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„Ha létezik varázslat ezen a bolygón, egészen biztosan a vízben rejtőzik.” 

Eiseley, L 

 

 

Bevezetés 

 

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.  

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 ismerteti az egészségturizmus 

nemzetközi és magyarországi elméleti hátterét. Az egyes megközelítések 

harmonizálásaként felvázolom az egészségturizmus értelmezéséhez kapcsolódó elméleti 

keretet, és megvizsgálom modelljeim alkalmazhatóságát.  

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

Magyar Fürdőszövetség (MFSZ) aktuális adataira támaszkodva bemutatom az 

egészségturizmus gazdasági hatásait. 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 kutatómunka során primer és szekunder vizsgálatokkal ismertetem az 

egészségturizmus nemzetközi és hazai célcsoportjainak jellemzőit és a trendeket.   
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A nyugat-dunántúli fürdőlétesítményeket reprezentáló, fürdővendégek részére összeállított 

kérdőív eredményei 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 kutatásomat meghatározó másik fő fogalomkör a klaszter. A klaszter terminológiájához, 

valamint a turizmus, az egészségturizmus területén szerveződött klaszterekhez kapcsolódó 

szakirodalmi feldolgozás révén 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).  

 

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 áll, hogy hazánkban ez a klaszter 

szerveződött elsőként a turizmus területén 2001-ben, és jelenleg is működik. A PANTERM 

működési területe azonban egy kutatási problémát is felvet. A tervezési-statisztikai régió 

területe eltér a turisztikai régió területétől.  

 

Értekezésemben a klaszterek, mint az egészségturizmus innovatív fejlődési lehetőségei, 

versenyképességi tényezői kerülnek előtérbe. Kutatómunkámban négy 

klasztermenedzserrel folytatott szakmai interjú alapján egy ausztriai, egy vajdasági, 

valamint a Dél-alföldi Termál Klaszter (DATERM) sajátosságainak ismertetése mellett a 

PANTERM mélyrehatóbb jellemzésére, analógiavizsgálatra kerül sor.  
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Kim és Wicks globális versenyképességhez kapcsolódó turizmus klaszterfejlesztési 

modellje (Kim – Wicks 2010), valamint az alapját jelentő porteri rombuszmodell 

(Porter 2000b) determinánsai adják kutatásom, és kutatási kérdéseim vázát. Az egyes 

kapcsolódási pontok jelentik a Kim és Wicks, valamint modelljeim hazai rendszerbe 

történő adaptálását. Az egészségturizmus mentén szerveződött klaszterek 

hozzájárulnak az egészségturizmus rendszerének komplex megismeréséhez. 

 

Hipotéziseim igazolásához vagy elvetéséhez az egészségturizmushoz kapcsolódó elméleti 

eredményeimet teszteltem a PANTERM térség vonatkozásában. Fürdővendég kérdőívet és 

szakmai interjúkat bonyolítottam le a Kim és Wicks-féle turizmus klaszter modell és a 

termálklaszterek jellemzői alapján.  

 

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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Köszönetnyilvánítás 

 

 

„Isten úgy tervezett, hogy beilleszkedj egy kifejezetten számodra fenntartott helyre, amit 

csakis te tudsz betölteni.” 

Bob Gass 

 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazon Égi és Földi segítőimnek, akik 

munkámban támogattak. 

 

Hálásan köszönöm témavezetőmnek, Darabos Ferenc docensnek, valamint a Doktori 

Iskola vezetőjének Rechnitzer János professzornak és Páthy Ádám tanársegédnek 

tudományos és emberi támogatásukat. 

 

Mélységesen hálás vagyok a szakmai interjúban résztvevő klasztermenedzsereknek és 

egészségturisztikai szakembereknek türelmükért és közreműködésükért. Hálám szintén 

kiterjed a kérdőívemben aktívan közreműködő válaszadókra. 

 

Hálával tartozom Családomnak megértésükért, türelmükért, támogatásukért. 

 

Szeretném mély megbescsülésemet kinyílvánítani Németh István (1944 ̶ 2018) − a büki 

fürdő nyugalmazott elnök-vezérigazgatója, többek között a Magyar Fürdőszövetség és a 

Pannon Termál Klaszter (PANTERM) alapító tagja, valamint Édesapám, Markó Béla − a 

mosonmagyaróvári fürdő nyugalmazott vezetője – iránt. Kutatási témámra nagy hatással 

volt szakmai elhivatottságuk, munkásságuk.  

 

A Jóisten áldja, óvja, védje Mindnyájukat.  

 

Hálás vagyok a kutatási munkám során felmerült minden kihívásért és élethelyzetért, 

amelyek hozzájárultak érési folyamatomhoz. Hamvaiból újjászületett tövismadárként 

örömmel és várakozással tekintek előre. 

 

„Mi más az életed, mint egy rövid óra, amely Istené… határozd el magad igazán, hogy 

teszel benne valami olyat, amely gyümölcsöt terem: az idő sürget!” 

Szent Josemaría Escrivá  
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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. 



 

18 

 

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. 

 

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 globális versenyképességhez 

kapcsolódó turizmus klaszterfejlesztési modellhez illesztettem. 
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A kutatás módszertana 

Fő kutatási területem a vízbázisú egészségturizmus vizsgálata és a szakmai 

együttműködésekben, klaszterekben rejlő lehetőségek feltárása, amely az innováció egyik 

mozgatórugója. 

Kutatási témám kiválasztását olyan személyes kötődési szálak befolyásolták, mint 

versenyúszó múltam, vízimentői képesítésem, illetve a mosonmagyaróvári fürdőhöz 

kötődő családi gyökerem és szakmai kapcsolatom. Mondhatni, ereimben vér helyett 

termál-, gyógyvíz csordogál. Mivel Édesapám a mosonmagyaróvári fürdő vezetésében 

működött közre (1984−2002), ezért beleláttam a fürdő müködésének mindennapjaiba. 

Megtapasztaltam a vendégproblémák kezelését, csőtörés és egyéb üzemeltetési nehézségek 

megoldási lehetőségeit.  

Több mint 15 éve veszek részt az MFSZ Közgyűlésein, a Magyar Balneológiai Egyesület 

Nagygyűlésein, és személyesen jelen voltam a PANTERM megalakuló ülésén. Tagja 

vagyok a Magyar Hidrológiai Társaság Balneotechnikai szakosztályának.  

Az elmúlt hét évben a turizmus oktatásába és kutatásába bekapcsolódva lehetőségem nyílt 

az egészségturizmus rendszerének összetettebb megismerésére.  

 

A kutatásomat meghatározó két fő fogalomkör az egészségturizmus és a klaszter. 

Mindkettő 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). A 

porteri rombuszmodellből (2000 b) táplálkozva a termálklaszter mag erőforrásait és 

vonzerőit jelentik a természeti adottságok és a természetes gyógytényezők kiaknázása. 

Ehhez a determinánshoz kapcsolódnak modelljeim (16. ábra és 18. ábra), amelyek 

kialakítását szekunder források alapozták meg. 
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A desztinációmenedzsment eleméhez kötődik az „együttműködve versenyezni”- elv, az 

egyidejű kooperálás és konkurálás. Kutatásomban ehhez a faktorhoz tartozik a 

fürdővendég szegmentáció, melyhez olyan primer analízisek tartoznak mint például a 

fürdővendég kérdőív elemzése (leíró statisztikai elemzés, változók közötti összefüggések 

tesztelése, az elemzési egységek szegmentációja) és az egészségturisztikai szakemberekkel 

folytatott  szakmai 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. 

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 a klaszter 

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

(2010) elgondolás szerint jelennek meg. A primer kutatáshoz kapcsolódó elemzések 

elkészítéséhez az SPSS statisztikai szoftvert, a Microsoft Excel táblázatkezelő programot, a 

Mapinfo Pro térinformatikai szoftvert, valamint a Tagxedo-Creator szófelhő készítő 

programot használtam fel.  
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1. ábra: Kutatásom illeszkedése a Kim és Wicks-féle globális versenyképességhez kapcsolódó turizmus 

klaszterfejlesztési modellhez 

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

 

Kutatómunkám során a meghatározandó modelljeimet teszteltem 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 (4. számú melléklet) kerültek 

szétosztásra és kiértékelésre 2013 júniusa és 2014 júniusa között. A kérdőív lebonyolítási 

időszaka alatt hazai és külföldi turisták körében összesen 661 darab kérdőív került 

kitöltésre. A válaszadásra nyomtatott és elektronikus formában volt lehetőség. A 

nyomtatott kérdőívek kitöltésére személyes helyszínbejárásaim adtak lehetőséget. 

Elektronikus formában
1
 a Google Drive program segítségével vált elérhetővé az anyag a 

Facebook közösségi oldal Termál Online
2
 (http://www.termalonline.hu/) egészség és 

                                                 
1
 A magyar nyelvű fürdővendég kérdőív internetes elérhetősége: https://docs.google.com/forms/d/1g2Syl72-

fbzf7EMHpVY1tiN2-NUqvhDXKLPqeGsmPaY/viewform. Az angol nyelvű fürdővendég kérdőív internetes 

elérhetősége: https://docs.google.com/forms/d/1XawztA6aG8sPpPnr02n5MObt6fvztdA-ovmXtOZteS4/edit 
2
 Ez az oldal általános tájékoztatást tartalmaz a hazai termál- és gyógyfürdőkről, a gyógykezelésekről. A 

lekérdezés időszakában körülbelül 20.000 fő kedvelője volt az oldalnak. 

http://www.termalonline.hu/
https://docs.google.com/forms/d/1g2Syl72-fbzf7EMHpVY1tiN2-NUqvhDXKLPqeGsmPaY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1g2Syl72-fbzf7EMHpVY1tiN2-NUqvhDXKLPqeGsmPaY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1XawztA6aG8sPpPnr02n5MObt6fvztdA-ovmXtOZteS4/edit
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wellness portálon. Az adatgyűjtés helyszínei a soron következők voltak: Lipóti Termál- és 

Élményfürdő; a bükfürdői Gyógy- és Élménycentrum; és a kehidakustányi Kehida Termál, 

Gyógy- és Élményfürdő.  

 

Az adatfelvételi helyszínek kiválasztási kritériumát több szempont határozta meg. A 

leglényegesebb irányelv az volt, hogy egy-egy fürdőhely szerepeljen az Országos 

egészségturizmus fejlesztési stratégia szerinti kategóriában, és minden típushoz 

kapcsolódóan a PANTERM működési területén belül a három nyugat-dunántúli megyét 

magába foglaló tervezési-statisztikai régióból egy-egy PANTERM-tagfürdő kerüljön 

kijelölésre.  A mintavételi helyszínek meghatározását tovább befolyásolta, hogy az adott 

fürdőlétesítmény egész éves nyitvatartással rendelkezzen, és kínálati skálája lefedje az 

egyes korosztályok igényeit. A kiválasztást tovább indokolta az a tény, hogy a kérdőív 

háromkörös tesztelése során a válaszadók által megjelölt első három leggyakrabban 

látogatott hazai fürdőhely között szerepeltek a fent megnevezett helyszínek. Mindezek 

értelmében irányítottnak tekinthető a mintavétel.  

Ez alapján rétegzett mintavétel történt az Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia 

magyarországi fürdők kategorizálása
3
 (Aquaprofit 2007) alapján. 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 került az adatfelvételi helyszínek közé. Az egyes rétegek 

mintanagyságára hatással van az adott réteghez tartozó fürdőtípus látogatószám általi 

forgalma. Az egyes fürdőhelyek főbb jellemzőit az 1. számú melléklet tartalmazza.  

A kutatás során alkalmazott Kim és Wicks-féle modell (Kim – Wicks 2010) keresleti 

feltételéhez illeszkedik a kifinomult fogyasztók speciális igényeinek kielégítése. Ennek 

értelmében az adatfelvételi helyszínek létjogosultságát az is alátámasztja, hogy a 

kiválasztott fürdőhelyek szerepelnek az „Év Fürdője” közönségszavazás Top 15 listáján 

(https://azevfurdoje.hu/, 2018.05.16.). A verseny lényegétés az eredményeket a 2. számú 

melléklet összegzi.  

                                                 
3
 Az Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia magyarországi fürdők kategorizálása (Aquaprofit, 2007, 

p. 137−138) szerint a fürdőhelyek három kategóriája az alábbi:  

1.  nemzetközi jelentőségű fürdőhelyek, történelmi, műemléki fürdők, gyógyhelyek (17darab), 

2.  országos és regionális jelentőségű turisztikai szolgáltatók (60 darab), 

3.  helyi jelentőségű fürdők (110 darab). 
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A fürdővendég kérdőív többségében zárt; egyszeres és többszörös választás technikáit 

felhasználó kérdéseket tartalmaz, emellett korlátozott számban megjelennek benne nyitott 

kérdések.  

A fürdővendég kérdőív 30 fős kismintás kipróbálás és három tesztkör után került 

véglegesítésre. Ezt azért tartottam indokoltnak, mert az első két tesztkör lebonyolítását 

követő személyes konzultáció keretében azok a kitöltők, akik a fentebb említett 

fogalmakhoz nem adtak választ, minden esetben rákérdeztek azok jelentésére. Mivel a 

jövőben nagyobb létszámú válaszadói kör esetében a személyes válaszadás, kiegészítés 

időkorlátba ütközhet, illetve nem kívántam kételyek között hagyni a válaszadókat, ezért a 

kérdések finomításán túl a kérdőív végén meghatároztam az egészségturizmus, az 

innováció, a klaszter definícióját és röviden a PANTERM lényegét. 

A megszólított fürdővendégek válaszadási hajlandóságának motiválása érdekében a 

fiataloknak és a középkorúaknak egy PANTERM magazint, az idősebb korosztálynak 

pedig a Magyar Fürdőkalauz című könyvet ajándékoztam. A 18 és 35 év közötti 

válaszadók működtek közre a legaktívabban. A korosztály nagyobb arányú jelenlétén túl 

ennek hátterében a nagyobb fokú nyitottság is állhatott, valamint egyfajta empátia, ami 

abból fakadt, hogy (korábbi) tanulmányaikhoz kapcsolódóan már bonyolítottak le 

kérdőíves megkérdezést. A családos középkorú korosztály jellemzően kisgyermekkel volt 

az adott fürdőlétesítményben, így az ő elérésük esetében nem volt szerencsés az időzítés, 

hiszen figyelmüket érthető módon a gyermekek felügyelete, biztonságukra való törekvés 

kötötte le. A várakozásokkal ellentétben az idősebb korosztály volt a leginkább elutasító. 

Számos esetben azzal indokolták a válaszadás megtagadását, hogy az adott 

fürdőlétesítménybe a regenerálódás, a pihenés és a kikapcsolódás céljával érkeztek. 

Annak ellenére, hogy az egészségturizmus területén kevésbé érvényesül a szezonalitás 

hatása, mint a turizmus többi ága esetében, a kérdőívezés periódusa alatt megfigyelhető 

volt az egyes korosztályok fürdőlátogatási szokásainak változása az évszakokhoz 

kapcsolódóan. Az idősebb generáció markánsabb jelenléte vált tapasztalhatóvá az őszi-téli 

időszakban, a fiatalabb generációé pedig tavasszal és nyáron. 

Mivel az adatfelvételi helyszínek többgenerációs fürdőhelyek, ezért a megkérdezett 

korcsoportok kialakítása a Budai–Székács-féle egészségturisztikai célcsoportok
4
 (Budai–

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

                                                 
4
 A kutatópáros határozta meg elsőként a hazai egészségturizmus piaci szegmentációját. 
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körében is analizálható legyen az egészségturisztikai piac szegmentációja. Az első életkor 

kategória a 18−35 év közöttiek csoportja, a második a 36−55 év közöttiek, a harmadik 

korcsoport pedig az 55 év felettiek. 

Kutatásom ezen része a Kim−Wicks-féle modell desztináció menedzsment és a keresleti 

feltételek elemeihez kötődik.  

A desztináció menedzsment determinánsához a fürdővendég szegmentáció paramétereinek 

kijelölését társítom. A meghatározott alkotóelemek bevonásának létjogosultságát kívánja 

alátámasztani a témához kapcsolódó fürdővendég kérdőívből kiemelt kérdésekre
5
 beérkező 

eredmények összegzése. A fürdővendég kérdőív elemzésénél a leíró jellegű statisztikai 

módszereken túlmenően két- és többváltozós magyarázati modellek alkalmazásával 

teszteltem a megfogalmazott kutatási kérdések szempontjából releváns 

változókapcsolatokat. A Fürdő Védjegy Minősítés tartalmi követelményeire alapozva 

állítottam össze az interjúk vázlatait, amelyeket egészségturisztikai szakemberek körében 

készítettem el. 

 

A keresleti feltételek esetében a kapcsolódási pontot a fürdővendég kérdőívből kiemelt 

kérdésekre
6
 adott válaszok értékeinek súlyozása és az egészségturizmus piacát befolyásoló 

trendek ismertetése jelenti.  Mindez hozzájárul a kifinomult fogyasztók speciális keresleti 

igényeinek és a kínálatnak a találkozásához. 

 

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 

                                                 
5
 Az I. Egészségturizmus kérdéskör 11. számú kérdése: Milyen érvek szólnak az adott fürdő meglátogatása 

mellett? Kérem, adja meg 1-től 5-ig terjedő osztályzatú rangsorolásban választásának szempontjait. 

1=legfontosabb, 5=legkevésbé fontos. 
6
 Az I. Egészségturizmus kérdéskör 10. számú kérdésére: Mi motiválta Önt az adott fürdő felkeresésében? 

valamint az V. Demográfiai adatok 30. számú kérdésére: Életkor, bejelölt válaszok közötti kapcsolati 

összefüggéseket súlyozom. Az adott fürdő felkeresését motiváló tényezők a Budai−Székács (2001) által 

meghatározott célcsoportok jellemzőinek ismerete mentén kerültek meghatározásra. Az egyes motivációs 

tényezőket 1-től 5-ig terjedő osztályzattal rangsorolhatták a válaszadók, úgy hogy az 1-es jelenti a 

legfontosabb motivációt, az 5-ös pedig a legkevésbé fontosat. 



 

25 

 

állítottam össze. A klasztermenedzsmentet megszólító interjút a 6. számú melléklet, a 

klasztertag interjút a 7. számú melléklet és az egészségturisztikai szakembereket 

megszólító kérdéseket a 8. számú melléklet tartalmazza.  

A klasztermenedzsmentet megszólító interjúsorozatom keretében négy klasztert
7
 kerestem 

fel. A PANTERM mellett még egy erős, meghatározó magyarországi klaszter, a DATERM 

tapasztalatait vizsgálom. Ahogy a PANTERM, úgy a DATERM is kiemelkedik a hazai 

termálklaszterek közül a szakmai aktivitásával és nemzetközi kapcsolatrendszerével. A 

külföldi klaszterek között vizsgálom a DATERM egyik határon túli partnerét a Vajdasági 

Spa Termálklasztert (VST). 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 

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 Cluster Wellness 

Tirol-t (CWT). 

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
8
 volt 

lehetőségem interjút lebonyolítani. 

Az egészségturizmus hazai szakértői
9
 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. 

 

                                                 
7
 PANTERM: Németh I. (B): 2014.05.15., DATERM: Albel A. (J): 2014.11.21-23., VST: Vörös A. (K): 

2014.10.28., CWT: Ranzi R. (I): 2014.12.04., 2015.07.01. 
8
 Bükfürdő: Németh I.: 2014.05.15., Lipót: Panonhalmi P.: 2014.11.03. 

9
 Ákoshegyi Gy.: szakértő, 2016.11.19., Hanzel A. (C): gyógytornász, 2014.11.21., Hegedűs K. (G): 

értékesítési és marketing tanácsadó, 2016.11.19., Kincses Gy. (D): egészségpolitológus, 2014.11.21., Nádasi 

T. (F): vezető, 2016.11.19., Németh I. (B): vezető, Bükfürdő, 2014.05.15.,  Pannonhalmi P. (A): vezető, 

Lipót, 2014.11.03., Ruszinkó Á. (E): turizmusért felelős helyettes államtitkár, 2014.11.21., Szabó K.: 

egészségturisztikai referens, 2016.11.19., Szőllősi R. (H): reumatológus, 2016.11.19. 
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A kevert típusú szakmai interjúsorozatok által kutatásom a Kim−Wicks-féle modell 

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 jellgű bemutatásán (gyakorisági 

eloszlások, kétváltozós megoszlások) túl magyarázó eljárásokon – függetlenségvizsgálat, 

varianciaanalízis – kersztül 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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1. EGÉSZSÉGTURIZMUS  

Turisztikai szakemberek álláspontja szerint az egészségipar és a turizmus a világ vezető 

ágazatai lesznek 2022-re (Napi Turizmus Hírlevél, 2014.06.11.). Európában a legnagyobb 

számú és legtöbb költséggel járó betegségcsoportot a mozgásszervi betegségek jelentik. Az 

európai lakosság 20-30%-a mozgásszervi problémákkal küzd, a hazai népességnek pedig 

33%-a érintett ebben a betegségcsoportban. A keresőképtelenség és munkaképtelenség 

hátterében ez a második helyen áll. A mozgásszervi fájdalom Európában öt ember közül 

két embert korlátoz a mindennapi tevékenységében. Ezek a sajnálatos tények azonban 

komoly gazdasági potenciált hordoznak magukban a hazai gyógyfürdők és -szállodák 

számára (Turizmus Panoráma Bulletin 2014/94.). Az egészségmegőrzés háttérmunkájában 

az orvosok egyre nagyobb szerepvállalását vetíti előre, hogy az Európai Unió területén élő 

60 év feletti állampolgárok száma 2050-re várhatóan eléri a 130 milliót (Turizmus Online 

2017.03.05.). 

Mindezek érzékeltetik, hogy az egészségturizmus rendkívül összetett fogalom. Ennek 

hátterében egyfelől az áll, hogy e szakterület kutatói és kapcsolódó szakmai szerveződései 

átszövik az értelmezést saját nemzeti jellemzőikkel, másfelől pedig az, hogy az egyes 

kapcsolódó szakkifejezéseket egymás szinonimájaként használják. Wallance (Turizmus 

Online 2017.03.05.) kiemeli, hogy egy szűkebb régión belül is, mint például az EU, 

megjelennek a jelentésbeli különbségek. A fő hangsúly a Baltikumban az aktív sporton, a 

szaunázáson van; Dél-Európában a tengeren, a napon, és a meditárrán diétán, Nyugat-

Európában az egészségmegőrzési lehetőségeken (jóga, fitnesz, fogászat, külső szépség 

ápolása), Közép-Európában pedig a termálvizen (Turizmus Online 2017.03.05.).   

Laczkó azon egészségturizmus terminológiai rendszerek széleskörű ismeretét és 

használatát hangsúlyozza, amelyekben az alapot jelentő gyógy-, wellness-, termál turizmus 

mellett beépítésre kerülnek az új irányzatok is, mint például medical wellness vagy 

holisztikus wellness (Laczkó 2015). 

Ennek értelmében célszerű az egészségturizmus meghatározását több lépésben megtenni. 

A soron következő egyes alfejezetek – a hagyma alaktanához hasonlóan a sűrűn egymásra 

boruló allevelek feltárásán keresztül − rétegről rétegre haladva közelítik meg az 

egészségturizmus fogalomkörét (2. ábra).   
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2. ábra: Az egészségturizmus rétegei a kutatómunkában 

Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés 

 

A fenti elgondolást követve kutatómunkám jelen részében először általánosságban 

határozom meg az egészségturizmust, majd kifejtem két alappillérét; a gyógy- és wellness 

turizmust (1.1. fejezet). A továbbiakban a gyógy- és wellness turizmus alszektorait, azaz az 

egészségturizmus ágait ismertetem (1.1.1. fejezet). Az egészségturizmus fogalomköréhez 

kapcsolódó ezen építőelemeket az egészségturizmus spektrumába sorolom; a turisztikai, 

egészségügyi szolgáltatások igénybevételének mértéke alapján rendszerezem az 

egészségturizmus fogalmait (1.1.2. fejezet).  Mivel kutatásom a termál-, gyógy- és 

élményfürdők világára fókuszál, ezért kiemelt figyelmet szentelek a vízbázisú 

egészségturizmus fogalomkörének egész kutatómunkám során. 

Az egészségturizmus részletekre kiterjedő meghatározása után jelen fejezetben ismertetem 

az egészségturizmus, illetve a fürdőlétesítmények gazdasági hatásait, trendjeit és piaci 

szegmentációját.  

1.1. Az egészségturizmus meghatározása 
 

 A Turisztikai Szervezetek Nemzetközi Uniója (IUOTO) 1973-as megfogalmazásában „… 

az ország természeti erőforrásait, de különösen a gyógyvizeket és az éghajlati adottságokat 

hasznosító egészségügyi létesítmények kiaknázása” (Smith−Puczkó 2010:19., Hustiné 

2011:3.) - ez jelenti az egészségturizmus lényegét. 

EGÉSZSÉGTURIZMUS 

ALAPPILLÉREK 

ALSZEKTOROK 

NÉGY ŐSELEMEN ALAPULÓ 
VÍZBÁZISÚ 

EGÉSZSÉGTURIZMUS 

• gyógyturizmus 

• wellness turizmus 

• egészségturizmus ágai 

• turisztikai-, egészségügyi 
szolgáltatások aránya 
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A Travel&Tourism Analyst (2004) megközelítésében az egészségturizmus a turizmusnak 

azon ágát jelenti, amelynek célja az általános egészségügyi ellátás. Két fő részből áll, ezek 

a gyógyturizmus és a wellness turizmus. Annak ellenére, hogy az igénybevevők köre 

eltérő, a két alkotóelem esetében megállapítható, hogy mindkettő kapcsolódik az 

egészségügyi ellátáshoz. Ezek alapján és figyelembe véve Lengyel (1986) rendszerét az 

alábbi módon osztályozhatóak a turizmus formái (3. ábra). 

 

3. ábra: A turizmus formái 

Forrás: Lengyel 1986 és Źródło 2004, alapján saját szerkesztés 

 

Az Európai Gyógyfürdők Szövetségének német−angol, angol−német nyelvű Glosszáriuma 

(2005) alapján az egészségturizmus (Gesundheitstourismus – Health tourism) olyan 

üdülőterületekre történő pihentető utazást foglal magába, amely során egészségfejlesztő 

ajánlatokat és módszereket lehet igénybe venni például egy gyógyfürdőben vagy 

gyógyhelyen (Kirschner 2005). 

 

A hazai kutató- és szerzőpáros Vajda és Vadas (1990a) rendszerében is központi helyet 

foglalnak el a természeti adottságok közül a hévizek, illetve az azokhoz kapcsolódó 

fürdőkezelések. Megközelítésükben a gyógyidegenforgalom magába foglalja a 

termálturizmust és alrészeként kerül értelmezésre. A gyógyidegenforgalom gyógyászati 

ellátást nyújt a bel- és külföldi vendégek részére. Ide tartozik minden olyan tevékenység, 

amely „a természeti adottságokat gyógykezelés céljából hasznosítja, illetve 

betegségmegelőzés és regenerálódás céljából igénybe veszi” (Vajda–Vadas 1990a:29). A 

termálturizmus „egy természeti képződmény, a melegvíz kondíciójavító, rekreációra 
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alkalmazható tulajdonságainak vonzerőként való beállításával szervezi az idegenforgalmat, 

vendégforgalmat” (Vajda–Vadas 1990b:208), és formája szerint üdülés vagy 

kikapcsolódás lehet. A gyógyturizmus pedig „a termálturizmus ága, amikor a vendég az 

adott helyet gyógyulás, kondíciójavítás, vagy a munkavégző képesség felújítása érdekében 

keresi fel, és ott hosszabb időt tölt” (Vajda–Vadas 1990b:208). 

Czeglédinél a vakációs turizmus részeként jelenik meg a gyógyturizmus, amely olyan 

különleges természeti adottságokkal rendelkező helyszínek felkeresését jelenti, amelyek 

egészségügyi intézményekkel is rendelkeznek. Ennek értelmében „a természeti 

gyógytényezők felhasználása orvosi irányítással és ellenőrzéssel, rendszerint speciális 

gyógyászati berendezések igénybevételével történik …. legnagyobb mértékben gyógyvizek 

mellett, illetve fürdőhelyeken jelentkezik, de van klimatikus tényezőkre alapozott 

gyógyturizmus is” (Czeglédi 1999:26−27.). 

Voleszáknál az üdülőturizmus részeként kerül értelmezésre a termálturizmus. Kiemeli, 

hogy további turisztikai hasznosítására van lehetőség a körutazás és a kirándulás keretein 

belül. A gyógyturizmus részeiként definiálja az igénybevett gyógytényező alapján a 

gyógyvízre épülő gyógyturizmust és a klimatikus gyógyturizmust. A wellness turizmus 

nemzetközi kínálati rendszeréből kiemeli a wellness centrumok terjedését, és megemlíti a 

hazai bázist, a szállodák wellness szolgáltatásait (Voleszák 2000). 

Goodrich és Goodrich (1987) a turisztikai desztinációk vagy létesítmények egészségügyi 

szolgáltatásai körének céltudatos piaci megjelenését hangsúlyozza. Hall (1992) 

értelmezésében az utazás fő motivációja az egészség megőrzése szabadidős környezetben. 

Hajdu (1999) a magyar jellemzőknek megfelelően különbséget tesz a gyógyturizmusban és 

a termálturizmusban résztvevők életkorát illetően. A gyógyturizmus, amely hosszabb 

tartózkodási időt jelent egy gyógyszállodában a gyógyászati és a turisztikai szolgáltatások 

igénybevétele mellett, egyfelől a betegségek jellege következtében az idősebb korosztályt 

érinti, másfelől a szolgáltatások komplexitása és a magasabb besorolású szállodák miatt a 

magasabb jövedelemmel rendelkezők számára jelent kínálatot. A termálturizmus, amely 

inkább a fürdőzésre és a fürdőkezelésekre terjed ki, kisebb gyógyászati jelleggel 

rendelkezik, aminek következtében rugalmasabb az árkialakítás, így a fiatalabb 

korosztályokat és a középréteget is megszólíthatja.  

Müller és Kaufmann (2000) megkülönbözteti a gyógyulni vágyó turistákat és a wellness 

turistákat. Az elsők között Dunn (1959) beszélt a wellness filozófiájáról, egy olyan 

egészségi állapotról, amely általános jóllét érzése mellett az embert holisztikus módon 

közelíti meg, azaz a test, a szellem és a lélek egységében.  Müller és Kaufmann (2000) 
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wellness turizmus rendszerébe a fitness is beletartozik. Nahrstedt (2008) a Dunn-féle 

(1959) alapokból táplálkozva a társas környezettel, a kultúrával és a spiritualitással hozza 

egyensúlyba a testet, a lelket és a szellemet (Smith−Puczkó 2010). 

Michalkó a wellness szállodák kialakulásának okait vizsgálva rávilágít arra, hogy a 

turizmus kiválóan felismerte azt, hogy „a test, a lélek és a szellem optimumának elérését 

időben és térben koncentráltan kell a vendég számára biztosítani” (Michalkó 2012:180). 

 

Smith és Puczkó (2010) az egészségturizmus részeként értelmezi a szabadidő és rekreációs 

turizmust, a spa turizmust, a thalassoturizmust, a spirituális turizmust, a holisztikus 

turizmust, a jóga és meditációs turizmust, a munkához kapcsolódó wellnesst, valamint a 

gyógyturizmus két fő formáját: a sebészeti és a terápiás gyógyturizmust. Jelen alfejezet, 

amely az egészségturizmus eddig elsődlegesen meghatározott két fő alkotóelemére: a 

gyógyturizmusra és a wellness turizmusra koncentrál, a Smith−Puczkó-féle gyógyturizmus 

részeként megfogalmazott sebészeti és terápiás gyógyturizmusra tér ki. Az előzőek 

meghatározását a soron következő alfejezet (1.1.1. Az egészségturizmus és alszektorai) 

tartalmazza. Smith−Puczkó a gyógyturizmushoz kapcsolódó utazásoknak két fő 

motivációját határozza meg. Ez a sebészeti vagy egyéb szakorvosi beavatkozások 

igénybevétele. A sebészeti gyógyturizmus operációt/operációkat jelent. A terápiás 

gyógyturizmus gyógyító kezelésen való részvételre utal. A sebészeti gyógyturizmusra 

használatos jelző „az első világ polgárainak kezelése harmadik világbeli árakon” 

(Smith−Puczkó 2010:127.) azt jelenti, hogy azok az országok a fő küldőterületei a 

sebészeti gyógyturizmusnak, ahol jellemzően drágábbak a gyógyászati sebészeti kezelések, 

mint a fogadóterületeken. Fontos azonban azt is megemlíteni, hogy bizonyos 

fogadóterületek a kedvező árfekvésükön túl azért is népszerűek, mert meghatározott 

gyógyászati sebészeti beavatkozások specialistáivá váltak. A sebészeti gyógyturizmushoz 

tartoznak az életmentő műtétek és a pszichológiailag kedvező hatású esztétikai 

bevatkozások. A terápiás gyógyturizmushoz tartoznak a műtét utáni vagy a felépülést 

támogató utazások kezelései. A terápiás kezelések során gyógyító tulajdonsággal 

rendelkező természeti kincsek is alkalmazásra kerülnek. A sebészeti gyógyturizmussal 

ellentétben a terápiás gyógyturizmus esetében hosszabb a tartózkodási idő, illetve 

többszöri visszatérést jelent a kezelési helyszínre.  

Michalkó rávilágít arra, hogy Magyarországon az egészségturizmus kifejezés használata a 

Széchenyi Terv (SZT) Turizmusfejlesztési Program pályázataiban (2000−2001) került 

legelőször alkalmazásra (Michalkó 2012).  
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A magyar egészségturisztikai szakirodalmat vizsgálva megállapítható, hogy az egyes 

publikációk és tanulmányok száma a 2003-as évtől kezdett teret hódítani, és ezek 

elsősorban annak egyediségével, sajátosságaival, fejlesztési hatásaival, 

marketingfeladataival és jövőjével foglalkoznak (Ákoshegyi 2002, 2006; Budai 2001, 

2004; Dobos 2001; Fluck 2002; Németh 2001, 2002, 2004, 2006; Pup 2004; Rátz 2004; 

Rubovszky 2005; Ruszinkó 2006a, KPMG 2002; VITUKI-MÁTFI-Aquaprofit 2004; 

Mundruczó-Szennyessy 2005).  

Az egészségturizmus magyar sajátosságokkal teli meghatározására 2005-ben, a II. 

Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítése során került sor. A definíció az Egészségügyi 

Minisztérium és a Magyar Turisztikai Hivatal egyetértése alapján a turizmusnak azon 

formáját jelenti, ahol a „turista utazásának fő motivációja az egészségi állapotának javítása 

és/vagy megőrzése, tehát a gyógyulás és/vagy a megelőzés és ennek megfelelően a 

célterületen tartózkodása alatt igénybe is vesz egészségturisztikai szolgáltatás(oka)t.” 

(Aquaprofit 2007:9) Ennek értelmében az egészségturizmuson belül két alszektor 

különíthető el; ezek a gyógyturizmus és a wellness turizmus (Rátz 2004; Albel−Tokaji 

2006; Ruszinkó 2006b; Michalkó 2012, Doba – Zsigmond 2013, Darabos 2015).  

Michalkó egészségturizmus definíciója kitér szervezetünk fizikai kondícionálásának 

fontosságára is. „Az egészségturizmus olyan turisztikai termék, amelyben a vonzerő az 

egyén egészségi állapotának megőrzését, javulását, a jó közérzet megteremtését szolgálja. 

Az egészségturizmusnak tehát egyre növekvő szerepe van az egészség megőrzésében 

(wellness), a betegségek megelőzésében (prevenció), a gyógyításban (terápia), az 

utókezelésben (rehabilitáció) és a szervezet fizikai kondicionálásában (fitnesz). Az 

egészségturizmusnak attól függően, hogy a gyógyulás vagy a megelőzés jelenti a termék 

központi elemét, két alszektorát különíthetjük el: a gyógyturizmust és a wellness 

turizmust” (Michalkó 2012:179.). 

 

Az egészségturizmus két alkotóelemének, a gyógyturizmusnak és a wellness turizmusnak 

− magyar sajátosságokkal való − meghatározása az alábbiak szerint összegezhető.   

 

A gyógyturizmus keretében a vendégek a betegségmegelőzés (preventio), gyógykezeltetés 

(curatio), utókezelés (rehabilitáció) céljából keresik fel az adott gyógyhelyet. A 

vendégkörre jellemző, hogy mozgásszervi, reumatológiai, szív- és nőgyógyászati jellegű 

betegségekben szenvedőkből áll, akik főleg az idősebb korosztályhoz tartoznak. A 
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gyógyturizmus legjelentősebb desztinációi tipikusan valamilyen természeti 

gyógytényezőre − például gyógyvízre, gyógyiszapra, gyógybarlangra vagy mikroklímára − 

alapulva épültek ki. (A természetes gyógytényezőkről a 74/1999. (XII.25.) EüM rendelet 

rendelkezik.) A szolgáltatásokban a fő hangsúly a gyógyászaton van, amelyeket turisztikai 

szolgáltatások és attrakciók egészítenek ki (Aquaprofit 2007). 

 

A wellness turizmus az állandó lakóhelyen kívüli, ideiglenes tartózkodást jelenti, amely 

során a turista célja az optimális egészségi állapot elérése, a testi, lelki és szellemi 

egyensúly megteremtése. Ennek értelmében a wellness szolgáltatások komplex egészség-

megőrzési, prevenciós programot kínálnak, lehetőséget nyújtanak az egészséggel 

kapcsolatos tudás megszerzésére, s mindezt vonzó környezetben, szórakoztató módon 

biztosítják a vendégek számára. A wellness turizmuson belül megkülönböztetjük az aktív 

(sport) és a passzív (szépségfarmok) wellness-t. A wellness szolgáltatóknál ágazaton belüli 

specializációról is beszélünk, melyeket wellness profiloknak nevezünk. A wellness profil 

specializálódott szolgáltatást kínál az egyes wellness létesítményekben. Ennek értelmében 

a wellness mellé valamilyen funkció társul, amely különlegessé teszi a szolgáltatót, így a 

szolgáltatása egyedi értéskesítésű termékként (Unique Selling Product) jelenik meg a 

turisztikai kínálat piacán. Ilyen termékek lehetnek például a török és római fürdők, a 

konferencia és a wellness összekapcsolása (Aquaprofit 2007). 

A magyar szakirodalomban gyakran a fitness turizmus mint az egészségturizmus harmadik 

alszektora jelenik meg. Azonban a wellness turizmus aktív formája magába foglalja a 

fitness turizmust (Rátz 2004), melynek lényege a jó fizikai erőnlét, az egészséges életvitel 

és az esztétikus külső elérése. Részei a testedzés, torna, súlykontroll, megfelelő táplálkozás 

(Aquaprofit 2007). 

Budai és Székács megközelítésében a gyógyturizmus, a wellness és fitness, valamint az 

élményfürdőzés jelennek meg az egészségturizmus részeiként. Az élményfürdőzés azon 

nemzetközi trend figyelembevételével került be a rendszerükbe, melynek értelmében az 

élmény és a víz egyre szorosabban kapcsolódnak egymáshoz (Budai – Székács 2001). 

 

A nemzetközi és a magyar egészségturizmus meghatározásokat elemezve megállapítható, 

hogy az egészségturizmus alappillérét a gyógyturizmus és a wellness turizmus jelenti. Ezt 

a kapcsolatot mint matematikai összefüggést illusztrálja a 4. ábra. 
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4. ábra: Az egészségturizmus és alszektorai 

Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés 

 

Az egészségturizmushoz kapcsolódó egyes szakirodalmak modellszerű összegzésének 

tekinthető Resiak-Urbanowicz és Printz-Markó (2011) megközelítése az 5. ábrán. 

 

5. ábra: Az egészségturizmus értelmezése Resiak-Urbanowicz és Printz-Markó megközelítésében 

Forrás: Resiak-Urbanowicz- Printz-Markó 2011, saját szerkesztés 

 

A lengyel−magyar szerzőpáros egyfajta „input-output” szemszögből közelíti meg az 

egészségturizmust. Rendszerükben input tényezőként jelennek meg a motiváció és a 

megvalósításhoz szükséges természet alkotta erőforrások. Ezek a bemeneti alkotóelemek 

hozzák létre az egészségturizmust és annak elágazásait attól függően, hogy mely 
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motivációs tényező, természetes erőforrás jut hangsúlyosabb szerephez az egyes egyének, 

a turisták esetében. A modell külön nem tér ki a diszkrecionális jövedelemre, a 

szabadidőre, és az ember alkotta erőforrásokra. A mesterséges erőforrások is a 

megvalósítás eszközét jelentik. Ember alkotta, mesterséges erőforrások lehetnek a termál- 

és gyógyfürdők, illetve további fürdő típusok, továbbá az egészségügyi intézmények 

(Czeglédi 1999), a wellness centrumok, a gyógyszállodák, a wellness szállodák (Voleszák 

2000), és minden további olyan egyéb létesítmény, amely az egészségturizmus 

vendégkörének az igényeit elégíti ki. A vendégkör kiszolgáláshoz pedig elegendhetetlen a 

szakképzett emberi erőforrás megléte. Jól érzékelteti ezt Albel spa-piramis rendszere 

(2006) a turisták növekvő tudatosságának, és a szolgáltatók egyre nagyobb képzettségi 

igényének szemléltetésével (6. ábra). 

 
 

 

6. ábra: Az Albel-féle (2006) Spa-piramis 

Forrás: Albel (2006, 42.) alapján saját szerkesztés, grafika: Gurbács Tamás  

 

Az egészségturizmus terminológiai összetettségén felül még ezen a területen 

foglalkoztatottakkal szembeni elvárások is többrétűek. Formádi (2008) rávilágít a 

gazdálkodási, a turisztikai, valamint az egészségügyi ismeretek és készségek meglétének 

szükségességére. Matolcsy (Turizmus Trend 2009d.) szerint kulcsfontosságú az oktatás, 

mert az olyan vezető konkurensekkel, mint például Ausztria és Svájc, általa tudjuk felvenni 

a versenyt. 
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1.1.1. Az egészségturizmus alszektorai 

 

A gyógyulás és a wellness metszeteként értelmezendő a 2008-tól dinamikusan fejlődő 

németországi medical wellness irányzat, amely alatt olyan tudományosan igazolt, orvosi 

eljárásokat tartalmazó szolgáltatásokat értünk, amelyek az életminőség és a szubjektív 

egészségérzet tartós javulását segítik elő preventív szemléletben, illetve az egészségtudatos 

életforma támogatását szorgalmazzák. Az eddigi wellness szolgáltatásokhoz képest 

újdonságot jelent az orvosi kontroll és programozottság. A medical wellness speciális 

területeit képezik az anti-ageing (fiatalító) programok, az alvászavarok kezelése, a 

kardiológiai rehabilitáció, az allergiakezelések és a súlykontrollprogramok (Aquaprofit 

2007; Smith−Puczkó 2010, 21., Gonda 2016). 

Puczkó (2011) kiválóan rávilágít arra, hogy a medical wellness, azaz a gyógywellness 

lehatárolása és pozícionálása egyfelől a gyógy és a wellness terminológia és szolgáltatások 

közötti átmenetiség következtében, másfelől az egyes országonként és kultúránként eltérő 

wellness meghatározások és tartalmak értelmében jelent nehézséget (Apró et al. 2015). 

Mindezek ellenére azonban a gyógyászat és wellness előnyeit ötvöző terminológiának és 

szolgáltatási kör létrejöttének van megalapozottsága. Szolgáltatói tapasztalatok szerint a 

fogyasztók eddig hiányos ismeretekkel vették igénybe az egyes wellness programokat. A 

medical wellness szolgáltatók által azonban az egyes wellness elemek igénybevételét 

orvosi javallat előzi meg. Ennek következtében már nem csupán kikapcsolódást jelent egy 

medical wellness intézmény felkeresése. A medical wellness európai (Deutscher Medical 

Wellness Verband e.V.) és amerikai (Medical Wellness Association) fogalmi 

megközelítésében egyetértés mutakozik abban, hogy e terület összekapcsolja a gyógyászati 

és wellness szolgáltatásokat egy egészségtudatos életvitel elérése érdekében.  

Boros kiemeli, hogy csak abban az esetben tud jelentős vendégkört és forgalmat generálni 

a medical wellness a magyarországi szolgáltatók körében, ha azok rendelkeznek a TÜV 

(Technischer Überwachungs Verein) Rheinland minősítéssel, ugyanis a TÜV-minősítéssel 

rendelkező szolgáltató számláját elfogadja a szolgáltatást igénybevevő vendég 

egészségbiztosító pénztára (Boros 2011).  

A Tourism Research and Marketing (TRAM) által, az Association for Tourism and Leisure 

Education (ATLAS) gondozásában megjelent tanulmány alapján Polgár úgy összegzi a 

medical wellnesst, mint olyan lakóhelyen kívüli utazást, amely során az utazók 

egészségügyi kezelést/kezeléseket vesznek igénybe. Ennek értelmében a medical wellness 
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formái közé tartozik a plasztikai sebészet, a gyógyfürdők és a wellness, a fogászati 

turizmus és a termékenységi turizmus (más néven még szülés turizmus vagy reprodukciós 

turizmus) (Polgár 2008). 

Az Országos egészségturizmus fejlesztési stratégiában a turisztikai szolgáltatások 

igénybevételével párosuló nem gyógyhelyi jellegű kezelések − mint például műtétek, 

fogászati kezelések, szépészeti-plasztikai, lézeres beavatkozások – a medical-turizmus 

kategóriájába kerülnek besorolásra (Aquaprofit 2007). Gyógyászati célból Magyarországra 

látogató közel 350 000 fő többsége fogászati kezelés céljából érkezik. Ezen a területen 

jelentős küldőpiacnak számítanak a brit szigetek, Ausztria, Svájc, Olaszország és Észak-

Európa (Turizmus Trend 2009, Printz-Markó 2009).  

Az egészségturizmus dinamikusan fejlődő, azonban kevésbé ismert ága a gyermekáldásra 

váró párok által generált reprodukciós turizmus. Az érdeklődés hazánkra való 

irányulásában szerepet játszanak a kedvező kezelési díjak és bizonyos beavatkozások 

nagyobb szabadsága. Küldőpiacnak számít Olaszország, Svájc, Ausztria, Németország és 

az Egyesült Államok (Turizmus Trend 2009/6, Printz-Markó 2009).   

A fentiek értelmében a medical wellness és a medical turizmus közötti átfedésekre 

mutatnak rá a feldolgozott szakirodalmak (Aquaprofit 2007; Smith−Puczkó 2010; 

TRAM/ATLAS/Polgár 2008).  

 

7. ábra: A medical wellness és a medical turizmus tartalmi azonosságai és eltérőségei 

Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés 
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A 7. ábra rendszerezi a medical wellness és a medical turizmus egyes elemeit a 

feldolgozott szakirodalmak alapján. A medical wellness Országos egészségturizmus 

fejlesztési stratégia (Aquaprofit 2007) szerinti és a Smith−Puczkó-féle (2010) megközelítés 

alapján olyan wellness programokat tartalmaz, amelyek igénybevétele előtt, alatt és után 

orvosi kontroll igényeltetik. Ezzel szemben a TRAM által az ATLAS gondozásában 

megjelent tanulmány alapján készített Polgár-féle összegzés (2008) már jóval komolyabb, 

orvosi feladat- és felelősségvállaló wellness programon túlmutató kezeléseket sorol ide. 

Véleményem szerint ez a megközelítés már a medical turizmus irányába mutat. Ezt 

támasztja alá az Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia (Aquaprofit 2007) medical 

turizmus meghatározása is. A fentiek értelmében megközelítésemben a medical wellness 

és a medical turizmus között a választóvonalat az orvosi beavatkozás mélysége, minősége 

jelenti.  

 

8. ábra: A medical wellness és a medical turizmus tartalma Printz-Markó megközelítésében 

Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés 

Ebből kifolyólag megközelítésemben, ahogy azt a 8. ábra is szemlélteti, a medical 

wellness, azaz a gyógywellness részeként értelmezem a fiatalító (anti-ageing) 

programokat, az alvászavarok kezelését, a kardiológiai rehabilitációt, az allergia-

kezeléseket és a súlykontrollprogramokat (Aquaprofit 2007; Smith−Puczkó 2010), 
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valamint a gyógyfürdőket és a wellnesst (TRAM/ATLAS Polgár 2008), vagyis a 

gyógyfürdők és a wellness olyan szolgáltatásait, amelyek szakorvosi kontroll mellett 

vehetőek igénybe. A medical turizmushoz elsősorban az olyan orvosi tevékenységen 

alapuló kezeléseket csoportosítom, amelyekhez műszeres beavatkozás is szükséges. Itt az 

összetett, komplex orvosi szerepvállaláson van a hangsúly. Ennek értelmében a medical 

turizmus, azaz az orvosi turizmus spektrumába sorolom a fogászati kezeléseket és a 

szépészeti-plasztikai-lézeres beavatkozásokat. Véleményem szerint ezek a passzív wellness 

(szépségfarmok) gyökereinek is tekinthetőek. A medical turizmushoz sorolom még a 

termékenységi turizmust (szinonimái: szülés turizmus, reprodukciós turizmus). A 

feldolgozott szakirodalmak alapján úgy gondolom, hogy a Smith−Puczkó-féle sebészeti 

gyógyturizmus a medical turizmus kategóriájához közeledik. 

Baranyai egy új egészség trendként jelöli meg a selfnesst. Míg a wellness a rendszeres 

testmozgást, az egészséges táplálkozást és a káros szenvedélyek kerülését hirdeti, addig a 

selfness a személyiségformálásról szól, önmagunk megismerésére fekteti a hangsúlyt. A 

test és a lélek tökéletes összhangja mellett az egészséges énkép kialakítására törekszik. 

Felfogható az önmegváltoztatás divatjaként is, lévén, hogy saját képességeink felmérése 

gyakran a változtatás igényét is magával hozza (Baranyai 2008, Müller – Rácz 2011). A 

soulness pedig a szellemi-lelki regenerálódás eszköztárának tudatos alkalmazását segíti elő 

a vezetői munkakörben dolgozók részére (http://www.meme.hu/index.php/hu/hazank-

egeszsegturizmusa/soulness.html 2014.08.16.). 

 

Egyes kutatók a wellness lényegét a spiritualitáshoz kötik (Devereux−Carnegie 2006; 

Pernecky−Johnston 2006; Steiner−Reisinger 2006), illetve számos ezoterikus aspektusát a 

New Age mozgalomhoz kapcsolják (Miller 1994; Heelas 1996; Green-Aldred 2002). A 

turisták egyre kifinomultabb igényeire adnak választ a test gyógyítására, valamint a 

szellem és a lélek dimenziójára fókuszáló turizmus típusok. Ezt tükrözi Smith és Puczkó 

egészségturizmus rendszere is. 

Smith és Puczkó (2010) a szabadidő és rekreációs turizmust azért tekinti az 

egészségturizmus részének, mert a szabadidős spák, mint például az élményfürdők és a 

víziparkok, az egészségturizmus kínálati elemei közé tartoznak. Ezekre a tematikus spákra, 

mint wellness-szupermarketekre tekintenek. Ezt azzal indokolják, hogy ezek a szabadidős 

spák az orvosi kezelésektől eltekintve minden korosztály számára, tehát egy család minden 

tagjának tudnak nyújtani valamit.  

http://www.meme.hu/index.php/hu/hazank-egeszsegturizmusa/soulness.html%202014.08.16
http://www.meme.hu/index.php/hu/hazank-egeszsegturizmusa/soulness.html%202014.08.16
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Smith−Puczkó spa turizmus megközelítésében elsősorban a gyógy- vagy termálvizeses 

medencék, a gőzkamrák és a szaunák olyan kezelései tartoznak, amelyek a test 

gyógyítására, a felépülésre és a pihenésre fókuszálnak (Smith – Puczkó 2010).  

A Nemzetközi Spa Szövetség (ISPA) meghatározása szerint a spa az általános egészségi 

állapot javítását segítí elő a spa élményen keresztül. A spa élmény „4R”-je a relaxáció 

(Relax – pihenés, stresszoldás), a reflexió (Reflect – meditáció, elmélkedés), a revitalizáció 

(Revitalise – felfrissülés, újjáéledés) és a jókedv (Rejoice – öröm, szórakozás) (Rátz 2004). 

Az ISPA és a Spafinder magazin 10-féle spa típust különböztet meg. Ezek a klub spa, 

cruise ship spa, napi spa, spa hotel, holisztikus spa, gyógyászati spa, fürdő, spa üdülőhely, 

sport/kaland spa és a struktúrált spa. Az egyes létesítmények jellemzői helyett talán 

fontosabb kiemelni azt, hogy az európai és amerikai spa értelmezések között milyen 

különbségek, illetve lassú egymáshoz közeledések figyelhetőek meg. Az európai spa a 

gyógyfürdőket jelenti, ahol hidro-, balneo- vagy thalassoterápiával gyógyítják a betegeket, 

illetve segítik az egészségeseket a prevencióban. Ebből kifolyólag ezek a létesítmények a 

turisztikai attrakción túl az egészségügyi ellátás részét is képezik, és fenntartásuk nagyban 

függ az állami vagy magán egészségbiztosítók által finanszírozott kezelésektől. Ezzel 

szemben az amerikai spa olyan testi-szellemi-lelki jóllétet nyújtó létesítmény, amely a 

megfelelő táplálkozás, a testmozgás, a jóga, a szépségkezelések, a testkezelések, a 

sporttevékenységek vagy a meditáció révén az egészséges vendégeket szólítja meg. Tehát 

itt nem feltétel a termál- vagy gyógyvíz megléte. Napjainkban egyre erősebb igény 

mutatkozik az amerikai piacon a hagyományos, a kiegészítő, alternatív terápiák iránt.  

A spa szó használata utalhat a latin Sanus Per Aquam (gyógyulás/egészség a víz által) 

kifejezés akronímjára vagy a belga Spa nevű fürdőhelyre. Összegezve a spa turizmus tehát 

olyan utazást jelent, amely hozzájárul az egészség, és a jó közérzet eléréséhez a fürdők, a 

kezelések és a terápiák igénybevétele révén (MINTEL 2011). 

A thalsso görög szó jelentése tenger. Már ez utal a thalassoturizmus lényegére, amely a 

tenger melletti és a tengervízre épülő attrakciókat kínálja. Olyan kezelési eljárások 

tartoznak ide, amelyekben alkalmazásra kerül a tengeri klíma, a tengervíz, a tengeri algák 

és a tenger sója (Smith−Puczkó 2010). 

A spirituális turizmus meghatározásában annak vallásturisztikai kapcsolódására is utal 

Smith és Puczkó. A spirituális turizmus az egyén spirituális útkeresését állítja 

középpontba, és ezen keresztül jut el a transzcendenciához vagy a felvilágosodáshoz.  

A magyarországi szakirodalomban Magyar foglalkozott az elsők között a sprituális 

turizmus kérdéskörével. Magyar (2008) megközelítésében a spirituális turizmus a 
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szélesebb értelemben vett vallási turizmust jelenti. Rendszerébe sorolja a jóga- és 

meditációs táborokat, az ősi rítusokat középpontba állító kalandturizmust, az önismereti 

zarándokturizmust, valamint a spa központok felkeresését. A spa létesítményekre, mint 

alternatív gyógymódokat, önfejlesztő terápiákat kínáló modern kori templomokra tekint 

(Magyar 2008a). Márai a gyógyfürdőket, mint nedves kolostorokat említi meg (Márai 

1943). Magyar kifejti, hogy a spirituális érdeklődésű utazó az olyan szakrális helyek 

felkeresésében motivált, amelyek transzcendens élmények forrásai lehetnek, továbbá saját 

lelki fejlődésének és lelki útjának mérföldköveivé válhatnak (Magyar 2008b). 

Magyarral ellentétben Smith−Puczkó nemzetközi rendszerében a spirituális turizmuson 

kívül, külön csoportban jelenik meg a holisztikus- valamint a jóga- és meditációs turizmus.  

Smith és Puczkó abban látja a holisztikus turizmus lényegét, hogy olyan tevékenységeket 

és/vagy kezeléseket kínál a turizmus ezen formája az érintettek számára, amelynek 

középpontjában a test-lélek-szellem közötti egyensúly megteremtése áll. A holisztikus 

elvonulóhelyek programkínálatában egyaránt szerepel a jóga, a Pilátesz elméleti és 

gyakorlati része, illetve a komplementer terápián vagy kezelésen való részvétel lehetősége 

(Smith–Puczkó 2010).  

Annak ellenére, hogy a holisztikus turizmus tartalmaz jóga elemeket is, Smith és Puczkó a 

Yoga Holidays alapján elkülöníti a holisztikus turizmust a jóga és meditációs turizmustól. 

A jóga és meditációs turizmus, másnéven a jógavakáció inkább a kezdő jógázók vagy 

kevésbé elszánt jógázók turizmusát jelenti. Itt ugyanis nem olyan feszes a napi program, 

mint a bentlakásos rendszerű holisztikus elvonulóközpontokban.  

A munkához kapcsolódó wellness elsődleges desztinációjaként Smith−Puczkó a 

holisztikus elvonulóközpontokat említi. Olyan programok kerülnek előtérbe, mint például 

a stresszoldás, a csapatépítés, a motiválás és a személyiség erősítése (Smith–Puczkó 2010). 

 

A worksite/workplace wellness vállalati egészségfejlesztő programot jelent, melynek 

keretében a munkavállalók által igénybevett wellness szolgáltatásokat részben vagy 

egészben a munkaadó finanszírozza. Hatására csökkenek a munkavállalók 

betegszabadságai, így az egészségügyi kiadások is, továbbá pozitívan hat a munkavállalók 

produktivitására és a munkaadójuk iránti lojalitásra (Mattke–Liu–Caloyeras–Huang−Van 

Busum–Khodyakov−Shier 2013). Az irányzat „előfutárának” tekinthető Vajda és Vadas 

azon gondolatmenete, hogy a termál- és gyógyturizmus a munkaerő regenerálódásához 

nyújt segítséget, ebből kifolyólag pedig közvetlen hasznot jelent a gazdaság számára. A 

szociálturizmus keretében a szakszervezetek közreműködésével a termálvizek üdültetési 
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célú lehetőségeit hangsúlyozzák a fizikai-szellemi regenerálódáshoz, megelőzéshez 

(Vajda–Vadas 1990a). 

1.1.2. Az egészségturizmus spektruma 

 

Bywater az egészségturizmus rendszerének összetettsége révén rávilágít a meghatározás fő 

kutatási problémájára, az eltérő véleményekre azt illetően, „hogy ez a szektor az 

egészségügyhöz vagy a turizmushoz tartozik, illetőleg, hogy a kettő összekapcsolható-e, s 

ha igen, milyen mértékben…” (Bywater 1990:52). 

Az egyes szakemberek rendszerében ténylegesen együttesen jelennek meg az 

egészségügyhöz és a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások. Porter és diákjai Thaiföld 

Egészségügyi Turizmus Klaszter vizsgálata 

(Porter−Harryono−Huang−Miyazawa−Sethaput 2006) során az ázsiai térség egészségügy 

és turizmus keresletének, kínálatának felvázolásában is ez a szemléletmód érződik. 

Tapasztalataik a 9. ábrában kerülnek összegzésre. 

 
9. ábra: Az ázsiai térség gyógy-/orvosi turizmus modellje Porter és diákjai (2006) megközelítésében 

Forrás: Porter−Harryono−Huang −Miyazawa− Sethaput (2006:17.) alapján saját szerkesztés, grafika: 

Gurbács Tamás 
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Porter és diákjai (2006) által szemléltetett ázsiai gyógy-/orvosi turizmus modell 

skálaszerűen érzékelteti az egyes kezelések egészségügyhöz, illetve turizmushoz való 

kapcsolatának erősségét. A modellben továbbá meghatározásra kerülnek az egyes 

kezelések fő fogadóterületei is. Véleményem szerint ez a modell jól tükrözi Smith−Puczkó 

sebészeti és terápiás gyógyturizmus szemléletét (itt részletesen: 1.1.1. Az egészségturizmus 

meghatározása). A fogalmi meghatározáson túl a fogadóterületek azonosításában – 

elsősorben a harmadik világ országai − is ugyanarra a következtetésekre jutottak (Smith–

Puczkó 2010). 

A budapesti Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI) 2009-ben az egészségügy és a 

turizmus szolgáltatások igénybevételének mértéke alapján a 10. ábra szerint határozta meg 

a hazai egészségturizmus fogalomrendszerét. A fogalomrendszer újdonságát jelenti az 

egészségügyi turizmus, mint alszektor meghatározása. 

 
 

10. ábra: Az egészségturizmus fogalmainak rendszere az ESKI megközelítésében 

Forrás: ESKI (2009:10) Kincses−Borbás−Michaliza alapján saját szerkesztés, grafika: Gurbács Tamás  

 

A hazai egészségturizmus tudományos igényű vizsgálatában komoly mérföldkőnek 

tekinthető Molnár 2011-es doktori értekezése. Külső szakértőként részt vett az Országos 

egészségturizmus fejlesztési stratégia (Aquaprofit 2007) kidolgozásában, illetve elmélyedt 

a Kelet-magyarországi fürdőfejlesztések hatásainak elemzésében (Molnár–Tóth–Kincses 

2009a, 2009b; Molnár 2010). Doktori disszertációjának egyik eredménye az 
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egészségturizmus értelmezéséhez kapcsolódó elméleti rendszere, amelyet a 11. ábra 

tartalmaz. 

Molnár értelmezésében a gyógy- és wellness turizmus mellett mint harmadik 

egészségturisztikai alappillér jelenik meg a medical wellness (Molnár 2011). 

A fenti rendszerek alapján a kutatási eredményeim között (16. ábra) szintetizálom az 

egészségturizmust meghatározó két fő szolgáltatást az igénybevételi arányukkal a 

napjainkban előtérbe kerülő test-lélek-szellem harmóniáját hangsúlyozó turizmus 

típusokkal.   

 
 

11. ábra: Az egészségturizmus értelmezése Molnár megközelítésében 

Forrás: Molnár (2011:28.) alapján saját szerkesztés, grafika: Gurbács Tamás 

 

1.1.3. Az egészségturizmus négy őselemen alapuló megközelítése 

 

Az egészségturizmus összetettségéből fakadóan, valamint hazánk kíváló termál-, ásvány- 

és gyógyvíz adottságainak következtében fontosnak tartom az egészségturizmus 
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terminológiájának feldolgozásán és meghatározásán túl a víz oly szempontú megismerését, 

mint Arisztotelész által meghatározott négy őselem egyike.  

 

A víz gyógyító erejéről, egy csodatóról már a Biblia Újszövetségében János 

Evangéliumából (Ján. 5,4) is értesülhetünk. A jeruzsálemi Bethesda nevű tóhoz az Úr 

időnként egy angyalt küldött, hogy vizét felzavarja. Aki ilyenkor elsőként lépett bele a 

vízbe, az meggyógyult.  A víz a fizikai tisztaság eszközén túl a lelki újjászületés, 

megtisztulás szimbóluma is. A víz az életet tápláló őselem, lemegy a mélybe energiát és 

tápanyagokat felvenni, majd felkerül a felszínre, a magasba, így vesz részt az élet energia-

körforgásában. Az újjászületés reményét jelképezik a gyógyhelyek csodatevő vizei (id. 

Fröhlich 1998).  

 

Lee (2004) kutatásai alapján az európai egészségügyi és wellnessmodell a négy őselem 

köré építhető. A négy elem a víz, a tűz, a föld és a levegő. A modell elemeit az alábbi 

kezelési eljárások, szolgáltatások jelentik. A termál-, gyógy- és tengervíz (thalassoterápia) 

szimbolizálja a víz elemet. A gőzfürdőket, gőzkamrákat és a szaunázást a tűz elem 

jelképezi. A levegő elemhez kapcsolódik a klimatoterápia és az oxigénterápia – a 

kristálytiszta hegyi és vidéki, valamint tengerparti levegőre fókuszálva. A föld elemet a 

számos különböző forrásból származó iszap, mint például a mocsarakból, lápokból, 

vulkánokból, tenger fenekéről származó iszap; a széna (alpesi wellnesstechnika); a 

gyógynövények és növényi kivonatok, a virágesszenciák, illóolajok (aromaterápia, 

fitoterápia, és nyugati herbalizmus); a klimatoterápia során felkeresett barlangok; a 

borterápia (vinoterápia) jelentik. Az egyes elemek közötti egyensúly megtalálását jelenti a 

Kneipp-kúra. A XIX. századi pap a hideg és meleg vizes fürdő váltakozó használatát, 

borogatást, gőzfürdőt, zuhanyfürdőt, pakolást, lábfürdőt, valamint gyógynövényes terápiát, 

egészséges táplálkozást, friss levegőt, napfényt és pihenést javasolt a betegeknek (Printz-

Markó et al. 2016). A 12. ábra hivatott rendszerezni a fent ismertetett Lee-féle négy 

őselemen alapuló európai egészségügyi és wellnessmodellt. 

A víz az élethez nélkülözhetetlen kémiailag tiszta állapotban színtelen – vastagabb 

rétegben halványkék −, szagtalan, íztelen folyadék. Jellemző tulajdonságai közé tartozik, 

hogy sűrűsége a hőmérséklettel nem változik egyenletesen. Mivel fajhője a közönséges 

anyagok között a legnagyobb, ezért ideálisan használható hűtésre és fűtésre. Állandó 

vegyület, ugyanis csak 2000°C-nál magasabb hőmérsékleten kezd alkotóelemeire bomlani. 

Teljesen semleges kémhatású folyadék. A Földön a leggyakoribb vegyület. Fontos szerepe 
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van a földfelszín fejlődési folyamataiban és az élővilág fenntartásában. A talaj és a levegő 

víztartalma biztosítja az életlehetőséget a növényeknek, az állatvilágnak és az embereknek. 

Az élő szervezetek nagyrészt vízből állnak, meghatározó szerepe van az anyagcserében, 

valamint az állandó hőmérsékletű állatok és az ember szervezetének hőszabályozásában 

(Új Magyar Lexikon 1962). 

 

12. ábra: A négy őselemen alapuló szolgáltatáshalmaz Lee európai egészségügyi és wellnessmodellje 

alapján 

Forrás: Lee (2004 in: Smith–Puczkó 2008) európai egészségügyi és wellnessmodellje alapján saját 

szerkesztés 

 

Az emberi szervezet legfontosabb alkotóeleme a víz. Testünk tömegének legnagyobb 

része, több mint a fele, vízből áll. Egy egészséges felnőtt ember napi 

folyadékszükségletének egyharmadát a szilárd táplálékok, kétharmadát a folyadékok 

fedezik. Ételeink 70-90 százaléka víz. A Föld felületének 71 százalékát borítja víz. Ennek a 

hatalmas vízkészletnek 97 százaléka tengervízként, több mint 2 százaléka sarki jégként és 

alig 1 százaléka édesvízként van jelen. Édesvízkészletünk nagyobb része felszín alatti, 

kisebb része felszíni folyók és tavak. Magyarország kiemelkedő méretű vízkészlettel 

rendelkezik. Felszín alatti vízkészletünk stratégiai fontosságú (Nádasi–Udud 2007). 

    Kneipp-kúra 

termálvíz 

gyógyvíz 

thalassoterápia 

 

VÍZ 

T     gőzfürdő 

Ű     gőzkamra   

Z         szauna 

LEVEGŐ 

klimatoterápia 

oxigénterápia 

iszap                               

alpesi wellness           F 

aromaterápia               Ö  

fitoterápia                   L  

barlangok                     D 

vinoterápia 

nyugati herbalizmus 
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Ahogy azt a 13. ábra is szemlélteti, hazánk területének túlnyomó többségén nyerhető 30°C 

feletti termálvíz (Czeglédi 1999). Nemzetközi kitekintésben Magyarország az első 5, 

termálvízben leggazdagabb ország közé tartozik. Japán, Izland, Olaszország és 

Franciaország után Magyarország a világ 5. termálvíz nagyhatalma (NTS-

Egészségturizmus vitaanyag 2005, Aquaprofit 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ábra: Az európai termálvízkészlet 

Forrás: ENSZ termálprojekt, 1977. 

 

 

A természet áldásából fakadó kitűnő adottságunk annak köszönhető, hogy az ország 

területén a geotermikus grádiens értéke a világátlag másfélszerese. A Föld belső 

hőmérséklete 100 méterenként átlagosan 3°C-kal növekszik, a növekedés ütemét nevezzük 

geotermikus grádiensnek. Magyarországon a felszíntől a mélybe haladva 100 méterenként 

átlagosan 5°C-kal növekszik a hőmérséklet. A hazánkat magába foglaló Pannon-

medencében a vékony, mindössze 24-26 km vastagságú földkéreg miatt pedig a forró 

magma közelebb van a felszínhez, így a kéregben rejtőző hévizek is magasabb hőfokúak és 

könnyebben elérhetőek (Gáspár 2009). 

Kiváló geotermikus adottságainknak köszönhetően hazánk egészségturisztikai kínálatában 

kiemelt figyelmet érdemelnek az ásvány-, gyógy- és termálvizeink. Ennek értelmében 

joggal állíthatjuk, hogy egészségturizmusunk a gyógyvízen alapul, tehát esetünkben a 
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hangsúly a vízbázisú egészségturizmuson van. Vizeink elsősorban mozgásszervi 

megbetegedések, bőrbetegségek, nőgyógyászati panaszok, keringési betegségek, 

emésztőszervi bántalmak gyógyítására és enyhítésére szolgálnak. 

Az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság adatbázisában 224 

ásványvizünk, 1289 termálforrásunk, 83 minősített gyógyfürdőnk, 270 gyógyvizünk és 34 

gyógyhelyünk került nyilvántartásra. Folyamatban van Szigetvár komplex 

gyógyhelyfejlesztése (Napi Turizmus Hírlevél, 2018. 05.05.). Az Országos 

egészségturizmus fejlesztési stratégia 2007−2014 következtetése és a fent említettek 

alapján megállapítható, hogy hazánk egészségturisztikai potenciálja a termálvízben rejlik 

(Printz-Markó 2010).  

 

Gellai (2004) megközelítésében a fürdő ősidők óta a testi és a lelki megtisztulás 

„szentélyét” jelképezi. A fürdés, a masszázs és az izzadás ősi technikái az 

egészségmegőrzés és gyógyítás hatékony módszereinek tekinthetők, melynek 

eszközhátterét az élet forrását jelentő víz, a fény (hő), a levegő (oxigén) és a föld (iszap, 

ásványok) biztosítja.  

Varga szerint az egészségturizmus alapja a kiváló minőségű és gyógyhatású gyógyvíz, 

melyhez hozzá kapcsolódik a hidroterápiás kúrákhoz kötődő gyógyító és turisztikai 

szolgáltatások összessége (Varga 2004).  

 

A fentiek értelmében és szintetizálásával, valamint Magyarország kedvező vízföldtani 

adottságai alapján kutatási eredményemként megalkotom „a négy őselemen alapuló 

vízbázisú egészségturizmus rendszerét” (18. ábra).  

 

1.2. Az egészségturizmus gazdasági hatásai 

 

Az egészségturizmus keresleti tényezőinek megismerését segíti ezen turizmustípus 

gazdasági hatásainak feltérképezése. A továbbiakban a jelentkező gazdasági hasznokat 

tárom fel.  

 

A világ egészségiparának becsült forgalma 2015-ös adatok alapján 5,5 milliárd dollár. A 

világ egészségturizmusa elérte a 100 milliárd dollárt. Éves szinten 9-10 százalékos globális 

növekedést mutat (Turizmus Panoráma Bulletin, 2015/178., Printz-Markó et al 2016).  
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Napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő turisztikai ágazata az egészségturizmus. 

Egyrészt azért, mert felismerték az emberek, hogy rohanó világunkban időt kell fordítaniuk 

saját magukra is, fel kell töltődniük energiával. Másrészt – kínálati szemszögből, a 

gazdaság felfedezte az egészségturizmusban rejlő lehetőségeket (Printz-Markó 2009).  

A turizmus egyéb típusaival összehasonlítva az egészségturizmus egyedi előnyeihez 

tartozik, hogy itt nem jellemző a szezonalitás negatív hatása, az átlagos tartózkodási idő a 

többi szabadidős (leisure) turizmus fajtához képest itt hosszabb, ebből kifolyólag és az 

igénybevett szolgáltatások jellegéből fakadóan a fajlagos költés átlagosan 30-35 

százalékkal magasabb.  Fontos hangsúlyozni a termelési-, a jövedelmi és foglalkoztatási 

multiplikátor hatását is. Az egészségturisták által elköltött minden újabb száz forint 167 

forintnyi pótlólagos termelést indukál. A turizmusban elköltött minden újabb 100 forint 

után a nemzetgazdasági munkajövedelmek 75 forinttal növekednek. Az 

egészségturizmusban létrejövő minden 100 új munkahely a nemzetgazdaságban további 

214 új munkahelyet hoz létre (Bánki–Lasztovica–Kovács−Ruszinkó 2004). Előnyei közé 

tartozik még szinergiahatása további turisztikai termékekkel úgy, mint konferencia-, 

MICE, vagy kulturális turizmus (Happ et al. 2011). A fürdőkomplexumok színvonalas 

felfejlesztése fontos feladat, hiszen az egészségturizmus, mint kínálati elem jól 

összekapcsolható más kiegészítő kínálati elemekkel (kultúra, történelem, bor, 

gasztronómia, természet, sport).  Az egyes kínálati elemek összehangolt fejlesztése 

hozzájárul a tartózkodási idő meghosszabbításához, a vendégek fajlagos költésének 

növekedéséhez (Printz-Markó 2008.a.).  

Rátz (2004) szerint az egészségturizmus fejlesztése hozzájárulhat az eltöltött 

vendégéjszakák számának és a vendégek fajlagos költésének növeléséhez. 

Magyarország egészségturizmusának növekvő jelentőségét igazolja, hogy minden 

harmadik, szállodában eltöltött vendégéjszaka gyógy- és wellness szállodában realizálódik 

(Napi Turizmus Hírlevél 2009/190, Boros et al 2011). Hazai gyógyszállodákban 2 546 

millió vendégéjszakát, wellness szállodákban további 5 millió vendégéjszakát regisztráltak 

a 2017-es évben. A gyógyhotelek bevételei pedig az elmúlt 4-5 évhez képest több mint 50 

százalékos növekedést mutatnak az elért 48 570 millió forinttal (Napi Turizmus, 

2018.03.05.). 

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) KSH adatbázisra támaszkodó 2017-es kutatása 

szerint a kereskedelmi vendégéjszakák több mint 45%-át a turisták fürdőhellyel rendelkező 

vidéki településeken töltötték. (https://mtu.gov.hu/cikkek/egeszsegturizmus, 2018.03.07.) 

https://mtu.gov.hu/cikkek/egeszsegturizmus
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Magyarországon az egészségturisztikai termékek piacra vezetése a 2000-es év második 

felében a Széchényi Tervvel kezdődött el. Az egészségturizmus magyarországi 

térhódításához nagyban hozzájárul, hogy az ország turisztikai marketingjéért felelős 

Magyar Turizmus Zrt. (MT Zrt.) (2016 óta Magyar Turisztikai Ügynökség) a 2003-as évet 

az egészségturizmus, 2008-at pedig a Vizek Évének szentelte, illetve 2011-ben is az 

egészségturizmusra fókuszált. Az ÚSZT 2011. január 15-től lépett életbe, összesen 1 000 

milliárd forintos kerettel. A hét kitörési pont közül az első helyen áll a Gyógyító 

Magyarország-Egészségipar fejezet 12 alprogramjával. Míg a Széchenyi Terv az 

infrastruktúra fejlesztését helyezte előtérbe, addig az ÚSZT a termálvízkészlet, a 

geotermikus adottságok jobb kihasználására, és az egészséget szolgáló iparágak 

összekapcsolására fokuszál. Újdonság, hogy a pályázók körébe bekapcsolódhattak az 

egyetemek és a kutatóintézetek is. A Széchenyi 2020 (2014−2020) elsősorban a 

gyógyhelyek fejlesztését, az energiahatékonysági pályázatokat támogatja 

(https://www.szechenyi2020.hu/, 2018.05.15.).  A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 

2030 (NTS 2030) ernyőjelleggel határozza meg a turizmus fejlesztésének legfontosabb 

irányait, az egyes részterületekre vonatkozó részcélokat és beavatkozásokat az alstratégiák 

szabályozzák majd. A négy legfontosabbnak tekintett altermék közül elsőként kerül 

nevesítésre az egészségturizmus. Az egészségturizmus két kiemelt fejlesztési területe a 

gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése és a medical (orvosi) turizmus szabályozási 

környezetének fejlesztése. Az orvosi (medical) turizmus jövőbeni központi helyen elfoglalt 

szerepét indokolja, hogy fő jellemzői közé tartozik a hosszabb tartózkodási idő, a 

magasabb 1 napra jutó fajlagos költés, a pácienst pedig gyakran kíséri rokon, családtag. Az 

országos szintű turisztikai márka és a desztinációs marketing- és értékesítési stratégia 

hangsúlyozza, hogy Magyarország turisztikai márkájának meghatározó eleme kell, hogy 

legyen a víz, mint erőforrás (Magyar Turisztikai Ügynökség 2016).  

Az Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia a magyarországi fürdőket három 

kategóriába sorolja (részletesen: 3. lábjegyzet). A hazai fürdőlétesítmények 

nemzetgazdaságra gyakorolt hatásának elemzése szempontjából komoly problémát jelent 

az adatszolgáltatás elhanyagolása 1993 és 2009 között. Az 1993-as évig, amíg a fürdők a 

vízművekhez tartoztak, megbízható adatokat szolgáltattak. Központilag szigorúan 

szankcionálták az adatszolgáltatás elmulasztását. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

által szervezett formájú, hivatalos statisztikai adatgyűjtés 2010. január 1-től valósul meg. 

Az adatbázis tartalmazza a fürdők főbb jellemzőit, forgalmát és a fürdők által nyújtott 

https://www.szechenyi2020.hu/
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szolgáltatásokat. Az egyes régiókra vonatkoztatva összesítésre kerültek a fürdők jellegük 

szerint (állandóan, idényszerűen üzemelő), a fürdők típusok szerint (gyógyfürdő, 

termálfürdő, élményfürdő, strand, uszoda, tanuszoda, egyéb fürdő), a medencék vízfelülete 

(m

), a fürdők személyforgalma (ezer fő; külön kiemeli az OEP támogatottak számát), a 

fürdők átlagos személyforgalma (ezer fő), a fürdők fürdőszolgáltatásból származó átlagos 

árbevétele (millió Ft), valamint azon fürdők száma, amelyekben igénybe vehető orvosi 

vizsgálat, gyógykezelés, egészségmegőrző wellness szolgáltatás, kereskedelem, 

vendéglátás, szauna és szépészeti szolgáltatás (fodrász, stb.) van.  

A KSH vonatkozó adatbázisa alapján a nyugat-dunántúli régió jellegzetességeit az 1. 

táblázat számadatai mutatják meg. A 2010-es évben összesen 390 fürdő üzemelt, amelyből 

59 a vizsgált Nyugat-dunántúli régióban található. A 2011-es és a 2013-as évek egyaránt 

kapacitásbővülésről tanúskodnak. A fürdők típusok szerinti összegzése némi átfedést 

mutat, ugyanis egy fürdőlétesítmény egyszerre több fürdőtípushoz is tartozhat.  

 fürdők 

száma 

fürdők átlagos napi 

befogadóképessége 

(fő) 

medencék 

átlagos 

vízfelülete 

(m

) 

fürdők fürdőszolgáltatásból 

származó átlagos árbevétele 

(millió Ft) 

2010 42 1380 165 115 

2013 51 1889 261 83 

2016 44 1231 273 97 
 

1. táblázat: KSH részadatok 2010−2016. A nyugat-dunántúli fürdők főbb jellemzői 

Forrás: KSH jelentés alapján saját szerkesztés 

Az MFSZ saját tagjai körében végzett kutatásai alapján (2010) elmondható, hogy a hazai 

fürdők éves nettó árbevétele 2008-ban meghaladta az 50 milliárd forintot. Az egy 

alkalmazottra jutó belépők számából kalkulálható átlagos statisztikai állományi létszám 

3500 fő. Ennek értelmében közvetlenül körülbelül 8000 főt foglalkoztatnak a fürdők. A 

fürdőkre épülő kiszolgáló létesítmények − mint például a szállodák, éttermek − ennek a 

többszöröséhez járulnak hozzá. Fontos kiemelni, hogy a fürdőlétesítmények összes 

adóbefizetése éves szinten 18 milliárd forint körül volt 2008-ban. A minősített gyógyvízzel 

rendelkező helyszínek esetében az egészségbiztosítás által támogatott (OEP-támogatás) 

kezelésekből keletkező árbevétel esetében csökkenés tapasztalható. Az OEP-támogatások 

csökkenésével párhuzamosan megfigyelhető a vendégforgalom kismértékű csökkenése és a 

támogatott kezelések igénybevételének nagymértékű csökkenése. Ezer fürdőbelépőre 

2006-ban 300 darab, 2008-ban 240 darab gyógyszolgáltatás jutott. Ennek következtében 
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egyértelmű árbevétel-csökkenés mutatható ki. A gyógyszolgáltatások értékesítéséből 

származó árbevétel 2008-ban 6,5 milliárd forint körül alakult. Az éves árbevételnek 

átlagosan 8 százalékát teszi ki ez a terület. A nemzetközi jelentőségű fürdőlétesítmények 

2009-es látogatóforgalma meghaladta a 9,5 millió főt. Az országos és regionális 

jelentőségű fürdők 9−10 millió látogatót fogadtak. A lokális jelentőségű 

fürdőlétesítmények pedig 4,5−5 millió főt. Összességében 23−24,5 millió fő látogatót 

regisztráltak a hazai fürdők. Az elmúlt időkben számos milliárdos nagyságrendű 

szálláshely-beruházás és a vendéglátás minőségi fejlesztésére irányuló, valamint 

önkormányzati infrastrukturális beruházás valósult meg a fürdők működésének 

következtében. Mindezek érzékeltetik a fürdőlétesítmények területi fejlődésre, a 

gazdaságra, és a társadalomra gyakorolt hatásait. A 2. táblázat vázlatosan szemlélteti ezen 

széleskörű társadalmi, és gazdasági hatásokat. 

Fürdőlétesítmények gazdasági hatásai Fürdőlétesítmények társadalmi hatásai 

turizmus javítja a lakosság egészségügyi állapotát 

munkahelyteremtés emeli a lakosság életminőségét 

hozzájárul az állami és önkormányzati 

adóbevételekhez 
egészségtudatos életmódra nevel 

további beruházásokat generál közösségépítés 

 
2. táblázat: Fürdőlétesítmények gazdasági és társadalmi hatásai 

Forrás: MFSZ kutatás (2010) alapján saját szerkesztés 

A fürdők gazdaságban betöltött szerepének egyre nagyobb felismerését és elismerését 

mutatja, hogy a kormány gazdaságpolitikája kiemelt figyelmet mutat a turizmus, az 

egészségturizmus irányába. Az említett hatásokon (2. táblázat) túl ez annak köszönhető, 

hogy az egészséges életmód egyre inkább átszövi a mindennapokat, nem divatfüggő. Tehát 

tartós és folyamatosan bővülő szükséglet, keresletet teremt. Továbbá hazánk kedvező 

adottságokkal, évszázadokra visszanyúló tradicionális fürdőkultúrával és 

egészségturisztikai kínálatunk nemzetközileg kedvező ár-érték aránnyal rendelkezik; 

valamint az egészségturizmusra jellemző a hosszabb átlagos tartózkodási idő, a magasabb 

költés, a magasabb színvonalú szolgáltatások és a kisebb szezonalitás. Az MFSZ 

számításai alapján (MTI 2014) minden, a hazai fürdőkben elköltött forinthoz 2,60 forint 

egyéb költés társul. Az egyéb költések olyan további szektorokban generálnak 

forgalomnövekedést, mint például a közlekedés, a vendéglátás, a szálláshelyek és a 

beszállítók. A fürdőlétesítménnyel rendelkező települések szállodáiban a nyári 
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csúcsszezonon kívül a hosszú hétvégékre érkezik a legtöbb foglalás. Megfelelő marketing 

esetében az olyan programok, mint például a Víz világnapja, a Strandok éjszakája és a 

Magyar Fürdőkultúra napja, az átlagosnál több fürdővendéget vonzanak.  

Előnyös helyzetben vannak azok a fürdőkomplexumok, amelyek esetében a fürdő és a 

szálloda egymás mellett helyezkedik el. Kiemelt pozícióval rendelkeznek azok, amelyek 

között biztosított a közvetlen átjárási lehetőség. Ebben az esetben jellemző, hogy a 

gyógyászati szolgáltatások egy részét a fürdőben biztosítják a vendégek részére, és a 

szálloda épületében ki sem építik a gyógyászati, wellness szolgáltatások teljes vertikumát. 

Az érintetteknek – fürdő, szálloda, vendég − mindez kölcsönös előnyöket nyújthat, hiszen  

még a legkiválóbban felszerelt és kiépített gyógyszállodák sem mindig tudják azt a sokféle 

szolgáltatási lehetőséget biztosítani, ami egy fürdőkomplexumban rendelkezésre áll (Albert 

Tóth 2011). A fürdők által generált gazdasági, társadalmi és kulturális hatások konkrétabb 

megismerésének érdekében többéves szakmai tapasztalattal rendelkező egészségturisztikai 

szakemberek (10 fő) körében interjút bonyolítottam le. Az egymást támogató hatások, azaz 

a szinergiahatások értékelését tartalmazza a 3. táblázat. 

Az általam megkérdezett egészségturisztikai szakemberek úgy vélik, hogy egy 

fürdőlétesítmény működése az adott településen leginkább a gazdaságra van hatással. 

Legerősebb gazdasági hatása, hogy a településen működő további szolgáltatók számára 

vendéglétszámot, bevételt növel. Az említett elsődleges hatás után második legfontosabb 

hatásként jelenik meg a szezonalitás csökkentéséhez való hozzájárulás, valamint a helyi 

lakosság életminőségének és életszínvonalának javítása. A további egymást támogató 

hatások tekintetében a település versenyképességének erősítésére gyakorolt hatás 

érzékelhető. 

Az interjúkba bevont egészségturisztikai szakemberek rangsorolása szerint a 

fürdőlétesítmények gazdasági, társadalmi és kulturális hatásai közül a legkevésbé erős 

hatást jelenti a képzési intézményekre gyakorolt hatás a speciális szakmák iránti szükséglet 

tekintetében.  

A mélyinterjúalanyok által kevésbé erős befolyásoló tényezőként definiált hazai lakosság 

egészségi állapotára gyakorolt hatás összhangban van Michalkó és Rátz azon kutatási 

eredményével, hogy a számos hazai egészségturisztikai fejlesztés ellenére sem javult a 

hazai lakosság fizikális és mentális egészsége (Michalkó–Rátz 2011)
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Szinergiahatás 1=legfontosabb, 5=legkevésbé fontos 

S
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d
 

A
 

B
 

I J D
 

E
 

C
 

F
 

G
 

H
 

településen lévő további szolgáltatók 

számára vendéglétszámot generáló, 

bevételt növelő hatás 

1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1. 

a helyi lakosság életminőségének 

javítására gyakorolt hatás 
1 1 1 3 4 2 2 1 2 1 2. 

a helyi lakosság életszínvonalának 

javítására gyakorolt hatás 
1 1 1 3 3 1 2 2 1 3 2. 

szezonalitás csökkentésére gyakorolt 

hatás 
2 1 1 4 1 1 2 2 3 1 2. 

a település versenyképességének 

erősítésére gyakorolt hatás 
1 1 2 5 2 2 1 1 3 1 3. 

munkahelyteremtő/ munkahelymegtartó 

hatás 
2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 4. 

adóbevételek (IFA, ÁFA, HIPA, SZJA, 

ingatlanadó) növekedésére gyakorolt 

hatása 

1 1 3 4 3 1 2 2 2 1 4. 

a település turisztikai infrastrukturális 

fejlődésére gyakorolt hatás 
3 2 1 4 2 1 1 2 3 2 5. 

a település arculatformálására gyakorolt 

hatás 
2 2 2 4 2 1 2 2 3 1 5. 

további turisztikai beruházások, 

fejlesztések ösztönzésére gyakorolt hatás 
3 3 1 4 2 1 1 1 3 3 6. 

helyi közösségépítő hatás 1 2 2 3 4 2 1 3 4 1 7. 

speciális szakmák megjelenésére 

gyakorolt hatás 
4 1 1 4 2 2 2 2 5 1 8. 

egészségtudatos életmódra nevelő hatás 3 3 1 4 3 2 2 1 2 3 8. 

partnerségek kialakulásának ösztönzésére 

gyakorolt hatás 
3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 8. 

a magyar lakosság egészségi állapotára 

gyakorolt hatás 
2 3 2 3 4 2 3 1 2 3 9. 

a település általános infrastrukturális 

fejlődésére gyakorolt hatás 
3 3 1 5 2 2 1 2 4 2 9. 

helyi értékek, hagyományok ápolására 

gyakorolt hatás (pl.: helyi 

gyógynövényekre épülő kúra,…) 

3 1 2 3 4 2 3 3 3 1 9. 

további egyéb beruházások, fejlesztések 

ösztönzésére gyakorolt hatás 
2 2 2 5 4 3 1 2 3 2 10. 

képzési intézményekre gyakorolt hatás a 

speciális szakmák iránti szükséglet 

következményében 

4 3 2 3 4 2 3 3 4 1 11. 

egyéb: nemzetközi imázs 
 

2 
        

12. 

 
 3. táblázat: Adott fürdő lehetséges gazdasági, társadalmi és kulturális hatásai egészségturisztikai 

szakemberek véleménye alapján 

Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés 

 

Az MFSZ saját adatgyűjtésén alapuló forgalmi adatok alapján megállapítható, hogy a 

2013-as év első 8 hónapján 9,3 millió fő fürdővendéget regisztráltak. Ez lényegében 
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megegyezik a 2012-es év ugyanezen időszakával. A fürdők regisztrált nettó árbevételében 

azonban eltérés mutatkozik. A vizsgált időszakra vonatkozó hiteles számadatok szerint a 

2013-as 24 milliárd forint 6,9%-kal meghaladja az előző évit. Ebből arra lehet 

következtetni, hogy az átlagáremelést elfogadta a felvevőpiac. A SZÉP-kártya 

forgalomban is jelentős növekedés érzékelhető. A 24 milliárdos nettó árbevételhez 1,36 

milliárd forinttal járult hozzá a SZÉP-kártya forgalom. A 2012-es év azonos időszakához 

képest ez 218%-os emelkedést mutat (Szebeni 2014). A legfrisebb adatok alapján 2014-

ben a magyarországi fürdőkben 40 millió vendég 110 milliárd forintot költött (Szebeni 

2015). 

A hazai termálfürdőipar 2014-re szóló teljesítménymutatóit az MFSZ és a The Tourism 

Observatory első alkalommal közösen készítette el. A mutatószámok négyféle adatbázis 

átvizsgálásából származnak. A KSH, az OEP, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat (ÁNTSZ) Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 

(OGYFI) adatbázisaiból, valamit az MFSZ saját kutatásain alapuló adatokból. A kiemelt 

adatok infografikában (11. számú melléklet) kerültek összesítésre. Az adatfeldolgozás 

nehézségét jelenti, hogy míg a KSH adatbázisában 584 hazai fürdő szerepel, addig az 

MFSZ nyilvántartásában 201 turisztikai jelentőségű gyógy- és élményfürdő, aquapark, 

strandfürdő van. Az MFSZ 15 nemzetközi, 45 országos és 141 helyi jelentőségű 

létesítménnyel számol. A 141 helyi jelentőségű fürdő közül megközelítőleg 50 létesítmény 

kizárólag nyáron üzemel. A KSH és az MFSZ adatbázisának eltérőségét az adja, hogy az 

MFSZ az uszodákat és a szállodákhoz köthető fürdőket nem vette figyelembe az 

összesítéshez. Az elmúlt években 6 új hazai helyszín kapott gyógyhely minősítést. Ebből 

kifolyólag a 2014-es nyilvántartásban már 19 gyógyhely szerepel. A gyógyfürdő 

létesítmények számában is növekedés következett be. Összesen 86 gyógyfürdő szerepel az 

adatbázisban. Ez a változás annak köszönhető, hogy több létesítménynél is bevezetésre 

kerültek a gyógyfürdőszolgáltatások. Az MFSZ adatbázisában lévő 201 fürdő nettó 

árbevétele 45,9 milliárd forint és az összes látogatószám 35,3 millió fő. A forgalom 60 

százaléka és a bevételek 58,9 százaléka a nyári szezonban realizálódott. A nyári szezonban 

368.000 négyzetméter, a téli szezonban pedig 256.000 négyzetméter vízfelület áll 

rendelkezésre. A fürdőlátogatók átlagosan bruttó 1700 forintot költenek. Az átlagköltés itt 

magában foglalja a létesítmény belépőjegyárát és az igénybe vett külön egyéb 

fürdőszolgáltatásokat. A differenciált belépőjegykínálat és a forgalomélénkítő akciók 

következtében alacsony az egy főre jutó átlagár. Az MFSZ főtitkára, Juhász Szabolcs 
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szerint a hazai fürdők többsége az árkialakításnál alulértékeli a szolgáltatásait, óvatosan 

kezeli az áremelést, és a több fürdővendég elérése érdekében inkább az olcsóbb 

árkialakítást választja. A fürdők 13 100 főnek biztosítanak munkalehetőséget. A SZÉP-

kártyával történő fizetések esetében emelkedés mutatkozik. Míg 2013-ban ez 1,36 milliárd 

forintot tett ki (Szebeni 2014), addig a 2014-es évben 2,5 milliárd forintot ért el. A SZÉP-

kártyát fürdőjegyre és fürdőszolgáltatásra lehet igénybe venni. Ezt a 2014-es évben a 

fürdőlátogatók jellemzően a fürdőbelépő megvásárlására használták fel. Az OEP által 

támogatott kezelések forgalma 4,3 milliárd forintot tett ki, ez 6,83 millió kezelési esetet 

jelent. A kezelések számában és forgalmában évek óta nincs érdemi változás. A 

fürdőgyógyászati szolgáltatások árbevétele 5,5 millárd forint (Turizmus Panoráma Bulletin 

2015/181.). 

A 2017-es évben összesen 41 096 millió vendéget fogadtak a hazai fürdők (Napi Turizmus, 

2018.03.05.).  

A KSH adatai alapján (4. táblázat) az alábbiak szerint alakult a legjelentősebb, 

termálfürdővel rendelkező települések vendégforgalma. Látható, hogy az első 5 település 

az országos rangsor top 10 helyezettje között szerepel.  

Település 

2014 2015 2016 2017 

Vendégéjszakák száma 
Országos 

rangsor 

Külföldi 

vendégek 

aránya 

Hévíz 987 367 972 465 1 056 234 1 130 399 2. 47,9% 

Hajdúszoboszló 803 671 862 765 934 895 956 292 3. 28,9% 

Bük 679 835 675 063 702 882 742 016 4, 58,6% 

Zalakaros 428 900 475 869 500 319 554 271 7. 18,9% 

Sárvár 452 496 458 749 485 683 483 782 8. 53,7% 

Gyula 357 516 355 132 358 399 388 510 12. 12,2% 

Egerszalók 186 543 187 460 198 791 204 084 22. 9,3% 

Harkány 155 333 160 776 192 206 184 734 24. 18,8% 

Cserkeszőlő 126 006 130 477 148 395 149 795 29. 5,7% 

Berekfürdő 88 694 100 796 110 796 117 807 35. 16,8% 

Hegykő 102 220 105 096 108 330 108 328 43. 64,9% 

Bogács 87 812 92 791 97 608 106 218 44. 19,6% 
 

 
4. táblázat: A legnagyobb vendégforgalommal rendelkező termálfürdős települések rangsora a 

vendégéjszakák száma alapján 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis alapján saját szerkesztés 
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A rangsorban azok a települések szerepelnek, amelyeknek turisztikai bevétele elsősorban a 

termálvízhez kapcsolódik. Annak ellenére, hogy a legtöbb vendégéjszakát Budapest 

regisztrálta; nem szerepel a listán, mert a turizmushoz kapcsolódó bevételei legnagyobb 

részben nem a termálvíz kínálatához kapcsolódnak. Ugyanezen indok miatt nem szerepel a 

rangsorolásban például Siófok és Sopron sem.  

Jelen kutatáshoz kapcsolódó három település – Bükfürdő, Kehidakustány, Lipót – 

fürdőlétesítményeinek és szálláshelyeinek vizsgálata szoros összefüggést mutatnak, hiszen 

a rendelkezésre álló szálláshelyek a turisztikai szuprastruktúra fontos elemét jelentik. 

Ezáltal lehetővé teszik a vendégek hosszabb idejű tartózkodását, és a magasabb 

bevételtermelő képességet az adott településen. A viszonylag kisebb, alacsony állandó 

lakónépességű településeken a helyi lakosság és a regionális vonzáskörzetben élők, mint 

korlátozott potenciális vendégkör, nem feltétlenül lenne elegendő a fürdők nyereséges 

működéséhez, hosszabb távon, fenntartható módon (Printz-Markó – Albert Tóth 2018). 

Mindhárom településen működik panzió, üdülőház, egyéb szálláshely kategóriába 

sorolható szálláshely. Bükön, Lipóton kemping is üzemel. A vizsgált három település 

szálláshelyi kapacitásait és struktúráját elemezve megállapítható, hogy Bük kiemelkedik a 

mezőnyből. Bükfürdőn 18 szálláshelyen, 1344 kiadható szoba található. Kehidakustányban 

6 szálláshelyen 180 szoba, Lipóton 5 szálláshelyen 100 szoba várja a vendégeket. A büki 

szálláshelyek kínálata a legváltozatosabb. A település 9 szállodájából három minősített 

négycsillagos szálloda, kettő minősített gyógyszálloda (ÁNTSZ 2017). Bükön országos 

szinten is jelentős mennyiségű a kiadható férőhely kapacitás (5366 férőhely). Ennek kicsit 

több mint tíz százaléka található Lipóton és Kehidakustányban, ahol 629 illetve 541 

férőhely áll rendelkezésre. Az éves szobakapacitás kihasználtság Bükön 2017-ben 68%-os 

volt. Ugyanez a mutató nem érte el az ötven százalékot Kehidakustányban (49%) és 

Lipóton (46%) (KSH 2018).  

Bük kiemelkedik a három vizsgált település közül a vendégéjszakák számának és a 

bevételek mértékének tekintetében, de a relatív mutatószámok, a hatékonyságot mérő 

mutatók már Kehidakustány és Lipót eredményességét, sikerét is igazolják. A legkisebb 

kapacitásokkal rendelkező és a legkevesebb vendégéjszakát realizáló Lipóton, a bevételi 

oldal tekintetében hatékonyabban üzemelnek a szálláshelyek. Magasabb átlagárakat tudnak 

elérni a kiadott szobáknál (amelyet ugyan az alacsonyabb foglaltsági mutató leront egy 

kicsit). A fürdőtelepülések szálláshelyei jelentős mértékben hozzájárulnak az adott 

település turizmusához, a fürdőkomplexumok sikeres működéséhez, a terület fejlődéséhez. 
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Mindegyik településen szükség van további összehangolt turisztikai fejlesztésekre a 

fenntartható fejlődés, a szezonalitás csökkentésével a kiegyensúlyozott négy évszakos 

turizmus érdekében (Printz-Markó – Albert Tóth 2018).  

1.3. Az egészségturizmus nemzetközi és hazai trendjei 
 

Az egészségturizmus keresleti és kínálati tényezőinek további megismerését segíti a 

fogyasztók, azaz a turisták elhelyezkedésének vizsgálata. Ennek értelmében, illetve a 

primer kutatás megalapozásához felmérem az ágazat keresleti, valamint kínálati trendjeit, 

célpiacait. 

 

Rátz két tendenciában látja az egészségturizmus iránti keresletnövekedést. Egyfelől a testi-

lelki egészséget romboló stressz és a civilizációs betegségek növekedésével párhuzamosan 

erősödik az igény a feszültségcsökkentést nyújtó szolgáltatások iránt. Másfelől a „baby 

boom” generáció eljutott abba az életciklus szakaszba, hogy egyre inkább igényli az 

egészségjavító, egészségmegőrző kezeléseket. Ez a fogyasztói csoport viszonylag nagy 

létszámú és magas diszkrecionális jövedelemmel rendelkezik. A fokozatosan fiatalodó 

vendégkör nemzetközi szinten általános jelenség. Mindezekhez kapcsolódik a wellness 

szektor bővülése (Rátz 2004). A wellness turisták jellemzően középkorúak. Elsősorban 

házastárssal, partnerrel vagy baráttal utaznak. Főként nők alkotják a vendégkörét. 

Megfigyelhető a férfiak és a több generációs wellness utazások arányának növekedése. Az 

igénybevevőket rendszerint magasabb fizetőképesség jellemzi. Kis mértékben 

támaszkodnak az állami támogatásra. Ezzel szemben a gyógyturizmus fogyasztói köre 

jellemzően alacsonyabb fizetőképességű. Ennek értelmében az állami támogatások, 

valamint az egészségbiztosítók általi kezelés- és tartózkodás költségeinek fedezése 

nagyobb arányban vannak jelen, mint a wellness turizmus esetében. A gyógyturisták fele-

fele arányban nők és férfiak, valamint jellemzően az idősebb korosztály tagjai, illetve a 

betegek. A betegségek életkortól függetlenül kialakulhatnak. Vannak olyan létesítmények, 

amelyek kifejezetten a gyermekek gyógyításával foglalkoznak. A gyógyturisták jellemzően 

házastárssal, partnerrel vagy egyedül utaznak. A kísérők részére hangsúlyosan 

megjelennek a szabadidős programok. A fejlett világ elöregedése a gyógyturizmus 

fontosságát prognosztizálja. 

Az Österreich Werbung 2015-re szóló előrejelzésének értelmében (Sugataghy 2008) a jövő 

európai turistái évente többször választanak élménydús rövidebb üdüléseket, és a saját 

igényeiknek megfelelően állítják össze az interneten utazásukat. A turisták tipizálása 
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értelmében az egyes fogyasztói célcsoportok olyan fantázianévvel rendelkeznek, mint a 

„forever young”, a „diszkont és prémium közötti réteg”, az „aranyifjak és a fogyasztói 

elit”.  

Az egyes korosztályok főbb ismérvei alapján a nyugdíjasok tekinthetők a nyugat-európai 

turizmus meghatározó fogyasztói célcsoportjának. Az egyre növekvő elöregedő társadalom 

ideálja az ifjúság. „Társadalmi parancsnak” számít az egészség megőrzése, az ifjúság 

látszatának fenntartása. Igényesek és tapasztalt utazóknak számítanak. Igénylik az olyan 

többletkomfortot, mint például a síterep melletti termálfürdőzés lehetősége és a 

kifogástalan orvosi szolgáltatások. Külső megjelenésüket tekintve sportosak, karcsúak és 

napbarnítottak. Az öreg és nyugdíjas jelző használata helyett a „forever young” 

megnevezés kerül előtérbe.  

A középréteg, a diszkont és a prémium kategória között helyezkedik el. Nagy lehetőséget 

képviselnek a turizmus piacán. Azokat a desztinációkat részesítik előnyben, amelyek a 

természetben igénybevehető ingyenes szabadidő eltöltési lehetőségeket kínálják. Ide 

sorolhatók például a gyalogtúrák, a kerékpárutak, a nordic walking és a tengeri fürdőzés. 

A magának mindent megengedő, azonban kevés szabadidővel rendelkezők az aranyifjak és 

a fogyasztói elit csoportja. Az aranyifjak közé olyan fiatalok tartoznak, akik jól keresnek, 

kerülik a kötöttséget, kedvelik az eredetiséget és jellemzően szinglik. Jelszavuk a 

kreativitás és az akció. Mivel gyorsan virtuális közösségeket alktotnak, ezért elsősorban az 

interneten keresztül lehet őket megszólítani. A jövő prémiumtermékeit órákba sűrített 

élménykivonatok révén érik el. Ennek értelmében előnyben részesítik a hegymászást, a 

korallzátonyok felfedezését, ételspecialitások főzését és a műemlékek felkeresését. A 

fogyasztói elit a mások számára elérhetetlen exkluzivitást keresi. Szabadidejét 

előszeretettel egészségi állapota ellenőrzésére, karbantartására fordítja. Ebből kifolyólag 

időnként a külvilágtól távoli helyeken, kolostorokban meditációval töltődik fel.  

A turisztikai kínálat összeállítását az utazási irodák helyett a „szabadidőbrókerek, 

élményszervezők” látják el. A „szabadidőbrókerek” az interneten fellelhető termékek 

sorából állítják össze ajánlataikat személyre szabottan az egyes turisták számára. 

Tevékenységük során a fő szempont az, hogy minimális időben maximális élményt 

biztosítsanak. A turisztikai termékek közül a wellness rendelkezik a legnagyobb 

húzóerővel. A wellness kínálatának túl kell mutatnia a szaunák és a pezsgőfürdők világán. 

Az olyan desztinációknak van jövőjük, ahol például az általános orvosi felülvizsgálatot 

összekapcsolják a fürdőkkel, a fogászatokkal és a szépségsebészetekkel.  
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A Turizmus Jövőkutató Intézet kutatási eredményei azt prognosztizálják, hogy a 

gazdaságilag fejlett országok lakosságának mintegy fele lépi át ötvenedik életévét az 

előttünk álló hat év során. Az európaiak elöregedő, de tehetős államokban élnek. (Napi 

Turizmus Hírlevél, 2014.06.11.) Az idősebb korosztály turizmusba történő bevonását az 

Európai Unió pályázatokkal is támogatja. (Napi Turizmus Hírlevél, 2014.04.28.) 

 

A European Travel Commission 2012-es trendjelentése hangsúlyozza a turisták növekvő 

tudatosságát. A jelenség előfutárának tekinthető az Albel-féle spa-piramis (2006) (5. ábra). 

Az ETC által megfogalmazott trend az egyedi, „mélyebb” élmények átélését és az 

önfejlesztést, önmegvalósítást mint motivációs tényező megjelenését jelenti. Az életstílus 

változásával előtérbe kerül például az összetett és intenzív élménykínálat, valamint a 

gyógyászati szolgáltatások mint utazási motivációs elem (ETC 2012).  

Az életstílus megváltoztatása kapcsán Böjte atya (2013) kifejti, hogy napjainkban az 

emberek nagyon sokat foglalkoznak a fizikai testük, belső szerveik megtisztításával, 

méregtelenítésével. Ebből kifolyolag különböző kúrákat alkalmaznak, nehéz gyakorlatokat 

végeznek és átszervezik a mindennapi életüket. 

Manlga arra mutat rá, hogy a wellness utazások túlnőtték a spa létesítmények világát. Az 

olyan lélekkel teli élményt nyújtó spa desztinációk kerülnek az utazók érdeklődési körébe, 

amelyek egyesítik a jól-lét (well-being), a fitness, valamint a test-lélek kapcsolatát 

(Kenney 2015). A wellness turisták elmozdultak a passzív szemlélő szerepükből. Nyitottá 

váltak a felkeresett desztináció helyi specialitásainak és szokásainak megismerésére. A 

stressz csökkentésére, a kulturális részvételre, a fizikai aktivitásra, a lokális gasztronómiára 

és a lélek dimenziójának erősítésére fókuszál a kínálat. Ennek értelmében a szolgáltatók 

arra öszpontosítanak, hogy hogyan tehetik az igénybevevők testi-lelki-szellemi szintjén 

előnyössé a kínálatukat. Ennek fényében például a Westin szállodák egy saját wellness 

mozgalmat hoztak létre azzal a céllal, hogy vendégeiket részletesen tájékoztassák, és 

ezáltal közelebb vigyék őket a különböző wellness lehetőségekhez. 

A „The Tourism Observatory for Health, Wellness and Spa” kutatócsoport az Észak-

Amerikára kiterjedő 2015. évre szóló egészségturisztikai és wellness előrejelzése szerint 

kiemelt figyelmet kell szentelni a családok, baráti társaságok és férfiak igényeinek. A 

helyszínen és épületen túlmenően a teljes koncepcióban való gondolkodásmód, az 

egyszerűségre való törekvés ildomos. (Napi Turizmus, 2014.04.17.) 

Rátz szerint az egészségturizmus piacán belül a wellness szolgáltatások iránti dinamikus 

keresletnövekedés arra vezethető vissza, hogy egyre gyakoribb az egészségturisztikai 
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szolgáltatások összekapcsolása egyéb turisztikai termékekkel. Kiemeli, hogy legfőképpen a 

golf és síközpontok, valamint a nemzetközi hajótársaságok alkalmazzák ezt a lehetőséget 

(Rátz 2004). 

Adott desztináció komplex szolgáltatáskínálatának fontosságát a hazai területfejlesztési és 

turisztikai tanácsadó, Károly is már korábban kiemelte. Fejlesztési trendként jelöli meg a 

híres magyar fürdőtelepülések esetében az olyan multifunkcionális központok tervezését, 

amelyek komplett szórakozási lehetőséget, kulturális programokat kínálnak. Véleménye 

szerint ez azonban nem csak egy településen belül oldható meg, hanem több település 

összefogásával is elképzelhető. Települések közötti együttműködés esetében az egymással 

összekapcsolható turisztikai termékeket az egyes helyszínek megoszthatják egymás között 

(Károly 2007). Meglátásom szerint a jövőben ez hozzájárulhat a klaszterszemlélet 

erősítéséhez. Ahogy az Österreich Werbung 2015-re szóló előrejelzése (Sugataghy, 2008), 

úgy Károly is kiemeli, hogy az egészségtudatosság erősödésével párhuzamosan növekszik 

az egészségturisztikai szolgáltatások iránti kereslet. Továbbá a természetközeli turizmus 

iránti keresletnövekedés hátterében is az egészségtudatosság ismerhető fel. Mindkét 

trendjelentés kiemeli a kerékpáros turizmus terjedését.  

Károly és az Österreich Werbung mellett Várhelyi szintén az egészség szempontjainak 

felértékelődését, az intenzív innovációt, a fogyasztói szokások átalakulását és a 

komplexitást tartja a modern egészségturizmus legfőbb trendjének. Annak ellenére, hogy a 

wellness markáns térhódításához viszonyítva a klasszikusan definiált gyógyturizmus 

visszaszorulóban van, a medical wellness gyorsan fejlődik. Az egészségturizmushoz 

kapcsolódó meghatározásokhoz visszautalva itt fontos megjegyezni, hogy a medical 

wellness bizonyos szempontból kapcsolódik a gyógyturizmushoz és az orvosi turizmushoz 

(medical turizmus). Várhelyi a szakmai háttéranyag hazai vonatkozásában kiemeli, hogy az 

egyes orvosi turizmusfajták fejlesztése mellett a medical wellness fejlesztésével a felső 

fogyasztói szegmensek célozhatók meg. A fogászati turizmusnál is ígéretesebbnek 

mutatkozik az orvosi turizmus. Ahhoz, hogy az egészségturizmus a magyar gazdaság 

valódi húzóágazatává válhasson, a kezelések esetében szükséges elérni a profitnövelést. Az 

ágazat bevételnövekedése mellett a hazai jövedelmezősége sikeres termékfejlesztéssel, 

exportálható komplex termékek és márkák kialakításával érhető el. Világjelenség, hogy a 

kezelések körében jön létre a legnagyobb profit. A kezelések és a spa brandek kapcsolatára 

jellemző, hogy az egyes létesítmények egyre inkább világcégek márkázott termékeit 

használják. Az iparági bevételek alapján Magyarország csak a középmezőnyben 

helyezkedik el, és az új tendenciában, az exportban gyakorlatilag nem vesz részt hazánk. 
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Várhelyi lényegében a világtrendekre épülő fürdővárosi, a fürdők komplex 

jövedelmezőségére tekintettel lévő fejlesztések megvalósítása mellett a modernebb 

marketingmunkában látja az előrehaladás lehetőségét. Véleménye szerint az iparág 

nemzetközi vérkeringésébe való bejutását segíti a kapcsolatépítés, valamint a képzési 

anyagok, a spa foglalási és promóciós rendszerek fejlesztése, illetve a drasztikusan 

újraértelmezett formájú és méretű termékfejlesztés (Várhelyi 2012).  

Ruszinkó a hazai egészségturisztikai desztinációkat arra inti, hogy az egymás közötti 

versenyezés helyett inkább a saját célcsoportjaik meghatározására koncentráljanak. Ehhez 

elengedhetetlen a természetes gyógytényezőkön alapuló kínálat kialakítása. A profil 

meghatározását segítik az egészségmegőrző, gyógyító és rehabilitációs szolgáltatások. 

Véleménye szerint a wellness és élményfürdő szolgáltatások kialakítása is indokolt lehet, 

azonban azok áltál nem lehet egyedivé válni (Turizmus Panoráma Bulletin, 2015/230.). 

Várhelyi mellett Rátz is hangsúlyozza az egészségturizmus kínálati oldalán a magas 

színvonalú marketingtevékenység szükségességét. Rátz szerint lényeges a 

marketingkommunikáció és a marketingkutatás. A fogyasztói kockázatcsökkentéshez járul 

hozzá a megfelelő marketingkommunikáció, amely magában foglalja az egészségre 

vonatkozó és az utazási döntéseket meghatározó információkat. A marketingkutatás 

hozzájárul a megfelelő ár-érték arány kialakításához és a fogyasztói elégedettséghez. A 

marketingkutatás részét képezi a fogyasztói preferenciák és trendek vizsgálata, a kereslet 

és kínálat illeszkedésének elemzése, valamint a nemzetközi fejlesztési trendek 

tanulmányozása (Rátz 2004). 

Joós a jövő zálogát a piackutatásban és a vendégigényen alapuló termékkialakításban látja. 

A marketing kapcsán kiemeli az egészségturizmus esetében a szájhagyomány útján terjedő 

propaganda jelentőségteljes hatását, valamint a honlapok anya- és idegennyelven történő 

gondos szerkesztését (Turizmus Online, 2017.03.05.). 

Rátz kiemeli a szektor kínálatának „all inclusive”-vé válását. Ezt arra a trendre vezeti 

vissza, hogy az egészségturizmus piacán a fogyasztók teljes körű élményeket keresnek. Az 

egészségturisztikai szolgáltatások esetében egyre nagyobb jelentősége van a magas 

minőségnek. Különösen nagy jelentőséggel rendelkezik a szakértelem, a kezelések és a 

módszerek hatékonysága, az eredményesség és a modern technológiai felszereltség. Az 

egészségturizmus keresletbővülését meghatározza, hogy a wellness szolgáltatások és 

termékek használata apránként a mindennapi élet részévé válik, sőt az átlagember számára 

létszükségletté lesz. Mindemellett egyre népszerűbbek a történelmi, spirituális, ökológiai 

tényezőket kombináló kezelésfajták. A kereslet emelkedését idézi elő az államilag vagy az 
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egészségbiztosítók által támogatott kezelések arányának növekedése. Ehhez a turisztikai és 

az egészségügyi szektor olyan jellegű együttműködése szükséges, amely a prevenció 

jelentőségét, a pozitív társadalmi és gazdasági hatásmechanizmusát hangsúlyozza (Rátz 

2004). Ezzel párhuzamosan fontos kiemelni, hogy a magyar wellness turisták körében a 

wellness életfilozófiának jellemzően egyes elemei vannak jelen a mindennapjaikban. 

Esetükben az úgynevezett „wellness patchwork” jelenség figyelhető meg, melyet az 

aktuális divathullámok mellett egy olyan belső emberi dilemma határoz meg, amely úgy 

írható le, hogy valaki azért megy el „wellnessezni”, mert mások is ezt teszik, és ebből a 

folyamatból nem szeretne kimaradni. Ugyanis aki kimarad, az lemarad, aki lemarad az 

elmarad, aki elmarad azt elfelejtik. Ez a folyamat csökkenti a közösséghez, a valahová 

tartozás érzrtét. Ennek értelmében a wellness „presztízs élmény”, egy magasabb társadalmi 

csoporthoz való tartozás érzése. A jelenség kialakulását emelett a wellness kifejezés 

gyakori használata is elősegíti (Ivancsóné Horváth et al 2016, Printz-Markó et al 2017, 

Printz-Markó et al 2018). A turizmus mellett a szépségápolás, a divat, a hétköznapi 

fogyasztás, a sport, a rekreáció, a prevenció, az alternatív orvoslás és a marketing is 

előszeretettel használja a wellness kifejezést (Illing 2002, Kickbusch 2003, Fóris 2003). 

Napjainkban olyan termékekkel találkozhatunk, mint például wellness zokni, wellness 

sampon, wellness ruha, wellness kolbász, wellness kamion (E-AWR 2012).  

Ivancsóné Horváth és Printz-Markó megközelítésében a holisztikus szemléletmód 

jegyében az egészségturizmus, illetve a wellness turizmus szolgáltatóinak körében egyedi 

értékesítésű termékké válhatnak az egyes ajánlatok a Chapman-féle 5 szeretetnyelv (2015) 

alkalmazásának segítségével. Az optimális kommunikáció, a konfliktusmenedzsment 

mellett egy egyes ajánlatok fókuszát jelentik az elismerő szavak (wellness coaching), a 

minőségi idő (páros és családi programok, játékok), az ajándékozás (hűségkártyák, 

desztinációs souvenierek), a szívességek (gyermek animáció), a testi érintés (masszázs). 

Továbbgyűrűző hatásként a wellness életfilózófia láthatalan módon is bépülhet a 

mindennapi életvitelbe (Ivancsóné Horváth – Printz-Markó 2017). 

Az egészségfejlesztésre, következtetésképpen a wellness életfilózfia kialakításában az 

oktatási intézmények szerepéről sem szabad megfeledkezni. A fiatalok 

egészségnevelésében középiskolai szintig léteznek stratégiák, azonban a felsőfokú 

intézmények hallgatói már jóval kevesebb figyelmet kapnak ezen a téren. A jövőre nézve 

fontos a fiatal felnőttek egészségműveltségének, egészségmagatartásának fejlődésének 

támogatása, hiszen ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben szabadidejük eltöltésében 

hangsúlyosabban megjelenjen az egészségturizmus valamely formája, csökkentve ezzel a 
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betegségek kialakulásának kockázatát, a betegségek költségét, és a táppénzben eltöltött 

napok számát. Kiemelendő az egészséges szemléletmód tovább gyűrűződő hatása is, 

amelyet az oktatásnak köszönhetően hallgatók közvetítenek családjuk, szociális kapcsolati 

hálójuk irányába (Printz-Markó – Ivancsóné Horváth 2017, Ivancsóné Horváth – Printz-

Markó 2018). 

A Global Wellness Institute (GWI) 2015. júliusi kerekasztal jelentése újradefiniálja a 

munkahelyi wellness jelentését és jelentőségét. A kerekasztal megbeszélésen résztvevő 

szakértői csoport a modern technológia vívmányait kihasználva prevenciós jelleggel 

telefonos, szöveges és online kapcsolattartási lehetőséget tart elképzelhetőnek a 

munkavállalók és az üzemorvosok között. Ennek az úgynevezett „telemedicínának” a 

legfőbb kockázatát jelentheti a munkavállalók személyes egészségügyi adataival és 

információival való visszaélés gyors, könnyű esélye. 

1.4. Az egészségturizmus piaci szegmentációja 
 

Mivel a turisztikai szolgáltatások iránti kereslet nem homogén, ezért a turisták különböző 

kategóriákba sorolhatóak be. Az egyes kategóriákat elsődlegesen az utazás célja, a 

szolgáltatások iránti igények és az ár határozza meg (Kaspar−Fekete 1999). 

Smith és Puczkó rávilágít arra, hogy eddig kevés kutatás tárta fel az egészségturizmusban 

résztvevők jellemzőit és motivációit. A turizmus ezen formájának célcsoportjai szorosan 

kapcsolódnak az egészségügyi szolgáltatások szegmenseihez (Smith–Puczkó 2010). Annak 

ellenére, hogy az amerikai Natural Marketing Institute egészségügyi személyiségkutatási 

(2005) és a GfK nemzetközi piackutató vállalat szoció-életmód projektje (2005) nem 

közvetlenül az egészségturizmus vendégkörének csoportjait és motivációit tárta fel, az 

eredményeik részben e téren is értelmezhetőek. A területhez már szorosan kapcsolódik az 

ISPA 2006-os tanulmánya. A kutatás az amerikai és kanadai spa látogatók főbb motivációs 

tényezőit tárja fel. Az eredmények alapján meghatározásra kerültek a soron következő spa 

látogatók csoportjai: 

1. rendszeres spa látogatók,  

2. ritka spa látogatók,  

3. közepesen gyakori spa látogatók,  

4. spát kerülők csoportja.  

A Destination Spa Group 2005-ös elemzése rávilágít a desztinációs spák látogatói és az 

átlagos üdülővendégek közötti különbségekre. Az egyes spa típusok látogatói is eltérő 
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motivációkkal rendelkeznek. A The Leading Spas of Canada 2006-os tanulmánya ezt 

erősítette meg. A tanulmányból megtudható, hogy a day spák és a resort spák látogatói 

nagyon különböznek a medical spák látogatóitól. Az ír Nemzeti Turisztikai Hatóság 2007-

es egészség- és wellness stratégiája rávilágít arra, hogy az írek egyfelől azért látogatják a 

spákat, hogy kényeztessék magukat, másfelől pedig azért, hogy elmeneküljenek a rohanó 

világból. Mivel a témához szorosan kapcsolódik, ezért itt fontos megemlíteni a kialakított 

hat szegmentumot, melyek az alábbiak: 

 

 

1. szórakozni vágyók, 

2. önmagukat alkalmanként 

kényeztetők,  

3. pihenni vágyók, 

4. nyugalmat keresők,  

5. szépségkirálynők,  

6. segítségkérők

Kelet-Finnország wellness turizmusában nagy szerepet töltenek be a szabadtéri rekreációs 

lehetőségek. Ennek értelmében Kangas és Tuohino 2007-es szegmentálása (Smith–Puczkó 

2010) az alábbiak szerint alakul:

  

1. a holisztikus jóllét nemtörődömjei,  

2. a munkára és az egészségre 

összpontosítók,  

3. a szellemi jóllétre törekvők,  

4. a kultúrapártolók,  

5. a családközpontúak,  

6. az otthonülők,  

7. a spirituálisok,  

8. a természetkedvelők

A Harman Group 2007-es Wellness Lifestyle Insights tanulmánya meghatározta az 

amerikaiaknak azon főbb életszakaszait, amikor a legnagyobb érdeklődést és motivációt 

mutatják a wellness irányába. Ezek alapján mérföldkőnek számítanak a sportolás 

következtében a középiskolás évek, az egyetemi évek, majd a terhesség, illetve a 

gyermekvállalás időszaka, a fontosabb fordulópontnak számító születésnapok, továbbá a 

személyes vagy más helyett átélt egészségi élmény. A fenti tanulmányokat összegezve, az 

egyes országok adottságait figyelembe véve Smith és Puczkó a következők alapján az 5. 

táblázat szerint csoportosította a keresletet, a motivációkat és a profilokat. 
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Az 5. táblázatban dőlt betűtípus jelöli a hazánkat is magába foglaló közép- és kelet- 

európai térséghez kapcsolódó főbb jellegzetességeket. Kiemelendő, hogy a nemzetközi 

összesítésben a gyógyközpontok esetében Magyarország külön nevesítésre kerül a medical 

turizmusnak köszönhetően.
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 Wellness típusa 

(termék/hely) 

Jellemző tevékenységek Wellness terület(ek) Tipikus turisták 

Hagyományos spák 

(például: Közép- és Kelet 

Európa, Japán, 

Olaszország) 

Termálvizes fürdőzés, 

masszázs, szauna, 

gőzkamra 

Fizikai, gyógyászati, 

egészségügyi 

Meghatározott 

betegségekben szenvedő 

vagy panaszokkal érkező 

idős emberek 

Szállodák és day spák 

(például Nagy-Britannia, 

USA, Karib-térség, Dél-

kelet Ázsia) 

Szépségkezelés, 

pihentető masszázs, 

aromaterápia, 

pezsgőfürdő 

Kozmetika, pihenés Magas jövedelmű 

turisták, üzletemberek, 

gyakrabban nők 

Meghatározott célra 

épült rekreációs spák 

(például Ausztria, 

Németország) 

Úszómedencék, termál-, 

de nem gyógyvíz, 

tematikus szaunák és 

gőzkamrák, 

pezsgőfürdők, 

fitnesztevékenységek 

Fizikai, pihenés, 

szórakozás 

Síelők, túrázók, párok, 

néha gyermekes 

családok 

Tengerparti üdülők és 

thalassoterápiás 

központok (például 

Franciaország, Izrael, 

Görögország) 

Hidroterápia, sós 

inhalálás, sós 

ledörzsölés, tengeri algás 

tekercselés, barnulás 

Fizikai, gyógyászati, 

kozmetikai 

Magas jövedelmű 

szállodavendégek, 

idősebb látogatók 

Holisztikus 

elvonulóközpontok 

(például Görögország, 

Spanyolország, USA, 

Ausztrália) 

Jóga, masszázs, kreatív, 

spirituális és 

pszichológiai 

foglalkozások 

Fizikai, mentális, 

pszichológiai, szociális, 

kreatív, spirituális 

Főként a baby boom 

generáció 35 és 55 év 

közötti tagjai, 

többségében nők 

Jógaközpontok (például 

India, USA, Kanada, 

Európa) 

Jóga, meditálás, éneklés Fizikai, mentális, 

spirituális 

Leginkább 40 év feletti 

szakképzett nők 

Meditációs elvonulások 

(például Thaiföld, India) 

Meditálás, böjtölés, 

kántálás 

Mentális, spirituális A baby boom generáció 

tagjai, hátizsákos 

turisták, „hippik” 

Zarándokközpontok 

(például Spanyolország, 

Franciaország) 

Spirituális tájak, vallásos 

építmények felkeresése, 

zarándoksétautak 

Fizikai, spirituális Minden korosztály, de 

egyre több 30 év alatti, 

nem feltétlenül vallásos 

ember 

Gyógyközpontok (például 

Magyarország, Dél-

Afrika, India) 

Operációk, plasztikai 

műtétek, fogorvosi 

kezelés, speciális 

kezelések 

Fizikai, kozmetikai Főleg 30 év feletti 

nyugat-európaiak és 

amerikaiak, akik 

külföldön olcsóbban 

kezeltethetik magukat 

5. táblázat: A wellnessturisták jellemzői 

Forrás: Smith és Puczkó 2010, 162 alapján saját szerkesztés 

 

Budai és Székács a hazai egészségturisztikai piac szegmentációját a szolgáltatás jellege és 

az életkor szerint határozta meg. A turizmus ezen ágában nyújtott szolgáltatások, illetve az 

igénybevételi helyszínük meghatározásához az egészségturizmus definíciójából indultak 

ki. Ennek értelmében a turizmus azon ága az egészségturizmus, amely az egészségi állapot 

megőrzése vagy javítása érdekében történik. Részeként jelölték meg a gyógyturizmust, a 

wellnesst és a fitnesst, valamint az élményfürdőzést (Budai – Székács 2001).  

A gyógyturizmus vendégkörét a betegek határozzák meg, akik gyógyító szolgáltatásokat 

vesznek igénybe adott gyógyhelyen vagy közelében. Lényeges kiemelni, hogy nem kórházi 



 

68 

 

kezelést jelent. A wellness és fitness turizmus vendégköre egészségtudatos életmódhoz 

kapcsolódó egészséges egyénekből áll. Tény, hogy az egészségturizmus vendégkörét az 

egészségesek és a betegek alkotják. 

Rendszerükben az élményfürdőzés − amely a vízi attrakciók szórakoztató jellegét használja 

ki és a turisták tartózkodási idejét növelő fürdőzést jelenti − egy nemzetközi trendnek 

köszönhetően jelent meg. Nemzetközi tapasztalatok szerint ugyanis az élmény és a víz 

egyre szorosabban kapcsolódnak egymáshoz, melynek értelmében az élményfürdők 

növekvő jelensége prognosztizálható. 

A fentieket rendszerezve a kutatók a szolgáltatások következő kategóriáit határozták meg: 

1. fitness, 

2. élményfürdő, 

3. wellness, 

4. gyógyfürdő. 

Az egészségturisztikai szolgáltatásokat igénybevevő fizetőképes kereslet alapján – fiatalok, 

középkorúak, idősek − az életkori lehatárolás tekintetében három csoport került 

azonosításra. Ezek az alábbiak: 

1. 18−35 év, 

2. 35−55 év, 

3. 55 év felett. 

A kutatópáros az egészségturisztikai célcsoportok soron következő nyolc domináns 

kategóriáját határozta meg az egyes korosztályok eltérő igényeinek figyelembe vétele 

mellett:  

1. aktív fiatalok, 

2. szórakozást kereső fiatalok, 

3. egészségtudatos fiatalok, 

4. családos középkorúak, 

5. egészségmegőrző középkorúak, 

6. egészségtudatos idősek, 

7. műtét utáni rehabilitációra szorulók, 

8. gyógyulni vágyó idősek. 

 

Az egyes célcsoportok jellemzőit vizsgálva megállapítható, hogy az első csoportba, a 18 és 

35 év közé tartozó aktív fiatalok, elsősorban aktívan, mozgással, sportolással eltöltött 

szabadságra vágynak. Számukra nem lényeges a termál-, gyógyvíz megléte az adott 
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létesítményben, azonban a medencével rendelkező helyszíneket preferálják. A szórakozást 

kereső fiatalok, akik egyébként tartozhatnak az aktív fiatalok célcsoportjába is, elsősorban 

nem a víz miatt érkeznek az adott desztinációba. Tartózkodási idejüket csupán csak 

meghosszabbítja a felkeresett településen vagy a közelében lévő élményfürdő, 

csúszdapark. Jellemzően szívesen utaznak városokba is. Az egészség fontosságának 

növekedésével párhuzamosan növekvő szegmenset jelent az egészségtudatos fiatalok köre. 

Ezen kategóriába tartozók számára elsődleges az egészségmegőrző tartalmas pihenés. A 

szépségápolásnak nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint a mozgásnak. A fiatalok 

ebben az életszakaszukban még nem alapítottak családot.  

Az életkor szerinti második kategóriát a 35 és 55 év közöttiek alkotják. A családos 

középkorúak rendszerint gyermekkel érkeznek az adott célterületre, ezért a családi nyaralás 

helyszínének kiválasztása során döntő lehet egy élményfürdő közelsége, valamint a 

többgenerációs programajánlatok hozzájárulhatnak tartózkodási idejük 

meghosszabbításához. 

Ezzel szemben az egészségmegőrző középkorúak elsősorban gyermek nélkül érkeznek az 

adott helyszínre, és előnyben részesítik a regenerálódás, a pihenés lehetőségét. A csendes, 

nyugodt környezetet, a szép tájat keresik. A szabadidő növekedésével párhuzamosan 

erősödik ez a szegmens.  

Az 55 év feletti személyek alkotják a harmadik kategóriát, ahova például az 

egészségtudatos idősek is tartoznak. Jellemzően jó egészségi állapottal rendelkeznek, ezért 

is érzik magukat fiatalosnak. Nagy hangsúlyt fektetnek a szépségápolásra, a kellemes 

környezetre, a tartalmas pihenésre és a színvonalas szolgáltatásokra. Feltehetőleg ennek a 

csoportnak a tagjai már fiatalon is sokat utazhattak, ezért valószínűsíthető fokozott utazási 

kedvük és magasabb költési hajlandóságuk. A gyógyulni vágyó idősek jelentik a 

„hagyományos” gyógyturizmusban érintetteket. Mivel valamilyen megbetegedés kínozza 

őket, ezért rendszerint a gyógyvíztől vagy más terápiás kezeléstől várják a javulást. 

A műtét utáni rehabilitációra szorulók életkorra való tekintet nélküli, de többségében a 18-

35 éveseket és a 35-55 éveseket magába foglaló kategóriát jelent. Jellemzően a csendes, 

turisták által kevéssé látogatott helyszíneket keresik fel.  

   

Mindezek értelmében a kutatók az alábbi 6. táblázatot tartalmazó mátrix segítségével 

illusztrálják az egészségturizmus célcsoportjait, megjelölve a három fő korosztályt és az 

egészségturizmus szolgáltatási létesítményeit is. 
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     Szolgáltatás 

 

 

Korosztály                      

 

 

 

Fitness 

 

 

Élményfürdő 

 

 

Wellness 

 

 

Gyógyfürdő 

18−35 év 1. aktív fiatalok 2. szórakozást 

kereső fiatalok 

9. fiatal párok 

kisgyermekkel 

4. egészségtudatos 

fiatalok 

7. műtét utáni 

rehabilitációra 

szorulók 

35−55 év  3. családos 

középkorúak 

5. egészségmegőrző 

középkorúak 

55 évestől  10. nagyszülők 

unokákkal 

6. egészségtudatos 

idősek 

8. gyógyulni vágyó 

idősek 

6. táblázat: Egészségturisztikai célcsoportok 

Forrás: Budai–Székács (2001), Árpási (2012) alapján saját szerkesztés 

Budai−Székács szegmentációját Árpási két célcsoporttal egészítette ki a 6. táblázatban 

(félkövér betűtípussal jelölve: 9. fiatal párok kisgyermekkel, 10. nagyszülők unokákkal), 

mert a trendek alapján ők tekinthetőek a hétvégi, a hosszú hétvégi programok 

legmeghatározóbb fogyasztóinak. A fiatal párok kisgyermekkel (18−35 év) célcsoport 

számára fontos a pihenés, a gyermekbarát szolgáltatások, és az animációs programok. A 

nagyszülők unokákkal (55 év felettiek) célcsoport motivációi és igényei megegyeznek az 

előző szegmenséivel (Árpási 2012).  

Rátz az egészségturizmus két fő fogyasztói szegmensét az egészséges és a beteg 

emberekben határozza meg. Míg az egészséges emberek a felkeresett desztináció 

természeti erőforrássaira (mint például gyógyvíz, klíma) és az igénybevehető szépség-, 

fitness-, egészségmegőrző programokra, kezelésekre mint rekreációs lehetőségre, élményre 

tekintenek, addig ezzel szemben a beteg emberek mint az egészségi állapotuk javulását 

elősegítő terápiára. Rátz az egészségturizmus fogyasztói oldalát tovább vizsgálva 

összekapcsolta a családi életciklust az egészségturizmus legkedveltebb termékeivel, 

szolgáltatásaival. A családi életciklus egyes szakaszainak tekintetében négy csoport került 

azonosításra. Ezek az alábbiak: 

1. fiatal egyedülállók vagy párok gyermek nélkül (18−35 év), 

2. fiatal párok gyerek(ek)kel (20−40 év), 

3. középkorúak (40−60 év), 

4. idősek (60 év felett). 

A fiatal egyedülállók vagy párok még gyermek nélkül jellemzően az élményfürdőket 

keresik fel, és a szépség-, fitness-, szórakoztató-, relaxációs programokat részesítik 

előnyben.  
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A gyermekes fiatal párok szintén az élményfürdőket részesítik előnyben. A szépség-, 

fitness programok mellett hangsúlyos szereppel rendelkeznek a gyermekprogramok. 

A középkorúak jellemzően olyan létesítményeket keresnek fel, ahol a fizikai és a szellemi 

megújulást elősegítő összetett wellness programok elérhetőek. 

Az időseknél szintén fontos a fizikai és a szellemi megújulást támogató összetett wellness 

programkínálat, azonban a létesítmény jellegét megvizsgálva az esetükben a gyógyfürdők 

élveznek prioritást (Rátz 2004). 

Smith−Puczkó és Budai−Székács, valamint Rátz egyaránt rendszerezi a wellness 

területeket, a szolgáltatásokat, illetve a tipikus turistákat, az egyes korosztályokat. 

Budai−Székács megközelítésének mélyítését jelenti az egyes célcsoportok elnevezése. Az 

egészségturizmus szektorainak vizsgálata, illetve a fürdővendégek fogyasztói 

magatartásának elemzése segítséget nyújthat egyéb turizmushoz kötődő szolgáltatóknak is 

szolgáltatásaik fejlesztéséhez. Így például a wellness szállodák fürdőlátogató vendégei 

részére nyújtott szolgáltatások kialakításában is (Happ 2008). 

Michalkó és Rátz kutatta elsőként az egészségturizmus és az életminőség magyarországi 

vonatkozásait. A kutatópáros többek között rávilágít arra, hogy az elmúlt évtizedben 

végbenő számos hazai egészségturisztikai fejlesztés ellenére sem javult a lakosság fizikai 

és mentális egészsége. A magyarok elméletileg motiváltak az egészségturizmusban való 

részvételre, azonban a gyakorlati megvalósítás gátját jelentik a szűkös anyagi lehetőségek 

(Michalkó–Rátz 2011). 
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2. A KLASZTER MEGHATÁROZÁSA 
 

A globalizáció magában hordozza a gazdasági tevékenységek térbeli koncentrálódását, 

sűrűsödését, agglomerálódását, így a munkamegosztást és a specializációt. A regionális- és 

az iparági klaszterek, illetve a klaszterorientált fejlesztési politikai megközelítés az elmúlt 

évtizedben a gazdaságfejlesztés és a területfejlesztés egyik legsikeresebb eszközévé vált. 

Ehhez kapcsolható az angol nyelvből átvett „cluster” csomót, fürtöt, illetve a „clustering” 

csomósodást, fürtösödést, csoportosulást jelentő kifejezések hazai elterjedése. Grosz 

rávilágít arra, hogy a magyar nyelvben és a szélesebb szakmai körökben a klaszter 

közgazdasági fogalomként történő használatát rövidebb ideig egyfajta bizonytalanság, 

félreértés kísérte, ugyanis a statisztikában már régebb óta használták a klaszteranalízis, 

klaszterelemzés kifejezéseket (Grosz 2005).  

A klaszter témakörrel foglalkozó angol szakirodalom a klaszter szót használja egyfelől a 

klaszteresedés, a klaszterekbe történő szerveződés folyamatára, másfelől pedig annak 

eredményének definiálására, a klaszterre is (Grosz 2003). 

2.1. A klaszter fogalmának meghatározása 
 

Lengyel (2010) kifejti, hogy a térbeli koncentrálódás jelenségét vizsgáló tudományos 

kutatási elméletek három fő csoportba sorolhatóak. Az első a térbeli koncentrálódás 

közgazdasági törvényszerűségeit a neoklasszikus közgazdaságtan mentén közelíti meg. Ide 

tartozik például Krugman és Fujita. A második csoport; Porter, Enright, Rosenfeld, 

Lagendijk; az üzleti érdekkel összefüggésben értelmezi a térbeli sűrűsödést. A harmadik 

csoportot a regionális tudományt kutatók − Scott, Storper, Dicken, McCann – alkotják. Ők 

a regionális fejlődés szempontjai szerint hozzák összhangba az első két csoport rendszerét.  

Az Európai Unió (Regional Clusters in Europe 2002) a klaszter definiálásánál négy iskolát 

különböztet meg, ezek az olasz iskola, a kaliforniai iskola, az északi vagy skandináv iskola 

és a porteri megközelítés. Az olasz iskola a Marshall-féle iparági körzetekig nyúlik vissza 

(Grosz 2005). A hasonló tevékenységet végző kis- és középvállalkozások térbeli 

koncentrációjának köszönhetően kialakuló iparági körzetek állnak a középpontban 

(Marshall 1920). Kiemelt jelentőségük van az externáliáknak, a társadalmi- és a bizalmi 

tőkének. A kaliforniai iskola a vertikális dezintegráció révén létrejövő termelési 

kapcsolatok alkotta hálózatokra helyezi a hangsúlyt. A hálózat működtetésének legfőbb 

célja a költségek csökkentése. Az északi vagy skandináv iskola klasztermegközelítésében a 

kizárólag helyben hasznosítható lokális tudás, különösen a nem kodifikált, rejtett tudás, 
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valamint az ennek hatására létrejövő innovációk rendelkeznek kiemelt szereppel. Míg az 

első három iskola rendszerében egy adott helyhez kötött, a vizsgált régió társadalmi 

rendszereiben gyökerező folyamatként a helyspecifikus elemeket hangsúlyozva kerül 

jellemzésre a klaszter, addig Porter elsősorban a vállalati szintű versenyelőnyöket és azok 

forrásait emeli ki. Esetében a vállalatok és intézmények közötti együttműködés és 

információáramlás teremti meg a klaszter alapját.  

Mivel sokféle klaszter létezik, ezért vizsgálatukhoz fontos a tipizálásuk. A klaszterek két 

altípusa a regionális- és az iparági klaszter (Lengyel−Rechnitzer 2004).  

A regionális klaszter meghatározására jellemzően a Porter-féle regionális klaszter definíció 

elfogadott, „egy adott iparág versenyző és kooperáló vállalatai, kapcsolódó és támogató 

iparágai, pénzügyi intézmények, szolgáltató és együttműködő infrastrukturális (háttér-) 

intézmények (oktatás, szakképzés, kutatás), vállalkozói szövetségek (kamarák, klubok) 

innovatív kapcsolatrendszerén alapuló földrajzi koncentrációja” (Porter 2000a:16.).  

Az iparági klaszter Enright meghatározásában „a profitorientált vállaklozások és a 

nemprofit orientált szervezetek olyan csoportosulása, ahol a csoporthoz való tartózás 

jelentős mértékben hozzájárul az egyes tagok versenyképességéhez. A klaszter tagjait a 

beszállítói kapcsolatok vagy a közös technológiák, közös vásárlók vagy a disztribúciós 

csatornák, illetve közös munkaerőpiac köti össze.” (Enright 1997:191). Ennek értelmében 

a klaszter alatt egy adott térség olyan jellegű sűrűsödését érti, amelyben egy adott 

iparághoz tartozó egymástól független vállalatok, továbbá a hozzájuk kapcsolódó 

gazdasági szektorok és intézmények relatíve nagy arányban használják egymás termékeit 

és szolgáltatásait ugyanazon tudásbázisra és infrastruktúrára támaszkodva, és hasonló 

innovációkat tudnak hasznosítani (Enright 1998). 

Tichy megközelítésében a klaszterek olyan csomópontokból állnak, amelyek egy hálózatot 

képeznek. Ezek egymással input-output kapcsolatban álló, illetve az együttműködés 

számos egyéb formájával (közös kutatási projektek, informális információáramlás, 

részvétel szakmai, vagy területi szövetségekben, stb.) rendelkező vállalkozások, iparágak, 

illetve egyéb magán-, vagy állami kézben lévő intézmények lehetnek (leginkább regionális 

fejlesztési szervezetek, egyetemek, kutatóintézetek, stb.) (Tichy 1997, 1998).  

Roelandt és den Hertog, valamint Guinet is elsősorban a tudásra, annak megosztására és 

cseréjére, illetve a tapasztalat átadására helyezik a hangsúlyt (Grosz 2005). A klaszterek 

mint egymással érték-, termelési lánc mentén kapcsolatban álló vállalkozások 

összeköttetésben állnak az egyetemekkel, kutatóintézetekkel, technológia- és tudásintenzív 

szolgáltatókkal, tanácsadókkal. 
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Rosenfeld üzleti hálózatok meghatározása Bergman és Feser regionális iparági klaszter 

definíciójával egyenértékűnek értelmezhető (Grosz 2005). Rosenfeld olyan hasonló, 

kapcsolódó vagy egymást kiegészítő vállalkozások földrajzilag körülhatárolható 

koncentrációjának tekinti az üzleti hálózatokat, amelyek egymással aktív kommunikációt 

folytatnak, és osztoznak a specializált infrastruktúrán, munkaerőpiacon, szolgáltatásokon. 

Bergman és Feser regionális iparági klaszterelméletében a földrajzi körülhatárolhatóság 

mint közös regionális telephely összeköttetés értelmezendő, és a régió mint nagyvárosi 

térség, munkaerőpiac vagy más funkcionális gazdasági egység. 

Faragó klaszter definíciójában a klaszter tagjai olyan szervezetileg egymástól független 

vállalatok, intézmények, amelyek egymással sajátos vásárlói, beszállítói, kutatás-fejlesztési 

kapcsolatban állnak. Az innováció gyors terjedése miatt fontos az iparági meghatározottság 

és a területi közelség. Ebből kifolyólag a földrajzi kiterjedés egysége az ágazattól függően 

lehet egy-egy település, nagyobb agglomeráció, egy régió, illetve akár szupranacionális 

szintű (Faragó 1994).  

Lengyel megközelítésében a klaszter olyan térbeli sűrűsödést, koncentrációt jelent, amelyet 

egy ipar- vagy üzletág cégei, vállalatai, illetve ezek üzleti partnerei alkotnak 

(Lengyel−Deák 2002). 

Az Európai Bizottság (2003) a klasztert úgy határozza meg, mint együttműködő és 

versengő, egy vagy több régióra koncentráltan kiterjedő, közös technológiát és 

szakismeretet feltételező, adott területen, ágazatban tevékenykedő csoport. A klaszter lehet 

tradicionális vagy tudásalapú, intézményesülhet, de klasztermenedzsment nélkül is 

működhet. Pozitívan hat az innovációra, a versenyképességre, a növekedésre, a szaktudásra 

és az információ áramlására. Az OECD (2005) ugyanazon ágazatban tevékenykedő olyan 

cégek és társintézményeiként definiálja a lokális klasztert, amelyek egymáshoz vertikálisan 

és/vagy horizontálisan kapcsolódnak. 

Gonda az egyes definíciók szintetizálása után úgy határozta meg a klasztert, mint „… adott 

iparágban vagy szolgáltatási szektorban a kiélezett, erős verseny kihívásait felismerő, 

egymással egyszerre versengő és együttműködő vállalatok és társult intézmények (többek 

között egyetemek, kutatóintézetek, területfejlesztési szervezetek, stb.) földrajzilag 

koncentrálódó olyan „stratégiai szövetsége”, amely egyesítve a kisebb potenciálokat, 

lehetővé teszi külső irányban a nagyfogyasztóként és nagytermelőként való egységes, 

együttes fellépést. A létrejött és jól működő klaszter képes minden olyan tevékenységet 

magába olvasztani, amely hozzájárulhat az értéklánc-szereplői hozzáadott értékének 



 

75 

 

növeléséhez. A szerveződés részben a „viribus unitis”
10

 elv alapján növeli a hatékonyságot 

és csökkenti a költségeket, hozzájárul az információáramláshoz és – beépítve a legfrissebb 

kutatási és tudományos eredményeket – az innováció növeléséhez. A klasztereknél és 

környezetükben bizonyos fokú fejlettség, illetve méret függvényében egyfajta öngerjesztő 

folyamat kezdődik, amelynek eredménye a „stratégiai szövetség”, illetve a gazdasági és 

munkaerő-piaci környezet többdimenziós fejlődése, vagyis a térség gazdasági vonzó 

hatásának erősödése” (Gonda 2012:27). 

Az egyes klaszterfelfogások szintetizálását jelenti Lagendijk alapján Lengyel és Rechnitzer 

megközelítése a klaszterek közös jellemezőit tartalmazó 14. ábrán. A klaszterfelfogások 

közös részeként értelmezhető négy elem egyike a vállalatok közötti tartós együttműködés, 

egyfajta hálózat, ellátási lánc, azonban elképzelhető, hogy csak a klaszterhez tartozó cégek 

egy kisebb körében vannak hálózati kapcsolatok. Megjelenik a nyitottság az erőforrások és 

kompetenciák megosztására; a helyi oktatási, képzési, kutatási intézményekkel intenzív 

kapcsolatot alakítanak ki a vállalatok; az együttműködésben résztvevők térben egymáshoz 

közel helyezkednek el, földrajzilag koncentrálódnak. A klaszterek három legfontosabb 

előnyét jelenti, hogy az adott klaszterhez valamilyen módon kapcsolódó vállalatok 

versenyképessége megerősödik, javul a termelékenységük a specializáció és a 

munkamegosztás következtében, valamint az erősödő identitástudat folytán kötődnek a 

helyi gazdasághoz és társadalomhoz, így a regionális és helyi gazdaságfejlesztéshez is 

hozzá kívánnak járulni (Lengyel–Rechnitzer 2004).  

 

14. ábra: A klaszterek közös jellemzői 

Forrás: Lagendijk (1999) és Lengyel–Rechnitzer (2004:179) alapján saját szerkesztés,  

grafika: Gurbács Tamás 

                                                 
10

 viribus unitis = egyesült erővel, együtt, összefogva, szövetkezve, szövetségben (Latin-magyar zsebszótár, 

1992.) 
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Összességében a klaszter növeli a vállalatok közötti kooperációt, a termékek, a 

szolgáltatások és az információk áramlását. Mindez kihat a klasztertagok 

versenyképességére. Lokális pozitív externáliákat élveznek, agglomerációs előnyhöz 

jutnak. Tehát egy kisebb vállalat mind azokhoz az előnyökhöz, információkhoz hozzájut, 

mintha egy nagyvállalat része, leányvállalata lenne, annak ellenére, hogy ennek költségeit 

pénzben nem fizeti meg (Lengyel–Deák 2002). 

2.2. Globalizációs folyamatok és a térszerveződés turizmushoz 

kapcsolható aspektusai 
 

A XXI. század gazdasági életét átszövi a globalizáció. A jelenség a turizmus területén is 

jelen van. A bővülő piac erősödő versenyt eredményez, amely megnehezíti a turizmusban 

markánsan jelenlévő kis- és középvállalkozások piaci pozícióját. Ennek következtében 

korunk fontos létkérdése a versenyképesség lett, melynek egyik forrása a specializáció 

lehet.  

Ahogy Gilpin is rávilágít, az utóbbi idők legfontosabb világgazdasági fejleménye a 

szolgáltatások nemzetköziesedése volt, amit a kommunikációs és a szállítási költségek 

fokozatos csökkenése segített elő. A szolgáltatások nemzetközivé válása kifejezetten a 

nagyhatalmakra és meghatározott régiókra koncentrálódik (Gilpin 2004).  

Lengyel és Rechnitzer kiemeli, hogy a globalizáció hatására formálódó, átalakuló 

gazdaságokban az egyik legmarkánsabb jelenség a lokalizáció felerősödése. Ennek a 

jelenségnek kettős velejárója a nemzetgazdaságok és a gazdaságpolitikát irányító 

kormányzati intézmények befolyásának csökkenése, illetve a régiók, nagyvárosok 

gazdasági szerepének a felértékelődése. Az elmúlt évtizedben nyilvánvalóvá vált, hogy a 

globális versenyben döntő azon gazdasági tevékenységeknek a földrajzi elhelyezkedése, 

amelyekből a vállalati tartós versenyelőnyök erednek. Megfigyelhető, hogy az egyes 

szektorok esetében a magasrendű versenyelőnyök forrásainak a többsége földrajzilag 

koncentráltan helyezkedik el, az országon belül csak néhány térséghez, sokszor egy-egy 

régióhoz, városhoz kapcsolódnak. A globális-lokális paradoxon értelmében a vállalatok 

működésében a globalizációs folyamatokkal egyidejűleg felerősödik a lokalizációs 

tényezők fontossága is. Míg a globális versenyben és piacon a „bárhonnan-bármit-bárhol-

bárhová”-elv érvényesül, addig a lokális piacon a tartós versenyelőny forrása a lokalitás 

(Lengyel–Rechnitzer 2004).  
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Lengyel hangsúlyozza, hogy a globális-lokális paradoxon a regionális specializáció 

felerősödésére hívja fel a figyelmet. A növekvő globális piac miatt az országok és a régiók 

gazdasága is erőteljesen specializálódik (Lengyel 2003). A turizmuskutató Jancsik is 

rávilágít arra, hogy a globalizáció következményeképpen felértékelődnek az egyes 

desztinációk egyedi jellemzői (Jancsik 2007). 

Porter a globális vállalatok versenystratégiáit és versenyelőnyeit elemezve, a lokális, 

regionális bázis növekvő szerepére fókuszál. „Paradox módon, a globális gazdaságban 

gyakran erősen lokálisak a tartós vállalati versenyelőnyök, amelyek a magasan specializált 

szakértelem és tudás, az intézmények, a versenytársak és az igényes vásárlók földrajzi 

koncentrációjából származnak az ország egy adott részén vagy egy régióban. A földrajzi, 

kulturális és intézményi feltételek (térbeli) sűrűsödése elősegíti az egyedi hozzáférést 

(elérhetőséget), a speciális kapcsolatokat, a jobb informálódást, az erőteljes motivációkat 

és egyéb, a termelékenységi szint és növelése szempontjából előnyöket nyújtó 

lehetőségeket, amelyek a távolság miatt csak helyben használhatók ki. A lokális ügyek a 

XXI. század fordulóján teljesen más módon jelennek meg, mint a korábbi évtizedekben” 

(Lengyel 2000:963.). 

A globalizáció egyik következménye, hogy az erősödő versenyhelyzet révén előtérbe kerül 

a piaci szereplők közötti szorosabb együttműködés, így a regionális klaszterekben való 

megjelenési forma. Az együttműködések szerepének felértékelődését alátámasztja, hogy 

ma csak azok a turisztikai desztinációk lehetnek sikeresek, ahol a kínált turisztikai termék 

minden elemével elégedett az odalátogató turista (Printz-Markó 2007, 2008).  

Illés kiemeli, hogy a határ menti együttműködéseknek különleges jelentőségük van Közép-

Európában az országok kis méretének és a határok sűrű hálózatának köszönhetően. Ennek 

következtében az egyik országban végbenő fejlesztés kihat a szomszédos ország gazdasági 

életére is. A határon átnyúló regionális együttműködés, ha az Uniós pályázatokat figyeljük, 

az összes tag számára pozitív lehet (Illés 2002). 

A partnerség és a szubszidialitás elvének erősödését hangsúlyozza Rechnitzer a regionális 

gazdaságfejlesztésben (Rechnitzer 1997). Dinya a hálózatokban látja a globalizálódó 

gazdaság fő szereplőit, ugyanis a hálózatok révén nagyobb esélyük van a lokális 

szereplőknek a globális sikerre. Az 1990-es évek végére a fejlett országok szinte 

mindegyikében megjelentek a klaszterek, a vállalatok csoportosulásai, amelyek a helyi 

adottságok kihasználásával jobban tudnak alkalmazkodni a globális verseny feltételeihez 

(Deák 2002). Itt kell kiemelni, hogy a hálózat és a klaszter hasonló fogalmakat jelölő 
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szavak, azonban mégsem egymás szinonimái. A hálózat fogalmának további fejlődése és 

finomodása hozta létre a klaszter fogalmát. 

A fentiek értelmében a kutatási területem mintavételi helyszíneire, a nyugat-dunántúli 

régióra fókuszálva megállapítható, hogy a földrajzi elhelyezkedést, az egyediséget − ami 

jelen esetben a kedvező geotermikus grádiens értéknek, illetve a nagyszámú, bővizű, 

magas hőfokú hévízzel való ellátottságnak köszönhető − az erősödő hazai és nemzetközi 

versenyt kialakító nagy volumenű egészségturisztikai fejlesztések következtében a régió 

egészségturizmusának egyik kitörési pontja a klaszterbe történő szerveződés. Annak 

érdekében, hogy a Pannon térség kínálata integrálódni tudjon Közép-Európa gazdasági 

szerkezetébe, jött létre a PANTERM, mely a „Termálvízre épülő gyógyászat és megújulás 

közép-európai központja” (Németh 2004:79) kíván lenni. A PANTERM aktív részesévé 

vált Ausztria (Burgenland és Steiermark) és Szlovénia együttműködésével az Európai 

Wellness projektnek (2003-2006, 2007), kijelölve ezzel Európa legnagyobb wellness 

régióját (Printz-Markó 2008.b.). 

2.3. Turizmus és klaszter 
 

Nordin (2003) rávilágít a klaszterek fejlődésének és a turisztikai desztinációk vonzóbbá 

tételének összefüggéseire. Egy adott területet érő turisztikai hatások mentén a 

versenyképesség és a fenntarthatóság jegyében dolgozta ki klaszter modelljét a da Chuna 

szerzőpáros (2005).  

A turizmus területén működő klaszterekhez kapcsolódó kutatások jelentős részét Porter 

szakmai felügyelete alatt a Harvard Business School és a Harvard Kennedy School of 

Government a mikroökonómiai versenyképesség című kurzushoz kapcsolódó 

esettanulmányai (2006-2013) adják.  A diákok projektjei két fő témakört ölelnek fel. Az 

egyik csoportba az adott ország és klaszterének, a másik csoportba pedig meghatározott 

termék típusú klaszterek vizsgálata tartozik. Az első csoportba ez idáig (2006−2013) 

ötvenkilenc ország klasztere került górcső alá. Ebből tizennégy ország esetében van 

hivatkozás turisztikai klaszterre, és ezen belül pedig két ország kapcsolódik az 

egészségturizmus (medical tourism) területén működő klaszterhez. A termék alapú 

csoporthoz huszonhétféle termékre épülő klaszter tartozik. Jelen kutatás szempontjából két 

terméktípust kell ezek közül megemlíteni. Az egyik a turizmus és vendéglátás, összesen 

tizenhét klaszterrel; a másik termék pedig az egészségügyi szolgáltatások két kapcsolódó 
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egészségturisztikai (medical tourism) klaszterrel (MOC Student Projects on Country & 

Cluster Competitiveness 2015).   

Az egészségturizmushoz kapcsolódó fent említett két-két kutatás azonos. Az 

egészségturizmus rendszerének ismeretében és az angol−magyar (medical tourism) fordítás 

tükrében ezek az egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó klaszterek. Az egyik Thaiföld 

(Porter−Harryono−Huang−Miyazawa−Sethaput 2006), a másik pedig Fülöp-szigetek 

(Porter−De Vera−Huang−Khan−Qin−Tan 2008) egészségügyi turizmus klaszterét elemzi.  

Porter és diákjainak turisztikai klaszterkutatásai (2006, 2008) a klaszterkoncepció 

keretében, előre meghatározott struktúrában, szekunder forrásokra és szakértői 

véleményekre támaszkodva folynak. A kutatások struktúráját tekintve először a teljes 

gazdaság versenyképességét, majd a turizmusét vizsgálja. Ezek után következik a turizmus 

fejlődéstörténete és teljesítménye, a turisztikai klaszter térképe, a gyémánt modell 

vizsgálata a turisztikai klaszterben, valamint a stratégiai témák és ajánlások. Az 

esettanulmányok nagy hangsúlyt fektetnek adott klaszter struktúrájának feltérképezésére. 

A klaszterkoncepció mélyebb összefüggéseit, mint például a társadalmi kohéziót, a 

kifinomult verseny meglétét nem analizálják, vagy az eredményeket nem teszik explicitté. 

Mindegyik kutatás más-más szemszögből mutatja be a klaszter szereplőit, azonban az 

érintettek csoportosításai azonosak. A klasztermagot a turisztikai magszektor résztvevői, a 

szálláshely-szolgáltatók, a közlekedési szolgáltatók, az utazásközvetítők, a vonzerők, a 

programok és a kiegészítő szolgáltatások alkotják. A támogató szolgáltatások körébe 

tartoznak az oktató/kutató intézmények, a turizmus közintézményei és az iparági 

egyesületek. A kutatómunkákban eltérő módon jelennek meg a kapcsolódó iparágak, és 

számos vizsgálat a támogató szolgáltatások körébe sorolja a magszektorba tartozó 

szolgáltatásokat. Sziva véleménye szerint ide tartoznak a beszállítók vagy üzleti partnerek 

(Sziva 2010a). 

Murphy és Jackson kutatása a klaszterelmélet két sikertényezőjét, a kifinomult verseny 

meglétét, valamint a társadalmi tőkét, az egyes szférák szereplőinek együttműködési 

hajlandóságát mérte előre meghatározott indikátorok alapján a Likert-skálán. Arra a 

következtetésre jutottak, hogy a turisztikai desztinációk teljesítménye magyarázható a 

klaszterelmélet sikertényezőivel (Murphy–Jackson 2006). 

Kim és Wicks javaslatot tesz a globális versenyképességhez kapcsolódóan egy turisztikai 

klaszterfejlesztési modellre. A kutatás Porter gyémánt (rombusz) modelljére, Crouch és 
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Ritchie modelljére, valamint Dwyer és Kim modelljére támaszkodik. Az új modellt 

tartalmazó 15. ábra három kulcskérdést vesz górcső alá. Ezek a transznacionális vállalatok 

szerepe a turisztikai klaszterek fejlődésében, a klaszter szereplőinek összekapcsolása, 

valamint szétválasztása. A modell tényezőinek empirikus, illetve analitikus vizsgálata 

további kutatási lehetőséget rejt magában. Ezzel is indokolható, hogy kutatásom ezen a 

modellen alapul (Kim–Wicks 2010).  

 

 
 

 

15. ábra: A Kim és Wicks-féle globális versenyképességhez kapcsolódó turizmus klaszterfejlesztési 

modell 

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

 

Kim és Wicks modelljébe azért kerültek be a klaszter szereplői közé a transznacionális 

vállalatok, mert a turizmushoz kapcsolódó közvetlen külföldi beruházásokkal együtt nagy 

szereppel rendelkeznek a fejlődő országok turisztikai versenyképességében. Például ha a 

szállodaipar területén működő transznacionális vállalatok bekapcsolódnak a fogadó 

országok nemzetközi marketingtevékenységébe és promóciós hálózataikba, akkor a 

turistaérkezések és a bevételek növekedése várható (Endo 2006). Mivel nem minden egyes 
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turisztikai desztináció vonzza magához a közvetlen külföldi beruházásokat és a 

transznacionális vállalatokat, ezért szerepük a modellben szaggatott vonallal került 

feltüntetésre. A turisztikai klaszter rendszerének támogatására utalnak a klaszter 

szereplőinek egy irányba mutató nyilai. Ez azt is kifejezésre juttatja, hogy a klaszter 

szereplőinek szükséges együttműködniük az egyedi előnyök maximálásának és a klaszter 

pozitív hatásai kifejezésre juttatásának érdekében az egyes régiókban és országokban. A 

kétirányú nyíl arra a szimbiotikus kapcsolatra utal, hogy szereplői saját, illetve a klaszter 

érdekeinek kifejezésre juttatásában egyszerre versenyeznek és együttműködnek.  

Kachniewska a klaszterkoncepció mentén vizsgálja a lengyel regionális és lokális 

turisztikai szervezetek szerepét. Mivel a lengyel turisztikai régiók gyengének tűnnek 

napjaink turizmusának kihívásaival szemben, ezért szükségesnek látja az innovatív 

megközelítését és a turisztikai lehetőségek szigorú számbavételét. A lengyel turizmusban 

résztvevő számos kis- és középvállalkozás, az alacsony társadalmi bizalom, valamint a 

helyi szervezetekkel való együttműködésekkel szembeni vonakodás gátolja a turizmus 

területén újabb szervezetek kialakítását. A lengyel kutató ezért úgy véli, hogy újra kell 

gondolni a lengyel regionális és lokális turisztikai szervezetek szerepét. Annak ellenére, 

hogy ezek számos aspektusukban különböznek a klaszterektől, mégis arra a 

következtetésre jut, hogy az említett szervezetek lehetnének a turisztikai klaszterek alapjai, 

esetleg ideiglenes klaszter irodaként is funkcionálhatnának (Kachniewska 2013).  

Fodor (2007, 2008) nevéhez kötődnek a hazai turisztikai klaszterekhez kapcsolódó első 

kutatások. Az ökoturisztikai desztinációk kapcsolatrendszerének komplexitásából fakadóan 

Porter definícióját fogadta el az ökoturisztikai klaszter megfogalmazásához. A turizmus 

területén működő klaszterek további elkötelezett kutatói Patik (2007), Sziva (2010.a., 

2012), Gonda (2012) és Leier (2012). 

Európában tipikus klaszterágazatnak tekinthető a turizmus. A gyógy- és egészségturizmus 

mentén Ausztria, Franciaország, Németország és Olaszország rendelkezik tapasztalatokkal. 

Elsősorban azokban az országokban jelentek meg a turisztikai és egészségturisztikai 

klaszterek, amelyek egyben Európa legnépszerűbb turisztikai fogadóhelyeit is jelentik 

(Könyves 2008, Boros et al 2012). 

A magyarországi klaszterek szerveződését először a SZT (2000−2001) támogatta. Az első 

hazai turisztikai klaszter a PANTERM 2001-ben alakult és jelenleg is működik. A Nemzeti 

Fejlesztési Terv (NFT) (2004−2006), az Új Nemzeti Fejlesztési Terv (ÚNFT) (2007−2010) 
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és jelenleg az ÚSZT (2011−2020) támogatja a klasztereket. Az ÚSZT kiemelten támogatja 

a meglévő és az új egészségipari klaszterek képződését.  

A hazai turizmusklaszterek szerveződését tekintetve a legtöbb az egészségturizmus mentén 

alakult meg.  (Boros–Mondok−Várhelyi 2012) Időrendi sorrendben az alábbiak: 

1. PANTERM (2001), 

2. Jász-Nagykun-Szolnok megyei Termálklaszter (2002) (Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Termál- és Gyógyturizmus Egyesület 1996), 

3. DATERM (2005) (Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyesület) 

(Dél-alföldi Fürdőegyesület, 1999) (Alföld Spa, 2007 = Dél-alföldi Termál Klaszter 

+ Észak-alföldi Termál Klaszter + Vajdasági Egészségturizmus Klaszter + National 

Spas of Románia), 

4. Észak-alföldi Termál Klaszter (Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület 2005), 

5. Észak-magyarországi Egészségturisztikai Klaszter (2005) (Észak-magyarországi 

Gyógyturisztikai Egyesület), 

6. Dél-dunántúli Termál Klaszter (Dél-Dunántúli Gyógy- és Termálklaszter 2010). 

Igaz, nem klaszterek közötti, de a számukra is példaértékűnek tartom azt a svájci 

támogatással megvalósuló mátrai egészségturizmus-fejlesztési programot, amely az 

egészségügy és az idegenforgalom stratégiai együttműködését tűzte ki célul. Ez az első 

ilyen irányultságú hazai program. A Mátrai Gyógyintézet irányítása mellett 2012. év 

második felétől folyik a munka, amelyben a gazdasági és tudományos területről (Luzerni 

Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem) érkező szakemberek is 

együttműködnek. A hazai egészségturizmushoz kapcsolódó területet Könyves képviseli. A 

kooperáció eredményeképpen olyan egészségügyi-szolgáltatás csomagok kerülnek 

kialakításra, amelyek a „Gyógyító régiók” ernyőmárka név alatt almárkákkal és 

védjegyekkel rendelkeznek. A projekt során kifejlesztett csomagok a térség vezető 

szállodáiban és a Mátrai Gyógyintézetben válnak elérhetővé a 2014-es év végétől. A 

Mátravidék adottságait figyelembe véve a következő szakterületeken kerülnek kialakításra 

az egyes szolgáltatási csomagok: krónikus légzőszervi és légúti allergiás (teljes körű), szív-

érrendszeri (kivéve intervenció), onkológiai ellátás területei. A szolgáltatási csomagok 6 

alaptípusa került összeállításra. Ezek: megelőzési és szűrési csomagok; célirányos 

kivizsgálási, intervenciót előkészítő csomagok; intervenciós csomagok; intervenciót követő 

lábadozási csomag; rehabilitációs csomag; krónikus gondozási csomag. Az organizációs 

szervezet kiszolgálásához egyedülálló informatikai rendszer kerül kidolgozásra. Az 
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adatvédelmi és betegjogi követelményeknek megfelelő rendszer lehetővé teszi a célirányos 

ügyintézést (foglalás, értékesítés, szervezés, logisztikai feladatellátás, koordinálás, 

elszámolás, fizetés, kapcsolattartás, adminisztráció, nyilvántartás). A hazai 

egészségturizmus lehetőségeinek és a meglévő állami egészségügyi kapacitások 

kihasználásának együttes növekedésével párhuzamosan prognosztizálható a Mátravidék és 

a két „Gyógyító régió” lakosságának társadalmi és gazdasági fejlődése (Turizmus 

Panoráma Bulletin, 2014/88). 
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3. A KUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI VIZSGÁLATOK 

 

Jelen fejezetben először az egészségturizmus szakirodalmi áttekintéséhez kapcsolódóan két 

elméleti modellem (16. ábra: az egészségügy és a turizmus szolgáltatásainak igénybevételi 

arányán és a test-lélek-szellem egységén alapuló egészségturizmus spektruma; 18. ábra: a 

négy őselemen alapuló vízbázisú egészségturizmus) ismertetésére és tesztelésére kerül sor. 

A Kim és Wicks-féle turizmus klaszterfejlesztési modellhez ezen szekunder kutatási 

eredményeim a termál- és wellness turizmus klaszter mag erőforrásaihoz és vonzerőihez 

kapcsolódnak a természetes gyógytényezők és természeti adottságok révén (1. ábra).  

Az elméleti modellek tesztelését követi a fürdőzők körében lebonyolított kérdőív (4. számú 

melléklet) eredményeinek feldolgozása.  

A kutatásban résztvevő fürdővendégek egészségturizmus és klaszter asszociációi az 

értekezés 1. és 2. fejeztében feldolgozott terminológiai meghatározásokhoz kapcsolódnak. 

A fürdővendég kérdőív eredményein keresztül az egészségturizmus korosztály-szolgáltatás 

mátrixhoz tartozó következtetések kerülnek meghatározásra. Kapcsolódó primer kutatási 

eredményeim (vonatkozó kérdések 5. számú lábjegyzetben) a klaszterek keresleti 

feltételeinek determinánsát, a kifinomult fogyasztók speciális igényeinek mélyebb 

megismerését világítják meg (1. ábra).   

A fürdővendég szegmentáció meghatározásához a fürdővendég kérdőív eredményeinek 

(vonatkozó kérdések 6. számú lábjegyzetben) leíró statisztikai elemzése, faktor-, 

klaszteranalízis, valamint a kismintás kevert típusú szakmai interjú tapasztalatai járulnak 

hozzá. Kutatási eredményeim a klaszter desztináció menedzsment eleméhez illeszthetőek 

(1. ábra).  

A klaszter modell (Porter 2009, Kim−Wicks 2010, 1. ábra) támogató/kiegészítő 

feltételeihez illeszkedik a klasztermenedzserekkel (személyek: 7. számú lábjegyzet, 

kérdések: 6. számú melléklet) folytatott kevert típusú szakmai interjúsorozatok rövid 

összegzése. Mivel kutatásom a PANTERM téréségére fókuszál, ezért az 

analógiavizsgálatba bevont klaszterek közül (PANTERM, DATERM, VST, CWT) a 

PANTERM feldolgozása nagyobb részletességgel szerepel értekezésemben.  

Az analógiavizsgálatot követi a klasztermenedzserek (személyek: 7. számú lábjegyzet, 

kérdések: 6. számú melléklet), a klaszter tagok (személyek: 8. számú lábjegyzet, kérdések: 

7. számú melléklet), valamint az egészségturisztikai szakemberek (személyek: 9. számú 

lábjegyzet, kérdések: 8. számú melléklet) gyakorlati tapasztalatainak összegzése a 

klaszterek lehetőségei és azok érvényre juttatását illetően. A fentiek értelmében a 
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támogató/kiegészítő feltételek determinánsához az ÚSZT-ben megfogalmazott 

klasztercélok vizsgálata révén kapcsolódom a turizmus klaszterfejlesztési modellhez (1. 

ábra). 

 

3.1. A Printz-Markó-féle egészségturizmus rendszer-modell  
 

Kutatásom egyik fő vezérfonalát jelenti az egészségturizmus elméleti keretének vizsgálata. 

Az egészségturizmus nemzetközi és magyarországi terminológiájának fejlődésútját 

áttekintve (1. fejezet) arra a következtetésre jutottam, hogy globális szinten az 

egészségturizmus holisztikus megközelítése egyre nagyobb teret nyer. Ebből kifolyólag az 

egészségturizmus spektrumát úgy határoztam meg az 1.1.2. számú fejezetben, hogy az 

egészségturizmusnak azon alszektorai tartoznak a rendszerbe, amelyek 

meghatározhatóak az egészségügyi és a turisztikai szolgáltatások igénybevételi 

arányával és a testre-lélekre-szellemre történő fókuszálás arányával.  

 
 

16. ábra: Az egészségügy és a turizmus szolgáltatásainak igénybevételi arányán és a test-lélek-szellem 

egységén alapuló egészségturizmus spektruma Printz-Markó megközelítésében 
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Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés, grafika: Gurbács Tamás  

 

 

Egészségturizmus spektrumom (16. ábra) az egészségturizmus szerkezeti felépítését 

mutatja be az egészségturizmus típusainak rendszerezésével. Az egészségturizmus 

alappillérét a gyógyturizmus és a wellness turizmus jelenti (Müller−Kaufmann 2000, 

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

Aquaprofit 2007, Smith−Puczkó 2010, Sziva 2010b., Molnár 2011, Resiak-

Urbanowicz−Printz-Markó 2011, Michalkó 2012). A kereslet meghatározó 

irányvonalaiként értelmezhetőek az egészségturizmus altípusai (1.1.1. fejezet). 

Kiegészítésre szorul, hogy véleményem szerint a Smith−Puczkó-féle sebészeti 

gyógyturizmus (2010) a medical, azaz az orvosi turizmussal mutat hasonlóságokat, ezért 

rendszeremben a sebészeti gyógyturizmus a medical turizmus kategóriájába tartozik.  

Megközelítésem külön nem tér ki az Albel-féle spa-piramisban (2006) (5. ábra) megjelenő 

növekvő szakmai felkészültségre és a turisták tudatosságának fokozódására, ugyanis ezeket 

a trendek értelmében feltételezem (Rátz 2004; ETC 2012), mint napjainkban alapvetően 

jelenlévőt, amely hozzájárul a test-lélek-szellem egyensúlyának megteremtéséhez.  

Modellem keretét adó egészségügyi és turisztikai szolgáltatások igénybevételi aránya 

mellett (Bywater 1990; Porter et al. 2006; ESKI 2009; Molnár 2011) újdonságként jelenik 

meg a test-lélek-szellem dimenziójának súlyozása. Elsőként a Dunn-féle wellness filozófia 

(1959) fejti ki a holisztikus szemléletmódot. Manlga (Kenney 2015) a trendek közül 

kiemeli, hogy a spa desztinációk kínálata egyre szembetűnőbben fókuszál a test-lélek-

szellem egyensúlyára (Ivancsóné Horváth et al 2016).  

Böjte atya megközelítése szerint az ember testi-lelki valóság, ezért az embert a maga 

egységében kell elfogadnunk, értékelnünk és ápolnunk, hiszen a testi-lelki megtisztulás 

után mindenki vágyakozik. 

A test dimenziója a fizikai cselekedeteket, a lélek dimenziója az érzelmeket, a szellem 

dimenziója a gondolkodásmódot szimbolizálja. A gondolkodásmód az érzelmeket 

határozza meg, az érzelmek pedig a cselekedeteket. Ahogy betegségeink lelki eredetűek, 

úgy a gyógyításukhoz, valamint az egészség megőrzéséhez vezető utat is ez az egymásra 

épülő hármasság adja. Gondolkodásmódunk hatással van érdeklődési körünkre, amely 

jelen esetben egy adott gyógykezeléshez vagy egészségmegőrző technikához kapcsolódó 

pozitív, illetve negatív érzéseket, információkat közvetít a testünk felé. Ezek az érzéseink, 

megtapasztalásaink befolyásolják cselekedeteinket, jelen esetben attitűdünket az adott 

egészségturisztikai szolgáltatás igénybevételéhez. 
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A wellness turizmus mellett a gyógyturizmusban is jelen van a test-lélek-szellem egysége, 

hiszen adott terápia sikeréhez a gyógyulásba vetett hit is hozzájárul. 

Ábrámban méretarányosan kirajzolódik az egészségügyi- és turisztikai szolgáltatások 

igénybevétele, valamint a test-lélek-szellem dimenziója az egészségturizmus egyes típusai 

esetében. Az egészségturizmus formái tagozódásuk szerint szerepelnek. Méretük nem a 

keresleti, illetve kínálati súlyukat tükrözi, hanem modellszerkesztési megoldást jelentenek.   

Rendszerem alapja az emberközpontú megközelítés. Ebből kifolyólag az 

egészségturizmus építőköveit jelentő egyes altípusok az egészségügyi és turisztikai 

szolgáltatások keretbefoglalásán túl kiegészülnek a test-lélek-szellem dimenziójával. 

Mindez a Dunn-féle wellness filozófiához (1959) való visszacsatolást és a trendek 

(Manlga 2015) figyelembevételét is jelenti. Ennek következtében rendszeremben 

minden oldalról − intellektuális, spirituális, mentális és fizikális szempontból is – 

újszerű megvilágítást kap az egészségturizmus fogalmainak rendszere.  

3.1.1.  A Printz-Markó-féle egészségturizmus rendszer-modell gyakorlati 

tesztelése a PANTERM térségben 
 

Jelen fejezetben az általam rendszerezett „egészségügy és turizmus szolgáltatásainak 

igénybevételi arányán és a test-lélek-szellem egységén alapuló egészségturizmus 

spektrumát” (16. ábra) jelentő új elméleti modell gyakorlati tesztelésére kerül sor.  

A kutatásomhoz kapcsolódó fürdővendég kérdőív mintavételi helyszínek (Bükfürdő, 

Kehidakustány és Lipót) szolgáltatási palettájának feltérképezése révén a 17. ábrán 

illusztrálom, hogy az egészségturizmus altermékei közül melyek vehetőek igénybe az 

egyes desztinációkban. Amennyiben a mintavételi helyszínek kínálata illeszkedik az 

elméleti modellemhez, akkor az alátámasztja annak alkalmazhatóságát. 

Kiindulva abból a megközelítésből, hogy az egészségturizmust meghatározó két alszektor 

a gyógyturizmus és a wellness (Rátz 2004; Albel−Tokaji 2006; Ruszinkó 2006b.; 

Michalkó 2012), a mintavételi helyszínek mindegyike eleget tesz ennek az értelmezésnek. 

A fürdők minősített gyógyvízzel rendelkeznek. Bükfürdőn társadalombiztosítási 

támogatással is igénybe vehetők a gyógykezelések. Kehidakustány ugyan nem áll 

szerződésben az OEP-pel, de orvosi felügyelet mellett igénybe vehető gyógykezelésekkel 

rendelkezik, mint például a súlyfürdő kezelés. A mintavételi helyszínek mindegyike 

rendelkezik élménymedencével és a wellness-hez kapcsolódó kínálattal.  
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17. ábra: A Printz-Markó-féle egészségturizmus spektrum tesztelése 

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

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

A gyógyturizmus spektrumát vizsgálva megállapítható, hogy a gyógyvízre épülő 

gyógyturizmus markánsan Bükfürdőn van jelen. Ez annak köszönhető, hogy a 

fürdőlétesítmény szerződésben szolgáltat gyógyászati kezelést az OEP-pel. 

A reprodukciós turizmus és a thalasszoturizmus bizonyos részelemei kapcsolódhatnak a 

mintavételi helyszínekhez. A bükfürdői gyógyvíz összetétele révén kiválóan alkalmas a 



 

89 

 

krónikus nőgyógyászati és urológiai gyulladások kezelésében. Ebből kifolyólag a 

reprodukciós turizmus sikerességéhez is hozzájárulhat, illetve annak egyik előkészítési 

fokának is tekinthető. A thalasszoturizmus jelenlétének alátámasztása is kicsit erőltetettnek 

tűnhet, azonban, ha figyelembe vesszük azt, hogy olyan kezelési eljárásokat tartalmazhat, 

amelyekben alkalmazásra kerül a tengervíz, a tengeri algák és a tenger sója (Smith − 

Puczkó 2010), akkor metszéspontot lehet felfedezni. Igazolja ezt, hogy a bükfürdői thermo 

spa kezelések során thermo spa algapakolás, illetve thermo spa tengeri sóspakolás vehető 

igénybe. A kehidakustányi iszappakolás pedig a holt-tengeri fekete iszappal valósul meg. 

Amennyiben figyelembe vesszük, hogy a fürdők a spák egyik típusát jelentik az ISPA és a 

Spafinder megközelítésében (Rátz 2004), akkor mindhárom mintavételi helyszín 

kapcsolódik a spa turizmushoz. 

A gyógy- és wellness turizmus metszéspontjaként kialakult medical-wellness (Aquaprofit 

2007; Smith−Puczkó 2010; Puczkó 2011) markánsan jelen van Bükfürdő kínálatában, 

hiszen külön medical wellness, sőt medical fitness részleggel rendelkezik. Kehidakustány 

esetében kapcsolódási pontot jelenthetnek az orvosi vizsgálathoz kötött eljárások, valamint 

a fiatalító-szépségápolási kozmetikai programok. 

Mivel Bükfürdő és Kehidakustány egyaránt SZÉP-kártya elfogadóhely, és ezáltal 

hozzájárul a hazai lakosság, a munkavállalók egészségmegőrzéséhez, ezért a worksite 

wellness mint az adott fürdőlétesítmények kínálati eleme jelenik meg. 

Aktív mozgás programok formájában mindhárom mintavételi helyszín lefedi a fitness 

kínálatát. Bükfürdő esetében külön ki kell emelni a Fit Point-ot, amely egyéni 

állapotfelmérésekre és programajánlásokra ad lehetőséget. Ennek értelmében a selfness is 

mint kapcsolódási pont határozható meg. 

Amennyiben a spirituális turizmus Magyar-féle megközelítését alkalmazom, tehát részét 

képezi a spa központok felkeresése − és Márai szemszögéből a fürdőkre mint nedves 

kolostorokra tekintek − akkor a mintavételi helyszínek mindegyike kapcsolódhat ezen 

turizmus fajtához. Itt fontos megemlíteni a PANTERM tagfürdők egyikét, a Lenti fürdőt, 

ahol az általam vizsgált fürdőkkel ellentétben, már jelenleg is szoros kapcsolódási pont van 

a fürdőzés és a spiritualitás között. Lenti különlegességét adja, hogy a fürdő területén 

található a Szent György Energiapark. Egyedi módon itt nem kettő, hanem három jótékony 

földsugárzású energiavonal találkozik össze (Pannon Termál Magazin 2009). Tehát Lenti 

egyértelműen kapcsolódik a spirituális turizmushoz is. Darabos szemléletrendszerében az 

energiahelyek a testi-lelki fittség elérését segítő elemként jelenek meg (Darabos 2008).  
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A holisztikus-, valamint a jóga és meditációs turizmust a kehidakustányi fürdőlétesítmény 

kínálatába építhető elemként jelenítem meg. A térség adottságainak ismeretében, és a 

komplex gondolkodásmód értelmében egyfajta együttműködés alakítható ki a Zalaszántói 

Béke Sztupával. A Peace Run Békefutás, vagy egyéb, elsősorban fizikai igénybevételt 

igénylő programjaik lezáró revitalizációs programja lehet a termálvízben történő fürdőzés. 

Mivel a mintavételi helyszínek többgenerációs fürdők és egyszerre többféle 

fürdőkategóriát is ötvöznek (gyógyfürdő, élményfürdő, wellness fürdő, strandfürdő), ezért 

kínálatukban az egészségturizmushoz kapcsolódó alszektorok szolgáltatási elemei is 

fellelhetőek. Ennek értelmében a vizsgált desztinációk számos ponton kapcsolódnak az 

általam megfogalmazott egészségturizmus spektrumhoz. 

3.2. A négy őselemen alapuló Printz-Markó-féle vízbázisú 

egészségturizmus rendszer-modell  
 

Tekintettel Magyarország kedvező geológiai adottságaira (Czeglédi 1999), az ebből 

következő komparatív előnyére (13. ábra), és hogy hazánkban az ezredfordulóig az 

egészségturizmus meghatározását elsősorban a gyógy- és termálturizmus jelentette 

(Michalkó, 2012), valamint Lee európai egészségügyi és wellnessmodell 

szolgáltatáshalmazából kiindulva (12. ábra) megalkotom a négy őselemen alapuló 

vízbázisú egészségturizmus rendszerét (18. ábra).  Nemzetközi összevetésben, hazánkban, 

mint a modell kiválasztott mintaterületén szerencsésen ötvöződnek a fenti elemek.  

Rendszerem a turisztikai kínálat alapját adó természeti adottságokból, természetes 

gyógytényezőkből
11

 építkezik.  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
11

 A természetes gyógytényezők  (74/1999. (XII.25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről, 

Aquaprofit Rt., 2007) olyan természeti tényezők, amelyek javulást idéznek elő az egészségügyi állapotban és 

a gyógyturizmus ezekre a gyógytényezőkre alapozható. 
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18. ábra: A négy őselemen alapuló „vízbázisú egészségturizmus” Printz-Markó-féle rendszere 

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

 

Modellemben a víz elemet jeleníti meg a termál-, ásvány- és gyógyvíz.  

„A termálvíz (hévíz) minden olyan, a természetben előforduló víz, amelynek hőmérséklete 

a földfelszínre jutás helyén, az adott hely évi középhőmérsékleténél magasabb. Gyakorlati 

okokból azonban egységes hőmérsékleti értékeket határoztak meg. Régebben ez az érték 

természetes források esetén 20°C, fúrt kutak esetén 25°C az egészségügyi szakterületen, 

míg a vízügyben 35°C-ot tekintettek alsó határnak. 10 év óta a magyar jog egységesen 

30°C felett teszi lehetővé a termálvíz elnevezés használatát” (Ákoshegyi−Németh 2006, 

647.). 

Ásványvíz (a 74/1999. (XII.25.) EüM rendelet 2. számú melléklete) az a felszín alatti 

vízrétegekből származó víz, amely nem tartalmaz az egészségre ártalmas anyagokat és 

ásványi anyag tartalma literenként legalább 1000 mg, vagy az oldott összes szilárd ásványi 

anyag tartalma 500 és 1000 mg között van literenként, és tartalmaz meghatározott aktív 

biológiai anyagokat. Palackozott vizeknél ez az érték 50 mg is lehet. A gyógyvizek 

hasonló jellemzője literenként akár a 20.000 mg-ot is elérheti. Külsőleg és belsőleg is 

használhatóak az ásványvizek. Köznapi értelemben a belsőleg fogyasztható ásványvizekről 

beszélünk, azonban a fürdőkben is ásványvizekben fürdünk (Aquaprofit 2007).  
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„A gyógyvíz olyan természetes ásványvíz, amelynek bizonyított gyógyhatása van. Külsőleg 

történő (fürdővízkénti) felhasználásban gyógyvíz az a víz, amely megfelel a külsőleg 

történő felhasználású ásványvíz követelményeinek, továbbá a természetes ásványi anyagok 

(kőzetek) vízzel történő kilúgozása során keletkező, oldott ásványi anyag tartalma, kémiai 

jellege állandó, egészségkárosító anyagokat nem tartalmaz. Belsőleg történő (ivási, 

palackozási, inhalálási célú) felhasználásban gyógyvíz az a víz, amely megfelel az 

ásványvíz követelményeinek; a fogyasztási előírások betartása mellett iható, vagy 

inhalálásra alkalmas; felhasználáskor a gyógyhatás bizonyított” (Ákoshegyi−Németh 

2006:642.). 

 

Rendszeremben a levegő elemhez kapcsolódik a vizek feletti levegő, a mikroklíma és a 

gyógyklíma.  

A hévizekben való fürdőzés során szervezetünket egyszerre több hatás éri. Ez lehet 

mechanikai hatás, melynek értelmében a test súlya az egytizedére csökken a víz alatt, és 

ebből kifolyólag lehetőség van olyan testmozgás végzésére, amelyet bizonyos betegségek 

esetében szárazföldön nem tudnánk végrehajtani. A gyógyvizek másik élettani hatása a 

hőhatás, amely során az egyes ásványanyagok serkentik a keringési folyamatokat; továbbá 

a vegyi összetételből adódó hatás értelmében az egyes ásvány- és gyógyvizek 

összetételüktől függően különböző betegségek kezelésére alkalmasak, valamint a hévizek 

feletti levegő, az adott fürdőhelyre jellemző mikro-, gyógyklíma belélegzése, pozitív 

hatással van egészségünkre. 

 

Modellemben a tűz elem jelképéhez kapcsolódik a geotermikus grádiens és a napfény. 

Hazánk területe alatti viszonylag vékony földkéregnek köszönhetően az egységnyi 

mélységnövekedéssel járó hőmérséklet-növekedés is átlag feletti, ebből kifolyólag 

könnyebben, gyorsabban elérhetőek magasabb hőfokú hévizeink (1.1.3. fejezet). 

Szabadtéri medencében történő fürdőzés során − a mértékletesség elveit betartva − a 

napfény észrevétlenül is gyógyít. Javítja a közérzetet, oldja a depressziót, segíti a 

bőrlégzést, a szívműködést, a D-vitamin képződést és gyorsítja a sebgyógyulást. A napfény 

élénkítő hatására kitágulnak az erek, fokozódik a bőr vérellátása, felgyorsul a 

salakanyageltávolítás, és javul a sejtek tápanyagellátása.  

 

A föld elemet számos különböző forrásból származó peloidok (tőzeg, iszap, fango), 

gyógynövények és a természetes környezetükben létrejövő gázfeltörések alkotják. A 
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mofetta, azaz a száraz fürdő kezelések jellemzően a vulkanikus területeken szén-dioxidból 

álló gázfeltörések gyógyítási célú alkalmzását jelenti. Természeti környezetében 

hazánkban Mátraderecskén és Parádfürdőn működik mofetta. További egészségturisztikai 

célterületekre palackban szállítanak szén-dioxidot és a kezelés kádfürdőben vehető 

igényébe. Annak ellenére, hogy a gázfeltörés nem közvetlenül „vízbázisú alkotóelemet” 

szimbolizál, a rendszerbe való bekerülését alátámasztja, hogy hazánk egyedi természeti 

adottságai közé tartozik és egyfajta fürdőtípusként értelmezendő, másfelől pedig az, hogy a 

PANTERM-tagjai között szereplő celldömölki Vulkán Gyógy- és Termálfürdő az 5 millió 

éves vulkáni Ság hegy tövében helyezkedik el.  

A fentiek alapján is érezhető, hogy a turizmus a többi gazdasági ágazattal szemben 

jelentősen függ az ökológiai környezettől (Fekete 2006, Bánhidi 2015). 

A négy őselemen alapuló vízbázisú egészségturizmus rendszerem − az egyes 

alkotóelemek fenntarthatóság jegyében történő felhasználásával − a termál- és 

gyógyvízre alapozott egészségturizmus kínálati rendszerének építőköveit jelenti. 

 

3.2.1. A négy őselemen alapuló Printz-Markó-féle vízbázisú 

egészségturizmus rendszer-modell gyakorlati tesztelése a 

PANTERM térségben 
 

Jelen fejezetben az általam felépített négy őselemen alapuló vízbázisú egészségturizmus 

rendszerét (18. számú ábra) ismertető új elméleti modell gyakorlati tesztelésére kerül sor, 

melyet először a Lee-féle modellel, majd a fürdővendég kérdőívem helyszínein meglévő 

természeti és természetes adottságokra épülő kínálattal vizsgálom. 

 

A Lee-féle modell (2004) és a négy őselemen alapuló vízbázisú egészségturizmus 

rendszerem szintetizálását jelenti a 19. ábra.  
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19. ábra: A négy őselemen alapuló szolgáltatáshalmaz Lee európai egészségügyi és 

wellnessmodelljének a négy őselemen alapuló vízbázisú egészségturizmus Printz-Markó-féle 

rendszerrel való összehangolási tesztelése 

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

 

A 19. ábra belső része tartalmazza az egyes őselemek megnevezését. Az azokhoz tartozó − 

Lee által csoportosított − ember alkotta kezelési eljárások, szolgáltatások színes betűvel 

vannak feltűntetve. Fekete betűvel pedig az egyes őselemekhez kapcsolódó vízbázisú 

egészségturizmus természeti és természetes adottságok kerültek rendszerezésre saját 

megközelítésemben. Az egyes természeti és természetes adottságoknak köszönhetően 

kerülnek kialakításra az ismertetett kezelési eljárások, szolgáltatások.  

A föld, a víz és a levegő elemek esetében közvetlen kapcsolat mutatkozik a természeti és 

termeszetes adottságok és az azokból építkező kezelési eljárások, szolgáltatások között. 

A Lee-féle modellel egy ponton, a tűz elem esetében sikertelen volt a két rendszer 

összehangolása.  Tehát a tűz elemnél nem tekinthető konzekvensnek a természeti 

adottság és az ember alkotta kínálat közötti kapcsolat.  
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Lee a tűz elemet a tűz forróságának jellemzője alapján illeszti az ember alkotta kínálathoz 

(Lee 2004). Véleményem szerint a tűz forróságát egyfelől a geotermikus grádienshez 

kapcsolódóan a földkéregben rejtőző hévízkészlet hőfókához társítja, amely hozzájárul a 

jóminőségű termálvíz felszínre jutásához, másfelől a napfényhez, azaz az emberi 

szervezetre jótékonyan ható napugarakhoz. 

A kutatásomhoz kapcsolódó fürdővendég kérdőív mintavételi helyszíneinek (Bükfürdő, 

Kehidakustány és Lipót) természeti és természetes adottságaira épülő kínálatot és a négy 

őselemen alapuló vízbázisú egészségturizmus rendszerem szintetizálását jelenti a 20. ábra. 

 
 

 

20. ábra: A fürdővendég kérdőívem helyszíneinek természeti és természetes adottságaira épülő kínálat, 

és a négy őselemen alapuló vízbázisú egészségturizmus Printz-Markó-féle rendszerrel való 

összehangolási tesztelése 

Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés, grafika: Gurbács Tamás 
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Mivel mindhárom mintavételi helyszín gyógyvízzel rendelkezik ezért a gyógyvíz megléte a 

vizsgált helyszínek komparatív előnyét jelenti.  

A levegő elem esetében az egyes desztinációk a medencék vizei feletti levegővel járulnak 

hozzá a rendszer alkotóeleméhez. Meg kell jegyezni, hogy Bükfürdő különleges szubalpin 

klímával rendelkezik.  

Mivel Magyarországon a geotermikus grádiens értéke a világátlag másfélszerese (Gáspár 

2009), ezért a tűz elem esetében a geotermikus grádiens mint abszolút komparatív előny 

jelenik meg, amely által magas hőfokú hévíz jut a felszínre. Ez azonban nem csak a 

mintavételi helyszínekre, hanem Magyarország területének egészére igaz.  

A föld elemnél megjelenő peloidok, például az iszap mint közvetett tényező jelenik meg. 

Ugyanis nem az adott desztináció sajátja, ökológiai eredménye az adott peloid, hanem más 

helyszínekről került szállításra az adott helyszínre. Ilyen például a kehidakustányi holt-

tengeri fekete iszappal végrehajtott iszappakolás. Itt fontos megemlíteni Hévízt, a Hévizi 

tavat. Igaz nem a mintavételi helyszíneim részét képezi, azonban PANTERM-tag. Hévíz 

különlegességét a hévízi iszap is adja. Tehát Hévíz esetében a peloidok mint egyértelműen 

meghatározható komparatív föld elem előnyök szerepelnek. 

A lenti Szent György energiavonalak, azaz a sárkányáramok is megjelenhetnek a föld elem 

kapcsán. Tehát Lenti esetében az energiavonalak mint egyértelműen meghatározható 

komparatív föld elembéli előnyök szerepelnek.  

Természeti kincseink helyhez kötöttek, azonban bizonyos esetekben már kivitelezhető a 

szállíthatóságuk, exportálásuk. Ez azért lényeges, mert, ahogy Várhelyi is hangsúlyozza, 

exportálható egészségturisztikai termékeink és márkák kialakításával bevételnövekedés 

érhető el az ágazatban (Várhelyi 2012). 

A víz elem esetében az ásványvizek palackozása teszi lehetővé a szállíthatóságot. 

Gyógyvizeink jótékony hatásának otthoni környezetben történő felhasználása 

megvalósulhat gyógyvízalapú kozmetikai készítmények révén. Az izsáki Thermal 

Kozmetikai Kft. harkányi, hajdúszoboszlói és bükfürdői gyógyvízzel habfürdőt, tusfürdőt, 

testápoló balzsamot, herpeszkrémet, kéz- és lábápoló krémet, sampont állít elő. A hazai 

piac mellett külföldre is exportálnak. Felvevő piacot jelent Szlovákia, Csehország és 

Németország (http://www.thermal-kft.hu/, 2015.08.16.). 

A fürdősók otthoni alkalmazását jelentheti a gyógyfürdőzés exportálását. A hazai 

kiskereskedelmi forgalomban például elérhető a Bükfürdői Termálkristály.  

http://www.thermal-kft.hu/
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A föld elem kapcsán kiemelendő, hogy plédául a hévizi és a kolopi iszap 

szállíthatóságának köszönhetően más egészségturisztikai helyszíneken, akár OEP-

támogatással is igénybevehető.  

Egy magyar innovációnak, a MofettAir pihenőszéknek köszönhetően a helyhez kötött 

közösségi szén-dioxid szárazfürdőzés, a mofettázás is szállíthatóvá, exportálhatóvá vált 

(Napi Turizmus Hírlevél 2013.04.23.). 

Összességében a mintavételemben szereplő desztinációk egyértelműen kapcsolódnak 

az általam megfogalmazott felépített négy őselemen alapuló vízbázisú 

egészségturizmus rendszeréhez. Ennek értelmében a magyarországi egészségturizmus 

fogalomrendszerébe beépíthető a modellem. 

3.3. Az empírikus elemzés során felhasznált módszerek 
 

A kérdőíves vizsgálatból elkészített adatbázis SPSS segítségével került elemzésre. A 

felvétel nyers adataihoz képest a végső adatbázison egyrészt bizonyos transzformációkat 

alkalmaztam, másrészt pedig külső adatforrásokból származó változókkal egészítettem ki. 

Első lépésben a minta általános bemutatása történik meg a potenciálisan magyarázó 

változóként felhasználható adatok egyszerű megoszlásainak vizsgálatával. Ezt követően 

megvizsgálom a fürdőlátogatással kapcsolatos szokások és az elsődleges 

szociodemográfiai jellemzők közötti kapcsolatokat. Az összefüggések tesztelését 

függetlenségvizsgálat, illetve varianciaanalízis segítségével végeztem. A fürdőlátogatással 

kapcsolatos attitűdök feltárása során elsőként a fürdőválasztáshoz kapcsolódó motivációs 

tényezők értékelési struktúráját, valamint az adatfelvételi helyszínnel, életkorral, 

jövedelemmel mutatkozó összefüggéseit teszteltem. A módszer ebben az esetben is a 

kereszttábla elemzés és az ahhoz kapcsolódó függetlenségvizsgálat volt.  

Kísérletet tettem a motivációk további vizsgálatára oly módon, hogy a fürdő 

kiválasztásában szerepet játszó tényezők struktúráját és összekapcsolódását tártam fel 

faktorelemzés segítségével. Az így kapott három faktor mentén bizonyos mértékben 

szegmentálható a minta. A szociodemográfiai jellemzők különböző faktorokkal való 

kapcsolata eltérő motívumokkal rendelkezik.  

Az ily módon kialakított klasszifikáció lehetőséget nyújt arra, hogy a fürdőlátogatás 

hátterében álló döntési faktorokat, és a válaszadók hátterét együttesen figyelembe vevő 

magyarázati sémát alakítsak ki.  
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Az elemzési módszerek kiválasztásában két fontos tényező játszott szerepet. Az első a 

primer felvétel adatbázisában szereplő változók jellege és mérési szintje, a második pedig a 

minta tulajdonságainak figyelembe vétele. A változók mérési szintje határozta meg azt, 

hogy a fürdőlátogatási szokásokkal kapcsolatos adatok, illetve a szociodeomográfiai 

jellemzők közötti kapcsolatok feltárásánál mely módszert alkalmaztam. A függetlenség 

vizsgálat abban az esetben használható, ha mindkét bevont változó mérési szintje alacsony 

(nominális vagy ordinális). Ilyen esetekben a kapcsolat meglétét igazolni hivatott khí-

négyzet próba mellett a valós megoszlási viszonyokat is elemeztem a kereszttáblák 

segítségével. Variancianalízist olyan esetekben alkalmaztam, amelyekben a függő változó 

skálaszintű volt, a megoszlási viszonyszámok elemzéséhez csoportátlagokat használtam 

fel.  

Mivel a minta egyrészt nem felel meg standard reprezentativitási kritériumoknak, másrészt 

pedig a struktúrafeltárásba bevont változók kis terjedelmű skálák, ezért egy lépésben 

elsődleges magyarázó modell (például többszörös lineáris regresszió) kialakítására nem 

alkalmasak, ezért ebben az esetben faktoranalízist végeztem. A faktorelemzés elsődleges 

célja nem az volt, hogy adatsűrítéssel jól kezelhető komplex indikátorakat kapjak, hanem 

sokkal inkább a fürdőválasztáshoz kapcsolódó döntési folyamatok megismerése. Ezért a 

faktorstuktúra kialakításánál a maximum likelihood módszert alkalmaztam, majd a kapott 

faktorokat varimax eljárás segítségével rotáltam. Az ennek következtében kialakult három 

faktor az egyszerű jellemzésen túl arra is alkalmas, hogy valós skálaként szolgáljon a 

további magyarázó eljárásokhoz. Másrészt pedig lehetőséget nyújt homogén csoportok 

kialakítására a döntési prioritások figyelembe vételével.  

3.4. A primer kutatás eredményei 

Empirikus kutatásom az egészségturizmusban megfigyelhető trendek és az adatfelvételi 

helyszínek jellemzőinek vonatkozásában újraértékeli a Budai−Székács-féle (2001) 

szolgáltatás-korosztály mátrixot. A kérdőívet összesen 661 fő töltötte ki. A megkérdezettek 

mintába kerülését meghatározta az a tény, hogy a Budai−Székács-féle mátrix (2001) 18 

éves kortól kezdődően vizsgálja az egyes életkori kategóriákba tartozók által igénybevett 

szolgáltatástípusokat. A kutatásomba bevont legidősebb személy életkora 82 év.  A 18 és 

35 év közötti fiatalok 65%-ban, a 35 és 55 év közötti aktív középkorúak 14%-ban, az 55 év 

felettiek 21%-ban képviseltetik magukat a mintában. A kérdőívalanyok 70%-a nő, 30%-a 

férfi. Nemzetiségüket tekintve 93%-ban magyarok és 7%-ban külföldiek. A hazai 

válaszadók állandó lakhelyét megvizsgálva Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Heves 
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megyék kivételével szerepelnek a további megyéink. Az első három leggyakoribb Győr-

Moson-Sopron, Veszprém és Vas megye. A hazai válaszadók lakhely szerinti területi 

megoszlását tartalmazza a 5. számú melléklet. A külföldi válaszadók állandó lakhelye 

között a legnagyobb arányban Szlovákia, Ausztria és Lengyelolszág szerepel. A mintában 

megjelenő bükfürdői fürdővendégek aránya 40%, a kehidakustányi 24%, a lipóti 20%, és 

az online 16%-ot tesz ki. A kutatási mintában bevont személyek többsége, 66%-a, 150 000 

forint alatti bruttó havi jövedelemmel rendelkezik. Ez összefüggésben van azzal, hogy a 

válaszadók 48%-a tanuló. A bruttó havi jövedelem további megoszlását tekintve a 

válaszadók 23%-a rendelkezik 150 000 és 300 000 forinttal. Csupán 10% rendelkezik 300 

000 forint feletti bruttó havi jövedelemmel. Amellett, hogy a mintában szereplők 48%-a 

tanuló, a további válaszadók foglalkozását tekintve elmondható, hogy 30%-uk alkalmazott, 

19%-uk nyugdíjas, 3%-uk önálló, vállalkozó (21. ábra). 
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21. ábra: A fürdővendég kérdőív kitöltőinek legfőbb jellemzői 

Forrás: saját kutatás  

A kérdőív feldolgozása alapján a mintaalanyok fürdőlátogatási szokásairól elmondható, 

hogy többségük, azaz számszerűsítve 43%-uk, évente több, mint négyszer keres fel 

valamilyen fürdőlétesítményt. Ennek értelmében a kutatásba bevont fürdővendégek 

válaszai tapasztalt fürdőzők véleménynyilvánításának tekinthetőek. A mintában résztvevők 

83%-a által a termálfürdő a leggyakrabban felkeresett fürdőlétesítmény-típus. Ezt követi a 

strandfürdő, az aquapark, a gyógyfürdő, a wellness fürdő és a család-/gyermekbarát fürdő. 

Jellemzően, 38%-ban a családdal, illetve 33%-ban a párok közösen látogatnak el egy adott 

fürdőlétesítménybe. Elmondható, hogy a megkérdezés eredménye itt illeszkedik a Rátz 

(2004) által megfogalmazott trendhez.  A megkérdezettek 69%-a a fürdőlátogatása során 

további szolgáltatásokat is igénybe vesz. Közülük legnagyobb arányban, 79%-ban a 

szaunát használják. A további igénybevett szolgáltatások gyakorisági sorrendjében 

szerepel a masszázs, az animációs programok, a TB-kezelések és a csúszdák. A mintát 

alkotó fürdőzők több mint fele, azaz 60%-a a napi fürdőtartózkodása során átlagosan 5.000 

forintot költ el. A mintaalanyok hűséges fürdőlátogatóknak minősülnek, mivel 

rendszerint,95%-ban visszatérnek a korábban felkeresett fürdőbe. A megkérdezettek 

jelentős része, 44%-a az elsősorban fürdőlátogatások által motivált utazása során 

jellemzően 1 napot tartózkodik az adott desztinációban. Fontos azonban megemlíteni, hogy 

ezt követi a 3 napos tartózkodási idő 15%-kal. A megkérdezés eredménye alátámasztja a 

Bánki−Lasztovisza−Kovács−Ruszinkó (2004) által megfogalmazott jelenséget, hogy az 

egészségturizmus jellegéből fakadóan hosszabb tartózkodási időt generál. 

A válaszok tükrözik az életmód-szemléletváltozásban megfigyelhető jelenséget, az 

egészséges életmód társadalmi felértékelődését és terjedését, melynek következtében 

világszerte az egészség-wellness- és termálturizmus iránti kereslet általános növekedése 

prognosztizálható. 

Kutatásomban a fürdőlátogatás gyakoriságát a „ritkábban” és a „gyakran” jelzők írják le. A 

ritkábban tett látogatások legfeljebb évi 3 fürdőlátogatást jelentenek.  A gyakran csoportját 

a legalább évi 4, vagy annál több fürdőlátogatás száma teszi ki.  

A fürdőlátogatás gyakoriságát mérő változó és az egyes fürdőtípusokban tett 

fürdőlátogatások között minden esetben szignifikáns összefüggés van. A mintában az 

egyes fürdőtípusok közül a termálfürdők (82,8%) számítanak a leggyakrabban 

felkeresetteknek. 
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A megkérdezett fürdővendégek jellemzően társasággal (95,2%) keresik fel az egyes 

fürdőlétesítményeket. Leggyakrabban családtagjaikkal (38,5%), párjukkal (33,5%), baráti 

társaságukkal (23,2%), és a fürdővendégek csupán kis csoportja (4,8%) jár egyedül 

fürdőbe. A fürdőlátogatás gyakorisága és aközött, hogy a fürdőző kivel keresi fel az adott 

létesítményt, nincs szignifikáns kapcsolat (χ
2
=7,021, p=0,071). Azonban a tartózkodási idő 

és, hogy a fürdőző kivel keresi fel az adott létesítményt, van szignifikáns összefüggés 

(χ2=48,678, p=0,000).  

A foglalkozási státusz tekintetében a vállalkozók (82,4%) körében a legmagasabb a 

gyakori fürdőlátogatók aránya. A két változó közötti kapcsolat szignifikáns (χ
2
=13,240, 

p=0,004). Feltehetően ennek hátterében a magasabb jövedelemszint is állhat. Ugyancsak 

ezt az összefüggést erősítheti, hogy annak ellenére, hogy a mintában szereplők inkább 

egynapos utazóknak számítanak, a vállalkozók esetében szignifikánsan magasabb azoknak 

az aránya, akik egy napnál hosszabb időt töltenek el az adott célterületen. A tartózkodási 

idő és a foglalkozási státuszhoz kapcsolódó függetlenségi vizsgálat szignifikáns 

kapcsolatot mutat (χ2=107,434, p=0,000). 

A férfiak 52,0%-a, míg a nők 55,5%-a tekinthető gyakori fürdővendégnek. A 

fürdőlátogatás gyakoriságára nem gyakorol szignifikáns hatást a fürdőlátogatók neme 

(χ
2
=0,791, p=0,374). 

A fürdőlátogatás gyakorisága összefüggést mutat az egyes jövedelemkategóriák esetében 

(χ
2
=16,660, p=0,000), a jövedelem növekedésével párhuzamosan emelkedik a gyakori 

fürdőlátogatók aránya. 

Az egyes életkor kategóriák, valamint a fürdőlátogatás gyakoriságra vonatkozó 

függetlenségvizsgálat szignifikancia szintje 0,015. Ebből következik, hogy a két változó 

között szignifikáns összefüggés van. A fiatalok (57,2%) és az aktív korúak (59,3%) 

csoportjában magasabb arányban vannak a gyakori fürdőlátogatók, mint az idősek (43,7%) 

körében. Feltehetően ez jelentős mértékben arra vezethető vissza, hogy a fiatalok és az 

aktív korúak mobilabbnak tekinthetőek a szabadidő eltöltésében is, mint az idősek, amit az 

időmérleg-vizsgálatok is alátámasztanak (KSH, 2012). 

A fürdővendég kérdőívem adatfelvételi helyszíneit illetően a büki (59,2%), és a 

kehidakustányi (56,0%) fürdők vendégei számítanak gyakoribb fürdőzőknek. A lipóti 

létesítményt felkeresők (52,7%), valamint az online kitöltők (51,9%) esetében ezek az 

arányok némileg alacsonyabbak.  Mivel az adatfelvételi helyszínek és a fürdőlátogatás 

gyakorisága esetében a szignifikancia szint 0,076, ezért nincs összefüggés a két változó 

között. 
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A fürdőlétesítmények területén a gyakori fürdővendégek többsége, azaz 75%-a, további 

szolgáltatásokat is igénybe vesz, miközben a fürdőket ritkábban látogatók esetében ez az 

arány mindössze 62%. Mivel ez a tényező a fürdőlátogatások gyakoriságával szignifikáns 

kapcsolatot mutat (χ
2
=12,104, p=0,001), tovább vizsgáltam az igénybe vehető 

szolgáltatások körét. A masszázst és az animációs programokat kevésbé veszik igénybe a 

megkérdezettek, mint a szaunát. A gyakori fürdővendégek 63,7%-a szaunázik. Ennek okai 

között szerepelhet egyrészt az, hogy a szaunázás viszonylagosan nagyobb szabadsággal 

megválasztott, különösebb szervezést nem igénylő tevékenység, másrészt pedig az, hogy 

főként a masszázs esetében egy bizalmi szolgáltatásról van szó. A fürdőlátogatás 

gyakorisága nem gyakorol szignifikáns hatást a masszázs és az animációs programok 

igénybevételére, viszont összefüggés mutatkozik a szaunázás esetében (χ
2
=13,804, 

p=0,000).  

A továbbiakban azt vizsgáltam, hogy a megkérdezett fürdővendégek a fürdőlátogatással 

egybekötött utazásaik során átlagosan mennyi időt, hány napot töltenek a felkeresett 

desztinációban. A mintaalanyok 43,8%-ban egynapos utazóknak, tehát kirándulóknak 

számítanak. A két változó között nincs szignifikáns összefüggés (χ
2
=6,230, p=0,183). 

Abban az esetben viszont, ha a tartózkodási időt fürdőtípusonként vizsgálom, akkor 

szignifikáns eltérések mutatkoznak négy típus esetében. A gyógyfürdők (χ
2
=16,059, 

p=0,003), a strandfürdők (χ
2
=43,398, p=0,000), a wellness fürdők (χ

2
=19,390, p=0,001) és 

az aquaparkok (χ
2
=31,626, p=0,000) esetében van szignifikáns összefüggés. A tartózkodási 

idő kategóriánkénti megoszlása az említett fürdőtípusok esetében visszaigazolja a fürdők 

jellegéhez kapcsolódó várakozásokat. E szerint a strandfürdők és aquaparkok esetében az 

egynapos, a wellness fürdők esetében a két-háromnapos (hétvégi), a gyógyfürdők esetében 

pedig a hosszabb tartózkodási idővel jellemezhető fürdővendégek felülreprezentáltak.  

A megkérdezett fürdővendégek több mint fele (59,4%) legfeljebb 5 000 forintot költ 

további szolgáltatások igénybevételére a fürdő területén. A fürdőlátogatás gyakorisága és 

az átlagos napi költés között nincs összefüggés (χ
2
=1,140, p=0,768). Szignifikáns pozitív 

kapcsolat található viszont a fürdőlátogatás időtartama és a naponta átlagosan elköltött 

pénzmennyiség között (χ
2
=40,165, p=0,000).  

3.4.1. A fürdővendég kérdőív eredményei a termál- és wellness turizmus 

klaszterfejlesztési modell keresleti feltételeihez kapcsolva 

Kutatásom jelen alfejezete a Kim−Wicks-féle (2010) globális versenyképesség turizmus 

klaszterfejlesztési modell keresleti feltételek tényezőjéhez illeszkedik (1. ábra). A 
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fürdővendégek fürdőlátogatási motivációinak meghatározása a Budai−Székács-féle (2001) 

egészségturizmus piaci szegmentációból táplálkozik. 

Adattisztítás után a fürdővendég kérdőívem mintájában a vonatkozó megoszlások 

elemzése mellett Pearson-féle Khi-négyzet (χ
2
) próbával, illetve varianciaanalízissel 

megvizsgáltam több esetleges magyarázó változó alkalmazkodását. Az adott motivációs 

tényező és az adatfelvételi helyszín (fürdő), valamint az egyes életkor kategóriák között, és 

a bruttó havi jövedelem között néztem meg, hogy miként és milyen mértékben van 

kapcsolat a megnevezett változók tekintetében. Az alkalmazott elemzési eljárások 

mindegyike esetében 95%-os valószínűségi szintet alkalmaztam. A statisztikailag 

szignifikáns összefüggések esetében kiemelt fontosságú a kapcsolat erősségének további 

elemzése. A függetlenségvizsgálatok minden esetben megfelelnek a cellánkénti elvárt 

esetszámokra vonatkozó kritériumoknak. 

3.4.1.1.  „Aktív mozgással, sportolással eltöltött fürdőzés lehetősége; 

nem lényeges, hogy a medencék termál-, gyógyvízzel vannak-e 

feltöltve.” 

A fürdővendég kérdőív válaszadói számára az elsőként megnevezett fürdőlátogatási 

motivációs tényező − „aktív mozgással, sportolással eltöltött fürdőzés lehetősége; nem 

lényeges, hogy a medencék termál-, gyógyvízzel vannak feltöltve” – alapvetően 

kiegyensúlyozott értékeléseket mutat a vizsgált dimenziók mentén. Ezen motivációs 

tényezőt jellemző esetszámok kategóriánkénti megoszlásait tartalmazza a 22. ábra. 

Az adatfelvételi helyszínek esetében a Pearson-féle Khi-négyzet próbához kapcsolódó 

szignifikancia 0,601. Ennek értelmében nincs összefüggés a két változó között (χ
2
=10,167; 

p=0,601) aszerint, hogy a mintában résztvevők melyik fürdőt keresik fel, nem tér el a 

vizsgált tényező értékelése. 

Az egyes életkor kategóriák vonatkozásában elvégzett Pearson-féle Khi-négyzet próbához 

tartozó szignifikancia szint 0,009. A két változó között szignifikáns, de gyenge 

összefüggés van (χ
2
=20,420; p=0,009).  

A minta jellemzőiből megállapítható, hogy a fiatalok és a középkorúak számára leginkább 

indifferens ez a tényező, de nagyjából szimmetrikus, azaz inkább fontosnak tartják, mint 

kevésbé fontosnak a vizsgált motivációs tényezőt. Az idősek esetében ez mint a 

legfontosabb motivációs tényező került meghatározásra, azaz inkább a fontos oldal kapott 
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nagyobb súlyt. Az életmódban egyre növekvő intenzív regenerálódás szerepére 

vonatkoztathatóak vissza az eredmények.  

 
22. ábra: Aktív mozgás, sportolás lehetősége mint fürdőlátogatási motiváció rangsorolása az olyan 

létesítményben, ahol nem lényeges, hogy a medencék termál-, gyógyvízzel vannak-e feltöltve  

Forrás: saját kutatás  

 

A jövedelemszint tekintetében nem találtam szignifikáns összefüggést (χ
2
=14,577; 

p=0,068). Az átlag feletti jövedelemmel rendelkezők között jóval magasabb arányban 

találhatóak azok, akik kevésbé tekintik fontosnak ezt a tényezőt. A meghatározott három 

esetleges magyarázó változó közül az egyes életkori kategóriák esetében van szignifikáns 

összefüggés. A Budai és Székács-féle (2001) egészségturisztikai szegmentáció szerint a 

vizsgált motivációs tényező a 18 és 35 év közötti korosztály esetében jelentkezik leginkább 

döntő faktorként. A korosztály igényeihez igazodó három alcsoport − aktív fiatalok, 

szórakozást kereső fiatalok, egészségtudatos fiatalok −, valamint a műtét utáni 

rehabilitációra szorulók közül az itt vizsgált fürdőlátogatási szempont az aktív fiatalokra 

jellemző, akik elsődlegesen a fitness szolgálatásokat veszik igénybe. A további két 

korosztálytól beérkező fürdővendég kérdőív válaszait elemezve, a 36 és 55 év közötti 
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egészségmegőrző középkorúak, valamint az 55 év feletti egészségtudatos idősek 

kapcsolódhatnak még ehhez a motivációs tényezőhöz a Budai−Székács-féle (2001) 

csoportok közül. A legszembetűnőbb, hogy az 55 év felettiek felülreprezentáltak azok 

között, akik „nagyon fontos” tényezőnek tartják ezt a motivációt. Adatfeldogozásom 

ezen részeredménye illeszkedik az Österreich Werbung 2015-re szóló előrejelzéséhez 

(Sugataghy 2008). Ezt a korosztályt az előrejelzés a „forever young” fantázianévvel 

illeti, akik számára „társadalmi parancs” az egészségmegőrzés.   

3.4.1.2. „Aktív mozgással, sportolással eltöltött fürdőzés lehetősége; 

lényeges a termál-, gyógyvíz megléte.” 

A második motivációs tényező – „aktív mozgással, sportolással eltöltött fürdőzés 

lehetősége; lényeges, hogy a medencék termál-, gyógyvízzel vannak feltöltve” – esetében a 

teljes mintán belül mutatkozó megoszlások hasonló képet mutatnak, mint az előző esetben. 

Az értékelések viszonylag egyenletesen oszlanak el. Az indifferens attitűddel rendelkezők 

jelentik ebben az esetben is a legjelentősebb arányt. Az esetszámok kategóriánkénti 

megoszlásait mutatja 23. ábra. 
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23. ábra: Az aktív mozgás, sportolás lehetősége és a termál-, gyógyvízzel való ellátottság mint 

fürdőlátogatási motivációs tényező  

Forrás: saját kutatás  

 

Az adatfelvételi helyszínek esetében a Pearson-féle Khi-négyzet próbához kapcsolódó 

szignifikancia szint 0,748. Tehát a két változó között (χ
2
=8,468; p=0,748) nincs 

összefüggés. 

Az életkori kategóriák mentén a kapcsolat szignifikáns (χ
2
=87,176; p=0,000), iránya 

hasonlónak tekinthető ugyan, mint az első motivációs tényező esetében, de azt láthatjuk, 

hogy a korcsoportonkénti megítélések közötti eltérés látványosabban mutatkozik. 

Az értékelésekből egyértelműen kitűnik, hogy az életkor előrehaladtával egyre fontosabb a 

termál-, gyógyvíz jelenléte az adott fürdőhelyen. Ezt mutatja az, hogy az 55 év felettiek 

körében az ezt fontosnak tartók – a skálán 4-es és 5-ös értékelést adók −  aránya 64%, a 

teljes mintában mutatkozó 41%-kal szemben.   

 

A bruttó havi jövedelem vonatkozásában a szignifikancia szint 0,006. Ennek értelmében a 

két változó között szignifikáns, közepes szorosságú összefüggés van (χ2=21,649; 

p=0,006). 

A független változó kategóriáira vonatkozó megoszlások értelmében a jövedelem 

növekedésével párhuzamosan növekszik azoknak az aránya, akik egyáltalán nem tartják 

fontosnak a termál-, gyógyvíz meglétét az adott fürdőlétesítményben. Az átlag feletti 

jövedelemmel rendelkezők esetében ez az arány több, mint háromszorosan meghaladja az 

átlag alattiaknál mutatkozót.  

 

Összességében megállapítható, hogy meghatározott három esetleges magyarázó változó 

közül itt az egyes életkor kategóriák és a bruttó havi jövedelem esetében van szignifikáns 

összefüggés. Ahogy idősödünk, úgy válik egyre fontosabbá a termál-, illetve gyógyvíz 

megléte az adott fürdőlétesítményben, amely biztosítja az aktív mozgással, 

sportolással eltöltött fürdőzés lehetőségét is. Minél idősebb valaki, annál 

fontosabbnak tartja ezen tényezőt. Továbbá feltételeztem, hogy az életkor 

előrehaladtával párhuzamosan emelkedő bruttó havi jövedelem növekvő 

diszkrécionális jövedelemet generál, amelyhez az egészségmegőrzés minőségibb 

színvonala iránti igény párosul. Ezt a feltételezést azonban a vizsgálati eredményeim 

alapján nem tudom alátámasztani, mivel egyrészt az tapasztalható, hogy az átlag 

feletti jövedelemmel rendelkezők esetében magas az aránya azoknak, akik egyáltalán 
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nem tartják fontosnak a gyógyvíz meglétét, másrészt pedig a motivációs tényező és a 

jövedelemszint közötti korreláció iránya és erőssége nem módosul, ha az életkort 

kontroll alatt tartjuk.  

A Budai és Székács-féle (2001) egészségturisztikai célcsoportok jellemzőinek ismeretében 

ezen motivációs tényezőhöz kapcsolhatóak az egészségmegőrző középkorúak és az 

egészségtudatos idősek. Ahogy az előző motivációs tényező eredményeinél, úgy itt is az a 

legszembetűnőbb eredmény, hogy összességében az 55 év felettiek tartják a leginkább 

fontos tényezőnek ezt a motivációt. Ez a részeredmény illeszkedik az Österreich Werbung 

2015-re szóló előrejelzés „forever young” csoportjához (Sugataghy 2008). 

3.4.1.3.  „Egészségmegőrzés, szépségápolás, tartalmas pihenés”  

A harmadik motivációs tényező – az „egészségmegőrzés, szépségápolás, tartalmas 

pihenés” – megoszlása egyenletes. A 24. ábrán egyértelműen kirajzolódik, hogy az életkori 

megoszlás és a jövedelem tekintetében a kategóriánkénti eloszlások viszont differenciáltak. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bük

Kehidakustány

Lipót

online

fiatal

aktív korú

idős

átlag alatti

átlagos

átlag feletti

összesen

fü
rd

ő
 (

0
,6

6
4

)
él

et
ko

r 
(0

,0
0

1
)

jö
ve

d
el

e
m

legkevésbé fontos 2 3 4 legfontosabb



 

108 

 

24. ábra: Az egészségmegőrzés, szépségápolás és tartalmas pihenés együttes megvalósulása 

fürdőlátogatási motivációs tényezőként 

Forrás: saját kutatás, 2014  

Mivel az adatfelvételi helyszínek és a vizsgált motivációs tényező esetében a Pearson-féle 

Khi-négyzet próbához kapcsolódó szignifikancia szint 0,664, ezért nincs összefüggés a két 

változó között (χ2=9,452, p=0,664). 

Az egyes életkor kategóriák vonatkozásában szignifikáns, de gyenge összefüggés van 

(χ2=26,063, p=0,001). Ahogy a második motivációs tényező – „aktív mozgással, 

sportolással eltöltött fürdőzés lehetősége; lényeges, hogy a medencék termál-, gyógyvízzel 

vannak feltöltve” – esetében, úgy ennél a motivációs tényezőnél is egyre inkább 

kikristályosodnak az egyes korcsoportok esetében mutatkozó eltérések az értékelésben. Az 

életkor előrehaladtával párhuzamosan növekszik a vizsgált motivációs tényező fontossága. 

Annak hátterében, hogy az idősek körében nagyobb ennek a motivációs tényezőnek 

tulajdonított fontosság mértéke többek között az állhat, hogy az életkor 

előrehaladtával romló általános egészségi állapot az egészségmegőrzés jelentőségének 

felismeréséhez vezethet. Továbbá ez a tendencia párhuzamba állítható a Hartmann 

Group (2007) tanulmányának eredményeivel is a személyes vagy más helyett átélt 

egészségi élmény és az egészségmegőrzésre irányuló figyelem kapcsolatának 

tekintetében. 

A jövedelemi megoszlás esetében elvégzett függetlenségvizsgálathoz tartozó 

szignifikancia szint 0,056, ennek értelmében nincs összefüggés a két változó között. 

A megoszlásokat tekintve azonban az látható, hogy valószínűleg nem igazolható az a 

feltételezés, hogy a jövedelem növekedésével párhuzamosan fontosabbá válik az 

egészségmegőrzés azon formája, amely a fürdőlátogatást helyezi előtérbe. 

A meghatározott esetleges magyarázó változók közül egyedül az egyes életkor kategóriák 

esetében van szignifikáns összefüggés. A Budai és Székács-féle (2001) egészségturisztikai 

célcsoportok jellemzői alapján ezeket a motivációs tényezőket leginkább az 

egészségtudatos fiatalok, az egészségmegőrző középkorúak és az egészségtudatos idősek 

vallják magukénak.  

Az egészségturizmus szerteágazó rendszerének értelmében az itt vizsgált motivációs 

szempontok közül kiegészítésre szorul a szépségápolás, mint motivációs tényező. A Budai 
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és Székács (2001) által vizsgált egészségturizmus piac jellemzőihez viszonyítva a 

fogyasztói igények változásával a legszembetűnőbb piaci bővülés az, hogy az egyszerű 

kozmetikai szépségápolási kezeléseken túlmutat a szépségápolás kategóriája. Az 

egészségturizmus olyan új termékei szélesítik a szépségápolás kategóriáját, mint például a 

medical wellness a fiatalító (anti-ageing) programokkal, vagy a medical turizmus fogászati 

kezelésekkel és a szépészeti-plasztikai-lézeres beavatkozásokkal. Ennek értelmében a 

vizsgált motivációs tényezőt részelemeire szükséges bontani.   

3.4.1.4.  „Többgenerációs kínálat (család-/gyermekbarát fürdő)” 

A 2000-es évek elején a SZT pályázati támogatásainak köszönhetően számos régi és új 

hazai fürdőfejlesztés igazodott az egészségturizmus nemzetközi trendjeihez, valamint a 

nemzetközi és hazai piaci igényekhez (Szabó 2015). Kialakultak az úgynevezett több 

generációs fürdők, amelyek térben és időben szétválasztva szolgálják ki az egyes 

korosztályokat (Printz-Markó 2016). Jelen kérdőíves kutatás negyedik motivációs 

elemeként szerepel a „többgenerációs kínálat (család-/gyermekbarát fürdő)”. A 

jellemző esetszámok százalékos arányszámait tartalmazza a 25. ábra.  
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25. ábra: Többgenerációs kínálat mint fürdőlátogatási motivációs tényező 

Forrás: saját kutatás  

A vizsgált motivációs tényező értékelésére a jövedelemszint, illetve a kérdezés helyszíne 

nem gyakorol szignifikáns hatást, viszont összefüggés mutatkozik az egyes életkor 

kategóriák esetében (χ2=19,624, p=0,012). Az előzőleg vizsgált motivációs tényezőkkel 

ellentétben, itt nem az 55 év feletti korosztály, hanem a 36 és 55 év közöttiek azok, akik a 

legjelentősebb arányban tartják legfontosabbnak ezt a szempontot. 

A korcsoportokra megoszlások alapján megállapítható, hogy a 18 és 35 év közötti 

fürdővendégek körében a legmagasabb a többgenerációs kínálatot legkevésbé fontosnak 

tartók aránya. Feltételezésem szerint ehhez az életkor kategóriához tartozó válaszadó 

fürdővendégek nagyobb hányada még nem rendelkezik gyermekkel, ezért számukra 

indifferens, hogy az adott fürdő egyszerre több korosztályt kielégítő kínálattal rendelkezik-

e vagy sem. Továbbá valószínűsíthető, hogy többségük már önálló keresettel bír, ezért 

vagy egyénileg vagy hasonló életkorú barátaikkal, illetve társával látogatnak el az adott 

fürdőlétesítménybe, és elsődlegesen az ő korosztályuk érdeklődési körét kielégítő 
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szolgáltatási körökre fókuszálnak csupán. A 36 és 55 év közötti, és az 55 év feletti 

fürdővendégek esetében a 18 és 35 év közötti korosztálynál adott válaszok ellenkezője 

figyelhető meg. Az ehhez az életkor kategóriához tartozó válaszadó fürdővendégek 

nagyobb hányada feltehetőleg már rendelkezik gyermekkel, unokával, ezért számukra 

fontos a generációkat lefedő kínálat igénybevétele. Ezzel kapcsolatosan megvizsgáltam a 

mintában a fürdőlátogatás társasági jellegéhez tartozó életkori megoszlásokat. Az 

eredmények visszaigazolják a fenti feltételezéseimet. A két változó közötti kapcsolat 

szignifikáns. A megoszlásokból pedig kitűnik, hogy a családdal fürdőbejárók aránya az 

aktív korúak között kiemelkedő (64%), míg azok, akik barátokkal keresik fel a fürdőket a 

fiatal korosztályon belül felülreprezentáltak (30%). Ez Szabó (2012b) hazai 

fürdőlátogatásokat is vizsgáló országos felmérésének megállapításaiban szintén 

visszaigazolódik. Nagyobb arányban van azon fürdővendégeknek a száma, akik családdal, 

illetve gyermekkel keresik fel az adott fürdőt, mint azok, akik barátokkal, rokonokkal. 

Szakmai fürdőlátogatásaim során szerzett tapasztalataim is összhangban vannak 

kvantitatív kutatási eredményeimmel.    

Összességében tehát az életkor és a többgenerációs kínálat mint fürdőlátogatási 

motivációs tényező között van kapcsolat.  

A Budai és Székács-féle (2001) egészségturisztikai célcsoportok jellemzői alapján ezt a 

motivációs tényezőt leginkább a családos középkorúak vallják magukénak, amit 

fürdővendég kérdőívem eredménye is mutat.   

Az egészségturisztikai és wellness előrejelzések közül a „The Tourism Observatory for 

Health, Wellness and Spa” kutatócsoport hangsúlyozza leginkább a családok igényeire 

történő fókuszálást (Napi Turizmus, 2014.04.17.). Az észak-amerikai trend 

megnyilvánulása érződik a nyugat-dunántúli fürdőket reprezentáló fürdővendég kérdőívem 

eredményeiben is. 

3.4.1.5. „Műtét utáni rehabilitáció, társadalombiztosítási támogatással 

rendelhető gyógyászati ellátások igénybevétele.”   

A rehabilitáció alternatív, „nem gyógyszeres” kezelési folyamattal történő végrehajtása 

egyre elfogadottabb hazánkban (Hojcska 2015). A gyógyvíz és a többi természetes 

gyógytényező alkalmazása mellékhatásoktól mentes gyógyszerhelyettesítő (Vajda−Vadas 
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1990) kezelési eljárásnak is tekinthető. Az adott fürdő felkereséséhez kapcsolódó 

motivációs tényezők tekintetében ötödik tényezőként szerepel a „műtét utáni rehabilitáció, 

társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati ellátások igénybevétele”.  

A teljes mintán belüli megoszlások érdekessége, hogy eltérő képet mutatnak az eddig 

vizsgált motivációs tényezőkhöz képest. Általánosságban vizsgálva relatíve alacsony az 

ezen motivációs tényezőt fontosnak tekintők aránya (26. ábra).  

 
 

26. ábra: Műtét utáni rehabilitáció és a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati 

ellátások igénybevétele mint fürdőlátogatási motivációs tényező 

Forrás: saját kutatás  

Az adatfelvételi helyszínek esetében a Pearson-féle Khi-négyzet próbához kapcsolódó 

szignifikancia 0,649. Ennek értelmében nincs összefüggés a két változó között (χ2=9,624, 

p=0,649).  

Az egyes életkor kategóriák, valamint a vizsgált fürdőlátogatási motivációs tényezőre 

vonatkozó Pearson-féle Khi-négyzet próba szignifikancia szintje 0,000. Ebből következik, 

hogy a két változó között szignifikáns összefüggés van (χ2=54,885, p=0,000).  
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A fiatalok és az aktív korúak esetében kevésbé jellemző, hogy fontosnak tartanák ezt a 

motivációs tényezőt. Valószínűsíthető, hogy ők jóval alacsonyabb arányban részesültek 

társadalombiztosítási támogatással rendelhető fürdőkezelésben.  

Ezekkel ellentétben az 55 év feletti fürdővendégek esetében a fontos irányába tolódnak a 

válaszok. Ahogy idősödünk, úgy válik egyre fontosabbá a társadalombiztosítási 

támogatással rendelhető gyógyászati ellátások igénybevételének megléte az adott 

fürdőlétesítményben.  

Az egyes bruttó havi jövedelem kategóriák, valamint a vizsgált fürdőlátogatási motivációs 

tényezőre vonatkozó Pearson-féle Khi-négyzet próba szignifikancia szintje 0,820, tehát 

nincs kapcsolat a két tényező között (χ
2
=4,394, p=0,820).  

Összességében az életkori kategóriák és a műtét utáni rehabilitáció, a társadalombiztosítási 

támogatással rendelhető gyógyászati ellátások igénybevétele, mint fürdőlátogatási 

motivációs tényező között gyenge erősségű, pozitív irányú kapcsolat van. 

Véleményem szerint az 55 év felettiek számára a társadalombiztosítási támogatással 

rendelhető gyógyászati ellátások igénybevételi lehetősége meghatározó, azonban ezt 

elsődelegesen nem a műtét utáni rehabilitáció indukálja, hanem az általános 

egészségiállapot. Az egészségturizmus keresleti trendjeihez (1.3. fejezet) kapcsolódva itt 

fontos megjegyezni Rátz (2004) azon megállapítását, hogy az állam, vagy az 

egészségbitosítók által támogatott kezelések aránynövekedése emeli a keresletet. 

3.4.1.6. „Valamilyen megbetegedés miatt a gyógyvíztől vagy valamilyen 

más terápiás lehetőségtől várható az egészségi állapot javulása.” 

A hatodik motivációs faktor esetében − „valamilyen megbetegedés miatt a gyógyvíztől 

vagy valamilyen más terápiás lehetőségtől várható az egészségi állapot javulása” − az 

előző motivációs tényezőhöz viszonyítva itt a legfőbb különbséget az jelenti, hogy a 

szolgáltatás igénybevétele nem társadalombiztosítási támogatással valósul meg.  

A teljes mintán belül mutatkozó megoszlások (27. ábra) hasonló képet mutatnak, mint az 

előző motivációs tényező esetében.  
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27. ábra: Valamilyen megbetegedés miatt a gyógyvíztől vagy valamilyen más terápiás lehetőség révén 

bekövetkező egészségiállapot javulás mint fürdőlátogatási motivációs tényező 

Forrás: saját kutatás 

Az adatfelvételi helyszínek esetében nincs összefüggés a két változó között (χ2=9,483, 

p=0,661). 

Az egyes életkor kategóriák vonatkozásában a Pearson-féle Khi-négyzet próba 

szignifikancia szintje 0,000, a két tényező között szignifikáns összefüggés áll fenn. A 

megoszlások alapján megállapítható, hogy szembetűnően az 55 év feletti korosztály 

számára tekinthető kiemelt fontosságúnak ez a tényező. Kizárólag az idősebb korosztály 

válaszaira koncentrálva igazolódik vissza a Budai−Székács-féle (2001) csoportosítás. 

Szolgáltatás-korosztály mátrixukban az idősebb generáció esetében van jelen ez a 

szempont fürdőlátogatási motivációs tényezőként.  

A bruttó havi jövedelem kategóriák esetében a Pearson-féle Khi-négyzet próba 

szignifikancia szintje 0,448. Ennek értelmében nincs összefüggés a két változó között 

(χ
2
=7,855, p=0,448).  
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Az vizsgálódásba bevont több esetleges magyarázó változó közül az életkori kategória 

esetében gyenge erősségű, pozitív irányú szignifikáns összefüggés van. 

Fürdővendég kérdőívem eredményei alapján a seniorok egészségiállapot javításában 

a gyógyvizek, és a terápiás lehetőségek társadalombiztosítási támogatás igénybevétele 

nélkül is fontos szereppel rendelkeznek. A trendek tükrében (Sugathagy 2008) a 

seniorok megnevezés helyett itt is jogosultsága van a „forever young” jelző 

használatának. Véleményem szerint ez is alátámasztja Ruszinkó azon megállapítását 

(Turizmus Panoráma Bulletin, 2015/230.), hogy a természetes gyógytényezőkön 

alapuló gyógyító szolgáltatásokra a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fordítani. 

Megvalósulása révén a vizsgált motivációs tényező erősödése prognosztizálható.  

3.4.1.7. Az adott fürdőlétesítmény felkereséséhez kapcsolódó motivációs 

tényezők kutatási eredményei 

Megállapítható, hogy a kiértékelt válaszok tükrözik azt a 

Bánki−Lasztovicza−Kovács−Ruszinkó (2004) által megfogalmazott trendet, melynek 

értelmében az életvitellel és az életkorral párhuzamosan emelkedik az emberek 

regenerálódási igénye. Korunk társadalmi betegségei és jelenségei következtében a 

fiatalabb generáció ezen igénye egyre erősebben megfigyelhető. Fő motivációjuk 

versenyképes teljesítményük hosszú távú megőrzése. A magasabb iskolai végzettséggel 

rendelkezők fokozottabban odafigyelnek magukra a szélesebb szemléletmódjuknak és a 

kedvezőbb anyagi lehetőségeiknek köszönhetően. A társadalom szemléletformálásában 

nagy jelentősége van annak, hogy már hazánkban is egyre több az állam által támogatott 

olyan oktatási, felvilágosító jellegű programoknak az aránya, amelyek nagy hangsúlyt 

tulajdonítanak a természeti erőforrások és gyógymódok alkalmazására. Az egészséges 

életmóddal és gyógyászattal foglalkozó televíziós műsorok, magazinok, klubok, internetes 

portálok, valamint a herbária szaküzletek számának és forgalmának növekedése is ezt 

támasztja alá.  

Az egészségturizmus szerepe a jövőben tovább növekedik, hiszen a növekvő civilizációs 

ártalmak és azok kísérő betegségei miatt az emberek természetes gyógymódok iránti 

érdeklődése fokozódik. A kialakuló új értékrend a magyar társadalmat is elérte. Ennek 

megvalósításában a turizmusé a fő szerep. Az új értékrend éllovasainak a fiatal 

középosztály tekinthető, akik elsősorban a fitness- és wellness turizmus vendégkörének 

bázisa. Céljuk a megelőzés, az egészséges életmód iránti igény. A fiatal kisgyermekes 
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családok az élményfürdőket keresik. A gyógy- és termálturizmus vendégkörét főként a 

középkorúak és az idősebb korosztályok adják. Minden vendégkörnél jellemző a kiegészítő 

szolgáltatások iránti megnövekedett kereslet, a környezeti és hangulati elemek fontossága, 

a komplex termékek iránti igény. A várható mega trendekből a magyar fürdőknek is azt a 

következtetést kell levonniuk, hogy termék és infrastruktúra fejlesztésüket a kereslet 

igényeinek ismeretében kell végrehajtaniuk. A fürdők konkurenciája nem kizárólag egy 

másik fürdő lehet, hanem a szabadidő eltöltését nyújtó más változatos és élményt kínáló 

termékek. Ez nemcsak a létesítmények minőségének és higiéniai körülményeinek javítását 

követeli meg, hanem a környezet és a hangulat fokozott komplexitását, a termék teljes 

egységének kialakítását. A fürdőknek mint természeti- és épített környezetnek együttesen 

kell megfelelnie ennek a kihívásnak. 

A fürdővendég kérdőív eredményeim és a Budai−Székács-féle (2001) egészségturisztikai 

célcsoportok kapcsolatának vonatkozásában, valamint a trendek értelmében fontos 

kiemelni, hogy az egészségmegőrzés és a többgenerációs kínálat mint a fürdőlátogatást 

befolyásoló motivációs tényezők egyre markánsabban érvényesülnek. 

A medical wellness és a medical turizmus megjelenésével a fürdőlátogatási motivációs 

tényezők közül az egészségmegőrzés, szépségápolás és tartalmas pihenés együttes 

érvényesülése azonban újfajta tartalommal rendelkezik. A szépségápolás ez irányú bővülő 

tartalmának értelmében véleményem szerint a szépségápolás direkt módon nem tekinthető 

fürdőlátogatási motivációs tényezőnek. A fürdőlétesítmények felkeresését közvetlenül 

motiválja az egészségmegőrzés és tartalmas pihenés lehetősége, amely közvetve hozzájárul 

külső szépségünk megtartásához, helyreállításához.
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3.4.2. Fürdővendég szegmentáció a termál- és wellness turizmus 

klaszterfejlesztési modell desztináció menedzsment 

determinánsához kapcsolva 

Jelen fejezet a fürdővendég kérdőívnek a fürdőválasztás hátterében álló tényezőit vizsgáló 

kérdéscsoportja és az egészségturisztikai szakemberekkel lebonyolított interjú 

következtetései alapján kísérletet tesz a fürdővendégek motivációs sémáinak tipizálására.   

Az eredmények adnak lehetőséget a kapcsolódó hipotézis igazolására vagy elvetésére.  

A fürdők kiválasztásának döntését befolyásoló tényezők mélyrehatóbb megismeréséhez 

érdeklődésemet az a tény keltette fel, hogy 2013-ban és 2014-ben is Budapest lett a legjobb 

ár-érték arányú város a világ egyik legnagyobb utazási oldala a TripAdvisor szerint. Ezen a 

portálon 2014-ben második alkalommal kerültek rangsorolásra a világ főbb turisztikai 

célállomásai meghatározott kategóriákban az elért pontszámuk alapján (Turizmus Bulletin 

Hírlevél 2014/101.). A TripIndex ide vonatkozó elemét képezi az egy éjszakára szóló 

szállás díja két fő részére egy 4 csillagos szállodában, fejenként egy-egy koktél ára, egy 

kétfogásos vacsora költsége egy üveg borral, valamint taxiút oda-vissza díja a repülőtér és 

a szálloda között (TripAdvisor 2014.).  

A fürdőkre vonatkozó strukturális összefüggések meghatározásában a kutatási kérdőív 

kismintás kipróbálása során megfogalmazott vélemények, valamint saját fürdőlátogatásaim 

tapasztalatai voltak döntőek. Olyan paramétereket, tényezőket kívánok feltárni a 

fürdővendég szegmentáció révén, amelyek valósak és jellemzően nem érzelmi, hanem a 

tények számbavétele alapján meghatározóak az adott desztináció, illetve jelen esetben 

adott fürdőlétesítmény kiválasztásában. Ettől függetlenül vizsgálati célom szempontjából 

domináns módon nem alkalmazhatók elsődleges költségtényezők, mint az értékelés 

alapelemei. Az egyes fürdők belépőjegy árainak tartalma eltérő. Azon felül, hogy eltérő az 

igénybe vehető medencék száma, létezik olyan belépőjegy, amely csak a medencék 

használatát tartalmazza (például Mosonmagyaróvár), de van olyan is, amelyik magába 

foglalja a szauna többszöri használatát, sőt a csúszdák igénybevételét is (például Lipót). 

Míg Lipóton 2010-ben a parkolásért külön fizetni kellett, napjainkban (2013 óta) már 

térítésmentes. Mosonmagyaróváron még jelenleg is van parkolási díj. Korábbi, 2006. évi 

bükfürdői látogatásom során a parkolójegyet és a pihenőágy igénybevételét is külön meg 

kellett fizetni. Napjainkban ezekért már nem kell külön fizetni, illetve a nyári szezon ideje 
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alatt a pihenőágyak igénybevételéért igen. Annak ellenére, hogy ezek jelképes összeget 

jelentettek (500 és 1 000 forint körül), mégis megzavarták a gondtalan kikapcsolódást, 

feltöltődést.  

A lakosság által kitöltött kérdőívben szereplő táblázat az alábbi 13 érvet, illetve további 

egyéb érv megjelölésének lehetőségét tartalmazza abból a szempontból, hogy ezek milyen 

súllyal rendelkezhetnek egy adott fürdő kiválasztásában:  

- lakóhelyemhez közel helyezkedik el, 

- belépőjegy ára (kedvezmények, kombinált jegyek: családi belépő), 

- SZÉP-kártya elfogadóhely (magyar munkavállalók részére Magyarországon) 

- turisztikai kártyák, kuponok, kedvezmények, 

- többgenerációs kínálat (család-/gyermekbarát fürdő), 

- ingyenes parkolás lehetősége, 

- ingyenesen igénybevehető pihenőágyak, 

- ismerősöktől hallott pozitív élménybeszámoló, 

- szeretem az új dolgokat kipróbálni, 

- a fürdő egyedi építészeti jellege, 

- a fürdő egyedi szolgáltatásai, 

- a termál-, gyógyvíz összetétele az adott egészségügyi probléma kezelésére, 

- társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati ellátások 

igénybevételének lehetősége, 

- egyéb. 

A válaszadók 1-től 5-ig terjedő osztályzatú minősítéssel (1= legfontosabb, 5=legkevésbé 

fontos) jelölhették a számukra eltérő fontossággal rendelkező választási szempontokat. A 

kiértékelés megmutatja, hogy vajon ténylegesen eltérő jelentőséget tulajdonítanak-e a 

válaszadók az egyes szempontoknak vagy sem. Továbbá, ha eltérő fontosságot 

tulajdonítanak a válaszadók az egyes szempontoknak, akkor melyik szempont lesz az, 

amelyik a leginkább befolyásolja döntéshozatalukat.  

A TripIndex költség elemeit (TripAdvisor 2014) figyelembe véve a kérdőívembe beépített 

fogyasztói árérzékenységre leginkább hatással lévő elemeket emelem be a  a motivációs 

sémák azonosításába. A költségtényezők markáns megjelenését támasztja alá Darabos és 

Ivancsóné Horváth (2014) kutatási eredménye, miszerint a wellness életmód hazai 
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térnyerésének alapvető akadályát jelenti a diszkrecionális jövedelem hiánya. Mindezek 

értelmében feltételezésem szerint a fürdővendég kérdőívemben az eltérő fontossággal 

rendelkező felsorolt érvek közül leginkább a belépőjegyek ára, az ingyenes parkolási 

lehetőség és az ingyenesen igénybe vehető pihenőágyak befolyásolják az adott 

fürdőlátogató választását.  

3.4.2.1. A fürdővendég szegmentáció komplex struktúrája 

A 7. számú táblázat összesített adatsora tartalmazza, hogy a kiértékelt kérdőívekben 

szereplő érvek milyen eltérő fontossággal rendelkeznek. A skála tulajdonságainak 

megfelelően minél alacsonyabb átlagpontszámmal rendelkezik egy tényező, annál 

fontosabbnak tartják a válaszadók. 

Választás 

szempontjai 

Mintaelemszám 

(válaszadó fő) 

Számtani átlag Szórás Ferdeség Csúcsosság 

belépőjegy ára 

(kedvezmények, 

kombinált jegyek: 

családi belépő) 

600 2,33 1,251 ,676 -,531 

ismerősöktől hallott 

pozitív 

élménybeszámoló 

592 2,35 1,240 ,709 -,451 

lakóhelyemhez közel 

helyezkedik el 

607 2,42 1,308 ,570 -,754 

szeretem az új 

dolgokat kipróbálni 

575 2,52 1,262 ,458 -,797 

ingyenes parkolás 

lehetősége 

585 2,65 1,472 ,390 -1,239 

ingyenesen igénybe 

vehető pihenőágyak 

575 2,70 1,393 ,315 -1,141 

a fürdő egyedi 

szolgáltatásai 

581 2,78 1,202 ,225 -,803 

többgenerációs 

kínálat (család-

/gyermekbarát fürdő) 

583 2,97 1,475 ,044 -1,373 

termál-/gyógyvíz  

összetétele adott eü.i 

probléma kezelésére 

604 3,00 1,349 -,065 -1,139 

turisztikai kártyák, 

kuponok, 

kedvezmények 

561 3,17 1,346 -,117 -1,141 

a fürdő egyedi 

építészeti jellege 

566 3,24 1,233 -,162 -,956 

SZÉP-kártya 

elfogadóhely 

553 3,41 1,491 -,317 -1,349 

TB-támogatással 

igénybevehető 

gyógyászati ellátások 

582 3,42 1,466 -,333 -,873 

7. táblázat: Adott fürdő kiválasztását befolyásoló szempontok fontossági mértékének leíró statisztikai 

eredményei 

Forrás: saját kutatás alapján az SPSS program alkalmazásával 

A kérdőívet értékelhetően kitöltők szerint a legfontosabb érv egy fürdő meglátogatásakor 

az adott fürdő belépőjegyének ára. A 7. táblázatban ezen tényező 2,33 átlag pontszámmal 
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szerepel. Az átlagpontszámok értékelésekor a válaszok alapján rangsort tudunk felállítani.  

A fürdővendégek számára fontos prioritásnak tekinthető, hogy milyen korábbi 

információval rendelkeznek a szolgáltatásokról, milyen közel helyezkedik el lakóhelyéhez 

az adott fürdőlétesítmény, illetve az új dolgok kipróbálása iránti igény. A rangsort tovább 

elemezve megállapítható, hogy az átlagpontszámok szerint az adott fürdők vízösszetétele 

és a fürdők belépéséhez szóló kedvezmények kevésbé fontosak a lakosság számára. Az 

adatsorban szélső értékek alig találhatóak. Bizonyítja ezt, hogy a 661 megkérdezett alapján 

számított átlagok a rangsor számtani átlaga körül szóródnak (2,5). Ezzel együtt el lehet 

mondani, hogy finom különbségek vannak. Az átlag fürdőző szereti az olcsóbb jegyet, a 

lakhelye közelében elhelyezkedő fürdőt, amelyről kedvező benyomásai, információi 

vannak. Ugyanakkor fel kell figyelni arra, hogy a rangsor utolsó három helyén kifejezetten 

olyan szempontok vannak, amelyek a kedvezményekkel igénybe vehető fürdőzésre adnak 

lehetőséget. Véleményem szerint ez arra utal, hogy nem mindenhol használhatók ki, 

vehetők igénybe, vagy nem tudatosodnak (pl. társadalombiztosítási támogatás) a 

fürdőzőkben. Az ismerősöktől hallott pozitív élménybeszámolók ismeretének fontosságát 

talán az is alátámasztja, hogy a szoros rangsorban ezt követően jelenik meg az új dolgok 

iránti várakozás. Hasonló mondható el az egyedi szolgáltatásokról is. Érdekes viszont, 

hogy a szolgáltatások minőségét szakmai szempontokból meghatározó olyan tényezők, 

mint a víz összetétele vagy a fürdő egyedi építészeti adottságai, az igénybevevők 

döntésében kisebb szerepet játszanak annak ellenére, hogy a fürdők szolgáltatásait ajánló 

prospektusokban, honlapokban ezek nagy súllyal rendelkeznek. Érdekes következtetés 

vonható le abból, ha az egyes szempontokra adott válaszok, osztályzatok szóródását 

vizsgáljuk, amely abszolút értékben az ingyenes parkolás, a többgenerációs kínálat és a 

SZÉP-kártya elfogadóhely. Véleményem szerint ez abból adódhat, hogy a szóban forgó 

szempontok a megkérdezettek nem teljes körét érintik. Összefüggésben állhat a jellemzően 

használt közlekedési eszköztől, a családi helyzettől, a család nagyságától, összetételétől és 

a sajátos támogatási rendszerek ismeretétől. A SZÉP-kártyához kapcsolódó válaszok arra 

irányítják a figyelmet, hogy általánosan használható, de a gyakorlatban nem mindenki él 

vele. Ezt igazolja a rangsorban elfoglalt helye és a többihez képest alacsony szórása. A 

szóródást tekintve viszonylag nagy az ismérvek szerinti különbség a fürdő egyedi 

építészeti jellege és az egyedi szolgáltatásai esetében. Ez azt jelenti, hogy a véleményeket 

tekintve elég nagy az azonosság a megkérdezettek körében a tekintetben, hogy ezek a 

szempontok lehetnek fontosak, de nem meghatározóak. Legkisebb a szóródás abszolút 

értéke az egyedi szolgáltatások és építészeti szempontok esetében. Más oldalról viszont a 
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belépőjegy árát és a közvetlenül vagy a közvetve szerzett információk azonos megítélését 

jelzi, hogy a vélemények rangsorában első két helyet elfoglaló előbbi ismérvek esetében is 

a szóródás nagyságrendje a legkisebbek közé tartozik. Meg kell jegyezni, a szóródás 

esetében azok abszolút értékéből indultunk ki. Árnyalja a képet, ha az átlag hányadosaként 

szóródási együtthatót számolunk. Tekintettel azonban arra, hogy mind az átlagok, mind az 

ismérvenkénti átlagok, mind azok szóródásának értékei viszonylag szűk sávban 

helyezkednek el, az együtthatók alapján még kevésbé „karcosabb” következtetéseket 

lehetne levonni. 

A fentiekben bemutatott 13 tényező (érv) felhasználásával kísérletet tettem arra, hogy 

feltárjam a fürdőválasztási döntések mögött meghúzódó esetleges strukturális 

összefüggéseket, amelyek mentén motivációs sémák tipizálhatók. Ennek érdekében 

faktoranalízist alkalmaztam, az első lépésben bevonva az összes tényezőt. A 

dimenziócsökkentés (sűrítés) módszeréül a főkomponens analízist választottam, elsősorban 

a bemeneti változók kis skálaterjedelme, illetve alacsony varianciája miatt. A kiinduló 

modellhez képest a végső faktorstruktúra három alacsony kommunalitással rendelkező 

változó – lakóhelyhez való közelség, többgenerációs kínálat és SZÉP-kártya elfogadóhely 

– kiemelését követően alakult ki. A 8. táblázatban láthatók az eljárás alkalmazhatósági 

próbáinak eredményei, valamint a modellbe került változók kommunalitásai.  

A modell három, 1-nél nagyobb sajátértékű faktort tartalmaz, melyek teljes magyarázott 

varianciahányada 70%. Az egyes faktorokat alkotó változók esetében tematikus 

összetartozás figyelhető meg; az első faktorban a költségérzékenységet, a másodikban az 

élményorientáltságot, a harmadikban pedig az egészségi állapot javítását célzó tényezők 

szerepelnek. A végső faktorstruktúra rotálást követően alakult ki, amelyhez maximum 25 

iterációs varimax módszert alkalmaztam, Kaiser-féle normalizációs eljárással kiegészítve 

(8. táblázat).
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Alkalmasság KMO: 

0,832 

Bartlett (sig.): 0,000 

Faktor sajátértéke 2,74 2,59 1,67 

Tényező Kommunalitás Árérzékeny Élmény Gyógyulós 

belépőjegy ára 0,590 0,743   

turisztikai kártya 0,508 0,629   

ingyenes parkolás 0,719 0,829   

pihenőágyak 0,686 0,748   

élmények 0,702  0,618  

új dolgok 0,741  0,767  

építészeti megoldások 0,702  0,784  

egyedi szolgáltatások 0,789  0,852  

víz összetétele 0,748   0,821 

TB-támogatás 0,821   0,888 
 8. táblázat: A fürdőlátogatás hátterében álló tényezők faktorstruktúrája 

Forrás: saját kutatás alapján az SPSS program alkalmazásával 

A faktorpontszámok szociodemográfiai indikátorokkal való összevetése jelentős 

mértékben visszaigazolta a struktúrával kapcsolatos előzetes elképzeléseimet, illetve 

azokat a kapcsolatokat is, amelyek a 3.4.1. fejezetben kerültek bemutatásra.  

Az eljárás során kapott egymással korrelálatlan faktorok bevonásával átlag alapú 

klaszterelemzést végeztem annak érdekében, hogy a fürdőválasztás döntési tényezőinek 

komlex feltárásán túl megfelelően homogén csoportokat képezzek, amelyek 

továbbvihetőek egy olyan magyarázó modellben, amely több tényező együttes hatásait írja 

le valós keretet adva ezáltal a fürdő ár-érték arány koncepciójának. A klaszterek alapvető 

jellemzőit a 9. táblázat tartalmazza.  

 1 2 3 4 5 

 197 68 186 146 64 

Árérzékeny -0,51 -1,14 0,71 0,84 -1,21 

Élmény 0,98 -1,22 0,01 -0,34 -0,94 

Gyógyulós -0,23 -1,05 0,79 -0,82 1,39 
9. táblázat: A főkomponens-pontszámokon alapuló klaszterek végső középpontjai 

Forrás: saját kutatás alapján az SPSS program alkalmazásával 

Az eljárás során 5 csoportot kaptunk, melyek közül 3 a felhasznált faktorok közül egynek-

egynek a domináns súlyát mutatja. Egy csoport esetében a középpontok mindhárom 

faktoron szórás távolságon kívüli negatív értéket mutatnak, illetve egy klasztert nagyjából 

azonos pozitív súly jellemez két komponensen. A 10. táblázatban látható a klaszterek 
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jellemzése a legfontosabb szociodemográfiai indikátorokon, illetve a fürdőlátogatási 

szokások néhány alapvető jellemzőjén keresztül.  

 1 2 3 4 5 

életkor (átlag) 29 47 33 30 50 

távolság (perc) 81 68 82 77 61 

nők (arány) 65 71 72 72 75 

magasabb jövedelem (arány) 13 23 7 8 5 

gyakran jár (arány) 49 44 43 36 38 

egyéb szolgáltatás (arány) 76 63 68 63 73 

sokat költ (arány) 45 47 50 28 21 

egyedül (arány) 1 9 5 1 21 

visszatér (arány) 93 88 97 94 98 

Bük 41 34 42 36 42 

Kehida 21 22 28 29 13 

Lipót 17 28 16 23 25 

online 21 16 14 12 20 
10. táblázat: Néhány kiválasztott szociodemográfiai és früdőlátogatási jellemzőkre vonatkozó 

attribútum klaszterenkénti arányszámai (százalék) 

Forrás: saját kutatás alapján az SPSS program alkalmazásával 

Az egyes klaszterek az őket alkotó változók alapján kialkuló végső 

klaszterközéppontokkal, tagságuk pedig társadalmi-demográfiai státuszuk, illetve 

fürdőlátogatási szokásaik mentén jellemezhetőek. 

Az első klaszterbe azok a fürdővendégek tartoznak, akik esetében a fürdőválasztás 

hátterében az élményorientáltság a domináns tényező. Ez a csoport tekinthető a 

legmagasabb létszámúnak; 197 válaszadó került ide. A szociodemográfiai jellemzőket 

vizsgálva elmondható, hogy a legalacsonyabb átlagos életkor és a legkiegyenlítettebb nemi 

megoszlás ebben a klaszterben mutatkozik. A klaszter fiatalosabb korösszetételét támasztja 

alá az is, hogy az eleve alacsonyabb átlagéletkort mutató online minta esetében is ennek a 

klaszternek a reprezentációja a legerősebb. A klaszter élményalapú meghatározottságát 

visszaigazolja a fürdőbe gyakran járók, illetve az egyéb szolgáltatásokat igénybe vevők 

kiemelkedő aránya is. A klaszter tagjai a teljes mintában mutatkozónál nagyobb arányban 

látogatják a büki, míg kisebb arányban a lipóti fürdőt, amely a nyújtott szolgáltatások 

kínálatán keresztül igazolja vissza a csoport mögötti meghatározó faktor jelenlétét. A 

látogatott fürdőtípusok esetében a wellness és az élményfürdők választása kiemelkedő 

mértékű a többi klaszterhez képest. 

A második, viszonylag kis létszámú klaszter azokat a válaszadókat tartalmazza, akik 

esetében egyik motivációs tényező sem bír különösebb fontossággal; a 
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klaszterközéppontok mindhárom faktor esetében negatívak, sőt szórástávolságon kívül 

esnek. A szociodemográfiai adatok azt mutatják, hogy itt egy magasabb átlagéletkorú, és 

az átlagosnál jobb anyagi helyzetben lévő csoportról van szó. Az átlagosnál ritkábban 

látogatják a fürdőket, és fontos tényezőként jön szóba esetükben a lakóhely közelsége, ez 

megmutatkozik egyrészt abban, hogy a lakóhely és fürdő közötti átlagos utazási távolság 

rövidebb az esetükben, illetve arra a kérdésre, hogy a fürdőbe való visszatérés elsődleges 

okának mi tekinthető, kiemelkedő fontosságot tulajdonítottak a lakóhelyhez való 

közelségnek. Alacsony mértékűnek tekinthető körükben a fürdőlátogatás családi 

programként való kezelése. Esetükben a lipóti fürdőt látogatók aránya felülreprezentált.  

A harmadik klaszter hátterében álló tényezőstruktúra is komplex módon értelmezhető, itt 

két faktor együttes erős megjelenése tapasztalható. Az árérzékenység és a gyógyulás célja 

egyaránt erős, hasonló mértékben jellemezve a klaszter tagságát. Ez a klaszter a második 

legnagyobb létszámú, 186 fővel. A szociodemográfiai mutatók alapján elmondható, hogy 

ebben a klaszterben mutatkoznak meg legkevésbé az átlagostól való eltérések bármely 

irányba, a leginkább „átlagos” csoportról van szó ebben a tekintetben. A specifikus 

eltérések kis mértéke megmutatkozik a fürdőlátogatási szokásokban is, kivételt talán csak a 

fürdőbe való visszatérés hátterében álló tényezők nagyobb mértékű differenciáltsága 

képez. 

A negyedik csoportban egy faktor; az árérzékenység a dominánsan meghatározó tényező. 

Egy alapvetően fiatalos csoportról van szó, akik körében alacsony a fürdőbe gyakran járók 

aránya. A fürdőlátogatási szokások harmóniában vannak az attitűdökkel, előbbiek esetében 

mindenhol megmutatkozik a költségekhez kapcsolódó, vagy azok által befolyásolt 

tényezők fontossága. Kiemelkedő a fürdőben keveset költők, illetve a legfeljebb egy napot 

eltöltők aránya. Nemcsak a fürdőválasztás, hanem a visszatérés hátterében is domináns a 

belépőjegy árának szerepe körükben.  

Az ötödik klaszter esetében a gyógyulás a meghatározó faktor. Nem meglepő, hogy itt a 

legmagasabb az átlagéletkor, illetve a fürdőt egyedül látogatók aránya. Ahogy az 

élményorientált csoportban, itt is a szolgáltatási profilra vezethető vissza az, hogy a 

bükfürdői részminta felülreprezentált a klaszteren belül. 

A klaszterek jellemzőinek megismerésén keresztül alkalom nyílik arra, hogy tapasztalati 

úton megvizsgáljuk az egészségturizmus célcsoportjainak megjelenését. Látható, hogy a 



 

125 

 

Budai–Székács által kialakított séma életkori dimenziója részben visszaigazolódik a 

szegmentációban; jól lehatárolható például az élménykereső fiatalok és a gyógyulni vágyó 

idősek csoportja, viszont markánsan megmutatkozik az is, hogy a fiatalok jelentős 

részének esetében szinte kizárólag az árelőny az a tényező, amely a fürdőlátogatást 

meghatározza. Ezzel párhuzamosan látható egy fordított tendencia is; azok között, akik 

esetében az anyagi kiadások a legkevésbé lényegesek; erősen felülreprezentáltak az idősek.    

3.4.2.2. A fürdőlátogatás motivációs tényezőinek egészségturisztikai 

szakemberek általi véleményezése  

A fürdővendég szegmentáció faktorainak meghatározásához az egészségturizmus területén 

tevékenykedő, elméleti és gyakorlati szakmai tapasztalatokkal rendelkező szakemberek 

véleményformálására is tekintettel voltam. Megkeresésemre tíz szakemberrel sikerült 

mélyinterjút lebonyolítanom. A személyes megbeszélések során a fürdővendég 

szegmentáció lehetséges elemei közé került faktorokat és azok súlyát tartalmazza a 11. 

táblázat.  

Sárga kiemeléssel szerepelnek a 11. táblázatban azon szempontok, amelyek a fürdővendég 

kérdőívben is megtalálhatók. A fürdővendég kérdőívben szerepelő 13 érv közül a 

mélyinterjú értékelésébe a személyes elbeszélgetések során 8 érv került. Mivel a 8 faktor 

között itt is szerepel az általam legfontosabbnak vélt első három szempont, amelyek a 

fürdővendég szegmentációmeghatározó elemei lehetnek − ezek a belépőjegy ára, a 

parkolási díj és a pihenőágy ára – ezért egymással összevethető a fürdővendég kérdőív és a 

mélyinterjú rangsorolásának eredménye. Meg kell jegyezni, hogy a 8 érv közül kettő 

megnevezése nem teljesen azonos a fürdővendég kérdőívhez viszonyítva. Ezek egymás 

szinonímáinak tekinthetők. A fürdővendég kérdőívben mint „TB-támogatással igénybe 

vehető ellátások” szerepel az a tényező, amely a mélyinterjú során, mint 

„egészségbiztosítási pénztárral szerződésben áll” tényezőként került meghatározásra. A 

fürdővendég kérdőívben mint „ismerősöktől hallott pozitív élménybeszámoló” szerepel az 

az elem, amely a mélyinterjú során mint „fürdővendégek visszajelzései” megnevezéssel 

került meghatározásra. A szakemberek személyes kiegészítései alapján kilenc új szempont 

került be a fürdő ár-érték aránymutató lehetséges elemei közé. Ezek a soron következőek: 

- fürdő csillagszáma, 

- szauna jegy, 

- csúszda, 
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- külön igénybe vett szolgáltatások díjának chip kártyával történő fizetési lehetősége, 

- higiénia, 

- zöld terület a fürdő területén, 

- fürdőszemélyzet, 

- megközelíthetőség (elérhetőség tömegközlekedéssel=közösségi közlekedési 

eszközzel és egyéni közlekedési eszközökkel, közutak minősége, kitáblázottság), 

- marketing. 

Faktor 

1=legfontosabb, 5=legkevésbé fontos 

S
o

rr
en

d
 

A
 

B
 

C
 

D
 

E
 

F
 

G
 

H
 

higiénia 1 1 1   1 1 1 1 1. 

belépőjegy (fürdőjegy) ára 1 1 1   1 1 2 1 2. 

fürdőszemélyzet 1 1 2 1 2 1 2 1 3. 

megközelíthetőség (elérhetőség) 

tömegközlekedéssel=közösségi közlekedési 

eszközzel és egyéni közlekedési 

eszközökkel, közutak minősége, 

kitáblázottság 2 2 1 1   1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
  1 

 

 

 

 

4. 

zöld terület a fürdő területén 1 1 3   1 1 3 1 5. 

többgenerációs kínálat 1 1 3 1 3 1 2 1 6. 

fürdővendégek visszajelzései 2 2 2 1   1 3 1 7. 

szauna jegy 1 3 1   2 3 2 1 8. 

egészségbiztosi pénztárral szerződésben áll 3 2 2   4 1 

 

2 

 
1 

 
9. 

turisztikai kártyák, kuponok, kedvezmények 3 2 1 1 3 2 

 

4 

 
1 

 
10. 

fürdő csillagszáma 3 2 3 1 2 2 3 1 10. 

parkolási díj 1 2 1   2 3 2 5 11. 

csúszda 1 2 1   2 2 5 3 11. 

SZÉP-kártya elfogadóhely 2 2 3   2 2 5 1 12. 

külön igénybevett szolgáltatások díjának 

chip kártyával történő fizetési lehetősége 2 3 2 1 3 4 

 

 

4 

 

 
1 

 

 
13. 

pihenőágy bérleti ára 2 3 1   3 3 2 5 14. 

egyéb: marketing   2          15. 

 11. táblázat: A fürdőválasztás motivációs tényezőinek rangsorolása egészségturisztikai szakemberek 

véleménye alapján 

Forrás: saját kutatás 
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Mivel a TripIndex legjobb ár-érték arányú város mutatóban szerepel a 4 csillagos szállás 

díja (TripAdvisor 2014), ezért lett létjogosultsága a fürdő csillagszámának is a 

fürdővendég szegmentációban. A nemzeti védjegyek között szerepel 2013 tavasza óta az 

MFSZ új minőségtanusító védjegye. Az 1−5 csillagos minősítési rendszerhez 

kapcsolódó védjegyet az MFSZ szakmai zsűrije ítéli oda a pályázó fürdőnek. A védjegyet a 

magyar állam jegyzi és a védjegy bejegyzési joga is a magyar államot illeti. Fontos 

kiemelni, hogy nem csak az MFSZ saját tagjainak, hanem Magyarország területén az 

összes engedéllyel működő fürdőnek is megadhatja a szakmai minősítést (Termalfurdo.net 

2013.). A minősítés 1−5 csillagos besoroláshoz szerezhető meg ötféle kategóriában. Az 

egyes kategóriák a soron következők: gyógyfürdő, strandfürdő, uszodalétesítmény, 

élményfürdő és wellness (medical wellness) fürdő. A minősítéshez kapcsolódó 

dokumentáció két fő részre osztható.  Ezek a minősítési alapkövetelmények és a minősítési 

követelmények teljesítésének pontrendszere. A minősítési alapkövetelmények között 

szerepel a minősítés hatálya, a minősítésbe vonható létesítmény típusa, a létesítmény 

minőségi besorolásához szükséges alapfeltételek, mint például az általános telepítési, 

működési, műszaki és higiénés feltételek, a szolgáltatások választéka és színvonala, 

valamint a humán felkészültségi és szakképzettségi követelmények. A pontrendszer ezeket 

a szempontokat tovább részletezi. Az általános telepítési, működési, műszaki és higinés 

feltételek között szerepel a környezet, a megközelíthetőség, az infrastruktúra, a főbejárat 

kiépítése, a belső parkosítás, a hulladék elhelyezés, az öltözők, a medencék, a 

vízgazdálkodás és a higiénés feltételek. A szolgáltatások választéka és színvonala kitér a 

szolgáltatások és a vendéglátási egységek nyitvatartási idejére és az elsősegélynyújtás 

jellemzőire. A humán felkészültség, szakképzési követelményrendszer olyan értékelési 

pontokat tartalmaz, mint például a nyelvismeret, a formaruházat. Többletpontot jelent a 

teljesség igénye nélkül például a videós ellenőrző rendszer megléte, speciális, egyedi 

gyógytényezők, műemléki minősítés. Az elérhető minimális, maximális és többlet 

pontszám eltérő az egyes kategóriákban. A szélső értékeket figyelembe véve az elérhető 

minimális pontszám 76 pont, az elérhető maximális pedig 253 pont. Ezen felül 

többletpontként a szélső értékeket figyelembe véve 10, illetve 30 pont szerezhető (Magyar 

Fürdőszövetség 2015.b.). A védjegyrendszer bevezetését többéves előkészítés előzte meg. 

Az elsők között 12 fürdő pályázott. Az MFSZ ügyvezető elnökének tájékoztatása szerint 

szolgáltatási színvonaluk alapján 12 ötcsillagos, 8 négycsillagos és 1 háromcsillagos 

minősítéshez kapcsolódó védjegyhasználati szerződés megkötése van kilátásban. 

(Budapestinfo.hu 2015.) Az MFSZ tavaszi, 2015. május 19−20-i közgyűlésén került 
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kihirdetésre, hogy végül mely fürdők szereztek Nemzeti Tanúsító Védjegyet az egyes 

kategóriákban. Az előzetesen feltételezett 12 fürdő közül végül 11 fürdő 4 kategóriában 

kapott minősítést. Az első körben nem szerepelt PANTERM-tagfürdő a minősített fürdők 

között. Ezidáig minősítést szerzett fürdőket a 3. számú melléklet tartalmazza. 

A védjegyminősítés és a fürdők kiválasztásának döntését általam megfogalmazott 

lehetséges befolyásoló döntési tényezők között egy döntési tényező − az ingyenes parkolás 

lehetősége – konkrétan fellelhető a strand és az uszoda kategória többlet pontjai esetében 2 

ponttal. Igaz az ingyenesen igénybe vehető pihenőágy mint pontozási szempont konkrétan 

nem szerepel a rendszerben, azonban ahogy a 12. táblázat mutatja a pihenőágyak megléte a 

minősítési alapkövetelmények között fellelhető.  

 

 

 

 

Kategóriák 

Alapkövetelmény Többletpontok 

Minőségi besoroláshoz szükséges 

alapfeltételek 

Parkolóhelyek 

a fürdő 

környezetében 

igénybe 

vehetők 

A pihenő és 

fogadóterek a 

minimálisan 

szükséges 

bútorzattal 

rendelkeznek 

Saját 

üzemeltetésű 

parkoló 

Saját 

üzemeltetésű 

ingyenes 

parkoló 

Gyógyfürdő + +   

Strandfürdő  + + + + 

Uszoda  + + + + 

Élményfürdő + +   

Wellness (medical 

wellness fürdő) 
+ + + + 

12. táblázat: A fürdő védjegy és a fürdővendég szegmentáció elemeinek metszéspontjai 

Forrás: Fürdő védjegy minősítés alapján (Magyar Fürdőszövetség 2015.b.) saját szerkesztés 

A 12. táblázat az egyes fürdőlétesítményekhez kapcsolódó alapkövetelmények és a 

követelmények teljesítéséhez kapcsolódó többletpontok közül azokat a szempontokat 

tartalmazza, amelyek kapcsolódnak az általam feltételezett fürdővendég szegmentáció  

elemeihez. A pihenőágy szempontja, mint a pihenő és fogadóterek minimálisan szükséges 

bútorzata, a védjegyminősítés alapkövetelményei között, a minőségi besoroláshoz 

szükséges alapfeltételek részeként az általános telepítési, működési műszaki és higiénés 

feltételek elemeként szerepel. A 12. táblázatban ez a rész narancssárga színű kiemeléssel 

található. A saját üzemeltetésű ingyenes parkoló szempontja a minősítési követelmények 

teljesítésének pontrendszerében a többletpontok csoportjában szerepel. Fontos kiemelni, 

hogy nem az összes, hanem csak bizonyos kategóriákban jelenik meg ez a szempont, úgy 
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mint a strandfürdő, az uszoda és a wellness (medical wellness) létesítmények esetében. A 

12. táblázatban ez a rész zöld színű kiemeléssel látható. 

Az egészségturisztikai szakemberek körében tesztelt fürdővendég szegmentációt 

megalapozó motivációs szempontrendszer további, a fürdő csillagszámán kívül, felsorolt 

új elemei fellelhetőek az új védjegy pontozási szempontjai között. Ilyen például a higiénia, 

a megközelíthetőség, a fürdőszemélyzet és a zöld terület. Ezeket elsődlegesen azért fontos 

külön megvizsgálni, mert a turisztikai szempontból is jelentős 201 magyarországi fürdő 

közül jelen helyzet szerint 20 minősítéshez kapcsolódó védjegyhasználati szerződés került 

megkötésre. Tehát a fürdők szolgáltatásait igénybe vevők körében még nem kellően 

ismert, nem ivódott be a turisták tudatába az egyes fürdőtípusokhoz kapcsolódó Nemzeti 

Tanusító Védjegy. Másodsorban a felsorolt új elemek a szolgáltatás minőségi tényezőinek 

tekinthetők. 

A mélyinterjúmba bevont egészségturisztikai szakemberek álláspontja szerint a rendkívül 

összetett fürdőválasztási döntési struktúra legfontosabb eleme a higiénia. A rangsorban 

második prioritásként szerepel a belépőjegy ára. Ezt követi harmadik helyen a 

fürdőszemélyzet. Az egyes változók közel helyezkednek el egymáshoz. 

A fürdőválasztási döntések mögött meghúzódó strukturális összefüggések 

tekintetében az általam feltételezett első három legfontosabb döntési tényező − a 

belépőjegy ára, az ingyenes parkolás lehetősége és az ingyenesen igénybe vehető 

pihenőágyak – közül egy tényező – a belépőjegy ára – került be az első három 

legfontosabb tényező közé. A mélyinterjúmba bevont egészségturisztikai 

szakemberek rangsorában tizenegyedik helyen szerepel a parkolási díj, és 

tizennegyedik helyen az ingyenesen igénybe vehető pihenőágy. Összességében az 

egészségturisztikai szakemeberek körében lebonyolított kismintás kevert típusú 

szakmai interjúm eredményei a háromból csupán egy ponton igazolják a 

fürdőválasztáshoz kapcsolódó döntési folyamat első három legfontosabb elemét. 

Ebből kifolyólag nem igazolható teljességgel, hogy a fürdőválasztási döntési tényezők 

szempontrendszerének részét képezi a belépőjegy ára, a parkolási díj és a pihenőágy 

ára. 

3.4.2.3. A fürdőlátogás motivációs tényezőihez kapcsolódó kutatás 

eredményei 



 

130 

 

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 megítéslések 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. 

3.5. Külföldi és hazai egészségturisztikai klaszterek analógiavizsgálata a 

klaszterfejlesztési modell támogató/kiegészítő feltételeihez kapcsolva 

 

Az egészségturizmus köré szerveződött klaszterek speciális jellemzőinek feltárásához 

mélyinterjúkat bonyolítottam le a PANTERM, DATERM, VST és CWT 

klasztermenedzsereivel (kérdések: 6. számú melléklet, személyek: 7. lábjegyzet). 

Kutatásom elsődleges vizsgálati helyszíneként a PANTERM műkődési területére fókuszál. 

Ebből kifolyólag a működéséhez és tevékenységeihez kapcsolódó tapasztalatokat 

részeletesen ismertetem a 3.5.2. fejezetben.  

 

3.5.1. A kutatásba bevont fürdőzök egészségturizmus és klaszter 

asszociációi  
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Kutatásom alappillérét jelenti az egészségturizmus és a klaszter terminológiájának 

vizsgaláta. A kapcsolódó szakirodalmi feldolgozás és az arra építkező saját megközelítés 

mellett fontosnak tartom a kérdőíves kutatásba bevont fürdőzők ezen irányú gondolatainak 

feltérképezését.  

A mintát alkotók 68,8%-a ismeri az egészségturizmus jelentését. Definiálásként olyan 

kulcsszavakra asszociálnak, mint például az egészségmegőrzés, gyógy- és wellness, 

fogászat és depresszióoldás. A kérdőívben előforduló egészségturizmus asszociációk 

megjelölésének gyakoriságát tartalmazza a 28. ábra. 
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28. ábra: A kutatási kérdőívbe bevont fürdőzök egészségturizmus asszociációi  

Forrás: saját kutatás 
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A 28. ábra szófelhő-ábrája tartalmazza a megkérdezettek által megfogalmazott összes (19-

féle) egészségturizmus asszociációt. Az egyes kulcsszavak előfordulásának gyakoriságát 

érzékelteti azok kisebb vagy nagyobb betűmérete.  

Összességében megállapítható, hogy a kérdőíves feldolgozásban megjelenő 

egészségturizmus asszociációk illeszkednek az egészségturizmus szakirodalmi 

meghatározásaihoz (1.1. fejezet). 

Fontos megemlíteni, hogy a mintában szereplők jelentős aránya, 48,3%-a szerint 

Magyarország gazdaságában fontos szerepet játszanak a fürdők, így az egészségturizmus. 

 

A mintaalanyok csupán 26,4%-a ismeri a klaszter jelentését. Meghatározásaként olyan 

kulcsszavakra asszociálnak, mint például együttműködés, osztályozás és lobby. A 

kérdőívben megemlített klaszter asszociációkat tartalmazza a 29. ábra. 
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29. ábra: A kutatási kérdőívbe bevont fürdőzök klaszter asszociációi  

Forrás: saját kutatás 
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A 29. ábrában az egyes kulcsszavak előfordulása gyakoriságának megfelelően kisebb vagy 

nagyobb betűmérettel szerepelnek a megkérdezettek klaszter asszociációi. A 

szövegbuborék összesen 9-féle klaszter asszociációt tartalmaz. Lényegében a kérdőíves 

feldolgozásban megjelenő klaszter asszociációk fellelhetők a klaszter szakirodalmi 

meghatározásokban (2.1. fejezet). 

A kérdőívalanyok kis hányada ismer hazai (27,7%) vagy külföldi (2,4%) klasztert. 

Elsősorban a Pannon Autóipari Klaszter és a detroiti került megnevezésre. A PANTERM-

et a válaszadók 8%-a ismeri. A válaszadók által a fürdők összefogásáért létrehozott 

szerveződési formaként került meghatározásra. A fürdővendég kérdőív ezen eredménye 

arra enged következtetni, hogy az egészségturizmus kereslettudatába nem ágyazódott be, 

hogy milyen szakmai munka, összefogás folyik ezen a területen. A fürdőzőket jellemzően 

olyan tények érdeklik, hogy például az adott létesítményben milyen a higiénia vagy a 

szolgáltatások színvonala. Ezeket a minőségi értékelési szempontokat azonban egységes 

minőségbiztosítási rendszerrel erősíthetik a klaszterek. 

 

3.5.2. Pannon Termál Klaszter (PANTERM) 

 

A PANTERM elemzéséhez áttanulmányoztam a kapcsolódó publikációkat, valamint 

lebonyolítottam egy mélyinterjút a klasztermenedzserrel Németh István úrral. 

A Nyugat-dunántúli régióban lévő egészségturisztikai vállalkozások vezetői felismerték az 

erős piaci versenyben azt, hogy szükséges egy olyan együttműködés létrehozása, amely 

tevékenységével és szolgáltatásaival támogatja a régióban lévő fürdők, illetve a közvetlen 

hozzájuk kapcsolódó kis- és középvállalkozások fejlődését. Napjainkra alapvető 

követelménnyé vált a régióban a megvalósított kiemelkedő egészségturisztikai fejlesztések 

és a globalizációs folyamatok következtében az, hogy a Pannon térség kínálata integrálódni 

tudjon Közép-Európa gazdaságszerkezetébe. Ehhez szükséges egy dinamikusan növekvő 

és innovatív komplex szolgáltatási háttérrel rendelkező gyógy- és termálturisztikai 

együttműködési hálózat létrehozása (Printz-Markó 2007, 2008). Mindennek tudatában egy 

egészségturisztikai klaszter létrehozását a következő tényezők is befolyásolták a régióban: 

 A fürdők korszerűsödnek, fejlesztések valósulnak meg (Bükfürdő, Zalakaros, 

Lenti); 

 Új fürdők épülnek, bővül a gyógy- és wellnessfürdők kínálata (Sárvár, 

Kehidakustány, Győr, Zalaegerszeg); 
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 Sürgőssé vált a megváltozott körülményekhez való igazodás (regionalitás 

erősödése, határon átnyúló együttműködések igénye); 

 Szükséges a régió egységes megjelenítése. (Németh 2004, 75.)  

A PANTERM létrehozására és működtetésére − a Nyugat-dunántúli régió 

temálvízkincsének fejlesztési programja, illetve az abban megfogalmazott feladatoknak 

megfelelően − együttműködési megállapodást írt alá a Nyugat-dunántúli régió és a Balaton 

régió 27 fejlesztésben, szolgáltatásban meghatározó vállalata, szervezete 2001. június 22-

én Bükfürdőn.  

A PANTERM célja, hogy a közösség támogatásával megvalósuló üzleti együttműködések 

közös fejlesztési projektek és az általa szervezett képzések, rendezvények segítségével 

növekedjen a Pannon térség gyógyturisztikai vállalkozásainak a szolgáltatási komplexitása, 

innovációs ereje és a versenyképessége. A megállapodás további céljai: 

 „A Nyugat-dunántúli- és a balatoni turisztikai régió termálvízére épülő – 

országosan meghatározó – gyógyászati és megújítási rekreációs központtá történő 

fejlesztése; 

 A gyógyszállókban realizált vendégéjszakák növelése; 

 A résztvevő szervezetek közötti feladatmegosztás világos meghatározása; 

 A fejlesztésekhez szükséges köz- és magánszektor összefogása; 

 Az állami támogatások elosztásához szükséges regionális gazdasági prioritások 

meghatározása.” (Sajtóanyag, 2002)  

 „A termékfejlesztési tevékenységek segítése, támogatása; 

 A humán erőforrások komplex fejlesztése; 

 Regionálisan integrált szervezet létrehozása; 

 Nemzetközi megjelenés elősegítése” (Németh 2004, 77.).  

A célok megvalósításának érdekében a termékfejlesztés területén kiemelt feladat a tartós 

versenyképesség biztosítása, a kínálat kategorizálása, az egyéni karakterek ösztönzése, az 

alap- és szuprastruktúra fejlesztése és a komplex üdülőhelyi környezet fejlesztésének 

segítése. A marketingtevékenységhez kapcsolódó főbb tennivalók között szerepel a 

célcsoportok kiválasztása, a meglévő csatornák fejlesztése és az új − határon átnyúló −  

közös promóciók kialakítása. A humán erőforrás képzés területén megfogalmazható a 

tudásmenedzsment felépítése, fejlesztése; a kutatás, fejlesztés támogatása és a 

hiányszakmákra vonatkozó képzési javaslatok előkészítése (Németh, 2004, p. 78.).  
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3.5.2.1. Uniós szövetségben a Pannon Termál Klaszter 

A PANTERM részvételével European Spa World (ESW, 2003-2007) név alatt megalakult 

Európa legnagyobb wellness régiója. A megvalósuláshoz Nyugat-Magyarország, Ausztria 

(Burgenland és Steiermark) és Szlovénia kooperációjával az „Európai Alapok a Regionális 

Fejlesztésre” támogatásával létrejött az Európai Wellness Projekt (EWP) a PANTERM, 

Ausztria (Burgenland és Steiermark) és Szlovénia együttműködésével.  

Az EWP marketingegyesület célja, hogy a legfontosabb küldő országokban – 

Németország, Olaszország, Svájc − népszerűsítse és értékesítse e gyógyvizekben 

páratlanul gazdag nagyrégiót. Az EWP egy márkanév alatt kívánja megjelentetni Nyugat-

Dunántúlt, Szlovéniát, Burgenlandot és Steiermarkot, biztosítva az azonos 

termékszínvonalat, a közös marketinget és termékfejlesztést. A márka, azaz érték 

megteremtését kiválóan szolgálja az a tény, hogy a Kárpát-medencében az átlagosnál 

magasabb a geotermikus grádiens. A jövőre vonatkozóan nem csak egy várost kell 

„eladni”, hanem több mindent, hiszen távolabbról érkezők – Amerikai Egyesült 

Államokból, Japánból − Európának nem csak egy részét, hanem az egészét kívánják 

megismerni. 

A PANTERM társulási költségeit 2003-tól számítva négy évig a Magyar Turizmus Rt. (ma 

Magyar Turizmus Zrt.) támogatása biztosította. 

Az EWP szabályzata szerint a bizottságokban és az elnökségben valamennyi tag egyenlő 

szavazati arányban képviselteti magát, ebből kifolyólag a magyar fél egyenjogúsága az 

eltérő pénzügyi lehetőségektől függetlenül is biztosított. A legnagyobb költségrész a 2 

osztrák tartományé, amelyek Uniós pályázati támogatással rendelkeznek (Sugathaghy, 

2004; Printz-Markó 2007, 2008).  

Németh úrral folytatott szakmai mélyinterjú alapján az együttműködés SWOT-analízisét a 

13. táblázat tartalmazza. 
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Erősségek Gyengeségek 

- határon átnyúló együttműködés 

- 3 ország régióinak összefogása 

- szuperlatívuszokban való gondolkodás: a 

területen található medencék vízfelülete 

(105.798 m
2
), csúszdák hossza (3.459 m), 

masszírozó kezek száma (13.338), 

golfpályák száma (226), kerékpár utak 

hossza (11.970.000 m), nyugágyak száma 

(21.715), szaunák (341) 

- a Know-how átvétele 

- német és olasz piacon való megjelenés 

- a PANTERM imázsát erősíti, hogy 

ebben az együttműködésben részt vesz 

- EU-s együttműködés 

- egyedülálló európai  együttműködés    

- a tagok a befizetett pénzek arányában 

jelennek meg a közös kiadványokban 

(Magyarországnak kisebb a részesedése) 

- MT. ZRt. fizeti a tagdíjat, így nincs meg 

a megfelelő ösztönzés az 

együttműködésben való aktív részvételre     

Lehetőségek Veszélyek 

- EU-s pályázatok igénybevétele  

- PR és marketingtevékenységnek 

köszönhetően Németországba, Svájcba és 

Olaszországba is eljut a PANTERM híre 

- külföldi vásárokon, illetve kiállításokon 

való részvétel, ahová különben a 

PANTERM nem juthatna ki 

 

- a Digitális Turizmus Asszisztens 

rendszer csak a szállásokkal rendelkező 

tagoknak ad lehetőséget, így számos fürdő 

ebben a kezdeményezésben nem tud részt 

venni 

- a tagok konkurenciái egymásnak 

- a PANTERM arculatának egybeolvadása 

az ESW arculatával 

- az osztrák partnerek csak a 

magyarországi gyógyfürdők hírnevét 

akarják kihasználni, és ezzel az ő 

malmukra hajtani a vizet 

- globalizáció  
13. táblázat: SWOT-analízis a PANTERM ESW-ben való részvételéről 

Forrás: Saját kutatás alapján saját szerkesztés 

   

A projekt hivatalos nyelveként a német került megjelölésre. A technikai, adminisztratív 

hátteret a Stájerországi Turisztikai Hivatal biztosította egy főállású és egy részmunkaidős 

alkalmazottal. 

A projekt 2006-ban zárult le, a pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos teendők pedig 2007-

ben fejeződtek be. 

A projekt legfőbb eredményei a közös kiadványok, vásári megjelenések voltak.  

Az ESW projektben való együttműködésnek, valamint a közeli földrajzi elhelyezkedésnek 

és a hasonló kulturális háttérnek köszönhetően a PANTERM és a Thermenwelt 

Burgenland folytatta és folytatja a kooperációs tevékenységet. 
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A fent megnevezett közreműködő partnerek közül a PANTERM az egyedüli klaszter. A 

jövőre nézve a PANTERM tervezi a nemzetközi kapcsolatainak kiterjesztését és 

elmélyítését az erőforrások egyesítésének érdekében, valamint távolabbi célpiacok 

elérésének érdekében, azonban jelenleg nincs potenciális partnere, illetve projektje.  

 

A Thermenwelt Burgenland és a PANTERM 70 ezer eurós költségvetésű közös projektet 

indított el 2007-ben az ESW együttműködés pozitív tapasztalataira építve. A projektet az 

Európai Unió Interreg III/A program támogatja. A burgenlandi és a magyar 

egészségturizmus szereplői a megvalósuló új együttműködésükkel tovább kívánják fokozni 

fürdőik vonzerejét és teljesebbé kívánják tenni a térség egészségturisztikai kínálatát. Az 

együttműködés kiterjed a szállásadók és egyéb turisztikai szolgáltatók körére. (Kisalföld 

2007). Az együttműködés a közös marketingtevékenységet öleli fel (Printz-Markó, 2008). 

3.5.2.2. A Pannon Termál Klaszter jövőképe 

A PANTERM a „Termálvízre épülő gyógyászat és megújulás közép-európai központja” 

kíván lenni. Ezzel az üzenettel a klaszter azt közvetíti, hogy a hagyományos gyógyászat 

mint erősség megmarad, amelyet a megújulás, a wellness szolgáltatások, a prevenciós 

lehetőségek egészítenek ki úgy, hogy mindez a termálvízre épül.  

A klaszter jövőképe a következőkben rajzolódik ki: 

 „Az egészségturizmus kínálatának nemzetközi versenyképességgel rendelkező 

hálózata jön létre; 

 A klaszter többletérték termelő hálózattá válik; 

 Tagsága felöleli a Nyugat-Dunántúl és a Balaton északi partja közötti területen 

található termálvizes fürdőket, a gyógyászat klinikai helyeit, amelyek a 

turizmusban erős pozíciót foglalnak el, valamint a vonzerő köré rendeződött 

szálláshelyeket, vendéglátó és egyéb szabadidős kínálatot nyújtó szolgáltatókat; 

 Földrajzilag ésszerű határok között működik, de szoros „klaszter szintű” 

együttműködést alakít ki a szomszédos klaszterekkel is; 

 Nagyságrendjében olyan taglétszámmal működő szervezet, amely átlátható és napi 

együttműködés lehetőségét nyújtja; 

 Kialakulnak és működnek a szakmai alcsoportok; 

 Az oktatás, a minőségbiztosítás és a szakmai tanácsadás is integrált része a 

hálózatnak; 



 

140 

 

 A klaszter része a „szolgáltató gazdasági társaság”, amely működésének 

ráfordításait bevételeiből képes fedezni; 

 Kölcsönös megállapodás alapján a kompetenciák bizonyos része egy helyen 

összpontosul; 

 A határokon túlnyúló együttműködéssel távolabbi piacokon is biztosítható a 

jelenlét; 

 Menedzsment cég kht. a klaszter működésének motorja; 

 Feladata a klaszter szerveinek, fórumainak működtetése; 

 Összefogja az innovációs közösség munkáját és publikálja eredményeit; 

 Szolgáltatásokat nyújt a tagok számára” (Németh 2004, 79-80.o.).  

A PANTERM akkor válik sikeressé, elismertté, és csak akkor tudja céljait teljesíteni, ha az 

alapítói és tagjai a kölcsönösség elvén egymásra építve alakítják ki a működési és a 

jövőbeli célokat, szolgáltatásokat; továbbá ha sikerül kellően kontrollálva megvalósítaniuk 

az „együttműködve versenyezni” célkitűzés alapfeltételeit.  

A PANTERM létrehozására és működtetésére irányuló kezdeményezés példa kíván lenni a 

jól szervezett, összehangolt, regionálisan integrált turizmus-fejlesztési modellre, annak 

hatékony működésére, illetve működtetésére, ezáltal hosszú távon elősegítve a térség 

általános versenyképességének növekedését. 

3.5.2.3. Pannon Termál Klaszter tagok tapasztalatai  

A PANTERM komplex megismeréséhez hozzájárultak két klasztertag, Bükfürdő és Lipót 

fürdővezetőivel folytatott mélyinterjúm (7.számú melléklet) során nyert tapasztalataim is. 

Fontos megjegyezni, hogy a büki létesítmény a PANTERM alapító tagja, és a 

magántulajdonban lévő lipóti fürdőt üzemeltető Kft. is a kezdetek óta tagja a klaszternak. 

Lipót a klasztertagok közé az alapító tag általi megkeresése révén került be.  

A szakmai beszélgetések sarkalatos pontja volt, hogy feltárja a csatlakozási motivációk és 

a klasztertagság alatt ezek beteljesülési mértékének összefüggéseit (14. táblázat).  
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Helyszín Bükfürdő Lipót 

Szempontok Csatlakozási 

motiváció 

fontossága 

1=legfontosab

b, 

5=legkevésbé 

fontos 

Klasztertagsá

g alatt a 

csatlakozási 

motiváció 

beteljesülése 

1=teljes 

mértékben 

megvalósult 

5=egyáltalán 

nem valósult 

meg 

Csatlakozási 

motiváció 

fontossága 

1=legfontosab

b, 

5=legkevésbé 

fontos 

Klasztertagsá

g alatt a 

csatlakozási 

motiváció 

beteljesülése 

1=teljes 

mértékben 

megvalósult 

5=egyáltalán 

nem valósult 

meg 

szakmai közösséghez való tartozás igénye  1 1 3 3 

szakmai kapcsolatok építésének, 

bővítésének, mélyítésének reménye 

2 2 2 3 

az egészségturizmus (vízbázisú 

egészségturizmus) fejlesztésében való 

aktív közreműködés, érdekérvényesítés 

igénye 

3 2 2 3 

projektekben való részvétel lehetősége 2 2 3 3 

erősebb stratégiai pozíció elérése 3 2 4 4 

saját szervezete ismertségének javítása 3 3 2 3 

szakmai fejlődés lehetősége 4 4 3 3 

magasabb piaci kontroll 4 2 3 3 

erősebb imázs 3 3 3 3 

hatékonyabb marketingkommunikáció 

(szélesebb körhöz olcsóbban) 

2 2 2 3 

szélesebb vendégkör elérése 2 2 3 3 

tudásáramlás, gyorsabb hozzáférés a 

szakmai újdonságokhoz (információhoz 

jutás) 

3 4 2 3 

technológia, gyorsabb hozzáférés a 

szakmai újdonságokhoz 

4 3 3 3 

adminisztratív segítségnyújtás 3 3 3 3 

innovációs lehetőségek 4 4 3 3 

infrastrukturális fejlesztések bővülő 

lehetősége 

5 4 2 2 

szuprastrukturális fejlesztések bővülő 

lehetősége 

5 4 2 2 

saját költségek csökkentésének lehetősége 4 3 3 3 

közös beszerzés lehetősége 3 3 3 3 

földrajzi közelségből adódó 

munkamegosztás lehetősége 

2 2 3 3 

idegenforgalmi teljesítmény javulása 

(vendégszám, vendégéjszaka, 

szállásdíjbevételek alakulása, 

kereskedelmi vendéglátóhelyek száma, 

utazási motiváció…) 

2 2 2 3 

bővülő szabadidős programkínálat és 

kereslet 

2 2 2 3 

szakmai találkozók lehetősége 1 2 2 3 

14. táblázat: A klaszterhez való csatlakozási motiváció fontossága és a klasztertagság alatt a 

csatlakozási motiváció beteljesülése 

Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés 
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Bükfürdő esetében az egyik legfontosabb csatlakozási szempont, amely véleménye alapján 

a tagság alatt is maximálisan teljesül, az a szakmai közösséghez való tartozás. Annak 

ellenére, hogy a csatlakozási motivációk között nem szerepelt nagy jelentőséggel az 

infrastrukturális és a szuprastrukturális fejlesztések bővülő lehetősége, a klasztertagság 

révén ezek a szempontok a vártnál jobban beteljesültek. Azonban  hiányosságok 

mutatkoznak a tudásáramlás területén, és a a szakmai újdonságokhoz való gyorsabb 

hozzáférés kapcsán. Ez utóbbi Lipót esetében is elmondható. Összeségében a lipóti vezetés 

által meghatározott csatlakozási motivációk kisebb arányban teljesültek az elvárt szinthez 

viszonyítva a klasztertagság alatt. Ugyanakkor a klaszter által kitűzött célok közül − 

amelyek saját piaci pozíciójának erősítéséhez is hozzájárulnak − legfontosabbaknak és 

legeredményesebbnek az egységes marketingtevékenységet, a szakmai érdekképviseletet, 

és a hatékony szakmai együttműködést tartja. A klaszter által nyújtott szolgáltatások közül 

mindkét tag a legelégedettebb a közös marketingtevékenységgel.  

A mélyinterjúba bevont két klasztertag rendszeresen részt vesz a szakmai találkozókon. A 

soron következő szakmai találkozó központi témájának leginkább az egyedi fejlesztéseket 

jelölnék meg. Ezt alátámasztja, hogy eddig a szervezési, vezetési innovációkon kívül szinte 

nem is valósítottak meg innovációt a klasztertagok a klasztertagságnak köszönhetően (15. 

táblázat).  

Innovációs 

kategória 

Innováció típusa Bükfürdő Lipót 

termék, 

szolgáltatás 

innováció 

új termék bevezetése igen  

új szolgáltatás bevezetése igen  

 

 

folyamat 

innováció 

új termelési, gyártási eljárás   

új logisztikai, szállítási, terjeszkedési módszerek   

új folyamatok támogatását szolgáló tevékenységek   

 

 

szervezési, 

vezetési 

új menedzsment módszerek, eljárások igen igen 

új szervezeti struktúrák, döntéshozatali eljárások   

új kapcsolattartási módok igen igen 

marketing 

innováció 

új terméktervezési módszer   

új csomagolási módszer   

új piacra dobási módszer   

új reklámozási módszer igen igen 

új árképzési módszer   

egyéb, 

éspedig: … 

   

15. táblázat: A klasztertagok klasztertagságnak köszönhető innovációi 

Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés 
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Bükfürdő esetében a termék, szolgáltatás innovációt jelenti a Bük Thermal Natural Life 

Termékcsalád (1. számú melléklet) és a Medical Wellness/Medical Fitness részleg 

kialakítása, valamint az ott igénybevehető szolgáltatások köre (állapotfellmérés, masszázs). 

Míg a bükfürdői klasztertag úgy véli, hogy a klasztertagok nagyobb részben kiegészítik 

egymást, kisebb részben egymással versenyeznek, addig Lipót nézőpontjában ugyanolyan 

mértékben egészítik ki egymást, mint amilyen mértékben egymással versenyeznek. Jól 

tükrözi mindezt, hogy Bükfürdő erősnek és hatékonynak ítéli meg saját piaci pozícióját a 

többi klasztertaghoz viszonyítva. Lipót pedig közepesnek pozícionálja magát. 

Véleményem szerint mindez összefüggésben van a település, illetve a fürdő adottságaival, 

méreteivel, vonzáskörzetével.  

A PANTERM pozícióját a klaszter által képviselt ágazatban (egészségturizmus) mindkét 

klasztertag közepesnek ítéli meg. Tehát a klaszter a megalakulása óta céljainak és 

terveinek csak egy részét érteel. Ennek következtében úgy vélik, hogy a PANTERM  

klaszterszerveződési fázis potenciális szakaszábán tart. A fejlődési fázis következő 

lépcsőfokára (fejlődő) nagyobb aktivitással, illetve a források növekedésével, és a 

konkurenciaképzet csökkentésével, a pályázati lehetőségek bővítésével léphet a klaszter. 

Azonban a klaszter pozícióját egy év múlva is stagnálónak tartják a klasztertagok, mivel 

véleményük szerint a közgazdasági körülmények nem kedvezőek.  

A klasztertagok véleménye szerint a magyarországi egészségturizmus területén a 

klaszterekbe történő szerveződés fontos szerepet tölt be, azonban az ágazat a szerveződés 

potenciális fázisában tart. Általánosságban az egészségturisztikai szolgáltatások iránti 

bővülő kereslet és a fogyasztói elégedettség, a klasztertagok és a klasztermenedzsment 

aktív munkája járulhat hozzá a továbblépéshez.  

3.5.3. Dél-alföldi Termálklaszter (DATERM) 
 

A DATERM működésének és tevékenységének megismeréséhez hozzájárult Albel úrral, a 

klaszter elnökével folytatott személyes beszélgetésem.  

A gyulai székhelyű DATERM 2005. május 6-án alakult meg és jelen állás szerint 31 tagot 

számlál. A klaszter megalakulásának hátterében a gazdasági környezeten túl szerepet 

játszott a tudományos, a földrajzi, a kulturális és a természeti környezet is. Felülről jövő 

kezdeményezés hatására jött létre a klaszter. A menedzsment öt főből áll, egyikük sem 

tekinthető fizetett alkalmazottnak, az elnök költségtérítésben részesül. Mivel a tagok között 

oktatási intézmények és önkormányzatok is szerepelnek, ezért nem számszerűsíthető 
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egzakt módon, hogy a klasztertagok hány főt foglalkoztatnak, illetve a fürdők esetében is 

évszakonként eltérő az alkalmazottak száma, ezért ez csak becsülhető, átlagban 800 főt 

jelent. Pénzügyileg a klaszter működését biztosítja a tagdíj, a klaszter által nyújtott 

szolgáltatások anyagi ellenértéke, illetve a pályázati pénzek. A klaszter saját bevételeinek 

90 százalékát teszi ki a tagdíj, és esetlegesen 10 százalékot adnak a nyújtott szolgáltatások 

ellenértékei. Fontos megemlíteni, hogy a klaszter 2007-ben sikeresen pályázott a romániai 

(partiumi) és a szerb (vajdasági) kapcsolatok kiépítésére. A határon átnyúló kapcsolatnak 

köszönhetően létrejött az „AlföldSpa” márkanév. A klaszter legfőbb célja a nemzetközi 

együttműködésekkel a Kárpát-medence gyógyturisztikai lehetőségeinek piacra juttatása. A 

klaszter szívesen venné a további pályázati lehetőségeket a külföldi kapcsolatok 

ápolásának területén, az eurorégiós „AlföldSpa” márka mélyítésének és a napi működési 

tevékenységének a finanszírozásához. Jellemzően a leendő tagok keresik fel a klasztert 

csatlakozási szándékukkal. Eddig 8−10 tag vált ki a klaszterből, akik elsősorban azért 

voltak tagok, hogy saját pályázataikban ezért plusz pontokat kaphassanak. A klasztertagok 

nagyobb részben egymással versenyeznek, kisebb részben egymást kiegészítik. A klaszter 

tagjai és nem tagjai felé egyaránt nyújt szolgáltatásokat. Mindkét irányba történik 

szolgáltatásnyújtás a tanácsadás területén (műszaki-technológiai, minőségbiztosítási). Az 

információs-kommunikációs tevékenységük révén rendelkeznek saját internetes honlappal 

és hírlevéllel, nyitottak a vállalkozások közötti tudás-, tapasztalatcserére, a vállalkozások 

közötti K+F tevékenységre. Képzéseket kizárólag tagjaik részére szerveznek. Eddig a 

marketingismeretek, a minőségbiztosítási ismeretek, a humánerőforrás ismeretek, a 

turizmus elméleti ismeretek és az animátorképzés valósult meg. A regionális 

munkaerőpiacra elsősorban a „tapasztalva tanulási” folyamat révén érezhető a klaszter 

hatása. Földrajzi működési térségében a klaszter közömbös szerepet tölt be a foglalkoztatás 

és az innováció területén. Fontos szerepet játszik általánosságban a gazdaságban, a 

területfejlesztésben és a speciális szakmák megjelenésében. Legfontosabb szerepe a 

turizmusban követhető nyomon. A klaszter marketingstratégiájának központjában az 

„AlföldSpa” brandképzés és a piaci elismertetés áll, melyhez számos külső 

marketingkommunikációs eszközt alkalmaz. A klaszter logója a termálvíz sokoldalú 

hasznosíthatóságára utal. Szlogenjében is a térség földrajzi jellemzője érződik „Pusztán az 

egészség”. A DATERM kiemelkedik szakmai háttéranyagai tekintetében is. A 

nyilvánosság számára is elérhető 2006-os statisztikai adatgyűjtésük és a 2007-es 

kérdőívezés eredménye. A 2008-as kutatási eredményeik kizárólag a tagok számára 

hozzáférhetők. Fontos megemlíteni, hogy saját minősítő rendszerrel is rendelkezik a 
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klaszter. Az „AlföldSpa” rendszer fürdőtípusonként (gyógy-, termál-, wellness-,., stb.) 

minősít. Ez a klaszter jellemzően megteremti a közös beszerzés lehetőségét, a földrajzi 

közelségéből adódóan a munkamegosztás lehetőségét, hozzájárul a tagok működési 

költségeinek csökkentéséhez, biztosítja az információhoz jutást, a gyorsabb hozzáférést a 

szakmai újdonságokhoz. A klasztereredmények értékelésénél, mint erősnek meg nem is 

erősnek minősített szempontként került meghatározásra az első olyan szempont, amelyet 

az ÚSZT is megfogalmaz, ami nem más mint „átfogja a kutatás-fejlesztés, a termelés, az 

értékesítés fázisait, és integrálja a folyamatban a tagokat”. A klaszter elnöke szerint 

jelenleg a klaszter a klaszterszerveződési folyamat fejlődő fázisában tart, azonban a 

működési eredmények tekintetében inkább stagnál. Ebből a stagnáló helyzetből az uniós és 

a kormányzati támogatások lendíthetik ki. A klaszter elnöke összességében fontosnak ítéli 

meg a klaszterekbe történő szerveződést az egészségturizmus területén, és véleménye 

szerint jelenleg a potenciális fázisában tart a klaszterek magyarországi szerveződése.  

3.5.4. Vajdasági Spa Termálklaszter (VST) 
 

A szerbiai VST működésének és tevékenységének megismeréséhez hozzájárult a  „Cooling 

Cubes projekt  Integrált fürdőfejlesztési stratégia a magyar-szerb határmenti régión átmenő 

fő közlekedési útvonal térségében elhelyezkedő fürdők számára ” elnevezésű kutatás záró 

konferenciáján (Szeged, 2014.06.26.) való személyes részvétel során lebonyolított szakmai 

megbeszélés Vörös úrral, a klaszter menedzserével, illetve a projekt eredményeit összegző 

tanulmány elemzése, valamint egy  későbbi videómegbeszélés.  

  

A VST Magyarkanizsán alakult 2007-ben hét járási terület/önkormányzat összefogásával. 

Az alulról jövő kezdeményezés kivitelezésében nagy segítséget jelentett a DATERM 

elnökével, Albel úrrral ápolt kiváló szakmai kapcsolat és a folyamatos tapasztalatcsere. Itt 

fontos utalni rá, hogy ez a szakmai kooperáció jelenleg is kiválóan működik. A klaszter 

megalakulásának hátterében gazdasági okok álltak. Legfőbb célként kell megemlíteni a 

hatékony fejlesztést az egészségturizmus területén az érintett önkormányzatok 

együttműködésével, továbbá az ágazathoz kapcsolódó szakképzés fejlesztését, az 

egészségturizmus kultúrájának elmélyítését, a közös nemzetközi érdekképviseletét, a 

minőség fejlesztéséhez az uniós források elérését, valamint a természet- és 

környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységek ellátását. A klaszterhez bárki 

csatlakozhatott, a lényeg az volt, hogy az uniós források igénybevételéhez előírt „tag típus” 
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is megtalálható legyen. Ebből kifolyólag elég nagy taglétszámmal rendelkezik a klaszter, 

illetve egyensúlytalanság van a stratégia és a célok között. Ennek értelmében a jelenlegi 

klasztermenedzser szorgalmazza a tagi struktúra módosítását. Már három éve 

magánszemély nem került felvételre a klasztertagok közé. A jelenleg 130 kilométeres 

hatókörű 57 tagot számláló „megaklaszter” soraiban olyan civil személyek is vannak, 

akiknek munkája nem kapcsolódik a turizmushoz. A turizmus kérdéskörét érintő 

szavazások tekintetében alacsonyabb az érdekeltségük, így számos esetben problémák 

forrását is jelenti ez. A tagok között szerepelnek még állami alapítású rekreációs 

központok, állami- és magántulajdonú szállodák, egészségházak, egészségügyi és 

közgazdasági iskolák, fürdők, fejlesztési irodák, idegenforgalmi szervezetek, sportcsarnok, 

újság, civil szervezet, halastó, nyomda és export-import vállalat.  A jövőben szívesen 

látnak olyan tagot, amely a fürdőkhöz kapcsolódhat kínálatával (például: 

kerékpárkölcsönzés, étterem, lovaskocsikázás).  Maga a klaszter is tervezi, hogy 

csatlakozik a Vajdasági Klaszterhálózathoz. A klasztermenedzser munkáját két fő segíti. 

Az egyik személy főállású, míg a másik egy gyakornok. A gyakornok személye évente 

változik. A gyakornok jellemzően friss diplomás és a jövőben a kormányzati szféránál 

tervezi munkáját. Gyakornoki fizetését az állam téríti meg. A klaszterhez csatlakozott 

létesítmények összesen 3563 főnek adnak munkát. A klasztert a megalakulásához központi 

pályázatok segítették hozzá, valamint 2009 óta az alaptevékenységek finanszírozásához 5 

millió forinttal járul hozzá a vajdasági kormány. A működéshez szükséges további 

költségek finanszírozását pályázati pénzekkel oldják meg. Ez körülbelül 300.000 forintot 

tesz ki. A 2013-as évben az 5 millió forintos támogatás helyett 1 millió forint érkezett be. 

Mivel a tagdíj alacsony és a tagok rossz tagdíj befizetők, ezért a klaszter működése 

veszélybe kerülhet a támogatások hiányában. Mindez megnehezíti az Európai Unió piacára 

való kijutást. További akadályt jelent az uniós támogatások lehívása, ugyanis a kiírt 

pályázatok utófinanszírozottak. Nagy igény mutatkozik a működési, oktatási költségek 

finanszírozását támogató pályázatok iránt, illetve külföldi konferenciákon való részvétel 

lehetőségeként megfogalmazódik a külföldi egészségbiztosítókkal történő szerződéskötés, 

továbbá a fürdők felújításának sürgetése, ugyanis a legújabb is 1981-ben épült fel. A 

klasztertagok minimálisan teljesítik a felvállalt feladataikat. Csekély mértékben motiváltak 

a tájékoztató információk (programlehetőségek, akciók) és a képzési igények 

megküldésében. Nagymértékben a klasztertől várják a megoldást a felmerülő problémákra, 

igényekre. Szép számmal képviseltetik magukat a klasztertagok az egyes képzéseken. 

Mivel a szerb emberek konzervatívak, ezért nagyra értékelik a személyes találkozásokat, a 
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személyes megbeszéléseket és a külföldiek szerb nyelvtudását. A klaszter eurégiósnak 

tekinthető a magyar dél-alföldi és a romániai, partiumi partnerkapcsolatai révén. 

 

3.5.5. Cluster Wellness Tirol (CWT) 

 

Az ausztriai CWT működésének és tevékenységének megismerése érdekében egy 

videómegbeszélés került lebonyolításra a klaszter menedzserével, Ranzi úrral. Később 

Innsbrukban egy személyes találkozásra is sor került.  

A klaszter 2007 novemberében alulról jövő kezdeményezés hatására jött létre. 

Megalakulásának hátterében a tudományos, a földrajzi, a demográfiai, a gazdasági és 

politikai környezet állt. Jelenleg 131 tagja van a klaszternek. Az egyes klasztertagok 

különböző területekről érkeznek, úgy mint például wellness szállodák és tervezők; képzés, 

egyetem és kutatás; építőipar és tanácsadó cégek. A klasztermenedzsment 2 fő főállású 

személyből áll. A klaszter a kezdeti induláson túl minden évben részesül működési 

támogatásban. A tiroli tartomány 75.000 eurót, az Unió pedig 50.000 eurót bocsát a 

rendelkezésükre. A klaszter működését pénzügyileg tagdíjjal és a nyújtott szolgáltatások 

ellenértékével finanszírozzák. A teljes bevételhez képest ez a saját bevételi rész 30%-ot 

tesz ki. Jellemzően a klaszter keresi fel a potenciális klasztertagokat. Annak ellenére, hogy 

bárki lehet tagja a klaszternek, úgy véli a klasztermenedzsment, hogy elsősorban innovatív, 

nyitott gondolkodásmóddal rendelkező jelentkezőket érdemes vonzani és megszólítani. A 

klaszter hatékonyabb működésének érdekében a soron következő területekről várnak újabb 

tagokat: szállodai, wellness és fürdőlétesítmények építésére specializálódott szakemberek; 

terapeuták; egészség, wellness és turizmus szakértők. Napjainkig 40 tag vált ki, mert ők 

elsősorban értékesítési plattformnak azonosították a klasztert. A klasztertagok jellemzően 

ugyanolyan mértékben egészítik ki egymást, mint amilyen mértékben egymással 

versenyeznek. A klaszter hatékonyan kihasználja a belső kommunikáció adta 

lehetőségeket. Tagjai számára szakértői adatbázist, elektronikus hírlevelet biztosít, 

konferenciákat, képzéseket szervez. A képzések felölelik a gazdasági ismereteket, a humán 

erőforrás ismereteket és a masszőr képzést. Támogatja az együttműködési kapcsolatokat, a 

tudás vagy tapasztalatcserét és a K+F tevékenységet a vállalkozások között. Tagok és nem 

tagok részére egyaránt nyújt műszaki-technológiai és pályázati tanácsadást. Rendelkezésre 

bocsátja a tagi adatbázist, nyomtatott és online kiadványokat. Képzéseket szervez a 

menedzsment, vezetési ismeretek, a marketing, a számítástechnika, az idegen nyelvi, a 
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kommunikációs, a protokoll és etikett, valamint a turizmus elméleti ismeretek területén. 

Támogatja a vállalkozások és az oktatási intézmények közötti együttműködési 

kapcsolatokat. A klasztermenedzser véleménye szerint a klaszter nincs fontos befolyással a 

termelésre, azonban fontos szerepet tölt be általánosságban a gazdaságban, a 

területfejlesztésben, a foglalkoztatásban és a speciális szakmák megjelenésében. Nagyon 

fontos szerepe van a turizmus és az innováció területén. A klaszter regionális 

munkaerőpiacra gyakorolt hatása a beszállítói kapcsolatok gyarapodásában érhető nyomon. 

Fontos kiemelni, hogy a klaszter nem rendelkezik saját logóval, illetve szlogennel. A 

szakmai háttéranyagok tekintetében végeztek és végeznek statisztikai adatgyűjtést, 

kérdőívezést, és kutatásokat is lebonyolítanak. Ez utóbbi a nyilvánosság számára nem 

érhető el. A klasztermenedzser szerint a klaszter a klaszterszerveződési folyamat 

potenciális fázisában van, azonban a működését vizsgálva inkább stagnál, és a következő 

fázisba az segítheti át, ha 2-3 témára fókuszál. A klaszter eddigi eredményei közül a 

legerősebbnek tekinthető, hogy erősíti a partnerek közötti koordinációt, az együttműködés 

hatékonyságát, és hogy az egyes fejlesztések illeszkednek a térségi fejlesztésekhez. A 

klasztermenedzser kiemelte a klímaváltozás hatására bekövetkező turisztikai 

keresletváltozást. A térségüket meghatározó téli kínálat helyett az olyan természeti 

kincsekre helyeződik át a hangsúly, mint a tiszta és friss levegő, hiszen napjainkban 

számos ember (az emberiség 5%-a) küzd allergiás megbetegedéssel, légzési 

nehézségekkel. Mivel a következő 20 évre rendelkezésünkre áll az összes technikai 

lehetőség, ezért inkább a mentális programlehetőségek irányába tolódik el a kínálat.  

3.5.6. Az egészségturizmus területén működő klaszterek lehetőségei 

és azok megvalósulása  
 

A feldolgozott szakirodalomban és az ÚSZT-ben megfogalmazott klasztercélok gyakorlati 

teljesüléséhez kapcsolódóan kismintás mélyinterjút bonyolítottam le hazai és külföldi 

egészségturisztikai szakemberek körében. Az interjúsorozat eredményeire támaszkodva a 

klasztertagság által elérhető lehetőségek gyakorlati megvalósulásának mértékét a 16. 

táblázat tartalmazza. 
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Szempont 

1=legfontosabb, 5=legkevésbé fontos 

S
o

rr
en

d
 

A
 

B
 

I J D
 

E
 

F
 

G
 

erősíti az innovációt (ÚSZT) 3 2 2  3 3 2 2 1. 

információhoz jutás, gyorsabb hozzáférés a 

szakmai újdonságokhoz  
3 3 2 3 2 3 1 2 2. 

hazai szakmai programok  3 1 2 4 4 2 1 2 2. 

erősíti a partnerek közötti koordinációt, az 

együttműködés hatékonyságát (ÚSZT) 
3 2 1 4 3 3 1 4 3. 

alulról építkezik, alapvető elve az 

önkéntesség, a felismert közös gazdasági 

érdeken alapuló együttműködés (ÚSZT) 

3 1 2 4 1 2 3 4 3. 

nemzetközi projektek 
3 1 3 4 2 2 2 

 

3 

 

3. 

technológiai újdonságok 
3 3 2 4 2 3 2 

 

2 

 

4. 

nemzetközi szakmai program 
4 2 3 4 2 2 1 

 

3 

 

4. 

hazai projektek 
3 2 2 4 4 2 2 

 

3 

 

5. 

fejlesztések illeszkednek a térségi 

fejlesztésekhez (ÚSZT) 
3 2 1 5 2 3 2 

 

4 

 

5. 

támogatja a termál-gyógyturisztikai 

kutatásokat (ÚSZT) 
3 1 2 5 5 3 2 

 

2 

 

6. 

egységes és közös marketingtevékenység 

révén kialakul az egységes térségi arculat 

(ÚSZT) 

3 2 3 5 1 4 1 4 6. 

szakmai fejlődés lehetősége, humán erőforrás 

fejlesztése (ÚSZT) 
4 2 2 4 2 3 4 

 

2 

 

6. 

átfogja a kutatás-fejlesztés, a termelés, az 

értékesítés fázisait, és integrálják a 

folyamatban a tagokat (ÚSZT) 

4 3 2 3 2 4 3 3 7. 

erősebb piaci pozíció 4 2 2 4 2 4 3 3 7. 

közös beszerzés  3 3 3 2 4 5 3 4 8. 

munkamegosztás lehetősége 4 2 3 3 3 5 3 4 8. 

működési ktg csökkentése 3 4 3 3 4 4 2 4 8. 

16. táblázat: A klasztertagság által elérhető előnyök egészségturisztikai szakemberek véleménye 

alapján 

Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés 

 

Az általam megkérdezett szakemberek álláspontja szerint az egészségturizmushoz 

kapcsolódó klaszterek elsősorban működési területükön járulnak hozzá az innováció 

erősítéséhez. Hasonlóan fontos, hogy biztosítja az információhoz jutást, a gyorsabb 

hozzáférést a szakmai újdonságokhoz, valamint, hogy megteremti tagjai számára a hazai 

szakmai programokon való részvétel lehetőségét. Ugyancsak magas értékelést kapott, hogy 

egyrészt erősíti a partnerek közötti koordinációt, az együttműködés hatékonyságát. 

Másodrészt megteremti tagjai számára a nemzetközi projektekben való részvétel 

lehetőségét. Harmadrészt alulról építkezik, alapvető elve az önkéntesség, a felismert közös 
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gazdasági érdeken alapuló együttműködés. Ennek értelmében a szakirodalmi és a 

gyakorlati sík azonosságot mutat.  

Lőrincz és kutatótársai szerint az egészségturisztikai desztinációknak elsősorban az 

innováció (gyógyvíz alapú termékek, gyógyszerek, orvosi műszerek), a jó megoldások 

(geotermikus energia hasznosítása) és a tudástranszfer területén kell erősödniük (Lőrincz et 

al. 2014).  

Annak ellenére, hogy a turisztikai klaszterekre sokan, mint „marketing egyesületre” 

tekintenek, a kismintás mélyinterjúalanyok úgy látják, hogy ez kevésbé hangsúlyos profilja 

a hazai termálklasztereknek. 

Enright (1997) kiemeli, hogy az iparági klaszterek tagjait összeköthetik a beszállítói 

kapcsolatok, a közös technológiák, a közös vásárlók, a disztribúciós csatornák, valamint a 

munkaerőpiac. A mélyinterjúmban közreműködő egészségturisztikai szakemberek 

véleménye alapján a legkevésbé erős tagsági előnyök között érezhetőek a közös beszerzés, 

és a földrajzi közelségből adódó közös munkamegosztás. 

3.5.7. A klaszteranalógia tapasztalatai  
 

A minta tárgyát képező klasztereknél szembetűnő különbség van a megalakulásuk 

irányultságában. Míg a PANTERM esetében a megalakulás kezdeményezése alulról és 

felülről egyaránt érkezett, addig a DATERM esetében ez felülről történt. A két külföldi 

klaszter megalakulásának kezdeményezése alulról következett be. 

A CWT-vel ellenben a hazai és a VST klasztertagok tipizálásánál nagy számban vannak 

jelen a különböző fürdőtípusok. Ez visszavezethető a geotermikus adottságokra.  

A magyarországi és a szerbiai klaszterek esetében jellemzően a potenciális tagok keresik 

fel a klasztert. Ezzel szemben az ausztriai gyakorlat az, hogy a klaszter szólítja meg a 

leendő tagokat. A tiroli klaszter stabil beszállítói kapcsolatokkal rendelkezik. 

A vizsgált klaszterek működéséhez a tagdíjak, szolgáltatásaik, pályázatok, kormányzati 

támogatások járulnak hozzá. Pozícójukat és jövőképüket stagnáló helyzetűnek értékelik. 

Működési térségükben mindegyikük markánsnak ítéli meg hatását a speciális szakmák 

megjelenésében. Ezt támasztja alá, hogy az interjúsorozatba bevont klaszterek tagjai között 

szerepelnek képzési intézmények is.  

A két hazai klaszterre a tagok mint marketingkommunikációs eszközre tekintenek. A VST 

esetében előtérbe kerül a problémamegoldó szerepkör. A CWT-re a tagok innovációs 

ötletgazdaként tekintenek. A CWT-ből kivált tagok tagságuk megszüntetését azzal 
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indokolták, hogy ők elsősorban egyfajta marketing plattformnak vélték a klasztert, azonban 

tagságuk nem eredményezett magasabb értékestítési mutatószámokat részükre. A minta 

tárgyát képező klaszterek közül a CWT nem rendelkezik logóval, illetve szlogennel. A 

klaszterek által alkalmazott belső kommunikációs lehetőségeket vizsgálva a VST esetében 

a legdominásabb a személyes interakció.  

A klasztermenedzserek értékelése alapján a klasztertagok közötti együttműködve 

versenyezni elv leginkább a CWT esetében érvényesül. 

Az elméleti-tudományos szempontok (2. fejezet) és a gyakorlati−működési tapasztalatok 

legfontosabb azonosságait, különbségeit összegzi a 17. táblázat. 
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 PANTERM DATERM VST CWT 

A klaszter megalakulására vonatkozó információk 

kezdeményezés alulról és felülről felülről alulról alulról 

A klasztertagság jellemzői 

leendő klasztertagság leendő tag keresi a klasztert, a 

klaszter keresi a leendő tagot 

leendő tag keresi a klasztert leendő tag keresi a klasztert a klaszter keresi a leendő tagot 

a tagok szerint a klaszter marketing eszköz marketing eszköz problémamegoldásban segít innovációs ötletgazda 

tagkiválás igen igen igen igen 

együttműködve versenyezni 

elv érvényesülése 

a tagok nagyobb mértékben 

egymással versenyeznek 

a tagok nagyobb mértékben 

egymással versenyeznek 

a tagok nagyobb mértékben 

egymással versenyeznek 

a tagok ugyanolyan mértékben 

kiegészítik egymást, mint 

amilyen mértékben egymással 

versenyeznek 

a klaszter és tagjai közötti 

belső kommunikációs 

csatornák 

írásos tájékoztató, szakmai 

konferencia, work-shop, 

személyes konzultáció, internet 

írásos tájékoztató, szakmai 

konferencia, work-shop, 

személyes konzultáció, internet, 

tanulmányutak 

írásos tájékoztató, szakmai 

konferencia, work-shop, 

személyes konzultáció, internet 

írásos tájékoztató, szakmai 

konferencia, work-shop, 

személyes konzultáció, internet 

 A klaszter stratégiájára vonatkozó információk 

a klaszter alapstratégiájának 

iránya 

termékfejlesztés, piacfejlesztés termékfejlesztés, piacfejlesztés  termékfejlesztés, piacfejlesztés 

valós gazdasági 

együttműködés generálása 

nehezen igen  igen 

A klaszter tevékenyégének jellemzői 

 

 

a klaszter szolgáltatásai, 

tevékenységei 

klasztertagok részére: 
tanácsadás, érdekképviselet, 

információ-kommunikáció, 

technológiai centrum, 

együttműködési kapcsolatok 

támogatása, fejlesztési tőke, 

beszállítói tevékenység 

klasztertagok részére: 
tanácsadás, információ-

kommunikáció, technológiai 

centrum, képzési tevékenységek 

szervezése, együttműködési 

kapcsolatok támogatása 

nem csak klasztertagok 

részére: tanácsadás, 

információ-kommunikáció, 

technológiai centrum, 

együttműködési kapcsolatok 

támogatása 

 

klasztertagok részére: 
tanácsadás, érdekképviselet, 

képzési tevékenységek 

szervezése 

nem csak klasztertagok 

részére: tanácsadás 

klasztertagok és nem 

klasztertagok részére: 
tanácsadás, információ-

kommunikáció, 

képzésitevékenységek 

szervezése, együttműködési 

kapcsolatok támogatása 

földrajzi működési térségben 

betöltött legfontosabb szerep 

turizmus, foglalkoztatás turizmus turizmus, innováció turizmus 

A klaszter marketingtevékenységére vonatkozó információk 

külső kommunikációs 

eszközök 

 

hirdetések, értékesítési akciók, 

PR 

hirdetések, értékesítési akciók, 

PR, direktmarketing 

hirdetések, értékesítési akciók hirdetések, értékesítési akciók, 

PR, direktmarketing 
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A klaszter ágazati programjaira vonatkozó információk 

ötletgazda (rendezvény, 

projekt, pályázat) 

klasztermenedzsment, 

klasztertag, külső megkeresés 

klasztermenedzsment, 

klasztertag 

klasztermenedzsment, külső 

megkeresés 

klasztermenedzsment 

éves szakmai találkozók 

száma 

3 4 6 4 

éves szakmai találkozók 

helyszíne 

rotációs módszerrel a 

klasztertagoknál 

rotációs módszerrel a 

klasztertagoknál 

képzési helyszín (Szabadka) rotációs módszerrel a 

klasztertagoknál 

éves szakmai találkozók témái aktuális szakmai témák marketing, képzés, 

tapasztalatcsere 

képzés aktuális szakmai témák, képzés 

klasztertagok részvételi 

aránya szakmai találkozókon 

74-50% 74-50% 100% 50% alatt 

szakmai találkozók nyitottak-

e nem klasztertagok részére 

igen részben nem n.a. 

A klaszter piaci pozícionálására vonatkozó információk 

a klaszter legfontosabb 

eredményei 

működési területén támogatja a 

termál-gyógyturisztikai 

kutatásokat; megteremti tagjai 

számára a nemzetközi 

projektekben és a hazai szakmai 

programokon való részvétel 

lehetőségét; alulról építkezik, 

alapvető elve az önkéntesség, a 

felismert közös gazdasági 

érdeken alapuló gazdasági 

együttműködés 

közös beszerzés szakmai fejlődés lehetősége, 

humán erőforrás fejlesztése– 

képzések szervezése 

erősíti a partnerek közötti 

koordinációt, az együttműködés 

hatékonyságát; fejlesztéseik 

illeszkednek a térségi 

fejlesztésekhez  

A klaszter külföldi kapcsolatrendszerének jellemzői 

nemzetközi együttműködések, 

projektek 

nagyon fontos 

van 

nagyon fontos 

van 

nagyon fontos 

van 

nagyon fontos 

van 

Innováció 

megvalósított innováció nincs nincs nincs van 

exportálható 

egészségturisztikai termék 

van lehetőség lehetőség van 

17. táblázat: A klaszteranalógia tapasztalatai 

Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés 
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A minta tárgyát jelentő klaszterek esetében fontos kiemelni aktivitásukat a nemzetközi 

együttműködésekben. Ehhez kapcsolódhat egy potenciális bevételi forrás, amely 

exportálható egészségturisztikai termékek formájában nyilvánulhat meg.  

A CWT-t a jó gyakorlat mintájának tekintve, a klaszteranalógia tapasztalai alapján 

megállapítható, hogy melyek azok a területek, amelyek kiaknázatlan lehetőségeit jelentik a 

hazai klasztereknek, elsősorban PANTERM-nek. A CWT-t a vizsgálatba bevont 

klaszterekkel szemben intenzív tevékenység jellemez a szélesebb tagsági kör elérésében. 

Ennek érdekében a klaszter maga kutatja fel a potenciális klasztertagokat, és széles skálán 

nyújt szolgáltatást a nem klasztertagok részére is. A CWT a tagi összetételének 

köszönhetően valós gazdasági együttműködéseket tud generálni. A tagok között szép 

számmal szerepelnek egyetemek, kutatóközpontok, építőipari kivitelező cégek, hardver- és 

szoftverfejlesztő vállalkozások. Ez számos innováció megvalósulását eredményezte.  

A vizsgált klaszterek esetében elhanyagolható a transznacionális vállatok jelenléte. Ennél 

fontosabb tényező a saját kezdeményezésű nemzetközi együttműködések kialakítása. 

Ennek értelmében a Kim és Wicks-féle turizmus klaszterfejlesztési modellhez (2010) az 1. 

számú ábrához viszonyítva az 54. számú ábrában egy módosítást eszközölök. 

 

A PANTERM klaszter szlogenje: „Az erőt adó régió”, logója pedig egy római oszlopfő a 

víz hullámaival (9. melléklet). A klaszter logóját a Pannon térség gyökerei, és a római 

fürdőkultúra ihlette. A térségre jellemző érték hozzájárul az identitástudat erősítéséhez. 

A PANTERM megalakulása óta váltak ki tagok tagdíjfizetés elmaradás következtében, és 

amiatt, hogy nem tudtak aktívan kapcsolódni a klaszter tevékenységéhez.  

A DATERM-ből 8-10 tag vált ki, akik elsősorban pályázati előnyökért lettek tagok. Több 

pályázat elbírálása esetében ugyanis plusz pontot jelent, ha valaki klaszternak vagy 

szövetségnek a tagja. 

A VST-ből való 3 tagkiválás hátterében tagdíjhátralék állt. 

 

A PANTERM esetében a klaszter és a tagjai között alkalmazott kommunikációs csatornák 

közé tartoznak az írásos tájékoztatók, a szakmai konferenciák, a work-shop-ok, a 

személyes konzultációk és az internet. Az írásos tájékoztatók alkalmazásának 

hatékonyságát a klasztermenedzser a klasztertagok visszajelzései és saját szakmai 

tapasztalata alapján közepesnek, a többi eszközét pedig jónak ítéli meg.  

A DATERM a PANTERM-el azonos belső kommunikációs eszközök mellett kiemeli a 

tanulmányutakat. 



 

155 

 

A CWT a szakmai konferenciákat és work-shop-okat tekinti a leghatékonyabb belső 

kommunikációs eszköznek. 

A PANTERM és a DATERM alapstratégiájának iránya egyaránt a termék- és 

piacfejlesztés. 

A PANTERM eddigi működése során nehezen − nem olyan mértékben, mint ami kívántos 

lenne − tudott valós gazdasági együttműködést generálni. A DATERM klasztermenedzsere 

úgy ítéli meg, hogy a klaszter tud valós gazdasági együttműködést generálni. 

A PANTERM kizárólag a klasztertagok felé az alábbi szolgáltatásokat, tevékenységeket 

nyújtja:  

- tanácsadás: műszaki-technológiai, minőségbiztosítási, marketing, egészségturizmus 

szolgáltatásai;  

- érdekképviselet; 

- információ-kommunikáció: tagi adatbázis, szakértői adatbázis, nyomtatott hírlevél, 

klaszterkiadvány, internetes honlap, marketing, rendezvény, konferencia; 

- technológiai centrum: gyógyvízhez kapcsolódó laboratóriumhasználat; 

- együttműködési kapcsolatok támogatása: vállalkozások közötti termelési, tudás és 

tapasztalatcsere, K+F tevékenység, valamint vállalkozások és oktatási intézetek 

közötti együttműködések; 

- fejlesztési tőke; 

- beszállítói tevékenység. 

A PANTERM klasztermenedzser tapasztalatai szerint a marketing és az oktatás területén 

egyszerűbb és sikeresebb az együttműködés, mint a közös beszerzés és a fejlesztés 

területén. A klaszter az oktatás területén tervezi bővíteni tevékenységi-, szolgáltatási 

palettáját.  

A DATERM egyaránt nyújt szolgáltatásokat, tevékenységeket a tagok és a nem tagok felé. 

Ezek a soron következőek: 

- tanácsadás: műszaki-technológiai (tagok és nem tagok részére), minőségbiztosítási 

(tagok és nem tagok részére), pályázati (kizárólag tagok részére). 

A VST egyaránt nyújt tanácsadási szolgáltatást a klasztertagok és a nem klasztertagok 

részére.   A nem klasztertagok esetében ezt a jövőbeni klasztertaggá válás reményében 

teszi.  
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A PANTERM klasztermenedzserének megítélése szerint a klaszter a turizmus és a 

foglalkoztatás területén fontos szerepet tölt be földrajzi-működési térségében. Ez kevésbé 

mondható el az innovációban és általánosságban a gazdaságban betöltött szerepéről. 

Legjelentéktelenebb súllyal pedig a termelés területén rendelkezik. A régió 

versenyképességének növeléséhez a klaszter a koordinált egészségturisztikai szolgáltatók 

által elérhető szinergia révén járulhat hozzá. 

A PANTERM a soron következő külső kommunikációs eszközöket alkalmazza: 

- hirdetés: szóróanyag, poszter; 

- értékesítési akciók: rendezvények, kiállítások; 

- PR: tájékoztató anyag, publikációk, honlap. 

A DATERM az alábbi külső kommunikációs eszközöket alkalmazza: 

- hirdetés: televízió, szakmai folyóiratok, napilap; 

- értékesítési akciók: rendezvények, kiállítások; 

- PR: publikációk, honlap; 

- direktmarketing: katalógus, e-mail. 

A VST által alkalmatott külső kommunikációs eszközök: 

- hirdetés: televízió, plakát; 

- értékesítési akciók: kiállítások, kuponok; 

- PR: szponzorálás. 

A CWT jellemző külső kommunikációs eszközei: 

- hirdetés: újság; 

- értékesítési akciók: kiállítások; 

- PR: tájékoztató anyag, publikációk, szponzorálás; 

- direktmarketing: e-mail. 

 

A PANTERM menedzsmentje a klaszter jelenlegi működési helyzetét stagnálónak értékeli. 

Ez annak köszönhető, hogy a gazdasági környezet nehézségei elszívják a tagok energiáit, 

valamint, hogy a klasztertagok között még érzékelhető egyfajta konkurenciaképzet. A 

klaszter a szerveződés potenciális fázisában tart. A fejlődési szakasz következő 

lépcsőfokára jelentősebb források biztosításával léphet. A klaszter hatékonyabb 

működéséhez hozzájárulhat, ha az oktatás, valamint a bankszektor területéről is 

csatlakoznak a klaszterhez. A bankszektor a működés támogatásához nagyban 

hozzájárulhat. A klaszter legfőbb céljai között szerepel a képzési tevékenységek 

szervezése, a gyógyvízhez és a gyógynövényekhez kapcsolódó fejlesztések, a nemzetközi 
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együttműködések erősítése az erőforrások egyesítésének és a távolabbi piacok elérésének 

érdekében.  

A PANTERM klasztermenedzser tapasztalatai alapján a magyar piaci szereplők 

hajlandóságot mutatnak a klaszterekbe való szerveződésre, azonban nagyon alacsony az 

aktivitásuk. Véleménye szerint az olyan logisztizálható iparágakban, mint például az 

autóipar vagy a bútoripar az együttműködési struktúra vertikalitása jobban kedvez a 

klaszterszerveződési folyamatoknak. Míg ezen iparágak területén a klasztereken belül az 

egymásrautaltság a jellemző, addig a termál(turizmus)klaszterek esetében a tagok 

horizontálisan működnek egymás mellett, és a termék létrejöttéért nem a termelés, hanem a 

marketing tevékenység áll a középpontban.  

A DATERM vezetése szerint a klaszter a régió versenyképességének a növeléséhez a 

fürdők és a kapcsolódó létesítmények (hotelek, magán klinikák, és gyógyító intézmények) 

fejlesztésével, valamint a gyógyhelyi környezet kialakításával járulhat hozzá.  

CWT innovációk: 

- Tyrolean training room; 

- automatikus Kneipp-teápia. 

 

A klaszter szereplők között a 30. ábrában a fenti indokok értelmében a transznacionális 

vállalatok helyére a transznacionális projekt együttműködési szervezet került nevesítésre. 

Továbbá változást eszközöltem a klaszter és a klaszter szereplők közötti támogató 

kapcsolatokban. A benne rejlő lehetőségek miatt kooperáló együttműködést vizionálok. 

Ideális esetben ugyanis érvényesül egyfajta egymást oda-vissza kölcsönösen alakító hatás a 

klaszter és a klaszter létrejöttét szorgalmazó környezet között. A belső motiváció által 

vezérelt együttműködéseknek köszönhetően a klaszter és környezete kölcsönösen alakítják 

egymást. A win-win együttműködések („nem zérusösszegű” játék) minőségi változást 

idézhetnek elő a megvalósuló gazdasági, szervezeti, társadalmi, technikai innovációk 

következtében. Mindezek értelmében fenti modellem (30. ábra) a megoldáskeresésre 

összpontosít. Ezen felül dinamikusnak tekinthető táguló gazdasági környezetünkben; 

valamint holisztikusnak is nevezhető, hiszen egyszerre feltárja a természeti kincsket, illetve 

a rá épülő kínálatot és kerseletet. 
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30. ábra: A Kim és Wicks-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 
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4. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE 

 

Az 1. fejezetben feldolgoztam az egészségturizmus fogalomrendszeréhez kapcsolódó 

nemzetközi és hazai szakirodalmat. Ehhez 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, Manlga in 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 

(16. 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 bír a 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 (16. ábra) részét képezik. 
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Összegezve egészségturizmus spektrum megközelítésem (16. 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 2006b, Aquaprofit 2007, Smith−Puczkó 2010, Sziva 

2010.b., 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 (18. 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 (12 ábra). Második alapkövét Magyarország kedvező geológiai 

adottságai (Czeglédi 1999, 13. ábra) 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. 

 



 

161 

 

Összegezve a négy őselemen alapuló vízbázisú egészségturizmus rendszerem a 

magyarországi természeti adottságokból, természetes gyógytényezőkből (Vajda−Vadas 

1990.a, 1990.b, Czeglédi 1999, 74/1999. (XII.25.) EüM rendelet a természetes 

gyógytényezőkről, Voleszák 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 erőforrásait alkotja (1. ábra).   

 

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

tényezők erősítése. Jelen kutatáshoz kapcsolódóan ezért lényeges a kínálati és a keresleti 

elemek 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 minősíégi elemei kiegészítik azt. 

 

A piaci kihívásoknak megfelelni kívánó, folyamatosan megújuló fürdőlétesítmények 

körében egyre inkább növekszik a fürdővendég szegmentáció jelentősége.  A 

mélyrehatóbb célcsoportvizsgálat feltárja a fürdők kiválasztásának döntését befolyásoló 

tényezőket. Ez alapján egyfajta komplex árelőnyről beszélhetünk, ami nem feltétlenül a 

legkedvezőbb ár figyelembevételét jelenti, hanem az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás 

minőségi elemeivel együtt kell mérlegelni.  

 

A termál- és wellness turizmus klaszterek desztinációmenedzsment determinánsához 

kapcsolódik az „együttműködve versenyezni”-elv amelynek bázis eleme lehet az ár-érték 

aránymutató (1. ábra). 
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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. 

 

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. 
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Kutatómunkámban az egészségturizmus rendszerének feldolgozása mellett hangsúlyosan 

szerepel a klaszterelmélet. A témával általánosságban a 2. fejezet foglalkozik. A 3.5. 

fejezet, és annak alfejezetei foglalkoznak az egészségturizmus ágazatában végbemenő 

klaszterekbe történő szerveződés folyamatával. Ezekhez kapcsolódóan 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 marketintevékenység 

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. 

IGAZOLT 

Tézis 4:  

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

proaktivitás, tagi beágyazottság, innováció − rejtett 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). 
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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. 

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 (30. 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.  



 

165 

 

 

Az egészségturizmus rendszerének klaszter megközelítésű vizsgálata elméleti és gyakorlati 

szempontból egyaránt új eredményeket jelenthet. A jövőre nézve kutatásom mélyítésével 

még fel nem tárt részterületek, összefüggések vizsgálhatók. 

 

4.1. A kutatás korlátai 
 

Kutatómunkám 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.  

Kutatómunkám, valamint az eredmények érvényességének, megbízhatóságának biztosítása 

érdekében a vizsgált két fő elméleti területem − egészségturizmus és klaszter – esetében 

pontosítottam, és következetesen használtam a definíciókat. Kutatási tervemben 

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 fenteiket 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 
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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. 

Kutatómunkám egyfajta feltáró elemzés. Az ágazat keresleti és kínálati oldálához 

kapcsolódó vizsgálati eredmények pontos leírása révén a kutatás több területen is 

hasznosítható, és később is megismételhető. 

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.  A turizmus 

speciális igénye a naprakészség a gyorsan változó piaci környezetben, ezért 

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.).  

4.2. Javaslatok az új tudományos eredmények hasznosítására és 

felhasználására 
 

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.  
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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. Ezek a proaktivitás, a 

tagi beágyazottság és az innováció. A gyakorlati hasznosítás egyik lehetősége ennek a 

három fő területnek 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 mélyrehatóbb vizsgálata.  A jó gyakorlat helyszínéhez kapcsolódó 

módszertani vizsgálat felépítésének kiindulópontját jelentheti Szörinyiné „Vidéki 

térségeink innovációt  befogadó képessége” című kutatómunkája és annak fókuszkérdései, 

úgy mint az innovációk egymásra hatása, a befogadó tér −, valamint az innovációk és 

innovátorok főbb jellemzőinek, tulajdonságainak vizsgálata (Szörinyiné 2015).  

Ezek megismerése után a „hely varázsa” új dimenzióként merület fel modelljeimben (16. 

ábra, 30. 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 nyugág 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 
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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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Mellékletek 

 

1. számú melléklet: A fürdővendég kérdőív mintavételi helyszíneinek főbb jellemzői 

 

Az alábbi melléklet tartalmazza: 

- a kutatásba bevont három fürdőhely – Bükfürdő, Kehidakustány és Lipót − azon 

ismertetőjegyeit, amelyek az értekezés szempontjából lényegesek. 

- A bükfürdői gyógyvízre épült otthoni felhasználású termékek ismertetését. Ez a 

termékcsalád kiválóan illeszkedik az 1.6. fejezetben Várhelyi (2012) azon 

észrevételéhez, hogy exportálható komplex termékek és márkák szükségesek az 

egészségturizmusból származó bevételek növeléséhez. 

- Az „Ilyenek vagyunk, Lipótiak” összesítést, amely a települést színesen és 

kreatívan mutatja be a látogatóknak, valamint erősíti a helyiek identitástudatát. 
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Fürdőhely Bükfürdő Kehidakustány Lipót 

Megnevezés Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum Kehida Termál Gyógy- és 

Élményfürdő                   

Lipóti Termál- és Élményfürdő & 

Camping**** 

 

Megye Vas Zala Győr-Moson-Sopron 

Gyógyhely 1979 2016 nem 

OES kategória nemzetközi  országos és regionális helyi 

Nyitva tartás éves éves éves (tél csökkentett üzemmód) 

A víz jellemzői alkáli-hidrogénes, magas fluorid, jodid 

és vastartalmú víz 

kénes, kalcium-magnézium hidrogén-

karbonátos minősítésű víz 

alacsony keménységű nátrium-

hidrogén-karbonátos fluoridos víz 

Összes oldott anyag 15 000 mg/l 748 mg/l 1 394 mg/l 

Kútfúrás éve  1957 (1960) 1977 1968 

A kút talpmélysége 1 282 m 192 m 2 200 m 

A kút vízhozama  9 000 l/perc (1 100 l/perc) 720 l/perc 1 300 l/perc 

Hévízkútból feltörő víz 

hőfoka 

58 °C 49 °C 65 °C 

Víz kereskedelmi 

elnevezése  

Szent Kelemen Gyógyvíz nincs nincs 

Kút, forrás jelölése Bük I.  K-8 Lipót I. 

Víz felhasználási módja  ivási célú 

fürdési célú 

fürdési célú fürdési célú 

Gyógyvízzé minősítés 

éve 

1965 2002 2004 

Gyógyvíz javallatok meszesedés, porckopás, csontritkulás, 

porckorong-elváltozás, lumbágó, 

Bechterew-kór, krónikus ízületi 

gyulladás, köszvény, lágyrész 

reumatizmus, ortopédiai és 

idegsebészeti műtétek utáni 

rehabilitáció, baleseti utókezelés, 

krónikus nőgyógyászati és urológiai 

gyulladások, krónikus gyomorhurt, 

fekélybetegség, emésztési zavarok, 

ivókúra: krónikus gyomorhurut, 

fekélybetegség, emésztési zavarok, 

csontritkulás megelőzése és kezelése 

magas vérnyomás, reumatikus és 

mozgásszervi panaszok, kimerültség és 

feszültség okozta idegrendszeri 

kórképeknél, bőrbetegségek kezelése, 

reumás mozgásszervi betegségek 

minden degeneratív kopásos formájánál, 

kisízületi és porckorongproblémák, 

gyulladásos ízületi és gerincbetegségek 

nyugalmi szakaszában, Bechterew-kór, 

idült ízületi megbetegedések, lágyrész 

reumatizmus, perifériás idegrendszert 

érintő mozgásszervi elváltozások, ízületi 

műtétek elő- és utókezelése, 

pockorongsérv műtét utókezelése, 

kopásos ízületi- és gerincbetegségek, 

krónikus gyulladásos ízületi betegségek, 

ízületi gyulladás kezelésére, valamint 

balesetek mozgásszervi 

szövődményeinél 



 

189 

 

törések, baleseti sérülések, 

mozgásszervi műtétek utáni állapot, 

csontritkulás, ortopédiai, baleseti 

sérülések, idegsebészeti műtétek utáni 

rehabilitáció 

Medencék 34 db medence 13 db medence 5 db medence  

Csúszdák 6 db óriáscsúszda,  

1 db gyermekcsúszda 

3 db óriáscsúszda 

1 db gyermekcsúszda 

6 db óriáscsúszda  

További vizes 

szolgáltatások 

vizes játékpark és vízi játékok, 

úszásoktatás 

ivókúra (Csend szoba, gyógyfürdő), 

aromaolajos kádfürdő, babaúszás 

vizes játékpark és vízi játékok 

Szolgáltatások szaunavilág, szauna szeánszok, 

masszázs, reumatológiai szakrendelés, 

vendéglátás, fürdő shop, manikűr, 

pedikűr, játszószoba 

szauna oázis, szauna szeánszok, 

Csemete Kuckó, vendéglátás, 

rendezvényszervezés/konferencia − 

hotel, szolárium, fodrászat, pedikűr, 

manikűr, kozmetikai szalon 

finn szauna (belépőjegy árában), 

masszázs, vendéglátás, fürdő shop 

Sportolási lehetőségek úszás, strandröpladba úszás, szabadtéri sakk és lengőteke úszás, strandröplada, strandfoci, futball, 

tollas, ping-pong,  

Programok ingyenes animnációs programok (vízi 

torna, vízi vetélkedő, csúszdaverseny), 

koncertek, kulturális fellépők, Minimax 

Családi  Nap, Halmay Úszóverseny, 

Strandok Éjszakája, Magyar 

Fürdőkultúra Napja 

aquafitness, gyermekanimáció a 

Csemete Kuckóban 

főszezonban minden szombaton és 

vasárnap műsorok és előadások 

színpadon 

Szállás a fürdővel 

összekötve 

igen, 1 db kemping : 166 beállóhely, 10 

db hatszemélyes Aqua Camp mobil ház, 

1 db ötszemélyes jurta sátor (a kemping 

vendégei ingyenesen igénybe vehetik a 

fürdőt), valamint 2 db szálloda 

(Hunguest Hotel Répce***, Hunguest 

Hotel Répce Gold****) 

 

igen, 1 db szálloda: Kehida Termál 

Hotel****(42 db szoba, 

konferenciaterem)  

igen, 1 db kemping: 120 beállóhely, 15 

db hatszemélyes mobilház, 6 db 

kétszemélyes faház, 14 db 

négyszemélyes hálókocsi (a kemping 

vendégei ingyenesen igénybe vehetik a 

fürdőt) 

SZÉP-kártya 

elfogadóhely 

igen igen nem 

TB-támogatással 

rendelhető kezelések 

(OEP-szerződés) 

gyógyvizes gyógymedence, 

iszappakolás, súlyfürdő, szénsavas 

fürdő, orvosi gyógymasszázs, víz alatti 

vízsugármasszázs, víz alatti csoportos 

nincs nincs 
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gyógytorna, komplex fürdőgyógyászati 

ellátás 

Parkolás ingyenes ingyenes ingyenes 

Pihenőágy ingyenes/bérelhető (750 Ft/nap) ingyenes - 

Egyéb Magyarország második legnagyobb 

gyógyfürdője, Bük Thermal Natural 

Life termékcsalád, Szín5-ös kampány 

 

Gyermekterápia (sérült központi 

idegrendszer kezelése: kehidai gyógyvíz 

+ Pető módszer konduktív pedagógia + 

családbarát környezet), csúszda hang és 

fényeffektekkel 

OnBike akció: -50% a kerékpárral 

érkezőknek 2012 óta (2017.07.31-

08.06.) 

Fürdők Nemzeti Tanúsító 

Védjegy minősítés 

van nincs nincs 

Fürdővendégek 

szavazása (2015-) 

Az Év fürdője 2017. (7. hely) 

Az Év Fürdője 2016. (10. hely)  

Az Év Fürdője 2015. (12. hely) 

Az Év Fürdője 2017. (13. hely) 

Az Év Fürdője 2016. (12. hely) 

Az Év Feltörekvő Fürdője 2015. (13. 

hely) 

Vendégek száma a 

kereskedelmi 

szálláshelyeken, 2015 

166 223 15 183 12 820 

Vendégéjszakák száma a 

kereskedelmi 

szálláshelyeken, 2015 

679 835 46 065 30 289 

Egy vendégre jutó 

vendégéjszaka, 2015 

4,1 3,0 2,4 

Külföldi vendégek 

aránya az összesből, 

2015 

56,8 21,4 36,1 

A fürdővendég kérdőív mintavételi helyszíneinek főbb jellemzői 

Forrás: Aquaprofit 2007, https://azevfurdoje.hu/top15 2017.07.31., http://www.bukfurdo.hu/ 2017.07.31., Csapó (főszerk.) 2016, 

http://efrirb.antsz.hu:7778/ogyfi/gyogyviz.jsp 2017.07.31.,  Géher és társai 2016, http://kehidatermal.hu/, 2017.07.31., Kiss−Nagy (szerk.) 2003, http://lipotfurdo.hu/ 

2017.07.06., https://www.termalfurdo.hu/sajtokozlemeny/eldolt-melyik-az-ev-furdoje-2015-ben--hatterinformaciok-erdekessegek-11, 2017.07.31., https://azevfurdoje.hu/2017-

top15  2018.05.16. , https://www.furdoszovetseg.hu/vedjegy/ 2018.05.16., Szántó (2018) alapján saját szerkesztés,; KSH T-STAR. 

https://azevfurdoje.hu/top15
http://www.bukfurdo.hu/
http://efrirb.antsz.hu:7778/ogyfi/gyogyviz.jsp
http://kehidatermal.hu/
http://lipotfurdo.hu/
https://www.termalfurdo.hu/sajtokozlemeny/eldolt-melyik-az-ev-furdoje-2015-ben--hatterinformaciok-erdekessegek-11
https://www.furdoszovetseg.hu/vedjegy/
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Bük Thermal Natural Life Termékcsalád 

Forrás: saját készítésű fotó a bükfürdői „Fürdőshop”-ban, 2017. június 30. 

 
Ilyenek vagyunk, Lipótiak 

Forrás: Kisalföld honlapja: http://www.kisalfold.hu/mosonmagyarovari_hirek/ilyenek_vagyunk_lipotiak_-

_kenyerillatu_termalfalu/2483861/, letöltés ideje: 2017. július 6. 

  

http://www.kisalfold.hu/mosonmagyarovari_hirek/ilyenek_vagyunk_lipotiak_-_kenyerillatu_termalfalu/2483861/
http://www.kisalfold.hu/mosonmagyarovari_hirek/ilyenek_vagyunk_lipotiak_-_kenyerillatu_termalfalu/2483861/
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2. számú  melléklet: Az Év Fürdője 

 

Az „Év Fürdője” közönségszavazás szervezője a termalfurdo.hu, és szakmai támogatója az 

MFSZ. A játék 2015-ben indult útjára azzal a céllal, hogy az emberek látószögébe kerüljenek 

hazánk páratlan értékű termálvízkincskészletére épült fürdők, ezzel népszerűsítve a 

fürdőkultúrát. Az egyes helyszínek „Az Év Fürdője”, „Az Év Feltörekvő Fürdője” és „A 

Helyiek Kedvenc Fürdője” kategóriában kerülnek megmérettetésre. A kialakított 

kategóriáknak köszönhetően egyenlő eséllyel indulhatnak az eltérő adottságokkal és 

lehetőségekkel rendelkező fürdők. A verseny valós eredményt ad a fürdőkről, mivel 

mindhárom kategóriában egy szavazó egyszer szavazhat online a https://azevfurdoje.hu/ 

weboldalon. A szavazásban való kedvet növeli, hogy a szavazók között a szervező wellness 

hétvégét, és további értékes nyereményeket sorsol ki 

(https://www.termalfurdo.hu/sajtokozlemeny/eldolt-melyik-az-ev-furdoje-2015-ben--

hatterinformaciok-erdekessegek-11, 2017.08.04.)  

 
Az Év Fürdője 2017 szavazás logója 

Forrás: https://azevfurdoje.hu/, 2017.08.04. 

 

 
Az Év Fürdője eredményhirdetés logója 

Forrás: https://azevfurdoje.hu/top15-2015, 2017.08.04. 

 

 
Az Év Feltörekvő Fürdője eredményhirdetés logója 

Forrás: https://azevfurdoje.hu/top15-2015, 2017.08.04. 

 

 

 

 
A Helyiek Kedvenc Fürdője eredményhirdetés logója 

Forrás: https://azevfurdoje.hu/top15-2015, 2017.08.04. 

 

https://azevfurdoje.hu/
https://www.termalfurdo.hu/sajtokozlemeny/eldolt-melyik-az-ev-furdoje-2015-ben--hatterinformaciok-erdekessegek-11
https://www.termalfurdo.hu/sajtokozlemeny/eldolt-melyik-az-ev-furdoje-2015-ben--hatterinformaciok-erdekessegek-11
https://azevfurdoje.hu/
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Helyezés Az Év Fürdője 2015 Az Év Fürdője 2016 Az Év Fürdője 2017 

1. Hungarospa Hajdúszoboszló (Hajdúszoboszló) Miskolctapolca Barlangfürdő (Miskolctapolca) Hungarospa Hajdúszoboszló (Hajdúszoboszló) 

2. Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő (Sárvár) Gyulai Várfürdő (Gyula) Sárvári Gyógy- és Wellnesfürdő (Sárvár) 

3. Gyulai Várfürdő (Gyula) Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő (Sárvár) Gyulai Várfürdő (Gyula) 

4. Zalakarosi Fürdő (Zalakaros) Zalakarosi Fürdő (Zalakaros) Zalakarosi Fürdő (Zalakaros) 

5. Napfényfürdő Aquapolis (Szeged) Saliris Resort Gyógy és Wellness Fürdő (Egerszalók) Saliris Resort Gyógy és Wellnessfürdő (Egerszalók) 

6. Miskolctapolca Barlangfürdő (Miskolctapolca) Harkányi Gyógy- és Strandfürdő (Harkány) Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ (Cserkeszőlő) 

7. Orosháza - Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő 

(Orosháza – Gyopárosfürdő) 

Egri Termálfürdő (Eger)  Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum (Bükfürdő) 

8. Saliris Resort Gyógy és Wellness Fürdő (Egerszalók) Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház (Hévíz) Harkányi Gyógy- és Strandfürdő (Harkány) 

9. Harkányi Gyógy- és Strandfürdő (Harkány) Napfényfürdő Aquapolis (Szeged) Zsóry Gyógy- és Strandfürdő (Mezőkövesd) 

10. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház (Hévíz) Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum (Bükfürdő) Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház (Hévíz) 

11. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő (Mezőkövesd) Zsóry Gyógy- és Strandfürdő (Mezőkövesd) Egri Termálfürdő (Eger) 

12. Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum (Bükfürdő) Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő (Kehidakustány) Aquaworld Resort Budapest (Budapest) 

13. Egri Termálfürdő (Eger) Aquaworld Resort Budapest (Budapest) Kehida Termál Gyógy- és élményfürdő (Kehidakustány) 

14. Aquaworld Resort Budapest (Budapest) Aquaticum Debrecen (Debrecen) Napfényfürdő Aquapolis (Szeged) 

15. Aquarius Élményfürdő (Nyíregyháza) Virágfürdő Kaposvár (Kaposvár) Virágfürdő Kaposvár (Kaposvár) 

Helyezés Az Év Feltörekvő Fürdője 2015 Az Év Feltörekvő Fürdője 2016 Az Év Feltörekvő Fürdője  2017 

1. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ (Cserkeszőlő) Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő (Mórahalom) Demjéni Termál Völgy (Demjén) 

2. Demjéni Termál Völgy (Demjéni) Tamási Termálfürdő (Tamási) Várkertfürdő Pápai Gyógy- és Termálfürdő (papa) 

3. Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő (Kiskunmajsa) Demjéni Termál Völgy (Demjén) Orosháza - Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő 

(Orosháza – Gyopárosfürdő) 

4. Berekfürdői Termál- és Strandfürdő (Berekfürdő) Orosháza - Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő 

(Orosháza – Gyopárosfürdő) 

Bogácsi Thermálfürdő (Bogács) 

5. Hagymatikum (Makó) Berekfürdői Termál- és Strandfürdő (Berekfürdő) Hagymatikum (Makó) 

6. Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő (Mórahalom) Hagymatikum (Makó) Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő (Kiskunmajsa) 

7. Bogácsi Thermálfürdő (Bogács) Bogácsi Thermálfürdő (Bogács) Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont (Cegléd) 

8. Tamási Termálfürdő (Tamási) Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő (Kiskunmajsa) Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő (Szekszárd) 

9. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő (Tiszakécske) Igali Gyógyfürdő (Igal) Berekfürdői Termál- és Strandfürdő (Berekfürdő) 

10. Brigetio Gyógyfürdő Komárom (Komárom) Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont (Cegléd) Szent Gróth Termálfürdő (Zalaszentgrót) 

11. Thermal Spa Siklós (Siklós) Brigetio Gyógyfürdő Komárom (Komárom) Thermal Spa Tamási (Tamási) 

12. Hertelendi Termálfürdő (Magyarhertelend)  Várkertfürdő Pápai Gyógy- és Termálfürdő (Pápa) Brigetio Gyógyfürdő Komárom (Komárom) 

13. Lipóti Termál- és Élményfürdő (Lipót) Selyemréti Strandfürdő (Miskolc) Selyemréti Strandfürdő (Miskolc) 

14. Hajdúnánási Gyógyfürdő(Hajdúnánás) Velence Resort & Spa (Velence) Thermal Spa Siklós (Siklós) 

15. Igali Gyógyfürdő (Igal) Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő (Tiszakécske) Igali Gyógyfürdő (Igal) 

Helyezés A Helyiek Kedvenc Fürdője 2015 A Helyiek Kedvenc Fürdője 2016 A Helyiek Kedvenc Fürdője  2017 

1. Kerekdombi Termálfürdő (Tiszakécske) Orfű Aquapark (Orfű) V-8 VizesNyolcas Uszoda és Szabadidőközpont (Szentendre) 

2. Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda (Budapest) Kisvárdai Várfürdő (Kisvárda) Borbála Fürdő (Algyő) 

3. Miskolctapolcai Strand (Miskolctapolca) Dávodi Strandfürdő (Dávod) Tiszavasvári Strandfürdő (Tiszavasvári) 

4. Dávodi Strandfürdő (Dávod) Tiszavasvári Strandfürdő (Tiszavasvári) Kerekdombi  Termálfürdő (Tiszakécske) 

5. Kisvárdai Várfürdő (Kisvárda) Borbála Fürdő (Algyő) Tatai Fényes Fürdő és Kemping (Tata) 

6. Tatai Fényes Fürdő és Kemping (Tata) Tatai Fényes Fürdő és Kemping (Tata) Kisvárdai Várfürdő (Kisvárda) 

7. Mesteri Termálfürdő (Mesteri) Gödi Termálfürdő (Göd) Bonyhádi Termálfürdő (Bonyhád) 

8. Bonyhádi Termálfürdő (Bonyhád) Jászszentandrás Termálfürdő és Kemping (Jászszentandrás) Nagyszénási Parkfürdő (Nagyszénás) 

9. Borbála Fürdő (Algyő) Nagyszénási Parkfürdő (Nagyszénás) Dávodi Strandfürdő (Dávod) 
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10. Békés Uszoda (Békés) Csisztafürdő (Buzsák)  Albertirsai Strandfürdő (Albertirsa) 

11. Nagykátai Gyógyfürdő és Strand Nagykáta) Mesteri Termálfürdő (Mesteri) Csisztafürdő (Buzsák) 

12. Gödi Termálfürdő (Göd) Hatvani Termálvizes Strandfürdő (Hatvan) Mesteri Termálfürdő (Mesteri) 

13. Csisztafürdő (Buzsák) Nagykátai Gyógyfürdő és Strand (Nagykáta) Tápiószentmártoni  Strand- és Termálfürdő 

(Tápiószentmárton) 

14. Jászszentandrás Termálfürdő és Kemping (Jászszentandrás)  Borgáta Termálfürdő (Borgáta) Gödi Termálfürdő (Göd) 

15. Sellye Városi Termálfürdő (Sellye) Albertirsai Strandfürdő (Albertirsa) Hatvani Termálvizes Strandfürdő (Hatvan) 

Az Év Fürdője2015, 2016, 2017 szavazás kategóriánkénti eredménye 

Forrás: https://azevfurdoje.hu/top15-2015,  https://azevfurdoje.hu/2016-top15, https://azevfurdoje.hu/2017-top15 alapján saját szerkesztés 

https://azevfurdoje.hu/top15-2015
https://azevfurdoje.hu/2016-top15
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3. számú melléklet: Nemzeti Tanúsító Védjegyet szerzett minősített fürdők 

 

  

Sorszám 

 

Fürdő megnevezése 

 

Minősítés 

éve 

Kategória megnevezése és csillagozása 

Gyógyfürdő 

 

Strandfürdő  Uszoda 

 

Élményfürdő  Medical 

wellness   

1.  Akácliget fürdő Karcag 2015  

(első 

körben) 

 4*    

2. Anna Gyógy-, Termál és Élményfürdő Szeged 2015 5*   4*  

3. Aquacity (Egerszegi Sport és Turizmus Kft. – Zalaegerszeg) 2016    4*  

4. Aqua Land Termál és Élményfürdő Ráckeve 2015    4*  

5. Aquarius Élményfürdő (Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. – Nyíregyháza) 2016 5* 5*  5*  

6. Aquaticum Debrecen 2015 5*   5* 5* 

 Aquaworld Resort Budapest 2017    5*  

7. Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő (Berek-Víz Kft.) 2016  4*    

8. Borbála Fürdő (Gyevitur Kft. -Algyő) 2016 3*     

 Büki Gyógyfürdő Zrt. (Bükfürdő) 2017  5*    

 Galérius Élményfürdő és Wellness Központ (Siófok) 2017    4*  

9. Gyulai Várfürdő 2015 

(első 

körben) 

5* 5*  5*  

10. Hajdúnánási Gyógyfürdő 2015 4* 4*    

11. Hagymatikum (Makói Gyógyfürdő Zrt.) 2016 4*   5*  

12. Halassy Olivér Uszoda Budapest 2015  

(első 

körben) 

  4*   

13. Harkányi Gyógyfürdő 2015 4*     

14. Hungarospa Gyógyfürdői Zrt. Hajdúszoboszló 2015  

(első 

körben) 

5* 5* 4* 5*  

15. Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő Kiskunmajsa 2015  

(első 

körben) 

3* 4*  4*  

16. Kastélypark Fürdő és Üdülőház Füzesgyarmat 2015   4*    
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(első 

körben) 

 Kecskeméti Hírös Uszoda    5*   

 Kerekdombi Termálfürdő (Tiszakécske) 2017  4*    

 Lenti Élményfürdő és Energiapark 2018    4*  

17. Miskolctapolca Barlangfürdő 2015 4*     

18. MOM Uszoda és Sportpark 2015   5*   

19. Napfényfürdő Aquapolis Szeged 2015  

(első 

körben) 

5*   5*  

20. Nipl Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyesített Sportintézménye – Dorog) 2016   3*   

21. Rózsa Fürdő (Komlós Települlésszolgáltatási Kft. – Tótkomlós) 2016 3* 3* 3*   

22. Rudas Gyógyfürdő Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2015  

(első 

körben) 

5*     

23. Saliris Resort Spa Egerszalók 2015    5*  

24. Saliris resort SPA Gyógy és Thermálfürdő (Event Immio Kft. – Egerszalók) 2016    5*  

25. Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő 2015 5* 5*  5* 5* 

26. Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő (Mórahalom) (2016) 5*   4*  

27. Szent Lukács Gyógyfürdő Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2015  

(első 

körben) 

5*     

28. Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. (Szentes) 2016  4* 5* 4*  

29. Tiszaújváros Gyógy- és Strandfürdő 2015   

(első 

körben) 

4* 4*    

30. V8 Uszoda és Szabadidő Központ Szentendre 2015  

(első 

körben) 

  5*   

31. Végardó Fürdő (PATAQUA Kft. – Sárospatak) 2016  4*    

32. Zalakarosi Gránit Gyógyfürdő 2015 5* 5*  5*  

Nemzeti Tanúsító Védjegyet szerzett minősített fürdők 

Forrás: Turizmus Panoráma Bulletin, 2015/97., https://www.furdoszovetseg.hu/vedjegy/, 2018.05.16, Szántó (2018) alapján saját szerkesztés 

https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/magyar-furdoszovetseg-az-uj-elnok-tervei-1157617
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4. számú melléklet: Fürdővendég kérdőív 

 

Tisztelt Hölgyem és Uram!  

Printz-Markó Erzsébet vagyok a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Turizmus 

Intézetének tanársegédje, a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori 

Iskolájának doktorjelöltje. Fő kutatási területem a vízbázisú egészségturizmus és a szakmai 

együttműködésekben, klaszterekben rejlő lehetőségek feltárása. INNOVÁCIÓ A NYUGAT-DUNÁNTÚL 

EGÉSZSÉGTURIZMUSÁBAN című értekezésem elkészítéséhez szeretném a segítségét kérni. Kérem, 

tiszteljen meg azzal, hogy kitölti az alábbi kérdőívet és a kitöltött kérdőívet visszaküldi.  A válaszadás 

önkéntes és anonim. A válaszokat, adatokat bizalmasan kezelem. Köszönöm, hogy válaszaival segíti 

munkámat! Az anyag szerzői jogvédelem alatt áll, további felhasználás és kérdések esetén állok szíves 

rendelkezésére a printzmarkoe@gmail.com e-mail címemen. 

Kitöltési útmutató: 

A nyitott, szöveges kérdések esetében kérem, tömören, 1-2 kulcskifejezést megadva válaszoljon. 

Az egyszeres és többszörös választás esetében kérem, X-el jelölje meg válaszát, válaszait. 

Rangsorolás esetében kérem, állítsa fontossági sorrendbe a válaszait az Ön értékrendszere szerint, úgy, hogy 

sorszámozva az első helyre kerüljön az Ön által legfontosabbnak vélt válaszlehetőség (1=legfontosabb) és az 

utolsó helyre pedig az Ön által legkevésbé fontosnak tartott (5=legkevésbé fontos). 

A 

-al jelölt fogalmakat a kérdőív végén ismertettük, azonban kérem, csak azután olvassa el miután 

válaszolt a kérdésre, ne befolyásolja a válaszát, köszönöm. 

A kérdőív kitöltése 10-15 percet vesz igénybe. 

 

I. Egészségturizmus (termál-, gyógy-, strand-, wellness fürdő, aquapark: továbbiakban 

fürdő) 

1. Ismeri-e az „egészségturizmus”

 kifejezés jelentését?     igen    nem 

2. Amennyiben igen, mit ért alatta? 

……………………………………………………………………………… 

 

3. Milyen fürdőtípust keresett fel eddig? 

 termálfürdő   gyógyfürdő    strandfürdő    wellness fürdő 

 család-/gyermekbarát fürdő    aquapark                           egyéb: 

…………………………… 

 

4. Milyen gyakran jár fürdőbe? 

 ritkábban, mint évente egyszer   évente egyszer               évente kétszer 

 évente háromszor    évente négyszer             évente többször, mint négyszer 

 

5. Ebből hány fürdőlátogatás helyszíne van Magyarországon?   

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

6. Ebből hány fürdőlátogatás helyszíne van külföldön?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

7. Melyik magyarországi fürdőben járt a legtöbbször? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

8. Melyik külföldi fürdőben járt a legtöbbször? (Ország és település megnevezése) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Kivel megy leggyakrabban fürdőbe? 

 egyedül     párommal          családommal    barátokkal        

egyéb: ………………… 
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10. Mi motiválja Önt az adott fürdő felkeresésében? Kérem, adja meg 1-től 5-ig terjedő osztályzatú 

rangsorolásban választásának szempontjait. 1=legfontosabb, 5=legkevésbé fontos 

Motiváció Motiváció fontossága 

1=legfontosabb, 5=legkevésbé fontos 

aktív mozgással, sportolással eltöltött fürdőzés lehetősége; nem 

lényeges, hogy a medencék termál-, gyógyvízzel vannak-e feltöltve 

 

aktív mozgással, sportolással eltöltött fürdőzés lehetősége; lényeges 

a termál-, gyógyvíz megléte 

 

egészségmegőrzés, szépségápolás, tartalmas pihenés  

többgenerációs kínálat (család-/gyermekbarát fürdő)  

műtét utáni rehabilitáció, társadalombiztosítási támogatással 

rendelhető gyógyászati ellátások igénybevétele (külföldi fürdő 

esetében akkor érvényes ha Magyarországon nincs ilyen) 

 

valamilyen megbetegedés miatt a gyógyvíztől, vagy valamilyen más 

terápiás lehetőségtől várom egészségi állapotom javulását 

 

egyéb, éspedig:…………………………………  

11. Milyen érvek szólnak az adott fürdő meglátogatása mellett? Kérem, adja meg 1-től 5-ig terjedő 

osztályzatú rangsorolásban választásának szempontjait. 1=legfontosabb, 5=legkevésbé fontos 

Érv Rangsor 

1=legfontosabb, 5=legkevésbé fontos 

lakóhelyemhez közel helyezkedik el  

belépőjegy ára (kedvezmények, kombinált jegyek: 

családi belépő) 

 

SZÉP-kártya elfogadóhely (magyar munkavállalók 

részére Magyarországon) 

 

turisztikai kártyák, kuponok, kedvezmények  

többgenerációs kínálat (család-/gyermekbarát 

fürdő) 

 

ingyenes parkolás lehetősége  

ingyenesen igénybe vehető pihenőágyak  

ismerősöktől hallott pozitív élménybeszámoló  

szeretem az új dolgokat kipróbálni  

a fürdő egyedi építészeti jellege   

a fürdő egyedi szolgáltatásai  

a termál-, gyógyvíz összetétele az adott 

egészségügyi probléma kezelésére 

 

társadalombiztosítási támogatással rendelhető 

gyógyászati ellátások igénybe vételének 

lehetősége 

 

egyéb, éspedig:……………… 

 

 

12. A fürdőzésen kívül igénybe vesz-e más szolgáltatásokat a fürdő területén? 

 igen      nem 

 

13. Amennyiben igénybe vesz további szolgáltatásokat, kérem, nevezze meg azokat! 

 masszázs          szauna       animációs programok              egyéb: 

………………………… 

 

14. Amennyiben az előző kérdésre igennel válaszolt, kérem, jelölje be, hogy mennyit költ átlagosan 

naponta a fürdőlátogatása időtartama alatt a különböző szolgáltatások igénybevételére. 

 5.000 Ft alatt           5.000 – 9.995 Ft között         10.000 – 14.995 Ft között   

 több mint 15.000 Ft-ot 

 

15. Fürdőlátogatásai során visszatér-e az adott fürdőbe?  

 igen      nem 
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16.  Kérem, igen és nem válasz esetében egyaránt indokolja meg az előző kérdésre adott választásának 

okát. Kérem, adja meg  1-től 5-ig terjedő osztályzatú rangsorolásban indoklásának szempontjait. 

1=legfontosabb, 5=legkevésbé fontos 

Érv Rangsor 

1=legfontosabb, 5=legkevésbé fontos 

igen nem 

lakóhelyemhez közel helyezkedik el   

belépőjegy ára (kedvezmények, kombinált jegyek: 

családi belépő) 

  

SZÉP-kártya elfogadóhely (magyar munkavállalók 

részére Magyarországon) 

  

turisztikai kártyák, kuponok, kedvezmények   

többgenerációs kínálat (család-/gyermekbarát 

fürdő) 

  

ingyenes parkolás lehetősége   

ingyenesen igénybe vehető pihenőágyak   

ismerősöktől hallott pozitív élménybeszámoló   

szeretem az új dolgokat kipróbálni   

a fürdő egyedi építészeti jellege    

a fürdő egyedi szolgáltatásai   

a termál-, gyógyvíz összetétele az adott 

egészségügyi probléma kezelésére 

  

társadalombiztosítási támogatással rendelhető 

gyógyászati ellátások igénybe vételének 

lehetősége 

  

egyéb, éspedig:……………… 

 

  

17. A fürdőlátogatással egybekötött utazásai során áltagosan hány napot szokott tölteni az adott 

helyszínen? (Az utazás fő motivációja az adott fürdő felkeresése.) 

 ha van olyan fürdőbelépőjegy, hogy lehet minimális tartózkodási időre szóló jegyet váltani, akkor 

mindig azt a fajta jegyet veszem meg (általában 3 óra) 

 fél napot   egy napot      két napot    három napot          több mint három napot 

 

18. Véleménye szerint mennyire játszanak fontos szerepet a fürdők, így az egészségturizmus 

Magyarország gazdaságában (gazdasági mutatók, fejlődés)? 

 egyáltalán nem fontos     nem fontos      fontos is meg nem is      fontos     nagyon fontos 

 nem tudom 

II. Innováció 

19. Ismeri-e az „innováció”
 
 

  kifejezés jelentését?    igen    nem 

20. Amennyiben igen, mit ért alatta?    

………………………………………………………………………………… 

21. Mit talál innovatívnak egy fürdő esetében? 

……………………………………………………………………………. 

III. Klaszter 

22. Ismeri-e a „klaszter”
 
 

 

  kifejezés jelentését?    igen    nem 

23. Amennyiben igen, mit ért alatta? ……………………………………………………………. 

24. Ismer-e magyarországi működő klasztert?    igen    nem 

 

25. Amennyiben igen, kérem, nevezze meg a klasztert. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 



 

200 

 

26. Ismer-e külföldi működő klasztert?    igen    nem 

 

27. Amennyiben igen, kérem, nevezze meg a klasztert. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

28. Ismeri-e a „Pannon Termál Klaszter”-t


?     igen    nem 

 

29. Amennyiben igen, kérem, fejtse ki:  

 honnan hallott róla: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 mit tud róla: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 került-e vele szakmai kapcsolatba: 

…………………………………………………………………………………………. 

 véleménye: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 egyéb: 

………………………………………………………………………………………………………… 

IV. Észrevételek, megjegyzések, javaslatok a témához kapcsolódóan 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

V. Demográfiai adatok 

30. Életkor: ……. év 31. Nem:   férfi   nő 32. Nemzetisége: magyar  

külföldi:……………………… 

33. Lakhely: (megye, település): 

………………………………………………………………………………………… 

34. Jövedelm (bruttó havi kereset): (A válaszadás nem kötelező) 

 150.000 Ft alatt            150.000-299.995 Ft           300.000-500.000 Ft         500.000 Ft felett 

 

35. Foglalkozás: …………….……………………….. 

Kitöltés dátuma: ……….……     

Köszönöm a rám szánt idejét, amivel nagyban hozzájárult kutatásom sikerességéhez. 

 

 Egészségturizmus: a gyógy-és wellness turizmust átfogó fogalom; a turista utazásának fő motivációja az 

egészségi állapotának javítása és/vagy megőrzése, tehát a gyógyulás és/vagy a megelőzés. (Országos 

egészségturizmus fejlesztési stratégia, 2007) 

 

 Innováció: új termék létrehozása, új termelési eljárás bevezetése, új piacokra történő nyitás, új 

nyersanyagforrások, új ipari szervezet létrehozása. (Schumpeter, 1939) Új marketing módszer, új szervezési-

szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külső 

kapcsolatokban. (OECD, Oslo Kézikönyv, 2006) 

 

 

 Klaszter: együttműködő és versenyző vállalatok, kapcsolódó és támogató iparágak, pénzügyi 

intézmények versenyen alapuló földrajzi koncentrációja. (Porter, 1998) 

 

 

 

 Pannon Termál Klaszter: gyógy- és termálturizmus szolgáltatási szervezetek önkéntes együttműködése, 

amely közös célok elérése érdekében jött létre Bükfürdőn 2001.06.22-én. (Országos Termál Szezonnyitó, 

sajtóanyag, 2002.11.23.) 
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5. számú melléklet: A fürdővendég kérdőív kiértékeléséhez kapcsolódó ábrák 

 

  

 

 
 

A fürdővendég kérdőívben résztvevő hazai fürdőlátogatók száma (fő) állandó lakhely szerinti területi 

bontásban 

Forrás: saját kutatás alapján Mapinfo Pro programmal szerkesztve 

 

 
A fürdővendég kérdőívben résztvevő hazai fürdőlátogatók megoszlása lakóhely és adafelvételi helyszín 

alapján 

Forrás: saját kutatás alapján Mapinfo Pro programmal szerkesztve  
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A fürdővendég kérdőívben résztvevő külföldi fürdőlátogatók (fő) állandó lakhely szerinti bontásban 

Forrás: saját kutatás 

 

  

0 5 10 15 20 25
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USA
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Portugália

Szerbia

válaszadó (fő)
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6.  számú melléklet: Strukturált interjú - Klasztermenedzsment 

 

Tisztelt Hölgyem és Uram!  

Printz-Markó Erzsébet vagyok a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Turizmus 

Intézetének tanársegédje, a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori 

Iskolájának doktorjelöltje. Fő kutatási területem a vízbázisú egészségturizmus és a szakmai 

együttműködésekben, klaszterekben rejlő lehetőségek feltárása.  

INNOVÁCIÓ A NYUGAT-DUNÁNTÚL EGÉSZSÉGTURIZMUSÁBAN című értekezésem 

elkészítéséhez szeretném a segítségét kérni.  

Előzetes egyeztetésünk alapján, kérem, tiszteljen meg azzal, hogy részt vesz a kutatásomhoz kapcsolódó 

szakmai interjúban.  A válaszadás önkéntes. A válaszokat, adatokat bizalmasan kezelem. Köszönöm, hogy 

válaszaival segíti munkámat! Az anyag szerzői jogvédelem alatt áll, további felhasználás és kérdések esetén 

állok szíves rendelkezésére. 

Anonimitás:  

A kutatási eredmények kiértékelésénél, összegzésénél néhány kérdésre adott válaszát, (nem mindegyiket!) 

„szó szerint” szeretném majd idézni. Alapvetően nem névvel és titulussal jelennének meg az idézett 

vélemények, azonban, ha vállalná a szakmai véleményét, az nagyban emelné a kutatás szakmai értékét, 

hitelességét. 

Kérném aláhúzni, vagy kivastagítani az anonimitásra vonatkozó igényét, az alábbi 3 lehetőség közül: 

1. Teljes anonimitást kérek.  

2. Név nélkül, kizárólag a turizmusban betöltött jelenlegi vagy korábbi pozícióra történő hivatkozás 

megjelenítéséhez járulok hozzá az idézett szövegrészben.  

3. Hozzájárulok nevem és pozícióm megjelenítéséhez az idézett szövegrész után. 

(Amennyiben nem az összes, hanem csak bizonyos kérdésre/kérdésekre adott válaszát vállalja névvel, 

titulussal, kérem az adott kérdések sorszámát írja ide:…………………………….) 

 

Válaszadási útmutató: 

A nyitott, szöveges kérdések esetében kérem, legyen szíves 1-4 mondattal válaszolni. 

Az egyszeres és többszörös választás esetében kérem, X-el, vagy az adott szövegrész kivastagításával 

jelölje meg válaszát, válaszait. 

Rangsorolás esetében kérem, állítsa fontossági sorrendbe a válaszait az Ön értékrendszere szerint, úgy, hogy 

sorszámozva az első helyre kerüljön az Ön által legfontosabbnak vélt válaszlehetőség (1=legfontosabb) és az 

utolsó helyre pedig az Ön által legkevésbé fontosnak tartott (5=legkevésbé fontos). 

 

Köszönöm a rám szánt idejét, amivel nagyban hozzájárult kutatásom sikerességéhez. 
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Strukturált kérdőív – KLASZTER 

I. A klaszter adatai 

 

1. A klaszter megnevezése 

 

 

2. A klaszter elérhetőségei 

 

 

 postacím  

(irsz., település, utca, hsz.) 

 

 menedzsment postacíme, ha ettől 

eltérő 

 

 telefonszám  

 faxszám  

 honlap  

 e-mail cím  

 skype cím  

 közösségi oldal  

3. A kérdőívet kitöltő személy   

 neve  

 beosztása   

 elérhetősége  

4. Dátum  

 

II. A klaszter megalakulására vonatkozó információk 

5. Mikor alakult a klaszter? (év/hónap/nap) 

…………………………………………………………………. 

6 .  Milyen tényezők álltak a klaszter megalakulásának hátterében? 

 tudományos környezet 

 technikai környezet  

 földrajzi környezet 

 demográfiai környezet 

 kulturális környezet 

 gazdasági környezet 

 természeti környezet 

 politikai környezet 

 jogi környezet 

 pénzügyi környezet 

7.  Milyen kezdeményezésre jött létre a klaszter?   

 alulról jött a megalakulás kezdeményezése  

 felülről jött a megalakulás kezdeményezése 

8. Kérem, ismertesse röviden a klaszter kezdeményezésének, megalakulásának történetét (fő 

kezdeményező, alapítók, megalakulási cél, csatlakozási feltétel)! 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. A klaszter jelenlegi működésére vonatkozó információk 

A klaszter működési struktúrájára vonatkozó kérdéskörök  

9.  Rendelkezik-e a klaszter írásos szervezeti és működési szabályzattal? 

 igen, a következőket tartalmazza: 

 nem, de tervezi 

 nem, nem is tervezi 

10.  Hogyan épül fel a klaszter szervezetileg? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Kérem, jelölje meg a klasztermenedzsment munkatársainak számát! 

………………………………… fő 

11.a. Közülük:  

 ……………………. fő  főállású  

 ……………………. fő részmunkaidős  
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 egyéb, éspedig:……………………………………………………… 

12.  Kérem, jelölje meg, hogy a klaszterhez csatlakozott vállalkozások körülbelül hány főnek adnak munkát!

  ………………………………………. fő 

13. Tervezik-e a működési struktúra megváltoztatását? 

működési terület igen 

 

nem 

 

írásos szervezeti és működési szabályzat   

szervezeti struktúra   

szervezeti egységek feladatköre   

szervezeti egységek irányítóinak felelőssége, munkaköre   

egyéb, éspedig: …   

 

14. Van-e tagdíj a klasztertagok számára? 

 igen, összege:……………………………………………. 

 nincs, de tervezi 

(összegben:………………………………………………………………………………….) 

 nem, nem is tervezi  

15. Amennyiben van tagdíj a klasztertagok számára, akkor annak mi a befizetési rendszere? 

 

 havi  negyedéves   éves   egyéb, éspedig: …………………………… 

16.  Mi jellemzi a klasztertagok tagdíjfizetési magatartását? 

 mindenki határidőre befizeti 

 a többség határidőre befizeti 

 sok a csúszás a befizetéseknél 

 egyéb, éspedig: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

A klaszter finanszírozásához kapcsolódó információk  

17.  Részesült-e anyagi támogatásban a klaszter a megalakulásához? 

 igen     nem  

18. Mekkora összegű támogatásban részesült a klaszter a megalakulásához és a megalakulása óta a 

működéséhez? 

támogatást nyújtó szerv klaszter létrehozásához 

(összeg megjelölésével) 

a klaszter működéséhez 

(összeg megjelölésével) 

év 

    

    

    

 

19.  A támogatások hiánya esetén veszélybe kerülhet-e a klaszter működése? 

 igen, 

mert…………………………………………………………………………………………………… 

 nem, 

mert…………………………………………………………………………………………………… 

20.  Milyen módon biztosítják a klaszter működését pénzügyileg? 

 tagdíjjal    nyújtott szolgáltatások anyagi ellenértékével 

   továbbképzések szervezésével     pályázati pénzzel 

 egyéb, 

éspedig………………………………………………………………………………………………… 

21.  Amennyiben rendelkezik a klaszter saját bevétellel, akkor annak mekkora a részesedése a teljes 

bevételhez/ költségvetéshez képest? (%-ban megadva) 

…………………………………………….% 

 

A klaszter pályázati eredményeire vonatkozó információk 
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22.  A működés finanszírozási célján túl milyen célból, milyen szervezetekhez nyújtott be 

pályázatot a klaszter? 

 a pályázatot kiíró 

szervezet, intézmény 

megnevezése 

a pályázat címe, 

megnevezése 

támogatás 

mértéke 

év tapasztalat, 

eredmények 

sikeres pályázat      

sikertelen 

pályázat 

     

23. Milyen észrevételek fogalmazódtak meg Önben az eddig kiírt pályázatok esetében? 

pozitívumok negatívumok 

  

24. Milyen célokra, tevékenységekre, mekkora összegű forrással látnának szívesen pályázatot? 

célok/tevékenységek 

 

összeg 

 

  

  

 

A klasztertagság jellemzői 

25.  Jelenleg hány tagja van a klaszternek? 

………………………………………………………………………………… 

 

      25.a. a tagok felsorolása név szerint: 

……………………………………………………………………………………… 

26.  Milyen feltételekkel lehet jelenleg csatlakozni a klaszterhez? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

27. Tervezik-e a tagság feltételének megváltoztatását? 

 igen   nem  

28. Amennyiben megváltoztatják a taggá válás feltételeit, kérem, fejtse ki, hogy miben és miért. 

………………………………………………………………………………………………………… 

29. Mi jellemzi a taggá válás körülményeit? 

 a leendő tagok keresik fel a klasztert csatlakozási szándékukkal 

 a klaszter megkeresi a potenciális tagokat 

 egyéb, éspedig: 

……………………………………………………………………………………………………

…………… 

30. A klaszter hatékonyabb működéséhez még milyen területről várnának potenciális 

klasztertagokat? 

………………………………………………………………………………………………………… 

31. A klaszter megalakulása óta vált-e ki valaki a klasztertagok közül? 

 igen   nem 

 

31.a. ha igen összesen hányan, miért:…………………………………………………………………………… 

 

32. Tervezi-e a klaszter, hogy társul valamilyen szakmai szervezethez? 

 

 igen, …………………………………………………..-hez 

 nem 

33.  Melyek a legfőbb elvárásai a klasztertagokkal szemben?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

34.   Melyik jelzővel jellemezhető leginkább a klasztertagok tevékenysége? 
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 egymást kiegészítik 

 egymással versenyeznek 

 nagyobb részben kiegészítik egymást, kisebb részben egymással versenyeznek 

 nagyobb részben egymással versenyeznek, kisebb részben egymást kiegészítik 

 ugyanolyan mértékben egészítik ki egymást, mint amilyen mértékben egymással versenyeznek 

35.  Kérem, X-elje be a klaszter és tagjai közötti belső kommunikációs csatornákat, illetve osztályozza annak 

alkalmazásának hatékonyságát! 

kommunikációs 

csatorna típusa 

kommunikációs csatorna alkalmazása alkalmazás hatékonysága 

1=leghatékonyabb csatorna 

 5= legkevésbé hatékony 

csatorna 

igen nincs 

nincs, de van rá 

igény és tervezi 

nincs, nem is 

tervezi 

írásos tájékoztató     

szakmai 

konferencia 

    

work-shop     

személyes 

konzultáció 

    

internet     

egyéb, éspedig…     

 

A klaszter stratégiájára vonatkozó információk 

36. Rendelkezik-e a klaszter írásos stratégiával, cselekvési tervvel? 

 igen, az alábbiakat tartalmazza: 

…………………………………………………………………………………… 

 nem, de tervezi  

 nem, nem is tervezi  

37. Mi a klaszter alapstratégiájának iránya? 

 termékfejlesztés   piacfejlesztés  egyéb, éspedig……………………… 

38.  Tud-e a klaszter valós gazdasági együttműködést generálni? 

 igen  nem 

39.  Mely földrajzi terület jelenti a klaszter stratégiai területét?  

 turisztikai régió    tervezési-statisztikai régió  

 nemzetközi piac    egyéb, éspedig:……………………. 

  

A klaszter tevékenységének jellemzői 

40.  Kérem, X-elje be  a klaszter szolgáltatásait, tevékenységeit a tagok és a nem tagok felé. 

szolgáltatások, tevékenységek megnevezése igen nem 

kizárólag 

klasztertagok 

részére 

tagok és 

nem 

tagok 

részére 

egyaránt 

nem, 

de 

tervezi 

nem, 

nem is 

tervezi 

tanácsadási szolgáltatás jogi     

adó-, számviteli     

műszaki-technológiai     

minőségbiztosítási     

pályázati     

egyéb, éspedig…     

érdekképviseleti tevékenység      

információs-kommunikációs 

szolgáltatás 

tagi adatbázis     

szakértői adatbázis     

nyomtatott hírlevél, 

vagy klaszterkiadvány 

    

elektronikus hírlevél     

internetes honlap, 

fórum 

    

marketingtevékenység     

rendezvény,     
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konferencia szervezése 

egyéb, éspedig…     

technológiai centrum 

szolgáltatásokat (pl.: gyógyvízhez 

kapcsolódó laboratóriumhasználat, 

mérés, diagnosztika, stb.) 

     

képzési tevékenységek szervezése menedzsment, vezetési 

ismeretek 

    

marketingismeretek     

minőségbiztosítási 

ismeretek 

    

gazdasági (adó, 

számvitel) ismeretek 

    

humánerőforrás -

ismeretek 

    

vámismeretek     

logisztikai ismeretek     

számítástechnikai 

ismeretek 

    

idegen nyelvismeretek  

(mely idegen nyelv) 

    

kommunikációs 

ismeretek 

    

protokoll és etikett 

ismeretek 

    

masszőr képzés     

úszómester képzés     

vizimentő képzés     

animátor képzés     

turizmus elméleti 

ismeretek 

    

gépész képzés     

egyéb, éspedig…     

együttműködési kapcsolatok 

támogatása  

vállalkozások közötti 

termelési 

    

vállalkozások közötti 

tudás, vagy 

tapasztalatcsere 

    

vállalkozások közötti 

K+F tevékenység 

    

vállalkozások és 

oktatási intézet között 

(alapfokú, középfokú, 

felsőfokú) 

    

egyéb, éspedig…     

fejlesztési tőke      

beszállítói tevékenység (kinek a 

részére) 

     

41. Milyen tapasztalatokkal, visszajelzésekkel rendelkeznek a nyújtott szolgáltatások, tevékenységek 

igénybevételéről? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

42. Milyen szerepet tölt be földrajzi működési térségében a klaszter?  

 egyáltalán nem 

fontos 

nem fontos közömbös fontos nagyon fontos 

általánosságban 

gazdaság 

     

területfejlesztés       

turizmus      

termelés      
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foglalkoztatás      

speciális szakmák 

megjelenése 

     

innováció      

egyéb, éspedig…      

43.  Véleménye szerint milyen hatással van a regionális munkaerőpiacra a klaszter? 

 

 szakképzett munkaerő bevándorlása jellemző 

 „tapasztalva tanulási” folyamat  

 beszállítói kapcsolatok gyarapodása 

 egyéb, éspedig:……………………………………………………………………. 

 

A klaszter marketingtevékenységére vonatkozó információk 

44. Van-e a klaszternek marketingstratégiája? 

 igen   nem 

45. Mi áll a klaszter marketingstratégiájának központjában? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

46. Rendelkezik-e a klaszter logóval? 

 igen   nem 

 

47. Mi ihlette a klaszter logóját, mit ábrázol, mit jelent a klaszter logója?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

48  Van-e a klaszternek szlogenje? 

 igen    nem 

49.  Mi a klaszter szlogenje? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

50. Milyen külső kommunikációs eszközöket alkalmaz a klaszter? 

marketing eszköz igen nem 

 de tervezi nem is tervezi 

hirdetés újság    

rádió    

televízió    

szakmai 

folyóiratokban 

   

szóróanyag    

plakát    

poszter    

napilap    

értékesítési akciók rendezvények    

kiállítások    

kuponok    

PR tájékoztató anyag    

publikációk    

üzleti jelentések    

szponzorálás    

honlap    

direktmarketing katalógus    

e-mail    

egyéb, éspedig: …     

 

A klaszter ágazati programjaira vonatkozó információk 

51. Jellemzően ki az ötletgazdája a klaszter rendezvényeinek, projektjeinek, pályázatainak? 

 klasztermenedzsment    klasztertag 

 külső megkeresés    egyéb, éspedig……………………. 

 

52. Évente hány szakmai találkozót szervez a klaszter? 
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 1   2      3      4         egyéb, éspedig: 

………………………………………………… 

53. Hol szervezik meg a klaszter szakmai találkozóját? 

 a klaszter központjában rotációs módszerrel a klasztertagoknál  

 egyéb helyszínen:………………………….., a választás szempontja:…………………………….. 

 

54. Eddig milyen témákat öleltek fel a szakmai találkozók? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

55. Milyen arányban vesznek részt a klasztertagok az klaszter által szervezett szakmai találkozókon? 

 100%-ban  99-75%-ban    74-50%-ban     50% alatt 

56. Részt vehetnek-e a klaszter által szervezett szakmai találkozókon nem klasztertagok is? 

 igen, azonban nem mindegyiken 

(például:………………………………………………………………………) 

 igen, mindegyiken 

 nem, de tervezi bizonyos esetekben 

(például:…………………………………………………………………) 

 nem, de tervezi mindegyikre 

 nem, nem is tervezi 

 

A klaszter szakmai háttéranyagaira vonatkozó információk 

57. Kérem, nevezze meg, milyen szakmai háttéranyagokkal rendelkezik a klaszter? 

szakmai háttéranyag megnevezése év nyilvánosság számára 

elérhető 

általánosságban pontos cím  igen nem 

statisztikai 

adatgyűjtés 

    

kérdőívezés     

kutatás     

trendriport     

egyéb, éspedig…     

 

58. Van-e a klaszternek saját minősítő rendszere? 

 igen, megnevezése, 

tartalma………………………………………………………………………………………………… 

 nincs, de tervezi  nincs, nem is tervezi 

 

 

59. Részesült-e valamilyen külső hazai, vagy külföldi minősítésben a klaszter? 

 igen, megnevezése, 

dátum…………………………………………………………………………………………………

…… 

 nem 

 

A klaszter piaci pozícionálására vonatkozó információk 

60. Hogyan értékeli jelenleg a klaszter működését?  

 dinamikusan fejlődik 

 mérsékelt ütemben fejlődik 

 stagnál 

 kissé romló helyzetű 

 fennmaradási problémákkal küzd 

 

61. Véleménye szerint a klaszterszerveződési folyamat mely fázisában tart az Önök klasztere? (A klaszter 

fejlettsége) 

 fejlett (erős) 

 fejlődő 

 potenciális 

 látens 

 

62. Véleménye szerint milyen módon tud a klaszter a fejlődési fázis következő lépcsőfokára lépni? 
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……………………………………………………………………………………………………………… 

63. Véleménye szerint mely tényezők, folyamatok gátolják, akadályozzák a következő szakaszba történő 

átmenetet? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

64. Véleménye szerint mivel és hogyan járul hozzá a klaszter a régió versenyképességének növeléséhez? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

65. Hogyan látja a klaszter helyzetét a megalakulása óta. Kérem, értékelje a klaszter eddigi eredményeit a 

megadott szempontoknál.  

Szempont Eredmény értékelése 

1=legerősebb eredmény 

 5=legkevésbé erős eredmény 

erősíti a partnerek közötti koordinációt, az együttműködés hatékonyságát 

(ÚSZT) 

 

az egységes és közös marketingtevékenység révén kialakul az egységes 

térségi arculat (ÚSZT) 

 

megteremti a közös beszerzés lehetőségét  

a földrajzi közelségből adódóan megteremti a munkamegosztás 

lehetőségét 

 

hozzájárul a tagok működési költségeinek csökkentéséhez  

hozzájárul a tagok erősebb piaci pozíciójához  

biztosítja a szakmai fejlődés lehetőségét, humán erőforrás fejlesztését 

(ÚSZT) 

 

biztosítja az információhoz jutást, a gyorsabb hozzáférést a szakmai 

újdonságokhoz  

 

biztosítja a gyorsabb hozzáférést a technológiai újdonságokhoz  

működési területén erősíti az innovációt (ÚSZT)  

működési területén támogatja a termál-gyógyturisztikai kutatásokat 

(ÚSZT) 

 

átfogja a kutatás-fejlesztés, a termelés, az értékesítés fázisait, és 

integrálják a folyamatban a tagokat (ÚSZT) 

 

megteremti tagjai számára a hazai projektekben való részvétel 

lehetőségét 

 

megteremti tagjai számára a nemzetközi projektekben való részvétel 

lehetőségét 

 

megteremti tagjai számára a hazai szakmai programokon való részvétel 

lehetőségét 

 

megteremti tagjai számára a nemzetközi szakmai programokon való 

részvétel lehetőségét 

 

az egyes fejlesztések illeszkednek a térségi fejlesztésekhez (ÚSZT)  

alulról építkezik, alapvető elve az önkéntesség, a felismert közös 

gazdasági érdeken alapuló együttműködés (ÚSZT) 

 

egyéb, éspedig: …  

 

 

ÚSZT: Új Széchenyi Terv 

IV. A klaszter hazai és külföldi kapcsolatrendszerének jellemzői 

66.  Kérem, nevezze meg és értékelje, hogy mely hazai és külföldi klaszterekkel, vagy egyéb szakmai 

szervezetekkel, vállalatokkal működik együtt formálisan az Önök klasztere. 

 

klaszter 

megnevezése 

egyéb 

szakmai 

szervezet, 

vállalat 

együttműködés 

megnevezése, 

időtartama 

 tapasztalatok értékelése tervezi-e jövőben 

az ismételt 

együttműködést 
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eg
y

éb
 

hasznos volt, 

mert… 

(saját 

struktúránkba 

átültethető 

tapasztalatok 

hasonlóképpen, 

vagy 

másképpen 

működtek) 

csalódást 

okozott, 

mert… 

(saját 

struktúránkba 

nem 

átültethető 

tapasztalatok) 

eg
y

éb
 

ig
en

 

n
em

 

            

            

            

 

67. Ismer-e az Önökéhez hasonló területen, iparágban működő külföldi klasztert?  

 

 igen, a külföldi klaszter megnevezése:……………………………………… 

 nem 

 

68.  Tervezik-e a fent megnevezettel a kapcsolatfelvételt? 

 igen     nem 

 

 

69. Mi a legfőbb célja a klaszternek a nemzetközi együttműködésekkel? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

V. Innováció 

 

70. Milyen innovációkat valósított meg a klaszter? Kérem, minősítse a klaszter innovációs tevékenységét. 

(1= teljes mértékben megvalósította a hozzá fűzött reményeket, 5= egyáltalán nem valósította meg a hozzá 

fűzött reményeket) 

innovációs 

kategória 

innováció típusa igen nem 

igen konkrétan 

megnevezve 

minősítés 

(1-től 5-ig) 

termék 

innováció 

új termék bevezetése     

    

új szolgáltatás 

bevezetése 

    

folyamat 

innováció 

új termelési, gyártási 

eljárás 

    

    

új logisztikai, 

szállítási, 

terjeszkedési 

módszerek 

    

új folyamatok 

támogatását szolgáló 

tevékenységek 

    

szervezési, 

vezetési 

új menedzsment 

módszerek, 

eljárások 

    

    

új szervezeti 

struktúrák, 

döntéshozatali 

eljárások 

    

új kapcsolattartási 

módok 

    

marketing 

innováció 

új terméktervezési 

módszer 
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új csomagolási 

módszer 

    

új piacra dobási 

módszer 

    

új reklámozási 

módszer 

    

új árképzési 

módszer 

    

egyéb, éspedig: 

… 

     

 

71. A klaszter földrajzi működési területén megvalósult-e olyan fejlesztés, amely közvetlenül a klaszter 

működésének köszönhető? 

 igen   nem 

71.a. Amennyiben igen, kérem, nevezze meg a fejlesztést (infrastrukturális, szuprastrukturális). 

………………………………………………………………………………………………………………… 

  

VI. A klaszter jövőképe 

72. Milyennek látja a klaszter helyzetét egy év múlva?  

 dinamikusan fejlődik 

 mérsékelt ütemben fejlődik 

 stagnál 

 kissé romló helyzetű 

 fennmaradási problémákkal küzd 

 

73. Véleménye szerint milyen módon lehetne a klaszter tevékenységét, pozícióját javítani?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

VII. Elméleti kérdések, észrevételek, megjegyzések, javaslatok 

74. Véleménye szerint milyen szerepet tölt be a hazai egészségturizmus területén a klaszterekbe történő 

szerveződés? 

 egyáltalán nem fontos     nem fontos      közömbös      fontos     nagyon fontos 

 nem tudom 

 

75.  Milyen fázisban tart a klaszterek szerveződése Magyarország egészségturizmusában? 

 fejlett (erős)    fejlődő   potenciális   látens 

76. Milyen tényezők segítik elő a szektor klaszterekbe történő szerveződési folyamatát? 

 tudományos környezet 

 technikai környezet  

 földrajzi környezet 

 demográfiai környezet 

 kulturális környezet 

 gazdasági környezet 

 természeti környezet 

 politikai környezet 

 jogi környezet 

 pénzügyi környezet 

 

77. Véleménye szerint hogyan, milyen módszerrel lehet mérni az egészségturizmus klaszterekbe történő 

szerveződését és annak hatásait? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

78. Véleménye szerint mennyire játszanak fontos szerepet a fürdők Magyarország gazdaságában? 

 egyáltalán nem fontos     nem fontos      közömbös      fontos     nagyon fontos 

 

79. Véleménye szerint lehet-e egy fürdő önálló vonzerő az adott desztinációban? 

 igen  nem  

 

80. Milyen gazdasági, társadalmi és kulturális hatásokkal rendelkezhet egy fürdő?  

Egymást támogató hatások 

(szinergiahatás) 

Egymást támogató hatások értékelése 

(szinergiahatás értékelése) 
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1=legerősebb hatás 

 5=legkevésbé erős hatás 

munkahelyteremtő/ munkahelymegtartó hatás  

speciális szakmák megjelenésére gyakorolt hatás  

képzési intézményekre gyakorolt hatás a speciális 

szakmák iránti szükséglet következményében  

 

településen lévő további szolgáltatók számára 

vendéglétszámot generáló, bevételt növelő hatás 

 

adóbevételek (IFA, ÁFA, HIPA, SZJA, ingatlanadó) 

növekedésére gyakorolt hatása 

 

a helyi lakosság életminőségének javítására gyakorolt 

hatás 

 

a helyi lakosság életszínvonalának javítására gyakorolt 

hatás  

 

helyi közösségépítő hatás  

a magyar lakosság egészségi állapotára gyakorolt hatás  

egészségtudatos életmódra nevelő hatás  

további turisztikai beruházások, fejlesztések ösztönzésére 

gyakorolt hatás 

 

a település turisztikai infrastrukturális fejlődésére 

gyakorolt hatás 

 

a település általános infrastrukturális fejlődésére 

gyakorolt hatás 

 

további egyéb beruházások, fejlesztések ösztönzésére 

gyakorolt hatás 

 

partnerségek kialakulásának ösztönzésére gyakorolt hatás  

a település arculatformálására gyakorolt hatás  

helyi értékek, hagyományok ápolására gyakorolt hatás 

(pl.: helyi gyógynövényekre épülő kúra,…) 

 

szezonalitás csökkentésére gyakorolt hatás  

a település versenyképességének erősítésére gyakorolt 

hatás 

 

egyéb hatás, éspedig……..  

 

81. Milyen faktorokat, milyen rangsorban építene bele egy fürdő ár-érték arany mutatóba? 

Faktor A faktor rangsorolása 

a fürdő ár-érték aránymutatóban 

 

1= legfontosabb 

5= legkevésbé fontos 

belépőjegy (fürdőjegy) ára*   

fürdő csillagszáma  

SZÉP-kártya elfogadóhely  

turisztikai kártyák, kuponok, kedvezmények   

egészségbiztosító pénztárral szerződésben áll  

többgenerációs kínálat   

parkolási díj   

pihenőágy bérleti díja   

szauna jegy   

csúszda  

külön igénybevett szolgáltatások díjának chip kártyával történő 

fizetési lehetősége 

 

higiénia   

zöld terület a fürdő területén  

fürdővendégek visszajelzései   

fürdőszemélyzet  

megközelíthetőség (elérhetőség tömegközlekedéssel=közösségi 

közlekedési eszközzel és egyéni közlekedési eszközökkel, közutak 
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minősége, kitáblázottság) 

egyéb, éspedig …   

 

82. Mely országot/országokat (maximum 3 megnevezése) tekinti Magyarország legfontosabb 

versenytársának/versenytársainak az egészségturizmus területén? 

 Versenytárs megnevezése 

1.  

2.  

3.  

82.a. Véleménye szerint a legfontosabb versenytárshoz/versenytársakhoz képest Magyarország milyen piaci 

pozícióval rendelkezik? 

Versenytárs megnevezése Piaci pozíció meghatározása 

Magyarországhoz 

képest piacvezető 

Magyarországgal azonos 

pozíció 

Magyarországnál kevésbé 

jelentős 

 

1.     

2.     

3.     

 

83. Döntéshozó helyzetben mit javasolna a magyar egészségturizmus fejlődésének érdekében?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

84. Egyéb megjegyzés, javaslat a témakörhöz kapcsolódóan  

………………………………………………………………………………………………………………… 
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7.  számú melléklet: Strukturált kérdőív – Klaszter tag 

 

Tisztelt Hölgyem és Uram!  

Printz-Markó Erzsébet vagyok a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Turizmus 

Intézetének tanársegédje, a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori 

Iskolájának doktorjelöltje. Fő kutatási területem a vízbázisú egészségturizmus és a szakmai 

együttműködésekben, klaszterekben rejlő lehetőségek feltárása.  

INNOVÁCIÓ A NYUGAT-DUNÁNTÚL EGÉSZSÉGTURIZMUSÁBAN című értekezésem 

elkészítéséhez szeretném a segítségét kérni.  

Előzetes egyeztetésünk alapján, kérem, tiszteljen meg azzal, hogy részt vesz a kutatásomhoz kapcsolódó 

szakmai interjúban.  A válaszadás önkéntes. A válaszokat, adatokat bizalmasan kezelem. Köszönöm, hogy 

válaszaival segíti munkámat! Az anyag szerzői jogvédelem alatt áll, további felhasználás és kérdések esetén 

állok szíves rendelkezésére. 

Anonimitás:  

A kutatási eredmények kiértékelésénél, összegzésénél néhány kérdésre adott válaszát, (nem mindegyiket!) 

„szó szerint” szeretném majd idézni. Alapvetően nem névvel és titulussal jelennének meg az idézett 

vélemények, azonban, ha vállalná a szakmai véleményét, az nagyban emelné a kutatás szakmai értékét, 

hitelességét. 

Kérném aláhúzni, vagy kivastagítani az anonimitásra vonatkozó igényét, az alábbi 3 lehetőség közül: 

1. Teljes anonimitást kérek.  

2. Név nélkül, kizárólag a turizmusban betöltött jelenlegi vagy korábbi pozícióra történő hivatkozás 

megjelenítéséhez járulok hozzá az idézett szövegrészben.  

3. Hozzájárulok nevem és pozícióm megjelenítéséhez az idézett szövegrész után. 

(Amennyiben nem az összes, hanem csak bizonyos kérdésre/kérdésekre adott válaszát vállalja névvel, 

titulussal, kérem az adott kérdések sorszámát írja ide:…………………………….) 

 

Válaszadási útmutató: 

A nyitott, szöveges kérdések esetében kérem, legyen szíves 1-4 mondattal válaszolni. 

Az egyszeres és többszörös választás esetében kérem, X-el, vagy az adott szövegrész kivastagításával 

jelölje meg válaszát, válaszait. 

Rangsorolás esetében kérem, állítsa fontossági sorrendbe a válaszait az Ön értékrendszere szerint, úgy, hogy 

sorszámozva az első helyre kerüljön az Ön által legfontosabbnak vélt válaszlehetőség (1=legfontosabb) és az 

utolsó helyre pedig az Ön által legkevésbé fontosnak tartott (5=legkevésbé fontos). 

 

Köszönöm a rám szánt idejét, amivel nagyban hozzájárult kutatásom sikerességéhez. 
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Strukturált kérdőív – KLASZTER TAG 

I. A  klasztertag adatai 

 

1. A klasztertag  megnevezése 

 

 

A klaszter megnevezése  

2. A klasztertag  elérhetőségei 

 

postacím  

(irsz., település, utca, hsz.) 

 

telefonszám  

faxszám  

honlap  

e-mail cím  

skype cím  

közösségi oldal  

3. A kérdőívet kitöltő személy 

neve  

beosztása   

elérhetősége  

4. Dátum  

 

5.  Milyen tulajdonba tartozik az Önök fürdője? 

 önkormányzati tulajdon  magántulajdon 

 egyéb, éspedig:………………………………………………………………………………. 

 

6. Az Ön létesítményének gazdasági adatai  

adat típusa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

vendégek száma (ezer fő)        

értékesítés nettó árbevétele 

(m Ft) 

       

befizetett adók összege (m 

Ft)(IFA, ÁFA, HIPA, SZJA, 

ingatlanadó)  

       

 

7. Hány főt alkalmaz az Ön létesítményük?  …………………………………………fő 

 

7.a. Közülük: 

 főállású: …........................................................... fő  

 részmunkaidős: …………………..……………………………… fő 

 szezonális munkás: ………………………………………………. fő  

 egyéb, éspedig:……………………………………………………… fő 

 

7.b.  A munkaerő lakhely szerinti megoszlása (főben, vagy százalékos arányban megadva)  

 helyi: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 a fürdő településének 20 km-es környezetéből: 

……………………………………………………………………. 

 az ország más régiójából (lehetőség szerint régió megnevezése): 

…………………………………………… 

 

7.c. A munkaerő végzettség szerinti megoszlása (főben, vagy százalékos arányban megadva) 

 alapfokú: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 középfokú: 

………………………………………………………………………………………………………… 
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 felsőfokú: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. A klaszterhez való csatlakozási információk 

8. Honnan, mikor, milyen formában értesült a klaszter működéséről? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

9. A klaszterhez való csatlakozás időpontja (év/hónap/nap): 

……………………………………………………. 

10. Mi motiválta Önt leginkább abban, hogy csatlakozzon a klaszterhez és tagsága alatt milyen 

mértékben teljesültek ezek a szempontok? 

Szempontok Csatlakozási motiváció 

fontossága 

 

1=legfontosabb, 

5=legkevésbé fontos 

Klasztertagság alatt a 

csatlakozási motiváció 

beteljesülése 

 

1=teljes mértékben 

megvalósult 

5=egyáltalán nem 

valósult meg 

szakmai közösséghez való tartozás igénye    

szakmai kapcsolatok építésének, bővítésének, 

mélyítésének reménye 

  

az egészségturizmus (vízbázisú 

egészségturizmus) fejlesztésében való aktív 

közreműködés, érdekérvényesítés igénye 

  

projektekben való részvétel lehetősége   

erősebb stratégiai pozíció elérése   

saját szervezete ismertségének javítása   

szakmai fejlődés lehetősége   

magasabb piaci kontroll   

erősebb imázs   

hatékonyabb marketingkommunikáció 

(szélesebb körhöz olcsóbban) 

  

szélesebb vendégkör elérése   

tudásáramlás, gyorsabb hozzáférés a szakmai 

újdonságokhoz (információhoz jutás) 

  

technológia, gyorsabb hozzáférés a szakmai 

újdonságokhoz 

  

adminisztratív segítségnyújtás   

innovációs lehetőségek   

infrastrukturális fejlesztések bővülő 

lehetősége 

  

szuprastrukturális fejlesztések bővülő 

lehetősége 

  

saját költségek csökkentésének lehetősége   

közös beszerzés lehetősége   

földrajzi közelségből adódó munkamegosztás 

lehetősége 

  

idegenforgalmi teljesítmény javulása 

(vendégszám, vendégéjszaka, 

szállásdíjbevételek alakulása, kereskedelmi 

vendéglátóhelyek száma, utazási 

motiváció…) 

  

bővülő szabadidős programkínálat és kereslet   

szakmai találkozók lehetősége   

egyéb, éspedig: … 
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11. A klaszter kitűzött céljai közül melyiket tartja Ön a legfontosabbnak? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. A klasztertag szerepére vonatkozó információk a klaszter jelenlegi működésében 

12. Részt vesz-e a klasztermenedzsment munkájában?      igen    nem 

13.a. Amennyiben igen, akkor milyen feladatot lát el? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

14. Részt vesz-e aktívan a klaszter működési feladataiban?     igen    nem 

14.a. Amennyiben igen, milyen területen? 

 pályázatfigyelés   pályázatírás   projekt koordinátor   

 szakmai programok szervezése   szakmai programok lebonyolítása 

 előadó szakmai rendezvényeken   adminisztráció 

 szakmai kiadványok összeállítása   egyéb, 

éspedig:…………………………………………………… 

15. Melyik jelzővel jellemezhető leginkább a klasztertagok közötti kapcsolat?   

 egymást kiegészítjük 

 egymással versenyezünk 

 nagyobb részben kiegészítjük egymást, kisebb részben egymással versenyezünk 

 nagyobb részben egymással versenyezünk, kisebb részben egymást kiegészítjük 

 ugyanolyan mértékben egészítjük ki egymást, mint amilyen mértékben egymással versenyezünk 

16. Milyennek ítéli meg saját piaci pozícióját a többi klasztertagokhoz viszonyítva? 

 erős és hatékony     közepes    gyenge 

IV. A klasztertevékenység jellemzőinek értékelése 

17. Milyen mértékben érvényesülnek az Új Széchenyi Tervben (ÚSZT) megfogalmazott 

egészségturisztikai klasztercélok, illetve klasztertagsága milyen további előnyökkel rendelkezik az 

Önök által képviselt fürdő számára. 

Szempont Eredmény értékelése 

1=legerősebb eredmény 

 5=legkevésbé erős eredmény 

erősíti a partnerek közötti koordinációt, az együttműködés hatékonyságát 

(ÚSZT) 

 

az egységes és közös marketingtevékenység révén kialakul az egységes 

térségi arculat (ÚSZT) 

 

megteremti a közös beszerzés lehetőségét  

a földrajzi közelségből adódóan megteremti a munkamegosztás 

lehetőségét 

 

hozzájárul a tagok működési költségeinek csökkentéséhez  

hozzájárul a tagok erősebb piaci pozíciójához  

biztosítja a szakmai fejlődés lehetőségét, humán erőforrás fejlesztését 

(ÚSZT) 

 

biztosítja az információhoz jutást, a gyorsabb hozzáférést a szakmai 

újdonságokhoz  

 

biztosítja a gyorsabb hozzáférést a technológiai újdonságokhoz  

működési területén erősíti az innovációt (ÚSZT)  

működési területén támogatja a termál-gyógyturisztikai kutatásokat 

(ÚSZT) 

 

átfogja a kutatás-fejlesztés, a termelés, az értékesítés fázisait, és 

integrálják a folyamatban a tagokat (ÚSZT) 

 

megteremti tagjai számára a hazai projektekben való részvétel  
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lehetőségét 

megteremti tagjai számára a nemzetközi projektekben való részvétel 

lehetőségét 

 

megteremti tagjai számára a hazai szakmai programokon való részvétel 

lehetőségét 

 

megteremti tagjai számára a nemzetközi szakmai programokon való 

részvétel lehetőségét 

 

az egyes fejlesztések illeszkednek a térségi fejlesztésekhez (ÚSZT)  

alulról építkezik, alapvető elve az önkéntesség, a felismert közös 

gazdasági érdeken alapuló együttműködés (ÚSZT) 

 

egyéb, éspedig: …  

 

 

 

18. Milyennek ítéli meg a klaszter pozícióját a klaszter által képviselt ágazatban? 

 erős és hatékony (eddig minden célját és tervét elérte, valamint a képviselt ágazatban a szakemberek a 

klasztert ismerik és tevékenységét elismerik) 

 közepes (megalakulása óta céljainak és terveinek csak egy részét sikerült elérnie) 

 gyenge  (megalakulása óta céljait és terveit nem sikerült elérnie) 

19. Véleménye szerint a klaszter a klaszterszerveződési folyamat mely fázisában tart? 

 fejlett(erős)   fejlődő  potenciális  látens 

20. Véleménye szerint hogyan tud a klaszter a fejlődési fázis következő lépcsőfokára lépni? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

21. Véleménye szerint mi gátolja a következő szakaszba történő átmenetet? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

22. A tagság révén milyen jellegű individuális fejlődési korlátot tudnak/tudtak legyőzni? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

23.  A klaszter által nyújtott szolgáltatások és tevékenységek közül mit vett igénybe, milyen mértékben 

volt elégedett?  

Igénybevett szolgáltatás, tevékenység megnevezése Elégedettség szintje 

 

1= maximálisan elégedett 

5= legkevésbé elégedett 

 

tanácsadás  

érdekképviselet  

információ -marketing-kommunikáció  

technológia  

képzés  

egyéb, éspedig:……  

 

24. Részt vesz-e a klaszter által szervezett szakmai találkozókon? 

 igen, rendszeresen  igen, alkalmanként  nem 

25. Elégedett-e a szakmai találkozók témájával? 

 igen   nem 

26. Milyen aktuális témát tartana fontosnak megbeszélni a soron következő szakmai találkozón? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

V. Innováció 

27.  Milyen innovációkat valósított meg saját létesítményében a klasztertagságának köszönhetően? 
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Innovációs 

kategória 

Innováció típusa Kérem, x-elje be azt, ami megvalósult 

termék, 

szolgáltatás 

innováció 

új termék bevezetése  

új szolgáltatás bevezetése  

 

 

folyamat 

innováció 

új termelési, gyártási eljárás  

új logisztikai, szállítási, terjeszkedési 

módszerek 

 

új folyamatok támogatását szolgáló 

tevékenységek 

 

 

 

szervezési, 

vezetési 

új menedzsment módszerek, eljárások  

új szervezeti struktúrák, döntéshozatali 

eljárások 

 

új kapcsolattartási módok  

marketing 

innováció 

új terméktervezési módszer  

új csomagolási módszer  

új piacra dobási módszer  

új reklámozási módszer  

új árképzési módszer  

egyéb, éspedig: 

… 

  

 

VI. A klaszter és a klasztertag jövőképe 

28. Milyennek látja a klaszter pozícióját egy év múlva?  

 dinamikusan fejlődik 

 mérsékelt ütemben fejlődik 

 stagnál 

 kissé romló helyzetű 

 fennmaradási problémákkal küzd 

 

29. Milyennek látja saját pozícióját a klasztertagokhoz viszonyítva egy év múlva? 

 dinamikusan fejlődik 

 mérsékelt ütemben fejlődik 

 stagnál 

 kissé romló helyzetű 

 fennmaradási problémákkal küzd 

30. Véleménye szerint milyen módon lehetne a klaszter tevékenységét javítani?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

VII. Az Önök üzemeltetésében lévő fürdő gazdasági, társadalmi, kulturális hatásai 

31. Véleménye szerint mennyire játszanak fontos szerepet a fürdők Magyarország gazdaságában? 

 egyáltalán nem fontos     nem fontos      közömbös      fontos     nagyon fontos 

 

32. Véleménye szerint lehet-e egy fürdő önálló vonzerő az adott desztinációban? 

 igen  nem  

 

33. Milyen gazdasági, társadalmi és kulturális hatásokkal rendelkezik az Önök fürdője?  

Egymást támogató hatások 

(szinergiahatás) 

Egymást támogató hatások értékelése 

(szinergiahatás értékelése) 
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1=legerősebb hatás 

 5=legkevésbé erős hatás 

munkahelyteremtő/ munkahelymegtartó hatás  

speciális szakmák megjelenésére gyakorolt hatás  

képzési intézményekre gyakorolt hatás a speciális 

szakmák iránti szükséglet következményében  

 

településen lévő további szolgáltatók számára 

vendéglétszámot generáló, bevételt növelő hatás 

 

adóbevételek (IFA, ÁFA, HIPA, SZJA, ingatlanadó) 

növekedésére gyakorolt hatása 

 

helyi lakosság életminőségének javítására gyakorolt 

hatás 

 

helyi lakosság életszínvonalának javítására gyakorolt 

hatás  

 

helyi közösségépítő hatás  

magyar lakosság egészségi állapotára gyakorolt hatás  

egészségtudatos életmódra nevelő hatás  

további turisztikai beruházások, fejlesztések ösztönzésére 

gyakorolt hatás 

 

a település turisztikai infrastrukturális fejlődésére 

gyakorolt hatás 

 

a település általános infrastrukturális fejlődésére 

gyakorolt hatás 

 

további egyéb beruházások, fejlesztések ösztönzésére 

gyakorolt hatás 

 

partnerségek kialakulásának ösztönzésére gyakorolt hatás  

a település arculatformálására gyakorolt hatás  

helyi értékek, hagyományok ápolására gyakorolt hatás 

(pl.: helyi gyógynövényekre épülő kúra,…) 

 

szezonalitás csökkentésére gyakorolt hatás  

a település versenyképességének erősítésére gyakorolt 

hatás 

 

egyéb hatás, éspedig……..  

 

34. A fürdőnek köszönhetően milyen további idegenforgalmi fejlesztések valósultak meg a településen, ezek 

körülbelül hány új munkahelyet teremtettek és ebből a munkalehetőségből körülbelül hány fő helyi lakos 

részesül? 

Év Fejlesztés megnevezése Létrejövő új munkahely Ebből munkahely a helyi 

lakosság részére 

2007.    

2008.    

2009.    

2010.    

2011.    

2012.    

2013.    

2014.    

  

VIII. Elméleti kérdések, észrevételek, megjegyzések, javaslatok 

35. Milyen faktorokat, milyen rangsorban építene bele egy fürdő ár-érték arany mutatóba? 

Faktor A faktor rangsorolása 

a fürdő ár-érték aránymutatóban 

 

1= legfontosabb 

5= legkevésbé fontos 

belépőjegy (fürdőjegy) ára*   

fürdő csillagszáma  

SZÉP-kártya elfogadóhely  

turisztikai kártyák, kuponok, kedvezmények   
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egészségbiztosító pénztárral szerződésben áll  

többgenerációs kínálat   

parkolási díj   

pihenőágy bérleti díja   

szauna jegy   

csúszda  

külön igénybevett szolgáltatások díjának chip kártyával történő 

fizetési lehetősége 

 

higiénia   

zöld terület a fürdő területén  

fürdővendégek visszajelzései   

fürdőszemélyzet  

megközelíthetőség (elérhetőség tömegközlekedéssel=közösségi 

közlekedési eszközzel és egyéni közlekedési eszközökkel, közutak 

minősége, kitáblázottság) 

 

egyéb, éspedig …   

 

36. Milyen szerepet tölt be a klaszterek szerveződése Magyarország egészségturizmusában?  

 egyáltalán nem fontos     nem fontos      közömbös     fontos     nagyon fontos 

 nem tudom 

37.  Milyen fázisban tart a klaszterek szerveződése Magyarország egészségturizmusában? 

 fejlett (erős)    fejlődő   potenciális    látens 

38. Milyen tényezők segítik elő a szektor klaszterekbe történő szerveződési folyamatát? 

 tudományos környezet 

 technikai környezet  

 földrajzi környezet 

 demográfiai környezet 

 kulturális környezet 

 gazdasági környezet 

 természeti környezet 

 politikai környezet 

 jogi környezet 

 pénzügyi környezet 

 

39. Véleménye szerint hogyan, milyen módszerrel lehet mérni az egészségturizmus klaszterekbe történő 

szerveződését és annak hatásait? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

40. Mely országot/országokat (maximum 3 megnevezése) tekinti Magyarország legfontosabb 

versenytársának/versenytársainak az egészségturizmus területén? 

 Versenytárs megnevezése 

1.  

2.  

3.  

40.a. Véleménye szerint a legfontosabb versenytárshoz/versenytársakhoz képest Magyarország milyen 

piaci pozícióval rendelkezik? 

Versenytárs megnevezése Piaci pozíció meghatározása 

Magyarországhoz 

képest piacvezető 

Magyarországgal azonos 

pozíció 

Magyarországnál kevésbé 

jelentős 

 

1.     

2.     

3.     

 

41. Döntéshozó helyzetben mit javasolna a magyar egészségturizmus fejlődésének érdekében?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

42. Egyéb megjegyzés, javaslat a témakörhöz kapcsolódóan  

………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. számú melléklet: Mélyinterjú – Egészségturisztikai szakember 

 

Tisztelt Hölgyem és Uram!  

Printz-Markó Erzsébet vagyok a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Turizmus 

Intézetének tanársegédje, a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori 

Iskolájának doktorjelöltje. Fő kutatási területem a vízbázisú egészségturizmus és a szakmai 

együttműködésekben, klaszterekben rejlő lehetőségek feltárása.  

INNOVÁCIÓ A NYUGAT-DUNÁNTÚL EGÉSZSÉGTURIZMUSÁBAN című értekezésem 

elkészítéséhez szeretném a segítségét kérni.  

Előzetes egyeztetésünk alapján, kérem, tiszteljen meg azzal, hogy részt vesz a kutatásomhoz kapcsolódó 

szakmai interjúban.  A válaszadás önkéntes. A válaszokat, adatokat bizalmasan kezelem. Köszönöm, hogy 

válaszaival segíti munkámat! Az anyag szerzői jogvédelem alatt áll, további felhasználás és kérdések esetén 

állok szíves rendelkezésére. 

Anonimitás:  

A kutatási eredmények kiértékelésénél, összegzésénél néhány kérdésre adott válaszát, (nem mindegyiket!) 

„szó szerint” szeretném majd idézni. Alapvetően nem névvel és titulussal jelennének meg az idézett 

vélemények, azonban, ha vállalná a szakmai véleményét, az nagyban emelné a kutatás szakmai értékét, 

hitelességét. 

Kérném aláhúzni, vagy kivastagítani az anonimitásra vonatkozó igényét, az alábbi 3 lehetőség közül: 

1. Teljes anonimitást kérek.  

2. Név nélkül, kizárólag a turizmusban betöltött jelenlegi vagy korábbi pozícióra történő hivatkozás 

megjelenítéséhez járulok hozzá az idézett szövegrészben.  

3. Hozzájárulok nevem és pozícióm megjelenítéséhez az idézett szövegrész után. 

(Amennyiben nem az összes, hanem csak bizonyos kérdésre/kérdésekre adott válaszát vállalja névvel, 

titulussal, kérem az adott kérdések sorszámát írja ide:…………………………….) 

 

Válaszadási útmutató: 

A nyitott, szöveges kérdések esetében kérem, legyen szíves 1-4 mondattal válaszolni. 

Az egyszeres és többszörös választás esetében kérem, X-el, vagy az adott szövegrész kivastagításával 

jelölje meg válaszát, válaszait. 

Rangsorolás esetében kérem, állítsa fontossági sorrendbe a válaszait az Ön értékrendszere szerint, úgy, hogy 

sorszámozva az első helyre kerüljön az Ön által legfontosabbnak vélt válaszlehetőség (1=legfontosabb) és az 

utolsó helyre pedig az Ön által legkevésbé fontosnak tartott (5=legkevésbé fontos). 

 

Köszönöm a rám szánt idejét, amivel nagyban hozzájárult kutatásom sikerességéhez. 
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Mélyinterjú – EGÉSZSÉGTURISZTIKAI SZAKEMBER 

III. Személyes adatok 

1. A kérdőívet kitöltő személy 

neve  

titulusa  

2. A kérdőívet kitöltő személy elérhetőségei 

 

munkahely  

postacím  

(irsz., település, utca, hsz.) 

 

telefonszám  

faxszám  

honlap  

e-mail cím  

3. Dátum  

 

II. Fürdők gazdasági, társadalmi, kulturális hatásai 

4. Véleménye szerint mennyire játszanak fontos szerepet a fürdők Magyarország gazdaságában? 

 egyáltalán nem fontos     nem fontos      közömbös      fontos     nagyon fontos 

 

5. Véleménye szerint lehet-e egy fürdő önálló vonzerő az adott desztinációban? 

 igen   nem  

 

6. Milyen gazdasági, társadalmi és kulturális hatásokkal rendelkezhet egy fürdő?  

Egymást támogató hatások  

(szinergiahatás) 

Egymást támogató hatások értékelése 

(szinergiahatás értékelése) 

 

1=legerősebb hatás 

 5=legkevésbé erős hatás 

munkahelyteremtő/ munkahelymegtartó hatás  

speciális szakmák megjelenésére gyakorolt hatás  

képzési intézményekre gyakorolt hatás a speciális 

szakmák iránti szükséglet következményében  

 

településen lévő további szolgáltatók számára 

vendéglétszámot generáló, bevételt növelő hatás 

 

adóbevételek (IFA, ÁFA, HIPA, SZJA, ingatlanadó) 

növekedésére gyakorolt hatása 

 

helyi lakosság életminőségének javítására gyakorolt 

hatás 

 

helyi lakosság életszínvonalának javítására gyakorolt 

hatás  

 

helyi közösségépítő hatás  

magyar lakosság egészségi állapotára gyakorolt hatás  

egészségtudatos életmódra nevelő hatás  

további turisztikai beruházások, fejlesztések ösztönzésére 

gyakorolt hatás 

 

a település turisztikai infrastrukturális fejlődésére 

gyakorolt hatás 

 

a település általános infrastrukturális fejlődésére 

gyakorolt hatás 

 

további egyéb beruházások, fejlesztések ösztönzésére 

gyakorolt hatás 

 

partnerségek kialakulásának ösztönzésére gyakorolt hatás  

a település arculatformálására gyakorolt hatás  

helyi értékek, hagyományok ápolására gyakorolt hatás 

(pl.: helyi gyógynövényekre épülő kúra,…) 

 

szezonalitás csökkentésére gyakorolt hatás  

a település versenyképességének erősítésére gyakorolt 

hatás 

 



 

226 

 

egyéb hatás, éspedig……..  

 

7. Mely országot/országokat (maximum 3 megnevezése) tekinti Magyarország legfontosabb 

versenytársának/versenytársainak az egészségturizmus területén? 

 Versenytárs megnevezése 

1.  

2.  

3.  

 

7.a. Véleménye szerint a legfontosabb versenytárshoz/versenytársakhoz képest Magyarország milyen piaci 

pozícióval rendelkezik?  

Versenytárs megnevezése Piaci pozíció meghatározása 

Magyarországhoz 

képest piacvezető 

Magyarországgal azonos 

pozíció 

Magyarországnál kevésbé 

jelentős 

 

1.     

2.     

3.     

 

8. Milyen faktorokat, milyen rangsorban építene bele egy fürdő ár-érték arany mutatóba? 

Faktor A faktor rangsorolása 

a fürdő ár-érték aránymutatóban 

 

1= legfontosabb 

5= legkevésbé fontos 

belépőjegy (fürdőjegy) ára*   

fürdő csillagszáma  

SZÉP Kártya elfogadóhely  

turisztikai kártyák, kuponok, kedvezmények  

egészségbiztosító pénztárral szerződésben áll  

többgenerációs kínálat  

parkolási díj  

pihenőágy bérleti díja  

szauna jegy   

csúszda  

külön igénybevett szolgáltatások díjának chip kártyával történő 

fizetési lehetősége  

 

higiénia   

zöld terület a fürdő területén  

fürdővendégek visszajelzései   

fürdőszemélyzet   

megközelíthetőség (elérhetőség tömegközlekedéssel=közösségi 

közlekedési eszközzel és egyéni közlekedési eszközökkel, közutak 

minősége, kitáblázottság) 

 

egyéb, éspedig …  

belépőjegy (fürdőjegy) ára* itt egy 1 napos teljes áru felnőtt belépőjegy, amely nem tartalmazza a pihenőágy, 

szauna és csúszda használati díját 

III. Klaszterek az egészségturizmus területén 

9. Ismer-e működő magyarországi klasztert az egészségturizmus területén?  

 igen    nem 

9. a. Amennyiben igen, kérem, nevezze meg a klasztert/klasztereket. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Ismer-e működő külföldi klasztert az egészségturizmus területén?  

 igen    nem 

10.a. Amennyiben igen, kérem, nevezze meg a klasztert/klasztereket. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Tagja-e valamilyen klaszternek? 
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 igen     nem 

11.a.Amennyiben igen, kérem, nevezze meg a klasztert/klasztereket 

………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Szakmai tapasztalatai szerint (esetlegesen egy, az Ön által ismert egészségturisztikai klaszter 

megnevezésével) milyen mértékben érvényesülnek az Új Széchenyi Tervben (ÚSZT) megfogalmazott 

egészségturisztikai klasztercélok, illetve milyen további eredményekkel rendelkezik a klaszter a tagjai 

számára?  

(Klaszter megnevezése:………………………………………………………………………………………) 

 

Szempont Eredmény értékelése 

1=legerősebb eredmény 

 5=legkevésbé erős eredmény 

erősíti a partnerek közötti koordinációt, az együttműködés hatékonyságát 

(ÚSZT) 

 

az egységes és közös marketingtevékenység révén kialakul az egységes 

térségi arculat (ÚSZT) 

 

megteremti a közös beszerzés lehetőségét  

a földrajzi közelségből adódóan megteremti a munkamegosztás 

lehetőségét 

 

hozzájárul a tagok működési költségeinek csökkentéséhez  

hozzájárul a tagok erősebb piaci pozíciójához  

biztosítja a szakmai fejlődés lehetőségét, humán erőforrás fejlesztését 

(ÚSZT) 

 

biztosítja az információhoz jutást, a gyorsabb hozzáférést a szakmai 

újdonságokhoz  

 

biztosítja a gyorsabb hozzáférést a technológiai újdonságokhoz  

működési területén erősíti az innovációt (ÚSZT)  

működési területén támogatja a termál-gyógyturisztikai kutatásokat 

(ÚSZT) 

 

átfogja a kutatás-fejlesztés, a termelés, az értékesítés fázisait, és 

integrálják a folyamatban a tagokat (ÚSZT) 

 

megteremti tagjai számára a hazai projektekben való részvétel 

lehetőségét 

 

megteremti tagjai számára a nemzetközi projektekben való részvétel 

lehetőségét 

 

megteremti tagjai számára a hazai szakmai programokon való részvétel 

lehetőségét 

 

megteremti tagjai számára a nemzetközi szakmai programokon való 

részvétel lehetőségét 

 

az egyes fejlesztések illeszkednek a térségi fejlesztésekhez (ÚSZT)  

alulról építkezik, alapvető elve az önkéntesség, a felismert közös 

gazdasági érdeken alapuló együttműködés (ÚSZT) 

 

egyéb, éspedig: … 

 

 

 

13. Milyen szerepet tölt be a klaszterek szerveződése Magyarország egészségturizmusában?  

 egyáltalán nem fontos     nem fontos      közömbös      fontos     nagyon fontos 

 nem tudom 

14.  Milyen fázisban tart a klaszterek szerveződése Magyarország egészségturizmusában? 

 fejlett(erős)    fejlődő   potenciális    látens 

15. Milyen tényezők segítik elő a szektor klaszterekbe történő szerveződési folyamatát? 

 tudományos környezet 

 technikai környezet  

 földrajzi környezet 

 demográfiai környezet 

 kulturális környezet 

 gazdasági környezet 

 természeti környezet 
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 politikai környezet 

 jogi környezet 

 pénzügyi környezet 

 

16. Véleménye szerint hogyan, milyen módszerrel lehet mérni az egészségturizmus klaszterekbe történő 

szerveződését és annak hatásait? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

IV. Egyéb, szabadon kifejthető szakmai vélemény 

17. Döntéshozó helyzetben mit javasolna a magyar egészségturizmus fejlődésének érdekében?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

18. Egyéb megjegyzés, javaslat a témakörhöz kapcsolódóan 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
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9. számú  melléklet: Pannon Termál Klaszter (PANTERM) 

 

1. Balatoni Integrációs Kht. Keszthely 

2. Balatoni Fejlesztési Tanács Siófok 

3. Büki Gyógyfürdő Zrt. Bükfürdő 

4. Flexum Gyógyfürdő Zrt. Mosonmagyaróvár 

5. Flóra Gyógyfürdő és Lakópark Kft. Kapuvár 

6. GRÁNIT Gyógyfürdő Zrt. Zalakaros 

7. Gyógy-Kastélyszálló Balf Sopron-Balf 

8. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht. Hévíz 

9. Hotel Aqua Sárvár Sárvár 

10. Kehida Termál Kft. Kehidakustány 

11. Lenti Gyógyfürdő Kft. Lenti 

12. Lipóti Termálfürdő Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Lipót 

13. Magyar Turizmus Zrt. Sopron 

14. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács képv. NyDRFÜ Sopron 

15. Sá-Ra Termál Kft. Hegykő 

16. Sárvári Gyógyfürdő Kft. Sárvár 

17. VASVIZI Zrt. Szombathely 

18. Vulkánfürdő Gyógy- és Élményfürdő Kft. Celldömölk 

19. Szentgotthárd Város Önkormányzata (Gotthard Therm Kft.) Szentgotthárd 

20. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely 

21. Zalaszentgrót Város Önkormányzata (Szent Gróth Termálfürdő) Zalaszentgrót 

22. Aquaprofit Műszaki Tanácsadási Befektetési Zrt. Nagykanizsa 

A PANTERM Egyesület tagjai  

Forrás: Németh I., interjú alapján saját szerkesztés 

 

 

A PANTERM logója 

Forrás: http://www.bukfurdo.hu, 2008. január 11. 
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10. számú melléklet: European Spa World (ESW) 

 

 

A(z) ESW alapító tagjai: 

 

I. Steiermarki projektpartnerek: 

1. Steirische Tourismus GmbH, Graz, FN 040307 a des Landesgerichtes für ZRS Graz (Képviseli: 

Brigitte Krobath); 

2. ARGE Tourismusregion Thermenland-Oststeiermark, 8350 Fehring, Rathaus; 

a) Tourismusregionalverband Ostersteiermark, 8230 Hartberg, Ressavarstr. 23. (Képviseli: Gerwald 

Hierzi, Ernst Schimhofer); 

b) Tourismverband Steirisches Thermenland, 8350 Fehring (Képviseli: Franz Rauchenberger, Peter 

Merlini); 

II. Burgenlandi projektpartner: 

Landesverband Burgenland Tourism, 7000 Eisenstadt (Képviseli: Karl Kaplan, Gerhard Gucher); 

III. Szlovéniai projektpartner: 

Univerza v Mariboru, CIMRS/ZIRRUM, 2100 Maribor, Krekova 2. (Képviseli: Prof. Dr. Peter 

Kokol, Prof. Dr. Jože Glogovšek); 

IV. Magyarországi projektpartner: 

Pannon Termál Klaszter Kht., 9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. (Képviseli: Dr. Németh István, 

Vancsura Miklós) (Grenzenlos Wohlfühlen 2005). 

 

 

 

ESW-tagok 

Forrás: http://www.european-spa-world.com/1079_DE, 2008. január 11. 

 

 

 

 

 

 

http://www.european-spa-world.com/


 

231 

 

   

ESW logója és szlogene 

Forrás: http://www.european-spa-world.com /1079_DE, 2008. január 11. 

 

  

http://www.european-spa-world.com/
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11. számú melléklet: Az MFSZ és a Tourism Observatory magyar termálfürdőipar 

infografikája 

 

A magyarországi termálfürdőipar 2014. évi mutatószámai 

Forrás: Turizmus Panoráma Bulletin. 2015/181. 

letöltés helye: 

http://turizmus.com/fokusz/termalfurdoipar-2014-teljesitmenymutato-szinesben-1131982 

letöltés ideje: 2015.10.19. 

 
 

 

http://turizmus.com/fokusz/termalfurdoipar-2014-teljesitmenymutato-szinesben-1131982

