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A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE 
 

Jelen értekezés Arisztotelész négy őselemének - tűz, víz, levegő és föld - (Magyar Katolikus 

Lexikon 2007) egyikére, a vízre, azon belül is a termál-, ásvány- és gyógyvizekre, valamint 

ezek turisztikai vonatkozására fókuszál. Az érintett turisztikai termék az egészségturizmus. 

Mivel hazánk kiváló geotermikus adottságokkal rendelkezik, és a turizmus egyik legrégebbi 

formája Magyarországon a fürdőlátogatás, ezért jelen kutatómunka az egészségturizmus azon 

szeletére koncentrál, amelynek kínálatában a termál- és gyógyvizeink kapják a fő hangsúlyt. 

A kutatásomat meghatározó másik fő fogalomkör a klaszter. Ezen két terület sajátosságait 

összegezve kutatásom fő célja a hazai egészségturizmus, illetve annak egyik szegmenséhez: a 

fürdők világához kapcsolódó keresleti és kínálati sajátosságok feltérképezése, a piaci 

jellemzők megismerése a klaszterszerveződés összefüggésein keresztül, feltárva ezzel az 

ágazatban működő klaszterek ismertetőjegyeit, további lehetőségeit. 

Az egészségturizmus sajátosságainak következtében szerteágazó terminológiai és szolgáltatási 

rendszerrel jellemezhető.Az ismertetőjegyek szintetizálásaként két új fogalmi keretet 

határozok meg: az „egészségügy és a turizmus szolgáltatásainak igénybevételi arányán, és 

a test-lélek-szellem egységén alapuló egészségturizmus spektrumát”, valamint a „négy 

őselemen alapuló vízbázisú egészségturizmus” modelleket. A két új modellrendszer 

kialakításához az értekezés első fejezete ismerteti az egészségturizmus nemzetközi és 

magyarországi elméleti hátterét. Az egyes megközelítések harmonizálásaként felvázolom az 

egészségturizmus értelmezéséhez kapcsolódó elméleti keretet, és a harmadik fejezetben 

megvizsgálom modelljeim alkalmazhatóságát. 

Az első fejezetben az egészségturizmusra vonatkozó szakirodalmi kitekintés után az Új 

Széchenyi Terv (ÚSZT) Gyógyító Magyarország-Egészségipari Program és a Magyar 

Fürdőszövetség (MFSZ) aktuális adataira támaszkodva bemutatom az egészségturizmus 

gazdasági hatásait. Akutatómunka során primer és szekunder vizsgálatokkal ismertetem az 

egészségturizmus nemzetközi és hazai célcsoportjainak jellemzőit és a trendeket.A 

magyarországi fürdőlétesítmények gazdasági, társadalmi, kulturális hatásait a hazai 

egészségturizmus meghatározó kutatói és gyakorlati szakemberei körében lebonyolított kevert 

típusú szakmai interjúk eredményei alapján elemzem a harmadik fejezetben. 

Az empirikus elemzés során az értekezés harmadik fejezetében a nyugat-dunántúli 

fürdőlétesítményeket reprezentáló, fürdővendégek részére összeállított kérdőív eredményei 
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tovább mélyítik a Budai−Székács-féle (2001) egészségturisztikai szolgáltatás-korosztály 

mátrixot. Ezt kiegészítve az egészségturizmus területén tevékenykedő szakemberekkel 

lebonyolított interjúk segítségével feltárom a fürdővendégek fürdőválasztási döntéseinek 

további háttérelemeit, a fürdővendég szegmentáció komplex struktúráját. 

Az értekezés második fejezete a klaszter terminológiájához, valamint a turizmus, az 

egészségturizmus területén szerveződött klaszterekhez kapcsolódó szakirodalmi feldolgozást 

jelenti. Ezek összegzéseként és korábbi kutatásaim során arra a következtetésre jutottam, hogy 

a globalizáció hatására felértékelődnek a különböző együttműködési formák a piaci szereplők 

között, és felértékelődik a regionális versenyképesség, amit a lokális szintű egyediségek 

erősítenek. Tehát a globalizáció erősíti a lokalizációt. Ebből kifolyólag a jövő útja az olyan 

globális gondolkodásmód, amely lokális cselekvést igényel, és megalapozza a „glokális” 

szemléletmódot. A klaszterekbe történő szerveződés magában hordozza a „glokalitást”. A 

klaszterek nagy jelentőséggel rendelkeznek a regionális versenyképességben (Printz-Markó 

2007, 2008). 

A harmadik fejezetben az általam minta szervezetként vizsgált Pannon Termál Klaszter 

(PANTERM) célkitűzései kiválóan lefedik a globális körülmények között való fennmaradást, 

ugyanis az erősödő versenyhelyzetben a PANTERM felismerte egyediségét, ami a térségi 

termálvízkészletét jelenti. A termálvízre épülő tradícióját Nyugat-Európa egészségturisztikai 

irányzataihoz igazította, és összefogott, regionálisnak mondható marketingtevékenységgel 

nyitott a működési területén belül, majd európai uniós együttműködéssel, szövetséggel a fő 

turisztikai küldőterületek felé. A PANTERM iránti kutatói érdeklődésem hátterében az áll, 

hogy hazánkban ez a klaszter szerveződött elsőként a turizmus területén 2001-ben, és jelenleg 

is működik.  

Az elméleti-tudományos szempontok és a gyakorlati-működési tapasztalatok feltárásának 

érdekében klaszteranalógia vizsgálatot végeztem. A PANTERM mellett még a Dél-alföldi 

Termál Klasztert (DATERM), a Vajdasági Spa Termálklasztert (VST) és az ausztriai Cluster 

Wellness Tirol-t (CWT) vontam be a kutatásomba, és összegeztem a legfontosabb 

azonosságokat, különbségeket. 

Az értekezés negyedik fejezete összegzi a kutatási eredményeket, kitérve a kutatás korlátaira, 

az új tudományos eredmények hasznosítására és felhasználására. Kutatási eredményeim 

elsősorban az egészségturizmus rendszerezésében hasznosíthatók, de gyakorlati 

összefüggésben például a fürdővendég szegmentáció, a fürdőlétesítmények és a termál 

klaszterek (egészségturisztikai) továbbgondolásában is eredménnyel szolgálhatnak. 
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A KUTATÁS HIPOTÉZISEI 
 

A témához kapcsolódó kutatásaim során az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg és 

vizsgáltam. 

Az egészségturizmus adottságait és trendjeit vizsgáló rendszerek elméleti megközelítései 

aktualizálásra szorulnak. Ebben az irányban két részhipotézist fogalmazok meg, amelyek a 

kutatásom alapjául szolgáló modellben szereplő mag erőforrásaihoz és vonzerőkhöz 

illeszkednek: 

H1A: A magyarországi egészségturizmus keresleti és kínálati rendszerébe beágyazódik a 

holisztikus megközelítés. 

A H1A hipotézist a nemzetközi és a hazai tudományos és szakmai szakirodalom 

áttanulmányozásával, elemző értékelésével vizsgáltam; és ezek alapján fogalmaztam meg 

következtetéseimet, dolgoztam ki modelljeimet.  

H1B: Magyarország kedvező vízföldtani adottságai révén az egészségturizmus vonzerő alapú 

rendszere több elemű modellre épül. 

A hipotézis tesztelése a négy őselemen alapuló vízbázisú egészségturizmus rendszerérét 

célozza meg. A rendszer három fő alkotóelemből; a Lee-féle egészségügyi és wellnessmodell 

szolgáltatáshalmaz, a geológiai adottságok, valamint a fürdőlétesítményekben megvalósuló 

turizmus vizsgálatából áll.  

H2: A fürdővendégek fürdőválasztási döntésében olyan strukturális összefüggések 

mutatkoznak, melyek mentén motivációs sémák tipizálhatóak. Az árelőny a 

legmeghatározóbb választási tényező.  

A H2 hipotézist a kutatásomhoz kapcsolódó fürdővendég kérdőív leíró statisztikai 

elemzésével, a minta motivációs tényezők alapján történő klasszifikációjával vizsgáltam, és 

vontam le belőlük a következtetéseimet a klasztermodell desztinációmenedzsment 

determinánsához. 

H3:A fürdővendégek fogyasztói igényeinek és fogyasztói magatartásának empirikus 

eszközökkel való feltárása és az így nyert adatok komplex vizsgálata új elemmel bővülve 

építhető be a vízbázisú egészségturizmus célcsoportjainak feltérképezésébe. 

A H3 hipotézist a Budai és Székács-féle (2001) korosztály-szolgáltatás mátrix 

áttanulmányozásával és a kapcsolódó fürdővendég kérdőív alapján, adatredukció és 

klasszifikáció segítségével teszteltem. A fogyasztói szegmentáció újszerű megközelítése a 

klasztermodell keresleti feltételeihez kapcsolódik. 
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H4: Az ágazatban működő hazai klaszterek (elsősorban PANTERM) rejtett tartalékokkal, 

kiaknázatlan lehetőségekkel rendelkeznek a klaszterszerveződés működési keretein belül.  

A hipotézis teszteléséhez a klasztermendzserekkel, klasztertagokkal, illetve 

egészségturisztikai szakemberekkel készített mélyinterjúkat használtam fel. Ezen túl 

kiegészítő információkkal szolgáltak a klaszterek működését és tagságát bemutató 

dokumentumok. Jelen hipotézishez kapcsolható következtetések a klasztermodell 

desztinációmenedzsment determinánsához illeszkednek. 

A klaszteranalógia, a klasztercélok megvalósulásának feltérképezése a klasztermodell 

támogató/kiegészítő feltételeihez tartoznak. 

A meghatározott hipotéziseimet a Kim és Wicks-féle (2010) globális versenyképességhez 

kapcsolódó turizmus klaszterfejlesztési modellhez illesztettem. 

A KUTATÁS MÓDSZERTANA 
 

A kutatásomat meghatározó két fő fogalomkör egyértelmű definiálása nehézségekkel teli, 

ugyanis e témákat kutatók is eltérő meghatározásokat adnak saját nemzeti-társadalmi-

kulturális-történelmi-gazdasági hagyományaiknak megfelelően. A meghatározások 

sokszínűségét így az adja, hogy a fogalmat a kutatók kiegészítik a saját maguk alkotta 

jellemzőikkel, vagy más kifejezést használnak a fogalom szinonimájaként.  

A nemzetközi és a hazai szakirodalom kutatása és feldolgozása során szakkönyveket, 

könyvfejezeteket, szakmai folyóiratokat, tudományos publikációkat, szakmai cikkeket és 

hírleveleket dolgoztam fel.  

A szekunder adatokra épülő kutatómunkám eredményeképpen értekezésem szerkezetében és 

módszertanában meghatározó a Kim és Wicks-féle (2010) globális versenyképességéhez 

kapcsolódó turizmus klaszterfejlesztési modell (1. ábra). Ez,valamint az alapját jelentő 

porteri rombuszmodell (2000) determinánsai adják kutatásom, és kutatási kérdéseim 

vázát. Az egyes kapcsolódási pontok jelentik a Kim és Wicks (2010), valamint 

modelljeim hazai rendszerbe történő adaptálását, így az egészségturizmus mentén 

szerveződött klaszterek hozzájárulnak az egészségturizmus rendszerének komplex 

megismeréséhez. 

Az 1. ábra rendszerezi kutatásom kapcsolati összefüggéseinek hálózatát. A Kim és Wicks 

modellben (2010) megjelenő turisztikai klasztertényezőket kiegészítettem a termál- és 

wellness turizmus azon jellemzőivel, amelyekkel hozzájárulnak a rombuszmodell egyes 

determinánsaihoz. Majd ezekhez a kapcsolódási pontokhoz illesztettem kutatásom 



 

sarokpontjait az alkalmazott kutatási módszerek megjelölésével. Az 1. ábrában

szereplői, valamint azok összekapcsolása, illetve szétválasztása a Kim és Wicks

elgondolás szerint jelennek meg. 
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kérdőív elemzése (leíró statisztikai elemzés, változók közötti összefüggések tesztelése, az 

elemzési egységek szegmentációja)és az egészségturisztikai szakemberekkel 

folytatottszakmai interjúk tartalmi összegzése. 

A keresleti feltételek tényezőihez csoportosítható az egészségturizmust jellemző 

kifinomult fogyasztók speciális igényeinek kielégítése. A modell és a kutatásom közös 

metszetét itt a Budai−Székács-féle (2001) egészségturizmus célcsoport korosztály-

szolgáltatás mátrixból kiinduló fürdővendég kérdőívem vizsgálati eredményei adják. A 

kérdőívből nyert adatok elemzése az eredmények leíró statisztikai eljárásokkal végzett 

bemutatására, a szociodemográfiai jellemzők, attitűdök, illetve a fogyasztási jellemzők közötti 

összefüggések statisztikai tesztelésére (függetlenségvizsgálat, varianciaanalízis), valamint az 

elemzési egységek szegmentációja és a motivációs bázisok komplex feltérképezésének 

céljából adatredukciós és klasszifikációs eljárásokra (faktor- klaszteranalízis) támaszkodik. 

A támogató/kiegészítő feltételekhez sorolható a pályázati rendszer, a természetes 

gyógytényezőkön alapuló kezelések finanszírozása, a jogi környezet és az önkéntes 

egészségbiztosítási pénztárrendszer. Itt elsősorban az ÚSZT-ben megfogalmazott 

klasztercélok érvényesülésére helyezem a hangsúlyt a klasztermenedzserekkel, a 

klasztertagokkal és az egészségturisztikai szakemberekkel folytatott kevert típusú interjúk 

alapján. Az interjúk feldolgozása során egyrészt tartalmi leírást – másrészt pedig a zárt típusú 

kérdések esetében az eredmények kvantifikálását, rangsorolását végeztem el. 

Kutatómunkám során a meghatározandómodelljeimet teszteltem(2. ábra és 3. ábra) a 

PANTERM azon tagfürdőlétesítményeinek vonatkozásában, amelyek a fürdővendég 

kérdőívem adatfelvételi helyszíneit is jelentették. A modell tesztelését az adott 

fürdőlétesítmény kínálati elemein keresztül végeztem el. 

Magyar és angol nyelvű fürdővendég kérdőívek kerültek szétosztásra és kiértékelésre 2013 

júniusa és 2014 júniusa között. A fürdővendég kérdőív 30 fős kismintás kipróbálás és három 

tesztkör után került véglegesítésre.A kérdőív lebonyolítási időszaka alatt hazai és külföldi 

turisták körében összesen 661 darab kérdőív került kitöltésre. A fürdővendég kérdőív 

többségében zárt; egyszeres és többszörös választás technikáit felhasználó kérdéseket 

tartalmaz, emellett korlátozott számban megjelennek benne nyitott kérdések.Az adatfelvételi 

helyszínek kiválasztási kritériumát több szempont határozta meg, úgy mint: 

- egy-egy fürdőhely szerepeljen az Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia 

szerinti kategóriában; 
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- minden típushoz kapcsolódóan a PANTERM működési területén belül a három nyugat-

dunántúli megyét magába foglaló tervezési-statisztikai régióból egy-egy PANTERM-

tagfürdő kerüljön kijelölésre; 

- az adott fürdőlétesítmény egész éves nyitvatartással rendelkezzen; 

- kínálati skálája lefedje az egyes korosztályok igényeit; 

- a kérdőív háromkörös tesztelése során a válaszadók által megjelölt első három 

leggyakrabban látogatott hazai fürdőhely között szerepeltek a lent megnevezett 

helyszínek. 

Az Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia magyarországi fürdők kategorizálása 

(Aquaprofit 2007) alapján rétegzett mintavétel történt. Az első kategóriába tartozó nemzetközi 

jelentőségű fürdőhelyek közül a Vas megyei Bükfürdő, a második kategóriából a Zala megyei 

Kehidakustány és a harmadik kategóriából a Győr-Moson-Sopron megyei Lipót kerültaz 

adatfelvételi helyszínek közé. Az egyes rétegek mintanagyságára hatással van az adott 

réteghez tartozó fürdőtípus látogatószám általi forgalma.  

Mivel az adatfelvételi helyszínek többgenerációs fürdőhelyek, ezért a megkérdezett 

korcsoportok kialakítása a Budai–Székács-féle egészségturisztikai célcsoportok(Budai–

Székács, 2001) szerint történt azzal a céllal, hogy a fürdővendég kérdőívben résztvevők 

körében is analizálható legyen az egészségturisztikai piac szegmentációja (18−35 év, 36−55 

év közöttiek, és 55 év felettiek).Fontos kiemelni, hogy a fürdővendégek körében felvett 661 

darab kérdőív eredményei a nyugat-dunántúli fürdőlétesítményeket reprezentálják, és 

megállapításai ennek a régiónak a vonatkozásában tekinthetők alátámasztottnak. 

A globalizációs folyamatok által támasztott kihívások válaszaként értelmezhető a klaszterekbe 

történő szerveződés. Ehhez kapcsolódóan, valamint a fürdőlétesítmények gazdasági, 

társadalmi és kulturális hatásainak felmérése kapcsán kevert típusú szakmai interjúk 

kerültek lebonyolításra a 2014-es és a 2016-os év folyamán. Háromféle interjút állítottam 

össze. A klasztermenedzsmentet megszólító interjúsorozatom keretében négy 

klasztertkerestem fel. A PANTERM mellett még egy erős, meghatározó magyarországi 

klaszter, a DATERM tapasztalatait vizsgálom. A külföldi klaszterek között vizsgálom a 

DATERM egyik határon túli partnerét a VST-t. A választási metodika a Magyarországhoz 

viszonyított versenytársi pozícióit jelenti. Ennek értelmében Magyarországnál kevésbé 

jelentős piaci pozícióval jelentkezik a vajdasági terület. Véleményem szerint a VST számára a 

magyarországi tapasztalatok mintaértékűek lehetnek. Magyarországhoz képest piacvezető 
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pozícióval rendelkezik egy másik szomszédos ország, Ausztria. A magyarországi 

termálklaszterek számára az ausztriai termálklaszterek működési mechanizmusának ismerete, 

a hazai adottságokhoz igazodó jó gyakorlatok átvétele jelenthet előrelépést a fejlődésükben. 

Ebből kifolyólag vontam be vizsgálatomba az ausztriai CWT-t. 

Az analógiavizsgálathoz kapcsolódó klasztereknél alapvető kiválasztási szempont volt, hogy 

minimum 5 éve működjenek, és nemzetközi együttműködési tapasztalattal rendelkezzenek.  

A PANTERM tagfürdők közül két fürdő – Bükfürdő és Lipót − vezetőivel volt lehetőségem 

interjút lebonyolítani. 

Az egészségturizmus hazai szakértői közül tíz személyt szólítottam meg interjú keretében. A 

szakemberek megkeresésénél fontos szempont volt, hogy kutatói, illetve gyakorlati 

tapasztalattal rendelkezzenek az egészségturizmus, a termálklaszter témakörében, és 

munkásságuk hatással legyen a hazai egészségturizmus piacára. 

A kevert típusú szakmai interjúsorozatok által kutatásom a Kim−Wicks-féle modell (2010) 

támogató/kiegészítő feltételek determinánsához kötődik, valamint hozzájárul a további 

klasztertényezők és szereplők kapcsolatának elemzéséhez is. 

 

A primer kutatási eredményeim feldolgozásához és értékeléséhez háromféle számítógépes 

programot alkalmaztam. A fürdővendég kérdőívre beérkező válaszok az SPSS programmal 

kerültek feldolgozásra. Az adatokat az eredmények leíró jellegű bemutatásán (gyakorisági 

eloszlások, kétváltozós megoszlások) túl magyarázó eljárásokon – függetlenségvizsgálat, 

varianciaanalízis – keresztül teszteltem, valamint a struktúra feltárásának, illetve a 

fürdővendégek szegmentálásának érdekében adatredukciós, illetve dimenziócsökkentő 

eljárásokat alkalmaztam. 

A mintában szereplő fürdővendégek lakhelyének illusztrálásához a MapInfo Pro 

térinformatikai programot használtam. 

A kevert típusú szakmai interjúk során elhangzott válaszok a Microsoft Excel 2007 

programmal kerültek feldolgozásra. Az összesített válaszokat kimutatásdiagramokban, - 

ábrákban szemléltetem. 
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KÖVETKEZTETÉSEK, ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

Az egészségturizmus fogalomrendszeréhez kapcsolódóan megállapítható, hogy az 

egészségturizmus az egészségügy és a turizmus szolgáltatásait ötvözi (Bywater 1990, Porter 

és diákjai 2006, ESKI 2009, Molnár 2011), melyben egyre markánsabban jelenik meg a 

holisztikus szemléletmód, azaz a test-szellem-lélek egyensúlyára való törekvés (Dunn 1959, 

Manlgain Kenney 2015). Mindezek ellenére nincs egységes meghatározása az 

egészségturizmusnak. Minden egyes nemzet a saját jellegzetességét építi bele a definícióba. 

Az egyes megközelítések szintetizálásaként felvázoltam az egészségturizmus értelmezéséhez 

kapcsolódó elméleti rendszeremet, mely az igénybevett egészségügyi és turisztikai 

szolgáltatások arányában, illetve a test, valamint a lélek és szellem egységének 

hangsúlyozási arányában rendszerezi az egészségturizmus alkotóelemeit(2. ábra). 

Hipotézis 1.A.: A magyarországi egészségturizmus keresleti és kínálati rendszerébe beágyazódik a 

holisztikus megközelítés.  

IGAZOLT 

Tézis 1.A.: A magyarországi egészségturizmus keresleti és kínálati rendszerében a nemzetközi 

trendek hatására egyre nagyobb befolyással bíra test-lélek-szellem egységén alapuló 

megközelítés. A teljeskörű definiáláshoz az egészségturizmus spektrumát képezi az egészségügy 

és a turisztikai szolgáltatások igénybevételi aránymeghatározásának összekapcsolása a test-lélek-

szellem egységének aránymeghatározásával. 

 

A rendszer-modellem tesztelésének érdekében megvizsgáltam a fürdővendég kérdőívem 

lebonyolítási helyszínei által kínált szolgáltatásokat. Mivel az egészségturizmus 

alszektorainak kínálati elemei döntő hányadban megjelennek az adott fürdőlétesítményben, 

ezért a modell beépíthető a magyarországi egészségturizmus fogalomrendszerébe. 

A termál- és wellness turizmus klaszterek mag erőforrásaiként azonosíthatóak a természetes 

gyógytényezők, természeti adottságok (1. ábra), amelyek az általam felvázolt 

egészségturizmus spektrum (2. ábra) részét képezik. 



 

2. ábra: A Printz
Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés, grafika: Gurbács Tamás
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2. ábra: A Printz-Markó-féle egészségturizmus spektrum tesztelése 
Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés, grafika: Gurbács Tamás

 
Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés, grafika: Gurbács Tamás 
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Összegezve egészségturizmus spektrum megközelítésem (2. ábra) az egészségturizmus 

szerkezeti felépítését ismerteti. Az egészségügyi és turisztikai szolgáltatások igénybevételi 

aránya mellett (Bywater 1990, Porter és diákjai 2006, ESKI 2009, Molnár 2011) újdonságként 

a test-lélek-szellem dimenziójának súlyozásával rendszerezi az egészségturizmus típusait 

(Müller−Kaufmann 2000, Travel&Tourism Analyst 2004, Rátz 2004, Albel−Tokaji 2006, 

Ruszinkó 2006, Aquaprofit 2007, Smith−Puczkó 2010, Sziva 2010, Molnár 2011, Resiak-

Urbanowicz és Printz-Markó 2011, Michalkó 2012). Mindez hozzájárul az egészségturizmus 

hatékonyabb pozícionálásához. Abban segít, hogy erősebb összhang alakuljon ki az 

egészségturizmus iránti kereslet és a kínálat között. 

A meghatározott egészségturizmus spektrum mellett kialakítottam a négy őselemen alapuló 

vízbázisú egészségturizmus rendszerét (3. ábra). A természeti adottságokra, természetes 

gyógytényezőkre építkező rendszer három alappillérre támaszkodik. Az első kiindulási pontot 

jelenti a Lee-féle (2004) európai egészségügyi és wellnessmodell szolgáltatáshalmaz. 

Második alapkövét Magyarország kedvező geológiai adottságai (Czeglédi 1999,ENSZ 1977) 

határozzák meg.Harmadik építőeleme pedig az erre építkező kínálat és az a terminológiai 

tény, hogy hazánkban az ezredfordulóig az egészségturizmus meghatározását elsősorban a 

gyógy- és termálturizmus jelentette (Michalkó, 2012).  

Hipotézis 1.B.: 

Magyarország kedvező vízföldtani adottságai révén az egészségturizmus vonzerő alapú rendszere 

több elemű modellre épül. 

IGAZOLT 

Tézis 1.B.:  

Magyarország kedvező vízföldtani adottságainak köszönhetően az egészségturizmus 

terminológiáját képezi a négy őselemen alapuló „vízbázisú egészségturizmus” rendszere. 

 

Ezt a modellt is sikeresen teszteltem. Ennek értelmében a modellem, mint a komparatív 

előnyökön nyugvó kínálati elemek szintetizálását is jelenti. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a gyógyvíz nemcsak a fürdőzés eszköze, hanem 

gyógyszerhelyettesítő egészségügyi szolgáltatást is jelent (Vajda−Vadas 1990a), ezért 

ajánlatos igénybe vennünk hazánk természetes kincsét egészségünk megőrzéséhez. 

 

 

 



 

3. ábra: A négy őselemen alapuló szolgáltatáshalmaz Lee európai egészségügyi és wellnessmodelljének a négy 
őselemen alapuló vízbázisú egészségturizmus Printz

Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés, g

 

Összegezve a négy őselemen alapuló vízbázisú egészségturizmus rendszeremamagyarországi 

természeti adottságokból, természetes gyógytényez

Czeglédi 1999, 74/1999. (XII.25.) EüM rendelet a természetes g

2000, Aquaprofit Rt., 2007, Resiak

és gyógyvízre alapozott egészségturizmus kínálati rendszerének épít

értelmében ez a rendszer a termál

ábra). 

 

Az egészségturizmus, szinte napról

erősítése. Jelen kutatáshoz kapcsolódóan ezért lényeges a kínálati és a keresleti elemek 
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selemen alapuló szolgáltatáshalmaz Lee európai egészségügyi és wellnessmodelljének a négy 
selemen alapuló vízbázisú egészségturizmus Printz-Markó-féle rendszerrel való összehangolási tesztelése

Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés, grafika: Gurbács Tamás

őselemen alapuló vízbázisú egészségturizmus rendszeremamagyarországi 

természeti adottságokból, természetes gyógytényezőkből (Vajda−Vadas 1990.a, 1990.b, 

Czeglédi 1999, 74/1999. (XII.25.) EüM rendelet a természetes gyógytényez

2000, Aquaprofit Rt., 2007, Resiak-Urbanowicz és Printz-Markó 2011) táplálkozva a termál

és gyógyvízre alapozott egészségturizmus kínálati rendszerének építőköveit jelenti. A fentiek 

értelmében ez a rendszer a termál- és wellness turizmus klaszterek mag erő

Az egészségturizmus, szinte napról-napra bővülő piacán elengedhetetlen a kínálati tényez

sítése. Jelen kutatáshoz kapcsolódóan ezért lényeges a kínálati és a keresleti elemek 

selemen alapuló szolgáltatáshalmaz Lee európai egészségügyi és wellnessmodelljének a négy 
féle rendszerrel való összehangolási tesztelése 

rafika: Gurbács Tamás 

selemen alapuló vízbázisú egészségturizmus rendszeremamagyarországi 

−Vadas 1990.a, 1990.b, 

yógytényezőkről, Voleszák 

Markó 2011) táplálkozva a termál- 

őköveit jelenti. A fentiek 

turizmus klaszterek mag erőforrásait alkotja (1. 

 piacán elengedhetetlen a kínálati tényezők 

sítése. Jelen kutatáshoz kapcsolódóan ezért lényeges a kínálati és a keresleti elemek 
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háttértényezőinek feltárása a klaszterszerveződések összefüggésein keresztül, hiszen ezek egy 

klaszter működési és orientációs tényezőinek megszilárdításához járulhatnak hozzá.  

Hipotézis 2:  

A fürdővendégek fürdőválasztási döntésében olyan strukturális összefüggések mutatkoznak, 

melyek mentén motivációs sémák tipizálhatóak. Az árelőny a legmeghatározóbb választási 

tényező. 

RÉSZBEN IGAZOLT 

Tézis 2: 

A fürdőválasztási döntések jól tipizálhatók, azonban nem mutatható ki egyértelműen az árelőny 

domináns, kizárólagos szerepe, mert specifikus csoportok esetében a kapcsolódó szolgáltatások 

minőségi elemei kiegészítik azt. 

Feltételezésem szerint egy fürdőlátogató azon döntésében, hogy milyen fürdőt keressen fel ár-

érték arányú megközelítési szempontból, leginkább az olyan kézzel fogható és egyértelműen 

értelmezhető, objektíven meghatározható faktorok tekinthetők a legfontosabbnak, mint a 

fürdőbelépőjegy ára, az ingyenes parkolás és az ingyenesen igénybe vehető pihenőágyak 

lehetősége. Feltételezésem igazolásához háromféle módszert alkalmaztam. Elvégeztem a 

fürdővendég kérdőívem statisztikai elemzését, t-tesztjét és egészségturisztikai 

szakemberekkel mélyinterjút bonyolítottam le. Az első két módszer segítségével az általam 

meghatározott tényezők közül csupán egy, a belépőjegy ára, került a három legfontosabb elem 

közé. A kismintás interjú eredményei esetében az általam meghatározott három legfontosabb 

tényező szintén egy, a belépőjegy ára került a prioritások közé.Mindezek értelmében nem 

tekinthető egyértelműen igazoltnak azon feltételezésem, miszerint a fürdőválasztás domináns 

faktorának tekinthető a belépőjegy ára, a parkolási díj és a pihenőágy ára. Az alkalmazott 

elemzési módszerek eredményei alapján arra a következtetésre jutottam, hogy az ártényezők 

mellett a szolgáltatás minőségi elemei is, tehát a szubjektív megítélések nagy hangsúllyal 

szerepelnek. Ez abból is következik, hogy a fürdők világa a szolgáltatóiparhoz tartozik, 

melyben elengedhetetlen az emberi tényező, a bizalom, a saját tapasztalatok minősége. Tehát 

a fürdővendég szegmentáció nem alapulhat kizárólag a legkedvezőbb ár figyelembe vételén, 

hanem csak a szolgáltatás minőségi elemeivel együttesen történő elemzéssel.  

A Budai−Székács-féle (2001) korosztály-szolgáltatás mátrix napjainkban is egyértelműen 

szegmentálja az egyes egészségturisztikai célcsoportokat. Kivételt képez egy eleme, a 

szépségápolás. Az anti-aging és egyéb esetlegesen orvosi eljárással igénybe vehető 

szolgáltatásokat és az irántuk megjelenő markáns keresleti csoportot külön kell értelmezni. 
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Hipotézis 3: 

A fürdővendégek fogyasztói igényeinek és fogyasztói magatartásának empirikus eszközökkel való 

feltárása és az így nyert adatok komplex vizsgálata új elemként építhető be a vízbázisú 

egészségturizmus célcsoportjainak feltérképezésébe. 

IGAZOLT 

Tézis 3: 

A fürdőlátogatás mögött meghúzódó motivációk alapján történő fogyasztói szegmentáció 

eredményei kiegészítik a szolgáltatás és korosztály dimenzión alapuló csoportosításokat.  

 

 

Az egészségturizmus olyan új alszektorai következtében, mint a medical wellness (Aquaprofit 

2007, Smith – Puczkó 2010, TRAM/ATLAS/Polgár 2008) és a medical turizmus (Aquaprofit 

2007), amelyek a szépészeti és szépségápolási kezeléseken túlmenően szépészeti műszeres 

beavatkozást is jelentenek (medical turizmus, 7. ábra, 8. ábra), a szépségápolás túlnőtte magát 

a fürdőlátogatási motivációs tényezőkön.  

A fürdővendég kérdőív eredményei alapján az egészségturizmus senior célcsoportja 

illeszkedik legjobban a „forever young” (Sugataghy 2008) fantázianevű fogyasztói 

célcsoporthoz. 

Ezen speciális igények megismerése a termál- és wellness turizmus klaszterek keresleti 

feltételeihez kapcsolódnak (1. ábra). 

 

A kialakult erősödő hazai és nemzetközi globális versenyben egyre jobban felértékelődnek a 

piaci szereplők között a különböző együttműködési formák, amit a lokális szintű egyediségek 

erősítenek. Az egészségturizmus innovatív fejlődési lehetőségét, versenyképességét az ágazat 

klaszter szerveződési folyamata jelenti.Megállapítható, hogy hazánkban léteznek, működnek 

egészségturisztikai (termál) klaszterek, amelyeket elsősorban a kapcsolódó ágazaton belül 

ismernek, és a klasztertagok elsődlegesen marketing eszköznek tekintik a klasztert. A 

szakirodalmi feldolgozás, valamint a szakmai mélyinterjúk alapján elmondható, hogy a 

klaszterek létrehozása csak marketingtevékenység végzéséhez nem szükséges. Azért jönnek 

létre a klaszterek, mert jóval többet tudnak nyújtani tagjaik számára, mint a közös 

marketingtevékenység. A „jóval több” az innováció területéhez is kapcsolódhat.  

Hipotézis 4:  

Az ágazatban működő hazai klaszterek (elsősorban PANTERM) rejtett tartalékokkal, kiaknázatlan 

lehetőségekkel rendelkeznek a klaszterszerveződés működési keretein belül. 
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IGAZOLT 

Tézis 4:  

Az ágazatban működő hazai klaszterek (elsősorban PANTERM) három fő területen − proaktivitás, 

tagi beágyazottság, innováció − rejte@ tartalékokkal, kiaknázatlan lehetőségekkel rendelkeznek a 

klaszterszerveződés működési keretein belül. 

 

 

A szakirodalmi feldolgozás és a klaszteranalógia tapasztalatai alapján a CWT-t kontrollnak 

tekintve az alábbi három fő területen rendelkeznek rejtett tartalékokkal, kiaknázatlan 

lehetőségekkel a hazai egészségturisztikai (termál) klaszterek: 

1. Proaktivitás: 

- a klaszter kutatja fel, keresi meg a potenciális klasztertagot; 

- a klaszter szolgáltatásai széles körben elérhetőek a nem klasztertagok számára; 

- a klaszter végigköveti tagjainak projektjeit; 

- a klaszter rendszeresen belső felméréseket készít, például tagjainak elégedettségi 

szintje. 

2. Gazdasági beágyazottság: 

- tagi összetétel tekintetében jelen vannak, az adott ágazatban közvetetten és a 

közvetlenül érintett szereplők (kiszolgáló, ipari és szolgáltató vállalkozások). 

3. Innováció: 

- a klaszter innovációs ötletgazda szerepében működik; 

- minőségi díjjal elismert, megvalósult termékinnovációk; 

- klaszter termék védjegyrendszer. 

 

Összegezve az érintett területek egymással szoros összefüggésben állnak. Amennyiben az 

adott klaszter kézzel fogható előnyöket tud nyújtani tagjai számára, akkor egyre jobban 

érdekeltté válnak az adott ágazatban közvetetten és közvetlenül érintett szereplők, hogy 

klasztertagokká váljanak. A hatás továbbgyűrűződik: innovációkra, valós gazdasági 

együttműködések generálására kerül sor.  

 

A jövőre nézve elengedhetetlen, hogy a fejlesztésekkel elért minőséget folyamatosan fenn 

tudják tartani a fürdők, továbbá, hogy folyamatosan nyomonkövessék és igazodjanak a 

változó igényekhez, valamint hogy felkészült, szakképzet személyzetet alkalmazzanak. 
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Az Európai Uniós támogatások tekintetében Ruszinkó (Turizmus Trend 2015) kiemeli, hogy a 

2015−2020 közötti időszak akár 300 milliárd forintnyi támogatást is jelenthet a turizmus 

számára. A GINOP-ból támogatást nyerhetnek a minősített gyógyhelyek. Ez hozzájárulhat a 

nemzetközileg is elismert gyógyhelyeink számának növeléséhez. A GINOP 2-ben pedig az 

orvosi bizonyítékon alapuló gyógyvízkutatásra állnak rendelkezésre lehívható források. Ez 

nagyban erősítheti a hazai gyógyturizmust. A turizmust érintik még az oktatáshoz és a 

szakképzéshez, valamint az informatikai háttér fejlesztéséhez kapcsolódó pályázati 

lehetőségek. 

Hazánk természeti adottságait figyelembe véve gazdaságunk innovációs potenciálját jelentheti 

a termál- és gyógyvízhez kapcsolódó egészségturizmus. 

Összességében a Kim és Wicks (2010) globális versenyképességéhez kapcsolódó turizmus 

klaszterfejlesztési modellhez illesztett kutatási eredményeim lehetővé teszik a 

modelljeim hazai rendszerbe történő adaptálását. A vizsgált klaszterek nemzetközi 

együttműködései révén az úgynevezett transznacionális projekt együttműködési 

szervezetek (4. ábra) új klaszter szereplőként léphetnek be a termál- és wellness turizmus 

klaszterfejlesztési modellbe a támogató/kiegészítő determináns részeként. Ennek, 

valamint az egészségturizmus célcsoportjainak ismerete, és bizonyos termékeinek 

szállíthatósága, exportálhatósága következtében a klaszter működési területét képező 

régió felülemelkedik a korábbi lehetőségein.  

 



 

4. ábra: A Kim és Wicks-féle globális versenyképességhez kapcsolódó turizmus klaszterfejlesztési modell módosítása 

Forrás: Kim és Wicks (2010, 5.) ala

 

Az egészségturizmus rendszerének klaszter megközelítés

szempontból egyaránt új eredményeket jelenthet. A jöv

fel nem tárt részterületek, összefüggések vizsgálhatók.

A KUTATÁS KORLÁTAI ÉS JÖVŐBELI IRÁNYAI
 
Kutatómunkám, valamint az eredmények érvényességének, megbízhatóságának biztosítása 

érdekében a vizsgált két fő elméleti területem 

pontosítottam, és következetesen használtam a definíciókat. Kutatási tervemben 
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féle globális versenyképességhez kapcsolódó turizmus klaszterfejlesztési modell módosítása 
kutatási eredményeim alapján 

Forrás: Kim és Wicks (2010, 5.) alapján saját kutatás, saját szerkesztés, grafika: Gurbács Tamás

Az egészségturizmus rendszerének klaszter megközelítésű vizsgálata elméleti és gyakorlati 

szempontból egyaránt új eredményeket jelenthet. A jövőre nézve kutatásom mélyítésével még 

részterületek, összefüggések vizsgálhatók. 

JÖVŐBELI IRÁNYAI 

Kutatómunkám, valamint az eredmények érvényességének, megbízhatóságának biztosítása 

ő elméleti területem − egészségturizmus és klaszter 

pontosítottam, és következetesen használtam a definíciókat. Kutatási tervemben 

féle globális versenyképességhez kapcsolódó turizmus klaszterfejlesztési modell módosítása 

pján saját kutatás, saját szerkesztés, grafika: Gurbács Tamás 

 vizsgálata elméleti és gyakorlati 

re nézve kutatásom mélyítésével még 

Kutatómunkám, valamint az eredmények érvényességének, megbízhatóságának biztosítása 

− egészségturizmus és klaszter – esetében 

pontosítottam, és következetesen használtam a definíciókat. Kutatási tervemben 
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meghatározott kritériumok szerint választottam ki az egyes termál- és wellness klasztereket, 

az interjúalanyokat, valamint a fürdővendég kérdőívem mintavételi helyszíneit. A 

mélyinterjúk során jegyzeteket készítettem, amelyeket a fürdővendég kérdőívekkel együtt 

kódoltam a visszakereshetőség érdekében. Kutatásom elméleti és gyakorlati eredményeit a 

Kim és Wicks-féle globális versenyképességhez kapcsolódó turizmus klaszterfejlesztési 

modellhez (2010) illesztettem.  

Mindezek ellenére a kutatás általánosíthatósága, érvényessége, megbízhatósága korlátozott. 

Ugyanis: 

- anyagi és időbeli korlátok miatt alacsony a fürdővendég kérdőív mintaszáma. 

- A kérdőíves adatfelvétel lebonyolításának jellege nem adott lehetőséget arra, hogy 

valószínűségi mintavételi technikákat alkalmazzak. 

- A fentieket figyelembe véve a kérdőíves felvétel adatainak általánosíthatósága 

korlátozott, viszont igazodik a kutatási célokhoz. 

- Az interjúalanyok válaszaikba beleszőtték személyes érzelmeiket. Ennek értelmében 

nem tekinthető feltétel nélkül objektívnak véleményalkotásuk.  

- Anyagi és időbeli korlátok miatt nem volt lehetőségem minden PANTERM-taggal 

interjút lebonyolítani.  

- A kutatás nem terjed ki az egészségturizmus teljes spektrumára. A kutatómunka 

középpontjában az egészségturizmus egyik szegmense áll, amely elsődlegesen a 

fürdők világához kapcsolódik. Azonban a kereslet és a kínálat ismertetőjegyei között 

azonosságok vannak. 

- A kutatás lebonyolítása, és az eredmények feldolgozása, kiértékelése között eltelt idő 

miatt a vélemények más megvilágításba kerülhettek. 

Az észlelt gócpontok elkerülésére kutatómunkám során nagy figyelmet fordítottam.  

Általánosságban elmondható, hogy a turizmussal foglalkozó kutatómunkák szakirodalmi 

felhasználását illető legfőbb kritika az interneten elérhető forrásokra való hivatkozás 

térnyerése.Azonban az olyan percről-percre változó, kreatív és kihívásokkal teli ágazatok, 

mint a turizmus, egyre inkább támaszkodnak a webes felületek információira. Vizsgálódásaim 

során kritikai körültekintéssel, szakmailag megbízható, kifejezetten turisztikai szaklapkiadók 

online forrásaira támaszkodtam. A hazai kereskedelmi szálláshelyek aktuális statisztikai és 

forgalmi adatainak elérésében, ágazati kifehérítésében egyfajta áttörést hozhat a 2019 

januárjától tesztüzemben működő Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (Napi 

Turizmus Hírlevél, 2018.04.11.). 
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A disszertáció tartalma a turizmusban érintett szakemberek, szakmai szervezetek számára 

felhasználható, egyfajta helyzetértékelésnek tekinthető. 

A kutatás vizsgálati módszerei és eredményei további átfogó elemzések, pályázati anyagok 

összeállításának kiindulási pontját adhatják, klasztergyakorlatok feltérképezésére és 

megismerésére teremthetnek lehetőséget. 

Az egyes fejezetek publikációk alapjául szolgálhatnak, a szakirodalomban hivatkozási alapot 

jelenthet. 

Kutatómunkám során kialakított „egészségügy és a turizmus szolgáltatásainak igénybevételi 

arányán és a test-lélek-szellem egységén alapuló egészségturizmus spektruma”, valamint 

a„négy őselemen alapuló vízbázisú egészségturizmus rendszere”hozzájárulhatnak az 

egészségturizmus elméleti keretének kibővítéséhez.  

 

További gyakorlati hasznosíthatóságra adnak lehetőséget a fürdővendégek részére 

összeállított kérdések, valamint a szakmai interjú pontjai. A felmérések eredményei és 

tapasztalatai alapján primer adatfelvételek modelljeként standardizálhatók.A fürdővendég 

kérdőív különösen nagy potenciált tartogat magában. A megfelelő pontossággal való 

méréshez térben kiterjeszthető, továbbvihető, szélesebb mintavételi körben évről-évre 

longitudinális rendszerezett keretben megismételhető. Ennek az „új terméknek” (fürdővendég 

kérdőív) köszönhetően csökkenthetőek az olyan veszélyforrások, mint az elemzésekhez 

kapcsolódó érvényességi kritériumok teljesülésének kétségessége, hosszú távon pedig 

támogathatja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ munkáját.  

 

A disszertációban elemzett fürdővendég kérdőív, mélyinterjúk, valamint a klaszteranalógia 

tapasztalataiból levont elemzések és következtetések oktatási tananyagba beépíthetőek. A 

képzési anyagokban esettanulmányként hozzájárulhat a hallgatók elméleti és gyakorlati 

tudásának szintetizálásához.  

A kutatómunka feltárta az egészségturizmus ágazatában működő hazai klaszterek (elsősorban 

PANTERM) rejtett tartalékait, kiaknázatlan lehetőségeit. A gyakorlati hasznosítás egyik 

lehetősége ennek a három fő területnek − proaktivitás, a tagi beágyazottság és az innováció − 

a klasztermunkába való beépítése. A kutatás eredményei működő vagy beindítás előtt álló 

klaszterek számára is hasznosíthatók.  

A meghatározott 3 fő potenciál közül a jövőben elsődlegesen az innovációs tartalékok 

feltárásával ajánlott foglalkozni. A klaszteranalógia során levont tapasztalataim értelmében 

indokolt a CWT mint világítótoronyként funkcionáló, innovációkban bővelkedő mintaklaszter 
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mélyrehatóbb vizsgálata.A jó gyakorlat helyszínéhez kapcsolódó módszertani vizsgálat 

felépítésének kiindulópontját jelentheti Szörényiné „Vidéki térségeink innovációtbefogadó 

képessége” című kutatómunkája és annak fókuszkérdései, úgy mint az innovációk egymásra 

hatása, a befogadó tér −, valamint az innovációk és innovátorok főbb jellemzőinek, 

tulajdonságainak vizsgálata (Szörényiné 2015). Ezek megismerése után a „hely varázsa” új 

dimenzióként merülhet fel modelljeimben (2. ábra, 4. ábra), hiszen a turista nem csak a fürdő, 

hanem a fürdőtelepülés „fogyasztója” is. Ahogy Péter hangsúlyozza, a balneoterápia 

hatékonyságának egyik eleme a környezeti tényező. A gyógyvízzel üzemelő fürdőmedence és 

a nyugágy megléte nem elegendő. Fontos szerepet tölthetnek be a fürdőlétesítménnyel 

összefüggő gyógyparkok; a kulturális ellátás, úgy mint a lelki gondozás és a magas 

színvonalú szórakoztatás (képzőművészeti tárlatok, kamarazenei rendezvények akár a 

gyógy(fürdő)létesítményen belül); vagy a környezetismertető kirándulások (Péter 2001, ID. 

Fröhlich 2001).Fröhlich és Horák szerint profilbővítést jelenthet a fürdők szerepének erősítése 

az egészségkultuszban egészségvédő múzeumok, egészségbüfék, egészségklubok 

kialakításával (Fröhlich – Horák 1994). 
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AIM AND STRUCTURE OF THE DISSERTATION 
 

Present thesis focuses on one of the four ancient elements of Aristotle - fire, water, air and 

earth - (Magyar Katolikus Lexikon 2007), the water, within it the thermal, mineral and 

medicinal waters and their touristic implications. The touristic product concerned is the health 

tourism. Since our country possesses excellent geothermal properties and the oldest form of 

tourism in Hungary is the bath visit, thus, present research work concentrates on that field of 

health tourism which has the main emphasis on our thermal and medicinal waters. The other 

key category determining my research is the cluster. Summarizing the characteristics of these 

two fields, the main objective of my research is the mapping of demand and supply 

characteristics related to the inland health tourism or a segment of it: the world of baths, the 

discovery of the market conditions through the connections of the cluster organization, thus 

revealing the features of clusters operating in the branch and their further possibilities.  

The health tourism, due to its characteristics, can be described with a diverse terminology and 

service system.As a synthesis of the features, I define two conceptual frameworks: “the 

spectrum of health tourism based on the usage ratio of medical and tourism services and 

the unity of body-soul-spirit” and the “water-based health tourism models based on the 

four ancient elements”. For the creation of the two new model systems the first two chapters 

of the thesis describes the international and Hungarian theoretical background of the health 

tourism. To harmonize the individual approaches I outline the theoretical framework 

connecting to the interpretation of health tourism and in the third chapter I examine the 

applicability of my models.  

In the first chapter, after the literary outlook related to the health tourism, I present the 

economical effects of health tourism based on the current data of the New Széchenyi Plan 

(ÚSZT) Healing Hungary Health Industry Programme and the Hungarian Bath Association 

(MFSZ). During the course of the research I describe the features of the international and 

inland target groups of health tourism and the trends with primary and secondary 

researches.The economical, social, cultural effects of the Hungarian bath facilities is analyzed 

in the third chapter based on mixed-type professional interviews conducted with the decisive 

researchers and practical experts of the inland health tourism.  

During the empirical analysis the results of the questionnaire representing the bath facilities of 

Western-Transdanubia, prepared for bath visitors further deepen the health touristic service-

age group matrix of Budai-Székács (2001). Supplementing this, through interviews conducted 

with professionals operating in the field of health tourism, I discover the further background 
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elements of the bath visitors’ bath choice decision, the complex structure of bath visitor 

segmentation. 

The second chapter of the thesis consists of the literature processing related to the 

terminology of the cluster and the clusters organized in the field of tourism and health 

tourism. The summarization of these and my earlier researches led to the conclusion that, due 

to the effects of the globalization, the various forms of cooperation between the market 

players become more significant, and the regional competitiveness strengthened by the local 

level peculiarities gains more significance. Therefore, the globalization strengthens the 

localization. Due to this the way of the future is a global way of thinking which requires local 

action and provides foundation for the “glocal” view. The organization into clusters bears in it 

the “glocality”. The clusters have great significance in the regional competitiveness (Printz-

Markó 2007, 2008).  

The objectives of the Pannon Thermal Cluster (PANTERM), examined as a sample 

organization in the third chapter, perfectly cover the persistence under global conditions 

because the PANTERM, in the escalating competition, recognized its uniqueness, regarding 

its regional thermal water resources. It adjusted its thermal water based tradition to Western 

Europe’s health touristic styles, and opened with a bound, regional marketing activity within 

its operating field, and, with European Union cooperation, towards the main touristic 

originating areas. The background of my interest in PANTERM is that this was the first 

cluster in our country organized in the field of tourism in 2001 and is in operation to this day.  

To discover theoretical-scientific aspects and practical-operational experiences, I conducted a 

cluster analogy examination. Besides PANTERM, I also included the South-Plain Thermal 

Cluster (DATERM), Spa Thermal Cluster of Vojvodina (VST) and the Cluster Wellness Tirol 

(CWT) of Austria in my research and I summarized the key identities and differences. 

The fourth chapter of the thesis summarizes the research results, detailing the limitations of 

research and the utilization of the new scientific results. My research results can primarily be 

used in the classification of the health tourism, but in a practical context, for example the bath 

visitor segmentation, the further (health touristic) consideration of bath facilities and thermal 

clusters, they can also yield results. 
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RESEARCH HYPOTHESES 
 

During my researches related to the topic the following hypotheses were described and 

examined. 

The theoretical approaches of the systems examining the features and trends of health tourism 

are to be kept up-to-date. In this direction I describe two sub-hypotheses which fit to the 

resources and attractions of the core playing a role in the model being the base of my 

research: 

H1A: The holistic approach is being embedded into the demand-supply system of the 

Hungarian health tourism. 

I examined the hypothesis H1A with the studying and analytic evaluation of the international 

and inland scientific and professional literature; and these were the bases for my conclusions 

and for the elaboration of my models.  

H1B: Due to the favourable water geographical features of Hungary the attraction-based 

system of health tourism is based on a multi-element model. 

The testing of the hypothesis aims at the water-based health tourism system based on the four 

ancient elements. The system consists of three components; the study of Lee’s health and 

wellness model service array, the geological features and the tourism realized in the bath 

facilities.  

H2: The bath choice decisions of the bath visitors show such structural relationships along 

which motivational schemes can be typized. The price advantage is the most decisive factor of 

choice.  

The H2 hypothesis was examined via the descriptive statistical analysis of the bath visitor 

questionnaire related to my research, the classification of the sample based on motivational 

factors, and I drew my conclusions from them for the determinant of the cluster model 

destination management. 

H3: The discovery of the of bath visitors’ consumer needs and consumer behaviour with 

empirical means and the complex examination of the data obtained this way can be 

incorporated with new element into the mapping of target groups of the water-based health 

tourism. 

The H3 hypothesis was tested with the study of Budai and Székács’s (2001) age group service 

matrix and based on the related bath visitor questionnaire, with data reduction and 
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classification. The novel approach of the consumer segmentation is connected to the demand 

conditions of the cluster model. 

H4: The inland clusters operating in the field (primarily the PANTERM) have hidden 

reserves, untapped potentials within the operational frames of the cluster organization.  

For the testing of the hypothesis I used the deep interviews conducted with cluster managers, 

cluster members and health tourism professionals. In addition to this, the documents 

describing the operation and memberships of clusters provided additional information. The 

conclusions related to this hypothesis fit to the destination management determinant of the 

cluster model. 

The cluster analogy, the mapping of the realization of cluster objectives belong to the 

supporting/supplementary conditions of the cluster model. 

My specific hypotheses were fit to the Kim and Wicks’s (2010) tourism cluster development 

model relating to global competitiveness. 

 

EVALUATION OF RESEARCH HYPOTHESES 
 

The straight definition of two main categories is difficult since the researchers studying these 

topics provide different definitions according to their own national-social-cultural-historical-

economical traditions. The diversity of the definitions is given by that the researchers 

supplement the concept with features created by themselves or they use different expression 

as a synonym for the concept.  

During the research and processing of the international and inland literature, I processed 

reference books, book chapters, professional journals, scientific publications, professional 

articles and newsletters.  

As a result of my research work based on secondary data, the Kim and Wicks’s (2010) 

tourism cluster development model relating to global competitiveness (Figure 1) is 

decisive in the structure and methodology of my thesis. This, and the determinants of the 

rhombus model of Porter (2000) serving as its basis, provide the framework of my 

research and research questions. The individual connection points mean the adaptation 

of Kim and Wicks’s (2010) and my models into the inland system, thus the clusters 

organized along the health tourism contribute the complex knowledge of the health 

tourism. 



 

Figure 1. classifies the network of the connection relations of my research. I supplemented the 

touristic cluster factors appearing in the Kim and Wicks model (2010) with those 

characteristics of the thermal and wellness tourism which contribute to each determinant of 

the rhombus model. Then, to these connection points I fitted the key points of my research 

with the indication of the research methods applied. In Figure 1. the players of the cluster and 

their connection or separation are indicated according to the Kim and Wicks concept (2010).

Figure 1: Matching points of my research to the Kim and Wicks’s tourism cluster development model relating to 

Source: Own research, own edition

 

Drawn from Porter’s rhombus model (2000) the resources and attractions of the 

thermal cluster core are the

My models which were estab

determinant (Figure 2. and 3.).

The “compete cooperatively

connected to the element of destination management
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the rhombus model. Then, to these connection points I fitted the key points of my research 

with the indication of the research methods applied. In Figure 1. the players of the cluster and 

connection or separation are indicated according to the Kim and Wicks concept (2010).

of my research to the Kim and Wicks’s tourism cluster development model relating to 
global competitiveness. 

Source: Own research, own edition based on Kim and Wicks (2010, 5.), graphics: Tamás Gurbács

Drawn from Porter’s rhombus model (2000) the resources and attractions of the 

thermal cluster core are the exploitation of natural features and natural healing factors.

which were established based on secondary sources are connected to this 

determinant (Figure 2. and 3.). 

compete cooperatively”-principle, to cooperate and to compete at the same time is 

element of destination management. In my research, this factor i

Figure 1. classifies the network of the connection relations of my research. I supplemented the 

touristic cluster factors appearing in the Kim and Wicks model (2010) with those 

l and wellness tourism which contribute to each determinant of 

the rhombus model. Then, to these connection points I fitted the key points of my research 

with the indication of the research methods applied. In Figure 1. the players of the cluster and 

connection or separation are indicated according to the Kim and Wicks concept (2010). 

 
of my research to the Kim and Wicks’s tourism cluster development model relating to 

based on Kim and Wicks (2010, 5.), graphics: Tamás Gurbács 

Drawn from Porter’s rhombus model (2000) the resources and attractions of the 

natural features and natural healing factors. 

are connected to this 

principle, to cooperate and to compete at the same time is 

. In my research, this factor is belonged 
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to the bath visitor segmentation, to which primary analyses belong such as the analysis of 

bath visitor questionnaire (descriptive statistical analysis, testing of relations between 

variables, the segmentation of the analytical units)and the summarization of the contents of 

professional interviews conducted with the health touristic professionals. 

The fulfilment of the special needs of sophisticated consumers characteristic to the 

health tourism can be grouped to the factors of demand conditions. The common 

intersection of the model and my research is given by the results of my bath visitor 

questionnaire based on Budai-Székács’s (2001) health tourism target group age group-

service matrix. The analysis of the data obtained from the questionnaire relies on the 

presentation of the results with descriptive statistical processes, the statistical testing of the 

relations between socio-demographical features and attitudes, and consumer features 

(independence test, analysis of variance), and data reduction and classification processes for 

the complex mapping of the segmentation of analytical units and motivational bases (factor- 

cluster analysis). 

The tender system, the financing of treatments based on natural health factors, the legal 

environment and the voluntary health insurance fund system can be classified to the 

supporting/supplementary conditions. Here, I put the emphasis primarily on the 

effectiveness of the cluster objectives described in the ÚSZP, based on the mixed type 

interviews conducted with cluster managers, cluster members and the health touristic 

professionals. During the processing of the interviews I performed on one hand the 

description of the content, on the second hand the quantification and ranking of the results in 

the case of the closed type questions. 

During my research work I tested my models to be determined(Figures 2. and 3.) concerning 

those member bath facilities of PANTERM which were the venues of my bath visitor 

questionnaire data collection. The model was tested through the supply elements of the given 

bath facility. 

Bath visitor questionnaires in Hungarian and English were distributed and evaluated 

between July, 2013 and June, 2014. The bath visitor questionnaire was finalized after 30 

small-sample testing and three test rounds. During the conduction period of the questionnaire, 

among inland and foreign tourists, a total of 661 questionnaires were completed. The bath 

visitor questions are largely closed; it contains questions using simple and multiple choice 

techniques, and additionally, a limited number of open questions are also included. The 

criteria for choosing data collection venues were defined by multiple aspects, such as: 
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- one bath place is to appear in a category according to National health tourism 

development strategy; 

- connecting to every type, one PANTERM member bath is to be designated from a 

design-statistical region including the three Western Transdanubian counties; 

- the given bath facility is to be open all-year; 

- its supply range is to cover the needs of every age group; 

- during the three-round testing of the questionnaire, the locations mentioned below 

appeared among the first three inland bath locations indicated by the respondents. 

Based on the National health tourism development strategy categorization of the Hungarian 

baths (Aquaprofit 2007), layered sampling was done. From among the baths with 

international significance in the first category, the Bükfürdő of Vas county, from the second 

category the Kehidakustány of Zala county and from the third category, the Lipót of Győr-

Moson-Sopron county was included in the data collection locations. The size of the sample of 

each region is affected by the visitor traffic of the bath type belonging to the given layer.  

Since the data collection locations are multi-generation bath locations, the setup of the age 

groups asked was done according to the health touristic target groups of Budai-Székács 

(Budai–Székács, 2001) with the objective that the segmentation of the health touristic market 

be able to be analyzed among the participants in the bath visitor questionnaire (age of 18−35 

years, between 36−55 years and above 55 years). It is important to highlight that the results of 

the 661 questionnaires conducted among the bath visitors represent the Western 

Transdanubian bath facilities and its conclusions can be considered to be supported 

regarding this region.  

The organization into clusters can be interpreted as a response to the challenges imposed by 

the globalization processes. Related to this and in connection to the survey of the economical, 

social and cultural effects of the bath facilities, mixed type professional interviews were 

conducted during the year 2014 and 2016. I prepared three interviews. Under the interview 

series addressed to cluster management I visited four clusters. Besides PANTERM, I examine 

the experiences of another strong, decisive Hungarian cluster, the DATERM. Among the 

foreign clusters I examine a cross-border partner of the DATERM, the VST. The choice 

methodology means the competitor position related to Hungary. According to this, the 

Vojvodina area has less significant market position than that of Hungary. In my opinion, the 

Hungarian experiences may serve as example for the VST. Relative to Hungary, an other 

neighbouring country, Austria, has a market leading position. For the Hungarian thermal 

clusters, the knowledge of the operation mechanism of Austrian thermal clusters, the taking 
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over of the best practices adjusted to inland characteristics may be an advancement in their 

development. Due to this I included into my examination the Austrian CWT. 

For the clusters in connection with the analogy examination, a fundamental basis for selection 

was a minimum operation duration of 5 years and have international cooperation experience.  

From among the PANTERM member baths, I had the possibility to conduct interviews with 

the managers of two of them - Bükfürdő and Lipót. 

From among the inland experts of health tourism, I addressed ten persons within interviews. 

In the contact with the professionals, an important aspect was that they have researching and 

practical experience in the field of health tourism, the thermal cluster and their work shall 

have an influence on the market of inland health tourism. 

By the mixed type professional interview series, my research is linked to the determinant of 

supporting/supplemental conditions of the Kim−Wicks model (2010), and also contributes to 

the analysis of the relation of further cluster factors and players. 

 

To process and evaluate the results of my primary research I used three computer programs. 

The answers received for the bath visitor questionnaire were processed using the SPSS 

program. Beyond the descriptive presentation of the results (frequency distributions, two-

variable distributions), the data were tested through explanatory processes - independence 

analysis, analysis of variance, and to reveal the structure and to segment the bath visitors I 

applied data reduction and dimension reduction processes. 

To illustrate the residence locations of the bath visitors of the sample I used the MapInfo 

geoinformational program. 

The answers obtained during the mixed type professional interviews were processed using 

Microsoft Excel 2007. The aggregated answers are illustrated in statement diagrams and 

figures. 
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CONCLUSIONS AND NEW RESULTS 
 

Relating to the concept system of the health tourism, it can be stated that the health tourism 

combines the services of health and tourism (Bywater 1990, Porter and his students 2006, 

ESKI 2009, Molnár 2011), in which the holistic view, that is the effort to the balance of body-

mind-soul appears more and more markedly (Dunn 1959, Manlga in Kenney 2015). Despite 

all this, the health tourism lacks a uniform definition. Every nation incorporates their own 

characteristics into the definition of health tourism. As a synthesis of the individual 

approaches I outlined my theoretical system related to the interpretation of health tourism, 

which classifies the components of health tourism in proportion of the health and 

touristic services used and in proportion of the emphasizing of the unity of body, mind 

and soul (Figure 2.). 

Hypothesis 1.A.: The holistic approach is being embedded into the demand-supply system of the 

Hungarian health tourism.  

VERIFIED 

Thesis 1.A.: Due to the effects of the international trends, the approach based on the unity of 

body-mind-soul gains more and more influence in the demand and supply system of the 

Hungarian health tourism. For the complete definition, the connection of the demand proportion 

definition of the health and touristic services with the demand proportion definition of the unity 

of body-mind-soul constitutes the spectrum of the health tourism. 

 

 

In order to test my system-model, I examined the services offered by the conduction locations 

of my bath visitor questionnaire. As the supply items of the sub-sectors of health tourism 

appear in the given bath facility at a decisive ratio, the model can be incorporated into the 

concept system of Hungarian health tourism. 

The natural health factors, natural features (Figure 1.) which form part of the health tourism 

spectrum outlined by me (Figure 2.) can be identified as the core resources of the thermal and 

wellness tourism clusters. 

  



 

Figure 2. Testing of Printz
Source: Own edition based on own research, graphics: Tamás
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Figure 2. Testing of Printz-Markó’s health tourism spectrum 
Source: Own edition based on own research, graphics: Tamás Gurbács

 

 

Gurbács 
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Overall, my health tourism spectrum approach (Figure 2.) describes the structure of health 

tourism. As a novelty, besides the usage ratio of health and touristic services (Bywater 1990, 

Porter and his students 2006, ESKI 2009, Molnár 2011), it organizes the types of health 

tourism by weighing of the dimension of body-mind-soul (Müller−Kaufmann 2000, 

Travel&Tourism Analyst 2004, Rátz 2004, Albel−Tokaji 2006, Ruszinkó 2006, Aquaprofit 

2007, Smith−Puczkó 2010, Sziva 2010, Molnár 2011, Resiak-Urbanowicz and Printz-Markó 

2011, Michalkó 2012). All this contributes to the more effective positioning of health tourism. 

It assists in the formation of stronger harmony between the demand and supply for health 

tourism. 

Besides the specified health tourism spectrum I formed the system of water-based health 

tourism based on the four ancient elements (Figure 3.). The system built on the natural 

features and natural health factors is supported by three basic pillars. The first starting point is 

Lee’s (2004) European health and wellness model service set. Its second keystone is defined 

by the favourable geological features of Hungary (Czeglédi 1999, UN 1977).Its third 

constituent is the supply based on this, and the terminological fact that in our country, the 

definition of the health tourism was primarily the medical and thermal tourism (Michalkó, 

2012). 

Hypothesis 1.B.:  

Due to the favourable water geographical features of Hungary the attraction-based system of 

health tourism is based on a multi-element model. 

VERIFIED 

Thesis 1.B.:  

Due to the favourable water geographical features of Hungary, the terminology of health tourism 

consists of the system of “water-based health tourism” based on the four ancient elements. 

 

This model was also tested successfully. The basis of my model is the coordination of the 

following: the comparative advantages and the supply consisting of the comparative 

advantages. 

It is important to emphasize that the medicinal water is not only a means for bathing but also 

means medicine-substituting medical service (Vajda−Vadas 1990a), it is recommended to use 

this natural treasure for preserving our health. 

 



 

Figure 3. The testing of coordination of the service set based on the four ancient elements according to Lee’s 
European medical and wellness model with Printz

Source: Own edition based on own research, graphics: Tamás

 

Overall, my water-based health tourism system based on the four ancient elements, feeding 

from the Hungarian natural features and 

1990.b, Czeglédi 1999, 74/1999. (XII. 25.) Decree of the Ministry of Health on natural 

medical factors, Voleszák 2000, Aquaprofit Rt., 2007, Resiak

2011), means the constituents of su

medicinal water. According to the above, this system constitutes the core resources of thermal 

and wellness tourism clusters (Figure 1.).

 

On the market of health tourism expanding almost day

factors is indispensable. Relating to the present research, this is why it is important to reveal 

the background factors of the supply and demand elements through the relations of the cluster 

organizations, since these may contribute

orientational factors of a cluster.
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Figure 3. The testing of coordination of the service set based on the four ancient elements according to Lee’s 
European medical and wellness model with Printz-Markó’s system of water-based health tourism based on the four 

ancient elements 
Source: Own edition based on own research, graphics: Tamás Gurbács

based health tourism system based on the four ancient elements, feeding 

from the Hungarian natural features and natural medical factors (Vajda

1990.b, Czeglédi 1999, 74/1999. (XII. 25.) Decree of the Ministry of Health on natural 

medical factors, Voleszák 2000, Aquaprofit Rt., 2007, Resiak-Urbanowicz and Printz

2011), means the constituents of supply system of health tourism based on thermal and 

medicinal water. According to the above, this system constitutes the core resources of thermal 

and wellness tourism clusters (Figure 1.). 

On the market of health tourism expanding almost day-to-day, the strengthening of supply 

factors is indispensable. Relating to the present research, this is why it is important to reveal 

the background factors of the supply and demand elements through the relations of the cluster 

organizations, since these may contribute to the consolidation of the operational and 

orientational factors of a cluster. 
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the background factors of the supply and demand elements through the relations of the cluster 
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Hypothesis 2:  

The bath choice decisions of the bath visitors show such structural relationships along which 

motivational schemes can be typized. The price advantage is the most decisive factor of choice. 

PARTLY VERIFIED 

Thesis 2: 

The bath choice decisions can be well typed, however, the dominant and exclusive role of price 

advantage cannot be identified definitely because in case of specific groups it is supplemented by 

the quality elements of related services. 

 

According to my assumption, in a bath visitor’s decision on visiting a bath from the point of 

view of price and value approach, evident and interpretable, objectively definable factors can 

be considered to be most important such as the price of admission, the possibility of free 

parking and the free use of deck chairs. To verify my supposition I applied three methods. I 

performed the statistical analysis and T-test of my bath visitor questionnaire, and I conducted 

deep interview with health touristic professionals. With the help of the first two methods, only 

one of the factors defined by me, the price of admission, was put into the three most important 

elements. In case of the results of small sample interview, one of the three most important 

factors defined by me, the price of admission, was put into the priorities.According to all this, 

my assumption, which considers the price of admission, the parking fee and the price of deck 

chair a dominant factor of bath choice, cannot be considered to be definitely verified. Based 

on the results of the analytical methods applied I came to the conclusion that besides price 

factors, the quality service elements, that is the subjective judgments, play an important role. 

This is also a consequence of the fact that the world of baths belong to the service industry, in 

which the human factor, the trust and the quality of one’s own experiences are indispensable. 

Therefore, the bath visitor segmentation cannot be based on solely the consideration of the 

most favourable price, instead, it can be performed only with analysis done together with the 

quality elements of the service.  

The Budai-Székács’s (2001) age group service matrix clearly segments the individual health 

touristic target groups even in present day. An exception to this is one element, the beauty 

care. The anti-aging services and those usable with medical procedure and the significant 

demand group appearing to them are to be interpreted separately. 
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Hypothesis 3: 

The discovery of the of bath visitors’ consumer needs and consumer behaviour with empirical 

means and the complex examination of the data obtained this way can be incorporated as new 

element into the mapping of target groups of the water-based health tourism. 

VERIFIED 

Thesis 3: 

The results of consumer segmentation based on motivations behind the bath visit supplement 

the groupings based on the service and age group dimension. 

 

 

Due to the new sub-sectors of health tourism such as medical wellness (Aquaprofit 2007, 

Smith – Puczkó 2010, TRAM/ATLAS/Polgár 2008) and medical tourism (Aquaprofit 2007), 

which mean beauty instrument intervention beyond the beauty and beauty care treatments 

(medical tourism, Figure 7. and Figure 8.), the beauty care has grown beyond the bath visit 

motivation factors.  

Based on the results of bath visitor questionnaire the senior target group of the health tourism 

fits best to the consumer target group labelled “forever young” (Sugataghy 2008). 

The knowledge of these special needs are related to the demand conditions of the thermal and 

wellness tourism clusters (Figure 1.). 

 

In the increasing inland and international global competition, the various forms of cooperation 

between the market players become more significant, which is strengthened by the local level 

peculiarities. The cluster organization process of the branch means the innovative 

development possibility and competitiveness of health tourism. It can be stated that in our 

country, there are health touristic (thermal) clusters existing and operating which are known 

primarily within the related branch and the cluster members consider the cluster as a means of 

marketing. Based on the literature processing and the professional deep interviews it can be 

said that only for the purpose of marketing activity, it is not necessary to create clusters. The 

clusters are created because they can offer much more for their members than the joint 

marketing activity. The “much more” can be related to the field of innovation. 
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Hypothesis 4:  

The inland clusters operating in the field (primarily the PANTERM) have hidden reserves, 

untapped potentials within the operational frames of the cluster organization. 

VERIFIED 

Thesis 4:  

The inland clusters operating in the field (primarily the PANTERM) have hidden reserves, 

untapped potentials in three main areas - proactivity, member embeddedness, innovation - 

within the operational frames of the cluster organization. 

 

 

Based on the literature processing and cluster analogy experiences, considering the CWT as a 

control, the inland health touristic (thermal) have reserves and untapped potentials in the 

following three main areas: 

4. Proactivity: 

- the cluster seeks and contacts the potential cluster member; 

- the services of the cluster are widely available for the non-members; 

- the cluster follows up on the projects of its members; 

- the cluster periodically prepares internal surveys, for example the satisfaction level of 

its members. 

5. Economic embeddedness: 

- The players concerned directly and indirectly in the given branch are present as 

member composition (serving, industrial and provider enterprises). 

6. Innovation: 

- the cluster operates as innovation mastermind; 

- product innovations realized and recognized with quality awards; 

- cluster product trademark system. 

 

Overall, the areas concerned are tightly related to each other. If the cluster can provide 

concrete advantages for its members, the players concerned directly and indirectly in the 

given branch become more and more interested in becoming cluster members. The effect 

ripples on: innovations and real economic cooperations are generated.  
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As for the future, it is indispensable for the baths to sustain the quality achieved through 

developments, furthermore, to follow and adjust to the changing needs, and to employ 

prepared and professionally trained staff. 

As for European Union supports, Ruszinkó (Turizmus Trend 2015) highlights that the period 

between 2015 and 2020 may mean a support of up to 300 billion HUF for the tourism. The 

qualified healing locations may obtain support from GINOP. This can contribute to the 

increase of the number of our internationally recognized healing locations. And in GINOP 2, 

sources are available for medicinal water research based on medical evidences. This can 

significantly strengthen the home medical tourism. The tourism is also affected by the tender 

opportunities related to education and vocational training, and the development of IT 

background. 

Considering the natural features of our country, the health tourism related to thermal and 

medicinal water may mean the innovation potential of our economy. 

Overall, my research results fitted to Kim and Wicks’s (2010) tourism cluster 

development model relating to global competitiveness enable the adaptation of my 

models into the home system. Due to the international cooperation of the clusters 

studied, the so-called transnational project cooperation organizations (Figure 4.) can 

enter as new cluster players into the thermal and wellness tourism cluster development 

model as the part of the support/supplemental determinant. Due to the knowledge of this 

and the target groups of health tourism and the transportability, exportability of some 

of its products, the region being the operating area of the cluster rises over its former 

possibilities. 



 

4. figure: Changes in the Kim and Wick’s Tourism Cluster Development Model for Global 
Competitiveness based on my research results

Source: own research based on Kim and Wicks (2010,5), own edition, 

 

The cluster-approach examination of the system of

both theoretical and practical aspects. As for the future, by deepening my research, further 

fields and relations not yet revealed can be 

LIMITATIONS AND FURTHER
 

In order to provide the validity and reliability of my research and the results I refined and used 

the definitions consistently in the case of my two key theoretical fields 

cluster - examined. In my research plan I selected the individual thermal and wellness 

clusters, the interviewees and the data collection locations of my bath visitor questionnaire 

according to specified criteria. During the deep interviews I made notes which were coded 
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together with the bath visitor questionnaires for traceability. I fitted the theoretical and 

practical results of my research to Kim and Wicks’s tourism cluster development model 

relating to global competitiveness.  

In spite of all this, the generalizability, validity and reliability of the research is limited. 

Because: 

- due to financial and time limitations the sample number of the questionnaire is low. 

- Due to the character of the questionnaire data collection did not give possibility to 

apply probability sampling techniques. 

- Considering the above the generalizability of the data collected from the 

questionnaires is limited, but it is in line with the research objectives. 

- The interviewees included their personal emotions in their answers. Because of this, 

their opinion forming cannot be considered to be unconditionally objective.  

- Due to financial and time limitations I did not have the possibility to conduct 

interviews with all PANTERM members.  

- The research does not cover the entire spectrum of health tourism. In the centre of the 

research, there is one segment of the health tourism, which is related primarily to the 

world of baths. However, the features of demand and supply show identities. 

- Due to the time passed between the conducting of the research and the processing and 

evaluation of the results the opinions may have been put into different perspective. 

I paid special attention to avoid the focus points detected.  

Overall, it can be said that the main critics regarding the usage of research works on tourism 

as reference is the expansion of the reference to sources available on Internet.However, the 

rapidly changing, creative branches full of challenges, as the tourism, tend to rely more and 

more on information available on websites. During my studies I relied, with critical caution, 

solely on professionally reliable journal publishers’ online sources specifically on tourism. In 

the availability of the actual statistical and traffic data of the inland commercial 

accommodations, in the clearing of the branch, a kind of breakthrough can be achieved by the 

National Touristic Data Provider Centre test-running from January, 2019 (Napi Turizmus 

Hírlevél, 2018.04.11.).  

The contents of the thesis can be used by professionals and professional organizations related 

to tourism, it can be considered as a situation assessment. 

The test methods and results of the research may provide a basis for further comprehensive 

analyses, preparation of tender materials and may create possibilities for mapping and 

learning about cluster practices. 
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The chapters may serve as basis for publications, may be a reference base in the professional 

literature. 

The “the spectrum of health tourism based on the usage ratio of medical and tourism services 

and the unity of body-soul-spirit” and the “water-based health tourism models based on the 

four ancient elements” established during my research work can contribute to the expansion 

of the conceptual frame of health tourism.  

 

The questions prepared for the bath visitors and the points of the professional interview yield 

further practical utilization possibilities. The results and experiences of the surveys can be 

standardized as models of primary data collection. The bath visitor questionnaire bears an 

exceptional potential. For the measurements of adequate precision, this can be spatially 

expanded, carried on and repeated annually in a longitudinally ordered framework using a 

wider sample. Due to this “new product” (bath visitor questionnaire), the hazards such as the 

doubtfulness of the fulfilment of validity criteria related to the analyses can be mitigated, and 

on the long fun, it may support the work of National Data Provider Centre.  

 

The bath visitor questionnaire, deep interviews analysed in the thesis and the analyses and 

conclusions drawn from the experiences of cluster analogy can be incorporated into teaching 

material. As case study in training materials, it can contribute to the synthesis of the students’ 

theoretical and practical knowledge.  

The research revealed the hidden reserves and untapped potentials of the inland clusters 

(primarily the PANTERM) operating in the field of health tourism. One of the possibility of 

the practical utilization is the incorporation of these three key areas - proactivity, member 

embeddedness and innovation - into the cluster work. The results of the research can be 

utilized by operating clusters or those before deployment.  

From among the 3 key potentials defined, the discovery of innovation reserves is the one to be 

dealt with primarily. According to my experiences drawn during the cluster analogy, it is 

recommended to conduct a deeper research of the sample cluster CWT functioning as a 

lighthouse, teeming with innovation.The starting point of the methodological study related to 

the location of best practice can be Szörényiné’s research work titled “Vidéki térségeink 

innovációt befogadó képessége” and its focal questions, such as the interaction of innovations, 

the reception space - and the study of the key characteristics and features of the innovations 

and innovators (Szörényiné 2015). After learning about these, the “magic of the place” may 

appear in my models as a new dimension (Figure 2., Figure 4.), since the tourist is the 
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“consumer” of not only the bath but also that of the bath settlement. As Péter emphasizes, one 

of the elements of the efficiency of the balneotherapy is the environmental factor. The pool 

with medicinal water and the existence of the deck chair is not sufficient. The medicinal parks 

related to the bath facility can have an important role; the cultural service, such as spiritual 

care and the entertainment of high standard (art galleries, chamber music events even inside 

the medical (bath) facility); or the environment learning hikes (Péter 2001, ID. Fröhlich 

2001). According to Fröhlich and Horák, the strengthening of the role of the bath can be a 

profile expansion in the health cult with the establishment of health protection museums, 

health bars, health clubs (Fröhlich – Horák 1994). 
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