy van-e különbség az egyes fürdők tel-

jesítménye között, illetve amennyiben igen – ezt feltételeztem –, mely tényezők okozhatják 

ezen eltéréseket. A vizsgálatba vont fürdők, az érintett települési önkormányzatok, továbbá a 

KSH adatbázisaiból nyert adatok elemzésével először a fürdőfejlesztések közvetlen (a fejlesz-

tett egységben megvalósult) hatásait vizsgáltam. Elemeztem továbbá, hogy a fejlesztések ha-

tásai milyen körben mutathatók ki, azok mennyiben jelentkeznek a fürdőnek helyet adó tele-

pülés, illetve szélesebb körzet szintjén. Az elemzések eredményeként választ kerestem arra, 

hogy a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás milyen tendenciákat mutat a célterületen, va-

lamint hogy a terület gazdaságában milyen súllyal szerepel a turizmus e speciális formája.  

A megvalósult beruházások direkt − a fejlesztett fürdőben érvényesülő − hatásait vizs-

gálva egyértelműen pozitív tendenciákat tapasztaltam mind a vendégforgalmi, mind pedig a 

bevétel mutatók tekintetében. A legjelentősebb változások a fejlesztéseket legkésőbb meg-

kezdő Orosháza–Gyopárosfürdőnél voltak tapasztalhatók, míg a legkiegyenlítettebb fejlődés a 

Hajdúszoboszlói fürdőkomplexumot jellemzi.  

A turisztikai fogadóterületek és vállalkozások egyik legfőbb és legjellemzőbb problémá-

ját jelenti a vendégforgalom szezonális jelentkezése, azaz ha csúcsa szélsőségesen a főidényt 

jelentő hónap(ok)-hoz kötődik, s ehhez képest a többi hónap forgalma lényegesen alacso-

nyabb. Ez több vonatkozásban is problémát okoz: egyfelől jelentősen megterheli mind a helyi 

infrastruktúrát, mind a természeti-társadalmi környezetet, másfelől a vállalkozás bevételei 

egyenlőtlenül jelentkeznek, amit legtöbbször a legnagyobb költségtényezőt jelentő munka-

bérköltség csökkentésével, azaz az állandó foglalkoztatottak számának visszaszorításával 

igyekeznek kompenzálni. A szezonalitás csökkentésének természetesen különböző eszközei 

vannak (ilyenek a programkínálat bővítése, marketing eszközök alkalmazása), ám leghatéko-

nyabb az időjárás–független szolgáltatásstruktúra kialakítása, mely mindhárom fürdő fejlesz-

tési céljai között szerepel. A legnagyobb és a legkisebb vendégforgalmú hónapok hányadosa 

országosan, és a vizsgált településeken is csökkent. A kedvező folyamatok ellenére mind a 

szálláshelyek, mind pedig a fürdők vendégforgalmának szezonalitása nagyobb volt 2007–ben, 
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mint a kereskedelmi szálláshelyeken tapasztalható országos átlag. Itt kell megjegyeznem, 

hogy a kereskedelmi szálláshely fejlesztések egyik fő iránya az elmúlt években a saját fürdő-

vel, wellness központtal, gyógyászattal, rendelkező szállás kínálat kialakítása volt. Így bár a 

desztinációk és a fürdők számára is alapvető fontosságú a megfelelő szálláskapacitás megléte, 

ám az újonnan épülő, saját egészségturisztikai szolgáltatásokat kínáló szálláshelyek sokszor 

szinte a fürdő konkurensként jelennek meg a piacon. A bevételek szezonális ingadozása ennél 

kisebb mértékű.  

A fürdőfejlesztések céljai között a munkahelyteremtés minden esetben megfogalmazó-

dik. Az alkalmazottak létszáma 2007-ben Hajdúszoboszlón volt a legmagasabb (432 fő), míg 

a másik két fürdőben száz alatt maradt. Az emelkedés ugyanakkor a vizsgált időszak alatt 

Orosházán volt a legnagyobb, hiszen az alkalmazottak száma megduplázódott, míg Mezőkö-

vesden 14, Hajdúszoboszlón pedig 19%-al emelkedett. A fürdők alkalmazotti köre azonban 

elsősorban az érintett településekről illetve azok 20 km-es vonzáskörzetéből, egyes vezető 

munkakörökben a régióból való. Mindhárom fürdő él a szezonális foglalkoztatás lehetőségé-

vel is. A szezonálisan foglalkoztatottak jellemzően a strandfürdő üzemeltetéshez kapcsolódó 

munkakörökben (pénztáros, kapus, medenceőr, takarító stb.) kerültek alkalmazásra, részará-

nyuk az országos átlagot (22%) jelentősen meghaladja, hisz mindhárom fürdőnél eléri az ál-

landó alkalmazotti létszám ⅓-át.  

A beruházások hatásai az érintett önkormányzatoknál közvetlen és közvetett módon is 

megjelennek. A közvetlen hatások egyrészt az önkormányzati vagyongyarapodásban, más-

részt a létesítményi befizetésekben érhetők nyomon. A közvetett hatások a fejlesztések hatá-

sára realizálódó helyi adóbefizetések (idegenforgalmi adó, építmény- és gépjárműadó, kom-

munális- és iparűzési adó) növekményében és az ezek után kapott központi támogatások (pél-

dául az IFA utáni támogatás) emelkedésében realizálódnak. Az adóbefizetések természetesen 

nemcsak helyi szinten jelentenek gazdasági hasznot, hiszen az előbb bemutatott eredmény 

növekedés a központi költségvetés szintjén is pozitív hatást jelentenek. 

A regionális tudomány egyik alapvető kérdése, hogy egy-egy jelenség adott területegy-

ségen való megjelenése mennyire hasonló, illetve különböző a szomszédos területegysége ér-

tékeihez képest. A kutatás során alkalmazott matematikai-statisztikai módszerek bebizonyítot-

ták, hogy a turisztikai kínálat mellett a gazdasági- és társadalmi tényezők is szignifikáns mó-

don befolyásolják a turisztikai teljesítmény alakulását. A vizsgált települések alapadottságai 

és alapvető szolgáltatásai közvetlenül nem határozzák meg a turizmus és az egészségturizmus 

teljesítményét, annak csak elméleti maximumára vannak hatással.  
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A statikus és a dinamikus versenyképességi vizsgálatból összegezve megállapítható, 

hogy a legkedvezőbb helyzetű Hajdúszoboszló dinamikusan növekvő idegenforgalmi ver-

senyelőnnyel rendelkezik. Mezőkövesd kedvező dinamikai folyamatai miatt csökkenő ver-

senyhátránnyal jellemezhető. Végül, de nem utolsósorban Orosháza tekintetében is csökkenő 

versenyhátrányt láthatunk, igaz a felzárkózás mértéke jóval lassabb, mint Mezőkövesd tekin-

tetében. Az idegenforgalmi helyzet különbsége elsősorban a települések eltérő turisztikai ver-

senyképességében keresendő, melyek meghatározói desztinációs szinten a következők: 

• a desztinációban fellelhető turisztikai attrakciók száma, típusa, kiépítettsége, hatóköre és 

vonzáserőssége; 

• az általános infrastruktúra helyzete (különösen a megközelíthetőség); 

• a turisztikai infra– és szuprastruktúra kiépítettsége; 

• a befektetések biztonsága és azok megvalósíthatóságának tényezői;  

• a befektetésekhez igénybe vehető támogatások; 

• a humán erőforrás helyzete, a turizmusban foglalkoztatottak száma, összetétele és aránya; 

• lehetséges együttműködési kapcsolatok, esetleges terjeszkedési lehetőségek; 

• a desztináció társadalmi–, gazdasági– és turisztikai „előélete”, ismertsége és imázsa; 

• a turizmus részesedése a GDP-ből; 

A fürdők versenyképességét egyrészt a fürdőnek helyet adó desztináció maga, illetve a követ-

kezők határozzák meg: 

• a fürdő adottságai (víz összetétele, minősítése, alapterülete, szolgáltatás-struktúrája); 

• a létesítmény ismertsége, imázsa; 

• elhelyezkedés; 

• egyediség; 

• szolgáltatások komplexitása; 

• méretgazdaságosság. 

A lokális szintű vizsgálat során egyértelműen kirajzolódott, hogy a vizsgálatba vont három te-

lepülés turizmusának helyzete és folyamatai között jelentős különbség van. Ez nagyban kihat 

az idegenforgalom és a helyi társadalmi-gazdasági folyamatok közötti kapcsolatra.  

A területi autokorrelációs vizsgálatokat elvégezve megállapítható, hogy a három telepü-

lés egymástól elérő fejlődési pályán mozog. Hajdúszoboszló jelentősen kiemelkedik környe-

zetéből, míg a másik két település vagy kismértékben eltér, vagy pedig hasonlít a környezeté-

hez. E két utóbbi település esetében az abszolút, illetve a fajlagos adat nagysága nem különül 

el döntő mértékben a szomszédos településektől. 2000–2007 között az egyes települések és a 
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szomszédok közötti különbségen nem változtak jelentős mértékben, így megállapíthatjuk, 

hogy a fürdők hatása elsősorban az adott településen, s kevésbé annak környezetében érezhe-

tő. A további statisztikai elemzések, melyekben az egy lakosra jutó jövedelmet, a munkanél-

küliségi arányt, a becsült foglalkoztatási arányt, a vállalkozássűrűséget, a férőhelyi ellátottsá-

got, a fajlagos forgalmat vizsgáltuk hasonló eredményt hoztak. 

Az elvégzett elemzésekből levonható következtetések alapján tehát a disszertáció elején 

megfogalmazott öt munkahipotézisemből négy bizonyítást nyer, míg egy hibásnak bizonyult 

(4. táblázat).  

HIPOTÉZIS  EREDMÉNY  TÉZIS  
H1:Magyarország egészségturisztikai tel-

jesítménye a desztinációk viszonylag 
szűk körére koncentrálódik annak el-
lenére hogy a természetes 
gyógytényezőkkel való ellátottság te-
rületileg nem koncentrált. 

IGAZOLT 

T1: Bár Kelet–Magyarország egészség-
turisztikai adottságai országos ösz-
szehasonlításban jónak mondhatók, a 
turizmus teljesítménye ezt nem iga-
zolja vissza.  

H2: Az igen erősen társadalmi orientáltsá-
gú egészségturizmus piacán a tér sze-
repe meghatározó. A termék helyzetét 
és jövőbeli lehetőségeit az adott terü-
leten megfigyelhető környezeti (ter-
mészet, társadalom, gazdaság stb.) té-
nyezők is meghatározzák és eltérő fej-
lődési pályákat indukálnak.  

IGAZOLT 

T2: A területi egyenlőtlenség a térbeli 
fejlődés állandó problémája, amely 
az egészségturizmusban is megmu-
tatkozik. A turizmusban is évtizedek 
óta a fővárosra és a Balatonra, az 
egészségturizmus szempontjából fő-
leg a Nyugat-Magyarország régióra 
koncentráló fejlesztések és turisztikai 
imázsformálás a Kelet–
Magyarországi régiót hátrányos 
helyzetbe hozta, regionális léptékben 
erőteljes nyugat-kelet megosztottság 
alakult ki. A fejlesztések hatásai rö-
vid távon, regionális szinten nem 
mutathatók ki. 

H3: Az országos folyamatokkal megegye-
ző, az egészségturizmus megerősödé-
sét jelző tendenciák érvényesülnek 
Kelet–Magyarországon is annak elle-
nére, hogy a folyamatok jelentős meg-
késettséggel zajlanak. A fejlesztések 
elmúlt években való megindulása mi-
att bizonyos vonatkozásokban a terület 
az országosnál kedvezőbb értékeket 
mutat.  

IGAZOLT 

T3: A vizsgálati célterület egészségtu-
rizmusában az egészségturizmus 
megerősödését jelző tendenciák érvé-
nyesülnek. A folyamatok bár jelentős 
megkésettséggel zajlanak, a szektor 
gazdasági jelentősége nő. Az egész-
ségturizmus szupra-struktúrája fejlő-
dik és átstrukturálódik a hagyomá-
nyos gyógyturizmust valamennyi 
vizsgált régióban a wellness váltja fel 
nemcsak a beruházások, de a kereslet 
és költési hajlandóság vonatkozásá-
ban is. 
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H4: Az egy–egy településen megvalósu-
ló egészségturisztikai fejlesztések el-
sősorban és egyértelműen a fejlesz-
tett létesítményekben, másodsorban 
az adott település társadalmi-
gazdasági életében, folyamataiban 
hoznak változást (lokális hatások), 
ugyanakkor a közvetlen települési 
környezet is részesedik a kedvező 
hatásokból. A szomszédos települé-
seken az egészségturisztikai szem-
pontból kedvező helyzetű település-
ről továbbgyűrűző hatások is érezhe-
tők. 

NEM  
IGAZOLT 

T4: Az egy–egy településen megva-
lósuló egészségturisztikai fejlesz-
tések elsősorban az érintett fürdő-
ben, másodsorban az adott telepü-
lés társadalmi-gazdasági életében, 
folyamataiban hoznak változást, 
azaz a lokális hatások érvénye-
sülnek. A közvetlen környezet rö-
vidtávon nem részesedik a kedve-
ző hatásokból. A szomszédos te-
lepüléseken elsősorban nem az 
egészségturisztikai szempontból 
kedvező helyzetű településről to-
vábbgyűrűző, hanem csak a saját 
turisztikai potenciáljából követ-
kező hatások érezhetők. A régió 
szintjén a hatások nem kimutatha-
tók. 

H5: A részletes vizsgálatba vont három 
település (Hajdúszoboszló, Mező-
kövesd és Orosháza) turizmusának 
helyzete és folyamatai között je-
lentős különbség van, mely nagy-
ban kihat a turizmus és a helyi tár-
sadalmi-gazdasági folyamatok kö-
zötti kapcsolatra. A turizmus pia-
cán jelentkező különbségek első-
sorban a települések eltérő turisz-
tikai versenyképességében kere-
sendők. 

IGAZOLT 

T5: A vizsgálatba vont három telepü-
lés turizmusának helyzete és fo-
lyamatai között jelentős különb-
ség van. A három település egy-
mástól elérő fejlődési pályán mo-
zog. Hajdúszoboszló jelentősen 
kiemelkedik környezetéből, míg a 
másik két település vagy kismér-
tékben eltér, vagy pedig hasonlít a 
környezetéhez. A fürdők hatása 
elsősorban az adott településen, s 
kevésbé annak környezetében 
érezhető.  

4. táblázat: A vizsgálatok eredményei, tézisek 

Végül, de nem utolsó sorban szeretném felhívni a figyelmet az egészségturizmus és a megva-

lósuló fejlesztések tudományos igényű, széles körű vizsgálatának szükségességére. Magyaror-

szágon erre vonatkozó elemzések szinte alig születettek, a fejlesztési koncepciók és pályáza-

tok a szakirodalmi alapvetések feltétel nélküli elfogadására alapozott érvrendszert alkalmaz-

nak. Reményeim szerint értekezésem is rávilágít arra, hogy a rendszerszemléletű megközelí-

tés elveire épülő, tudományos igényű, objektív vizsgálatok a jövőre nézve is fontosak, hiszen 

ezek figyelembevétele a rendelkezésre álló források elosztásában, a versenyképesség szem-

pontjából sem elhanyagolhatóak  

A kutatási célterület kiválasztásán gondolkodva azért esett a választásom hazánk keleti 

országrészére, mert adottságaihoz és lehetőségeihez képest meglehetősen kevés figyelmet ka-

pott az elmúlt évtizedekben. Az ország Budapest és Balaton–központúsága mellett az egész-
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ségturizmusban erőteljes a Nyugat–Dunántúl dominanciája, holott joggal feltételezhető, hogy 

az egészségturizmus az érintett országrészben olyan domináns gazdasági tevékenység lehet, 

amely a térség felemelkedéséhez jelentősen hozzájárulhat. Mint az értekezés vizsgálatai is be-

bizonyították ezek a hatások nem rövid távon mutatkoznak meg és nem függetleníthetők a 

környezet fejlesztésétől beleérve az általános infrastruktúrát, a személyi feltételeket és az 

imázst is.  

Jelen kutatás alapvetően a fejlesztések hatásainak objektív mérésére koncentrált a 

meglévő adatbázisokra és a fürdők önkéntes adatszolgáltatására épülve. Elsősorban a gazda-

sági, kisebb mértékben a társadalomban megfigyelhető tendenciákat emelte a kutatás közép-

pontjába. Érdemes lenne további vizsgálatokat folytatni a fürdőfejlesztések szubjektív megíté-

léséről például a lakossági percepciók vizsgálatának módszerével. Egy nagyobb volumenű 

projekt keretein belül hasznos lenne olyan összehasonlító kutatást végezni, amelyben helyet 

kap mind a lakosok észleléseinek vizsgálata, mind pedig az egészség turizmus társadalmi- és 

egyéb hatásainak mérése. Az ilyen jellegű kutatást azonban általában nehezíti az, hogy az 

ilyen jellegű változások jelentős része nem vagy nehezen kvantifikálható. A jövőben fontos-

nak találnám olyan komparatív vizsgálatok elvégzését is, amelyek a turizmus társadalmi-

kulturális hatásait különböző turisztikai jellemzőkkel rendelkező településeken vagy régiók-

ban elemeznék. Egy ilyen vizsgálat ugyanis hasznos információkat biztosíthatna a turisztikai 

döntéshozók számára is arra vonatkozóan, hogy a turizmus egyes típusai (esetünkben Ma-

gyarország vezérterméke, az egészségturizmus) milyen előnyökkel és hátrányokkal jár, így 

már a fejlesztés időszakában lehetne erőfeszítéseket tenni a pozitív hatások erősítésére és a 

negatív hatások gyengítésére. Szintén fontos lenne longitudinális vizsgálatok elvégzése is, 

mivel a hosszabb időszakra kiterjedő, ismétlődő jellegű kutatások lehetőséget nyújtanak a ha-

tásokat befolyásoló tényezők változásainak elemzésére és a hatásmechanizmusok folyamatá-

nak értékelésére. 

Úgy gondolom, hogy kutatásom eredményei elsősorban a kutatás földrajzi célterületén 

hasznosulhatnak, de reményeim szerint az egészségturizmus fejlesztésében érdekelt önkor-

mányzatok, vállalkozások számára is véleményformáló, a fejlesztés szükségességét alátá-

masztó eredményekkel szolgálhatnak. 
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