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1. Bevezetés  
 

Magyarország nemzetközileg is elismert, értékes hagyományokkal rendelkező turisztikai 

desztinációi közül kiemelkednek a fürdővárosaink, amelyekben magas minőségű 

egészségturisztikai szolgáltatások fogadják a vendégeket. Mivel hazánkban a gyógyvizek és 

termálvizek kimagasló mennyiségben és minőségben fordulnak elő, ezért a fürdőzés, a 

fürdőkultúra komoly tradíciókkal rendelkezik. A fürdők sikere a víz emberi szervezetre gyakorolt 

különleges és kedvező hatásainak köszönhető. A víz olyan őselem, amely az élet bölcsője és az 

ember természetes közege. Az élet vize, az élet forrása szinte minden mitológiában jelen van. A 

víz és a fürdés rituális szerepén kívül fontos eszköz a relaxáció és rekreáció, illetve a gyógyítás-

gyógyulás folyamatában. A betegségek megelőzésében és gyógyításában is egyre nagyobb 

szerepet játszanak azon új módszerek, amelyek a gyógyfürdőkhöz, egészségturisztikai 

szolgáltatásokhoz köthetőek. A fizikai, lelki és mentális felfrissülésben évezredek óta kiemelt 

szerepet játszó fürdővárosok az „élménytársadalomban” a gyógyulás mellett a kikapcsolódás, a 

szórakozás és az időtöltés helyszínévé válnak.  

A turizmus olyan komplex társadalmi-gazdasági tevékenység, amely szinte valamennyi 

gazdasági ágazat tevékenységéből áll össze. Ennek előnyei a kooperációs lehetőségek és a 

hatékonyság, amelynek révén egy rugalmas és kreatív rendszer jön létre. Az összetettsége miatt 

azonban a turizmus sérülékeny is. Globális – lokális gazdasági hatások és társadalmi változások 

jelentős negatív hatásokat tudnak okozni. A hazai fürdővárosokat szerencsére nem érintette 

maradandó károkat okozó komolyabb gazdasági, társadalmi válság, vagy természeti esemény, 

illetve a felmerülő problémák megoldására eddig tudatos és helyes döntések születtek. Az elmúlt 

évtizedek nagyütemű fürdőfejlesztései révén nagyon sok település épített fürdőt és kezdte el a 

turizmus komplex térségi fejlesztését. Azonban az egészségturisztikai hagyományok és a 

különleges helyi energiák hiánya, illetve a sok, közeli, hasonló kínálatú versenytárs megléte, több 

helyi és regionális fürdő stabil és folyamatos fejlődését megnehezítette. 

Napjainkban azok a települések tekinthetőek hazánkban hosszú távon sikeres 

fürdővárosoknak, amelyek korábbi és jelenlegi fejlesztéseik által jelentős belföldi és külföldi 

vendégkörre tettek szert. A beteg vendégeknél a gyógyulás lehetősége, míg az egészségesek 

részéről a megelőzés, prevenció a fő motiváció, amely állandó keresletet jelent. Ráadásul az 

egészséges életmód népszerűsödésével, a civilizációs betegségek terjedésével és az alternatív 

gyógymódok általánosabbá válásával ez a kereslet fokozatosan növekszik. A minőségi 

egészségturizmusnak köszönhetően nagy bevételek és források állnak a sikeres fürdővárosok 

rendelkezésére, amely jelentős gazdasági előnyt jelent számukra. A fejlesztések révén nő a 

szolgáltatások minősége és az általános életszínvonal és életminőség, amely a vendégek mellett a 

helyi társadalom számára is kiemelten fontos. A városi és turisztikai fejlesztések, a megjelenő új 

szolgáltatások és infrastrukturális beruházások együttesen és multiplikátor módon fejtik ki 

hatásukat. 

Disszertációmban a legismertebb, legtöbb vendéget vonzó és legmagasabb minőséget 

nyújtó magyar fürdővárosok - Bük, Gyula, Harkány, Hajdúszoboszló, Hévíz, Sárvár és Zalakaros 
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- komplex turizmus- és településfejlesztési lehetőségeit vizsgálom. Ezek a települések 

kiemelkedően értékes turisztikai hagyományokkal rendelkeznek, ahol a jelenlegi struktúra hosszú 

évtizedek alatt jött létre. A fürdővárosok folyamatos fejlesztéseket hajtanak végre, hogy 

megőrizzék vezető helyüket az egészségturisztikai piacon. A fejlesztéseket azonban komplex 

módon kell megtervezni, a természeti erőforrások kiemelt védelmével, előtérbe helyezve a 

rendszerszemléletű tervezés fontosságát. Így olyan harmonikus és fenntartható fejlődés 

valósítható meg hosszú távon, amely megőrzi a helyi adottságok, leginkább a különleges 

gyógyvízbázis ökológiai egységét, egészségét. Ezek mellett a helyi adottságokra épülő tervezés és 

a helyi közösség érdekeinek előtérbe helyezése is a tudatos, hosszú távú fenntarthatóság irányába 

vezeti a településeket. 

 A nemzetközi jelentőségű fürdővárosok fejlesztésénél törekedni kell az érzékeny és 

dinamikus harmónia kialakítására és megtartására, az ide érkező nagyszámú vendég és a helyi 

lakosság között. Disszertációmban ezért külön vizsgálom az esettanulmányi példaként kiválasztott 

hét fürdőhely turisztikai és települési jellemzőit, helyi jellegzetességeit és fejlődési lehetőségeit. 

Bemutatom a településeket összekötő, minőségi egészségturizmus helyi sajátosságait és a 

megvalósuló fejlesztések közül azokat a jó példákat („best practice”), illetve a problémás 

területeket, amelyek ismerete és a hozzájuk kapcsolódó következtetések levonása minden 

fürdőtelepülés számára gyakorlati haszonnal járhat. 

Célom egy olyan összehasonlító vizsgálat, amely révén egy közös, fenntartható és tudatos 

döntéseket támogató általános fejlesztési modell megalkotása válik lehetővé. A fürdővárosok 

fejlesztési területeit bemutató „Szökőkút-modell” elemzi azokat a fő irányvonalakat és hozzá 

kapcsolódó területeket, amelyek mentén sikeres desztinációk maradhatnak ezek a települések, 

miközben a helyi lakosok és természeti környezet érzékeny harmóniája is hosszú távon 

biztosítottá válik.  

A disszertáció célkitűzéseinek a meghatározásához korábbi fürdővárosi, elsősorban hévízi 

tudományos kutatásaim adták az alapot, amelyek személyes családi kötődésemnek köszönhetőek. 

Hévízen dolgozik édesapám szállodai étterem igazgatóként; ott él nagymamám, aki a Tófürdőn 

dolgozott masszőrként és Hévízre jártam gimnáziumba. A szomszédos, a turizmusban szintén 

kimagasló, de egészen más adottságokkal rendelkező Keszthelyen éltem, amelyet nyári, 

szezonális vízparti és hagyományokon alapuló kulturális turizmus jellemez, kevés minőségi 

szálláshellyel. Nem voltam hévízi lakos, ezért mindig kívülállóként tudtam érzékelni és értékelni 

azokat a speciális adottságokat és előnyöket, amelyek Hévíz városában tapasztalhatóak, a Tófürdő 

és a település különleges hangulatát, a tündérrózsák látványát. A kimagasló helyi infrastrukturális 

viszonyok, a sokszínű szolgáltatási paletta és programkínálat azok a tényezők, amelyek 

jellegzetesen egyedivé teszik Hévíz városát. Ez a sajátos hangulat és településkép olyan 

fürdővárosi sajátosság, amely csak a Hévízhez hasonló legrangosabb hazai fürdőhelyekre 

jellemző, és amelyek fejlesztését egységes, komplex szempontok alapján lehet meghatározni. 
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2. Kutatástörténet 
 

Kutatásom célja a természeti, társadalmi és gazdasági feltételek elemzése és a lehetőségek 

értékelése segítségével egy komplex, fürdővárosi fejlesztési modell kidolgozása. A témakör 

feldolgozásához több tudományterület szakirodalmát kellett tanulmányoznom és feldolgoznom: az 

alapokat a turizmus és a településfejlesztés szakirodalma jelenti, de ezeken kívül még számos, 

tudományterület releváns szakirodalmának (fenntartható fejlődés) tanulmányozása is megtörtént. 

A témakör sajátossága következtében több, nem tudományos igényű, ismeretterjesztő publikációt 

is felhasználtam, ezek nagy része fürdők, városok és települési közösségi kezdeményezések 

nemzetközi és hazai honlapjai. 

A fürdővárosok a nemzetközi és hazai tudományos kutatások sokrétű és sokszínű 

vizsgálati területe. A téma sokoldalúságát mutatja, hogy a fürdővárosok központi szerepet 

töltenek be egészségturisztikai (Smith M. – Puczkó L. 2010), településfejlesztési (Szabó Z. 2015), 

versenyképességi (Bakucz M. – Tegzes A. 2016, Kayar, Ch.– Kozak, N. 2010) vizsgálatokban, 

illetve fő esettanulmányi területei a különböző fürdőkultúrával (Wirth I.. 2011, Csiffáry G. 2004, 

Steward, J. 2012, Kósa L. 1999), kultúrtörténettel (Petneki Á 1991), életminőséggel (Michalkó G. 

– Rátz T. 2011), és komplex tudományos megközelítéssel készült kutatásoknak (Galambos I. et al. 

2015). A meghatározó természeti feltételek, a geológiai (Alföldi L. – Kaponyi L. 2007), 

geotermikus viszonyok (Gáspár E. 2009, Liebe P. 2002), a balneológia (Hojcska Á. 2015, Bender 

T. 2003) kutatásai is alapvetőek a fürdők vizsgálatához.  

Emellett sok kiegészítő, de a fürdővárosok fejlesztése szempontjából elengedhetetlen 

terület szakirodalmát tanulmányoztam át, többek közt a fenntarthatóság (Hajnal K. 2006), a 

társadalmi felelősségvállalás (Kotler, P. – Lee, N. 2007) vagy éppen a fogyasztói magatartás 

(Törőcsik M. 2007) területéről.      

Ezeket egészítette ki a 7 vizsgált város, helyi kutatástörténeti dokumentumai, illetve azok 

a helyi fejlesztési (ITS-ek, Gyógyhelyfejlesztési Stratégiák) és országos turisztikai (OES 2007, 

NTS 2017) és településfejlesztési (OFTK 2014, SEAP 2015, Smart City 2015) koncepciók és 

stratégiák, amelyek hatással vannak a fürdővárosok komplex fejlesztésére. 

A fürdővárosok fejlesztése, kiemelten a legmagasabb minőséget nyújtó hazai fürdőtelepülések 

vizsgálata és fejlesztési stratégiájuk folyamatos bővítése természetesen további szakirodalmi 

kutatási feladatokat és lehetőségeket rejt magában. 

 

A kutatástörténetet az alábbi tudományterületek szerint dolgoztam fel:  

• A fenntartható fejlődés 

• Egészségturizmus  

• A fürdők, fürdővárosok története 

• Fürdőváros- és településfejlesztés kutatástörténeti áttekintése 

• A fenntartható turizmus 
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2.1. A fenntartható fejlődés kutatástörténete 

 

A dolgozat célja komplex és fenntartható fürdővárosfejlesztési modell létrehozása. Ehhez 

alapvetően a fenntartható fejlődés koncepcióját kellett elmélyülten tanulmányozni. Az ENSZ által 

rendezett Környezet és Fejlődés Konferencia (Rio de Janeiro, 1992) záródokumentuma a globális 

és regionális, lokális politikát és szakpolitikákat a fenntartható fejlődés paradigmája alapján 

határozta meg (Agenda 21). Hazánkban a „Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012–

2024” valamennyi szakpolitika számára rendezőelvként írja elő a fenntartható fejlődés 

koncepcióját (nfft.hu). 

A fenntartható fejlődés fogalma az ENSZ Brundtland Bizottsága Közös jövőnk (1987) 

című jelentésében vált ismertté: „a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése 

mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől”. Ez a 

meghatározás azonban nem tudományos definíció, hanem politikai-diplomáciai alkuk eredménye, 

ezért a széles körben használt kifejezésnek számtalan értelmezése van. Ennek problémáját jelzi, 

hogy az „oxymoron” kategória is megjelent, valamint a politikai, gazdasági érdekeknek megfelelő 

„strong” és „weak” fenntarthatóság (Redclift, M. 2005, Daly, H. E. 2004). A gyenge 

fenntarthatóság lényege, hogy a természeti tőke helyettesíthető gazdasági tőkével, az erős 

fenntarthatóság szerint a természeti javakat csak korlátozottan lehet gazdasági tőkével 

helyettesíteni (Szlávik J. 2014).  

Az Agenda 21 kijelenti ugyan, hogy interdiszciplináris kutatóprogramok segítségével a 

„tudományos ismereteket kell alkalmazni a fenntartható fejlődés céljainak megfogalmazására és 

támogatására”, valamint „a fejlődési folyamatot ismételt értékelésnek kell alávetni a tudományos 

kutatás eredményeinek fényében” és szükség van „holisztikus fejlődéselméletre” (Agenda 21, 

1993:47). Ennek ellenére általános jelenség a fejlődés fogalmának gazdasági növekedésként 

értelmezése. A fenntarthatóság tudományos alapja a The Limits to Growth (Meadows et al, 1972) 

jelentés, amely többek között „globális egyensúlyi helyzet” kialakítását ajánlja. Az „alternatív” 

közgazdaságtan képviselői dinamikus gazdasági egyensúlyi állapot elméletét dolgoztak ki 

(Building,K. 1995).  Kates, R. W. et al. (2000) tanulmányában a tudományos kutatások stratégiáit 

fogalmazza meg, az integrált szemlélet és komplexitás jegyében. Szorgalmazza az emberi-

környezetvédelmi rendszerek megértését, a Föld rendszereinek megőrzését és az alapvető emberi 

szükségletek kielégítését biztosítva, valamint a világ tudományos társadalmának a felelősségét 

emeli ki. A fenntartható fejlődés koncepciója sokak szerint olyan kísérlet, amely összekapcsolja a 

környezeti problémák sokféleségét a társadalmi-gazdasági kérdésekkel (Hopwood, B., - Mellor, 

M., - O'Brien, G. 2005). Sasch, J.D. (2015) összefoglaló munkájában a gazdasági növekedés 

keretein belül értelmezi a fenntartható fejlődést. Az Entrepreneurship and Sustainability Issues 

online folyóirat a fenntarthatóság szinte valamennyi aspektusával foglalkozó tanulmányokat 

publikál (2017). 

A magyar korai szakirodalmak elsősorban a környezeti fenntarthatóságot elemezték 

(Buday-S.A. 1993, Kerényi A. 1995,  Kerekes S. – Szlávik J. 1996, Vida G. 2000, Ángyán J. 

2002,  Rakonczai J. 2003, Fodor I. – Suvák A. 2008), és az ezredforduló után jelentek meg a 
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gazdasági (Zsolnay L. 2001, Kerekes S. 2002, Kiss T. 2004, Szlávik J. 2001), és társadalmi 

fenntarthatósággal foglalkozó tanulmányok (Enyedi Gy. 2002, Lányi A. 2007).  

A fenntartható fejlődés fogalmának széles körű irodalmából Szlávik J. (2014) és Borsos B. 

(2016) szerint „legrészletesebb és talán a legteljesebb” megfogalmazását Hajnal K. disszertációja 

tartalmazza, amely evolúciós rendszerszemléletű, komplex modell.  A koncepció a 

fenntarthatóságot a létfenntartó bioszféra, a gazdaság és a társadalom együttes 

összefüggésrendszerére értelmezi: „A bioszféra alrendszereként az emberiség úgy képes 

biztonságosan fejlődni, ha a létfenntartó bioszféra fejlődési irányához és annak szerveződési és 

működési modelljéhez igazodva fejlődik, tehát kompatibilis, harmonikus módon illeszkedik a 

bioszférához, ezért abban visszafordíthatatlan károkat nem okoz, és képes hosszútávon is 

biztosítani az indokolt emberi szükségletek erőforrásait” (Hajnal K. 2006:87).  

Az utóbbi években megjelentek olyan tudományos munkák is, amelyek a gazdaságot, mint 

a fenntarthatóság kulcsát értelmezik (Tóth G. 2016). Kiemelkedik a Kék gazdaság koncepciója 

(Pauli, G.2010), amely az ökológiai rendszerekkel való együttműködésben értelmezi a komplex 

fenntarthatóságot, és nem fogadja el a zöld technológiákat, amelyek környezetkímélőbbek, de 

nem fenntarthatók.  

Az ENSZ 2017-et a fejlesztési célú fenntartható turizmus nemzetközi évének 

nyilvánította. A fejlesztések első „kulcsterülete” - „inkluzív és fenntartható gazdasági növekedés”. 

Ez az első kulcsmondat rámutat a fenntartható fejlődés értelmezésének paradoxon értelmezésére: 

A társadalmak és a politika a fejlődés fogalma alatt általában növekedést értenek és valósítanak 

meg, azonban éppen ez a gazdasági növekedés eredményezte a világ „fenntarthatatlanságát”. A 

növekedés nem tartható fenn, azonban az evolúciós értelmezésű fejlődés irányába történő 

változások fenntarthatók.  A fenntartható fejlődés politika által megfogalmazott deklarációi nagy 

része a gazdasági növekedés, azaz a „status quo” fennmaradását tekinti alapelvnek. Ezek a 

nemzetközi dokumentumok számos pontban ugyan helyesen fogalmazzák meg a célokat, például 

klímavédelem, helyi közösségek védelme, környezetvédelem, azonban nem jelenthetnek 

megoldást a globális krízisre. A szakpolitikák és kutatások, publikációk jelentős része a „gyenge” 

fenntarthatóságot értelmezi, amely tarthatatlan, tudománytalan  (Szlávik J. 2013).  

Dolgozatomban az „erős” fenntarthatóság értelmezést fogadom el, amelynek alapját a 

létfenntartó ökoszisztémában élő társadalom és abba ágyazott gazdasági alrendszer helyzete és 

kapcsolatrendszere határozza meg (Hajnal K. 2006). 

 

2.2. Az egészségturizmus kutatástörténete 

 

„Az Egészségturizmus Tízéves Fejlesztési Programja” 2000-ben, „Az egészségturizmus 

marketingkoncepciója” 2002-ben készült el, ezzel keretet adott a kutatásoknak és a fürdővárosok 

fejlesztésének is. Az I. Széchenyi Terv (2001), az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT, 

2008) valamint az Új Széchenyi Terv, a „Gyógyító Magyarország – Egészségipar” program 

(2011) folyamatosan támogatta az egészségturizmus fejlődését. Az egészségturizmus egyre 
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népszerűbbé vált, a kutatók és a turisták számára egyaránt. A gyógyturizmus és a wellness beépült 

a köztudatba és a mindennapi életbe (utazási csekk, Szép Kártya 2011).  

Az egészségturizmus az elmúlt évtizedekben az egyik legdinamikusabban fejlődő 

termékké vált a világ turisztikai piacán (Connell, J. 2013, Turner, L.G. 2011), amelynek további 

dinamikus növekedését jelzik (White, R. 2012). Határterület az orvostudomány és a turizmus 

között, ezért a klinikai beavatkozások, kezelések egészségturisztikai megközelítése, a medical 

turizmus és a medical wellness népszerűsége is folyamatosan növekszik és megjelenik a 

klasszikus gyógyturisztikai szolgáltatásokat nyújtó hazai fürdővárosokban is.  Világtrendeket és 

nemzetközi összehasonlító vizsgálatokat magyar kutatók is készítettek (Smith M. – Puczkó L. 

2010). Publikációik azért fontosak, mert minden esetben bemutatják a magyar egészségturizmus 

helyét a globális piacon. 

Az egészségturizmus és az ehhez szorosan kapcsolódó hazai fürdővárosok gyógytényezői 

(Győri F. et al. 2015) folyamatosan a tudományos kutatások központjában lévő témák (Gulyás E. 

2003, Tatár Cs. 2003, Boros Sz. et al. 2011,). A komplex magyarországi egészségturisztikai 

ágazat átfogó jellemzése (Aubert A. et al. 2012, Jónás-Berki M. et al. 2014) mellett, a 

fürdővárosokhoz köthető életminőség (Michalkó G. – Rátz T. 2011, Sőrés A. 2013) is egyre 

fontosabb szerephez jut. Aubert A. a turizmus település- és térségfejlesztésben betöltött 

szerepével (2001, 2011), az egészségturizmus térszervezési és menedzselési sajátosságaival 

foglalkozott (2012). 

Az orvosi, medical turisztikai szolgáltatások és kezelések terén hazánk helye kimagasló 

(Österle A. et al. 2009), a legtöbb health és medical turizmus piacát vizsgáló átfogó kutatás 

kiemelt desztinációként tekint hazánkra (Lew C.M. et al. 2008). A klasszikus gyógy- és 

termálturizmus mellett az 1990-es évtized elejétől egyre növekvő mértékben jelenik meg az igény 

az egészségmegőrzés holisztikus megközelítésű termékei iránt, mint a szépségkúrák, selfness, 

thalasszoterápia (Kiss K. – Török P. 2001, Connel, J. 2006, Turner, L. 2010). 

Az egészségturizmus szövevényes fogalmi hátterének értelmezése egyre fontosabb 

feladattá vált. A nemzetközi és a hazai kutatási eredményeket és a fogalmi háttér áttekintésére tett 

legújabb kezdeményezések (Sziva I. 2010, Kincses Gy. 2010, Doba Sz.- Zsigmond E. 2013) 

mellett Bakucz M. – Tegzes A. (2016) munkacsoportja is elemezte a fogalmi rendszer fordítási és 

értelmezési problémáit, azonban a kutatás fő célja a fürdővárosok versenyképességének 

összehasonlító vizsgálata volt. 

 

2.3. A fürdők, fürdővárosok kutatástörténete 

 

A nemzetközi szakirodalom nagy része a jelentős gyógyturisztikai hagyományokkal és 

tradicionális fürdővárosokkal, gyógyhelyekkel rendelkező nyugat-európai országokban 

keletkezett. A fürdővárosi és egészségturisztikai szolgáltatásokkal foglalkozó irodalmakból 

kiemelkedik (Pforr, C. – Locher, C. 2012), bár az utóbbi évtizedben a távolabbi, egzotikusabb 

desztinációk (ausztrál) vizsgálatai is megjelentek, mint az ayurvédikus wellness és spa lehetőségei 

(Nazrul, I. 2012). 
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A fürdőkultúra alapjai a tradicionális, évszázados vagy évezredes történelemmel rendelkező 

fürdővárosokhoz köthetőek. Országonként eltérő súllyal, de kiemelt helyet kapnak a történeti és 

történeti-földrajzi kutatásokban is, Angliában Bath (Wheeler, D. 2004, Pearson, C. 2006), 

Franciaországban Vichy (Gordon, M. 2012), Németország Baden-Baden fürdővárosához 

kapcsolódó történeti kutatások (Ploeckl, F. 2013) a leggyakoribbak, amelyek gyakran kitérnek a 

jövőbeni fejlesztési lehetőségekre is. A nemzetközi fürdővárosi szakirodalmak kiterjednek a 

nemzeti piacok közötti eltéréseket bemutató (német és angol piac közötti eltérés Bacon, W. 1997), 

valamint a jelenlegi kínálat és jövőbeni fejlődési lehetőségek bemutatására is (Yeoman, I. 2004). 

A legjelentősebb angol és német kutatások történetiségében vizsgálják a fürdőkultúra és a 

fürdővárosi szerepkör kapcsolatát (Walton, J. 2012), de a történelmi hagyományok és gyógyászati 

tradíciók tekintetében a magyar fürdőtörténeti elemzések is jelentősek (Csiffáry G. 2004, 

Kapronczay K. 2000). Az Osztrák-Magyar Monarchia korának fürdőkultúrája Európában híres 

volt (Steward, J. 2000), és a fürdők gyógyászati szerepe mellett kiemelt hangsúlyt kapott a 

fürdőhelyekhez kapcsolódó sajátos miliő, társasági élet, viselkedési kultúra (Kósa L. 1999). A 

fürdőkhöz kapcsolódó társadalmi értékek és osztályok eltérései, a nemzetközi szakirodalomban 

(Lempa H. 2008) is részletesen megjelennek, Brodie, A. (2012) munkájában pedig a fürdőhelyek 

életformáját, értékrendjét mutatja be.  

A magyar piac közvetlen versenytársainak tartott cseh, osztrák, olasz, szlovák (Speier, A. 

2011, Derco, J. 2014) fürdővárosok esetében szerteágazó szakirodalmi hátteret találunk mind a 

történelmi, mind a jelenlegi jellemzők bemutatására, legyen szó a legújabb medical turizmus 

trendjeiről, vagy a víz összetételének összehasonlító vizsgálatáról (Leggitimo, P. – Pantani, F. 

2006). A nemzetközi szakirodalmi kutatásaim során sok fürdőváros aktuális és komplex keresleti, 

kínálati, illetve desztinációs jellemzéséről szóló kutatást olvastam. Azonban a távoli országok, pl. 

balti államok egészségturizmusa (Smith, M. 2015), a görög fürdőfejlesztések (Stathi, A. – 

Avgerinos, A. 2011), vagy éppen az új-zélandi egészségturizmus rendszere (Foley, R. 2011) 

kevesebb figyelmet kapnak a hazai kutatók részéről, mivel nem tekinthetőek közvetlen 

versenytársainknak. Pedig a trendek jelenlegi fejlődése alapján, a helyi karakterek mellett egyre 

fontosabbá válnak a globálisan is értelmezhető egészségturisztikai szolgáltatások, amelyeket a 

különböző szállodák és orvosi szolgáltatók be tudnak építeni saját kínálatukba, így érdemes 

komolyabb figyelmet fordítani akár az izlandi (Huijbens, E. 2011) vagy portugál (Gustavo, N. S. 

2010) fürdőhelyi esettanulmányokra is. Nemzetközi jelentőségű fürdővárosainknak, illetve a 

kutatóknak a globális piacokat is ismerni kell.  

A leghíresebb fürdővárosok esetében a regionális és globális versenyképesség nagyon 

fontos tényező, amelynek mérése révén gyakorlati haszonnal járó következtetések vonhatóak le a 

fürdővárosok jelenlegi helyzetéről, a forrásokkal való gazdálkodásuk minőségéről (Kayar, CH. – 

Kozak, N. 2010).  Az OTKA 106283.sz. „Gyógy- és termálfürdőhelyi versenyképességi tényezők 

felmérése hazai és közép-európai régiókban” című alapkutatásban személyesen részt vettem, 

amelynek záró monográfiájában (Bakucz M. – Tegzes A. 2016) bemutatjuk, milyen tényezők 

befolyásolják a nyugat- és dél-dunántúli fürdővárosok versenyképességét, illetve a környező 

közép-európai versenytársaikat. A disszertációban csak a kutatás részterületeit vizsgálom 
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(környezeti tényezők szerepe, közép-európai versenytársak), a versenyképesség kevésbé jelenik 

meg. A turisztikai desztináció versenyképességének növelése céljából a fenntarthatóság szerepét 

egyre több kutató hangsúlyozza (Williams, P.W. - Ponsford, I.F. 2009), illetve a hosszú távú 

versenyképesség meghatározó eleme a turizmus iparágon belüli együttműködések és az üzleti 

verseny egyensúlya (Williams, P.W. – Ponsford, I.F. 2009).  

A fürdők közgazdaságtani vizsgálata (Hustiné K. 2011) komoly szerepet kap napjaink 

fejlesztéseiben. A gazdasági mutatók növekedése nagyon fontos szempont, azonban a helyi 

adottságok, a helyi társadalom és a turisták igényeinek figyelembe vételével kell olyan minőségi 

szolgáltatásokat és egyedi megoldásokat kínálni a kisebb fürdővárosokban is, amelyek 

hosszútávon versenyelőnyt biztosíthatnak. A fürdővárosok folyamatos fejlesztéseket hajtanak 

végre, a hatások gazdasági vizsgálata (Mundruczó Gy. – Szennyessy J. 2005) értékes 

eredményekkel szolgál a jövőbeni fejlesztéseket érintve. A pályázati rendszer kötöttsége miatt a 

rövidtávú, leginkább csak a pályázat idejét lefedő stratégiák helyett a backcasting módszere 

(Quist, J. – Vergragt, P.J. 2011, NFFT 2012) kiválóan alkalmas a fürdővárosok fenntartható 

fejlesztéséhez és a felelősségvállalás megteremtéséhez Ennek eléréséhez a társadalmi 

felelősségvállalás, a CSR (Corporate Social Responsibility) értékrendje és etikája (Kotler, P. – 

Lee, N. 2007) nagy segítséget nyújthat a helyi döntéshozóknak. Nem szabad elfeledkezni a helyi 

lakosok életminőségéről, és a fejlesztések őket érintő hatásairól (Puczkó L. – Rátz T. 2001, Rátz 

T. 1999), hiszen a turizmus nagymértékben hatással van mindennapi életükre, sok pozitív és 

időnként negatív hatást okozva számukra. A kapcsolat minőségét a desztináció életciklusa 

(Puczkó, L. – Rátz, T. 2001) mellett a turisták jellemzői befolyásolják, módosíthatják. A 

fürdővárosokban a desztinációk életciklusa hosszútávon biztosítottnak mondható, viszont a 

folyamatosan változó nemzetközi piacokkal számolni kell. Nagyszámú orosz (Szegedi A. 2011, 

Juhász N. 2013) és cseh vendégkör jelent meg az utóbbi évtizedben a legfontosabb hazai 

gyógyhelyeken. Az orosz vendégek eltérő kulturális hagyományai és fogyasztói szokásait 

jelentősen kihatnak a helyi lakosság életére, amelyet a disszertációban részletesen bemutatok a 

legjelentős változásokat átélt Hévíz példáján (Köbli Á. 2015a).  

A fürdővárosi turisztikai fejlődésének meghatározó elemei a települési TDM-ek 

(Turisztikai Desztináció Menedzsment) (Aubert et al. 2009, Pálfi A. 2017). A hazai 

egészségturisztikai desztinációk menedzsment gyakorlata (Lőrincz K. et al. 2014) és a TDM 

rendszer általános jellemzői (Somossy E. – Lőrincz K. 2014) is a kutatók állandó vizsgálati 

körébe tartozik. A TDM feladata a helyi szolgáltatók összefogásán, tevékenységük 

összekapcsolásán túl a helyi termékfejlesztés, márkapozícionálás, komplex marketing munka és a 

széleskörű információadás, mind a TDM tagjai, illetve a turisták felé is. A turisztikai 

imázselemzés hazai alapmunkája Spiegler P. (2011) disszertációja. A fürdővárosok fejlesztésében 

szerepet játszó polgármesterek gondolkodási irányait, a városfejlesztés lehetőségeit Szabó Z. 

(2015) kutatta. 

 A fürdővárosok turisztikai jellemzői és azok települési hatásai viszont nem kizárólag az 

egészségturisztikai termékekhez köthetőek, így disszertációmban korábbi kutatási eredményeimre 

támaszkodva, komplexen vizsgálom többek közt a helyi szuvenírek minőségének (Köbli Á. – 
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Szókisboris R. 2016) szerepét, a fürdővárosi sportfejlesztések (Köbli Á. 2016) hatásait, illetve a 

városnéző kisvonatok (dottók) (Horváth et al. 2017) települési és szolgáltatói hatásait. Az 

eredményeket fürdővárosi modellembe ágyazva mutatom be részletesen.  

A disszertáció témája a fürdővárosok fejlesztési lehetőségei, így szükséges volt az 

országos fejlesztési koncepciók részletes megismerése, mind a turizmus, mind a 

településfejlesztés, illetve az egyéb társterületek tekintetében.  

A történeti és jelenkori elemző és értékelő tanulmányok mellett alapvető fontosságú 

szakirodalom az Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia (OES. 2007), amely több mint 

egy évtizeddel ezelőtt íródott, de a fejlesztéseket komplexen kezelő, ágazati területeken túlmutató 

rendszere miatt kifejezetten illeszkedett a saját előzetes elképzeléseimhez és nagyban segítette 

munkámat. A Magyar Turisztika Ügynökség legújabb, 2017-ben kiadott, Nemzeti 

Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS) 2030 című fejlesztési dokumentuma pedig az 

egészségturizmus jelenlegi helyzetét mutatta be részleteiben, elemezve az új kiemelt térségi 

desztinációs elképzelésüket, amelyben a fürdővárosok meghatározó szerepet kapnak. Emellett a 

turizmus általános nemzetközi és hazai trendjeit is tartalmazza az NTS (2017), valamint a 

turisztikai szektort érintő legnagyobb kihívásokat és megoldandó területeket. 

Az egészségturizmus jelentős hatást fejt ki (Aubert A. et al. 2011) a vizsgálatba bevont hét 

fürdővárosra, amelyek olyan sikeres kisvárosok (Pirisi G. 2009), ahol a településfejlesztés 

szorosan összefügg az egészségturizmus multiplikátor hatásaival. 

 

2.4. Fürdőváros- és településfejlesztés kutatástörténeti áttekintése 

 

A gyógyfürdők kivétel nélkül települési környezetben helyezkednek el, fejlődésük pedig szoros 

kölcsönhatásban van az adott térséggel. A településfejlesztés szakirodalmából csak a 

fürdővárosokra is törvényerejűen érvényes, illetve a speciális szakirodalmak értékelését végzem 

el.  

A településfejlesztés során törvényi előírásoknak kell folyamatosan megfelelni, így a 

településfejlesztési irányelvek megismerését a 2014-es Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció (OFTK) vizsgálatával kezdtem. A megváltozott jogszabályi környezethez és az EU 

megújult kohéziós politikájához igazodva az Országgyűlés az 1/2014. (I.3.) OGY határozattal 

elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót 

(OFTK), amely alapján készülnek az uniós előírásoknak megfelelő további szükséges 

dokumentumok, településfejlesztési koncepciók. Az OFTK összefoglalja minden fontos hazai 

politikai és szakpolitikai dokumentum fejlesztési irányelveit. Összesen négy hosszú távú (2030-

ig) fejlesztési célt (1. Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés; 2. Népesedési 

fordulat, egészséges és megújuló társadalom; 3. Természeti erőforrásaink fenntartható használata, 

értekeink megőrzése és környezetünk védelme; 4. Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható 

térszerkezet) határoz meg (OFTK 2014), és ezek elérése érdekében tizenhárom specifikus célt 

fogalmaz meg a dokumentum. Az OFTK ismerete fontos, mert ez jelöli ki azt a központi 

irányelvet, amelyek alapján a fürdővárosok is megtervezik a fejlesztéseiket, a helyi adottságok és 
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lehetőségek magas fokú figyelembe vételével, illetve megfelelnek a fürdővárosok speciális 

fejlesztési igényeinek is. (nth.gov.hu/hu/tevekenysegek/eu-2014-2020/orszagos-fejlesztesi-es-

teruletfejlesztesi-koncepcio) 

Az OFTK koncepciója harmonikusan illeszkedik az Európai Unió településfejlesztési 

dokumentumainak tartalmához. Az ötödik környezeti akcióprogram (1993) a „Fenntarthatóság 

felé” címmel jelent meg, és első alkalommal fogalmazta meg a Európai Közösségnek a 

környezetre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó politikáját és stratégiáját, amely kiterjed a 

települések fejlesztésére is (publications.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/). A hetedik 

környezetvédelmi cselekvési program – általános uniós környezetvédelmi cselekvési program 

2020-ig, amely megerősíti a korábbiakat, illetve hangsúlyozza a fenntartható városfejlesztés 

koncepcióját (ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/hu).  

A fürdővárosokban a gyógyvíz adja a turizmus fenntartásához szükséges erőforrást, így 

ennek védelme a legfontosabb feladat. Minden esetben figyelembe kell venni a környezetvédelmi 

szempontokat, a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (2015) fürdővárosok esetében 

is érvényes javaslatait, irányelveit.  Az NKP a területfejlesztés- és rendezés, valamint a 

környezetvédelem kapcsolatát mutatja be igen sokrétűen, kiemelve a fenntartható terület- és 

földhasználat feltételeinek megteremtését, illetve a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak 

megfelelő térbeli szerkezet kialakítását. 

Az „Európai Városok Chartája a Fenntarthatóság Felé” (Aalborgi Charta, 1994), a Habitat 

Agenda (ENSZ, 1996) és az 1998-ban elkészült Új Athéni Charta a városi életminőség fejlesztését 

emelte a világpolitika szintjére. Ennek szellemében megjelent az élhető város fogalma, amely 

térben és időben folyamatosan változó tartalmat jelent. Az életminőség (QOL) szubjektív jól-lét 

érzés, amelynek gazdasági, társadalmi, pszichológiai összetevője van (Haas, B.K. 1999).  

Az Európai Unió legfontosabb dokumentuma a Lipcsei Charta (2007), amelyben 

meghatározzák a fenntartható városok és az integrált városfejlesztés alapelveit és stratégiáit, 

amely illeszkedik az európai policentrikus városhálózatba (espon-usespon.eu/library,leipzig-

charter-on-sustainable-european-cities).  

Az átfogó fejlesztési koncepciók és stratégiákon kívül nagyon sok szakpolitikai 

dokumentum létezik, amelyek közül csak a legfontosabbakat emelem ki. Korábban kezdődött, de 

változatlanul aktuális a WHO Egészséges Városok (Healthy City, 1986) globális mozgalom, 

amely hangsúlyozza az egészségügy és a városi szegénység terén mutatkozó egyenlőtlenség 

kezelésének szükségességét, a kiszolgáltatott csoportok igényeit, részvételi irányítást és az 

egészség társadalmi, gazdasági és környezeti tényezőit (euro.who.int/en/health-

topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthy-cities). 

Kifejezetten fontos és előremutató a Fenntartható Energia Akcióprogram (SEAP. 2015), 

amelynek céljai jól illeszkednek a fürdővárosok fejlesztési elképzeléseihez, és több vizsgált 

fürdőváros koncepciója (pl. Sárvár) tartalmazza a kulcselemeit. Új szemléletű energetikai stratégia 

növeli a települések ellátásbiztonságát és versenyképességét. Cél az energiahatékonyság fokozása, 

illetve a fogyasztás során a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú használata. A SEAP-

ban a helyi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak az energiahatékonyság javítására és a 
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megújuló energiaforrások fokozott hasznosítására, hogy Magyarország elérje az Európai Unió 

által 2020-ra kitűzött 20%-os CO2-kibocsátás csökkentését (seap.hu/fenntarthato-energia-

akcioprogram).  

A klímaváltozás Magyarország kitettsége és sérülékenysége az éghajlatváltozás várható 

hatásainak szempontjából globális és európai mércével mérve is jelentős. A második Nemzeti 

Éghajlatváltozási Stratégia  (2014-2025, tekintettel 2050-re) „fő célja az éghajlatváltozással és a 

klímabiztonsággal összefüggő kockázatok megelőzése, a károk mérséklése, valamint az 

éghajlatváltozás megelőzését, az éghajlatváltozásra való felkészülést és alkalmazkodást szolgáló 

szemléletformálási tevékenységek célrendszerének bemutatása.” 

(http://nakfo.mbfsz.gov.hu/hu/node/517:5). Fontos feladat az éghajlatváltozás hatásaira való 

felkészülést és az alkalmazkodást elősegítő a települési szintű klímastratégiák és programok 

kidolgozása (pl. Sárvár Város Fenntartható Energia- és Klíma akcióterve, Secap 2017). 

Hasonlóan jelentős a fejlesztések megtervezése esetén a Fenntartható Városi Mobilitási 

Terv (SUMP, 2013), amely városi komplexitásban gondolkodik. A SUMP az eddigi 

közlekedéstervezési programokhoz képest nagyobb hangsúlyt fektet a helyi lakosság és a 

különböző érdekcsoportok bevonására.  

Az utóbbi évek szakirodalmában egyre gyakrabban jelennek meg új településfejlesztési 

modellek, amelyek egymással párhuzamosan, egymást kölcsönösen erősítve szinergiában segítik a 

települések fejlődését.  Közös jellemzőjük, hogy a fenntartható fejlődés koncepciójára épülve és 

az életminőség különböző területeit állítva középpontba komplexitásában értelmezi a városi jólét 

fogalmát. 

Az életminőség fejlesztésével foglalkozó újabb modellek és koncepciók a fürdővárosok 

számára  kiemelten fontosak, ugyanis a megvalósított minőség mellett az  imázsukat is 

nagymértékben növelik. Hollandiában 2002-ben jött létre a Green City mozgalom, amely 

általánosan elterjedt és számtalan más néven, de a városi környezet öko-tudatos fejlesztését 

valósítják meg. Ide tartozik a Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS - (lohas.com). 

Fürdővárosainknak feltétlenül érdemes figyelemmel kísérni az Európai Zöld Város Mutató 

szempontjait, az Economist Intelligence Unit kutatásai évente publikálják a felmérések 

eredményeit (siemens.com/entry/cc/features/greencityindex.../all/en/.../report_en). Angliából  

(Totnes) terjedt el az Átalakuló Városok mozgalma (2006), amelyhez világszerte sok száz városi 

közösség (Budapest) csatlakozott és tulajdonképpen városfejlesztők hálózataként működik 

(citiesintransition.eu/). Szintén angol eredetű  a „Happy City’s Index of Thriving Places” (Bristol, 

2010), a fenntartható jólét, a boldog város kialakítására és mérésére (thrivingplacesindex.org.uk). 

Az index előzménye a Gross National Happines Index (GHI, 1972), amely kísérlet arra, hogy 

pszichológiai és élettani mutatókkal mérje fel az ország boldogságát 

(science.howstuffworks.com/life/). A boldogság index személyes és szubjektív, elsősorban a 

személyiség egészséges, kiteljesedett minőségét méri, amely tükrözi a társadalom, a helyi 

közösség gazdasági, társadalmi és környezeti jól-létét, egészségét, elégedettségét.  

A „Boldog város” koncepciója szerint fel kell tárni a boldogság és a design kapcsolatát. A 

természet, a színek és az egyedi elemek javíthatják a boldogságérzetet, a valódi és észlelt 
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biztonságot. A természet és az épített környezet minősége, színei design elemei javítják a 

közérzetet, a bizalmat és a közösségi érzést. „A boldog város, a virágzó város és a zöld város 

ugyanaz a hely” (thehappycity.com:1). A Happy City szakmai vezetői workshopokat, 

boldogságtervezési konzultációkat tartanak.  

Az Európa Zöld Fővárosa (2010) mellett Európai Zöld Levél díjat 2014-ben alapították 

kisvárosok számára, „melyek sokat tettek a városi környezet javítása érdekében, valamint 

megfelelő tömegközlekedési hálózattal, megújuló energiaforrásokkal rendelkeznek, hatékonyan és 

takarékosan használják a rendelkezésre álló forrásokat, és a területhasználat során törekednek a 

fenntarthatóságra (ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/). 

Különlegesnek tűnik, ám a fenntartható fejlődés és az élet minőségének természetes 

ötvözete a Slow City (CittáSlow) mozgalom, amely a lokalitás elve alapján a helyi termelő 

közösségek, biogazdálkodók és piacok támogatását, a helyi termékek fogyasztását fontosnak 

tartja. (http://www.slowmovement.com/slow_cities.php). Célja (Manifesto, 1986) a biológiai 

sokféleség megőrzése, a hagyományos és természetes ételek és étkezés népszerűsítése, a helyi 

kultúra, életöröm és életszeretet (slowfood.com). Mindezek megvalósítása különösen fontos a 

fürdővárosok számára, ahol az egészséges, minőségi gasztronómia egyedi vonzerőt biztosíthat. 

Az Urban Village modell olyan városrészek kialakítását tervezi, amelyek atmoszféráját az 

élő emberi kapcsolatok határozzák meg: olyan autómentes komplex városrész, amelyet parkok, 

közterek, közösségi létesítmények jellemeznek. Városrészek felújításának egyik fontos 

koncepciós eleme, amelyek közösségi élményt biztosító tereket hoznak létre 

(sustainingcommunity.wordpress.com/2016/09/06/urban-village/). Ez a koncepció segítséget 

adhat a fürdők közvetlen környezetének fejlesztéséhez, a fürdővárosi miliő kialakításához. 

Landman, K. (2003) újragondolja a városi falu kifejezés tartalmát és városi fenntarthatóság 

rendszerszemléletű értelmezésben tárgyalja az emberi szükségletek, a környezeti hatások és a 

városi irányítás közötti kapcsolatot.  

Számos intézmény és cég (CNN, Siemens) foglalkozik az élhető városokkal és a „Most 

Liveable Cities Index” alapján rangsorolják a világ városait. A disszertáció kutatásaihoz legjobban 

a Monocle életmód magazin értékelése áll a legközelebb, mivel a turizmus szempontjai alapján 

állítja össze a legélhetőbb 25 város listáját minden évben (edition.cnn.com/travel/article/worlds-

most-livable-cities-2017/index.html). 

Az Új Urbanizmus mozgalom szerint „az emberi léptékű várostervezés” alapját a helyi 

közösségek jelentik (cnu.org/who-we-are/charter-new-urbanism). Holisztikus szemlélettel a 

közösségek és a közterületek közösségi használata és a helyi identitástudat a cél. A koncepció 

magába foglalja a városi zöldterületek, parkok, rekreációs területek karbantartását és fejlesztését. 

Kiemelten támogatja a szabadidő értékes eltöltésével, a sporttal, az egészségtudatra neveléssel 

összefüggő piaci és civil kezdeményezéseket. Kritikája, hogy „nosztalgikus kisvárosi karaktert 

erőltet” (Szabó Á. 2010), ennek ellenére megfelelő a fürdővárosok számára. Hazánkban szinte 

teljesen ismeretlen a „green care” azaz kert- és kertészetterápia, amely jelentős szerepet kaphat a 

fürdővárosok zöldfelületeinek a fejlesztésében, a gyógyításban és a társadalmi reintegrációban, 
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valamint hozzájárulhat egy kiegyensúlyozottabb és környezetéhez felelősségteljesen viszonyuló 

társadalom kialakulásához (Molnár K. 2015). 

A digitális technológia innovatív alkalmazásait foglalja össze a „Smart City” (Okos 

Város) koncepció. A 1486/2015. kormányhatározat a Lechner Tudásközpontot jelölte ki a 

tudásplatform létrehozójának, amely az országos koordinációját végzi el (Smart City 

Tudásplatform 2015). „Az okos város olyan település vagy település csoport, amely természeti és 

épített környezetét, digitális infrastruktúráját, valamint a területén elérhető szolgáltatások 

minőségét és gazdasági hatékonyságát korszerű és innovatív információtechnológiák 

alkalmazásával, fenntartható módon, lakosainak fokozott bevonásával fejleszti” 

(okosvaros.lechnerkozpont.hu/hu:1). Ugyan a fogalom ellentmondásos és számos jogos kritika éri 

(Z. Karvalics László, 2017), a fürdővárosok kedvező gazdasági helyzetük, magas minőségű 

infrastrukturális állapotuk és a gyógyszolgáltatásokhoz kapcsolódó kutatási, orvosi hátterükkel 

kiváló helyszínei lehetnek a folyamatos „smart” fejlesztések megvalósításához. A reziliencia 

fogalma ma már számos tudományterületen van jelen, ökológiai tartalma alapján a települések 

rugalmas ellenállásra, alkalmazkodásra, illetve megújulásra való képességét jelenti (Sasch, J. D. 

2015, Szabó B. 2015).  

A fenti jóléti mutatók többnyire csak a nagyvárosokra terjed ki – a Zöld Levél kivételével 

- azonban a nemzetközi jelentőségű fürdővárosaink számára nélkülözhetetlenül fontos 

mindazoknak a trendeknek, mozgalmaknak, urbanisztikai irányzatoknak és elvárásoknak az 

ismerete, amelyek megjelennek a világ turizmusának a látóterében, ill. a városfejlesztésben. A 

kisvárosok komplex fenntartható fejlesztésének átfogó irodalma (Knox, P. - Mayer, H. 2009) 

közösségekre és hálózatokra, életminőségre és élhetőségre helyezi a hangsúlyt.  Mingaleva, Z. et 

al. (2017) a kisvárosok hálózataiban rejlő externáliákat elemzi, amely együttműködés a 

fenntarthatóságért. 

A globalizáció és az urbanizáció kölcsönös hatásait kutatja Khali, A.M. (2010), kiemelve 

a kisvárosi tipológiára gyakorolt globalizációs hatásokat, és hogyan lehet a fenntartható 

városiasodást, életminőséget és saját identitást befolyásolni. Friedman, A.  (2001) szerint a 

kisvárosok városi megújulásnak kulcsterületei a környezeti kihívások, a demográfiai trendek, a 

gazdasági változások és a kulturális szempontok, valamint az infrastruktúra elöregedése, 

amelyeket kapcsolatban, rendszerben kell kezelni.  

A fenntartható településfejlesztés hazai tudományos kutatása, értékelése aránylag szűk 

körű szakirodalomra terjed ki. A tervezők és kutatók tevékenysége városfejlesztési koncepciókban 

és stratégiákban nyilvánult meg.  

A fenntartható településfejlesztés kutatásának elméleti alapjait Hajnal K. disszertációja 

tartalmazza (2006). A hazai szakirodalomban jelentős Szokolay Ö.(1998), aki a településfejlesztés 

és térségfejlesztés összefüggéseit elemzi. Tóth Z. (2003) és Meggyesi T. (2006) tankönyvei a 

fenntarthatóság szellemében írnak a településfejlesztésről. Szabó Á. (2011) digitális tankönyve a 

Műegyetem hallgatói számára készült komplex tanulmány. Lukovich T. – Mogyorósi K. (2013)  

várostervezési útmutatója nélkülözhetetlen kézikönyv,  Baracsi V. (2013) disszertációja pedig már 

kivitelezési tervet is tartalmaz (Szigetvár, belváros). 
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Fürdővárosainknak a nemzetközi versenyben kell megmaradni, illetve fejlődni, ahol a változások 

sebessége fokozatosan nő. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a vendégek döntését elsősorban az 

egészségturisztikai szolgáltatások minősége befolyásolja. Azonban, ha választhatnak, akkor a 

városok élhetősége, a gyógyfürdő környezete, a fürdővárosi miliő, és a benne élő emberek 

érzékelhető, látható jóléte, boldogsága meghatározó lehet.   

Disszertációm nagyban épít a 7 vizsgált település Integrált Településfejlesztési Stratégiáira 

(ITS), amelyek a városok középtávú fejlesztési irányait, célrendszerét és azok elérése érdekében 

tervezett tevékenységeket határozza meg. Az ITS célja, hogy a stratégia elkészülte utáni 7-8 év, 

középtávú településfejlesztési céljait a stratégiai tervezés révén elősegítse és megvalósítsa. A 

stratégiák akkor tekinthetőek sikeresnek, ha a települések meg tudták valósítani a fejlődési 

céljaikat úgy, hogy a tervezett projektek jelentős része megvalósul. Az ITS-ek a települések 

méretének, sajátosságainak és a településhálózatban betöltött szerepüknek, illetve a korábbi 

tervek, településfejlesztési koncepciók, településszerkezeti tervek figyelembevételével kerülnek 

kidolgozásra. Az ITS-ek célrendszerében mind a külső, mind pedig a belső összefüggések 

hangsúlyosak. A célok ismerete mellett nagyon fontos, hogy ismerjék a tervet végrehajtók annak 

valódi tartalmát, ehhez nyújtanak segítséget az egyes tematikus célokhoz rendelt beruházási 

prioritások és a célok elérését mérő indikátorok. Az Önkormányzatok jellemzően a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásaiból valósíthatják meg fejlesztési 

elképzeléseiket, amelyek alapját a Megyei Területfejlesztési Koncepció elképzelései adják, ezért 

is fontos, hogy a települési szintű stratégia összhangban legyen a megyei Koncepcióval és 

Programmal. 

A hét vizsgált település különböző fejlesztési koncepció, tervei nagy hatással voltak a 

fürdővárosi fejlesztési modellem tartalmára. Minden fürdőváros korszerű, innovatív tervekkel 

rendelkezik, amelyek elkészítése természetesen kötelező feladat, de mivel komoly anyagi 

lehetőségeik és hosszútávú érdekeik kötődnek a tényleg sikeres és hatékony fejlesztések 

megvalósításához, próbálják a sablon megoldások mellett valódi tartalommal is megtölteni azokat. 

A 7 fürdővárost érintő települési fejlesztési dokumentumok átolvasása és szakértő feldolgozása 

során több mint 2000 oldalnyi helyzetelemzést és fejlesztési tervet tanulmányoztam át, ennek 

minden előnyével (részletes és komplex megismerése a településeknek) és hátrányával (mind a 

hét település esetén fellelhető azonosságok, időszakos átvételi hibák). A vizsgált stratégiák az 1. 

táblázatban láthatóak. 
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1. táblázat: A hét település megvizsgált stratégiái, koncepciói 

Település Vizsgált stratégia, koncepció 

Bük 

Településfejlesztési koncepció és településrendezési terv (2017) 

Bük Gyógyhelyfejlesztési stratégia (2016) 

Bük Város Környezetvédelmi Programja (2016) 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 

Bük Város Sportkoncepciója 2016-2020 (2016) 

Gyula 

Integrált Településfejlesztési Stratégia (2015) 

Gyula város desztinációfejlesztési stratégiája 2015-2020 (2015) 

Gyula Város Sportkoncepció 2013-2020 

Hajdúszoboszló 

Integrált Településfejlesztési Stratégia (2016) 

Gyógyhelyfejlesztési Stratégia 2016-2020 (2016) 

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja 2015-2020 

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlődési Terve (Local Agenda 21) (2010) 

Harkány 

Gyógyhelyfejlesztési Stratégia (2016) 

Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2016) 

Harkány Város Településfejlesztési koncepciója (2016) 

Hévíz 

Hévíz Város Településfejlesztési Koncepciója (2015) 

Hévíz Város Szerkezeti Terve (2015) 

Hévízi-tó Átfogó Tóvédelmi Programja (2007) 

Sárvár 

Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 (2015) 

Gyógyhelyfejlesztési Stratégia 2014-2020 

Sárvár Város Fenntartható Energia- és Klímaakcióterve Secap (2017) 

Zalakaros 

Zalakaros Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-2020 (2015) 

Gyógyhelyfejlesztési Stratégia (2016) 

Zalakaros 2015. évi egészségfejlesztési terve 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 

Zalakaros Város Polgármesteri Hivatalának Fenntarthatósági Terve (2009) 

(Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A kutatásban szereplő fürdővárosainknak a nemzetközi versenyben kell megmaradni, illetve 

fejlődni, ahol a változások sebessége fokozatosan nő. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a 

vendégek döntését elsősorban az egészségturisztikai szolgáltatások minősége befolyásolja. 

Azonban, ha választhatnak, akkor a gyógyfürdő környezete, a fürdővárosi miliő, a helyi emberek 

érzékelhető, látható jóléte, boldogsága meghatározó lehet.   

 

2.5. A fenntartható turizmus kutatástörténete 

 

„A turizmus kiemelten érdekelt ágazat a fenntartható fejlődés megvalósításában, mivel az 

egészséges természet, a biológiai és társadalmi változatosság és biztonság jelenti számára a 

vonzerőt, a tőkét” (Hajnal K. 2006:136). Az ágazat aránylag gyorsan reagált a fenntartható 

fejlődés koncepciójára. 1995-ben a „Lanzarote Charter for Sustainable Tourism” (UNEP, 
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UNESCO, EU) dokumentum jelent meg, majd az „Agenda 21 Utazás és Turizmus” a fenntartható 

fejlődés értelmezésének és gyakorlatának a programja (WTTC – WTO – EC 1996).  

Az UNWTO 1999-ben fogadta el a Turizmus Globális Etikai Kódexét, amely holisztikus, 

komplex értelmezésű fenntartható turizmust fogalmaz meg. Ezeken kívül számos meghatározás és 

értelmezés létezik: „A fenntartható turizmus teljes mértékben figyelembe veszi a jelenlegi és 

jövőbeli gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokat, valamint a turisták, az iparág, a környezet 

és a befogadó közösségek igényeit.” (UNEP–WTO, 2005). 

Az európai idegenforgalom fenntarthatóságával foglalkozott Az Európa Bizottság 2003-

ban megjelent közleménye és 2006-ban megfogalmazta az EU új turizmus politikáját, kiemelten 

támogatva a természeti és kulturális örökségek fejlesztését. 

Meghatározó Lengyel M. munkássága, több kiadást megért tankönyve (2004), számtalan 

előadása, publikációi közül kiemelkedik a Kutatás a turizmusban konferencián (Pécs, 2002) tartott 

előadása, amely a turizmus fenntarthatósága koncepcióját és megvalósíthatóságát elemzi. 

Michalkó G. széleskörű kutatásainak egyik fókusza a fenntartható turizmus (2003, 2011). Kovács 

Gy. (2015, 2017) a fenntartható turizmus szakmai tudatosságát, megítélését, illetve gyakorlati 

kérdéseinek megvalósítását kutatja. A fenntarthatóság alapjait jelentő környezeti hatásokat többen 

is kutatták (Puczkó L. - Rátz T. 2001, Puczkó L. 2014). Szabó G. publikációi a fenntartható 

vidékfejlesztés, és gasztronómia témakörben számos ponton kapcsolódnak a fürdővárosok 

fejlesztési stratégiájához (2013, 2014, 2016).  

Az ENSZ 2015-ben fogadta el a Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig 

szóló programja című dokumentumot („2030 Agenda”), amelyben 17 fenntartható fejlődési célt 

határoztak meg. A turizmus általánosan mindegyikben szerepel, de az alábbi fejezetek érvényesek 

a kisléptékű fürdővárosok fejlesztési stratégiáira: 

8. 2030-ra ki kell dolgozni és végre kell hajtani azokat a politikákat, amelyek 

munkahelyteremtéssel, a helyi kultúra és termelés támogatásával járulnak hozzá a 

fenntartható turizmushoz. 

12. Ki kell alakítania és alkalmazni kell azokat az eszközöket, amelyek ellenőrzik a 

fenntartható fejlődés hatását a turizmusra. Indikátorok: fenntartható turizmus stratégiák, 

politikák, végrehajtott cselekvési tervek száma. 

 

A politika és a szakpolitikák által meghatározott célok, stratégiák és módszerek tudományos 

kritikája nélkülözhetetlen. A tudomány feladata, hogy kontrollálja a politikai és piaci érdekeket és 

valódi fenntarthatóságot, össztársadalmi érdekeket valósítson meg.  
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3. Célkitűzések 

 

A nemzetközi jelentőségű fürdővárosaink folyamatosan vezetik a legnépszerűbb hazai települések 

rangsorát az elmúlt évtizedekben Budapestet követve, de komplex, összehasonlító turizmus- és 

településfejlesztési vizsgálatuk ilyen mélységben eddig még nem valósult meg. Több 

fürdővárosokkal foglalkozó disszertáció (Szabó Z. 2015;  Sőrés A. 2013, Molnár Cs. 2011), 

illetve tudományos publikáció és tanulmány (Michalkó G. et al. 2012, Smith M. –Puczkó L. 2010) 

született, amelyben komoly szerepet kapnak a legrangosabb fürdőhelyek fejlesztési lehetőségei is, 

ezek a kutatások azonban tágabban kezelték a fürdővárosok körét, több csoportra bontva a hazai 

fürdőhelyeket, leginkább a különböző csoportok közötti eltéréseket bemutatva, illetve 

országrészekre szűkítve a vizsgálat körét. 

A disszertáció célja kizárólag a hazai legsikeresebb fürdővárosok sokrétű turizmus- és 

településföldrajzi vizsgálata. Bemutatom, milyen szempontok alapján nevezhetőek ezek a 

települések nemzetközi jelentőségű fürdővárosnak, valamint, hogy melyek azok a közös 

adottságok, amelyek révén a hét legrangosabb település - Bük, Gyula, Harkány, Hajdúszoboszló, 

Hévíz, Sárvár és Zalakaros - azonos értékek és szemlélet alapján elemezhető. A turisztikai 

trendek, a települési koncepciók és a kérdőíves felmérések komplex vizsgálata alapján általános 

fejlesztési javaslatok határozhatóak meg ezekre a városokra. Az eredményekre épülve a 

disszertáció végső célja egy hosszútávon alkalmazható, komplex fürdővárosi modell („Szökőkút-

modell”) megalkotása, hozzárendelve a különböző pozitív hatású és gyakorlati jelentőségű 

esettanulmányi példákat. 

A disszertáció az alábbi kutatói gondolatokat fogalmazza meg, amelyekre a fenti 

települések körültekintő elemzése és értékelése eredményeképp kapok választ: 

 

K1: Képes-e önmagában az egészségturizmus urbanizálni egy adott települést? 

A disszertáció elkészítése közben, a fejlesztési dokumentumok feldolgozása és a szakmai interjúk 

elkészítése során ugyanaz a kérdés merült fel - újra és újra - a legsikeresebb hazai fürdővárosokat 

illetően: 

- Létezik-e önmagában gyógyhelyfejlesztés, elengedendő-e csupán a minőségi 

egészségturizmus megléte, vagy több egyéb, kiegészítő turisztikai termék szükséges a hosszú távú 

fejlődéshez, esetleg szükséges egy sikeres ipari háttér is a települések stabilitásához? Ennek a 

kérdéskörnek az elemzése és széleskörű vizsgálata kifejezetten fontos, amelyhez a hét település 

eltérő települési adottságai megfelelő összehasonlítási alapot biztosítanak. 

 

K2: A gyógy- és wellness turizmus helyi sajátosságai, illetve a két terület általános közeledése, 

milyen hatással van a települések fejlesztésére? 

 

Az egészségturizmus két fő területe a gyógy- és wellness turizmus, amelyhez kapcsolódóan a 

helyi gyógytényezők és hagyományok, valamint az új fejlesztések alapján megkülönböztetünk 

inkább gyógyturisztikai, vagy inkább wellness profilú, illetve vegyes adottságú fürdővárosokat. A 



21 
 

fő egészségturisztikai termék jellemzői nagyban befolyásolják az ide érkező vendégek 

motivációját. A vendégkör hatással van többek között a megjelenő szolgáltatások minőségére, a 

bevételek nagyságára, a szezonalitásra és a kiegészítő termékekre egyaránt. Ezek a különbségek 

komoly hatással vannak a települések fejlődésére is. Más igények merülnek fel egy olyan 

desztináció esetében, ahol a gyógyturizmus a meghatározó termék (orvosi háttér, nyugalom és 

csend, egészségügyi szolgáltatások, minőségi kultúra), és más szükségletek és szolgáltatások 

társulnak a wellness turizmushoz (szórakoztató elemek, egészségmegőrző szolgáltatások, 

rekreációs helyszínek). 

Napjaink trendjeinek megfelelően a gyógy- és wellness turizmus különböző ágai egyre 

jobban közelednek egymáshoz a különféle módszerekben és szolgáltatásokban, köszönhetően a 

medical turizmus és medical wellness népszerűségének.  Így a különböző motivációjú és igényű 

vendégkörök térbeni és időbeni elkülönülése eltűnik, ez pedig kereskedelmi és települési szinten 

nagy kihívások elé állíthatja a helyi szakembereket és lakosokat is a fürdővárosokban. 

 

K3: A fürdővárosok feladata a turizmus fejlesztése, vagy a turizmus feladata a fürdőváros 

fejlesztése?  

 

A hét vizsgált fürdővárosból öt esetében (Bük, Harkány, Hajdúszoboszló, Hévíz, Zalakaros) a 

városi funkciók kialakulásában nagyon komoly és meghatározó szerepe volt a minőségi és 

folyamatosan fejlődő egészségturizmusnak (Michalkó G. - Rátz T. 2011). Gyula és Sárvár 

jelenlegi fejlődésében is kiemelt helyen van minőségi fürdőkínálatuk és az arra épülő 

egészségturisztikai szolgáltatások, a kapcsolódó szálláshelykapacitás és az ezekből származó 

gazdasági stabilitás.  

A városok sikere felveti a kérdést, vajon a város elsődleges feladata a turizmus 

állapotának fenntartása és folyamatos fejlesztése, a turisták igényeinek előtérbe helyezésével, 

vagy éppen fordítva, a turizmusból származó bevételeket kell a város fejlődésére, az élhetőség 

javítására fordítani, a helyieket előtérbe helyezve.  

Disszertációmban igyekszem bizonyítani, hogy a turizmus ágazat érdekei hosszútávon 

egybeesnek a település és lakóinak érdekeivel is. A turizmusfejlesztés alapvető céljának kell lenni 

a turisták igényeinek felismerése mellett a helyi társadalom, helyi közösség és gazdaság 

fenntartható fejlesztése és pozitív hatásainak minél szélesebb kiterjesztése a társadalom 

valamennyi tagja és közössége számára. Ehhez szükséges a hatékony együttműködés és komplex 

fejlesztési stratégiák kidolgozása. 

 

K4: Jelenthetnek a fenntartható fejlődés rendezőelvei olyan fejlődési alternatívákat a 

fürdővárosok számára, amellyel hosszabb távon is megőrizhetik versenyképességüket?  

 

A legjelentősebb fürdővárosok különlegesebb feltételekkel és adottságokkal rendelkeznek, 

amelyet a komplex fenntarthatóság megteremtésére fordíthatnak. A szinergia elérése az egyik 

legfontosabb cél a fejlesztések során. Disszertációmban megvizsgálom, hogy valóban azok a 
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területek tudnak-e hatékonyan fejlődni, amelyek kölcsönösen kihasználják a bennük rejlő 

előnyeiket, illetve akik összhangban vannak és a közös érdekek mentén összefognak. Ebben a 

folyamatban fontos szerepet kell kapnia a helyi döntéshozatal mellett a helyi lakosságnak, a 

szolgáltatóknak, a befektetőknek. A közös célok meghatározása elsődleges feltétele az „élő és 

működő” város létrehozásának. Fürdővárosi „Szökőkút-modell” megalkotásával és a tudományos 

kutatásokba való bevezetésével a célom a fürdővárosi természeti-, gazdasági-, társadalmi 

környezet harmonikus fejlődési területeinek összefoglalása, amely a település- és 

turizmusfejlesztés rendezőelveinek megfelelően segít a hosszútávú fenntarthatóság kialakításában. 
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4. Kutatási módszerek 

 

Disszertációm több részkutatásból áll össze. Különböző turizmus- és társadalomföldrajzi primer 

módszereket használtam, illetve a témában releváns szekunder forráselemzéseket dolgoztam fel az 

esettanulmányként kiválasztott hét hazai fürdővárosról. A változatos eredmények révén egy 

komplex összehasonlító elemzés és az eredményekre épülő, fürdővárosok fejlesztési lehetőségeit 

hosszútávon meghatározó modell létrehozása vált megvalósíthatóvá.  

 

4.1. Primer kutatás 

 

Mivel a fürdővárosok komplex helyzetelemzése, illetve fejlesztési lehetőségeinek összetett 

vizsgálata volt a fő célom, ehhez több különböző területen saját kutatást végeztem. Hévíz, 

Hajdúszoboszló, Bük, Sárvár, Zalakaros, Gyula és Harkány fürdővárosaiban az alábbi primer 

kutatásokat alkalmaztam:  

 

o Helyi lakosság kérdőíves felmérése a turizmus hatásairól mind a hét településen; 

o Szakmai interjúk készítése a hét település vezetőivel, helyi turisztikai és települési 

szakemberekkel (polgármesterek/alpolgármesterek, fürdőigazgatók, 

szállodaigazgatók, TDM menedzserek) 

o Vendégkör kérdőíves felmérése a motivációikról, utazási szokásaikról Hévíz 

városában magyar, német és orosz nyelven 

 

Ezen felmérések révén olyan nagy mennyiségű adathoz, információhoz és ebből származó, jól 

összehasonlítható eredményhez jutottam, amelyeket eddig mind a hét fürdővárosra kiterjesztve 

még nem gyűjtöttek össze és elemeztek korábban ilyen összehasonlító módon a kutatók. A 

kérdőívek minta példányai és a szakmai interjúk átfogó kérdéssorai a mellékletekben találhatóak 

meg (1., 2., 3, 4.. számú melléklet). 

 

4.1.1. Kérdőíves felmérés 

 

Helyi lakossági kérdőíves felmérésem célja, hogy megismerjem a fürdővárosi lakosság 

életminőségét, helyzetét, a turizmusból fakadó előnyeiket és problémáikat, illetve személyes 

véleményeiket a fejlesztéseket illetően. A kérdőív eredményei által jól felmérhetővé és 

számszerűsíthetővé vált a települések karaktereikben fellelhető azonosságok és eltéréseket, a helyi 

sajátos problémák és pozitív példák. Hévíz, Bük, Sárvár, Zalakaros, Gyula, Harkány és 

Hajdúszoboszló (a kérdőíves kutatás időbeli sorrendje) esetében a felméréseket teljes egészében 

személyesen végeztem, mivel a személyes kontaktus és beszélgetések során a kérdőívre beírt 

eredményeken túl sok olyan kiegészítő információra tehettem szert, amely kiegészítette, illetve 

árnyalta a hivatalosan beírt eredményeket. Ezek a kiegészítő információk a települési sajátosságok 

és következtetések levonása során, illetve az általános modellalkotáskor nagy segítségemre voltak. 
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A személyes kitöltés azért is volt szükségszerű és kifejezetten hasznos, mivel így több alkalommal 

is bejárhattam a településeket, szorosabb kapcsolatokat alakíthattam ki a helyiekkel, 

feltérképezhettem a városokat, beleláthattam mindennapi életükbe, milyen helyi lakosként az 

adott városban élni, milyen mindennapi problémák jelentkeznek. 

A helyi kérdőíves felmérések 2017 augusztusa és novembere között zajlottak le a 

településeken, a hét településen összesen 830 db érvényes kérdőív született. A kérdőívezés 

eredményei a 6.9. fejezetben kerülnek elemzésre. 

A fürdővárosok gazdasági – társadalmi – kulturális állapotát és fejlődési lehetőségeit 

nagyban befolyásolja a vendégkörének összetétele, sokszínűsége (6.4. fejezet).  A vendégkör 

változásai, a vendégek fogyasztói szokásai hosszútávon kihathatnak a fürdővárosok jövőbeni 

fejlődésére. Ennek komplex vizsgálata céljából, a legintenzívebb hatásokat átélő Hévíz példáján 

keresztül mutatom be, milyen eltérések jellemzik a különböző küldőországokból érkező vendégek 

szokásait, egymáshoz és a helyi állapotokhoz fűzött viszonyát, fogyasztói magatartását. Hévízen a 

magyar vendégek felmérése mellett a német és az orosz vendégek megkérdezése is megtörtént, 

egységesen 70-70-70 eredményes kitöltő (fő) részvételével. A vendégköri kérdőívek kitöltése is 

személyesen, a külföldi, főleg az orosz vendégek esetében részben a városban meglévő szakmai 

kapcsolataim segítségével (tolmács) valósultak meg. A vendégköri felmérés 2017 novembere és 

2018 márciusa között történt Hévíz városában.  

A kérdőívek legfontosabb paraméterei az 2. táblázatban láthatóak.  

 

2. táblázat: A kérdőíves kutatásaim adatai 

Kérdőív Település Kitöltött kérdőívek 
száma (db) Kérdések száma (db) 

Helyi lakossági 
kérdőíves felmérés 

Bük 80 

17 

Gyula 100 

Hajdúszoboszló 100 

Harkány 80 

Hévíz 250 

Sárvár 120 

Zalakaros 100 

Összesen 830 db 

Vendégköri felmérés - 
Hévíz 

Magyar vendég 70 

16 
Német vendég 70 
Orosz vendég 70 

Összesen 210 db 
(Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

Igyekeztem a helyi lakossági kérdőív esetében nemek és korosztály alapján reprezentatív 

felmérést végezni. Lakosságszám alapján időbeli és technikai korlátaim, valamint a hét vizsgált 

település közötti jelentős méretbeli különbségek miatt (Zalakaros 1976 fő, Gyula 30 004 fő – 

KSH, 2016) nem állt módomban minden település tekintetében azonos arányú mintát készíteni, 
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viszont kiemelten figyelembe vettem a különböző városrészek települési súlyának megfelelő 

bevonását. A helyi kérdőív minta nagysága 830 db kitöltött kérdőív, a vendégköri kérdőívé pedig 

210 db.  

A kérdőívek adatai Microsoft Excel szoftverrel kerültek rögzítésre, az adatfeldolgozás és a 

kérdőívek elemzése szintén ennek a programnak a segítségével történt. A disszertációban található 

térképek ArcGis program használatával készültek különböző adatbázisok (OpenStreetMap) és 

saját kutatási eredmények alapján. 

A disszertációt kiegészíti egy gazdag képanyag, amelyet fürdővárosi terepbejárásaim 

(hazai és nemzetközi fürdővárosokban) során készítettem. A válogatott fotók segítségével 

szeretném szemléltetni, azokat a különleges környezeti állapotokat, építészeti elemeket, 

fürdővárosi hangulatokat, amely a települések egyedi jellegzetessége. Emellett a fotók 

segítségével bemutatom a már megvalósult új települési fejlesztéseket. A települési képek minden 

esetben saját felvételek, beleértve a hévízi légifotókat is, amelyeket célzottan, egy hévízi 

girokopteres repülés alkalmával készítettem. 

 

4.1.2. Szakmai interjúk 

 

A személyesen végzett kérdőíves kutatásokkal egy időben szakmai interjúkat is készítettem a 

fürdővárosokban. Mindenhol igyekeztem a települések életét meghatározó 4 fő terület 

(önkormányzat, fürdő, szállodák, TDM) szereplőivel interjút készíteni (3. táblázat): 

 

3. táblázat: Szakmai interjú alanyok csoportosítása a fürdővárosokban 

 

 (Forrás és Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A kutatásnak ez a része kimagaslóan sikeres volt, szinte minden esetben nyitottan és érdeklődően 

fogadtak és tájékoztattak az információkkal, legújabb adatokkal, fejlesztési tervekkel és 

irányvonalakkal a helyi vezetők. Rajtuk kívül az ágazatban kiemelten fontos szakemberekkel - 

Magyar Fürdőszövetség elnöke, Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke - is 

készítettem interjúkat. A kutatásban részt vevő interjúalanyok felsorolása és beosztása a 4. 

táblázatban találhatóak (a fürdővárosok felkeresésének időrendi sorrendjében). Az interjúk 

kérdéssorai közül a szállodákban készített interjú vázlata található meg a 5. mellékletben, a többi 

A fürdővárosok fejlesztését meghatározó 4 fő terület képviselői - 

Szakmai interjúk alanyok 

Önkormányzat 

- Polgármester 

- Alpolgármester 

- Kommunikációs referens 

Fürdő 

- Vezérigazgató 

- Gazdasági igazgató 

- Értékesítési igazgató 

Szállodák 

- Szállodaigazgatók 

- Étteremigazgatók 

TDM 

- TDM menedzser 

- Nemzetközi referens 
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interjú alanytól igyekeztem szabadabban, fő témakörök mentén kérdezni, hagyva számukra, hogy 

a kevésbé ismert helyi jellemzőket, jellegzetességeket megismertessék velem. 

Az interjúk során megszerzett értékes adatok és információk nagyban segítettek a 

települések mindennapi problémáinak, fejlesztési lehetőségeinek pontosabb és aktuálisabb 

megismerésében. Összességében a disszertáció nagyon értékes részét képezik az interjúk során 

kapott eredmények. 

 

4. táblázat: Szakmai interjú alanyok a hét vizsgált fürdővárosban 

Fürdőváros Típus Név Beosztás 

Hévíz 

Önkormányzat 
Kepli József 

János 
alpolgármester - Hévíz;                                                                                                                    

Fürdő Dr. Kvarda Attila 
főigazgató - Hévízi Gyógytó,  

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 

Szálloda 

Könnyid László 
szállodaigazgató - Hotel Europa Fit **** superior ;                                                        

igazgató - Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége;                                                
korábbi alpolgármester - Hévíz 

Fülöp Attila szállodaigazgató - Lotus Therme Hotel & Spa ***** 

Köbli Zoltán étterem igazgató - Hotel Európa Fit **** superior 

TDM Horváth Orsolya 
elnök - Hévízi TDM Egyesület 

ügyvezető igazgató - Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 

Bük 
Önkormányzat 

Dr. Németh 
Sándor 

polgármester - Bük 

TDM Pálffy Tamás 
TDM és projektmenedzser –  

Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület 

Sárvár 

Önkormányzat Kondora István polgármester 

Fürdő Koós Melinda értékesítési igazgató - Gyógy- és Wellnessfürdő Sárvár 

Szálloda Kaisinger András 
vezérigazgató - Spirit Hotel Thermal Spa ***** 

superior 

Zalakaros 
Fürdő 

Baracskai 
Gyuláné 

gazdasági igazgató - Gránit Gyógyfürdő Zrt. Zalakaros 

Szálloda 
Czimondor 

Nándor 
szállodaigazgató - MenDan Hotel **** superior 

Gyula 

Önkormányzat Petróczki Gábor  
kommunikációs referens - Polgármesteri Hivatal 

Gyula 
Fürdő Kun Miklós vezérigazgató - Várfürdő Gyula 

TDM Komoróczki Alíz ügyvezető - Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. 

Harkány 

Önkormányzat 
Baksai Endre 

Tamás 
polgármester 

Szálloda Dr. Kovács Tibor 
szállodaigazgató - Thermal Hotel Harkány;  

régióvezető helyettes - MSZESZ 
TDM Mojzes Tamás titkár - Harkány Turisztikai Egyesület 

Hajdúszoboszló 

Önkormányzat 
Dr. Sóvágó 

László 
polgármester 

Fürdő Czeglédi Gyula 
vezérigazgató - Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.                                                           

elnök - Magyar Fürdőszövetség 

TDM 
Medgyesi Szilvia 

megbízott ügyvezető – Hajdúszoboszlói Turisztikai 
Nonprofit Kft. 

Lévay Enikő 
nemzetközi referens - Hajdúszoboszlói Turisztikai 

Nonprofit Kft. 

 (Forrás és Szerk.: Köbli Á. 2018) 
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4.1.3. Településmorfológiai térképek szerkesztése 

 

Az egészségturizmus városszerkezetre gyakorolt hatásának bemutatása céljából a hét telepólés 

esetén településmorfológiai térképeket készítettem. Ez a fajta térképi megjelenítés alkalmas az 

egészségturizmus települési hatásainak az összetett vizsgálatára, az eltérő települési funkciók 

térbeli mintázatainak ábrázolására. Jól szemlélteti a hét település karaktereiben eltérő 

sajátosságokat, mind a szálláshelyek és az attrakciók, illetve a turizmus szempontjából kiemelt 

rekreációs és zöldterületek elhelyezkedését. A helyiek szempontjából fontos lakóhelyi területek 

viszonyát is bemutatja a turisztikai helyek függvényében, illetve az egyedi gazdasági lehetőségek, 

például az ipar településen belüli elhelyezkedését. 

Az ábrázolás során szerkesztő társammal, Horváth Zoltánnal az ArcGis program 

használatával különböző rétegeket hoztunk létre a látnivalók, a kereskedelmi szálláshelyek, illetve 

a térhasználat függvényében. A látnivalók és szálláshelyek térbeli helyzetét és a hozzájuk tartozó 

attribútum adatokat az OpenStreetMap adatbázisának segítségével digitalizáltuk, rögzítettük, majd 

WGS 84 koordinátarendszerből EOV vetületi rendszerbe transzformáltuk. A szálláshelyek 

esetében azok kapacitása (férőhely és szobaszám) és típusa szerint attribútum adatokat rendeltük a 

térbeli adatokhoz. Mivel ez egy nyíltforrású, ingyenes adatbázis, bizonyos településrészek 

esetében, illetve a területhasználati határok mentén számolnunk kellett bizonyos mértékű 

adathiánnyal, ezeket azonban helyi szakmai tapasztalataim és kutatásaim során gyűjtött 

ismereteimmel és adatokkal pótoltuk. A látnivalók esetén csak a legjelentősebb hatású attrakciók 

kerültek ábrázolásra két különböző kategóriában, amelynek osztályozása a helyi turisztikai 

szakemberekkel készített interjúk, illetve szakmai kutatásaim révén kerültek értékelésre. A 

szálláshelyi adatok a települési önkormányzatok szálláshely-nyilvántartásából kerültek bevonásra.  

 

4.1.4. Külföldi tanulmányutak 

 

A hazai fürdővárosok állapotának felméréshez kiemelten fontos a külföldi, hasonló karakterű 

települések vizsgálata és összehasonlító elemzése, valamint a legjobb pozitív példák („best 

practice”) felkeresése és a lehetséges hazai alkalmazása. Ahhoz, hogy meghatározzuk a hazai 

fürdőtelepülések helyét a nemzetközi piacon, ismernünk kell erősségeinket és lehetőségeinket a 

külföldi versenytársak viszonylatában. Emiatt igyekeztem PhD-kutatói éveim során, különböző 

ösztöndíjak segítségével (Campus Hungary ösztöndíj, PTE Doktorandusz Önkormányzat EPR 

szakmai kutatómunka ösztöndíj) minél több európai, leginkább a magyar piac közvetlen 

versenytársaként értelmezhető közép-európai fürdővárosba ellátogatni. Ezekben a 

gyógydesztinációkban szakmai kutatómunkát, terepbejárást és települési megfigyeléseket és 

felméréseket is végeztem. 

A külföldi esettanulmányi helyszíneket két csoportba lehet osztani. A fürdőhelyek egyik 

nagy csoportja olyan történelmi jelentőségű, jelenleg is meghatározó fürdőhely (Karlovy Vary, 

Mariánské Lázné, Daruvár, Abbázia, Bad Ischl, Szováta, Herkulesfürdő), amelyek már az 

Osztrák-Magyar Monarchia idején kiemelkedő jelentőségű gyógyhelynek számítottak. A fürdők a 
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történelem alakulása szerint különböző életutakat jártak be, ennek okán jelenlegi fürdővárosi 

szerepük eltérő jelentőségű. 

Az esettanulmányi helyszínek másik csoportja olyan határközeli fürdőváros (Bad 

Lutzmannsburg, Stegersbach, Moravske Toplice, Beregszász), amelyek az elmúlt évtizedekben 

estek át jelentős fürdőfejlesztéseken, és jelenleg saját belföldi piacuk mellett, egyre nagyobb 

hatást fejtenek ki a szomszédos hazai fürdővárosok életére is. A személyes terepi bejárás és a 

fürdővárosok helyszíni megismerése révén mindkét csoport esetében sok értékes, a 

disszertációban is használható információhoz jutottam hozzá. 

 

1. ábra: Külföldi esettanulmányi helyszínek 

 
(Szerk. Köbli Á. – Morva T. 2018) 

 

4.2. Szekunder kutatás 

 

A disszertáció megírásához kiemelt szakmai hátteret biztosítottak a fürdőváros-fejlesztés, az 

egészségturizmus és a településfejlesztés témájában íródott hazai és nemzetközi szakirodalmak, 

tudományos kutatások vizsgálata. Az angol nyelvű, nemzetközi szakirodalmak felkutatásában a 
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különböző online adatbázisokhoz (Science Direct, Taylor and Francis) való időszakos 

hozzáférésem nagy segítséget nyújtott. Az adatbázisoknak köszönhetően, kiemelten a 

fürdővárosok és egészségturisztikai kutatások terén, nagyon részletes és sokszínű forrásanyagokat 

tudtam a saját témámnak megfelelően összegyűjteni és tematikusan megvizsgálni. 

Kutatásaim során könyvtári szakirodalom feldolgozást is végeztem, egyrészt a hazai 

egyetemek és a különböző fürdővárosok könyvtárainak anyagát illetően. Ezeket kiegészítve, 

külföldi tanulmányútjaim során is igyekeztem minél több olyan szakirodalmat értékelni, 

amelyeket csak az adott helyszínen lehet elérni. A legfontosabb könyvtári anyagokhoz a 

fürdővárosok fejlesztését és történelmi múltját illetően a prágai Károly Egyetemen, és az angliai 

University of Bath egyetemén jutottam hozzá.  

A szekunder források másik alapját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a Turisztikai 

Ügynökség (korábbi Magyar Turizmus Zrt.) adatbázisainak, kiadványainak komplex 

feldolgozása, illetve a különböző szakági fejlesztési stratégiák (Országos Egészségturizmus 

Fejlesztési Stratégia 2007, Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030, 4. Nemzeti 

Környezetvédelmi Program 2015) részletes elemzése jelentette. A KSH adatbázisaiból 

(statinfo.ksh.hu) értékes adatokat tudtam kinyerni a fürdővárosok turizmus statisztikai (keresleti 

és kínálati mutatók) és települési-gazdasági statisztikai adatait illetően. A Turisztikai Ügynökség 

kutatásai a trendek vizsgálatában és az egészségturisztikai ágazat részletesebb megismerésében 

segítettek. 
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5. Elméleti alapok 

 
5.1. Hazai egészségturizmus komplex jellemzése  

 

5.1.1. Geológiai adottságok 

 

A magyarországi fürdővárosok minőségi kínálatának alapját kiváló természeti, elsősorban 

geotermikus adottságaink biztosítják. Hazánk Japán, Izland, Olaszország és Franciaország után a 

világ ötödik legjobb geotermikus adottságaival rendelkezik (OES 2007). Ugyanakkor a magyar 

vízkészlet egyedülálló a világon olyan tekintetben, hogy egyszerre magas hőmérsékletűek és 

magas ásványi anyagtartalommal is rendelkeznek (OES 2007). A japán és izlandi vízkészlet 

magas hőmérsékletű, de a magyar vízhez képest sokkal alacsonyabb az ásványi anyag tartalma, 

míg az olasz és francia vizek ásványi tartalma magas, de hőmérséklete nem közelíti meg a Kárpát-

medence vizeinek hőfokát, ahol a geotermikus grádiens értéke a világátlag másfélszerese (Dej M. 

2013). A természeti tényezők kiváló vízminőséget nyújtanak a fürdőkultúra számára. 

  A Kárpát-medencében földtani és vízföldtani adottságainak köszönhetően páratlan bőségű 

gyógy- és termálvízkészlet áll rendelkezésre. A hazánkat magába foglaló Pannon-medencében a 

földkéreg mintegy 10 km-rel vékonyabb a világátlagnál, a 24-26 km vastagságú földkéreg miatt 

pedig a forró magma közelebb van a felszínhez, így a kéregben rejtőző vizeink is magasabb 

hőfokúak. A Pannon-medencét emellett jó hőszigetelő képességű üledékek (agyag, homok) töltik 

ki. (Boros Sz. et al. 2011). Az egyedi földtani felépítésnek a vizek változatos kémiai összetételére 

van kedvező hatása, ennek eredményeként Magyarország magas gyógyászati értéket képviselő 

vizekkel rendelkezik, amely kimagasló érték a nemzetközi egészségturisztikai piacon.  

 

5.1.2. Az egészségturizmus fogalmi rendszere 

 

Az egészségturizmus egy összetett komplex fogalom, amelynek meghatározására az elmúlt 

évtizedekben több hazai kutató és szakmai kutatás is próbálkozást tett (Rátz T. 2001, ESKI 2010, 

Smith-Puczkó 2010, Bakucz M. – Tegzes A. 2016). A fogalmak között jelentős eltérések 

tapasztalhatóak (Sziva I. 2010, Hegedűs V. 2006), amely a fogadóterületek különböző 

egészségturisztikai termékeinek és a különböző szakmák szerinti megközelítéseknek is 

köszönhető. A 2016-ban záruló OTKA 106283 sz. (2012-2016) kutatás: „Gyógy- és 

termálfürdőhelyi versenyképességi tényezők felmérése hazai és közép-európai régiókban” egyik 

fő céljának tűzte ki az egészségturizmus területén használt eltérő fogalmi értelmezések 

újragondolását, összességében pedig egy pontosabb fogalomhasználat megteremtését. Ennek a 

kutatásnak szakmai közreműködője és zárómonográfiájának egyik szerzője voltam (2016). Az 

OTKA kutatás kiemelten a Nyugat- és Dél-Dunántúl fürdőhelyeinek versenyképességével 

foglalkozott, így ennek eredményei nem jellennek meg a disszertációmban, kutatásaim és 

eredményeim az OTKA projekt eredményeitől önállóak.  
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Az egészségturizmus szolgáltatásait igénybevevők nagy része beteg, kisebb részük preventív 

szándékú. Mindkét igényű vendégkör pontos, egyértelműen meghatározható szolgáltatásokat 

keres. A gyógyhelyek és a szolgáltatások árai, elérhetősége, és a marketingben használt fogalmak 

és szlogenek alapján történik a vendégek választása (Bakucz M. – Tegzes A. 2016). Kiemelkedő 

felelősség terheli az egészségturizmus szereplőit, mivel az egészségturizmus ágazat még 

pontosabb, egyértelműbb fogalmi rendszert igényel, mint a turizmus többi ágazata. 

A disszertációban nem célom ennek a fogalmi problémának a teljes értékelése, de a 

nemzetközi jelentőségű fürdővárosok kínálatának bemutatásához szükséges a fő termékek, a 

gyógyturizmus, a wellnes, a medical turizmus és a medical wellness fogalmi körének és a hozzá 

kapcsolódó gyógytényezőknek és gyógyhelyeknek a rövid elemzése. 

A különböző meghatározások szerint az egészségturizmus a turizmus azon ágát jelöli, ahol 

a turista utazásának fő motivációja az egészségi állapotának javítása vagy megőrzése, tehát a 

gyógyulás és/vagy a megelőzés (Michalkó-Rátz 2011, OES 2007). Ennek megfelelően két nagy 

alterület különül el, a gyógyturizmus és a wellness turizmus (OES 2007, Rátz T. 2001). Az utazók 

motivációtól függően tartózkodásuk alatt különböző egészségturisztikai szolgáltatásokat vesznek 

igénybe. 

OTKA kutatásunk értelmezése szerint az egészségturizmus egyik területe a 

gyógyturizmus, amely a természeti gyógytényezőket magas szintű orvosi, kórházi 

szolgáltatásokkal kapcsolja össze, míg a wellness turizmus a rekreációra, megelőzésre koncentrál, 

helyenként szintén magas színvonalú orvosi háttérrel (Bakucz M. – Tegzes A. 2016). A következő 

alfejezetekben bemutatom ezt a két fő területet, különös tekintettel a nemzetközi jelentőségű 

fürdővárosok kínálatának figyelembe vételével. 

 

5.1.2.1. Gyógyturizmus 

 

Legnépszerűbb hazai fürdővárosaink sikere alapvetően sokszínű, és értékes hagyományokkal 

rendelkező gyógyturisztikai kínálatukra épül. Az Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia 

(2007:127) értelmezése alapján „a gyógyturizmus az állandó lakóhelyen kívül, gyógyüdülőhelyen 

vagy gyógyászati létesítményben való ideiglenes - de meghatározott minimális idejű - 

tartózkodás, amelynek célja orvosi gyógymódok alkalmazásával valamilyen meglévő betegség 

gyógyítása. Ezt a célt szolgálják a gyógyturizmus létesítményei, amelyekben tehát egyaránt 

kínálnak a vendégnek egészségügyi, orvosi, illetve turisztikai szolgáltatásokat”. A gyógyturizmus 

több alrészre bontható, fontos a gyógyászat, a rehabilitáció és a betegségmegelőzés területe is. A 

gyógyturizmus legnagyobb jelenlegi innovációja, hogy a régi, tradicionális kezelési módszereket a 

modern technológia eszközeinek felhasználásával, a legfrissebb tudományos kutatási 

eredményekre támaszkodva alkalmazzák világszinten (mtu.gov.hu 2017). 

A gyógyturizmus esetében a fő célcsoport a krónikus betegségben szenvedő, vagy fájdalma 

enyhítésére vágyó vendég (Boros Sz. et al. 2011). Az utazás motivációja a gyógyulás, illetve a 

rehabilitáció. A beteg (de nem sürgősségi ellátásra szoruló) vendégek elsődlegesen egészségügyi, 

gyógyászati kezeléseket vesznek igénybe, de állapotuktól függően, szabadidejükben egyéb 
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turisztikai szolgáltatásokat is felkereshetnek. A finanszírozási forma gyakran a kötelező 

egészségbiztosító által finanszírozott kezelésekre épül. Általában orvosi rendelvényre, támogatás 

formájában veszik igénybe a vendégek a kezeléseket és szolgáltatásokat, (a biztosítók problémáit 

a jelenlegi rendszerben a 6.8. alfejezetben mutatom be részletesen).  

 

5.1.2.2. Természetes gyógytényezők hazánkban  

 

A gyógyturizmus esetében az attrakció tipikusan valamilyen elfogadott, természetes 

gyógytényezőn alapszik, amelyek közül hazánkban az alábbiak találhatóak meg (antsz.hu, 

2017): 

o Gyógyvíz (270 db)  

o Gyógyiszap (6 db) 

o Gyógyklíma (3 db) 

o Gyógybarlang (5 db) 

o Gyógygáz (2 db) 

 

Természeti adottságaink kiegészülve meglévő gyógyturisztikai hagyományainkkal olyan magas 

minőségű lehetőségeket teremtenek a hazai nemzetközi jelentőségű fürdővárosainkban, amelyek 

világszinten is jelentős turisztikai potenciállal rendelkeznek. A gyógy- és termálvízkészlet, a 

speciális gyógyklíma, mofetta és gyógyiszap kincs együttes megléte és a rájuk épülő, jelentős 

hagyományokkal rendelkező gyógyászati háttér komoly lehetőségeket teremt az ágazatban 

(Aubert A. et al. 2011). A következőekben röviden bemutatom az alapvető természetes hazai 

gyógytényezőket. 

A természetes gyógytényezők védelmét és a hozzájuk kapcsolódó kiemelt hatósági, 

szakmai irányító felügyeletet hazánkban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

Közegészségügyi Főosztálya látja el. Szakmai iránymutatást ad a természetes gyógytényezők 

hasznosításával kapcsolatban, nyilvántartást vezet az ásvány- és gyógyvizekről, gyógyfürdőkről 

és egyéb a jogszabályban meghatározott természetes gyógytényezőkkel kapcsolatos 

minősítésekről (antsz.hu, 2018). 

 

Gyógyvizek 

A hazai természeti gyógytényezők közül a legjelentősebb a kiváló minőségű gyógy- és termálvíz 

készletünk. A vizsgálat tárgyát képező hét fürdőváros esetében is a legfontosabb és alapvető 

természetes gyógytényező az értékes gyógyvíz bázisuk. 

A gyógyturizmus mellett a wellness területén is kitüntetett vonzerő a víz, amelynek fizikai 

tulajdonságai (nyomása, felhajtó ereje) mellett kémia összetétele, a benne levő ásványi anyagok 

felszívódása, illetve belélegzése is segítheti egy-egy betegség leküzdését, a szervezet működési 

funkcióinak javítását, az optimális állapotának fenntartását. A vízben való tartózkodás, mozgás 

kedvezően hat az emberi szervezetre, testi-lelki felfrissülést biztosít, miközben élmény elemek is 

kapcsolódhatnak hozzá (Győri F. et al. 2015). 
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Összesen hazánk 385 településén működik termál- vagy gyógyvizű fürdő, ebből a magyarországi 

gyógyfürdőkről vezetett 2016-os „Országos törzskönyvi nyilvántartás” alapján 98 a minősített 

gyógyfürdők száma (antsz.hu 2017). 

Az ország területének 70%-án tárható fel 30 °C-nál melegebb víz (OES 2007). A 

termálkutak jelentős része balneológia célt szolgál, bár 175 mezőgazdasági, valamint 66 ipari 

hasznosítású kút is bejegyzés alatt áll (OES 2007).  Ez az arány napjainkban tovább nő a fürdők 

javára, miközben a fenntartható fejlődés alapkövetelményeként megfogalmazódott az igény a 

megújuló és alternatív energiaforrások minél nagyobb arányú felhasználására, amelynek 

hazánkban egyik kiemelkedő lehetősége a termálvíz. A nemzetközi jelentőségű 

fürdővárosainkban lehetséges fejlesztési lehetőségeket a megújuló energiaforrások területén 

részletesen bemutatom a 8. fejezetben. 

Termálvizeink vízminősége és felszíni hőmérséklete nem tekinthető állandónak, 

természetes körülmények mellett azonban az ingadozások mértéke nem haladja meg a 2-5%-ot 

(KSH, 2011. március). A vízbázisokat azonban számos veszély fenyegeti, például különböző 

szennyező források, szabálytalan vízkivételek, a meglévő készletek túltermelése, illetve esetleges 

üzemeltetési hibák (NKP, 2015). Ezért nagyon fontos a hazai fürdővárosok esetében a folyamatos 

ellenőrzés és a megfelelő környezetvédelmi tervek kidolgozása, mert a vízbázis sérülése esetén az 

egész térséget veszélyeztető hosszútávú, visszafordíthatatlan természeti, gazdasági és társadalmi 

probléma alakulhat ki.  

 

A magyar termálvízkészlet alapját két fő termálvíz-tároló rendszer biztosítja: 

o Repedezett (karbonátos) pre-kainozoós aljzat 

o Pannon-medence felső pannon-negyedidőszaki korú törmelékes üledékes összlete  

(OES 2007) 

 

A gyógyfürdők a hazai gyógyturizmus legfontosabb színhelyei, ahol a 74/1999. (XII. 25.) EüM 

rendeletnek megfelelően természetes gyógyvizeket használnak. A hivatalos megfogalmazás 

szerint: „a gyógyfürdő olyan létesítmény, amely gyógyvíz, gyógyiszap vagy egyéb természetes 

gyógytényező (pl. gázelőfordulás) felhasználásával fürdőkezelést (balneoterápiát) nyújt vagy 

elismert ásványvíz, hévíz, illetőleg melegített közműhálózati víz felhasználásával végzett 

hidroterápiás kezelések mellett, egyéb fizikai gyógymódok alkalmazásával együtt, teljes körű 

fizioterápiás ellátást nyújt” (net.jogtár.hu, 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet). Az 5. táblázatban 

láthatóak a disszertáció vizsgálatát képező 7 nemzetközi jelentőségű fürdővárosunkban található 

gyógyfürdők listája.  

A minősítési, illetve felülvizsgálati engedély száma jelzi, melyik fürdő mikor kapta meg 

először a minősítést, illetve mikor bővítették egy új városi fürdőrész, illetve szállodai hatókörre. A 

rendelet alapján önálló fogalom jellemzi a „Gyógyfürdőkórházakat”, „amelyek a nem közvetlenül 

területi betegellátást nyújtó fekvőbeteg-gyógyintézetek, hanem meghatározott betegségben 

szenvedők gyógyítását, főként természetes gyógytényezők alkalmazásával végzik. A 
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gyógyfürdőkórház járóbeteg-részleggel is rendelkezhet” (net.jogtár.hu, 74/1999. (XII. 25.) EüM 

rendelet). 

 

5. táblázat: Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről (részlet), a 

kutatás tárgyát képző hét nemzetközi jelentőségű fürdővároshoz tartozó gyógyfürdők listája 

Település Megye 
Gyógyfürdőintézmény 

neve 
Minősítési, illetve 

felülvizsgálati engedély száma 

Nyilván-
tartási 
szám 

Bükfürdő Vas 
Bükfürdő Gyógy- és 

Élménycentrum 
OTH-GYÓGYF 90-6/2012 

202/Gyf/1973 
I/81 
(I/9) 

Gyula Békés Várfürdő 130/Gyf/1971  252.513/1934.BM I/7 

Hajdúszoboszló 
Hajdú-
Bihar 

Hajdúszoboszlói 
Gyógyfürdő 

63-1/Gyf/2007 
I/16 543/Gyf/1976 

229.108/1946.NM 

Hajdúszoboszló 
Hajdú-
Bihar 

Hunguest Hotel Béke 
Gyógyszálló és 

Gyógyfürdő 
63-1/Gyf/2007 I/66 

Harkány Baranya 
Baranya Megyei 

Gyógyfürdőkórház  
165/Gyf/1973 I/8 

Harkány Baranya 
Harkányi Gyógy- és 

Strandfürdő 
61/Gyf/2006 

I/33 
32/Gyf/1990 221.148/1933.BM 

Hévíz Zala 
Állami 

Gyógyfürdőkórház 
Hévíz 

465/Gyf/1984; 315/Gyf/1968; 
211.170/1933. BM; 

58094/VII.A-1911.BM 
I/5 

Hévíz Zala 
Hunguest Hotel Helios 

Gyógyszálló és 
Gyógyfürdő 

78-1/Gyf/2007 I/67 

Sárvár Vas 
Sárvári Gyógy- és 

Wellnessfürdő 
376/Gyf/2003 I/43 

Zalakaros Zala Gránit Gyógyfürdő 295/Gyf/1978 I/25 

 (Forrás: antsz.hu 2018. Szerk: Köbli Á. 2018) 

 

A gyógyvízhez kapcsolódó szolgáltatásokat a vendégek igényei alapján a gyógyszállodákban is 

igénybe vehetik. Gyógyszálloda az a kereskedelmi szálláshely, amely vendégei számára 

természetes gyógytényező alkalmazásával saját gyógyászati részlegén önálló vagy más 

gyógyintézet kiegészítő szolgáltatásainak bevonásával, orvosi ellenőrzés mellett terápiás 

lehetőséget biztosít (net.jogtár.hu, 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet). 2018 januárjában 

Magyarországon 40 gyógyszálloda üzemelt, amelyek közül 22 darab a disszertációban vizsgált hét 

nemzetközi jelentőségű fürdővárosban található. A legtöbb gyógyszálló Hévízen (8 db), a 

legkevesebb Harkányban (1 db) van, míg Gyulán egyelőre nem található gyógyszálloda.  

Az egészségturizmust napjainkban azonban már nem csak és kizárólag a vízről és a 

vízhez kapcsolódó szolgáltatások jellemzik, mivel az ágazat a komplexitás, a vonzerők 

sokszínűsége és a holisztikus szemlélet felé tolódik el, új és modern megoldásokkal és 

szolgáltatásokkal.  
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Gyógyiszap 

Gyógyiszap a vizsgált fürdővárosok közül Hévízen és Hajdúszoboszlón található, összesen pedig 

hat helyen hazánkban (6. táblázat). A gyógyiszap speciális természeti gyógytényező, mivel 

szállítható, így a kitermelés helyszínétől függetlenül is használható, újra felmelegíthető. Az 

iszapot leginkább fájdalomcsillapító, vérbőséget okozó, izomlazító hatásai miatt kedvelik, 

elsősorban gerinc idült megbetegedéseknél, sportsérüléseknél használhatóak. Az iszap használat 

elősegítik az anyagcserét, élénkíti a mirigyműködést, megnyugtatja az idegrendszert, és a 

sejtműködést a gyógyulás irányába befolyásolja (Győri F. 2015). 

 

6. táblázat: Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyiszapokról 

 Település Megye Megnevezés Minősítés száma 
Nyilvántartás 

száma 

1. Makó Csongrád 
Marosi 

gyógyiszap 

607/OTH/2010  
480/Gyf/1983  
37.950/1951 

VIII/1 

2. Tiszasüly 
Jász-

Nagykun-
Szolnok 

Kolopi gyógyiszap 
OTH-GYÓGYF 187-

2/2011  
405/Gyf/1968 

VIII/2 

3. Hajdúszoboszló 
Hajdú-
Bihar 

Hajdúszoboszlói 
Gyógyiszap 

12-2/Gyf/2007  
546/Gyf/1976  
229.108/1946 

VIII/4 

4. Alsópáhok Zala 
„Georgikon”  
természetes  

tőzeg gyógyiszap 

KEF-4050-5/2014  
496/Gyf/2003. 

VIII/5 

5 Neydharting 
Ausztria  
(Felső-

Ausztria) 

Neydharting 
Gyógyiszap 

125-3/OTH/2011 VIII/6 

6 Hévíz Zala 
Szent András 
természetes 
gyógyiszap 

KEF-723-10/2015 VIII/7 

(Forrás: antsz.hu 2018. Szerk: Köbli Á. 2018) 

 

Nemzetközi jelentőségű fürdővárosaink közül Hévíz és Hajdúszoboszlón található gyógyiszap. A 

Hévízi tó medrét 1-7 m vastagságban borítja a természetes, többnyire  növényi eredetű 

gyógyiszap, aminek sötétszürke színe van, állagát tekintve pedig lágy. A többtízezer éves Pannon 

tengerből származó gyógyvíz és gyógyiszap a komplex fizikoterápiás kezelésekkel együtt 

valamennyi reumatikus és mozgásszervi betegség kezelésére alkalmas. Rendszeres alkalmazása 

fokozza az immunrendszer védekezőképességét.  A hévízi gyógyiszap hatása a lovak ízületeire és 

inaira, valamint mozgására is kedvezően hat. (heviz.hu) 

Az iszapkezeléseket iszappakolás formájában alkalmazzák a hajdúszoboszlói 

Gyógyfürdőben is saját iszap felhasználásával, mely a fúrások hordalékából és a gyógyvíz 

üledékéből áll. A hajdúszoboszlói iszapot általában 42 °C- on a kezelendő testrészre kenik fel 2-3 

cm vastagon, majd lepedővel, gumilepedővel és pokróccal fedik (hajduszoboszlo.hu). 

Bár a vizsgálat tárgyát képező fürdővárosokra nem jellemző a többi természetes 

gyógytényező (klíma, gyógybarlang, gyógygáz), rövid ismertetésük elengedhetetlen a hazai 

gyógyturizmus kínálatának áttekintéséhez. 
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Klíma 

A természetes gyógytényezők speciális csoportját adják klimatikus gyógyhelyeink. A kedvező 

klimatikus viszonyok leginkább légzőszervi problémák, allergiák, pajzsmirigybetegségek és 

pszichés problémák kezelésére alkalmas. Az OGyFI nyilvántartása alapján 3 terület nevezető 

hazánkban klimatikus adottságai révén gyógyhelynek:  

o Miskolctapolca-Lillafüred 

o Kékestető 

o Tapolca (gyógybarlang) 

 

A klimatikus helyek kínálatához hozzátartoznak a különböző klimatikus gyógyhelyi 

létesítmények, mint a szanatóriumok, kereskedelmi szálláshelyek, hozzájuk tartozó parkok, 

véderdők. Ennél a gyógytényezőnél is figyelni kell kiemelten a környezetszennyezésre, leginkább 

a járművek és egyéb tényezők káros kibocsátásának korlátozására. Klimatikus gyógytényezők 

tekintetében jelentős potenciálok vannak még kihasználatlanul hazánkban, miközben a kereslet 

folyamatosan növekszik (allergiás panaszok növekedése, egészségtelen városi levegő hatásai). 

 

Gyógybarlang 

7. táblázat: Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógybarlangokról 

 Település Megye 
Gyógyfürdő- 
intézmény  

neve 

Minősítési,  
felülvizsgálati  

engedély száma 

Nyilvántartás 
száma 

1. Jósvafő 
Borsod-Abaúj-

Zemplén 
Béke-barlang 460/Gyf/1969. V/1. 

2. Tapolca Veszprém Kórház Barlang 590/Gyf/1981. V/2. 

3. II. Budapest 
Szemlőhegyi barlang  

"Óriás folyosó" 
191/Gyf/1991.  

KEF-11350-1/2012 
V/3. 

4. Miskolc 
Borsod-Abaúj-

Zemplén 

Miskolc-Lillafüredi 
István  

barlang "Fekete terem" 
40.398/1992. V/4. 

5. Abaliget Baranya 
Abaligeti barlang  

„Gyógyterem” 
241/Gyf/2000. V/5. 

 (Forrás: antsz.hu 2018. Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A barlangok gyógyászati célú felhasználása (speleoterápia) során a természetes és mesterséges 

eredetű földalatti üregek, vájatok csíramentes levegőjét légúti és mozgásszervi 

megbetegedésekben szenvedők gyógyítására használják. Hazánkban jelenleg 5 olyan barlang 

található, amely gyógybarlang minősítést kapott (7. táblázat). 

A barlangterápiában is jelentős egészségturisztikai tartalékaink vannak. A hazai 

barlangterápia még mindig kis kapacitású, ezért a helyi beutaltakon kívül nemigen tudnak kezelni 

rászorulókat. Problémaként jelentkezhet még a barlangterápia és az idegenforgalom egymás 

mellett élése ugyanazon barlangon belül. 
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Gyógygáz, mofetta 

A termálvizekhez hasonlóan szintén a Föld belső erőinek működése révén jönnek létre a 

különböző gőz- és gázszivárgások, amelyek közül a mofetták hazánkban is elismert 

gyógytényezők. A gyógygáz a bőrön át, valamint a légzéssel a véráramba jutva fejti ki 

gyógyhatását, leginkább a civilizációs betegségek (magas vérnyomás, cukorbetegség, verőér, 

visszér és nyirokér idült betegségei, a szív és agyi érbetegségek) gyógyításában. 

Magyarországon összesen két településen, Mátraderecskén és Parádon (Parádfürdőn) 

lelhető fel gyógygáz természetes körülmények között (8. táblázat), és ehhez kapcsolódó 

gyógyintézmény. De a technológia fejlődésével több hazai fürdővárosban, például 

Hajdúszoboszlón vagy Hévízen is lehetőség van gyógykabinban mofetta szolgáltatás 

igénybevételére. 

 

8. táblázat: Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógygázokról 

Település Megye Megnevezés Minősítés 

Minősítési 

engedély 

száma 

Nyilvántartási 

szám 

Mátraderecske Heves 

”Mátraderecske 

Mofetta 

Gyógygáz" 

gyógygáz 

külső 

használatra 

KEF-4633-

3/2017  

90/Gyf/1999 

XV/3  

(XV/1) 

Parád (Parádfürdő) Heves 
"Erzsébet Park 

Hotel Mofetta" 

gyógygáz 

külső 

használatra 

KEF-3891-

14/2013 
XV/2 

 (Forrás: antsz.hu 2018. Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

5.1.2.3. Gyógyhelyek 

 

A természetes gyógytényezők legeredményesebben a gyógyhelyeken hasznosíthatók. A hazai 

előírások szerint a gyógyhely valamely település, vagy annak meghatározott része, mely 

rendelkezik a természetes gyógytényezők valamelyikével és rendelkeznek a természetes 

gyógytényező igénybevételének gyógyintézményi feltételeivel (pl. gyógyfürdő, gyógyszálló, 

gyógykórház, szanatórium) (antsz.hu, 2017). Alapvető elvárás, hogy a gyógyítás zavartalanságát 

és a betegek nyugalmát biztosító környezeti feltételek (például kiemelten védett területre előírt 

levegőtisztaság, fokozottan védett területnek megfelelő zajszint, rendezett zöldterületek) adottak 

legyenek. Mindehhez a pihenés infrastruktúrájának (közművek, közlekedés, hírközlés, 

kommunális szolgáltatások, ellátó, szolgáltató intézmények) kiépítettsége is szükséges.  

A gyógyhelyi cím odaítélése szigorú előírásokhoz kötött, így a hazai egészségturisztikai 

desztinációk közül csak egy szűk kör rendelkezik gyógyhelyi elnevezéssel. Magyarországon 

eddig három gyógytényezőhöz kapcsolódóan adtak ki gyógyhelyi címet. A leggyakoribb a 

gyógyvízen alapuló gyógytényezőhöz kapcsolódó gyógyhelyi cím, de az előzőekben bemutatott 

klimatikus gyógyhelyeink is vannak, illetve legújabb gyógyhelyünk a mátraderecskei mofettán 

alapszik. Fontos, hogy a gyógyhelyeken az infrastrukturális, kereskedelmi fejlesztések ne a 
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gyógyhelyi jelleget biztosító természeti adottságok kárára történjenek. Ezekben a térségekben 

kiemelt figyelmet kell fordítani a környezet védelmére, meg kell óvni a levegő tisztaságát, 

minimálisra kell csökkenteni a zajártalmat, gondoskodni kell a természet (növényzet, domborzat, 

felszíni- és felszín alatti vizek) védelméről. 

 

9. táblázat: Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyhelyekről részlet, a vizsgált 

fürdővárosok 

Sorszám Település Megye Gyógyhely neve 
Minősítési,  

felülvizsgálati  
engedély száma 

Nyilván-
tartási 
szám 

2. Harkány Baranya Harkány gyógyhely 
193/Gyf/2008  
465/Gyf/1984  

30887/1958 
VI/2. 

5. Hévíz Zala Hévíz 617/Gyf/1970 VI/5. 
8. Hajdúszoboszló Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló 155/Gyf/1975 VI/8. 
9. Zalakaros Zala Zalakaros 282/Gyf/1978 VI/9. 

10. Bükfürdő Vas Bükfürdő 116/Gyf/1979 VI/10. 
13. Gyula Békés Gyula 477/Gyf/1984 VI/13. 

14 Sárvár Vas Sárvár-Arborétum 
KEF-12952-

5/2012 
VI/14 

15 Sárvár Vas Sárvár-Gyógyvarázs 
KEF-12953-

5/2012 
VI/15 

 (Forrás: antsz.hu 2018. Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A 9. táblázat alapján a vizsgált fürdővárosok közül Harkány kapta meg legkorábban, 1958-ban a 

gyógyhelyi minősítést, elsőként a fürdővárosok közül az országban. Ezek után Hévíz, 

Hajdúszoboszló, Zalakaros és Bükfürdő következett 1970 és 1979 között. Gyula városa 1984-ben 

13.-ként lett gyógyhely és ezek után 28 évig egyetlen egy település sem kapott gyógyhelyi 

státuszt, háttérbe szorult a gyógyhelyi cím megszerzésének lehetősége és fontossága. A 

gyógyhellyé nyilvánítások második nagy szakasza 2012-ben kezdődött, amikor Sárvár egyszerre 

két városi területét, a fürdőt, illetve az arborétumot is gyógyhellyé tudta nyilváníttatni. Innentől a 

gyógyhelyek reneszánsza következik és Sárvár óta (amely a 14. és 15. gyógyhelyi terület volt) az 

elmúlt 6 évben újabb 17 település kapott gyógyhelyi rangot, így már 31 település, 32 területe 

rendelkezik ilyen ranggal. A helyi környezeti állapotok és a gyógytényezők minőségi elismerése 

és további védelme mellett a gyógyhelyi cím a vendégek szempontjából is kedvező megítélést 

jelent, így megszerzése a hazai turizmusban presztízs érték és marketingszempontból is kiemelten 

fontos lett. 

  

5.1.2.4. Wellness 

 

Az egészségturisztikai szektor másik nagy ága a wellness, amelynek jelentősége folyamatosan 

növekszik. A wellness fő célcsoportja olyan, nagyrészt egészséges vendégek, akik megelőző, 

preventív céllal veszik igénybe a különböző feltöltődést, kényeztetést biztosító szolgáltatásokat. A 

fő motiváció az egészség megőrzése, a betegség megelőzése, valamint az egészséggel kapcsolatos 

tudás megszerzése (OES 2007). 
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A wellness utazáson egészséges emberek a szabad idejükben a saját költségükön vesznek részt, 

ahol olyan turisztika szolgáltatásokat vesznek igénybe, amelyek egészségügyi elemet is 

tartalmaznak (Boros Sz. et al. 2011). Fontos, hogy a szolgáltatás szórakoztató módon, a vendég 

számára vonzó környezetben valósuljon meg, lehetőséget teremtve a vendégek számára az 

egészség átfogóan értelmezett (mentális, fizikai, biológiai) összhangjának megteremtése, 

megismerésére. A programokon való önkéntes részvétel jellemzi, ugyanakkor nem egy-egy 

konkrét egészségügyi probléma kiküszöbölésén van a hangsúly (Hustiné B. K. 2011).  A wellness 

területének vendégköre a fiatal felnőttektől az aktív, egészségtudatos, szenior korú fogyasztókig 

terjed. Jellemző rájuk az átlagosnál magasabb költés és a rövid, egy-egy hosszú hétvégére 

korlátozódó tartózkodás, bár a hosszabb utazások (elsősorban nyári szabadságok) alatt is egyre 

gyakoribb a wellness-szolgáltatások vásárlása (mtu.gov.hu/cikkek/egeszsegturizmus). 

Hazánkban a wellness egyértelműen a víz alapú szolgáltatásokkal forrt egybe, pedig a 

wellness fogalma a világ különböző részein nagyon szerteágazó, eltérő módszereket tartalmaz, 

sok esetben a víz, és a vízhez kapcsolódó szolgáltatások teljes hiányával. Dél-Európában a 

tergerparti wellness a népszerű, a thalassoterápia és a tengeri levegő és napfény együttes hatása. 

Skandináviában a szabadtéri szabadidős tevékenységek, a szaunázás, nordic walking is a wellness 

körébe tartozik (Smith M. – Puczkó L. 2010). A német nyelvű piacok, Németország, Svájc, 

Ausztria nagyon komplex és modern wellness termékekkel rendelkezik. Sok, hazánkban is 

népszerűvé váló trend innen indul ki, a hagyományos wellness kezelések mellett az egészséges 

táplálkozás, mentális és lelki programok, jóga meditáció is népszerű és a wellness kezelések része 

(Smith M. – Puczkó L. 2010).  

Az ázsiai országokban a spirituális tevékenységek (jóga, meditáció és masszázsok) jobban 

részei a kínálatnak. A keleti filozófiák és tradíciók, ázsiai módszerek folyamatosan érkeznek meg 

hazánkba is, főleg a wellness hotelek kínálatába (Smith M. – Puczkó L. 2010). A hagyományos 

spak érzelmi és spirituális, valamint fizikai módszerekkel is bővítik a kínálatukat, mint az indiai 

ájurvéda gyógyászati ágaival. Magyarországon is több helyen (Hévíz, Sárvár, Bük, Zalakaros) 

megtalálhatók ezek a kezelések: a megfelelő diéta, olajos és masszázsos kezelések, 

gyógynövényből készült szerek és jóga és meditáció.  

A wellness részeként egyre fontosabb szerepet kap a saját magunkért viselt felelősség és a 

kiegyensúlyozott életmód fontossága. Így született meg a selfness, mindness és soulness fogalma, 

amelynek keretében az emberek felelősséget vállalnak életmódjuk iránt, nagyobb fizikai, 

pszichológiai és szociális tréningeket és változásokat tesznek.. 

A wellnessben egyre inkább a holisztikus megközelítés kerül előtérbe (Smith M. – Puczkó 

L. 2010), az egész ember egységként való kezelése, ahol a testi problémák mellett a lelki és 

szellemi problémamegoldás és megújulás is előtérbe kerül. A cél a belső harmónia és egyensúly 

megteremtése és fenntartása. Lee (2004) szerint az európai egészségügyi és wellness modell négy 

elem köré épül (víz, tűz, föld, levegő). A négy elem közötti egyensúly megteremtésére, a 19. 

században élő pap, Kneipp atya dolgozott ki a módszert, amely a hideg és meleg vizes fürdő 

váltakozó használata, gőzfürdő, pakolások, lábfürdő (Kneipp-taposó világ számos 

gyógyfürdőhelyén megtalálható) révén fejtette ki hatását (Smith M. – Puczkó L. 2010). Jelenleg 
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Bükfürdőn található ingyenesen használható Kneipp park a fürdőterület szívében, amely egy 

Kneipp száraz taposó, amelyhez gyógynövényes terápia, egészséges táplálkozás, napfény és 

pihenést javasolt (Smith M. – Puczkó L. 2010).  

A különféle irányzatok és szolgáltatások folyamatosan jelennek meg hazánkban is. A 

magyar és a nemzetközi egészségturizmusra is elmondható, hogy nagymértékben globalizálódik 

és egyben uniformizálódik, tehát ugyanazokat a szolgáltatásokat, kezelési formákat lehet 

mindenhol megtalálni. Nagyon fontos, hogy a nemzeti karakterek, és a helyi gyógyászati 

hagyományok megmaradjanak, és ezekre épülve alkalmazzák az új módszereket. Nem szabad 

teljes egészében uniformizálódni, mert akkor elveszik a hazai desztinációk legnagyobb értéke, az 

egyedi és speciális helyi gyógytényezőkre alapozott gyógyászati módszerek különlegessége. 

 

5.1.2.5. Medical turizmus és medical wellness 

 

Medical turizmus 

Folyamatosan növelik az egészségturizmuson belüli részarányukat a nem gyógyhelyi jellegű 

kezelések a nemzetközi jelentőségű fürdővárosokban is, mint például a különböző szépészeti-

plasztikai műtétek, lézeres beavatkozások, fogászati kezelések, szemészeti beavatkozások, 

valamint az ortopédiai rekonstrukciós műtétek. Az ilyen motivációjú utak csak akkor sorolhatóak 

az egészségturizmus kategóriájába, ha turisztikai szolgáltatások (szálloda, vendéglátás, 

fürdőbelépő) igénybevétele is történik a kezelések ideje alatt. Az elmúlt évek felmérései szerint 

Magyarország a kedvező ár-érték arányú szolgáltatásai miatt közkedvelt célpont az orvosi 

turizmus terén, ahol magas szintű, speciális szolgáltatások érhetők el. Az árelőnyre alapuló 

motivációk mellett a gyors és rugalmas, várólista nélküli elérés szerepel még az utazást ösztönző 

okok között (mtu.gov.hu 2018).  

A medical turizmus kialakulásában nagy szerepe van az egészségturizmus két ágának, a 

wellness- és a gyógyturizmus egymáshoz való közeledésének Egyrészt a klasszikus 

gyógyturisztikai kínálatú fürdővárosokban a szakmai, infrastrukturális háttérre épülve egyre több 

orvosi kezelés is helyet kap, miközben ezek a fürdővárosok folyamatosan bővítik kínálatukat 

különböző wellness szolgáltatásokkal és rekreációs tevékenységekkel. Klasszikus 

fürdőhelyeinken, mint Hévíz, Hajdúszoboszló folyamatosan növekszik a medical turizmus 

jelentősége. Ehhez megfelelő intézményi háttér is szükséges, több magánszolgáltató is megjelent 

a településeken. Az egészségturizmus valamennyi említett terméke közül itt tapasztalható a 

legmagasabb fajlagos költés. 

A medical turisták alapvető motivációja lehet egészségügyi (fogászati, szemészeti kezelés) 

és esztétikai (szépészeti műtétek) kezelés igénybevétele is. Nemzetközi jelentőségű 

fürdővárosainkban a medical turizmus vendégkörét orosz és nyugat-európai tehetősebb vendégek 

adják. A fogászati turizmus területén osztrák vendégek (80 ezer vendég/év) a leggyakoribbak, 

illetve a fogászat, a gyógyvízre alapozott gyógyászati kezelések és a plasztikai sebészet területén a 

brit (30 ezer vendég/év), német (15 ezer vendég/év) és orosz (13 ezer vendég/év) a 

leggyakoribbak (mtu.gov.hu). 
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Medical wellness 

Napjainkban egyre fontosabb érték, hogy a szórakoztató élményelemek mellett a wellness 

szolgáltatások a tudományosan felépített, hosszú távú egészség-programokat is tartalmazzák. „A 

medical wellness szinergikusan ötvözi az orvostudományt és a wellnesst, irányt mutatva a 

jövőbeni wellness- és egészségügyi szektor fejlődésének, így nem különálló ágként, hanem a 

gyógy- és a wellnessturizmus ötvözeteként fogható fel. A medical-wellness szolgáltatások 

minőségbiztosítását az orvosi háttér jelenti” (OES 2007:10). Ezek olyan, wellness-központban 

nyújtott szolgáltatások, ahol orvos, illetve egészségügyi szakszemélyzet segítségével, 

tudományosan igazolt eljárások szerint, a beteg állapotfelmérését követően, személyre szabottan 

történik az egyes szolgáltatások kiválasztása és megvalósítása. A medical wellness esetében a 

fürdők mellett a minőségi gyógyszállodák lesznek fontos részei a folyamatnak, amelyek 

kínálatukat folyamatosan bővítve próbálják ezt a szegmenst minél jobban lefedni. 

A kutatás tárgyát érintő fürdővárosok esetében természetesen nem képezik kínálat részét 

az aquaparkok, élményfürdők, csúszda-és víziparkok, de érdekes ezen létesítmények kapcsolata 

az egészségturizmussal. Az Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia (2007) nem tekinti 

egészségturizmus fogalomkörébe tartozónak ezeket a létesítményeket, hiszen ezen egységek 

elsődleges célja a szórakoztatás, szemben az egészségturizmus gyógyításra és/vagy megelőzésre 

vonatkozó fő céljaival. Azonban főleg egyes megkülönböztetett csoportok, például a gyerekek 

igényeit hatékonyan tudják ezekkel a tematikus szolgáltatásokkal kielégíteni a szolgáltatók (Smith 

M. – Puczkó L. 2010), és bizonyos elemeit, részleteiben ugyan, de folyamatosan építik be a 

klasszikus fürdőhelyek is saját fürdőik kínálatába. Óvatosan kell ezeket a nyitásokat elvégezniük a 

fürdőknek, mivel gyors pénzügyi sikerek érhetőek el általuk, a megváltozott vendégkörhöz 

kapcsolódó fogyasztói magatartás és új szolgáltatások azonban negatív hatással lehet a 

hagyományos, gyógyulási céllal érkező vendégkörre. 

 

5.2. A víz, mint különleges érték 

 

A nemzetközi és hazai turizmus utolsó évtizedeinek egyik meghatározó jelensége a fürdőkultúra 

reneszánsza. A fürdővárosok és az egészségturizmus óriási szakirodalma általában korlátozott 

rendszerben elemzi, értelmezi és tervezi a gyógyhelyek, fürdővárosok fejlődését. A víz különleges 

értékét és szerepét azonban kultúrtörténeti keretekben is elemezni kell, értelmezve a kezdeti 

jelentéstartalmakat és célokat.  

A víz, az éltető erőforrás minden lény számára a fizikai megtisztulás eszköze, de a lelki 

megtisztulás, átváltozás szimbóluma is.  A víz az élet éltető eleme, minden formájának 

létfeltétele. A víz mítosza, az élet vize, szakrális jelentése minden kultúrában megtalálható, a 

rituális fürdőzés, illetve vízzel való kapcsolat szinte minden vallás lényeges eleme (Wirth I. 

2011). „A korai társadalmak embere arra törekedett, hogy a szentben vagy a megszentelt tárgyak 

közelségében éljen” (Eliade, M 1987:8). A szent pedig egyet jelentett az életerővel, és az 

örökkévalósággal. A zarándokok célja, hogy részesedjenek a szent helyek erejéből és ezzel 

közeledjenek saját teljességükhöz, egész-ségükhöz, fizikai és mentális értelemben egyaránt 
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(Eliade, M. 1987). Ezért a víz és annak forrása a korai kultúrák kezdetétől mindenhol különleges 

értékkel rendelkezett, szakrális jelentése és mágikus szerepe volt. „A szent vízben való 

megmerítkezés egyenlő volt azzal, hogy az ember elveszti önnönmagát, megváltásra talál a lét 

óceánjában” (Hankiss E. 1998:67). 

         A források és kutak jelentős része gyógyító hatással rendelkezik, és számtalan csodatévő 

szent forrás és fürdő található szerte a világban. A vizek köré különböző formációk szerveződtek: 

közösségek, építmények, kertek, városok. Szinte minden kultúrában megtalálható a szent kert és 

abban az élet vize, mesterséges tó vagy szökőkút formában. A legszebbek a kolostorkertek és a 

reneszánsz kertek voltak, amelyek tökéletesen szimbolizálták a Paradicsomkertet. A kertben az 

ember otthon érzi magát: a kerítés védelmet, biztonságérzetet nyújt a külső idegen világgal 

szemben (Hankiss E. 1998). A növények szépsége és illata, valamint a magasra törő fák, illetve 

szökőkút pedig felemelő érzést ad. A kertekben jelen van a négy őselem, és ezek filozófiája. Az 

őselemekkel (víz, tűz, föld, levegő) történő közvetlen kapcsolat különös hatással van az emberre, 

lazábbak lesznek, oldottabbá válnak a környezethez fűződő érzéseik, szorosabb kapcsolatot 

éreznek a természettel, az emberekkel és önmagukkal.  

A korai kultúrákban a szent helyek meglátogatása, az utazás, az út önmagában is jó 

hatással volt zarándokok testi-lelki állapotára. Hippokratesz megfogalmazta, hogy ha beteg vagy, 

akkor hagyd el azt a környezetet, amely megbetegített és „engedd el” régi, beteg önmagadat, utazz 

el. Epidaurusz és Kos szigete voltak a leghíresebb gyógyhelyek, ahova már az eljutás is 

nehézséget okozott. Nagy elhatározás és bátorság kellett az utazáshoz, különösen a tengeren való 

átkeléshez. Ez komoly lépés volt, amely rejtett energiákat mozgósított és elindította a gyógyulás 

folyamatát (Hajnal K. – Kékesi Sz. 2009).  

A császárkori Róma idején kezdődött el az a jelenség, amely a modern turizmus előképe, a 

tengerparti Baiae fürdővárosba utazott a római arisztokrácia gyógyulni, pihenni, és felfrissülni a 

forró és poros városból, és mindezek mellett megjelent már a szórakozás igénye is. A kezdeti 

utazások lényege a menekülés és a keresés ellentmondásos szándéka. Menekülés önmagunk és 

környezetünk problémái elől és „egyúttal” önmagunk keresése a teljesség felé vezető Úton 

(Hajnal K. – Kékesi Sz. 2009). 

Ez a gondolatmenet átvezet a profán, modern világba. Ugyanilyen érzés utáni vágy 

motiválja az embereket, amikor felkeresik a fürdővárosokat és zárt parkban, nyitott medencében, 

vagy természetes tóban fürdenek. Az általuk teremtett kertben és kerti medencében otthon érezik 

magunkat, védelemben, biztonságban pihenhetnek, jól vannak. 

A modern társadalmak életében a fürdőkultúra már összetettebb szerepet játszik. Piaci 

szereplővé vált, kereslet-kínálat által meghatározott, szabályozott és standardizált formákban, 

minőségi kategóriákban jelenik meg. Rituális szerepét háttérbe szorította a kikapcsolódás és a 

szórakozás. Az „élménytársadalom” (Éber M. 2007) embere önfeledten fürdőzik a látványos 

medencékben. Felszabadulva a szűkösség félelméből, a zajos és stresszes mindennapok elől 

bevonul a fürdők zárt, védett világába és jól érzi magát. Fürdővárosaink már tudatosan törekednek 

a test – lélek – szellem egészségességének egységét támogató környezet kialakítására, a 
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holisztikus szemléletű tervezésre. A fürdővárosi miliő, és az igényes kulturális programok a 

szellem és a lélek gyógyulását segítik elő, akárcsak egykoron Epidauruszban a görög drámák. 

 

5.3. A turizmus és az egészségturizmus fürdővárosokat érintő trendjei  

 

A fürdővárosok fejlesztési lehetőségeinek komplex vizsgálatának alapját tágabb értelemben a 

turizmus, szűkebb tekintetben pedig az egészségturizmus aktuális keresleti és kínálati trendjeinek 

vizsgálata jelenti. A trendek segítségével felmérhetjük a piac jövőbeni várható jelenségeit és 

változásait, megállapítva azokat a fő kutatási területeket, amelyeket mindenképpen figyelembe 

kell venni a fürdővárosi fejlesztések során. 

A turisztikai ágazat globális trendjeit és kihívásait a nemzetközi (WTTC, 2017; UNWTO 

2016) és hazai (Nemzeti Turizmus Stratégia 2030, 2017) kutatások is folyamatosan vizsgálják és 

próbálják ennek megfelelően kialakítani a leghatékonyabb ágazati cél- és eszközrendszereket. 

2016-ban a turizmus iparág közvetlen hozzájárulása a világ GDP-jéhez 2.306 milliárd USD volt, 

amely a teljes globális GDP 3,1%-át tette ki (NTS 2017). Ugyanezen évben multiplikátor hatása 

révén a turizmus teljes hozzájárulása a világ GDP-jéhez (beleszámítva a közlekedési, 

kereskedelmi hatásokat is) 7.613 milliárd USD értéket jelentett, ami a globális GDP 10,2%-a 

(WTTC, 2017).  

A turizmus a foglalkoztatottság tekintetében is egyre fontosabb, világszinten 2016-ban 

közel 109 millió közvetlen, a turizmusban megjelenő munkahely volt, amely a teljes 

foglalkoztatottság 3,2%-a. Ha a turizmus teljes foglalkoztatáshoz történő hozzájárulását 

vizsgáljuk, ez valamivel több, mint 292 millió munkahelyet jelentett 2016-ban (NTS 2017). A 

teljes nemzetközi turizmus 2015-ben 1.186 millió látogatót, és 1.260 milliárd USD bevételt 

generált, amelyben Európa vezető szerepet töltött be mind a látogatók számában (608 millió fő), 

mind a bevételekben (451 milliárd USD – NTS 2030), bár tendencia, hogy Európa súlya és 

szerepe folyamatosan csökken, miközben az új, feltörekvő turisztikai régiók (Délkelet-Ázsia, 

Arab-félsziget) népszerűsége egyértelműen nő. 

A magyarországi adatok a WTTC 2016-os, becslésen alapuló számításai (NTS, 2017). A 

WTTC számításai szerint a közvetett hatásokat is figyelembe véve a turizmus adta a magyar GDP 

10,5%-át, miközben a munkahelyek 9,1%-át a generálta közvetlenül, az összesített hatások szerint 

pedig a nemzetgazdasági foglalkoztatottság 12%-a köszönhető a turizmusnak (WTTC, 2017). 

Ezek az adatok ráadásul a magyar turizmusban még mindig számottevő fekete- és szürkegazdaság 

megléte miatt magasabbak lehetnek (NTS 2017). A turizmus igazi nemzetgazdasági jelentőségét 

az adja, hogy ez az egyik olyan szektor hazánkban, amely külföldi tőke nélkül is fenntartható és 

működőképes a hazai erőforrásokra alapozva. A Magyarországra érkező turisták fogyasztása 

összesen 1.291 milliárd forint volt (NTS 2017). Fontos kiemelni, hogy az egészségturizmus (és 

azon belül az orvosi, medical turizmus) az a turisztikai termék, ahol a turisták a legmagasabb 

fajlagos költéssel rendelkeznek.  

A globális trendek alapján tehát stabil növekedést mutat a szektor, és a továbbiakban is ez 

jósolható, bár fontos tudni, hogy globális gazdasági és természeti problémák, társadalmi hatások 
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miatt (terrorizmus, természeti katasztrófák) nagyon gyors és hirtelen változások és rövid 

visszaesések lehetnek egy-egy nagyobb térség esetén, sőt áttételesen globálisan is a turizmusban. 

Ezekre a kihívásokra a desztinációknak amennyire lehetséges fel kell készülniük, hogy a helyi 

gazdaság és társadalom szempontjából minél kisebb negatív hatások jelentkezzenek (reziliencia, 

Békés V. 2002). A fürdővárosi modell kidolgozása során (8. fejezet) kiemelt figyelmet fordítottam 

ezeknek a problémáknak a minél hatékonyabb kiküszöbölésére, semlegesítésére. 

A turizmus fürdővárosok szempontjából is releváns általános trendjei a következőek (NTS 

2017; UNWTO 2016): 

 

a) A népesség általános elöregedése  

A modern, fejlett országok egyik legnagyobb hatású demográfiai és társadalmi változása a 

népesség folyamatos elöregedése és az ehhez társuló civilizációs betegségek elterjedése. Ezek a 

hatások a turizmusban is érezhetőek, ugyanis a fürdővárosok szempontjából elsődleges 

célcsoportot érinti. A fejlett országokra jellemző folyamatos elöregedés elsősorban a speciálisan 

ezt a korosztályt megcélzó szenior turizmusnak kedvez, a gyógyhelyek számára pedig 

folyamatosan emelkedő keresletet biztosít. A nyugati (német, osztrák, svájci) és tehetősebb keleti 

(oroszok) országokból érkező szenior utasok komoly igényekkel érkeznek a hazai fürdőhelyekre, 

a minőségi szolgáltatások mellett a fejlett települési körülmények is alapkövetelménynek 

számítanak.  

 

b) Civilizációs betegségek terjedése 

A civilizációs betegségek (magas vérnyomás, koszorúér, szív- és érrendszeri betegségek, 

daganatos betegségek, szívinfarktus, agyvérzés,) kezelése és megelőzése szempontjából is kiemelt 

figyelmet kap a vendégek részéről az egészségturizmus, mint a megelőzés és a gyógyulás 

alternatív lehetőségei. A mozgásszervi megbetegedések és a mozgáskorlátozottak kezdetektől 

fogva állandó résztvevői a gyógyfürdőknek, és várhatóan a számuk, arányuk emelkedni fog. 

Külön figyelmet érdemelnek a fokozódó stressz okozta kimerültség, kiégés, depresszió jellegű 

betegségek növekvő száma, amelyek számára kiváló kiegészítő terápiákat nyújtanak a 

fürdővárosok.  

 

c) Az utazási szokások megváltozása (rövidebb és gyakoribb utazások) 

A turisztikai trendek közül nagyon fontos az utazási szokások átalakulásának vizsgálata. Jelenlegi 

tendencia, hogy az utazások időtartalma folyamatos csökken, egyre rövidebb tartózkodási idő 

jellemzi egy adott desztinációban a turistákat (UNWTO 2016). A szabadidő eltöltésének módja 

felértékelődik, a hagyományos, egy-két hetes utazások turisztikai termékenként eltérően, de 

általánosan lerövidülnek. Ezzel együtt a turisták körében az utazások egyre gyakoribbá válnak, 

tehát inkább mennek több 3-4 napos útra a vendégek, mint egy többhetesre. Ebből a szempontból 

a fürdővárosok szerencsés helyzetben vannak, mivel az orvosok által javasolt gyógyturisztikai 

kezelések és szolgáltatások átlagosan hosszabb időt vesznek igénybe, így az egészségturizmus 
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esetében az összes turisztikai termék közül a legmagasabb tartózkodási idővel lehet számolni 

(Michalkó G. – Rátz T. 2011).  

A wellness szolgáltatások esetében már más a helyzet, ott eddig is és várhatóan a jövőben is a 

3-4 napos hosszúhétvégék, illetve az egy éven belüli több hasonló rövid időtartalmú utazás lesz a 

jellemző, akár szezonon kívüli időszakban is. Jellemző, hogy a szolgáltatásokat már nem külön-

külön, hanem komplex csomagban értékesítik, a komplexitás növelése érdekében pedig más 

turisztikai termékekhez (konferenciaturizmus, ökoturizmus) való kapcsolódási pontok kialakítása 

is lehetséges. 

 

d) Környezettudatosság 

Az utazási szokások és az utasok értékrendje is jelentős változáson megy keresztül. A 

hagyományos értékek mellett, mint a pihenés és szórakozás, egyre több, a társadalmi-gazdasági 

folyamatokban is hangsúlyosabb szerepet kapó terület és új érték jelenik meg az utazásokhoz 

kapcsolódóan, például a környezettudatosság, ökológiai tudatosság, etikus magatartás. A 

környezettudatosság megjelenhet a turista motivációját (ökoturizmus, fenntartható turizmus) 

érintően, illetve a célterület és attrakciók mindenre kiterjedő etikus szemlélete által is (Hajnal K. – 

Kékesi Sz. 2008). A fürdővárosok, amelyekben a legfontosabb erőforrás egy kiemelten védendő 

környezeti érték, fontos szerepet kapnak a környezettudatosság megvalósításában, mind a 

szolgáltatók (szállodák, vendéglátás, közlekedési módok) és a városi fejlesztések oldaláról, 

valamint a helyi lakosok és vendégek környezeti nevelése területén is. 

 

e) Élménykeresés szerepének folyamatos növekedése (miliő) 

Napjainkban, főleg a fiatalabb generációk körében, az elsődleges cél a felértékelődött szabadidő 

minőségi eltöltése lett, amelyben az élménykeresés, az élmények megélése és megosztása (a 

közösségi média által) a legfőbb motiváció. A felnövekvő generációk (Z-generáció, Alpha) az élet 

minden területén az élmények (néha már túlzott) gyűjtését és megélését helyezi előtérbe és ez az 

utazások során is előtérbe kerül. A desztinációs élményközvetítők munkájának szerves részét 

képezi manapság az élménymenedzsment (Zátori A. 2014), a minél interaktívabb, átélhetőbb 

vonzerők és attrakciók bemutatása. A személyesség, az autentikus és hiteles desztinációk 

felértékelődnek (NTS 2030), az érzelmi átélés és azonosulás előtérbe helyeződik. A millenniumi 

generáció elért abba az életszakaszba, hogy tagjai kellő mennyiségű elkölthető jövedelemmel 

rendelkeznek a turizmusban való részvételhez. A generáció tagjainak fő jellemzője, hogy nem 

birtokolni akarnak, hanem élményeket kívánnak átélni, emiatt nagyobb arányban költenek 

utazásra, mint azt szüleik tették (BCG, 2013). Az átélhetőség a helyi társadalommal való 

közelebbi és szorosabb kapcsolat kialakításában is megjelentkezik. Az autentikus fürdővárosi 

miliő, a fürdőkben átélhető élményelemek számukra is értékként jelennek meg.  

 

f) A globális klímaváltozás  

A fürdővárosok életét is jelentősen befolyásolja a klímaváltozás és annak következményei. 

Közvetlenül is érezhetőek már a klímaváltozás hatásai, ezek a következő évtizedekben még 
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inkább fel fognak erősödni. Egyszerre kell figyelembe venni a turizmus környezetre gyakorolt 

hatásait (közlekedés, szennyezések, vízfelhasználás, hulladék), illetve a környezeti változások 

turizmusra gyakorolt hatásait (időjárási szélsőségek, katasztrófák, az extrém időjárási események 

hatása az épített környezetet tekintve, kulturális események időjárási kitettsége (Nemzeti 

Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025, tekintettel 2050-re).  

Fontos, hogy az új fejlesztések figyelembe vegyék a klíma- és energiavédelem területén 

megjelenő legújabb innovációkat, megújuló energiaforrásokat. Másrészt azok a biztonságos, 

kedvező klímájú, kiszámítható időjárású desztinációk fognak versenyelőnybe kerülni, amelyek a 

természeti katasztrófáktól, szélsőséges időjárási körülményektől jobban védettek, édesvízzel 

gazdagon ellátott területek. Ilyen szempontból a hazai fürdővárosok a megfelelő fejlesztések 

megvalósítása esetén kiemelkedő lehetőségekkel rendelkeznek, de egyértelműen indokolt az 

erőforrásokkal való takarékosság. 

  

g) A felfokozott urbanizáció hatásai 

A globális térben zajló változás az urbanizációs hatások erősödése (városodás és városiasodás, 

amely nagyon sokféle módon nyilvánul meg. A városok szétterülése - „urban sprawl” mellett 

jelen van a „kompakt város” koncepciója, amely az optimális sűrűséget tartja célnak. A városok 

ellátása egyre nagyobb energia felhasználással történik, a közlekedés gondot okoz. A társadalmi 

problémák közül a munkanélküliség, a jövedelmi viszonyok polarizálódása, etnikai-vallási 

konfliktusok jelentős kihívások elé állítják a városokat. A kifejezetten nyugodt, csendes, magas 

életminőségű, környezeti értékekben és infrastrukturális állapotokban gazdag kisvárosi 

fürdőhelyek olyan értéket jelenthetnek a nagyvárosi problémákból kiszakadni vágyó vendégek 

részére, amely egyrészt versenyelőny a turisztikai piacon, másrészt egy vonzó lehetőség a helyi 

lakosok és a letelepülni vágyók számára. 

 

h) A digitális technológia és a kommunikáció rohamos fejlődése 

A folyamatos technikai fejlődés is állandó hatással van a turisztikai szektorra és így a 

fürdővárosokra is. Főleg a fiatal generáció, a „digitális benszülöttek” azok, akik állandó 

technológiai kapcsolatot igényelnek. A virtuális térben való állandó jelenlét, az utazás alatt is 

meglévő állandó megosztási kényszer, a folyamatos impulzusok iránti igény (NTS 2017) 

befolyásolja a fogyasztói magatartásukat. A fürdővárosok alapvetően jó infrastrukturális 

állapotukban gyorsabban tudnak nyitni az új technológiák (robotizáció, 5G, köztéri wifi, digitális-

orvosi szolgáltatások) irányába. A következő évtized nagy kérdése, a robotika és a hozzá 

kapcsolódó mesterséges intelligencia miként alakítja át egyrészt a turisztikai szektort, másrészt az 

egészségturizmushoz kapcsolódó orvosi kezelések területét, illetve milyen hatással lesz a 

foglalkoztatási helyzetre. 

A technológia fejlődésének érdekes hozadéka az állandó visszacsatolás és véleményezés, 

értékelés kérdésköre. A vendégek nagyon gyorsan tudnak valamilyen szolgáltatás, vagy attrakció 

kapcsán ítéletet és véleményt alkotni, ami azonnal el is jut a potenciális fogyasztók végtelen 

köréhez, miközben a felelősség (sok esetben anonim véleményezés) a fogyasztók részéről 



47 
 

minimálissá válik. A felek közötti kommunikációs csatorna lerövidül, ami azonnali és egyszerű 

információs interakciót tesz lehetővé a szolgáltatók oldaláról is (NTS 2017).  

A gazdasági és technikai folyamatok változásai következtében kiemelten gyorsan fejlődik 

a megosztáson alapuló (sharing economy) gazdaság területe (Bálint D. – Magyar-Papp J. 2016). 

Ez főleg a fiatalabb generációk körében népszerű, és alapjaiban változtat meg több hagyományos 

turisztikai területet (közlekedés – közösségi utazás, szálláshely szolgáltatás – Airbnb, coach 

surfing) is. Ezen területek szabályozási háttere éppen kialakulóban van, de a hagyományos 

turisztikai szolgáltatókra berendezkedett fürdővárosokban nehezebben fognak tudni megjelenni és 

érvényesülni. Ezek hiányában eleshetnek a fürdők olyan fiatal, nyugat-európai, kalandor típusú 

turisták fogadásától, akik a hagyományos minőségi szálláshelyeket nem veszik igénybe. Náluk 

nem a pénz hiánya az oka a közösségi szálláshelyek választásának, sokkal inkább életstílusuk és 

felfogásuk. Sokkal fontosabb számukra a közösségi élmények autentikus átélése (helyieknél 

megszállni és így jobban megismerni a kultúrájukat, új barátságokat kötni ismeretlenekkel történő 

utazás során), mintsem a hagyományos turisztikai szolgáltatások igénybevétele, pedig a 

fürdővárosok, a gyógyvíz és a wellness számukra is értelmezhető és átélhető attrakció. 

A helyi gazdasági folyamatokban érdekes tényező a kis- és startup vállalkozások feltűnése 

a turisztikai szektorba. A startupok révén egyúttal új üzleti modellek is megjelennek (NTS 2017), 

innovatív eszközöket és technológiákat használnak, amelyet kiegészítenek olyan design elemek is, 

amelyekkel egyre inkább a kereslet növekedése érhető el. .A startupok, a fejlődő technológia és a 

kiváló infrastrukturális állapotok a fürdővárosokban folyamatosan növelik a különböző intelligens 

(„smart city”) programok megvalósításának esélyét, amelyet egyfajta „intelligens ökoszisztéma” 

kialakításával tudatosan is ki tudnak alakítani, ösztönözni (Lechner Tudásközpont). 

 

i) A biztonság kiemelt szerepe 

Világszinten és Európában is érezhetően kiemelt figyelmet kap a biztonság és ezzel együtt a 

veszély kérdésköre. A globális politikai és biztonságpolitikai helyzet folyamatosan változik, a 

turizmus szempontjából kulcskérdés lesz a desztinációk biztonságosságának szintje. Azok a 

helyek, amelyek a vendégek mentális térképén biztonságos területként vannak elkönyvelve, új 

vendégeket szerezhetnek olyan, akár teljesen más turisztikai terméktől és desztinációktól is, 

amelyeket a (közösségi) média, az általános közhangulat veszélyesebbnek tart. A magyar 

turizmus ebből a szempontból egyelőre kedvező helyzetben van, a fürdővárosok pedig, ahogy a 

kutatások is bizonyítják (Polák A. 2016) kifejezetten biztonságos helynek számítanak. 

Természetesen a biztonság folyamatos növelése mindig szükségszerű, így a desztinációk 

menedzsment eszköztárában is egyre nagyobb szerepet játszik a válságmenedzsment gyakorlata 

(NTS 2017). 

 

5.4. A hazai fürdővárosok tipizálása 

 

Hazánk kimagasló gyógytényezőinek és az erre épülő minőségi szolgáltatásoknak a fő színterei a 

folyamatosan fejlődő fürdővárosok. A különböző fürdőfejlesztéseknek köszönhetően nagyon sok 
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település rendelkezik fürdővel és hozzá kapcsolódó turisztikai létesítményekkel, de Michalkó G. –

Rátz T. (2011) szerint hazánkban klasszikus értelemben vett fürdővárossal kevéssel 

találkozhatunk, mivel a gyógyturizmus dominanciája csak kevés településen tud lényegi, komplex 

települési hatásokat is okozni. Ebben a fejezetben célom a magyar szakirodalomban és 

köznyelvben is használt, túlzottan általános fürdővárosi fogalom felülvizsgálata. Emellett 

bemutatom, hogy a nagyszámú magyar fürdővárosok közül milyen szempontok alapján 

szűkítettem le a disszertációm vizsgálatát a hét legmagasabb minőségű, nemzetközi hírű 

fürdővárosra.  

Magyarországon az egészségturisztikai szektort egységesen vizsgáló és a fejlesztéseket 

meghatározó stratégia 2007-ben, több mint egy évtizede íródott (OES 2007), míg a jelenlegi 

Turisztikai Ügynökség elődjeként a Magyar Turizmus Zrt. speciálisan a gyógyturizmusban 

érintett magyar településeket vizsgáló átfogó tanulmánya 2013-ban. Bár folyamatosan a vizsgálat 

középpontjában áll a hazai egészségturizmus, konkrétan a fürdővárosokat illetően szükséges új, 

friss eredményeket és következtetéseket bemutatása, mivel a terméken túlmutatóan a települések 

helyzete és lehetőségei is folyamatosan változnak.  

A magyar fürdővárosok nagyok sokszínűek, eltérő városi környezettel, történeti 

hagyományokkal és gazdasági szereppel rendelkeznek, ezért szükséges a vizsgált fürdők körének 

tudományos lehatárolása. A mai napig nem tisztázott ugyanis, hogy mely településeket hívhatjuk 

fürdővárosnak. Általában a jelentős gazdasági szerepet játszó termál- és gyógyfürdővel 

rendelkező települések esetében használjuk a fürdőváros elnevezést, de az Országos 

Egészségturizmus Fejlesztési Stratégiában (OES 2007) csak a fürdőváros jelleg, mint cél jelenik 

meg a települések számára, konkrét fürdőváros értelmezés nincs. Az OES ugyanis nem a 

települések, hanem a fürdő létesítmények alapján készít kategorizálást. Klasszikus, meghatározó 

gyógyturisztikai funkcióval rendelkező, jelentős vendégforgalmat lebonyolító igazi fürdővárost 

keveset találunk, ugyanis nagyon sok gyógyfürdővel rendelkező településen az egészségturizmus 

csak kiegészítő termékként jelenik meg a turisztikai kínálatban (Michalkó G. –Rátz T. 2011). 

Az Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia (2007) alapján 1372 termálvízkút volt 

található Magyarországon, amely közül 270 elismert gyógyvíz (antsz.hu, 2017). 2017 

decemberéig 32 település, illetve településrész kapott gyógyhelyi minősítést az ÁNTSZ Országos 

Tisztiorvosi Hivatalától (antsz.hu, 2017). A gyógyhelyek azonban, mint korábbi fejezetben 

bemutattam, nem tekinthetőek minden esetben fürdővárosnak, hiszen klimatikus gyógyhelyek 

(Kékestető) gyógybarlanggal (Tapolca) és gyógygázzal (Mátraderecske) rendelkező települések is 

kaptak gyógyhelyi minősítést.  

A minősített gyógyfürdők száma Magyarországon 98 (antsz.hu, 2017) és 40 

gyógyszálloda üzemel 21 különböző településen (antsz.hu, 2017), ezek azonban forgalmuk, 

vendégkörük, gyógyászati hagyományaik és gazdasági szerepük alapján nagyon különböznek 

egymástól. 

Az OES (2007) három szinten kategorizálta a hazai fürdőlétesítményeket, és így a fürdőknek 

otthont adó településeket is. A kutatásban kimutatott 385 fürdőtelepülés közül 187 létesítményt 
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soroltak kategóriába, amely alkalmas volt a fejlesztési célok megvalósításához. Három kategóriát 

határoztak meg (OES 2007): 

 

o Nemzetközi jelentőségű fürdőhelyek, történelmi, műemléki fürdők, gyógyhelyek 

o Országos és regionális jelentőségű turisztikai szolgáltatók 

o Helyi jelentőségű fürdők 

 

Ez a kategorizálás, főleg a jelentősebb fürdővárosok tekintetében ma is megállja a helyét, így ezt 

vettem disszertációm alapjának, felülvizsgálva és figyelembe véve a legújabb, 2017-es Nemzeti 

Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 behatárolását is, ami alapvetően megegyezik ezzel a 

csoportosítással a legmagasabb szinteken. A 2. ábra térképén bemutatom a három kategóriába 

tartozó településeket. 

 

2. ábra: A magyarországi fürdők kategóriák szerinti beosztása és elhelyezkedése hazánkban  

 
 (Forrás: OES 2007 alapján szerk.: Köbli Á – Horváth Z. 2018) 

 

A továbbiakban a térképen pirossal jelölt, nemzetközi jelentőségű fürdővárosaink jellemzőit és a 

csoport további, saját kutatásaimon alapuló felosztását mutatom be. 
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5.4.1. A hét legmagasabb minőséget nyújtó magyar fürdőváros lehatárolása 

 

Az Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia (2007) által nyilvántartott „Nemzetközi 

jelentőségű fürdőhelyek, történelmi műemléki fürdők, gyógyhelyek” kategóriába 17 fürdőt soroltak 

(10. táblázat). 

 

10. táblázat: A legrangosabb kategóriába tartozó hazai fürdők  

Nemzetközi jelentőségű fürdőhelyek, történelmi, műemléki fürdők, 
gyógyhelyek 

Balatonfüred Hajdúszoboszló Nyíregyháza-Sóstó 
Bükfürdő Harkány Rudas Gyógyfürdő 

Debrecen-Nagyerdő Hévíz Sárvár 
Eger-Egerszalók Lukács Gyógyfürdő Sopron-Balf 

Gellért Gyógyfürdő Miskolc- 
Miskolctapolca 

Széchenyi Gyógyfürdő 
Gyula Zalakaros 

(Forrás: OES 2007 alapján szerk.: Köbli Á 2018.) 

 

A 17 fürdőnek otthont adó fürdővárosok azonos elvek szerinti vizsgálata és közös fejlesztési 

tervek kidolgozása a települések eltérő karaktere, turisztikai és gazdasági súlya, hagyományai 

miatt azonban nem lehetséges, így további csoportosítás szükséges. 

 

A besorolt fürdők közül 4 Budapesten található:  

o Gellért Gyógyfürdő,  

o Lukács Gyógyfürdő, 

o Rudas Gyógyfürdő, 

o Széchenyi Gyógyfürdő 

 

Budapest sokszínű turizmusának egyik kiemelkedő és meghatározó jellemvonása gazdag és 

értékes gyógyvízkincse, fürdőkultúrája. Budapest ugyanakkor nem sorolható a klasszikus 

fürdővárosok közé, mivel a főváros vonzerő-összetettsége miatt nem mutatja az 

egészségturisztikai desztinációk sajátosságait (Jónás-Berki M. et al. 2014), a főváros színes és 

szerteágazó turisztikai kínálatának csak egy kicsi, bár nagyon értékes része a kimagasló 

fürdőkultúra. 

A budapesti fürdőknek nagy szerepe van a főváros turizmusa sikerében. Budapest súlyát 

jelzi, hogy 2016-ban az ország összes vendégforgalmának 36,7%-a, és az összes vendégéjszakák 

33,7%-a itt realizálódott (NTS 2030 – 2017). 2017-ben a budapesti kereskedelmi szálláshelyeken 

a vendégéjszakák száma meghaladta a 10 milliót (10 000 936 vendégéjszaka), köszönhetően a 

fővárosban megrendezett több sikeres rendezvénynek (Vizes Vb, Sziget fesztivál). A 

folyamatosan fejlődő fővárosi turizmusnak világszinten egyedi jellemvonásai az itt megtalálható 

fürdők. Budapest összetettsége miatt azonban nem tekinthető hagyományos fürdővárosnak, így 

általános fejlesztési javaslatok sem fogalmazhatóak meg vele kapcsolatban. 
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1.kép: A budapesti Lukács és Gellért Gyógyfürdő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele 2015) 

 

A budapesti fürdők nélkül 13 nemzetközi jelentőségű fürdőváros található Magyarországon, de 

ezek egységes szempontú vizsgálata még mindig nem lehetséges, ugyanis nagy forgalmú fürdőink 

között több olyan közép- és nagyváros is található (Debrecen, Eger, Miskolc, Nyíregyháza), 

amelyek turisztikai termékkínálatában a klasszikus városi turizmus mellett az egészségturizmus 

csak kiegészítő szerepet kap (Jónás-Berki M. et al. 2014). Ezek között találunk tradicionális 

fürdőkultúrával rendelkező városokat is, Eger esetében a török kori, Nyíregyháza esetében az 

Osztrák-Magyar Monarchia korának emlékei adják az egészségturisztikai alapot (Michalkó G. –

Rátz T. 2011). A nagyvárosok esetében sokszor csak egyes településrészekre terjed ki a 

fürdővárosi szolgáltatások és a miliő hatásköre, mint Miskolctapolca, Nyíregyháza-Sóstó 

esetében, a város mindennapi életére, fejlődési lehetőségeire csak nagyon kismértékben hat a helyi 

egészségturizmus és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra (Köbli Á. 2015b). 

A kutatásban ennek eredményeként 9 fürdőváros maradt, azonban az egységes vizsgálat 

az egyes településeken megtalálható erős (az egészségturizmusnál is meghatározóbb) turisztikai 

termék és annak hatásai miatt további szűkítést igényel. Balatonfüred gyógyászati hagyományai 

és fürdőkultúrája alapján mindenképpen az egyik legfontosabb hazai fürdővárosunk, de mivel a 

településen jellemző nyári, szezonális vízparti turizmussal alkot erős, sikeres és nehezen 

elválasztható párost (Michalkó G. –Rátz T. 2011), a fejlődését jobban meghatározza balatoni 

jellege, mint a többi fürdővárosra jellemző egészségturisztikai funkciók dominanciája. Sopron 

esetében a város minőségi kulturális és program kínálata (Volt Fesztivál) a fő turisztikai termék, 

miközben az egészségturizmus komplex hatásai szintén csak egy szűk településrészen érezhetőek 

(a gyógyvízéről és fürdőjéről híres Balf 1985-ig önálló település volt, azóta azonban Sopron 

településrésze). A nemzetközi jelentőségű fürdővárosok új felosztását a 3. ábrán mutatom be. 

Kutatásom során végül hét, egységes szempontok alapján vizsgálható és fejleszthető fürdőváros 

került lehatárolásra.  
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3. ábra: Nemzetközi jelentőségű fürdőhelyek OES 2007 alapján történő újra csoportosítása  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Szerk.: Köbli Á. 2018.) 

 

Ezek olyan tisztán egészségturisztikai profillal és nemzetközi jelentőségű gyógyfürdővel 

rendelkező, jelentős vendégforgalmú magyar települések (Bük, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány, 

Hévíz, Sárvár, Zalakaros), amelyek jelentős külföldi vendégkörrel rendelkeznek és a helyi 

vállalatok és helyi lakosok döntő többsége közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódik az 

egészségturizmushoz. Ezek a kisvárosok jól összehasonlíthatóak, a fejlesztési stratégiák alapjai is 

megegyeznek, mivel hasonló pozitív és negatív hatások érik a helyi társadalmat (Köbli Á. 2015b).  

A 4. ábrán látható a kutatás tárgyát képező hét fürdőváros elhelyezkedése, és a helyi 

gyógyászati jellemzők ismertetése. A hét fürdővárosnak az ilyen módon történő lehatárolása 

bizonyos részleteiben eltér, illetve tovább gondolja korábbi neves kutatók osztályozását 

(Michalkó G. - Rátz T. 2011, Jónás-Berki M. et al. 2014). Alapvetően elmondható, hogy 5 

település – Bük, Hajdúszoboszló, Harkány, Hévíz, Zalakaros – azok a teljesen „tiszta profilú” 

fürdővárosok, amelyek fejlődésében minden kétséget kizárólag a helyi fürdőkínálat és a 

kapcsolódó szolgáltatások adták a fő hajtóerőt. Alacsony népességszám mellett az 

egészségturisztikai funkció dominanciájáról beszélhetünk (Michalkó G. – Rátz T. 2011), igazi 

fürdővárosi miliővel, ahol a városi funkciók megjelenése a minőségi egészségturizmusnak 

köszönhetőek. Sárvár és Gyula, mind gazdasági struktúrája, mind történelmi szerepe és a helyi 

funkciók kialakulásának tekintetében eltér bizonyos szintig az előbbi 5 településtől, azonban a 

jelenlegi turisztikai kínálat, a települések jövőképe, lehetőségei, problémái és komplex 

fejlődésüket tekintve ugyanúgy teljes értékűen összehasonlíthatóak a másik 5 településsel. Sárvár 

és Gyula olyan mértékű és minőségű egészségturisztikai fejlődésen ment át, amely révén 

egységesen, a legmagasabb minőséget képviselő fürdővárosi csoport tagjaiként tekinthetünk 
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rájuk. A disszertáció további részében a hét fürdővárosra egységesen a „Nemzetközi jelentőségű 

komplex fürdővárosok” elnevezést használom.  

 

4. ábra: Nemzetközi jelentőségű komplex fürdővárosaink elhelyezkedése és gyógytényezői 

 
(Forrás: OES 2007 alapján szerk.: Köbli Á. – Horváth Z. 2018) 

 

5.4.2. Nemzetközi jelentőségű komplex fürdővárosaink általános jellemzői 

 

A nemzetközi jelentőségű komplex fürdővárosok közös jellemzői, hogy ezek a települések 

különleges feltételekkel és adottságokkal rendelkeznek. 

Az attrakció a gyógyvíz és az erre épülő minőségi szolgáltatások, amelyek egész évben, 

azonos mértékben és minőségben elérhetőek, ezért alig jellemző a szezonalitás. Ennek pozitív 

hatásai vannak a munkaerőpiacon, a turizmusból származó bevételek pedig magasabbak, így egy 

erős és kiegyensúlyozott gazdasági struktúra alakult ki a településeken (Köbli Á. 2015b). A hét 

fürdőváros stabil vendégkörrel rendelkezik. Az egészséges életmód és az alternatív gyógyászat 

egyre nagyobb szerepet kap a nemzetközi turizmusban. Különösen igaz ez a nyugati országokból 

(Németország, Ausztria, Skandináv államok) érkező idősebb, szenior turistákra. Ők a turisztikai 

kereslet mindhárom meghatározó tényezőjével rendelkeznek: szabadidő (hosszabb kezeléseken 

tudnak részt venni), diszkrecionális jövedelem (fizetőképes kereslet) és motiváció 

(leghatékonyabb gyógymódot megtalálni egészségügyi problémáikra, és egészségesen élvezni a 

nyugdíjas, szabad életüket). A szenior korosztály mellett - köszönhetően az egészségtudatos 

életmód terjedésének és a wellness és gyógyászati elemek fokozódó kapcsolódásának - egyre több 

fiatal vendég érkezik preventív, valamint szórakozási, kikapcsolódási céllal a fürdővárosokba. 
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Az egészségturizmusban a folyamatosan változó piacokkal is számolni kell. Az utóbbi években új, 

fizetőképes orosz és cseh vendégkör jelent meg jelentős számban a hazai fürdővárosokban, 

komoly társadalmi-gazdasági hatásokat okozva a településeken. 

A vendégeket a fürdővárosokban hosszú tartózkodási idő jellemzi, amely több 

szempontból is fontos. „Egyrészt azt befolyásolja, hogy milyen kapcsolatot képes a turista 

kialakítani a helyi lakossággal (minél rövidebb a tartózkodási idő, annál nagyobb a felületes 

kapcsolat valószínűsége). Másrészt a desztinációban rövidebb ideig tartózkodó turisták egy főre 

eső költése általában alacsonyabb” (Puczkó L. – Rátz T. 2001). A turisztikai szolgáltatók nagyon 

kedvelik azokat a vendégeket, akik hosszabb időt töltenek el egy adott térségben, hiszen többet is 

költenek, több programon vesznek részt, emellett több idejük van az adott térség megismerésére, 

eljutnak kevésbé ismert attrakciókhoz is. A fürdővárosok esetében a vendégek hosszabb ideig 

maradnak, ezért otthonosabban érzik magukat, tehát jobban vigyáznak a helyi környezetre. 

A fürdővárosok magasabb adóbevételek felett rendelkeznek, amelyet a települési 

környezet folyamatos fejlesztésére, megújítására, gondozására lehet fordítani. Rendezett, tiszta 

település, nagy zöldfelületek és parkok által elegáns és esztétikus városkép alakulhat ki a 

gyógyhelyeken, ami fontos szerepet játszik a város imázsában is. Ezek a települések a 

turizmusnak köszönhetően jutottak városi rangra. A városi cím a vele járó állami támogatás, 

európai uniós pályázatok elnyerésének megnövekedő lehetősége révén segíti az adott település 

egészségturisztikai infrastruktúrájának kiépülését (Michalkó G. -  Rátz T. 2011).  A komplex 

fürdővárosokra jellemző, hogy erősebb, szervesebb kapcsolatban áll a fürdő, a gyógy- és egyéb 

szolgáltatók a város gazdaságával, társadalmával és a helyi közösségekkel, amely a hosszú távú 

fejlődés egyik alapfeltétele. 

Ezeknek a fürdővárosoknak a problémái is hasonlók. A legerősebb negatív hatás a 

termékek és szolgáltatások magas ára, sok fürdővárosban ugyanis a külföldi vendégek 

árszínvonalához vannak az árak igazítva. A zsúfoltság, és a különböző kultúrákhoz köthető 

problémák is megjelennek, illetve hosszútávon probléma lehet a természeti erőforrások túlzott 

igénybevétele. A hét település további komplex jellemzését és a különbségekből és 

hasonlóságokból levonható általános tendenciákat, illetve fejlesztési javaslatokat a következő 

fejezetekben részletesen bemutatom. 
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6. Összehasonlító turisztikai elemzés a hét nemzetközi jelentőségű komplex 

fürdővárosban 
 

A vizsgált hét fürdőváros a turizmus legfontosabb hazai desztinációi közé sorolhatóak, miközben 

egymás komoly versenytársainak is tekinthetőek. Fontos megvizsgálni a kutatásba bevont 

fürdővárosok történeti fejlődését, egészségturisztikai jellemzőit, vendégforgalmi és szálláshelyi-

kapacitás adatait, mivel általános jellegzetességek és egyedi különbségek állapíthatóak meg, mind 

keresleti, mind kínálati szempontból a fürdőhelyek között.  

Abból a szempontból, hogy melyik fürdővárosnak ki tekinthető az igazi versenytársának, 

településenként eltérő megközelítésekkel lehet találkozni. Ennek oka az, hogy különböző 

szempontok alapján kereshetőek a hasonlóságok az egyes fürdőhelyek között. A fejlesztési 

stratégiák és a szakértői interjúk alapján, alapvetően, a nemzetközi piacok tekintetében is 

jelentőséggel rendelkező hazai komplex kínálatú gyógyhelynek a vizsgálatomba bekerült hét 

fürdőváros tekinthető: Hévíz, Hajdúszoboszló, Bük, Sárvár, Zalakaros, Gyula és Harkány. Ezeken 

kívül persze további szempontokat is figyelembe kell venni, például a víz összetételét (az alkáli-

hidrogénkarbonátos gyógyvíz szempontjából például versenytársaknak tekinthető Gyula, 

Zalakaros és Debrecen), a környező települések kínálatát (a Nyugat-Balaton térségében 

versenytársak Hévíz, Zalakaros, Kehidakustány; Baranyában Harkány, Siklós, Szigetvár, 

Magyarhertelend; Vas megyében Sárvár, Bük, Celldömölk, Szentgotthárd).  

A magas minőségű fürdők esetén a nemzetközi fürdővárosok is versenytársnak 

tekinthetőek (Bük és Sárvár esetén a szomszédos burgenlandi fürdők; Hévíz esetén a nagy múltú 

osztrák, német és cseh fürdővárosok, mint Baden-Baden, Bad Ischl vagy Karlovy Vary). A 

fürdővárosok esetén nemcsak a fő attrakció, a fürdő alapján lehet a helyi turizmus adottságait 

megállapítani, hanem komplex turisztikai termékcsomagok szerint is, így például a hasonló 

kulturális és történelmi hagyományokkal és attrakciókkal rendelkező Gyula és Sárvár, illetve Eger 

térsége közvetlen versenytársnak tekinthető a földrajzi távolság ellenére is. A szálláshelyek típusa 

(például ötcsillagos hotel tekintetében versenytárs Sárvár és Hévíz), a települések karaktere 

(Zalakaros és Bük), a célcsoportok minősége (a gyógyszegmens Hévíz, Harkány, Balatonfüred, 

Sopron-Balf esetén), a fejlődés üteme (Sárvár szempontjából Gyula, illetve Eger-Egerszalók-

Demjén hármasa) is összehasonlítási alapot adhat a versenytársak tekintetében. 

A turisztikai piacon elfoglalt helyezési sorrend is jól megmutaja, melyik fürdővárosok 

szempontjából kik a legfontosabb hazai versenytársak. A 11. táblázatban a kereskedelmi 

szálláshelyi vendégéjszakák száma alapján látható a legnépszerűbb 25 magyar település. Ebben a 

rangsorban a vizsgált fürdővárosok kiemelt helyet foglalnak el és jól látható, mely fürdőknek a 

vendégszám alapján kik a legfőbb versenytársai (például Hévíz és Hajdúszoboszló párosa). 

Fontos megfigyelni a belföldi és külföldi vendégéjszakák közötti arányok eltérését. 

Például Zalakaros és Sárvár összesített vendégéjszaka száma hasonló nagyságú, így alapvetően 

versenytársaknak tekinthetőek a hazai egészségturisztikai piacon, de jobban megnézve 

szembetűnő a különbség a két települést illetően, mivel Zalakaros döntően a belföldi, Sárvár pedig 

inkább a külföldi vendégkör tekintetében népszerű. 
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11. táblázat: A legnépszerűbb hazai települések 2017-ben (kiemelve a vizsgált hét fürdőváros) 

2017. Település 
Vendégéjszakák száma 

a kereskedelmi 
szálláshelyeken (db) 

Külföldi vendégéjszakák 
száma a kereskedelmi 
szálláshelyeken (db) 

Belföldi vendégéjszakák 
száma a kereskedelmi 
szálláshelyeken (db) 

1. Budapest 10 000 936 8 817 444 1 183 492 
2. Hévíz 1 130 157 697 162 432 995 
3. Hajdúszoboszló 976 478 348 369 628 109 
4. Bük 741 518 452 269 289 249 
5. Siófok 706 774 239 968 466 806 
6. Balatonfüred 693 562 272 785 420 777 
7. Zalakaros 553 678 133 737 419 941 
8. Sárvár 484 142 291 162 192 980 
9. Eger 440 180 126 348 313 832 
10. Győr 418 163 210 818 207 345 
11. Szeged 411 809 133 696 278 113 
12. Miskolc 390 547 79 517 311 030 
13. Gyula 380 358 47 006 333 352 
14. Debrecen 373 224 123 442 249 782 
15. Sopron 366 172 91 824 274 348 
16. Visegrád 255 282 30 270 225 012 
17. Pécs 239 519 62 077 177 442 
18. Keszthely 223 674 69 287 154 387 
19. Kecskemét 219 734 102 388 117 346 
20. Gyöngyös 205 163 23 820 181 343 
21. Egerszalók 201 266 20 812 180 454 
22. Zamárdi 191 767 76 921 114 846 
23. Harkány 183 888 55 504 128 384 
24. Nyíregyháza 179 595 59 800 119 795 
25. Balatonszemes 170 157 40 195 129 962 

(Forrás: KSH 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018)  
 
Harkány a vendégforgalmi adatai alapján nem lenne jelenleg fő versenytársa a vizsgált másik hat 

fürdőhelynek, miközben történelmi gyógyhelyi szerepe és a helyi gyógyvíz speciális adottságai és 

fejlesztési lehetőségei révén egyértelműen a vizsgált fürdővárosok között a helye. Az előzőekben 

bemutatott sokféle tényező is jól mutatja, annak a ténye, hogy mely fürdőváros, kiket tekint fő 

hazai és nemzetközi versenytársának, sok szempont együttes hatása révén állapítható meg. A 

disszertációban bemutatott turisztikai és települési jellemzők, illetve fürdővárosi fejlesztések 

tekintetében a hét vizsgált fürdő egyértelműen hasonló adottságokkal rendelkezik, így alapvetően 

egymás versenytársainak tekinthetőek. A „versenytárs” szemlélet helyett azonban, mint az 

egészségturizmus hazai vezető települései között, sokkal inkább a partneri kapcsolat kialakítása 

szükséges, amelynek hatóköre térségi, regionális és országos szinten is elképzelhető. 
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6.1. Fürdővárosi történet, fürdőfejlődés 

 

A jelenlegi turisztikai kínálat és vendégforgalmi jellegzetességek megértése céljából, szükséges a 

hét vizsgált fürdőváros rövid fürdő- és településtörténeti jellemzése. A fürdővárosok bemutatási 

sorrendje az egészségturizmus és a fürdő történeti jelentősége alapján került meghatározásra. 

 

Hévíz 

 

Hévízen a turizmus alapját a világhírű és egyedülálló Hévízi-tó, és az arra épülő gyógyturisztikai 

szolgáltatások adják. A tó 44 400 négyzetméter vízfelületű, a világ legnagyobb természetes meleg 

vizű, biológiailag aktív gyógytava. A gyógyvíz a 38 méter mélyen lévő forráskráterből tör fel, 

átlagos nyári hőmérséklete 33-35 °C, de télen sem süllyed 23 °C alá, így egész évben alkalmas 

szabadtéri fürdésre (Hévíz IVS, 2008). A víz kénes, alkáli-hidrogénkarbonátos, enyhén radioaktív 

hatóanyagokat tartalmaz, amely elsődlegesen különféle reumatikus, mozgásszervi, izom és 

idegrendszeri megbetegedéseket, nőgyógyászati bántalmakat tud gyógyítani (heviz.hu). A víz 

kedvező hatásait már a római korban felismerték, erre utalnak a búvárok által az 1980-as évek 

elején a tóból gyűjtött pénzérmék és a tó környékén talált, Jupiternek szentelt oltárkő, illetve a 

város északi részén feltárt római kori villa maradványai. Hévíz első írásos említése egy 1328-ból 

származó oklevélben történik, amikor a települést locus vulgarites Hewyz dictus-ként említik. Az 

első tanulmány a tóról 1769-ben jelent meg, amely Szláby Ferenc munkája. A II. József-féle 1783. 

évi, első katonai felmérés térképén a "meleg, kénes tó" megjelöléssel illették a hévízi tavat, a 

belőle kivezető malomér pedig "Hévíz - patak" néven szerepelt (Szántó I. 1980). 

A fürdőkultúra kialakításában a legnagyobb szerepet a Festetics család játszotta, akiknek a 

birtokába került a 18. század közepén a forrás és környéke. Fürdőtelepet 1795-ben, gróf Festetics 

Györgynek, a terület birtokosának kezdeményezésére alakítottak ki. Jelentős fejlődés az 1857-58. 

évi tagosítás, illetve a veszprémi püspökség és Festetics Tasziló gróf közötti csereszerződés 

következtében ment végbe (Szántó I. 1980). Ennek köszönhetően az uradalom, építésre alkalmas 

területhez jutott, ahol kiépítette az úgynevezett “Új-telepet”. 1871-ig a tó közelében hét ház épült 

meg, amelyek közül a “Hetes ház” ma is felújítva, négycsillagos szállodaként üzemel (2. kép). 

 

2. kép: A „Hetes ház”egykoron és napjainkban 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: gallery.hungaricana.hu 1907, Köbli Á. 2015) 
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1898-ban Lovassy Sándor keszthelyi gazdasági akadémiai tanárnak köszönhetően indiai vörös 

tavirózsák kerültek a tóba. A virág ma is meghatározó látványossága Hévíznek, amely a város 

jelképévé vált. 1905-ben a fürdő haszonbérleti joga átkerült a keszthelyi Reischl Vencel sörgyáros 

tulajdonába, aki folytatta a már megkezdett fejlesztéseket (Szántó E. 1993). Az építkezéseknek 

köszönhetően a fürdőtelep egyre látogatottabb lett és országos hírnévre tett szert. 1907-ben 

felépült az első hévízi szanatórium: a „Hévíz Szanatórium és Gyógyszálloda”, ekkor alakult ki a 

jellegzetes kéttornyú fürdőbejárat is. 1911-ben Schulhof Vilmos megalapította a Zander-

gyógyintézetet, ahol gyógygimnasztikával gyógyították a betegeket (heviz.hu). A fejlődés 

elismeréseként 1911-ben Hévízt gyógyfürdő jellegű településnek nyilvánították. 1912-ben már 

5500 fürdővendégről írnak a korabeli dokumentumok. A  két világháború között Hévíz 

jelentősége folyamatosan nőtt, mivel a trianoni békekötés miatt elcsatolták a legjelentősebb 

fürdőhelyeket is, Hévíz Magyarország egyik legfontosabb fürdőjévé vált (Szarka L. 1993).  

 

3. kép: A boldog békebeli Hévíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Forrás: heviz.hu; egykor.hu) 

 

A háborús években a külföldi vendégek szinte kizárólag Németországból érkeztek, 1944-45-ben 

sok sebesült katonát gyógyítottak a fürdőtelepen. A mai település Hévízszentandrás és Egregy 

községek egyesítéséből jött létre 1946-ban (Szántó E. 2008) A szocializmus éveiben nagy 

változások történtek, 1948-ban Hévízfürdőt államosították és a régi szállodákat szakszervezeti 

üdülőkké alakították. A külföldiek száma eleinte lecsökkent, és szakszervezeti beutaltak adták a 

vendégek többségét. Ezekben az években fektették le a híres hévízi gyógyászat alapjait, Dr. Moll 

Károly elsőként alkalmazta a víz alatti húzatásos súlyfürdőt technikáját, ami a mai napig Hévíz 

jelentős gyógyászati kezelésének számít (Szántó E. 1993).  

1952. január 1-jén a fürdőtelep épületeiben létrehozták a Hévízi Állami 

Gyógyfürdőkórházat, amely ma a Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház. 

Ennek köszönhetően Hévíz lett az ország legnagyobb mozgásszervi reumás megbetegedéseket 

gyógyító fürdőhelye. 

1968 után Magyarország, mint a „legvidámabb barakk” szerepelt a köztudatban és 

Hévízen is megnőtt a külföldiek száma. Az 1970-es években elkezdődött új szálláshelyek építése 

(Hotel Thermal Hévíz, 1972), illetve a Tófürdő újjáépítése és korszerűsítése, azonban 1986 
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márciusában a hévízi fedett Tófürdő központi faépülete kigyulladt és nagy része leégett. A 

helyreállítás hosszú éveket vett igénybe (Szántó E. 1993). 

A rendszerváltás utáni időszakban, a 1990-es években Hévízen a német-osztrák a fő 

külföldi vendégkör. Ebben az időszakban a magánszálláshelyek is nagyon népszerűek, sok a 

visszajáró mellett nagyon sok az új vendég, akik Magyarországra, mint egy eddig elzárt, érdekes 

desztinációra kíváncsiak. A kilencvenes évek minden eddiginél nagyobb fejlődét hozott a 

településnek, sok új vendéglátóhely és szálloda épült. Hévíz 1992. május elsején kapta meg a 

városi címet.  

Az utóbbi idők fürdőfejlesztései az itt gyógyuló betegek ellátás-színvonalának növelését 

célozták meg. A Tófürdő rekonstrukciója során felújították a fürdőépületeket és megváltozott a 

hasznosítási funkció is. A tó közepén lévő téliesített épületből az öltözők kikerültek a déli, illetve 

a nyugati oldalon lévő bejáratokhoz, ezáltal a tó közepén egy 2 500 négyzetméteres fürdőház jött 

létre (Hévíz VTK, 2015). Jelenleg Hévíz Magyarország legkedveltebb, az év minden szakában 

látogatott, dinamikusan fejlődő fürdővárosa, ahol az egész település fejlődését a minőségi 

egészségturizmus szerepe határozza meg. 

 

4. kép: Hévíz Tófürdő napjainkban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Forrás: Köbli Á. felvétele 2017) 

 

Harkány 

 

Harkány a Dunántúl déli részén, a Villányi-hegység és a Dráva-folyó között, a folyó völgyében 

fekszik. Harkány hírnevét az Európában egyedülálló gyógyvízösszetételének köszönheti, ugyanis 

a harkányi víz segítségével a psoriasisban (pikkelysömör) szenvedő betegek nagymértékben 

gyógyíthatóak. 

Harkány történetét tekintve római kori épületmaradványokat is találtak a településen. Az 

első említése 1323-ból származik, egy Anjou-kori okmányban Harkan néven. A harkányi víz 

török kori ismertségére írásos bizonyítékok nincsenek, de egy XVIII. századi uradalmi 

térképvázlaton "Büdösrét", "Büdöstó", majd ennek helyén "Büdöski Fürdő", "Büdöskő 
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Forráshely" elnevezések találhatóak, amelyek régi forrásfeltörésekre utalnak az itt élők elnevezése 

szerint (turizmus.harkany.hu). 

A gyógyvíz és gyógyforrás hivatalos felfedezése 1823-ban történt meg, a terület birtokosa, 

gróf Batthyányi Antal kezdte meg a fürdő építését 1824-ben. Az első fürdőszezon is ebben az 

évben volt, 1400 fürdőző használta már az új harkányi fürdőt. A fürdő környéke gyorsan fejlődni 

kezdett, 1825-ben Patkovics József, "harkányi szegény alapot” hozott létre, hogy a nincstelen 

betegek is gyógyuláshoz juthassanak. A földbirtokos 1828-ban 28 szobából álló szállót és 12 

fürdőhelyiséget építtetett (Szita L. 1986).  

1844-re épült meg az első, a korabeli írások alapján a maga korában Magyarország 

legszebb fürdőháza, ahol 24 márvány kádfürdő volt található. Ekkor alakították ki a közel 40 

holdas parkot, amelyet díszfákkal, cserjékkel telepítettek be és szobrokkal díszítettek (Szita L. 

1986).  

A fürdő fejlődése hatással volt Harkány település-szerkezetének átalakulására is. A 

Batthyányiak a fürdőháztól nyugatra eső telkeket az uradalom tisztségviselői számára engedték át 

olcsó áron, a területen szép házak épültek, és ezzel együtt elindult a polgárosodás a településen. 

Az 1848-49-es szabadságharc után a fürdő 1860-ban tudott tovább fejlődni, amikor a 

közkegyelemben részesült Batthyány család ismét tulajdonosává vált. A harkányi gyógykórház 

jelenlegi névadója, Zsigmondy Vilmos 1866-ban és 1887-ben két kutat fúratott, amely révén 33 

méteres mélységből 62 °C-os, illetve 54 méter mélyről 70 °C-os vizet hoztak a felszínre (Szita L. 

1986). Than Károly egyetemi kémiatanár elvégezte a gyógyvíz elemzését. Harkány népszerűsége 

folyamatosan növekedett, a két világháború között megépült a mai szállodasor elődje, a Rudolf 

Szállóval (ma Baranya Hotel), az OTI-val (Országos Társadalombiztosítási Intézet, a mai Thermal 

Hotel Harkány). Harkány igazi minőségi és népszerű hazai gyógyfürdőhellyé vált.  

 

5. kép: Harkány-gyógyfürdő az 1930-as években – Ilona-fürdő és Luzató-fürdő  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Forrás: darabanth.hu; termalfurdo.cafeblog.hu) 

 

A város híres volt fürdője mellett gyönyörű parkjáról, a vendégek szórakoztatására rendezett 

mindennapi hangversenyekről. A településen egyre többen kezdtek foglalkozni szobakiadással, 

módos polgárházak épültek. Harkány turisztikai központtá vált, a nyári szezonban innen indult 
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minden nap omnibusz a Dráva partjára, és a máriagyűdi kegyhelyre érkezők is felkeresték 

Harkányt. A fürdő 1933-ban elnyerte a gyógyfürdő rangot. 

A II. világháború során Harkány sok kárt szenvedett, a fürdő épületei rossz állapotba 

kerültek. A károk helyrehozatala csak 1954-ben kezdődött el. Ez a harkányi fürdő történetének új 

korszakát indította el. 1955-ben megalapították a reumakórházat, a kórház orvosai pedig 

felismerték a kénes víz psoriasis tünetmentesítő képességét, valamint a krónikus nőgyógyászati 

gyulladásokra kifejtett gyógyító hatását. 1958-ban, elsőként a fürdővárosok között, Harkány 

gyógyhelyi címet szerzett. Az 1980-as évektől a magyarországi gyógyhelyek között vezető 

szerepet töltött be. A város forgalma meghaladta az évi 2 millió vendégéjszakát (Harkány ITS, 

2017).   

A sikernek a kilencvenes évek eleji történelmi fordulatok vetettek véget. Az akkori 

jugoszláv határ közvetlen közelében fekvő fürdőváros megszenvedte a délszláv háború negatív 

hatásait. A bombázások tisztán hallatszottak a településen, amely révén a vendégek nagy része, 

főleg a külföldiek (németek) egyik napról a másikra eltűntek Harkányról. Az ezt követő zavaros 

időszak után nem sikerült magára találni a városnak, mivel a fürdőfejlesztések első nagy 

hullámából sem sikerült eredményesen részesülnie. A vendégkör folyamatos visszaesése lett 

jellemző, mind a fürdő, mind a települési infrastruktúra színvonala sokat romlott.  

Harkány 1999-ben lett város, a fürdő 2003-ban megújult, 2007-ben pedig létrejött a 

Harkányi Rehabilitációs Központ. Ennek ellenére a negatív spirál folytatódott, elhibázott 

szemlélet, nem megfelelő hatékonyságú tervezés hiánya miatt a kedvezőtlen folyamatok 

megállítása csak a 2010-es évek elejére tehető, miközben Harkány szerepe addigra jelentősen 

visszaesett országos és nemzetközi szinten. Az utóbbi években a térségi versenytársaival (Siklós) 

is jelentős küzdelmeket folytat. Az új fejlesztések és települési szemlélet, a kitűzött minőségi 

fejlesztési irány remélhetőleg újra megteremti azt a színvonalas egészségturizmus és települési 

fejlődést, aminek révén Harkány vendégszám tekintetében is fő versenytársa lehet a többi vizsgált 

desztinációnak. 

 

6. kép: Harkányi napjainkban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele, 2017.) 
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Hajdúszoboszló 

 

Hajdúszoboszló első írásos említése Szoboszló néven 1075-ből származik, I. Géza 

adományleveléből. Bocskai István hajdúkkal telepítette be a várost 1606-ban, innen kapta az 

eredetileg szláv eredetű településnév a „hajdú” előtagot, bár maga ez az elnevezés csak a 19. 

században terjedt el széleskörűen (Juhász I. – Kun K. 1981). 

A város és a fürdő életének meghatározó dátuma 1925. október 25.-e, amikor a Pávai 

Vajna Ferenc geológus vezette kutatócsapat, akiknek célja szénhidrogének keresése volt a 

térségben, 1091 méter mélységből származó, 73 °C-os termálvízre talált. A szabadon folyó 

vízben a férfiak fürdeni, az asszonyok mosni kezdtek és hamar felfedezték a víz jótékony 

hatásait. Elemzések révén kiderült, hogy a víz kiváló a különféle reumatikus betegsége 

gyógyítására, így tömegesen kezdtek zarándokolni a területre. A kutatások bebizonyították, 

hogy a mélyfúrásból jódos, brómos, konyhasós, hidrogénkarbonátos termálvíz tört fel, 

amelynek alkalmasnak bizonyult az ízületi, idegrendszeri, izom, érrendszeri, bőrgyógyászati 

és nőgyógyászati problémák bizonyos fajtáinak kezelésére (hungarospa.hu).  

 

7. kép: Hajdúszoboszló a hőforrás felfedezésekor, 1925-ben 

 
(Forrás: termalonline.hu) 

 

1927. július 26-án megnyílt a fövényfürdő és Hajdúszoboszló hamar nagy népszerűségre tett 

szert. Hajdúszoboszló híres volt arról, hogy 1937-ben itt nyitották meg Magyarország első és 

sokáig egyetlen hullámmedencéjét. Az elfolyó víz hasznosítására 1939-ben csónakázótavat 

létesítettek, 1941-ben kádfürdő, 1942-ben pezsgőfürdő színesítette a kínálatot (Juhász I. – 

Kun K. 1981). 1938-ban az 1.-es számú kút gyógyvízzé minősítése történt meg, 1946-ban 

pedig a gyógyfürdő minősítést kapta meg a fürdő.  

A szocializmus éveiben folytatódtak a jelentős fejlesztések, akkoriban mind a megyei 

tanács, mind a helyi irányítás és központi vízügyi hatóság odafigyelt Hajdúszoboszló 

fejlődésére. Felépültek a szakszervezeti szállodák, amelyek nagy lendületet adtak a város 
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turizmusának és máig megalapozzák turisztikai szuprastruktúráját. 1975-ben gyógyhelyi 

minősítést kapott a város.  

A rendszerváltás után 1991-ben az önkormányzat részvénytársasággá alakította 

fürdőjét, amelynek azóta is többségi tulajdonosa. 1992-ben átadták az Árpád Uszodát, 

a  kilencvenes évek közepén pedig megkezdődött az ásványvíz-palackozás és saját kempinget 

építettek. 1996-tól folyamatosan bővült a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő. 1996-ban nyílt meg a 

fürdő gyógyszanatóriuma a Hotel Thermál Terápia. A Délibáb és a Silver Hotelben egy-egy 

új terápia üzemeltetését vette át a fürdő, amelyek a gyógykezelések további bővítését tették 

lehetővé. 1998-ban elkészült az új, modern termálfürdő-épület majd 2000-ben 

Magyarországon elsőként létesült vízi szórakoztató központ csúszdaparkkal, a 

hajdúszoboszlói Aquapark.  A Széchenyi terv támogatásának köszönhetően egy 2,5 milliárdos 

beruházás zajlott le 2001-2002-ben, amelynek során teljesen megújult a strand, bővült az 

Aquapark, az uszodában pedig új tanmedence, gyógymedencék és szauna létesült 

(hungarospa.hu). 2004-ben több mint ezer négyzetméteres, modern gépsorokkal felszerelt új 

ásványvíz palackozóüzem létesült.  

2008-ban indult el Hajdúszoboszló történetének legnagyobb turisztikai beruházása, a 

2010-ben átadott Aqua-Palace fedett élményfürdő kivitelezése. A 4,8 milliárd forint 

összértékű kiemelt projekt 2,25 milliárd forint európai uniós támogatással készült el. Az új 

létesítmény legfontosabb célja a szolgáltatás-kínálat további bővítése,  illetve a nyári szezon 

meghosszabbítása volt.  Az Aqua-Palace 15 ezer négyzetméter alapterületen, 1600 

négyzetméter vízfelülettel, egyszerre 1000 fő befogadására  alkalmas (hungarospa.hu). 2014-

ben megújult és egy új szárnnyal bővült a gyógyfürdő termálcsarnoka, miközben extrém 

zónával bővült az Aquapark, ahol 6 új óriáscsúszda és mászófal létesült. Eközben 

Hajdúszoboszló városa is folyamatosan fejlődött és az egyik legfontosabb hazai desztinációvá 

vált. 

 

8. kép: Hajdúszoboszló fürdője napjainkban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Forrás: Köbli Á. felvétele, 2017) 
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Bük 

 

A település területe már a bronzkortól lakott volt. A honfoglaló magyarok is megtelepedtek itt a 

X. század elején. Első temploma a XII. században épült, a települést 1265-ben Byk néven említik 

először (Németh S. 2015). A 15. században már három Bük (Alsó-Bük, Mankó-Bük és Felsö-

Bük) nevű falu is létezett egymás mellett. A 14. században a Büki család volt a legismertebb a 

térségben, majd a 16. század közepén került Alsóbük a gróf Cseszneky család tulajdonába (Csapó 

T. 2016). A későbbi századok során a Mankóbüki Horváth és a Felsőbüki Nagy család emelkedett 

ki leginkább az itteni nemes családok közül. A reformkor egyik legnevesebb országgyűlési 

szónoka Felsőbüki Nagy Pál volt. Az 1825-ös országgyűlésen elmondott nagy hatású beszédének 

hatására jött létre Széchenyi István kezdeményezésére a Magyar Tudományos Akadémia, 

amelynek ő is tagja lett. 

A település életében nagy fejlődést hozott a vasútvonal kiépülése 1865-ben, ennek 

köszönhetően 1869-ben megindult a termelés a cukorgyárban. 1902-ben a három Bük nevű falu - 

Alsó-, Közép- és Felsőbük - Bük nagyközség néven egyesült. 1917-ben nagy csapás érte a 

települést a cukorgyár leégésével, amelyet már nem építettek újjá. Ennek is köszönhető, hogy 

ezután tömeges elvándorlás kezdődött a községből. Az 1950-es megyerendezés során Büköt a 

korábbi Csepregi járás több településével együtt Vas megyéhez csatolták (Csapó T. 2016). 

Az 1950-es években folytatott kőolajkutató-fúrások eredményeként 1957-ben termálvizet 

találtak a település határában, 1282 méter mélyről, 65-70 méteres vízoszlop tört a felszínre, 

amelynek hőmérséklete 58 °C volt (Bernáth L. 2014). A szabadon engedett víz 70 méter magasra, 

gejzírként lövellt fel. Az értékes víz a közeli Répce folyóba vezető árokban folyt és az 

úgynevezett "árokfürdőzés" gyorsan népszerű lett a környék lakossága körében. Az első 

gyógyvizes medence 1962-ben kezdte meg működését idényjelleggel. A fürdő ezután 

folyamatosan bővülni kezdett, új medencék és kiszolgáló létesítmények épültek a területen. 1972-

től üzemel a fedett fürdő, amely 1973-ban megkapta a gyógyfürdő minősítést, így ennek 

hatásaként a 70-es évektől kezdődően Bükfürdő nemzetközi jelentőségű üdülőhellyé vált (Németh 

S. 2016). 

9. kép: A büki gyógyvíz hetven méter magas feltörése 

 
 (Forrás: Bernáth L. 1961. január 24-ei felvétele, arcanum.hu) 
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1979-ben gyógyhelyi minősítést kapott, miközben felépültek a jelentős szálláshelyek, kempingek. 

Bükfürdő területe parkosítva, virágosítva lett. A fürdő területén végbemenő fejlődés jelentős 

változásokat hozott a település életében is. A lakosság fogyása megállt, majd emelkedni kezdett. 

A lakosság foglalkoztatási szerkezete is megváltozott, míg az 1940-es években a lakosság 70 

százaléka mezőgazdaságból élt, ez folyamatosan átalakult és a szolgáltatások vették át a 

főszerepet. A település egész területén panziók, kempingek, üzletek és vendéglők nyíltak. A 

korábbinál jóval több és nagyobb ház épült, a meglévőket pedig bővítették.  

A fürdő a következő évtizedekben folyamatosan és látványosan bővült. 2001-2003 között 

a Széchenyi Terv segítségével 1 milliárd forint összeget költöttek felújításokra, ekkor a fürdő új 

arculatot kapott. Napjainkban a 14 hektáron fekvő fürdő 34 medencével, több mint 5200 m2 

vízfelülettel az ország második legnagyobb fürdője (visitbukfurdo.com). Bük települése 2007-ben 

városi címet kapott és a térség vezető településévé nőtte ki magát a turizmus, az ipar, a 

foglalkoztatás és a közszolgáltatások terén is. 

 

10. kép: A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum és városközpont napjainkban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Forrás: Köbli Á. felvétele, 2017) 

 

Gyula 

 

Gyula a vizsgált fürdővárosok közül a legjelentősebb történelmi hagyományokkal bíró település, 

amelynek színes története és a városhoz kapcsolódó örökségek, értékes részét képezik a jelenlegi 

turisztikai kínálatának és a város mindennapjainak.  

A város születése az Árpád-kor végére tehető, akkor Gyulamonostorának hívták. A 

monostor Mária-képéhez messziről érkeztek a zarándokok, emiatt iparosok, kereskedők 

telepedtek le a Körös mentén. Gyula neve először Károly Róbert király 1313-ban kelt két 

oklevelében szerepelt (Implom J. 1968). Az 1390-es években már egy 44 településből álló 

uradalom központja Gyula, választó, valamint vásártartási jogot is kapott. Az uradalmat 1403-tól 

birtokló Maróthy János sokat tett a város fejlődéséért. A Maróthy család kihalása után a királyra 

szállt uradalmat Mátyás király 1482-ben fiának, Corvin Jánosnak ajándékozta, a város pedig 

1484-ben főispáni, alispáni és szolgabírói tisztséget kapott, ezzel a város Békés megye székhelye 

lett és közel 500 évig az is maradt (varosbaratok.hu).  
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1566-ban a gyulai vár és a város török kézre jutott. 1695-ben szabadult fel, de a város lassan tért 

magához, a kuruc szabadságharc bukása után a térséget Harruckern János György kapta az osztrák 

császári udvartól. A környékről katolikus és református magyar családok érkeztek, majd 1724-ben 

a Rajna vidékéről németeket is telepített a városba az új földesúr, akik létrehozták Német-Gyulát, 

amely 123 éven át önálló városként létezett. A román családok egy része a kastélyban vállalt 

szolgálatot és letelepedett a közelben, így született meg a gyulai Miklós város, vagyis 

Románváros.  

A város ezután gyorsan fejlődött, megépültek az első kőhidak. A Körös áradása miatt 

1816-ban és 1843-ban több száz ház dőlt össze. Az 1867-es kiegyezés után fejlődésnek indult a 

gazdaság, 1866-ban felépült az első gőzmalom. 1872-ben megszűntek a céhek, helyettük 

gyufagyár, számos szövetkezet, részvénytársaság alakult. A vállalkozások közül a legjelentősebb 

az 1900-ban alapított harisnyagyár, amely az Osztrák–Magyar Monarchia legnagyobb 

harisnyagyárának számított. A pénzintézetek is megjelentek a városban, az 1858-ban átadott pest–

aradi vasútvonal viszont elkerülte Gyulát, a közlekedési csomópont így Békés megyében 

Békéscsaba lett. A fejlődés mégsem szakadt meg Gyulán, a 19. század végén és a 20. század 

elején épültek fel a város meghatározó köz- és magánépületei (Implom J. 1968). 

A trianoni békeszerződés a város számára is tragikus következményekkel járt, Gyula a 

gazdasági vonzáskörzetébe tartozó 30 település közül 26-ot elveszített, a magyar–román határt a 

várostól csupán 4 km-re húzták meg. Ezután több országos jelentőségű intézmény jelent meg a 

településen, megyei kórház, tüdőszanatórium. Két kiváló hentesmesternek köszönhetően pedig 

világhírű lett a gyulai kolbász, aminek folytatásaként az 1970-es években nagyüzemmé fejlődött a 

gyulai hentesipar, 1978-ban létrejött a Gyulai Húskombinát (varosbaratok.hu). Az 1950-es évek 

nemcsak a politikai változások miatt jelentettek válságos időszakot a városnak. 1950-ben a 

megyeszékhelyi rangot Gyuláról áthelyezték Békéscsabára. Mégis képes volt a város a 

megújulásra, amelyhez a fürdő fejlődése is nagyban hozzájárult. 

Gyula nagyon jelentős fürdőtörténeti hagyományokkal rendelkezik, a városnak már a 

török uralom előtt volt hideg vizes fürdője, és 1518-ban oklevél rendelkezett arról, hogy azt a 

plébánosnak kell rendben tartania. A török időkben természetesen felvirágzott a fürdőkultúra, 

Evlia Cselebi török utazó Gyulán már 11 fürdőről tett említést. 1722-ben Franz Rosenfeld 

metszetén pedig már ábrázolta is a török fürdőt (varfurdo.hu). A törökök utáni korszak 

leghosszabban működő gyulai gőzfürdőjét Popp Alajos építette 1887-ben, itt 12 kád és egy artézi 

kútról táplált közös medence is várta a fürdőzőket, ahol külön kellett fürdeniük a hölgyeknek és az 

uraknak. 1930-ban megépült a Partfürdő, amely az Élővíz-csatornából szádfallal lekerített 60 x 12 

méteres partszakasz volt (varfurdo.hu).  

Ezután felmerült egy mélyfúrású kút ötlete és 1942-ben a kastélykertben létrehozandó üdülőtelep 

és gyógyfürdő céljára az Almásy-család megalapította a Gyulai Fürdő és Üdülő 

Részvénytársaságot. Az 1943-ban megkezdett kivitelezés, amelynek sem a korszak (háború, majd 

államosítás), sem a szakmai kivitelezés minősége nem kedvezett, így többször meg kellett 

szakítani a kútfúrást. 1948-ban újra folytatták a munkálatot, hiszen addigra már túl sok energiát és 

pénzt fektettek bele és végül 1 138 méter mélységből percenként 30 liternyi 29 °C-os víz „tört” 
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fel, amelyhez medence is épült, a helyiek pedig „Abaházi bácsi bütyökáztatója” néven kezdték el 

emlegetni a nem túl szerencsés beruházást (varfurdo.hu). Legfőbb haszna az volt, hogy 

fenntartotta a helyiek reményét azt illetően, hogy minőségi gyógyvíz található a területen. Így 

folytatták a keresést és 1957-ben a Városi Tanács határozatot hozott a gyógyfürdő létesítéséről, 

egy évvel később megkezdődött a mélyfúrás a Lovarda szomszédságában. A ma ismert gyulai 

alkáli-hidrogén-karbonátos termálvíz 1958 szeptemberében tört fel, és 1959-ben megnyílt a 

Gyulai Várfürdő. Az első termálmedencét az egykori Partfürdő medencéjének átépítésével hozták 

létre.  

1965-re elkészült a Lovarda és a téli fürdő, a folyamatos bővülés és vendégkör növekedés 

hatásaként pedig 1971-ben gyógyfürdővé nyilvánították. A hetvenes évek a fürdő aranykorának 

számított, 1972-ben beüzemelték az V. számú termálkutat is, és átadták az 50 méteres uszodát, és 

Gyula volt az ország első városa, ahol bevezették a minden gyermek számára kötelező 

úszásoktatást. 

 

11. kép: A gyulai Várfürdő az 1970-es években: Lovarda és Strandbüfé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Forrás: gyulaanno.hu) 

1984-ben, hosszú évtizedekig utolsóként kapott gyógyhelyi minősítést kapott a fürdő környezete. 

Eközben a városrész turisztikai infrastruktúrája folyamatosan fejlődött, új szálláshelyek és 

éttermek nyíltak. Az 1990-es években jelentős fejlődés a fürdőt tekintve nem történt, majd a 

Széchenyi I. projekt keretében került sor a gyógymedencék felújítására, a fűtésrendszer 

modernizálására, a kupolás fedett fürdőt helyét pedig forgatott vizű wellness fürdő vette át. 

Kialakították a gyermek viziparadicsomot, a csúszdás medencét, kamikaze és óriás csúszdával 

(varfurdo.hu). 

A Várfürdő legnagyobb mértékű beruházásaként épült fel 2013 karácsonyára az új családi 

élményfürdő, az AquaPalota, amely különleges családbarát szolgáltatásaival és környezettudatos 

műszaki megoldásaival teljessé tette a fürdő kínálatát. Gyula egészségturisztikai szerepe 

kiegészülve a kulturális, gasztronómiai és sportkínálatával igazán komplex jelentőségű a hazai 

desztinációk között, miközben a város infrastrukturális fejlődése is a vonzó, turistabarát 

megjelenést szolgálta (szökőkutak, belváros felújítása). 
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12. kép: A Gyulai Várfürdő és a fürdőváros napjainkban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Forrás: Köbli Á. felvétele,2017) 

 

Zalakaros  

 

Zalakaros első említése 1254-ből származik Korus néven. Ekkor a faluban földdel rendelkező, 

magyar ajkú várszolgák éltek. A török idők komoly nehézségeket okoztak és a település lakossága 

szinte teljes mértékben elfogyott.  A települése fejlődése a 19. század végi, elsősorban a Déli 

Vasút megépítéséhez köthető lecsapolásokat követően indult meg jelentősen. Zalakaros 

gazdaságában mindig is kiemelkedő szerepet játszott a szőlőművelés és a bortermelés, az 

állattenyésztés. A település túlélte a tatár és a török pusztítását, a két világháborút, azonban 

kritikus folyamatok indultak be az 1950-es, 60-as években. Zalakaros az egyik legkisebb település 

volt a térségben, amelynek lakosságszáma folyamatosan csökkent (Lovász Gy. et al. 2000). 

A település felvirágozása egyértelműen a fürdő kiépüléséhez köthető. 1962-ben a zalai 

szénhidrogén kutatások során forró termálvizet találtak a településen. 1965-ben megnyílt a fürdő, 

a település pedig óriási fejlődésen ment keresztül, a falu és az üdülőterület fejlesztését és 

rendezését szolgáló tervek 1969-70-ben el is készültek (Lovász Gy. et al. 2000). 

Meghatározó volt 1975, amikor átadták a fedett fürdő épületét, így megszűnt a zalakarosi 

fürdő idényjellege, és kialakult a gyógyhatású termálvíz gyógyászati hasznosításának 

alapfeltétele. A következő években folyamatosan bővült tovább a fürdő, újabb medencéket 

építettek, jelentősen megnövelve ezáltal a vízfelületet. 

1978-ban a Gránit Gyógyfürdőt elismert gyógyfürdővé nyilvánították, ugyanebben az 

évben pedig a gyógyhelyi címet is megkapta a település. A gyógyfürdővel párhuzamosan az 

idegenforgalmi szálláshelyek kapacitás is folyamatosan nőtt, új szállodák és magánszálláshelyek 

létesültek a településen. 1983-ban megnyílt a hétszintes SZOT Gyógyüdülő, amelyet földalatti 

átjáró-folyosóval kötöttek össze a gyógyfürdővel (Lovász Gy. et al. 2000). 

Zalakaros 1984-ben kapott nagyközségi rangot, 1990-ben pedig új iskola létesült. A 

fejlődés eredményeként 1997-ben városi rangot kapott a zalai fürdőtelepülés (Szabó G. - Spiegler 

P. 2009). A fürdő újabb bővítései közül kiemelkedő az 1999-es élményfürdő, illetve a 2012-es 

gyermekvilág és a 2013-as családi fürdő fejlesztése. A 2008-as válság hatásaként egy komolyabb 
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vendégszámbeli visszaesés érintette mind a fürdőt, mind a települést, ezután egy minőségi 

fejlődés vette kezdetét a szolgáltatások és a települési infrastruktúra tekintetében is. Zalakaros 

jelenleg Magyarország egyik legkisebb népességszámú városa (2016-ban az 6. legkisebb, KSH 

2017), ahol az egészségturizmus sikerének köszönhetően nagyon magas életminőség várja mind a 

turistákat, mind a helyi lakosságot. 

 

13. kép: Zalakaros fürdőváros napjainkban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele, 2017) 

 

Sárvár 

 

Sárvár városa gazdag történelmi múlttal és erős térségi szereppel rendelkezik. Kr. u. 10-ben a 

térséget a rómaiak hódították meg, és Bassiana néven alapítottak települést mai Sárvártól északra, 

a Gyöngyös torkolatának közelében, ahol a borostyánút átkelt a Rábán. A honfoglalás után a 

magyarok a német támadások ellen a Gyöngyös és a Rába összefolyásánál építettek földvárat, 

amit először 1192-ben említenek (Molnár Z. et al. 2000). Károly Róbert király 1328. május 10-én 

kelt oklevelében említi Sziget települést, azaz Sárvárt, amelyet mezővárosi kiváltságokkal ruház 

fel, ezzel elindítva a települést a városfejlődés útján. 1534-ben a Nádasdy család tulajdona lett a 

vár, és Sárvárt a művelt humanista Nádasdy Tamás az ország egyik kulturális centrumává tette, a 

városban iskolát és nyomdát alapított. 1871-től Sárvárt visszasorolták nagyközséggé, azonban 

városi rangját 1968-ban visszakapta, amikor Sárvárhoz csatolták Rábasömjént, Sitkétől 

Lánkapusztát, Kanotapusztát, Földvárpusztát, Saroltamajort, valamint Ostffyasszonyfa 

vasútállomást és Csényétől Újmajort (Molnár Z. et al. 2000). 

A sárvári fürdő fejlődésének története a 1960-as években kezdődött, 1961-ben a 

kőolajkutatások során találtak rá az értékes erőforrásra. A feltárt termálvíz hasznosítása érdekében 

1968-ban megépült a városi fürdő.  Sárváron kétféle vizet találtak, egyrészt a gyógymedencékben 

található 43 °C-os vizet, amely 1200 méteres mélységből származik, illetve a 83 °C-os, 2000 

méter mélységből feltörő vizet, amely Rábasömjén területén található és nátriumkloridban, a 

hidrogénkarbonátban, a jódban és brómban gazdag (sarvar.hu). Ebből a magas sótartalmú 

gyógyvízből lepárlással állították elő a híres Sárvári Termálkristályt. A gyógyvízre épülő 

idegenforgalom az 1980-as évek elejétől erősödött meg. A fürdő az önkormányzat által alapított 
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Városi Gyógyfürdő és Kemping intézmény részeként üzemelt és átlagban évi 160 ezer látogatót 

fogadott. A jelenlegi fürdő helyén akkoriban egy sportpálya volt található. 1983-ban tették le a 

Danubius Termálszálló alapkövét, ami 1985-ben nyitott meg az osztrák–magyar idegenforgalmi 

együttműködés keretében (sarvar.hu). 

A helyi turizmus új korszakának alapjait a kilencvenes évek végi turizmusfejlesztési 

koncepció adta, ennek eredményeként jelentős fürdőfejlesztési tervek kerültek kidolgozásra. 

Sárvár óriási fejlődése 2001-től kezdődött meg, amikor a Széchenyi Terv forrásai révén, 

kiegészülve az önkormányzat forrásaival megépült a színvonalas Sárvári Gyógy- és Termálfürdő, 

amely összesen 4 milliárd forint összegű beruházással épült meg. A fürdő 2002 decemberében 

nyitott meg és a fürdő fejlődése a város egyéb turisztikai beruházásaira is pozitív hatással volt.  

 

14. kép: A Sárvári Gyógy- és Termálfürdő és az ötcsillagos Spirit Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele, 2017) 

 

2004-ben Sárvár tagja lett az Európai Királyi Fürdővárosok Szövetségének (Royal Spas of 

Europe), miközben megnyílt a VitalMed Hotel, a négycsillagos Bassiana Hotel, 2006-ban felépült 

a Park Inn Hotel, majd átadásra került az új kemping. 2008-ban kezdte meg működését az 

ötcsillagos Spirit Hotel, miközben színvonalas magánszálláshelyek is épültek. 2010-ben kiépült a 

Családi fürdő, a 3 milliárdos beruházás révén egy többgenerációs fürdő és egészségturisztikai 

központ jött létre (Vancsura M. et al. 2015). 

A fürdő sikere a település fejlődésére is kedvező hatással volt, 2012-ben Sárvár, 28 évnyi 

szünet után, egyszerre két városi területét, a fürdőt, illetve az arborétumot is gyógyhellyé tudta 

nyilváníttatni. A fürdő és környezete azóta is új attrakciókkal és szolgáltatásokkal (Kalandpark, 

Csúszdafejlesztés) várja a településre érkező vendégeket. A város folyamatosan fejlődik, amelyet 

a turizmus mellett segít és kedvezően befolyásol a település jelentős ipari kapacitása. 

 

6.2. Fürdővárosi célcsoportok 

 

A nemzetközi jelentőségű komplex fürdővárosok célcsoportjai igen sokszínűek, mind az anyagi 

helyzetük, mind alapvető motivációjuk tekintetében. Az egészséges életmód, egészségmegőrzés, 
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alternatív gyógyászat és élményközpontúság egyre nagyobb szerepet kap a nemzetközi 

turizmusban, mint az utazás motivációja, különösen igaz ez az idősebb, szenior turistákra. 

 A gyógyturizmusban érintett vendégek számára elsősorban a gyógyulás és a kezelések 

minősége, míg a wellness területén a megelőzés és a rekreáció a fő utazási szempont.  Emellett a 

turistáknak egyre alapvetőbb igénye, hogy az egészségmegőrzés szórakoztató és élménnyel 

párosuló kikapcsolódás legyen. A gyógyturisztikai szolgáltatás miatt érkező vendégek számára 

kiemelten fontosak lesznek a helyi víz gyógytényezői, illetve, az erre épülő gyógyszolgáltatások 

(fürdő, gyógyszállodák) (Jónás-Berki M. et al. 2014). A magyar gyógyvizekre általánosan 

jellemző a különböző mozgásszervi, nőgyógyászati, reumatológiai problémák nagyon hatékony 

kezelése, amely helyi specialitásokkal egészülhet ki, mint például Harkány esetében, ahol a fő 

célcsoportot a pikkelysömörös betegségben (psoriasis) szenvedő vendégek adják. 

A szenior korosztály mellett az egészségtudatos életmód terjedése és a wellness és 

gyógyászati elemek szorosabb kapcsolódása miatt, egyre több fiatal vendég érkezik prevenciós, 

megelőző és szórakozási, kikapcsolódási céllal. Itt külön kiemelt figyelmet fordíthatunk a párokra, 

baráti társaságokra, ők az élményelemeket, életmód- és szépségszolgáltatásokat keresik. 

Esetükben a szolgáltatók igyekeznek a test, a lélek és a szellem összhangjának megteremtésére és 

az aktív pihenés ösztönzésére hatni.  

A 7 vizsgált fürdőváros stabil vendégkörrel rendelkezik. A városok célja a vendégkör 

megtartása és a turisztikai szolgáltatások fenntarthatósága. A korszerű, innovatív fejlesztések, az 

egyedi szolgáltatások és programkínálat révén újabb célcsoportok, küldőországok elérése 

lehetséges, miközben a már meglévő és visszatérő vendégkör számára a folyamatos minőségi 

kiszolgálást is biztosítani kell. 

Az Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia (OES 2007), illetve a települési 

Gyógyhelyfejlesztési Stratégiák elemzése alapján általánosan 8 meghatározó kategóriába lehet 

sorolni a fürdővárosokban megjelenő egészségturisztikai célcsoportokat:  

o Gyermekkel érkező családok 

o Egészségmegőrző középkorúak 

o Egészségtudatos idősek 

o Gyógyulni vágyó idősek 

o Műtét utáni rehabilitációra szorulók 

o Aktív fiatalok 

o Szórakozást kereső fiatalok 

o Egészségtudatos fiatalok 

 

Nagyon fontos feladat, hogy a fürdők és a fürdővárosok egymást jól kiegészítő célcsoportokat 

célozzanak meg. Két, meglehetősen eltérő és távoli igényekkel rendelkező célcsoport (például 

gyógyulni vágyó idősek és gyermekes családok egy helyen) azonos térben és időben történő 

kiszolgálása nagyfokú odafigyelést és jól kialakított rendszert igényel. A vizsgált fürdővárosok 

közül leginkább Hajdúszoboszló esetében jellemző ez, de a többi klasszikus gyógyászati profilú 

fürdőhely (Bük, Hévíz, Gyula) is folyamatosan bővíti kínálatát különböző wellness elemekkel, 
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fiatalabb célcsoportokat megcélozva. Ez a városi fejlesztésekre, programkínálatra is hatással van, 

figyelni kell arra, hogy minden célcsoport találjon szabadidejében megfelelő minőségű 

szórakozási és kikapcsolódási lehetőségeket és a megújulás ne menjen a régebbi tradicionális 

vendégkör kárára. 

 

6.3.Vendégforgalmi jellemzők 

 

A stabil vendégkör kialakításában komoly szerepet játszik a gyógyvizek minősége, a 

szálláskínálat, a fürdőváros megközelíthetősége, a helyi szolgáltatások és programlehetőségek, 

valamint az egyéb szakmai és ágazati háttértényezők. Ezeket kiegészíti a fürdővárosok imázsa, a 

marketingtevékenység, valamint a fő küldőpiacok vendégeinek utazási szokásai. A következő 

részben bemutatom a hét vizsgált fürdőváros turizmusának jellemzőit és összehasonlító 

vizsgálatot végzek a vendégszám, a küldőországok, a tartózkodási idő, a szezonalitás, a bevételek 

és a szálláshelystruktúra minősége szempontjából. Bár a hét település egységes és azonos értékek 

mentén elemezhető csoportot alkot, turisztikai teljesítményüket tekintve jelentős eltérések 

tapasztalhatóak és adott településenként különböző trendek, tendenciák fognak megmutatkozni. A 

turisztikai jellemzők alapvetően a KSH nyilvántartásaiból kinyerhető, településszintű turisztikai 

adatokon alapszanak. A fürdővárosokat mindegyik ábrán következetesen ugyanolyan színnel 

jelöltem, ugyanez vonatkozik a különböző küldőország jelöléseire is. A fürdők látogatói 

létszámára vonatkozóan nem mutatok be pontos adatokat, mivel nem mindegyik fürdő állt teljesen 

nyitottan ehhez a kérdéskörhöz, összehasonlítást pedig hiányos adatsorokkal nem kívántam 

bemutatni. 

A fürdővárosok sikeressége elsősorban a vendégéjszakák számával mérhető. Érdekes tény, 

hogy a hazai turisztikai szakma és kutatások is általában csak a kereskedelmi szálláshelyi adatokat 

szokták megjeleníteni, ezek alapján mérik a különböző desztinációk sikerességét. A 

leglátogatottabb hazai települések listáját is a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött 

vendégéjszakák alapján vizsgálják. Ha azonban a kereskedelmi adatokat kibővítjük a 

magánszálláshelyek adataival, akkor az így kapott összesített érték mutatja meg reálisan a turisták 

és az általuk eltöltött vendégéjszakák számát a fürdővárosokban. Ez lesz az a turistalétszám, ami 

befolyásolja az adott település infrastruktúra és szuprastruktúra terheltségét, vagy éppen a 

helyiekre gyakorolt hatásokat.  

Alapvetően az összesített lista, és a kizárólag kereskedelmi szálláshelyi adatokat bemutató 

lista között a sorrendben egy jelentős különbség van, mégpedig Hévíz és Hajdúszoboszló 

helyezése. Hévíz első helye a fürdővárosok között alapvető és meghatározó jelentőségű, több mint 

1 millió kereskedelmi vendégéjszakájával vezető szerepet tölt be a hazai turizmusban. 

Egyedülálló természeti adottságának és az erre épülő gyógyturisztikai szolgáltatásoknak 

köszönheti kimagasló sikerét, ráadásul az 5. ábrán is látható, hogy mennyire kimagasló a külföldi 

kereskedelmi vendégéjszakák száma, ennek óriási hatása van a bevételekre, a város fejlődésére és 

a helyiek életminőségére. Azonban az a tény, hogy Hévíz a legnépszerűbb fürdőváros, csak 

bizonyos megkötések mellett érvényes - úgymond megközelítés kérdése – mivel ha minden 
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vendégéjszakát összesítve vizsgálunk, akkor a meghatározó magánszálláshely struktúrájának 

köszönhetően, Hajdúszoboszló a leglátogatottabb hazai fürdőhely, minimálisan megelőzve Hévíz 

városát. 

 

5. ábra: Összesített vendégéjszaka szám (db) (kereskedelmi szálláshelyi vendégéjszakák és 

magánszálláshelyi vendégéjszakák összevonva) 

 
 (Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A 6. ábrán a kereskedelmi vendégéjszaka számok (db) láthatóak. Hévíz 1 millió vendégéjszakával 

vezeti a hazai vidéki desztinációk rangsorát, őt követi Hajdúszoboszló több mint 930 ezer 

kereskedelmi vendégéjszakával (KSH, 2018). 

 
6. ábra: Kereskedelmi vendégéjszakák száma (db) 2016-ban  

 
 (Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000

Harkány

Gyula

Sárvár

Zalakaros

Bük

Hévíz

Hajdúszoboszló

Kereskedelmi sz. külföldi Kereskedelmi sz. belföldi Magánszállás külföldi Magánszállás belföldi

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000

Harkány

Gyula

Sárvár

Zalakaros

Bük

Hajdúszoboszló

Hévíz



74 
 

A lista harmadik helyén Bük található, amely minőségi gyógyturisztikai hagyományai és kezelései 

mellett folyamatosan nyit a wellness irányzatok felé, és az aktív mozgásformák irányába 

(sportturizmus, golf, kalandpark). Zalakaros és Sárvár közel azonos pozíciót foglal el, azonban 

Sárvár esetén a magasabb kategóriájú szálláshelyek (itt található a legmagasabb minőséget 

képviselő vidéki gyógyszálloda, az 5*-os Spirit Hotel Thermal Spa) és a külföldi vendégkör a 

meghatározó, addig Zalakaros esetén kimagaslóan a belföldi piac jelenléte. 

Az őket követő Gyula esetén is a belföldi kereslet a számottevő, amely az elmúlt években 

jelentősen növekedni kezdett. A legkedvezőtlenebb helyzetben a vendégforgalom alapján 

Harkány található, amely az elmaradó fejlesztések és a kedvezőtlen hatások (délszláv-háború) 

miatt folyamatosan elvesztette egykori kimagasló szerepét a hazai egészségturizmusban, amely 

leginkább a vendégköri adatokban mérhető. 

 

7. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszaka száma 2000-2016 között 

 
 (Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A vendégéjszakák száma 2000 után az összes vizsgált fürdővárosban jelentősen növekedett (7. 

ábra), Harkány kivételével. Harkányban hosszú évekig erős stagnálás volt, majd a 2010-es 

mélypont után (137 758 vendégéjszaka) elindult egy kedvező folyamat (új szálláshelyfejlesztés, 

fürdő megújítása), amely révén 2016-ban újra a 2002-es évek színvonalára ért a vendégéjszakák 

száma. Természetesen ez még mindig jelentősen elmarad a 70-es, 80-as évek kimagasló 

értékeihez képest (közel 2 millió vendégéjszaka, Harkány ITS, 2016), de a tendencia kedvező 

irányt mutat. Fontos, hogy a jövőben megtörténjenek azok az újabb fejlesztések, amelyek 

korlátozták eddig a település fejlődését. A többi fürdőhely vendégéjszaka számában jelentős 

növekedés tapasztalható, amelynek alapvető katalizátora volt a 2000-es évek elején indult 

Széchenyi-Terv fejlesztései. A legjobban ez Sárvár esetében mutatható ki, amely az akkori hazai 

egészségturizmusban nem számított jelentős fürdőnek, azonban a fejlesztések folyamatos és jól 

átgondolt megvalósításának következtében a legjelentősebb szereplők közé lépett elő. Gyula, 

Zalakaros és Bük esetén is egy-egy rövidebb visszaesés után (2008-as gazdasági válság 

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

Hévíz Hajdúszoboszló Bük Zalakaros Sárvár Gyula Harkány



75 
 

hatásaként) növekvő pályára állt a vendégek száma. Hévíz és Hajdúszoboszló között a 

legjelentősebb eltérés 2011-2012-ben volt a vendégéjszakák számát tekintve, azonban az elmúlt 

évek hatásai következményeként (Hévízen a 2012 környékén felfutó orosz vendégkör visszaesése, 

Hajdúszoboszlón az új fürdőfejlesztések hatása) a különbség csökkent és egyelőre állandósulni 

látszik. 

8. ábra: Vendégek száma (fő) a kereskedelmi szálláshelyeken a (2016) 

 
(Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A vendégéjszakák mellett a vendégek száma a másik fontos mutató. A vendégérkezések 

számában jelentős Hajdúszoboszló előnye Hévízzel és a többi fürdővárossal szemben (8. ábra). 

Ez viszont nem jelentkezik a vendégéjszakák számában, ami annak köszönhető, hogy 

Hajdúszoboszló egészségturizmusában sokkal jelentősebb szerepet kap a wellness, amelyhez 

rövidebb tartózkodási idő társul, mint a hosszabb kezeléseket igénylő gyógyturizmusnál. Így 

Hévíz kevesebb vendéggel is több vendégéjszakára, és ehhez társulva magasabb bevételre tud 

szert tenni. Ugyanez mutatkozik meg Bük és Sárvár viszonylatában, Sárváron a rövidebb, 

wellness elemeket tartalmazó utazások jelentősebb szerepet kapnak, mint a kezeléseiről híres Bük 

esetén, amely így több vendégéjszakával rendelkezik. Zalakaros, Gyula és Harkány esetén, ahol 

jelentős a belföldi a vendégkör, számolni kell azzal a ténnyel, hogy a vendégek jelentős része 

OEP-es kezelésekre érkezik, akik bár hosszabb időt töltenek el az adott településeken, mégis 

jelentősen kevesebbet költenek, mint a rövidebb, hosszú hétvégékre érkező fizető szállodai 

vendégek. 

A vendégszám alakulását mutatja be a 9. ábra 2000 és 2016 között. Kimagasló Sárvár 

ugrásszerű, ötszörös növekedése 2007/2008 években, amely az új, minőségi szálláshelyeinek 

köszönhető, a férőhelyek száma 1333-ról 2338-ra emelkedett, (Sárvár ITS, 2014). Bük és 

Hajdúszoboszló esetén is megháromszorozódott a vendégek száma 2000-hez viszonyítva 

napjainkra. Ebben a jelenségben a megváltozott utazási szokások is fontos szerepet játszanak, 

ugyan a tartózkodási idő folyamatosan lerövidül, de ezzel párhuzamosan emelkedik a látogatások 

gyakorisága. Sok vendég egy évben többször is visszalátogat a számára legkedvezőbb 

fürdővárosba, amely statisztikailag növeli a vendégszámot is. 
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9. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek vendégszámának (fő) alakulása 2000-2016 között 

 
 (Forrás: KSH, 2018.alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A belföldi vendégéjszakák számának emelkedése (10. ábra) a fürdővárosok egy részénél 

(Hajdúszoboszló, Hévíz, Zalakaros, Harkány) a különböző belföldi utazási kedvezményeknek 

(Szép-kártya, Erzsébet utalvány) is köszönhető. A belföldi piac jelentős tartalékokkal rendelkezik 

még mindig a hazai egészségturizmusban, így a jelenleg belföldi piac alapján stagnáló 

városokban, mint Bük, Sárvár vagy Gyula is érdemes komoly és célzott hazai 

marketingtevékenységet alkalmazni a vendégszám növelése érdekében. 

 

10. ábra: Belföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 2008 és 2016 között 

 
 (Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

Az egészségturisztikai termék jellege, és a küldőországok utazási szokásai meghatározzák a 

fürdővárosokra jellemző szezonalitás mértékét (11. ábra). Az egészségturizmus a többi turisztikai 

terméktől eltérően sokkal kevésbé mutatja a szezonalitás jegyeit és hozzá kapcsolódó problémáit 

(Jónás-Berki M. et al. 2014). A víz és az egészségturisztikai szolgáltatások egész évben közel 

azonos mértékben elérhetőek, a gyógyturizmusban érintett szenior turisták pedig szabadidő 
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tekintetében sokkal rugalmasabbak. Ennek megfelelően a nemzetközi jelentőségű fürdővárosok 

vendégforgalma szezonálisan kiegyenlítettebb képet mutat. Természetesen a nyári hónapokra 

jellemző a legmagasabb vendégszám (főleg a belföldi turisták szempontjából népszerű fürdőkben) 

de a szezon további részében is viszonylag egyenletes és magas a vendégéjszakák száma. 

 

11. ábra: Kereskedelmi vendégéjszakák (db) szezonalitása (2016) 

 
(Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

Külön érdekes a gyógyturizmusra jellemző késő tavaszi (május) és kora őszi kiugrás (szeptember 

vége-október eleje), amely jól látható Hévíz és Bük esetén is. A minőségi gyógyturizmus és a 

hatékony gyógykezelések tekintetében sokkal kedvező az egyre melegedő nyári hónapok helyett a 

kedvező klímájú, óriási nyári vendégforgalomtól mentes tavaszi és őszi időszakok szerepe, 

amelyet főleg a német vendégkör részesít előnyben. Külön kategóriát képvisel a szezonalitás 

tekintetében Hajdúszoboszló, amely a többi fürdőtől eltérően sokkal erősebben épít a wellness 

szolgáltatásokra, amelyek teljes értékű élvezetére a nyári hónapok a legalkalmasabbak. Ráadásul 

egy nagyon meghatározó belföldi vendégkörrel is rendelkezik a település, így a nyári hónapok, 

kiemelten az augusztusi hétvégék tekintetében elképesztő vendégforgalmi adatokat produkál. 

Ennek előnyei az óriási nyári bevételek, hátrányai a város teljesítési határait elérő embertömeg, a 

helyiek számára okozott zsúfoltság és a szezonális munkahelyek magasabb száma a többi vizsgált 

fürdőhelyhez képest. A belföldi turizmus szerepének erősödésével Hévíz és Zalakaros nyári 

terheltsége is évről-évre növekszik. 

 

6.4. Külföldi vendégkörök megoszlása 

 

A fürdővárosok eltérő mértékben vonzóak a belföldi és a külföldi turisták számára. Míg három 

nyugat-magyarországi fürdő esetében (Hévíz, Bük, Sárvár) a külföldi piac a meghatározó, a másik 
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4 fürdővárosban (Hajdúszoboszló, Zalakaros, Gyula, Harkány) eltérő arányokkal, de a magyar 

piac a jelentősebb (12. ábra).  

A külföldi vendégkör száma és nemzetiségi összetétele kiemelten fontos a 

fürdővárosokban, mivel a külföldiek általában hosszabb ideig tartózkodnak az adott településeken, 

és a fizetési hajlandóságuk is magasabb, mint a belföldi turistáké (Puczkó L. – Rátz T. 2001). 

Ráadásul az eltérő nemzetek eltérő fogyasztási szokásokkal rendelkeznek (gyógy – vagy wellness 

szolgáltatások preferálása, eltérő költési hajlandóság).  

 

12. ábra: A belföldi és külföldi vendégéjszakák megoszlása  

 
 (Forrás: KSH, 2018. Tervezte: Köbli Á. - Szerk.: Horváth Z. 2018) 

 

A 13. ábrán látható a hét település külföldi vendégéjszakáinak száma. Hévíz kimagaslik a hét 

fürdővárosból a több mint 635 ezer külföldi vendégéjszakával, őt követi sorrendben Bük, 

Hajdúszoboszló és Sárvár. A másik három fürdőváros, Zalakaros, Harkány és Gyula esetén csak 

kiegészítő szereppel bír a külföldi piac, ez különösen Harkány esetében szomorú, hiszen a 

szocializmus évei alatt a baranyai fürdő az egyik legfontosabb hazai célterülete volt a német 

turistáknak.  
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13. ábra: Külföldi vendégéjszakák száma (db) a kereskedelmi szálláshelyeken 2016  

 
 (Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A küldőországok szerinti megoszlás (14. ábra) alapján általánosságban elmondható, hogy az 

egyik legfontosabb piacnak továbbra is a német vendégek tekinthetőek hazánkban. A magyar 

turizmusban a német vendégek töltik el a legtöbb vendégéjszakát (KSH, 2018) és ebben a hazai 

fürdővárosoknak is jelentős szerepe van. A legtöbb német és osztrák turista Hévíz és Bük 

városába érkezik, kisebb arányban Sárvár (inkább osztrákok), Hajdúszoboszló és Zalakaros 

(inkább németek) népszerűek.  

 

14. ábra: Külföldi vendégéjszaka szám (db) megoszlásának fő küldőországonként (2016)  

 
(Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 
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Egyes küldőországok csak bizonyos fürdővárosoknál jelennek meg kitüntetett számban és 

szerepben. Hévíz esetében az orosz, Hajdúszoboszló esetében a lengyel és román, Bük és Sárvár, 

illetve kisebb mértékben, de Harkány esetében a csehek, míg Gyula esetén a román turisták 

lesznek a kiemelten fontos külföldi vendégkörök. Ezek leginkább földrajzi okokra 

(megközelíthetőség) vezethetőek vissza (csehek, románok esetén), de a hatékony 

marketingmunkának (Hévíz – oroszok, Hajdúszoboszló – lengyelek) és a jó szolgáltatói 

kapcsolatoknak is fontos szerepük van. 

Az, hogy milyen nemzetiségű turista érkezik az adott gyógyhelyre, az a költési 

hajlandóságuk révén hatással van a helyi gazdaságra és kiskereskedelemre is. A küldőország 

eltérő fogyasztási lehetőségei és a költés mértékét szemlélteti a 15. ábra, amelyet a KSH 

Magyarországra tett külföldi utazások száma és a hozzá kapcsolódó kiadások országok szerinti 

negyedéves listájából készítettem el összesítve és átlagolva a 2016-os évre. Az oroszok 

kimagaslóan sokat költenek, (napi átlag: 28 600 Ft, KSH 2017), ennek jelentős hatása van az 

oroszok által kedvelt fürdővárosok szolgáltatásainak átalakulására (luxus üzletek megjelenése), 

illetve, hogy a kevesebb orosz turista által is nagyobb bevételek érhetőek el, mint például a 

kifejezetten alacsonyabb költési értékekkel rendelkező osztrák, szlovák vagy román piac által.  

 

15. ábra: Többnapos utazások esetén az egy fő egy napjára jutó költés (ezer Ft) 2016-ban 

Magyarországon  

 
 (Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

Azoknál a fürdőhelyeknél, ahol a német és az osztrák vendégkör visszaesése mellett a cseh 

vendégek száma jelentősen megnövekedett (Bük, Sárvár, Harkány), többször felmerült a szakmai 

interjúk során, hogy a németekkel szemben a csehek alacsonyabb minőségű szolgáltatásokat 

keresnek, mind a szállások, mind a kiegészítő termékek esetén. Ez a jelenség az országos 

statisztika alapján nem mutatkozik meg, sőt az osztrák vendégeknél jóval magasabb a napi költés 

értéke a cseheknél. Hozzá kell azonban tenni, hogy ebben a költési értékben nem csak az 

egészségturisztikai szektor mutatói vannak benne, hanem minden egyéb jellegű (nyári vízparti) 

turizmus, illetve a városlátogatások (Budapest) is, úgyhogy ilyen szempontból az országos 

tendenciák és a fürdővárosi sajátosságok kismértékben eltérhetnek egymástól. Ezért is voltak a 
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szakmai interjúk során megszerzett információk kifejezetten értékesek számomra, mert a 

statisztikai értékeket gyakran felülírják a valódi, gyakorlati események. 

 

6.4.1. Új küldőországok, orosz és cseh vendégkör 

 

Az egészségturizmusban az elmúlt években egy nagyon jelentős külföldi vendégköri változást 

ment végbe, amely aktualitása miatt még kevés kutatásban jelent meg részletesen (Juhász N. 

2012, Szegedi A. 2011, Köbli Á. 2015). Új, fizetőképes orosz és cseh vendégkör jelent meg 

jelentős számban a hazai fürdővárosokban, komoly társadalmi-gazdasági hatásokat okozva a 

településeken (Hajnal K. – Köbli Á. 2015). Az új piacokra a fürdővárosi kutatásom ideje alatt 

(2012-2018) is folyamatosan változó trendek és tendenciák érvényesek, amelyeknek települési 

hatásait részletesen is bemutatom.  

Az orosz és cseh vendégéjszakák felfutása Magyarországon az elmúlt évtizedre tehető (16. 

ábra). 2006-ban még egyáltalán nem számított meghatározó piacnak egyik küldőország sem 

(Oroszország a 9., Csehország a 11. helyen voltak a vendégéjszaka szám alapján hazánkban, KSH 

2007). Azonban ez az elmúlt évtizedben nagyon megváltozott és 2017-ben Csehország országosan 

a 3., Budapestet nem számolva Németország után a 2. legfontosabb küldőországnak számított.  

Oroszország jelenleg úgy a 7., hogy óriási visszaesés volt a vendégszák számában az elmúlt 3 

évben, 2014-ben ugyanis országosan a 2. legtöbb vendégéjszakát töltötték el az oroszok 

hazánkban. Ráadásul a két nemzet vendégéjszakáinak jelentős része a hazai fürdővárosokban 

realizálódik.  

 

16. ábra: Cseh és orosz vendégéjszaka számok (db) alakulása 2006 és 2016 között  

 
 (Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A két küldő ország megjelenésének több oka is van. Egyrészt egy nemzetközi trendbe illeszkedik, 

mivel több európai, nagy hagyományú fürdővárosban is hasonló folyamat játszódott le az elmúlt 

tíz évben. Különösen igaz ez az orosz turistákra, akik a cseh fürdővárosokban, mint például 

Karlovy Vary és Marianské Lázné, illetve osztrák fürdőkben jelentek meg óriási számban. Az 
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orosz vendégeknek van egy érdekes „betegségtudatuk”, ami azt jeleni, hogy minden kezelést 

igénybe akarnak venni, ezért az olyan fürdőket keresik, ahol komplex gyógyturisztikai 

szolgáltatásokat kaphatnak (Köbli Á. 2015a), így Magyarországon a legmagasabb minőséget 

nyújtó Hévíz lesz számukra a legvonzóbb desztináció. 

 A csehek számának növekedésében az utazási szokások megváltozása (többször, rövidebb 

időtartamú utakon részt venni) és hazánk jó ár-érték aránya is komoly szerepet kap. A csehek 

olcsóbb színvonalon, de szintén a minőségi fürdőket (Sárvár, Bük, Zalakaros) keresik fel. Sokat 

számít hazánk sikerében a nyugodt, biztonságos környezet, ami a turizmusban kimagasló érték 

napjainkban, illetve a saját turisztikai kínálatukhoz és szokásaikhoz nagyon hasonló termékek 

megléte. A csehek a fürdővárosok mellett a Balatonnál is folyamatosan növekvő számban vannak 

jelen. 

A csehek számának emelkedése jelenleg is meghatározó folyamat, egészen elképesztő, 

hogy a 2016-os minden korábbinál magasabb értéket, még további 7%-al növelni tudták 2017-re. 

Az oroszoknál 2014 után igen jelentős, 30%-os visszaesés volt tapasztalható. Ez a politikai okok 

mellett (orosz-ukrán konfliktus) a rubelválságnak köszönhető, ami miatt jóval megdrágult a 

korábbi „kedvező árú” magyarországi utazás (szinte kétszeresére emelkedett ugyanannak az 

utazásnak az ára). A 2015-16-os orosz visszaesés után azonban úgy tűnik, a piac kezd 

stabilizálódni, sőt újra növekedni, hiszen 2017-ben már 21%-al nőtt az orosz éjszakák száma az 

előző évhez képest. Az orosz piac esetében egy komoly és eléggé kiszámíthatatlan hullámzás 

tapasztalható, emiatt is fontosnak tartom, hogy az új piacok megjelenésével ellentétesen ne 

tűnjenek el a klasszikus küldőországok sem, mivel ha valami probléma jelentkezik az új 

küldőpiacokon, a régiek hiányában jelentős negatív hatások léphetnek fel. Hosszútávon a hazai 

fürdővárosok vendégkörének sokszínűsége teremtheti meg a stabilitást. 

 

17. ábra: Az orosz vendégéjszakák (db) megoszlása Magyarországon 2016-ban  

 
 (Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

Az oroszok Budapest kínálata mellett, egyértelműen a minőségi egészségturizmus miatt jönnek 

hazánkba. A 17. ábra bemutatja, hogy a Magyarországion az oroszok a vendégéjszakáik több 

mint 31%-át (168 627 vendégéjszaka, KSH 2017) Hévízen töltik el, így Oroszország a második 
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legfontosabb küldőországa a fürdővárosnak Németország után, miután 2013-ban megelőzte a 

hosszú évtizedekig második Ausztriát (KSH, 2013). Az orosz vendégéjszakák 54%-át Budapesten 

töltötték el. Az orosz turisták száma kimagasló Hévízen a többi jelentős vidéki gyógyfürdő, 

Hajdúszoboszló, Sárvár, Zalakaros forgalmához képest. 

 

18. ábra: A cseh vendégéjszakák (db) megoszlása Magyarországon 2016-ban  

 
 (Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A cseh vendégek motivációjában is kifejezetten fontos szempont a hazai egészségturizmus 

kínálata. Ők több wellness szolgáltatást vesznek igénybe, mint az oroszok, és a fürdővárosi 

eloszlásuk is egyenletesebb. Bük és Sárvár a két legfontosabb hazai desztináció, ahová érkeznek, 

de Gyula kivételével az összes vizsgált fürdővárosban növekszik a számuk és jelentőségük az 

elmúlt években. 

 

6.4.2. Orosz vendégkör hatásai Hévízen 

 

Az orosz vendégek hatásait külön is bemutatom disszertációmban, mivel egy nagyon aktuális, 

jelenleg is ható folyamat, amelynek kiváló esettanulmányi példája legnépszerűbb fürdővárosunk, 

Hévíz. A település mindig is népszerű volt a külföldi turisták körében, de leginkább ez a német 

ajkú vendégeket jelentette, az oroszok minimális számban érkezetek csak a zalai fürdőhelyre. Ez 

azonban 2010-es évektől radikálisan megváltozott, és a helyi szolgáltatóknak és lakosoknak 

nagyon gyorsan kellett alkalmazkodnia a megújult állapotokhoz. Fürdővárosi kutatásaim kezdeti 

szakasza pontosan egybeesett az orosz vendégszám radikális növekedésével (2012), és 

közvetlenül, a helyszínen tudtam megvizsgálni a rohamosan visszaeső orosz vendégéjszaka 

számok hatását is (2015-2016), illetve az újabb visszafogottabb növekedést (2017-2018). Az 

oroszok hévízi jelenlétéből a többi fürdőváros számára is komoly tanulságok vonhatóak le, mire 

számíthat egy fürdőhely, ha szinte egyik évről a másikra radikálisan átalakul az addig biztosnak 

vélt küldőpiaca, miközben a hagyományos nemzetek szerepe folyamatosan háttérbe szorul. 

Az orosz vendégek értékelik a természeti és az épített környezet sokszínűségét, 

esztétikáját és az olyan fürdőhelyeket, ahol a minőségi és komplex gyógyászat mellett exkluzív 
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termékeket és szolgáltatókat is találnak. Hévíz a legalkalmasabb település volt a magas igényeik 

kielégítésére hazánkban. Az orosz vendégek számának növekedése Hévízen a 2000-es évek 

elejétől kezdődött, és hévízi szállodai szakemberek közlése szerint három, egymástól jól 

elkülöníthető szakaszban valósult meg. Az első szakasz 2005-ig tartott. Ekkor a hévízi szállodák 

egy része óriási marketing összegeket költött, hogy az orosz piacon ismertté váljanak, ezzel 

szemben a vendégek száma még viszonylag alacsony maradt a fürdővárosban. Ez köszönhető 

annak, hogy nehéz és hosszú folyamat, amíg egy addig előzetes turisztikai hagyományokkal nem 

rendelkező ország vendégei megismernek egy számukra ismeretlen desztinációt, ehhez sok 

marketingmunkára, és leginkább jó véleményekre van szükség. A következő szakaszban, 

körülbelül 2005-2010 között Hévíz egyre népszerűbbé és ismertebbé kezdett válni az orosz 

piacon. Jó vélemények alakultak ki a városról és a szolgáltatások színvonaláról, egyre több 

visszajáró és új turista is érkezett, emellett tovább folytatódott a hatékony marketing munka is. A 

harmadik szakasz 2010-től kezdődően valósult meg, amikor rohamosan megnövekedett az orosz 

vendégek száma, és az összes hévízi külföldi vendégéjszaka közel 30%-át adták az oroszok. A 

2014-es csúcspont után 2015-ben egy jelentős és hirtelen visszaesés következett be, az orosz 

gazdasági (rubelválság) és politikai válság (orosz-ukrán konfliktus) miatt. A visszaesés 2017-re 

megállt és az orosz piac stabilizálódott, illetve lassan újra növekedésbe kezdett Hévízen, de 

jelenleg nehéz elképzelni, hogy a 2014-es kimagasló vendégszámok újra visszatérjenek. 

 

Siker 

Fontos megvizsgálni, mitől sikeresebb Hévíz az oroszok körében, mint a többi hazai fürdőváros.  

Az egykori Magyar Turizmus Zrt. komoly célként tűzte ki az orosz piacon való megjelenést. Az 

egyik fő irányvonal Budapest népszerűsítése mellett az egészségturizmus, ezen belül is a 

gyógyfürdők, különösen Hévíz, mint kiemelt termék megjelenítése volt. A Magyar Turizmus Zrt. 

moszkvai képviselete komoly marketing munkát végzett. Kiemelték, hogy az évszázados 

fürdőkultúránk és a termálvízkészletünk olyan értékekkel bír, amelyet az orosz vendégek értékelni 

tudnak. Különböző turisztikai vásárokon (Moszkva, Szentpétervár) jelentős volt a részvétele a 

2010-es évek elején a magyar cégeknek. A marketing egy másik területe a magazinokban 

elhelyezett, Magyarország értékeit bemutató hirdetések voltak, amelyekben Hévíz mindig kiemelt 

szerepet kapott (Köbli Á. 2015a).  

Hévíz városa folyamatosan kereste és keresi a továbbiakban is az új, kreatív 

megoldásokat, illetve az új turisztikai piacok bevonásának lehetőségét. Az egész város és a 

környező falvak is sokat tesznek azért, hogy Hévízen igazi fürdővárosi, a falvakban pedig 

autentikus falusi hangulat alakuljon ki. Az orosz turisták számára nagyon fontos, és el is várják, 

hogy a településen, ahol gyógyulnak, pihennek, legyenek olyan szolgáltatások, termékek, amelyek 

minőségi, exkluzív tartalommal is bírnak. Új trend, hogy az emberek többször utaznak, de 

rövidebb időtartalmú utakon vesznek részt (Michalkó G. 2010). A fő nyaralás még mindig a nyári, 

meleg tengerpartokhoz kötött, de ezt mindinkább kiegészítik második, harmadik, akár negyedik 

szabadságok, utazások is. Ilyenkor „a turisták választásai már a sajátos motiváción alapulnak, 

mint például a téli és egyéb sportok, a hobbik, az ismeretszerzés, az egészség megőrzése, a 
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kalandvágy, az üzleti kapcsolatok, a hit gyakorlása, a művészetek élvezete, tanulás” (Lengyel M. 

2004). Erre építhet az exkluzív turizmus is, és itt jelenik meg Hévíz szerepe is, ahol a minőségi 

gyógyulás kiegészül különleges gasztronómiai élményekkel, kirándulásokkal, egyedi térségi 

programokkal, amelyeken az orosz vendégek is szívesen részt vesznek. A nyugalom is fontos 

szempont az oroszok vendégeknek a választásuknál. Hévíz egy kisváros, ahol nyugodt helyi 

környezetben, egész évben színes programkínálat várja a vendégeket. A különböző kérdőíves 

kutatásaim során mindig kiemelik az oroszok vendégek, hogy biztonságosnak tartják a várost, 

ahol sötétedés után akár a hölgyek egyedül is sétálhatnak az utcákon. 

Hévíz fekvése nagy előny az orosz turisták szempontjából, mivel a Nyugat-Dunántúl jól 

megközelíthető, központi részén fekszik, három főváros, Budapest, Bécs és Pozsony, illetve egyéb 

nagyvárosok, mint például Graz közelsége is jelentős, amelyek a bevásárló- és kulturális turizmus 

szempontjából fontosak az orosz turistáknak. Autóval az orosz távolságokhoz képest viszonylag 

gyorsan (kb. 2-3 óra alatt) elérhetőek ezek a nagyvárosok, és a hévízi autókölcsönzők és utazási 

irodák színvonalas 1-2 napos utakat ajánlanak az orosz turistáknak, akik a közel átlag kéthetes 

nyaralásuk alatt könnyen mobilizálhatóak ilyen utakra kulturális és vásárlási céllal.  

 

Oroszok jellemzése 

Hévízre nem a hagyományos orosz tömegturisták utaznak. A kevésbé gazdag, de tömegturizmus 

iránt érdeklődő oroszok a török, illetve egyiptomi tengerpartot keresik, a tehetősebb tömegturisták 

pedig Délkelet-Ázsiát, különösen Thaiföldet preferálják, a téli időszakban pedig a különböző 

alpesi síparadicsomokat (botrányoktól sem mentes utazásaik során). Hévízre a gazdagabb, 

minőségi gyógyszolgáltatásokat kereső réteg érkezik, akiknél az egészség megőrzése, komplex 

gyógyturisztikai kezelések vásárlása és különleges gasztronómiai élmények megismerése az 

elsődleges szempontok. Az orosz turisták szezonális eloszlása viszonylag egyenletesnek 

mondható Hévízen. Ez annak köszönhető, hogy a Hévízi-tó egész évben alkalmas fürdésre. A 

legkiemelkedőbb időszak a pravoszláv karácsony ünnepe, ilyenkor nagyon sokan érkeznek 

Oroszországból, ezért külön pravoszláv misével és programokkal várják őket Hévízen. A másik 

nagy hullám tavasszal, május első heteiben jellemző, az orosz nemzeti ünnepek idején (Köbli Á. 

2015a). 

Nagyon hosszú tartózkodási idő jellemzi az orosz vendégeket (Hévízen 9,8 nap, KSH, 

2017), ráadásul kimagaslóan sokat költő vendégek, ezért jelenlegi visszaesésük ellenére is a 

hosszú távú tervezéseknél feltétlenül építenek a jelenlétükre. A városban a minőségi és 

luxusszolgáltatásokat keresik (Buzsik K. et al. 2015). Főleg a divat, szépségápolás és a 

gasztronómia területén figyelnek erre. Minden gyógyászati kezelést igénybe vesznek hosszú itt 

tartózkodásuk alatt. Különleges tulajdonságuk, hogy a legnagyobb hidegben, januárban és 

februárban is kijárnak a Hévízi-tóra fürdeni, és a szállodai kezelések mellett, a Hévízi Tófürdő 

kezeléseit is igénylik. Jellemző, hogy elégedettek az itteni körülményekkel és szolgáltatásokkal, 

így újra visszatérnek. Azonban többszöri visszajárás után az orosz turisták sok esetben már saját 

tulajdonú ingatlant is keresnek maguknak a térségben. 
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19. ábra: Az orosz vendégkör nagyszámú megjelenésének hatásai Hévízen 

 
 (Forrás: saját kutatás, 2012-2018 Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

Az oroszok hévízi jelenlétük során jelentős új gazdasági, társadalmi és kulturális hatásokat 

okoztak az egyébként nyugodt kisváros életében. Ezeknek az első összefoglaló vizsgálatát még 

2013-ban készítettem el, azonban az azóta eltelt 5 év újabb változásokkal és új hatásokkal járt, 

úgyhogy szükséges volt az újabb csoportosításra. Az orosz vendégek hévízi hatásai összefoglalva 

a 19. ábrán láthatóak. 

 

Gazdasági hatások 

Az orosz turisták leginkább az igényes, magas kategóriájú, általában 4 és 5 csillagos szállodákat 

keresik fel. Olyan szállodákat kedvelnek, ahol minőségi gyógy- és wellness szolgáltatásokat is 

kapnak. A szállodák között is vannak Hévízen különbségek abból a szempontból, hogy mennyi 

orosz turistát fogadnak. Vannak hotelek, amelyek több orosz kapcsolattal rendelkeznek, és 

vannak, amelyek később nyitottak, illetve erősebb német vendégkörrel rendelkeznek (a gazdagabb 

orosz vendégek szálloda választását olyan extrém szempontok is befolyásolhatják, mint hogy 

melyik hotel rendelkezik helikopter leszállóval, illetve, hogy milyen az adott szállodai étterem 

pezsgőmárka kínálata). A szállodáknak nagyon fontos szerepe van az orosz vendégek 

megtartásában. Hévízen eleinte több kétség is felmerült, mivel az orosz turistákról van egyfajta 

negatív kép szerte Európában. Nem mindegyik szálloda állt pozitívan a jelenséghez, azonban az 

idő és az újítók gyors sikere bebizonyította, hogy a Hévízre látogató oroszok nem tömegturisták, 

nincs komolyabb probléma a viselkedésükkel és könnyen beilleszkednek a legtöbb turista közé. A 

magánszálláshelyeket ritkábban választják, csak az igényes, minőségi panziókat keresik, és 

összességében ezeken a szálláshelytípusokon megmaradt a magyar, illetve német vendégek 

túlsúlya napjainkban is. 
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Az oroszoknak köszönhetően a szolgáltatások átrendeződése figyelhető meg a városban, egyre 

több olyan szolgáltató jelenik meg, akik direkt az orosz vendégkört célozzák meg a különböző 

luxus termékeikkel és kezeléseikkel. Ezzel egy időben pedig kezdenek eltűnni azok a fürdővárosi 

miliőbe eddig sem igazán illő kereskedők, akik gyengébb minőségű termékeikkel és 

szolgáltatásaikkal (például aurafotó) várták a vendégeket. Az új, oroszokat megcélzó szolgáltatók 

főleg a divat (a térségben is egyedülálló kínálattal rendelkező exkluzív ruhaszalon), a 

szépségápolás (fodrászat, kozmetika), különböző szépészeti beavatkozások (plasztikai kezelések), 

ékszerek (gyémántbolt), illetve a minőségi gasztronómia területén jelentek meg Hévízen. 

Az orosz nyelvtudás előnnyé vált a hévízi munkaerőpiacon. Főleg az éttermek és 

szállodák keresnek olyan pincéreket és recepciósokat, akik megfelelő szinten tudnak 

kommunikálni az orosz vendégekkel. Az orosz vendégek nagyon értékelik azt, ha a szálloda 

személyzetéből minél többen beszélnek oroszul, és az is jellemző rájuk, hogyha beszélnek is 

valamilyen idegen nyelven, például angolul, akkor is inkább csak oroszul hajlandóak beszélni a 

nyaralás alatt. A különböző butikokban is orosz nyelvtudású eladókat keresnek, és sok esetben a 

boltok tulajdonosai képzik magukat orosz nyelvből, régi orosz tudásukat felelevenítve. Ennek a 

tendenciának köszönhető, hogy az általam megkérdezett nyelviskolában a szomszédos 

Keszthelyen az angol és német mellett az orosz a legnépszerűbb nyelv. 

 

Ingatlanpiaci hatások 

Az orosz vendégekre jellemző, hogy miután többször visszajöttek pihenni és gyógyulni Hévízre, 

annyira megtetszik nekik a térség, hogy ingatlan vásárlásra szánják el magukat. A helyi 

ingatlanirodák ezt ki is használják, kínálatukban külön az orosz vendégek számára kialakított 

ajánlatokkal rendelkeznek, orosz nyelven hirdetik ajánlataikat, orosz tolmácsok segítségével. 

Ráadásul több új, kifejezetten az orosz vásárlókra szakosodott ingatlaniroda is megjelent az elmúlt 

négy-öt évben Hévízen (például ilyen az „1000 út utazási iroda és egyben ingatlanforgalmazó 

vállalkozás”). Mivel nagy az orosz és ukrán vendégek részéről a kereslet, a helyi ingatlanpiacon 

az országos tendenciával ellenkezőleg, főleg 2013 és 2014-ben nem csökkentek az ingatlan árak, 

inkább nőttek. Nagyon sok helyi lakos érzett lehetőséget az oroszokban, hogy végre jó áron 

adhatja el a házát, nyaralóját, amelyek sok esetben már csak felesleges terhet jelentettek a 

tulajdonosaiknak. Ez a hatás bár csökkenve, de még ma is jellemző a helyi ingatlanpiacra. Az 

oroszok a nagy értékű, igényes ingatlanokat keresik. A Hévízi-tóhoz közelebb fekvő ingatlanok 

drágábbak, de gyorsabban el lehet adni őket, mint a Tófürdőtől messzebb helyezkedő 

ingatlanokat, amelyek viszont olcsóbbak. Az új ingatlanok is keresettek, ezért folyamatosan 

épülnek új társasházak Hévízen. Az ingatlan vásárlások mellett nagyon fontosak az ingatlanokhoz 

kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele is, amelyek a helyi szolgáltatóknak adnak folyamatos 

munkalehetőséget. Az orosz és ukrán vendégek azért is szívesen vásárolták hévízi ingatlanokat, 

ugyanis a magyarországi ingatlanszerzéssel együtt járt egy olyan vízum a számukra, amelyhez 

ilyen olcsón máshol az EU-ban nem juthatnának hozzá. 

Sokáig kétséges volt, hogy az oroszok ingatlan vásárlása mellett, az orosz üzletemberekhez 

köthető befektetések, építkezések is megjelennek-e vajon Hévízen, hasonlóan például a cseh 
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Karlovy Varyhoz. Ez azonban jelentősebben nem történt meg, egy-két orosz hátterű 

tulajdonosváltás kivételével (ötcsillagos Lotus Therme Hotel szálloda) nem vált általános 

tendenciává. Nagyon fontos, hogy az adott térségek turizmusában megmaradjon a helyi tulajdon, 

és a turizmus a helyiek számára biztosítson munkahelyeket. A bevételek egy részét, például a 

szállodák esetében, vissza kell forgatni a helyi gazdaságba. A Turizmus Globális Etikai Kódex 

(1999, Santiago) a turizmust, mint a helyi közösségek számára kedvező tevékenység mutatja be 

(5. cikkely:11): „A helyi lakosságot be kell vonni a turisztikai tevékenységekbe, és meg kell 

osztani velük azokat a gazdasági, társadalmi és kulturális előnyöket, amelyek a turisztikai 

tevékenységekből származnak, különös tekintettel a turisztikai tevékenységek által teremtett 

közvetlen és közvetett munkahelyekre.” 

  

Társadalmi hatások 

A hatások vizsgálatánál fontos megnézni, milyen kapcsolat jellemzi a betelepülő oroszokat és a 

helyi lakosságot. A térségben már régebben is volt rá példa, hogy egyazon nemzet polgárai nagy 

számban kezdtek ingatlanokat vásárolni, méghozzá a német és osztrák vendégek esetében. Az 

állandó lakosok és orosz ingatlantulajdonosok közötti kapcsolat abból a szempontból más, mint a 

németekkel, hogy míg a német nyelvet a térségben viszonylag sokan beszélik, az orosz nyelvet 

sokkal kevesebben. Így nehezebben értik meg egymást a helyiek és a betelepülők, és kulturális 

távolság is nagyobb. Az oroszok egyébként nem zajosak, nincsenek problémáik a 

szomszédjaikkal sem. Az egyetlen probléma, hogy az orosz tulajdonosok egy része kevés időt tölt 

el hévízi házában, általában évente csak pár hetet. Az év többi részében a házak elhanyagolva 

állnak, a kerteket benövi a gaz, mivel nem kérnek fel senkit házaik ápolására. Az elhanyagolt 

házak pedig rontanak az egyébként gyönyörű városképen. 

Azonban vannak orosz családok, akik véglegesen itt telepedtek le, így az iskolákban egyre 

több orosz gyerek tanul, akik a magyar nyelvvel még csak most ismerkednek. A gyermekek a 

kulturális közeledés és az elfogadás szempontjából nagyon fontosak, hiszen ennek segítségével 

tudnak a betelepülők a helyiekkel egy közösséget alkotni.Fontos társadalmi és áttételesen 

gazdasági hatás, hogy az orosz vendégek hévízi megjelenésével egy időben, fokozatosan kezdtek 

elmaradni a német és osztrák vendégek. Habár a németek közül főleg idősebb vendégkör érkezik, 

akiknek alapvetően történelmi ellenérzése van az oroszokkal szemben, nem valós és bizonyítható 

az a tény, hogy a németek az oroszok miatt kezdenek el fogyatkozni Hévízről. A németek száma 

sokkal inkább a vendégkör elöregedése és a megváltozott utazási szokások miatt esik vissza 

Hévízen is, mint az oroszok megjelenése miatt. 

 

Kulturális hatások 

Az igényes kultúra megjelenése a fürdővárosban több szempontból is lényeges. Hévíz hírnevéhez 

a gyógyturizmus és a hozzá kapcsolódó fürdővárosi miliő révén egyfajta megkülönböztetett, 

minőségi szerep is kapcsolódik. Ennek azonban nemcsak a szolgáltatások és kezelések 

színvonalában kell megjelennie, hanem a kulturális feltételekkel is fel kell zárkóznia hozzá.  
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A nagyszámú orosz vendégkör megjelenése kapcsán a kultúra kiemelt szerepet kap, hiszen a 

színvonalas, közösségi programok segítenek a kultúrák közeledésben is. A helyi lakosok, illetve a 

magyar és a többi külföldi vendég így jobban meg tudják ismerni az orosz nemzetiségű 

vendégeket, illetve a szokásaikat, hagyományaikat. A tolerancia nagyon fontos a turizmusban, 

hogy a régi, történelmi előítéleteket elhagyva, bizalommal forduljanak az orosz vendégek felé is a 

helyiek. 

A csúcsidőszak az orosz - és a kisebb számban, de szintén megjelenő ukrán - vendégek 

esetében az ortodox karácsony és újév időszaka, ilyenkor külön programsorozattal várják őket a 

hévízi Gróf  I. Festetics György Művelődési Központ szervezésében. Az első években külön orosz 

kulturális hetet rendeztek, amelynek célja az orosz kultúra és hagyományok széleskörű 

bemutatása volt, leginkább a helyiek és a többi vendég számára. A programban éjféli ortodox 

mise, orosz táncoktatás, teaház szerepelt, a moziban orosz filmeket játszottak. Az első jelentős 

orosz vendégszámú években (2012-2013) kifejezetten érdekes és egyedi jelenség volt a különböző 

szállodákban a szilveszteri éjféli program, amikor este tíz órakor az oroszok ünnepelték az otthoni 

időzónának megfelelően az éjfélt és az újévet, 11 órakor az ukránok, és éjfélkor a maradék 

magyar és német vendégkör is koccinthatott. Ez napjainkban az oroszok visszaszorulásával és a 

magyar vendégkör megerősödésével szilveszterkor már nem okoz problémát. A kulturális 

közeledés további kiváló példája a 2012-ben kötött testvérvárosi kapcsolat Hévíz és az orosz 

Pjatyigorszk városa között.  

Összességében megállapítható, hogy az orosz vendégek nagy hatással vannak a város és 

térség életére, és nemcsak gazdasági szempontokból. Sokan csak újabb gazdasági partnereket 

láttak bennük, akik a németek vásárlókat felváltva a helyi ingatlanpiac fő szereplőivé váltak. A 

kezdeti fenntartásokkal és előítéletekkel ellentétben viszont egy igényes és fizetőképes 

vendégkörről van szó, akik jelenléte nemcsak Hévíz ingatlanforgalmára van hatással, hanem a 

helyi közösség életére, vásárlásaikkal a helyi társadalom szerkezetét is befolyásolják. 

Az elmúlt évek negatív folyamata, az orosz gazdasági és politikai problémák miatti 

visszaesések azonban komoly gonddal töltötték el a hévízi szolgáltatókat és szakembereket. A 

folyamat szerencsére megállt, sőt újra növekedni kezdett az orosz vendégek száma, de arra 

kifejezetten hasznos volt ez az esemény, hogy a helyi döntéshozók és a többi fürdőváros vezetői 

és szolgáltatói számára is realizálódjon, hogy az egy piacnak való túlzott kiszolgáltatás a rövid 

távú sikerek mellett súlyos hosszú távú gondokat okozhat. Figyelni és törekedni kell arra, hogy a 

helyi turizmus több lábon álljon, és a hagyományos német és magyar vendégkör is megmaradjon. 

A rugalmas alkalmazkodóképesség és a fenntarthatóság alapján történő adaptáció szükséges a 

települések biztos jövője szempontjából. 

 

6.5. Tartózkodási idő 

 

A tartózkodási idő vizsgálata több szempontból is nagyon fontos. Egyrészt, minél tovább marad a 

turista az adott desztinációban, annál több szolgáltatást vesz igénybe, a fajlagos költése magasabb 

lesz. Ráadásul a hosszabb tartózkodás alatt jobban megismeri a települést, a helyi kultúrát, 
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szorosabb érzelmi kapcsolat alakul ki közte és a célállomás között, ami felelős magatartást 

eredményez.  A tartózkodási idő azt is megmutatja, mennyire képes az adott fürdőváros komplex 

szolgáltatásokat nyújtani, mennyire biztosítja a vendégek számára, hogy hosszabb és tartalmasabb 

utazásokon vegyenek részt. 

A 20. ábra a külföldi vendégek tartózkodási idejét mutatja be. Alapvető tulajdonság, hogy 

a külföldiek hosszabb ideig maradnak, mint a magyar turisták, ráadásul jóval többet is költenek, 

komplexebb kezeléseken vesznek részt. A gyógyturizmus a kezelései révén hosszabb tartózkodási 

időket (akár két hetes) tud generálni, az élményelemeket tartalmazó wellnessel szemben, amelyre 

rövidebb, 3-4 napos tartózkodási idők a jellemzőek. Ennek eredményeként a gyógyturizmusban 

leginkább érintett Hévíz és Harkány található a lista első két helyén. Hévíz előnye közvetlen 

versenytársaihoz képest jelentős, Hajdúszoboszlót átlagosan közel 2 nappal, Sárvárt majdnem 3 

nappal előzi meg tartózkodási időben. Hévíz kedvező eredménye egyrészt köszönhető minőségi 

gyógyturizmusának és a hozzá kapcsolódó hosszabb kezelésekhez, illetve a komplex, sokszínű 

programlehetőségeknek, amelyek sok lehetőséget biztosítanak az ide látogató turistáknak. 

 

20. ábra: Külföldi vendégek tartózkodás ideje (éjszaka) a vizsgált fürdővárosokban 2016-ban 

 
(Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

Emellett vendégköri sajátosságok is hatással vannak a desztinációk tartózkodási idejére. Bük 

például jelentős hagyományokkal és kezelésekkel rendelkezik a gyógyturizmus terén, a 

tartózkodási idő (4,1 nap) mégis jelentősen alacsonyabb, mint a hasonló profilú Hévíz vagy 

Harkány esetében. A szomszédos Sárvár is nagyon alacsony értékekkel rendelkezik (3,2 nap). 

Ennek oka a fő küldőország vendégköri sajátosságaiban keresendő. Bükön és Sárváron ugyanis a 

cseh lett a legfontosabb külföldi piac, ők azonban sokkal rövidebb időtartalmú utazásokon 

vesznek részt, mint például a Hévízen nagyobb számban megtalálható németek vagy az oroszok.  

A 21. ábrán a magyar egészségturizmus négy legfontosabb küldőországának tartózkodási 

idejét mutatom be városonként. Az ábra bizonyos szempontból nem fedi teljesen minden 

fürdővárosban a valós állapotokat, hiszen például Hajdúszoboszló kiváló értékekkel rendelkezik a 

német mellett az orosz, sőt még a többi fürdőhöz képest a cseh és osztrák vendégek esetében is, 

csakhogy a hajdúsági fürdő számára a németek mellett pont a rövidebb tartózkodási idővel 
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rendelkező lengyel, román és szlovák piac lesz a meghatározó, osztrák turista például minimális 

számban van csak jelen a gyógyhelyen. Az viszont jól látható az ábrán, hogy átlagosan melyik 

fürdőváros mennyire tudja lekötni és ott tartani a külföldi turistákat. Sárvár és Gyula további 

potenciális lehetőségekkel rendelkezik a tartózkodási idő növelésében. 

A vendégköri sajátosságokat a fürdők csak kis mértékben tudják alakítani. A tartózkodási 

idő növelése minden fürdővárosban fontos tényező, hiszen ezáltal lehet erősebb, bensőségesebb 

kapcsolatot és kötődést kialakítani a hely és a turisták között, akik nagyobb arányban térhetnek 

vissza újabb kezelésekre, fürdőélményekre. 

 

21. ábra: A német, osztrák, orosz és cseh vendégek tartózkodási ideje (éj)  

 
 (Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

6.6. Szálláshely struktúra 

 

6.6.1. Kereskedelmi szálláshelyek 

 

A kereskedelmi szálláshelyeket alapvető három fő csoportba lehet elkülöníteni: szállodák, 

panziók és egyéb szálláshelyek (fürdővárosok esetén ezek üdülőházak, közösségi szálláshelyek és 

kempingek általában). Érdekes tény, hogy a KSH adatbázisában a minőségi szállodák viszonylag 

nagy arányban tartoznak a „kategória nélküli szálloda” csoportba. Ennek oka, mint a szállodai 

vezetőktől megtudtam, hogy 2013-ban átalakult a hotelek minősítési rendszere (egységes feltételű 

Európai Uniós Hotelstars Union szállodaminősítési rendszer). Sok szálláshely nem csinálta meg 

az új szabványok szerinti kategorizálást (csillag rendszer), így a hivatalos statisztikákba kategória 

nélküli csoportba tartoznak, miközben a marketing és a hotelek reklámjában feltüntetik a régi 

csillagjelzésüket. Így, bár vendégként 3 vagy 4 *-os szállodában foglalunk és töltjük el a wellness 
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hétvégénket, azonban ez a hivatalos statisztikákban egyelőre sok esetben a kategória nélküli 

szálláshelyek közé fog tartozni. Ezen jogszabályi és statisztikai sajátosságokkal az alábbi 

vendégéjszaka számok voltak jellemzőek 2016-ban a komplex fürdővárosokban (22. ábra). 

 

22. ábra: Vendégéjszakák (db) megoszlása a különböző típusú kereskedelmi  

szálláshelyeken 2016-ban 

 
 (Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A hivatalos adatok alapján a legnagyobb vendégforgalmú fürdővárosokban, különösen Bükön, 

Sárváron és Hévízen a 4*-os szálloda a legnépszerűbb kereskedelmi szálláshely, kiemelten a 

külföldi (német, orosz, cseh) vendégkör tekintetében. Emellett minden településen nagyon erős a 

3*-os kategória szerepe, főleg a belföldi turisták igényeinek megfelelően (a kategória nélküli 

szállodák nagy része is a 3*-os kategóriába tartozik a piaci feltételek alapján). Sárvár és Hévíz 

esetében 1-1 ötcsillagos hotel (Sárvár – Spirit Hotel Thermal Spa, Hévíz - Lotus Therme Hotel & 

Spa) is színesíti és minőségben emeli a helyi szálláshelyi kínálatot. A panziókat legnagyobb 

számban Hajdúszoboszlón, Sárváron és Hévízen választják a turisták, míg az egyéb szálláshelyek, 

különösen a kempingek és üdülőházak, Hévíz és Harkány kivételével, jelentős vendégforgalmat 

generálnak a városokban. Bükön például a szállodák után vendégforgalmát tekintve a kempingek 

a legjelentősebbek szálláshelyek, a nyilvános szálláshelyi statisztikák alapján 4 kemping is 

található. A külföldi vendégek és vendégéjszakák aránya a kempingekben hagyományosan a 

legmagasabb a kereskedelmi szálláshelyek közül, napjainkban is meghaladja a 95 százalékot (Bük 

ITS, 2017). A kempingek forgalma azonban visszaesőben van a német és osztrák vendégek 

visszaszorulásának köszönhetően. Sárváron is fontos a kemping, amely körbeöleli a fürdő 

létesítményét. Itt is az 5-10 évvel ezelőtti szinte teljes egészében német-osztrák vendégkört 

felváltották a csehek, akik azonban más fogyasztói szokásokkal rendelkeznek, például ők 
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kizárólag fürdeni járnak a fürdőbe, míg a német ajkú vendégek sok-sok kiegészítő szolgáltatást 

(masszázs, kezelések) is igénybe vettek.  

 
23. ábra: Vendégéjszakák (db) megoszlása arányosan a különböző típusú kereskedelmi 

szálláshelyeken 2016-ban 

 
(Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A kereskedelmi szálláshelyi vendégéjszakák megoszlását megvizsgáltam minden fürdővárosban a 

saját helyi piac arányainak megfelelően (23. ábra). Egyrészt jól látható a kategória nélküli 

szálláshelyek dominanciája Harkány és Zalakaros esetében is. Másrészt kitűnik Sárvár modern és 

minőségi szálláshelyi kapacitása, a városi vendégéjszakák megoszlásából nagyon komoly 

részarányt képvisel a kimagasló minőségű ötcsillagos szállodája, kiegészülve a többi 

négycsillagos hotellel. Az egyéb szálláshelyek a legnagyobb arányban Gyula városában találhatók 

meg, és jól kirajzolódik az ábráról, hogy Gyula (és kisebb mértékben Sárvár) szálláshelyi 

kínálatából hiányzik az olcsóbb szállodai kategória, az igazi 3*-os szint, amely főleg a hazai 

kereslet szempontjából lehetne még jelentős bővítés. 3*-os szállodát azonban manapság nagyon 

kockázatos építeni a magyar fürdővárosokban, hiszen a kialakult extrém árverseny és a 

kedvezmények hatására igazából a 4*-os szállodák is sok esetben 3*-os árakkal vannak a piacon, 

miközben a minőségi szolgáltatásokat kereső külföldi vendégkör esetén sokkal erősebb hívó szó a 

négycsillagos besorolás. 

A kereskedelmi szálláshelyek minőségbeli eloszlása szerint Sárvár és Gyula például 

hasonló számú kereskedelmi szálláshelyi férőhellyel rendelkezik, Sárváron azonban ez sokkal 

jobban eltolódik a 4-és 5*-os kategória felé, míg Gyulán a 4*-os hotelek mellett a kategória 

nélküli és egyéb szálláshelyek egészítik ki a kínálatot. Ez hatással van a vendégkör minősége 

mellett a kiegészítő termékek, például a konferenciaturizmus eredményességére is, hiszen 

Sárváron jobb lehetőségeket fognak a szervezők találni (több minőségi szálloda, 

konferenciatermek), mint egyelőre Gyulán. 
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24. ábra: Kereskedelmi szálláshelyeken kiadható férőhelyek számának változása (db) 2010 és 

2016 között 

 
(Forrás: KSH, 2018. Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A 24. ábrán a hét vizsgált fürdőváros kereskedelmi szálláshelykapacitása látható, a férőhelyek 

száma, illetve annak változása 2010 és 2016 között. Alapvetően a férőhelyek száma minden 

fürdőhelyen nőtt, de arányaiban a legnagyobb növekedés a vizsgált időszakban Harkányban 

(+81,4 %-os növekedés),  Gyulán (+57,6%) és Hajdúszoboszlón (+37,7%) volt. A férőhelyek 

száma megmutatja a lehetséges maximális kapacitást, amellyel a fürdőhely működni tud, ami 

például nagyon hasznos lehet egy-egy nemzetközi méretű rendezvény, komolyabb konferencia 

vagy sportesemény esetében, illetve azokban a kimagasló csúcsidőszakokban nyáron, amikor a 

legtöbb vendég érkezik. Ilyen szempontból nem meglepő Hajdúszoboszló kimagasló férőhely 

száma, hiszen a nyári hétvégék alkalmával gyakorlatilag kirakható a megtelt tábla a város 

„kapujára” és a későn „ébredő” vendégek több esetben csak a szomszédos településeken tudnak 

szálláshoz jutni. Természetesen ez a nagy kapacitás a téli hónapokban viszonylag kihasználatlan. 

Érdekes, hogy a vendégéjszaka számokban Sárvárhoz képest szerényebb Gyula 2016-ban már 

több férőhellyel rendelkezett, mint a vasi fürdőváros. Ez is leginkább a Gyulán évente többször 

megrendezésre kerülő nagy fesztiváloknak (Gyulai Pálinkafesztivál), és a Várszínháznak 

köszönhető. A szálláshiányokkal küszködő szomszédos megyeszékhelyen rendezett Békéscsabai 

Kolbászfesztivál vendégei nagy számban Gyulán szállnak meg, tehát úgy növelik a bevételeket, 

hogy nincs szervezőmunka és kiadás.  

A 25. ábrán a tényleges szobakapacitás-kihasználtság értéke látható százalékos értékben 

az elmúlt 16 évben a kereskedelmi szálláshelyeken. Az eredmények mélyebb vizsgálata előtt 

szeretném kiemelni, hogy a különböző statisztikai módszerek bizonytalansága, a versenytársakkal 

való kiélezett verseny miatt a különböző kedvezmények (például meghatározott korig a 

gyermekeknek ingyenes szállásdíj) bizonyos mértékben árnyalhatják az összes kihasználtság 

mutató valós gazdasági értékét. A szobakapacitás-kihasználtság értékei az elmúlt 16 évben jól 

látható éves fluktuációkon mentek keresztül az összes fürdőhelyen.  
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25. ábra: Szobakapacitás-kihasználtság (%) a kereskedelmi szálláshelyeken 2000 és 2016 között 

 
 (Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A legnagyobb kilengés a két szélsőértéket produkáló fürdővároshoz köthető, Bük esetén összesen 

19,7 %-os, Harkány esetén 19,4%-os változás a legmagasabb és legalacsonyabb érték között. 

2016-ban a lista élén Bük végzett, amely a KSH adatai alapján a hét fürdő közül az vizsgált bő 

másfél évtized legmagasabb éves értékét tudta felmutatni 2016-ban (66,4 %). Ez köszönhető a jól 

megcélzott külföldi (leginkább cseh) vendégkör folyamatos erősödésének, illetve annak, hogy 

Bük egyre sikeresebb a hazai vendégek megszólításában is (családok erősödése). A 2016-os 

értékek alapján Hévíz és Sárvár is magas eredményekkel rendelkezik. Az összes fürdőváros 

növelni tudta az előző évek értékeit 2016-ra, ez Zalakaros, Hajdúszoboszló és Gyula esetén 

különösen kedvező, hiszen ők mindannyian egy komolyabb csökkenő tendenciát tudtak ellenkező 

irányba fordítani az elmúlt 4-5 évben. Harkány esetén is nő a szobakapacitás-kihasználtság, de 

messze alulmarad a többi fürdőváros értékétől (2016-ban évi 34,9%). Ez különösen meglepő 

abból a szempontból, hogy 2007-ben teljesen egyformán álltak Gyulával (45,1%), míg jelenleg 

pontosan 10% a különbség a baranyai fürdőhely kárára. 

A 2017-es férőhelykapacitás-kihasználtság (%) havi bontás alapján jól kirajzolódik (26. 

ábra) a július végi, augusztusi elejei maximum, amely minden fürdőváros esetén a legmagasabb 

férőhely kihasználtságot eredményezi. A tavaszi és őszi hónapokban a gyógyturizmusban jelentős 

Hévíz és Bük értékei a legjobbak, míg az év elején Sárvár kihasználtsága kiemelkedő, amely 

vetekszik néhány fürdőváros nyári értékeivel. Ebben a főbb versenytársakétól kisebb kapacitás, a 

konferenciaturizmus fejlettsége és a téli wellness szolgáltatások eredményes értékesítése játszik 

komoly szerepet. 
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26. ábra: Férőhelykapacitás-kihasználtság (%) a kereskedelmi szálláshelyeken 2017-ben  

havi bontásban 

 
 (Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A fürdővárosok nyári 60-75%-os férőhely kihasználtsága arra utal, hogy még nyáron is van hely 

bőven a szálláshelyeken, bár a héten belüli eloszlása nem tekinthető egyenletesnek (teltházas 

hétvégék). A kiemelt ünnepnapok is nagyon erősek kihasználtság tekintetében, főleg a nemzeti 

ünnepekhez kapcsolódó hosszúhétvégék, illetve a szilveszter, a húsvét, őszi szünet tekinthető 

teltházas időszaknak. Az utóbbi évek trendjei alapján kissé meglepő módon a karácsony is nagyon 

magas vendégszámokat produkál, annak ellenére, hogy egy bő évtizede még alig volt vendég 

szenteste a wellness szállodákban, napjainkban már nagyon magas kihasználtsággal üzemelnek 

december 24-én is, akár a család több generációja is együtt ünnepel ilyenkor a hotelekben. 

 

6.6.2. Magánszálláshelyek 
 
A fürdővárosok szálláshelykínálatának mindig meghatározó elemei voltak a magánszálláshelyek. 

A férőhelyek számának alakulásából azonban látható, hogy a korábbi jelentős kapacitások 

meghatározóan lecsökkentek az elmúlt 10 év alatt jó pár fürdőváros esetében. Komoly csökkenés 

Harkányban történt, ahol 60%-os férőhely visszaesés tapasztalható, de Hévíz, és kisebb mértékben 

Hajdúszoboszló és Bük esetében is szűkült a kínálat (27. ábra). Ez köszönhető a megváltozott 

fogyasztói szokásoknak, és főleg a négycsillagos hotelek alacsony árainak, amelyek sokszínű 

szolgáltatásaival ár-érték arányban egyértelműen jobb választásnak tűnik sok esetben a 

magánszálláshelyeknél. 

Természetesen ma már szinte elképzelhetetlen az a nyolcvanas évek végi, kilencvenes 

évek eleji korszak, amikor ezekben a fürdővárosokban kis túlzással a legkisebb szobát is ki 

lehetett adni, leginkább a német és osztrák turistáknak, miközben a vendéglátók kiköltöztek a 

kerti melléképületbe, raktárba, garázsba. A magánszállások nagyon népszerűek voltak, a 

tulajdonosok pedig nagy jövedelmekhez jutottak hozzá. 

10

20

30

40

50

60

70

80

Gyula Sárvár Hévíz Bük Zalakaros Hajdúszoboszló Harkány



97 
 

27. ábra: Férőhelyek száma (db) az üzleti célú (korábban magán) szálláshelyeken  

2006 és 2016-ban 

 
(Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

Az utazási szokások megváltozásával, a szállodák minőségi wellness kínálatának fejlődésével, és 

a német ajkú piac visszaszorulásával háttérbe szorultak a magánszállások. Nem mindenhol 

jellemző azonban ez a folyamat, Gyula, Sárvár és a korábban is meghatározó kapacitással 

rendelkező Zalakaroson bővült a kínálat. 

 

28. ábra: Vendégek átlagos tartózkodási ideje (éjszaka) az üzleti célú (korábban magán) 

szálláshelyeken 2006 és 2016-ban 

 
 (Forrás: KSH, 2018.alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A 28. ábrán a vendégek átlagos tartózkodási ideje látható a magánszálláshelyeken. Gyula 

kivételével mindenhol jelentősen csökkent a tartózkodási idő, a korábbi 8-10 (Hévíz - Zalakaros), 

akár 11 napos (Sárvár) értékek átlagosan a 3-5 nap közé estek vissza. A leghosszabb jelenlegi 

tartózkodási idők természetesen a kezelésekben erős fürdővárosokra lesz jellemző, mint Harkány, 

Bük és Hévíz. 
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29. ábra: Vendégéjszakák száma összesen (fő) az üzleti célú (korábban magán) szálláshelyeken 

2006 és 2016-ban 

 
(Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A vendégéjszaka számok tekintetében (29. ábra) Harkány 2006-hoz képest óriási visszaesést 

produkált (137 ezer vendégéjszaka veszett el, leginkább a német ajkú vendégek radikális 

elmaradása miatt). Gyula, Hévíz és Hajdúszoboszló azonban növelni tudta a vendégéjszaka 

számait, utóbbi kettő ráadásul úgy, hogy kapacitás tekintetében csökkenés történt a piacon. Ez azt 

mutatja, hogy azok a szolgáltatók maradtak meg a helyi kínálatban, akik magas szinten tudják 

üzemeltetni a fogyasztói igényeknek megfelelően a szállásukat. 

 

6.7. Bevételek 

 

A vendégek száma és a szálláshelyek minősége hatással van kereskedelmi szálláshelyek 

gazdasági, bevételi értékeire (30. ábra). A minőség-mennyiség kérdéskörét jól jellemzi, hogy a 

vendégköri kereskedelmi szálláshelyi adatok alapján 4-5. Sárvár megelőzi a bevételek terén, a 

vendégszám alapján stabil első Hajdúszoboszlót. Ennek oka, hogy a sárvári szálláshelyek kisebb 

kapacitásuk és a kevesebb vendégszám mellett is magasabb minőséget képviselnek, így az 

elérhető bevételek is magasabbak lesznek. 

A többi település ugyanazt a pozíciót foglalja el, mint a vendégszámok tekintetében, ez jól 

mutatja, hogy a későn jövő előnye a hazai egészségturizmusban is megmutatkozik, és a 

fejlesztéseket időben legkésőbb végrehajtó Sárvár nyitni tudott egy olyan magas minőségű 

vendégkör és szolgáltatás irányába, amit a többi fürdőhely, a korábbi évtizedekben kialakult 

szálláshelyi kapacitás és vendégkör miatt csak nehezen tud követni. 
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30. ábra: A kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó külföldi és összesített szállásdíj árbevétele 

(1000 Ft) a vizsgált fürdővárosokban, 2016  

 
 (Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A szállásdíjak növekedésének folyamata (31. ábra) az összes fürdővárosban kedvező irányt 

mutat, kivéve Harkányt, amely ebben a tekintetben is jelentős lemaradásokkal küzd. 

Egyértelműen a fejlődés kulcsa lehet Harkány tekintetében, ha új, legalább 4*-os, minőségi 

szálláshelyekkel bővül a kínálat, amely az érkező magasabb igényű vendégek révén a városi 

szolgáltatások terén is egy minőségi fejlődést indukálhat. A lista élén elhelyezkedő Hévíz előnye 

óriási, közel kétszer akkora bevételt generálnak a szálláshelyei, mint az őt követő Sárvár és 

Hajdúszoboszló. 

 

31. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó szállásdíj árbevételének (1000 Ft) változása 

2008 és 2016 között  

 
 (Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 
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32. ábra: 1 szoba 1 működési napjára jutó szállásdíj (REVPAR) (Ft) összege a vizsgált 

fürdővárosokban 2012-2016 között 

 
 (Forrás: KSH, 2018.alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A szálláshelyi bevételeket többféle módon, többféle mutató segítségével lehet elemezni és 

összehasonlítani. Egyik módszer a REVPAR (Revenue per Available Rooms - egy kiadható 

szobára jutó árbevétel) mutató megállapítása. Kiszámításának módja, hogy a szállás bevételét 

elosztjuk az adott időszak alatt kiadható szobák számával. Másik módja, hogy a realizált átlagárat 

megszorozzuk a foglaltsággal. Így a REVPAR alkalmas a szállodák teljesítményének 

összehasonlítására. Minél magasabb az érték, annál jobb eredményeket kapunk, ha a REVPAR 

jelentősen alacsonyabb a többi szálláshelynél, az azt mutatja meg, hogy vagy alacsony 

kihasználtsággal, vagy nagyon alacsony árakkal üzemelt az adott szállás. 

A REVPAR tekintetében Sárvár kimagaslóan jó értékekkel rendelkezik, minőségi 

szálláshelyeit magas kihasználtsággal, jó áron tudja kiadni. Hajdúszoboszló mélyen alulteljesít 

eddigi értékeihez képest. Ez egyrészt mutatja a szezon egy részében alacsony kihasználtsággal 

üzemelő szállodákat (a wellness termékek miatti szezonalitás következtében nyári hétvégéken 

minden szobát ki tudnának adni kis túlzással kétszer is, míg télen jelentős kapacitások maradnak 

kihasználatlanul), illetve azt is, hogy Hajdúszoboszlón jelentős az alacsonyabb minőségű 

szálláshelyek kapacitása is. 

A szobai átlagárakat tekintve (32. ábra) is hasonló a tendencia, az összes kereskedelmi 

szálláshely adatait figyelembe véve 2016-ban Sárváron a legdrágább a szállodai átlagár (22 801 

Ft, KSH 2018), míg a legalacsonyabb Gyulán (10 021 Ft), ahol viszont jelentős áremelkedés 

zajlott le az utóbbi években. 
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32. ábra: Egy szoba átlagára (Ft) a vizsgált fürdővárosokban 2012-2016 között 

 
 (Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

Sárvár kivételével az összes vizsgált fürdővárosban az országos átlagértéktől alacsonyabb árakkal 

számolhatunk, ez a kereslet és kínálat sajátos szabályai miatt alakul így, mivel a fürdővárosokban 

a nagyon jelentős kereslet és a versenytársak jelenléte alacsonyabban tartja a magasabb 

szolgáltatásokat nyújtó szálláshelyek árait is. Zalakaros ebben az értékben a harmadik helyet 

foglalja el, kicsivel megelőzve Bük szálláshelyeit. 

 

33. ábra: Egy vendégre jutó bruttó szállásdíj (Ft) a vizsgált fürdővárosokban 2005-2016 között 

 
 (Forrás: KSH, 2018. Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A 33. ábrán az egy vendégre jutó bruttó szállásdíj (Ft) értéke látható a hét vizsgált fürdővárosban. 

Ebbe az értékbe az egész üdülés alatti szállásdíj beletartozik, ennek köszönhető Hévíz kimagasló 

helyezése, hiszen a legtöbb vendégéjszaka és a leghosszabb tartózkodási idők is őt jellemzik. 

Hajdúszoboszló, Harkány és Gyula értékei nagyon hasonlóak, amely inkább utóbbi két 

fürdővárosok számára kedvező fejlemény. Érdekes tendencia az is, hogy míg az elmúlt 10 évben 

Zalakaros az egy vendégre jutó szállásdíj értékét közel 5000 forinttal növelni tudta, Bükön, egy 
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jelentős hullámzás végén, jelenleg ugyanakkora ez az érték, mint 10 éve. A 2008-as gazdasági 

válság fürdővárosokra gyakorolt gazdasági hatásai jól megmutatkoznak ezen a grafikonon. 

Sárvárt kivéve mindenhol rövidebb – hosszabb visszaeséseket generált a válság, mivel éppen az 

akkor nyitó új szálláshelyei révén gyorsabb növekedést tudott realizálni, mint a többiek. Hévíz 

talált magára a leggyorsabban egyedisége és új piacok (orosz vendégkör) meghódítása miatt. 

 

34. ábra: Az elfogadott Széchenyi Pihenő Kártya értéke (1000 Ft) 2012-2016 között  

 
 (Forrás: KSH, 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A belföldi turizmus adatainak értékelésénél fontos tényező a Széchenyi Pihenő Kártya (Szép 

Kártya). A kártya által bonyolított forgalom minden évben jelentős összegekkel járul hozzá a 

fürdővárosok árbevételeihez is. A belföldi piacra kiemelten építő Hajdúszoboszló esetén a 

legjelentősebb a költés mértéke és a növekedés is. A Szép Kártya jelentősége, hogy a hazai 

turizmusban tartja a pénzt, utazásokat generál, erősíti a hazai turisztikai rendszert. Emellett a Szép 

Kártya sokak számára lehetőséget teremt, hogy korábban nem tapasztalt színvonalú szállásokat és 

szolgáltatásokat vegyenek igénybe. A Szép Kártya, a különböző kuponos akciók, a szállásfoglaló 

oldalak (booking.com, szallas.hu) előretörésének azonban szállodai tapasztalataim alapján van 

kevésbé pozitív hatása is. Az alapvetően nagyon magas minőségű szolgáltatásokat nyújtó 4* és 

4*superior szállodákban tartósan megjelent egy olyan vendégkör, amely alapvető anyagi helyzete 

szerint nem tudná megfizetni ezt a minőségű szolgáltatást, és akik életvitel szerint nem is 

választanák ezt a fajta szálláshelyet a pihenésük, gyógyulásuk színhelyéül (például szállodai 

etikett ismeretének részleges hiánya, fürdőköntösben megjelenés az esti éttermi vacsorán, bolti 

ásványvizek felvitele a szobába). Ezek a folyamatok, kifejezetten a szállásfoglaló oldalak, 

ráadásul hatással vannak a vendégkör összetétele mellett a szálláshelyek árképzésére is, 

folyamatosan alacsony szinten tartva az árakat. Úgyhogy a szállodák magas foglalási és töltési 

mutatói mögé kell nézni, és figyelembe venni azt, hogy a szálloda milyen körülmények közt és 

kiknek tudja értékesíteni a szobáit. Például sok helyen a gyerekeknek ingyenes a szállás 6, vagy 

akár 12 év alatt is, miközben a nyári szezonban a wellness hotelek vendégeinek 40-50%-a  is lehet 

akár gyermekkorú vendég. Így tehát a töltés és kihasználtság magas lesz, a bevételekben azonban 

ez kevésbé fog jelentkezni 
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6.8. Ágazati problémák, fejlesztési lehetőségek 

 

A fürdővárosok turizmusához kapcsolódóan négy olyan területet mutatok be röviden, mind a 

szakirodalmi elemzés, mind a szakértői interjúk alapján, amelyek jól átgondolt átalakításával 

hatékony fejlődés lenne elérhető az ágazatban hosszútávon, illetve megelőzhetők lennének 

komolyabb problémák kialakulása.  

A négy fő terület: 

 

a) OEP finanszírozás felülvizsgálata, 

b) Jelentős ágazati munkaerőhiány pótlása, 

c) A turizmusban meglévő szürke- és feketegazdaság felszámolása, 

d) A turisztikai oktatás minőségének javítása. 

 

a) OEP finanszírozás felülvizsgálata 

Az 5/2004. (XI.19.) EüM rendelet szabályozása értelmében az OEP (Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár) támogatásával a fürdőkben természetes gyógytényezők felhasználásával, orvosi 

rendelvény ellenében fürdőgyógyászati ellátások vehetők igénybe (OES 2007), amelyet főként a 

krónikus reumatológiai, ortopédiai, neurológiai, illetve érbetegségek funkciójavítását szolgáló 

rehabilitációs kezeléseknél alkalmaznak. A gyógyászati ellátásokat az arra jogosult orvos vényen 

rendeli, az ellátás igénybevételéhez pedig az orvos által kiállított kezelőlap is szükséges. A 

fürdőgyógyászati ellátások rehabilitációs ellátásban betöltött szerepe miatt az egyes ellátások 

árához társadalombiztosítási (tb) támogatás is jár.  

A gyógyászati ellátások közé a természetes gyógytényezők felhasználásával nyújtott 

szolgáltatások tartoznak, mint a szén-dioxidos gyógygázfürdő, a csoportos gyógyúszás és a 

fürdőgyógyászati ellátások. 

 

A fürdővárosokban Tb támogatott fürdőgyógyászati ellátások:  

o gyógyvizes gyógymedence (ideértve a hévízi Tófürdőt is) 

o gyógyvizes kádfürdő 

o iszappakolás 

o súlyfürdő 

o szénsavas fürdő 

o orvosi gyógymasszázs 

o víz alatti vízsugármasszázs 

o víz alatti csoportos gyógytorna 

o komplex fürdőgyógyászati ellátás 

(neak.gov.hu, 2018) 

 

Az OEP támogatása révén jelentős bevételekhez jutnak a gyógyfürdők, bár a kezelések árbeli 

támogatásának növelése kifejezetten szükséges lenne. Jelenleg csak a vizsgálatom tárgyát képező 
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nemzetközi jelentőségű fürdők képesek profitot termelni, a kisebb fürdőknek komoly gazdasági 

kihívásokkal kell szembenézniük. Ebben az OEP kezelések finanszírozásának növekedése nagy 

segítség lenne, amelynek mértéke egyébként 2012 óta változatlan. A jelenlegi kezelések 

alulfinanszírozottak a szolgáltatók szerint, amely a fürdők számára bevételcsökkenést 

eredményez. A szakértők szerint a kezelések központi 20%-os árnövekedésére lenne szükség, 

amelyet az állam térítene meg a fürdőknek. A gyógyszolgáltatásokat, kezeléseket igénybe vevő 

hazai kereslet nagyon árérzékeny, a gyógyfürdők a különbözetet nem tudják áthárítani a 

betegekre. Már a fürdők saját árképzése során a vendégek elmaradása tapasztalható, ha 100 Ft-tal 

megemelik a kezelések árát. A magasabb állami támogatás segítene az ágazati bérek 

stabilizálásában is, illetve a meglévő, és feltétlen szükséges orvosi háttér hosszú távú 

megtartásában. 

 

b) Jelentős ágazati munkaerőhiány pótlása 

A minőségi kínálat fejlődése mellett jelentős strukturális munkaerőhiány problémák vannak a 

hazai turizmusban már több éve, amelyek közép- és hosszútávon is erősödni fognak. A 

legjelentősebb gond a fürdővárosokban a vendéglátást érinti (éttermek és szállodák), de a 

különböző egyéb szállodai (housekeeping, front office) és szolgáltatói (gyógyászat, orvosi háttér, 

egészségügyi személyzet) területeken is jelentős munkaerőhiány van. Az okok összetettek, 

demográfiai (munkaképes korú, aktív korosztály csökkenése), társadalmi (alacsony gyerekszám, 

oktatási háttér alacsony színvonala) és gazdasági (alacsony bérek miatti külföldi munkavállalás) 

összefüggések következtében alakult ki a jelenlegi helyzet. A szálláshely-szolgáltatás és 

vendéglátás ágazatban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete hosszú évek óta 

az egyik legalacsonyabb a nemzetgazdaságban (NTS 2017). A fürdővárosokban is nagyon sok 

pincér, szakács, londiner, úszómester, gyógymasszőr, takarítónő stb. hiányzik a rendszerből, 

mivel a nyugat-európai országokba (leginkább alpesi sícentrumokba) folyamatosan távozó 

szakemberek helyére egyre nehezebb és nagyobb gondot jelent minőségi, szakképzett 

munkavállalók felvétele. Főleg a frissen végzettek jelentős arányban mennek ki dolgozni 

külföldre, amint kézhez kapják a képesítésüket igazoló bizonyítványt. Míg bő évtizede egy-egy 

nagyobb fürdővárosi gyógyszálloda személyzetébe bekerülni komoly rangot jelentett, amelyhez 

jelentős szakmai tapasztalat kellett, jelenleg bárki, bármilyen előzetes munkatapasztalattal vagy 

annak hiányával is válogathat az alacsonyabb presztízsű álláslehetőségek között. Főleg a nyugat-

magyaroszági fürdővárosok esetén (Hévíz, Sárvár, Bük) óriási a munkaerőhiány problémája, de a 

keleti országrészben is (akár pont a megüresedő nyugat-magyarországi pozíciók irányába történő 

váltás miatt) egyre erősebben érezni a hatását. 

A helyzet radikális javítása kifejezetten nehéz lesz, pedig kulcskérdés, hogy a minőségi 

szolgáltatók a felkészített, szakképzett dolgozóik által tényleg minőségi szolgáltatásokat tudjanak 

továbbra is nyújtani. Ehhez jelentős ágazati fizetésemelés, illetve a több esetben még kiaknázatlan 

szerviz díj hatékonyabb beépítése szükséges.  
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c) A turizmusban meglévő szürke- és feketegazdaság felszámolása 

A magyar turizmus, mint azt a turisztikai trendeknél elemeztem, jelentős arányban járul hozzá a 

hazai adóbevételekhez, a GDP növeléséhez és a foglalkoztatáshoz is. Különösen igaz ez a 

fürdővárosokra, ahol a helyi gazdaság jelentős része az egészségturizmushoz kapcsolódik, a 

legjelentősebb helyi foglalkoztatók csoportjába pedig a helyi szállodák is beletartoznak. Sajnos a 

legújabb kutatások is kiemelik (NTS 2017), hogy a magyar turizmus valós teljesítménye a fekete- 

és szürkegazdaság más szektorokhoz képest magasabb jelenléte miatt nehezen mérhető reálisan. 

Ennek következtében a turizmus nemzetgazdasághoz való hozzájárulásának mértéke, mind 

arányát tekintve, mind abszolút értékben elmarad más olyan külföldi desztinációktól, amelyek 

esetén Magyarországhoz hasonlóan gazdasági húzóágazat a turizmus. A be nem jelentett 

bevételek és foglalkoztatottság főleg a vendéglátóhelyeken és kisebb mértékben a szálláshelyeken 

jelent komoly problémát. Ilyen szempontból a mai digitalizált gazdaságban egye nehezebb 

működtetni a szürke- és feketegazdaságot.  Az ágazat „kifehérítése” a szakértők szerint akár 1-2% 

közötti mértékben is növelni tudná a szektor GDP-hez való teljes hozzájárulásának mértékét (NTS 

2017). A fejlődés ellenére a jövőben még bőven lenne mit tenni a szektor tisztasága érdekében. A 

szakértői interjúk során többen úgy vélték, hogy az előző pontban említett munkaerőhiány 

folyamata kedvezően hathat a feketegazdaság felszámolására, ugyanis a folyamatosan növekvő 

munkaerőhiány miatt várhatóan a szolgáltatók egy részének be kell majd zárnia, a munkaerő 

pedig elkezd mozogni, és mint egy tölcsér, felfelé szívó hatással kezdődik el az áramlás (Szakmai 

interjúk alapján, 2017). Ha tisztességes bért fizetnek és bejelentik megfelelően a dolgozókat a 

szolgáltatók, akkor ennek hatásaként már nem lesznek vonzóbbak a szürkegazdaságban 

tevékenykedők, mivel nem tudnak jobb lehetőségeket teremteni, kénytelen lesz egy részük 

bezárni, ami végső soron az erőforrások és a szürke zóna kifehéredésére is kedvező hatással lehet.  

Mindenképpen szükséges hosszú távon a nyugati viszonyoknak megfelelő tiszta gazdasági, háttér 

állapotok hazai megteremtése is a magyar turizmusban.  

 

d) A turisztikai oktatás minőségének javítása 

 Vizsgálatom során egybehangzó vélemény volt a turisztikai szakemberek részéről, hogy a 

legnagyobb probléma az ágazatban jelenleg az oktatás minősége, ennek hatásaként a humán 

erőforrás képzettsége, felkészültségének hiánya. A frissen kikerülő dolgozók tekintetében mind a 

szakmai tudás, mind az általános műveltség, mind a vendégkezelés területén komoly 

hiányosságok tapasztalhatóak. Pedig a vendéglátás esetén, már a fogalom magában hordozza a 

terület igazi eszenciáját, a vendég számára a lehető legkedvezőbb körülmények megteremtését a 

pihenés, gyógyulás alatt. Jelenleg nem tekinthetőek nemzetközileg versenyképesnek a végzett 

hallgatók. A turisztikai és vendéglátóipari szakképzésben tanulók létszáma 2013-tól 2016-ig éves 

szinten 2-3 ezer fővel csökkent. A 2016-os 28 410 főből csak 2 020-an tanulnak a turisztikai 

szakmákban, míg a többi 26 390 fő a vendéglátóiparhoz kapcsolódó szakmákban tevékenykedik 

(NTS 2017). A szakképzésben a legnagyobb akadályt az alacsony beiskolázás jelenti, kiemelten 

fontos feladat lenne a szakma megszerettetése, a tanulók motiválása. Ráadásul a folyamatosan 

csökkenő hallgatói számok mellett a vendéglátóipari szakképzések a minőségi diákok helyett 
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eltolódtak a gyengébb képességű hallgatók felé, nem igazán népszerű a terület a várható alacsony 

fizetési lehetőségek következtében. A tananyagfejlesztés folyamatos minőségi képzése szintén 

szükséges lenne, mivel a turizmus olyan terület, ahol a gyakorlati szakemberek bevonása 

lehetséges és szükséges is (NTS, 2017). Ennek következtében erősíteni kell a gyakorlati helyek és 

az iskolák közötti kommunikációt. Fontos a felsőoktatási turisztikai képzések folyamatos 

aktualizálása és fejlesztése, a szakmai gyakorlati rendszerek bővítésével. Az egyetemi hallgatókat 

ösztönözni kell arra, hogy a mesterképzésben is részt vegyenek, majd pedig akár tudományos 

pályán is biztosítsák a turizmus, mint jelentős tudományág fejlődését.  

 

6.9. A vendégköri kérdőív eredményei 

 

A különböző küldő országokból érkező vendégek, eltérő fogyasztói magatartással és 

motivációkkal rendelkeznek a hazai fürdővárosokban. A helyi lakosság véleményét bemutató 

kérdőívem (7.4. fejezet) mind a hét vizsgált fürdővárosban kitöltetésre került, azonban ez a 

vendégköri adatok esetében technikai (humán és anyagi erőforrás hiánya) nem állt 

rendelkezésemre. Így szakmai szempontok alapján a nemzetközi turisták szempontjából a 

legkedvezőbb helyzetben lévő, a többi fürdőváros számára sokszor esettanulmányi példaként 

kiemelt Hévíz példáján keresztül mutatom be, milyen eltérő jellemzőik vannak a különböző 

nemzetiségű vendégeknek. Három különböző nyelvű (magyar, német, orosz), de azonos tartalmú 

kérdőívet töltettem ki Hévízen a vendégek körében. A kérdőív eredményei a hévízi jellemzőket 

mutatja be, de az egészségturizmus sajátosságai miatt a többi település számára is érdekes és 

hasznos következtetések vonhatóak le belőle.  

A kérdőíves felmérést több részletben, 2017 októbere és 2018 márciusa között végeztem 

személyesen Hévízen. A kérdőívet egységesen minden küldőország tekintetében 70 fő töltötte ki 

(12. táblázat). A német nyelvű kérdőívet összesen 57 német, 11 osztrák és 2 svájci állampolgár 

töltötte ki, a kérdőív eredményeit egységes német vendég kifejezéssel fogom megjeleníteni az 

ábrákon, de ahol az eredmények tekintetében eltérés lesz a német és osztrák vendégek között, azt 

részletesen kifejtem. A német nyelvű vendégkör átlagéletkora a legmagasabb, sok idős vendég 

érkezik Hévízre, és ez alapvetően a többi hazai fürdővárosra is igaz. A magyar és orosz vendégkör 

fiatalabb korösszetételű, ráadásul mindkét nemzet részéről több, gyermekes családdal is 

kérdőíveztem, ahol természetesen a szülő töltötték ki a kérdőívet és csak az ő koruk került bele a 

mintába. 

12. táblázat: A vendégköri felmérés adatai 

Vendég kérdőív 
Hévíz 

Magyar 

vendég 
Német vendég Orosz vendég Összesen 

Kitöltők száma 

(db) 
70 70 70 210 

Átlag életkor  
(év) 

46,3 66,8 48,1 53,7 

 (Forrás: Saját kutatás, Szerk.: Köbli Á. 2018.) 
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Hévíz példája, és a kérdőív eredményeiből levonható következtetések hasznosak a többi olyan 

desztináció és fürdőváros számára is, akik tervezik különböző külföldi vendégkörök nagyszámú 

bevonását a helyi turizmusba, mint például Hajdúszoboszló, akik éppen nagy nyitásban érdekeltek 

az orosz piac irányába. Az eredményekből megismerhetőek a különböző motivációk küldőország 

szerint, illetve az, hogy mit tekintenek értéknek a helyi adottságokból, vonzerőkből. A kutatást a 

helyi viszonyoknak és küldő országoknak megfelelően a jövőben a többi vizsgált fürdővárosban is 

tervezem egy önálló projekt keretében megvalósítani. 

 
35. ábra: A vendégek utazási módja társaság szempontjából 

 
(Forrás: Saját kutatás, Szerk.: Köbli Á. 2018.) 

 

Az utazási szokások vizsgálatánál nagyon fontos megvizsgálni, milyen társaságban érkezik a 

vendég. A csoportos utazás leginkább a német nyelvű, Németországból érkező vendégekre 

jellemző. Ők idősebb vendégek, akik gyógyászati céllal jönnek Hévízre, kezeléseken akarnak 

részt venni, sokszor egyedülállóak már. Az oroszokra ezzel szemben a csoportos utazás kevésbé 

jellemző, ők leginkább utazási irodákon keresztül (Robinson Tours, 1000 út) érkeznek, 

nagyobbrészt a párjukkal, illetve családdal. A magyar vendégek is leginkább párjukkal és 

gyermekeikkel érkeznek, illetve náluk a legmagasabb az egyedül utazók aránya is, köszönhetően a 

kezeléseken részt vevő idős korosztálynak. 

 

36. ábra: A vendégek tartózkodási ideje Hévízen 

 
 (Forrás: Saját kutatás, Szerk.: Köbli Á. 2018.) 
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A tartózkodási idő tekintetében hasonló értékeket kaptam, mint amelyek a KSH adatbázisaiból is 

megismerhetőek. A magyar vendégek leginkább 2-4 napos, rövidebb utazásokra, legtöbb esetben 

hosszúhétvégékre érkeznek Hévízre is (52,9%), a hosszabb 5-7 napos kúrákra/pihenésre pedig a 

megkérdezettek 22,9 % jött. A magyarok között megjelennek az egy napos turisták is, akik 

leginkább idősebb korosztályból érkeznek (1 napos vendégek átlagéletkora 68,4 év a kérdőív 

alapján), vagy valamilyen komolyabb egészségügyi problémával (leginkább mozgásszervi) 

rendelkeznek. Ők kora reggel, leginkább tömegközlekedéssel (Hévíz esetében ez kizárólag busz) 

érkeznek, és a fürdő meglátogatása után a kora, illetve késő délutáni órákban haza is mennek. A 

német és orosz vendégek tartózkodási ideje között jelentős különbség látható, a német-szász 

turisták inkább az 5-7 napos (német nyelvűek 68,6%), az oroszok pedig a hosszabb 8-10 napos 

(57,1%) utazást választják, sőt negyedük a 10 napnál hosszabb tartózkodást preferálja.  

A 210 fő kitöltőnek a 48,6 %/-a vallotta magát visszatérő turistának, többen, főleg a 

magyar turisták már negyedszer-ötödször járnak Hévízen, de az egynapos kúrákra érkezők közül 

van olyan, aki több éve, minden hónapban egyszer leutazik Budapestről egy hévízi gyógyító 

kezelésre.  

37. ábra: Visszatérő turisták megoszlása küldőterületenként  

 
 (Forrás: Saját kutatás, Szerk.: Köbli Á. 2018.) 

 

A visszatérő turisták küldőország szerinti megoszlása (külön bontva a német és osztrák 

vendégeket) a 37. ábrán látható. Hévízen és alapvetően a gyógyturizmusban, mivel fontos a helyi 

gyógytényezők minősége, a kapható kezelések fajtája, a szakértelem és a hely miliője, a 

külföldiek körében is magas a visszatérő turisták száma. 

 

38. ábra: A vendégek szálláshely választása kategóriánként  

 
 (Forrás: Saját kutatás, Szerk.: Köbli Á. 2018.) 
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A szálláshely kiválasztásánál a magyar és német vendégkör hasonló módon cselekszik, közel 

azonos arányban választják a szállodákat, a németek kicsit magasabb arányban a 4-5 csillagos 

kategóriát, de ezt a minta nagysága is befolyásolja. Az orosz vendégek háromnegyede (74,3 %) a 

magas minőségű, 4 és 5 csillagos szállodákat választja, és a panziók, magánszállások közül is 

csak a színvonalas, több szolgáltatást ajánló szálláshelyek tudnak versenybe szállni az oroszokért. 

 

39. ábra: A vendégek motivációja a hévízi üdülés szempontjából (fő) 

 
 (Forrás: Saját kutatás, Szerk.: Köbli Á. 2018.) 

 

Nagyon fontos megvizsgálni, milyen motivációkkal érkeznek a különböző nemzetiségű turisták 

Hévízre (39. ábra). Ennél a kérdésnél több motivációt is bejelölhettek egyszerre a vendégek, 

hiszen a látogatást meghatározó döntésre több alapmotiváció együttes megléte hathat. 

Természetesen a víz, mint gyógyító erőforrás, és az ehhez kapcsolódó kezelések, wellness elemek 

a legfontosabb és elsődleges motivációs tényezők. A német nyelvű vendégek (itt a német és 

osztrák vendégek válaszai között nincsenek alapvető különbségek), akik általában az idősebb 

korosztályokat képviselik, leginkább a gyógyvíz összetevői és a gyógykezelések miatt érkeznek. 

A magyaroknak is fontos a gyógyvíz összetevője, és az idősebbek számára a kezelések is, de a 

fiatalok inkább a szállodai wellness szolgáltatások élvezésén keresztül élik meg a gyógyvíz 

pozitív hatásait. Az oroszok a gyógyulás és a wellness harmóniáját nem választják el radikálisan 

egymástól. Az orvosi beavatkozások, medical turizmus tekintetében (fogászati kezelések és 

plasztikai sebészet) a fő célcsoport jól láthatóan a külföldiek, főleg az oroszok. Az egyéb 

kiegészítő programlehetőségek (kultúra, gasztronómia, aktív turizmus, városnézés) is a vendégek 
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egy részének vonzó motiváció, ami az egészségturisztikai szolgáltatásokat színesíti hosszú távon. 

Ezek fejlesztése, főleg egy a városhoz kötődő rangos, híres fesztivál és rendezvény kialakítása 

mindenképp célként kell, hogy megjelenjen a fürdőváros életében.  

 

40. ábra: Hol veszik igénybe a fürdőszolgáltatásokat?  

 
 (Forrás: Saját kutatás, Szerk.: Köbli Á. 2018.) 

 

Érdekes az a tény, hogy az alapvetően vízhez kapcsolódó motivációval érkező vendégek, hol és 

milyen körülmények között veszik igénybe a különböző fürdőszolgáltatásokat. Manapság a 

legtöbb minőségi szálláshely wellness- és gyógyászati kínálatával, a szállodában igénybe vehető 

kezeléseivel komoly versenytársa lett a városi fürdőknek. A hévízi Tófürdő a gyógyászati 

szegmenset figyelembe véve kedvező pozícióban van, mivel a Tófürdőn igénybe vehető 

szolgáltatások, egy nagyon tradicionális, magas szintű orvosi háttéren alapszanak, ráadásul maga 

a Tó olyan különleges és egyedi látványosság, amely sok turista számára önmagában is kiemelt 

célponttá teszi.  

A külföldi vendégek ennek megfelelően egyszerre használják ki a Tófürdő és a szállodák 

nyújtotta különböző szolgáltatásokat is, bár folyamatosan nyit a fürdő a wellness igények felé is, 

ebben a szektorban a szállodák (főleg a 4 és 5 csillagosak) jobb feltételekkel rendelkeznek. Az új 

fejlesztések, a kényelem, gyorsaság és az ár is a szállodák mellett szól a wellness tekintetében, 

míg a fürdőnél az egyedi látványosság, az élmény, és a magas szintű orvosi és gyógyászati háttér 

az elsődleges. Ilyen szempontból jól ki is egészíti egymást a két fürdőszolgáltatás. Hévízen a 

kölcsönös támogatás szintjén jelenik meg a fürdő és a szállodák között a kapcsolat (a fürdő ad 

gyógyvizet több szállodának / a szállodákban kedvezményes fürdőbelépők vásárolhatóak).  

A magyar vendégek ilyen szempontból jobban megosztottabbak, rájuk kevésbé jellemző, 

hogy mindkét helyet meglátogatják. Egyrészt akik alapvetően szállodai hosszú hétvégére 

érkeznek, szinte alig mozdulnak ki a szálláshelyről, házon belül megkapnak minden számukra 

fontos és értékes szolgáltatást. Azok a vendégek, akik számára a gyógytényező a legfontosabb 

motiváció, ők inkább a Tófürdő kezeléseit választják, ráadásul a magánszálláshelyeken megszálló 

vendégek nagy részének nincs is lehetősége máshol fürdőszolgáltatás igénybevételére.  

A következő kérdés arra vonatkozott, hogy milyen szálláson kívüli programon vesznek 

részt üdülésük alatt a különböző nemzetiségű turisták (a már megtörtént és a tervezett 
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programok). Azért fontos a szálláson kívüli program kihangsúlyozása, mert a legtöbb minőségi 

szálloda olyan komplex programkínálatot nyújt, amely sok esetben jól lefedi a turista igényeit, 

főleg rövidebb tartózkodási idő alatt. A válaszadók 20 féle program, illetve látnivaló közül 

választhattak, és végül az átláthatóbb megjelenítés miatt minden nemzetiségnél az 5 

legnépszerűbb programot ábrázoltam (41. ábra). 

 

41. ábra: A szálláshelyen kívüli programok népszerűségi listája (fő) 

 
 (Forrás: Saját kutatás, Szerk.: Köbli Á. 2018.) 

 

A válaszadók egyszerre több válaszlehetőséget is bejelölhettek. A német nyelvű és orosz 

vendégkör ugyanazt a 4 programot választotta a legtöbbször, csak más fontossági sorrendben. A 

külföldiek a legnagyobb arányban a fürdő felkeresését említették, mint fő szálláson kívüli 

program. Ezeket az ingyenes helyi nevezetességek felkeresése követte.  Ezután a gasztronómiai 

programok következnek, az oroszoknál előbb a szállodán kívüli gasztronómiai programok 

(borkóstolók, borvacsora), majd pedig a helyi termelő piac felkeresése, a németeknél pedig 

fordított sorrendben ugyanez. A német nyelvű vendégek közül sokan választották a szervezett 

keretek között történő városnézést, ami kiterjedhet a szomszédos Keszthelyre is, az oroszok pedig 

a helyi (és környéki) belépődíjas nevezetességek felkeresését választották. A lista további részén a 

németeknél a rendezvények, fesztiválok meglátogatása jelent meg jobban, míg az oroszoknál a 

kulturális és aktív programok meglátogatása. 

A magyaroknál, az előbb kifejtett okok miatt a fürdő látogatása összességében csak a 

harmadik helyen áll a legnépszerűbb programok listáján. Az első helyen az ingyenes helyi 

nevezetességek meglátogatása, valamint a helyi fesztiválokon és rendezvényeken való részvétel 

szerepel. A külföldiek is választották nagyobb számban (oroszok 29 fő, németek 27 fő) a 
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városnéző kisvonattal történő városnézést, a magyaroknál pedig 31-en jelölték a szívesen 

felkeresett programok között. A dottók fürdővárosokban betöltött szerepét a fürdőváros 

modellemben részletesen is bemutatom. A magyar vendégek között a legnépszerűbb 5 program 

közé még bekerült a kerékpározás és túrázás is, ez is mutatja az egészségtudatos és aktív életmód 

folyamatos térhódításának hazai folyamatát, amelyhez a hazai fürdővárosokban kiváló 

infrastrukturális háttér is kiépült (kerékpárkölcsönző, kerékpár utak). 

Végül megkértem a kitöltőket, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán értékeljék Hévíz városát 

néhány helyi adottságokat vizsgáló szempont alapján (1: nagyon rossz/nagyon nem tetszik, 5: 

nagyon jó/nagyon tetszik). A 42. ábrán a város turisztikai kínálatát és keresletét érintő 

tényezőkről kérdeztem a vendégeket. Összességében elmondható, hogy Hévíz városa minden 

tényező szempontjából magas értékeket kapott, 4-es közeli, illetve feletti értékeket, de jól látható, 

hogy a települési tényezőkkel összevetve ezek egy picit alacsonyabb értékek, amelyek jelzik, 

hogy van még fejlődési potenciál a rendezvények vagy a helyi szuvenírek szempontjából is. 

Általánosan elmondható, hogy az oroszok a legelégedettebbek a turisztikai tényezőkkel, ők adták 

a legtöbb magas osztályzatot, és a magyarok a három csoport közül a legkevésbé (de a különbség 

minimális).  

 

42. ábra: Turisztikai szempontok értékelése (érték) 

 
 (Forrás: Saját kutatás, Szerk.: Köbli Á. 2018.) 

 

Érdekes a vendégkör összetételét vizsgáló kérdés, amelynél az egész kérdőív legalacsonyabb 

értékei születtek (német: 3,4; magyar: 3,62; orosz: 4,21). Itt a kérdőívezés során begyűjtött 

kiegészítő információkat is felhasználva megállapítható, hogy a magyarokat kissé zavarja a sok 

orosz felirat, de meglepő módon maga az orosz turisták jelenléte kevésbé, de legalább annyian 

panaszkodtak az idősebb németekre, mint az oroszokra. A németeknél viszont (főleg a visszajáró 

vendégeknél) az oroszok/ukránok/szlávok megjelenése is az oka az alacsonyabb értékeknek. A 

helyi turizmusnak erre is figyelni kell, hogy egy új vendégkör megjelenése zavart okozhat a régi 
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hagyományos vendégeknél, de ezt finoman irányítva (kulturális programok, a kölcsönös tisztelet 

és a minden vendég ugyanannyit ér elv hangsúlyozásával) enyhíteni lehet és kell. 

A második kérdéscsoport a települési tényezőkre, Hévízre, mint városra vonatkoztak (43. 

ábra). Ezeknél a tényezőknél is az oroszok adták a legmagasabb pontokat, de már sokkal kisebb 

különbséggel. 

 

43. ábra: Települési szempontok értékelése (érték) 

 
(Forrás: Saját kutatás, Szerk.: Köbli Á. 2018.) 

 

A tisztaság kategóriában például a magyar vendégek 4,75-ra értékelték a várost, köszönhetően az 

átlag magyar állapotokat messze meghaladó településképre, rendezett és tiszta közterületeknek. A 

biztonság nagyon fontos szemponttá vált napjaink turizmusában, ezért a németek 4,74-os és az 

oroszok 4,8-es kimagasló értékelése hosszútávon komoly lehetőségeket adhat a hévízi turizmus és 

gazdaság jövőjének. A legalacsonyabb értékelés a zsúfoltság kategóriában született. Hévíz 

közlekedési-, és városrendezési lehetőségeit a 8. fejezetben részletesen bemutatom, amelyek 

segítségével enyhíthetik ennek a problémának a mértékét. 

A harmadik kérdés kategória a környezeti állapotokhoz kapcsolódó tényezőket 

tartalmazott (44. ábra). A desztinációk elérhetősége kiemelt tényező a turizmusban, ilyen 

szempontból a 4-es közeli értékek jónak mondhatóak a magyar és orosz vendégeket illetően. A 

magyaroknak a közeli M7-es autópálya, illetve többi irányból a hazai átlagnak megfelelő 

úthálózat és a gyakori és jól szervezett autóbuszos tömegközlekedés áll rendelkezésre, az oroszok 

pedig leginkább repülőn érkeznek egyrészt Budapestre és onnan jól szervezett transzferekkel 

jutnak a zalai fürdővárosba, illetve a szomszédos sármelléki Hévíz-Balaton Airport várja az 

ideiglenes charter járatokat. A németek ebből a szempontból rosszabb helyzetben vannak, ami az 

adott értéken (3,6) is meglátszik, mivel ők nagyrészt szervezett, csoportos autóbuszos utazással 

érkeznek Hévízre. Ilyen szempontból a nyugat-magyarországi autóút hálózat további fejlesztése 

Bécs felől a Balaton irányába kiemelt feladatnak kell lennie a hazai turizmusban. 
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44. ábra: Környezeti állapotok értékelése (érték) 

 
 (Forrás: Saját kutatás, Szerk.: Köbli Á. 2018.) 

 

Hévíz a gyógyvíz minőségét, a fürdővárosi hangulatot és a természeti környezet állapotát érintően 

is kimagasló értékeket kapott. Fontos feladat, hogy ezeket a turisták számára is érzékelhető, a 

helyiek életminőségét pedig alapjaiban meghatározó tényezőket a jövőben is megtartsák, a helyi 

fejlesztéseket csakis ennek tudatában valósítsák meg.  
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7. A vizsgált fürdővárosok települési jellemzői 
 

A következő fejezetben a hét fürdőváros települési jellegzetességeit mutatom be. A fejlődés 

szempontjából meghatározó a turizmus szerepe, és ehhez társulva a vendégkör igényeinek 

felmérése és célzott figyelembe vétele, de ezen túl a fürdővárosok magas életszínvonalú 

települések, ahol a turizmus révén a helyi lakosság sajátos társadalmi helyzetekkel és egyedi 

gazdasági lehetőségekkel rendelkezik. A településekre vonatkozó gazdasági jellemzőket, 

társadalmi sajátosságokat nem mutatom be minden részletre kiterjedően, a célom azoknak a helyi 

adottságoknak és trendeknek az elemzése, amelyekből akár a többi fürdőváros számára is 

általános, gyakorlati jelentőségű eredmények és következtetések vonhatóak le. 

 

7.1. Társadalmi jellemzők, demográfiai sajátosságok 

 

A 13. táblázatban láthatóak a települések alapadatai (terület, népességszám, népsűrűség). 

Települési méretkategória alapján két csoportra bontható a vizsgált fürdőhelyek köre. Az első 

csoportba olyan kisvárosok találhatóak, amelyek városi rangjukat leginkább a helyi 

egészségturizmus kiváló minőségének és sikerének köszönhetik. Zalakaros, Bük, Harkány és 

Hévíz is pár ezres népességszámú települések, amelyek azonban a turisták kiemelkedő száma és a 

hozzájuk kapcsolódó költések miatt mind a funkciók, mind az életminőség tekintetében felveszik 

a versenyt a környező nagyobb településekkel (középvárosokkal, akár kisebb 

megyeszékhelyekkel) is. A legnagyobb népsűrűség Hévíz városát jellemzi, amely viszonylag kis 

külterülettel rendelkezik, miközben a városban a domborzati tényezők miatt is egy szűk területre 

koncentrálódnak a turisztikai és a városi funkciók. A legalacsonyabb népességszámú 

fürdővárosok egyben hazánk legalacsonyabb népességszámú városai közé tartoznak.  

 

13. táblázat: A hét vizsgált település alapadatai  

2016 A település területe (km2) Népesség száma (fő) 
Népsűrűség 

(fő/km2) 
Bük 20,86 3 618 173,44 

Gyula 255,8 30 004 117,29 
Hajdúszoboszló 238,62 23 781 99,66 

Harkány 25,69 4 454 173,37 
Hévíz 8,3 4 617 556,27 

Sárvár 64,65 14 887 230,27 
Zalakaros 17,17 1 976 115,08 

(Forrás KSH, 2018. Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A települések másik csoportjába tartozik mérete alapján Sárvár, Hajdúszoboszló, és a legnépesebb 

vizsgált fürdőváros Gyula (30 004 fő, KSH, 2017). Hajdúszoboszló jelenlegi települési 

karakterében jobban hasonlít az előbb bemutatott kis népességszámú településekhez, bár 

mezőgazdasági hagyományai révén jelentős városi szerepkörrel rendelkezett az egészségturizmus 

sikerét megelőző időszakban is. Sárvár és Gyula igazi komoly városi múltú és erős gazdasági 
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funkciójú települések, amelyek a régebbi évszázadokban is meghatározó városok voltak a magyar 

településhálózatban. Ennek a történelmi hagyománynak és a magas népességszámnak 

köszönhetően a fürdővárosi szerep kevésbé lesz a város teljes társadalmi-gazdasági szférájára 

kiterjedő, mint a másik 5 településen. Viszont az egészségturizmus elmúlt évtizedbeli rohamos 

fejlődésének köszönhetően, a turizmus szerepe fokozatosan erősödik, elsődleges érték és prioritás 

lett a városok életében.  

A 14. táblázatban a népességszám változása látható 2000 és 2016 között. Az előbb 

bemutatott két települési méretkategória szerinti csoport a népességszám változása tekintetében is 

szétválik. A kis népességű fürdővárosok mind növelni tudták a népességszámukat, arányait 

tekintve a legjelentősebben Zalakaros (+37,13%) és Harkány (+29,18). Ezzel szemben 

Hajdúszoboszló népességszáma gyakorlatilag nem változott (-30 fő), míg Sárvárt és Gyulát, a 

magyar középvárosokra jellemző tendenciákhoz hasonlóan, csökkenő népességszám jellemzi. Ez 

azonban, köszönhetően a turizmus fellendülésének és a folyamatosan növekvő szerepének, kisebb 

csökkenést mutat arányaiban (Sárvár -5,35%; Gyula -9,92%), mint a környező hasonló méretű 

települések esetén (Sárvár térségében Celldömölk -11,01%, Vasvár -12,53% népességcsökkenés, 

míg Gyula térségében Békés -15,44%, Mezőberény -11,84%) (KSH, 2018). 

Érdekesség, hogy Harkány népességszám növekedése a helyi ITS, 2016. szerint, amiatt is 

bekövetkezett az elmúlt másfél évtizedben, mivel az egyéb, üzleti szálláshelyek tulajdonosai 

közül sokan állandó lakhelyként jelentik be az ingatlant, kedvezőbb adózási megfontolásból. Ezt 

alátámasztja az előző fejezet szálláshelyi elemzése során látható trend, miszerint erősen 

lecsökkent Harkányban a magánszálláshelyek száma az elmúlt másfél évtizedben. 

 

14. táblázat: A népességszám változása 2000 és 2016 között 

 
Népességszám 

2000. 
Népességszám 

2016. 
Változás mértéke 

(fő) 
Változás mértéke 

(%) 
Bük 3175 3 618 443 +13,95 

Gyula 33308 30 004 -3304 -9,92 
Hajdúszoboszló 23811 23 781 -30 -0,13 

Harkány 3448 4 454 1006 +29,18 

Hévíz 4450 4 617 167 +3,75 
Sárvár 15729 14 887 -842 -5,35 

Zalakaros 1441 1 976 535 +37,13 
(Forrás KSH, 2018. Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A változás esetén érdemes megvizsgálni a tényleges szaporodás értéket, amelyet a természetes 

szaporulat és fogyás, illetve a vándorlási különbözetet értékei alapján kapunk (15. táblázat). Így a 

változás folyamatának területei jobban megmutatkoznak a települések esetében. Ehhez a 2011-es 

népszámlálás adatai állnak rendelkezésemre. Látható, hogy a magyar demográfiai viszonyoknak 

megfelelően minden településen természetes fogyásról beszélhetünk, azonban a kis 

népességszámú települések kedvező gazdasági lehetőségeik és a településekre jellemző magasabb 

életszínvonal következtében sokak számára vonzó alternatíva a letelepülésre. Fontos az is, hogy 

milyen térségi viszonyok jellemzőek az adott fürdőhely környezetében, például az aprófalvas zalai 
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(Zalakaros) és dél baranyai (Harkány) településhálózatban is kiemelkedő gazdasági és 

életminőségbeli javulási lehetőségeket rejt magában a fürdővárosba való elköltözés. A 

fürdővárosok esetében sokszor a visszatérő és a helyet nagyon megkedvelő vendégek szánják el 

magukat ingatlan vásárlásra, ezzel is növelve a helyi népességszámot. Ez a folyamat a magyar 

turisták mellett leginkább a külföldi vendégekre jellemző. 

 

15. táblázat: A tényleges szaporodás értéke a vizsgált településeken 2011-ben 

2011. 

Halálozás száma 
az előző 

népszámlálás óta 
(fő) 

Élveszületések 
száma az előző 

népszámlálás óta (fő) 

Természetes 
szaporulat, illetve 

fogyás az előző 
népszámlálás óta 

(fő) 

Vándorlás 
különbözete az 

előző 
népszámlálás óta 

(fő) 
Bük 376 306 -70 287 

Gyula 5200 2953 -2247 273 
Hajdúszoboszló 3364 2082 -1282 1790 

Harkány 578 315 -263 968 
Hévíz 699 379 -320 725 
Sárvár 1839 1411 -428 -314 

Zalakaros 202 171 -31 442 
(Forrás KSH, 2018. Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A népesség életkor szerinti összetételében a fürdővárosokban a többi magyar településhez 

hasonlóan folyamatosan elöregedő társadalomról beszélhetünk. Az 45. ábra a települések fő 

korcsoportok szerinti feloszlását mutatja arányaiban.  

 

45. ábra: A lakónépesség megoszlásának aránya korcsoportonként (%) 2016. 

 
 (Forrás KSH, 2018. Szerk.: Köbli Á. 2018) 
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A legkedvezőbb értékekkel az aktív korosztályok alapján (15-64 évesek) Sárvár és Bük 

rendelkezik, hozzátéve, hogy Bükön magasabb a gyerekek (0-14 évesek) aránya és a 

legalacsonyabb az idősek (65 év felettiek) aránya az összes fürdőváros tekintetében. A 

legkedvezőtlenebb értékekkel Hévíz rendelkezik, itt messze a legmagasabb az idősek aránya, és 

az aktív korosztályok csak a lakónépesség 62,9%-át teszik ki. 

A 16. táblázatban látható az előbbi adatokból számított öregedési index mértéke, amely 

megmutatja, hogy 1 gyermekre (0-14 évesek) hány idős (65 év feletti) jut. Hévíz és Harkány 

esetében a gyógyturizmus fő vendégköre az idősebb, gyógyulni vágyó betegek, akik nagyobb 

számban le is telepednek a városokban. Hévízen ráadásul a magasabb árszínvonal kevésbé kedvez 

azoknak a környező településeken élő, Hévízre dolgozni járó fiataloknak, akik esetleg 

beköltöznének a településre, így ők továbbra is bejárósok lesznek és csak a munkahelyük lesz a 

fürdőváros. Ennek is hatásaként, Hévíz a lakosság összetétele alapján rohamosan kezd elöregedni. 

Bük ezzel szemben mind egyre bővülő ipara, mind a turizmus következtében vonzó a térség 

lakosainak, és folyamatosan költöznek ide új, fiatalabb korosztályok, akiknek az egyre szélesedő 

városi funkciók vonzóvá teszik a települést. Sárvár jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt 

másfél évtizedben, ennek eredményeként sok fiatal munkavállaló telepedett le a városban, ez a 

kedvező öregedési index értéken is megmutatkozik.  

A kedvezőbb értékek mellett is a településeknek figyelni kell arra, hogy a produktív 

korban levő népesség elköltözése egy nagyon jelentős folyamat ma hazánkban, amely még a 

kiváló munkalehetőségeket és életszínvonalat nyújtó fürdővárosokra (különösen a gazdaságilag 

összetettebb Gyulára) is veszélyt jelent. A fiatalok elköltözése miatt csökkenhet a születésszám, 

így pedig fokozatosan öregedhetnek el a városok lakossága.  

 

16. táblázat: Az öregedési index értéke 2016-ban 

Öregedési index 2016 

Hévíz 2,46 

Harkány 1,89 

Gyula 1,69 

Zalakaros 1,62 

Hajdúszoboszló 1,51 

Sárvár 1,37 

Bük 1,23 

(Forrás KSH, 2018. Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A nemek aránya összefüggésben van az öregedési indexxel, aminek következtében Hévízen a 

legmagasabb a nők aránya (az idősebb korosztályokban egyre jelentősebben meghaladja a nők 

száma a férfiakét). A többi településen is a hölgyek vannak túlsúlyban, kivéve Bük városát, ahol 

minimálisan, de a férfiak felé billen a mérleg. 
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46. ábra: A nők és férfiak aránya (%), 2016 

 
 (Forrás: KSH, 2018. Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

7.2. Gazdasági jellemzők 

 

A vizsgált fürdővárosok jelenlegi gazdaságában kiemelt szerepet kap a turizmus és a hozzá 

kapcsolódó szolgáltatások, amelyek a vállalkozások specializációjában, valamint a 

vendéglátóhelyek, kereskedelmi szálláshelyek számában, idegenforgalmi adóbevételekben is 

megmutatkozik. A turizmus és az azt kiszolgáló infrastruktúra működtetése kiemelkedő 

jelentőségű a foglalkoztatásban, ez azonban településenként eltérően, szezonális munkanélküliség 

kialakulását eredményezi.  

Hévíz, Harkány, Zalakaros és nagyrészt Hajdúszoboszló településeken egyértelműen a 

turizmus és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások határozzák meg a gazdasági szerkezetet, a 

szállodák tekinthetőek a legnagyobb helyi foglalkoztatónak. Ezeken a településeken a 

mikrovállalatok a meghatározóak, az iparűzési adó nagy része is a turizmushoz kapcsolódó 

vállalkozásokhoz köthető. Gyula, Sárvár, illetve Bük esetén viszont egy jelentős ipari háttér is 

megtalálható a városokban, amelynek bevételeire épülve a fürdővárosi szerepkör bővíthető. A 

települések karakterei jól meglátszik a helyi adóbevételek megoszlását mutató ábrán (47. ábra). 

A KSH adatbázisában a 2011-es értékek jelenleg a legfrissebb nyilvános hivatalos adatok, 

de szakmai interjúi során több helyen beletekinthettem a legutolsó évek önkormányzati 

kimutatásaiba is, és arányaiban a 2011-sel arányában megegyező értékek jellemzőek napjainkban 

is a helyi adóbevételekre. Látható, hogy a szálláshelyeknél realizálódó idegenforgalmi adó (ifa) 

mértéke, amelyet a vendégeknek minden eltöltött vendégéjszaka után kell megfizetnie, egyedül 

Hévíz esetén előzi meg a helyi iparűzési adó mértékét. Ez annak köszönhető, hogy Hévíz a 

kimagasló vendégéjszaka számok mellett, teljes egészében a turizmusból él, klasszikus ipar az 

érzékeny és védendő természeti értékek miatt (Hévízi-tó és az azt körülvevő véderdő) nincs a 

településen. Az idegenforgalmi adó értéke településenként eltérő lehet (jelenleg maximum 500 Ft, 

például Bükön is ennyi az értéke 2018-ban). 

49,83

52,04

52,33

52,52

52,64

53,22

54,97

50,17

47,96

47,67

47,48

47,36

46,78

45,03

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bük

Harkány

Zalakaros

Sárvár

Hajdúszoboszló

Gyula

Hévíz

Nők

Férfiak



120 
 

47. ábra: A helyi önkormányzatok helyi adóbevétele az iparűzési és az idegenforgalmi adóból 

2011-ben 

 
(Forrás: KSH, 2018. Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A magas vendégéjszaka számot regisztráló önkormányzatok gazdálkodásában jelentős tételnek 

számít a támogatással kiegészített idegenforgalmi adó, amelynek nagy részét rendszerint a helyi 

TDM-szervezet működtetésére, turisztikai marketingre, fejlesztésekre fordítják a települések. Az 

ifa állami támogatásban részesül, ami azt jelenti, hogy a hatályos törvények alapján minden 1 Ft 

ifa bevételt az állam jelenleg kiegészít plusz 1 Ft-tal (korábban az ifából befolyt összegnek az 1,55 

szorzóval emelt összegét biztosította a Magyar Állam). Ezt azonban befolyásolhatja az iparűzési 

adó mennyisége, illetve a nagy adóerőképessége a településeknek. Az adóerőképesség a 

településen befolyt iparűzési adóból a költségvetési törvényben meghatározott módon számított 

összeg (az adóerőképesség miatti elvonás nem tévesztendő össze az úgynevezett szolidaritási 

adóval, aminek a pontos neve szolidaritási hozzájárulás.) Mivel az állami támogatások folyósítása 

nettósítva történik (tehát a támogatásokból levonják az elvonást) így a különféle feladatokra 

megállapított támogatásai a fürdővárosoknak évről-évre kevesebbek. 

Hévíz, Zalakaros és Harkány, illetve Hajdúszoboszló jelentős ipari háttérrel nem 

rendelkező települések, ahol az iparűzési bevételek jelentős része is a helyi szállodáktól, 

éttermektől, turisztikai vállalkozásoktól származnak. Az ipar bővítésének lehetősége időszakosan 

felmerül a városi tervekben, de annak egyrészt a gyógyhelyen okozott lehetséges negatív hatásai 

(levegőszennyezés, zaj, szag, fürdővárosi miliőbe nem illő struktúra, környezeti problémák) 

jelentősen beszűkítik az ilyen irányú terveket. Mivel az egészségturizmus hatása, mind a 

szálláshelyek, mind az attrakciók, illetve a rekreációs, turisták által is igénybe vett terek 

tekintetében az egész településen érvényesül, az ipar számára ezeken a kisterületű településeken 

nem igazán lehetséges megfelelő terület kijelölése. Másrészt a helyben érdekelt turisztikai 

munkaadók vélhetően nem túlságosan nyitottak egy a munkaerő árát esetlegesen felverő, hasonló 
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szegmensben munkahelyet teremtő vállalkozás megtelepedésében. Több olyan iparág is van, 

amelyek környezeti hatásai elhanyagolhatóak (főleg a K+F területén), ezzel együtt a fürdővárosi 

szerepkör mindent átható jellege miatt nem valószínű, hogy a jövőben komoly ipari beruházások 

jelennének meg ezeken a településeken. 

Az ipar és turizmus viszonya kifejezetten érdekes kérdéskör, és ez leginkább azon három 

település példáján látható jól, ahol jelentős ipari kapacitás működik. Sárvár és Gyula esetén 

időben előbb alakult ki az ipari bázis, és csak ezt követte a fürdővárosi és turisztikai fejlesztések 

lehetősége. Bükön pedig a meglévő vasúti kapacitások következtében települtek meg jelentős 

vállalatok. Az ipar jelentős gazdasági hátteret ad ezeknek a fürdőhelyeknek, de nagyon fontos, 

hogy ezeken a településeken a fürdővárosi infrastruktúra (fürdő, szállodák, rekreációs terek, 

látnivalók) és az ipari infrastruktúra (ipartelep, gyárak, közlekedési és szállítási infrastruktúra) a 

térben nagyon elkülönülten helyezkedjen el. A nagyobb méretű Sárvár (Flextronics, Sárvári Ipari 

Park) és Gyula (Gyulahús Kft., Gyulai Ipari Park) esetén a turisták szinte semmilyen attrakció 

vagy turisztikai szolgáltatás igénybevétele során nem jutnak el a városok ipari részeibe, míg 

Bükön alapvetően a településtől külön helyezkedik el Bükfürdő, innen pedig a lehető legtávolabb 

esnek a felsőbüki ipari területek (Nestlé Hungaria Kft Büki Gyára és a VOG Export-Import Kft.). 

Az önkormányzatok iparűzési adóbevételei egy jelentős anyagi háttérbázist jelent ezeknek a 

településeknek, amelyet aztán jelentős részben a helyi turizmus fejlődésére, illetve a városi 

infrastruktúra megújítására fordítanak. Fontos, hogy mindhárom településen az idegenforgalmi 

fejlesztéseket kövessék magas szinten a városfejlesztések is. Ehhez jelentős tőke az ipari 

bevételekből származik, amelyet jól kell visszaforgatni a helyi gazdaságba. 

A turizmus és a hozzá szorosan kapcsolódó szolgáltatások jelentik a városok 

gazdaságának húzóerejét, az ágazat kiemelkedő szerepet tölt be a települések foglalkoztatásban. A 

munkanélküliség mértéke alapvetően a hét fürdővárosból öt esetén az országos átlagnál 

kedvezőbb (Hévíz, Sárvár, Bük és Gyula esetén kiemelkedően kedvező), és a többi fürdővárosban 

is jónak mondható.  

 

17. táblázat: A munkanélküliség mértéke a hét településen 2017. december 

2017. december 

Nyilvántartott 

összesen (fő) 

Folyamatosan 

nyilvántartott 

(hossz. > 365 n.) 

Munkavállalási 

korú népesség (fő) 

Relatív 

mutató % Arányszám 

Hévíz 50 8 3 007 1,66 0,44 

Sárvár 197 49 10 348 1,9 0,51 

Bük 57 16 2 403 2,37 0,63 

Gyula 504 100 20 999 2,4 0,64 

Zalakaros 50 14 1 517 3,3 0,88 

Harkány 123 45 2 847 4,32 1,16 

Hajdúszoboszló 777 216 16 190 4,8 1,28 

(KSH 2018. alapján szerk.: Köbli Á. 2018) 
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A munkavállalási korú népesség a KSH adatai alapján a 15-64 éves férfiak és nők számát jelenti. 

A relatív mutató a nyilvántartott álláskeresők arányát mutatja meg a munkavállalási korú népesség 

%-ában, ez tehát az adott fürdővárosra jellemző munkanélküliségi ráta. Az arányszám pedig a 

települési értékek országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya. 

A 48. ábra a fürdővárosokban foglalkoztatottak számának arányát mutatja, kékkel a 

helyben lakó és dolgozó, zölddel a naponta más településekről bejáró dolgozókat jelölve.  

 

48. ábra: A foglalkoztatottak aránya (%) a vizsgált településeken 2011-ben 

 
 (Forrás: KSH, 2018. Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A KSH adatgyűjtése következtében itt is 2011-es adatokkal tudom szemléltetni a jelenséget. A 4 

kisebb településen (Hévíz, Bük, Harkány és Zalakaros) jelentősen meghaladja a más 

településekről bejáró dolgozók száma a helyi foglalkoztatottakét. Hévízen a foglalkoztatottak 

száma (4948 fő, KSH 2011) szinte azonos a település teljes lakosságszámával. A turizmus 

következtében erős gazdasági helyzetben lévő településeknek erős a munkaerővonzó képessége a 

környező településekről, sőt ez akár az egész megyére kiterjedhet. 

Az iparral is rendelkező Sárvár, Bük, Gyula munkaerőigénye még szerteágazóbb. A két 

legnagyobb népességszámú Gyula és Hajdúszoboszló esetén sokkal kisebb arányban van szükség 

a környező településekről bejáró dolgozók munkaerejére, mint a kis népességszámú, de jelentős 

turisztikai potenciállal bíró városok esetén. Hévízen több mint a 70%-a, Zalakaroson több mint a 

66%-a a dolgozóknak más településről jár be. Saját fürdővárosi és szállodai kutatásaim alapján 

(mint a legnagyobb foglalkoztatók) az alacsonyabb minőségű munkaköröktől a legfelső vezetőkig 

kiterjed a nem helyi lakosok által betöltött pozíciók köre, bár legnagyobb arányban a takarító, 

pincér, bolti eladó munkakörök azok, amelyet a környező falvakban élők töltenek be nagy 

arányban.  

A 49. ábra megmutatja, a helyiek hány százaléka jár el más településekre dolgozni, annak 

ellenére, hogy a vizsgált fürdővárosok jelentős munkaerőhiánnyal küzdenek évről-évre. A 
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legnagyobb arányban Harkány és Bük településéről járnak el dolgozni a helyiek, míg a három 

nagyobb város rendelkezik a legmagasabb helyben dolgozó értékekkel. Problémája a 

fürdővárosoknak, hogy a magasan kvalifikált munkaerő számára a turizmus dominálta települések 

csak kisebb arányban tudnak megfelelő munkalehetőségeket biztosítani, így pont a tudásalapú 

munkaerő fog elvándorolni nagyobb számban a településekről. 

 
49. ábra: Az adott fürdővárosok helyben lakó és más településre eljáró foglalkoztatottjainak 

aránya (%) 2011-ben 

 
 (Forrás: KSH, 2018. Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 
7.3. Városszerkezeti jellemzők és sajátosságok 

 

A vizsgált fürdővárosok esetén a turizmus kimagasló jelentősége nagyban befolyásolja a 

településszerkezet fejlődését. Az urbanizáció folyamatának változásai, az attrakciók és a 

szálláshelyek bővülése, illetve a turisták térbeni mozgása jelentős társadalmi-gazdasági és 

környezeti hatásokkal jár együtt. Ebben az alfejezetben bemutatom a hét nemzetközi jelentőségű 

fürdőváros városszerkezeti felépítését, a kereskedelmi szálláshelyeinek kapacitása (férőhely) és 

típusa, valamint a fő vonzerők elhelyezkedése alapján. Ezt összevetem a területhasználat 

típusaival, amelynek adatai a geofabrik.de oldalról letölthető nyilvános OpenStreetMap 

adatbázisból származnak. A magánszálláshelyeket azok kimagasló száma miatt (például 

Hajdúszoboszlón 1294 fő a vendéglátók száma, KSH 2018) nem jelöltem, az ábrák átláthatósága 

érdekében.  

Az egészségturizmus településszerkezeti hatásai alapján a vizsgált hét nemzetközi jelentőségű 

fürdőváros esetében az eredmények alapján négy jól elkülöníthető csoport különböztethető meg. 

 

a) Hévíz – Harkány: Egységes és teljes egészségturisztikai profilú települések, ahol az egész 

városszerkezetre jelentős hatást gyakorol az egészségturizmus minősége és történelmi 
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fejlődése, illetve a turisták jelenléte. A turizmus és gazdaság szempontjából is 

meghatározó a városközpont szerepe. 

b) Hajdúszoboszló – Zalakaros: Az egész település életére elsődleges hatással van az 

egészségturizmus, a turisták eltérő súllyal, de jelen vannak a város teljes szerkezetében. 

Azonban a települések fejlődésére jellemző a kétközpontúság, egy önálló turisztikai és 

egy települési központ létrejötte, amely a földrajzi elkülönülés mellett a funkciók 

megoszlásában is érvényre jut. 

c) Bük: A település lakóterületeitől különálló és sajátosan fejlődő egészségturisztikai terület 

jellemzi, ahol a fő attrakciók és kereskedelmi szálláshelyek összpontosulnak. A turizmus 

mellett az ipar is meghatározó szerepet kap a város életében. 

d) Sárvár – Gyula: Nagyobb, összetett városi környezetben a turizmus dominanciája csak a 

település egy meghatározott városrészére jellemző, ahol erős szuprastrukturális és 

szolgáltatásbeli hatásokat okoz. Az attrakciók és szálláshelyek köre, illetve a turisták 

térbeli mozgása nem érint minden városrészt. 

 

A c) és d) csoport településein a jelentős ipari háttér is meghatározó, amely az egészségturisztikai 

területektől elkülönülve található meg a városszerkezetekben. Az a) és b) csoport tiszta 

egészségturisztikai profilú fürdővárosaiban viszont a gazdasági ágak közül egyértelműen és 

meghatározóan kiemelkedik a turizmus, amelynek átható jellege tükröződik a település 

fejlődésében is. 

 

Hévíz 

 

Hévíz egész településére óriási hatással van az egészségturizmus minősége, és az ide érkező 

turisták kimagasló száma. Hévízen a fő attrakció a Hévízgyógyfürdő és Szent András 

Reumakórház. Az 50. ábra bemutatja, hogy a kereskedelmi szálláshelyek kiterjednek a település 

meghatározó részére, egy nagyon erős központi csoportosulással a Tófürdő körüli belvárosi 

utcákban.  

A térképen nem megjelenített magánszálláshelyek elhelyezkedése (hasonlóan az a) és b) 

csoport többi településeihez), az egész fürdővárosra kiterjed, így a helyi lakosok a fő 

látványosságtól távolabbi lakóterületeken is intenzív kapcsolatba kerülnek a turistákkal. További 

attrakciói a városnak kiegészítő szereppel rendelkeznek, mint a belvárosban megtalálható Hévízi 

Múzeum és Mozi, illetve a Hévízi Termelői Piac. A belváros mind a szálláshelyek, mind a 

turisztikai szolgáltatások és üzletek, illetve a rendezvények szempontjából is központi szerepet 

tölt be a helyi városszerkezetben. Ennek pozitív tulajdonsága, hogy a vendégek szempontjából 

minden megtalálható, viszonylag kis távolságon belül, egy nagyon komplex, igazi fürdővárosi 

miliővel rendelkező központ alakult ki. Ez az összpontosulás könnyen átalakul zsúfoltsággá, 

amely a közlekedés szempontjából negatív hatásokkal is jár, így a fejlesztések között komoly 

hangsúlyt kap a belváros forgalmának csökkentése, a nagyobb központi gyalogos és közösségi 

terek kialakítása. A helyi lakosok számára fontos szolgáltatások és intézményi háttér is a 
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belvárosban található, a turisták által legforgalmasabb utcáktól csupán néhány utcányira (Kossuth 

L. utca). 
 

50. ábra: Hévíz kereskedelmi szálláshelyeinek és fő vonzerőinek elhelyezkedése a 

területhasználat függvényében  

 
(Tervezte: Köbli Á. – Horváth Z. 2018. Szerk. Horváth Z. 2018) 

(Forrás: Hévíz szálláshely nyilvántartás; OpenStreetMap – geofabrik.de) 

 

A turisztikai és lakó funkció együttes megléte számos előnnyel és konfliktussal is jár, mivel más 

igényei vannak a helyi lakosoknak (lakhatóság, munkahely, pihenés), és a gyógyulni és 

élményeket átélni akaró turistáknak (pihenés, szórakozás, gyógyulás). A Hévízi-tó és a körülötte 

elhelyezkedő véderdő, a Szent András Reumakórház térségében a nyugalom és az ökológiai 

védelem kap elsőbbséget. A városközpontot és Tófürdőt érintő környezetterhelés csökkentése 

kiemelt feladat a jövő fejlesztései során. Hévízen fontos szerepet kapnak a Tófürdő környéki 

lápok, amelyek egy észak-déli irányultságú, nagyrészt összefüggő ökológiai-zöldfelületi gyűrűt 
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alkotnak a beépített területekhez kapcsolódva. Ebben a sávban együtt jelenik meg, és kerül 

ellentétbe a rekreációs igény kiszolgálását célzó tájhasználat a természetvédelem érdekeivel. A 

Tófürdőtől délre eső, illetve a központi nagy parkolótól északra nagy területű, különleges 

idegenforgalmi fejlesztési területek találhatóak, amelyek azonban alulhasznosítottak. Ennek oka a 

fejlesztés és a tájvédelem közötti helyi konfliktus. Több beruházó is komoly tervekkel érkezett 

ezekre a területekre, azonban a működésből fakadó ökológiai kockázat meghaladta a gazdasági 

haszon mértékét, így a település egyedülálló környezeti erőforrásának védelmét előtérbe helyezve 

nem valósultak meg jelentős beruházások (Hévíz Szerkezeti Terve, 2015). Véleményem szerint 

még nagyon szigorú szabályok meghozatalával is kockázatos lenne ezeknek a területeknek a 

fejlesztése, a Tó és környezetének védelmének mindig első helyen kell szerepelni a döntések 

meghozatalában. 

A város fejlődési korszakaiban a vendégforgalom igényei újabb és újabb szálláshelyeket 

követeltek meg, folyamatosan új szolgáltatások jelentek meg a városképben. Ennek fő területe a 

városközpont volt, amely elért egyfajta beépítési maximumot. A központtól északra és nyugatra 

kiterjedt lakóterületek jellemzőek. Ezen utcák is telítve vannak magánszálláshelyekkel, főleg az 

északi egregyi városrész irányába futó utcák.  

 

15. kép: Hévízi lakóterületek 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele, 2017) 

 

Az egész városra jellemző az országos átlagnál jobb építészeti minőség. Hévíz lakásellátottsága, a 

lakásállomány komfortfokozata átlagon felüli, az utóbbi 30 évben épült a lakások 65%-a (Hévíz 

VTK, 2015). A település és utcaképeket azonban sok helyen reklámok (magyar, német és orosz 

nyelven, cirill betűkkel) és cégtáblák uralják. 

Jövőbeni lehetőség a település északi területeinek fejlesztése, mind az attrakciók, mind a 

lakóterületek és a rekreációs terek szempontjából. Az egregyi városrész kiváló adottságokkal 

rendelkezik a gasztronómia (Egregyi pincesor) és a kulturális turizmus (Római kori romkert, 

Árpád-kori templom és temető) területén. A központi területtel főleg magánszálláshelyekkel 

rendelkező utcák kötik össze, illetve a helyi tömegközlekedés és a városnéző kisvonatok (dottók) 

játszanak kiemelt szerepet a turisták szállításában. Pontosan a Tó körüli területek érzékenysége 

miatt valószínűleg ez lesz azon része Hévíznek, ahol a fő infrastrukturális fejlesztések 

megvalósulhatnak a jövőben. 
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Az 1949-től napjainkig tartó szállodaépítés az utóbbi időben lecsillapodott, az új cél a meglévő 

létesítmények minőségének emelésétől a legújabb szolgáltatások biztosításával a kereslet 

növelése. Hévíz két legnagyobb férőhelyű szállodája a Naturmed Hotel Carbona**** Gyógy- és 

Wellness Szálloda (522 férőhely) és a Hotel Európa Fit ****superior (462 férőhely) egymással 

szemben helyezkedik el a városközpontban. A jelenleg aktuális fejlesztési koncepciók új 

üdülőterületek kijelölésével nem számolnak (Hévíz VTK, 2016). 

 

Harkány 

 

Harkány településszerkezetére is jelentős hatással van a helyi egészségturizmus hagyományai és 

jelenlegi kínálata. A város központi területén fekszik a Harkányi Gyógyfürdő és a Zsigmondy 

Vilmos Gyógyfürdőház, amely kiterjedt parkja révén nagyban javítja a helyi életminőséget és a 

gyógyhelyi állapotokat (levegőminőség).  

 

51. ábra: Harkány kereskedelmi szálláshelyeinek és fő vonzerőinek elhelyezkedése a 

területhasználat függvényében 

 
(Tervezte: Köbli Á. – Horváth Z. 2018. Szerk. Horváth Z. 2018) 

(Forrás: Harkány szálláshely nyilvántartás; OpenStreetMap – geofabrik.de) 

 

Harkány nagyon komoly hagyományokkal rendelkezik, 1958-ban első fürdővárosként kapott 

gyógyhelyi minősítést. A magas minőségű gyógyászati hagyományokat sajnos az utóbbi 

évtizedekben sok esetben nem követték a többi vizsgált fürdővárosra jellemző igényes és vonzó 

fürdővárosi infrastrukturális fejlesztések. Szükséges Harkány esetén a városközpont jövőbeni 
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minőségi fejlesztése, illetve hiányzik egy minőségi szabadtéri rendezvénytér, valamint egy olyan 

helyszín, ahol zárt rendezvények is tarthatóak. Előbbi az ingyenes, utóbbi a fizetős rendezvények 

megtartását tudná a mai kor színvonalának megfelelően szolgálni. Így a város számára az 

egészségturizmust kiegészítő rendezvény és konferencia turizmus terén biztosítaná a vonzerő 

növelésének egyik infrastrukturális feltételét.  

A város központi területe a Gyógyfürdő és környezete. A terület fő funkciója a turizmus és 

gyógyászat mellett a vendéglátás és a kereskedelem. Itt találhatóak Harkány legfontosabb 

attrakciói, és a kereskedelmi szálláshelyek döntő többsége is. A területen magas a zöldfelületek 

aránya, alacsony a beépítettség. Kiemelkedő helyszíne a gyógyhelynek a Zsigmondy sétány, 

amely a város meghatározó rekreációs tengelye. A sétány két oldalán történt bővítések, a parkolás 

megoldatlansága (a városban mindenhol fizetni kell a parkolásért, ami nem túl vendégcsalogató) 

nagyban rontotta a sétány zavartalan használatát, ezt a jövőbeni fejlesztéseknek javítania kell. 

A városközpont a helyi lakosok számára is kiemelt terület, mivel magába foglalja a város 

közigazgatási funkcióit. A Kossuth utca mentén a vendéglátás és a kereskedelem telepedett meg 

nagy számban. Harkány célja egy központi közigazgatási egység létrehozása a területen, a város 

intézményeinek egy könnyen elérhető központi területre tömörítése. A belvárosban a lakosok 

száma alacsony, a kereskedelmi- és magánszálláshelyek száma magas. A tervezett intézményi 

főtér kiegészülve a Zsigmondy sétánnyal és a szállodasorral a város méltó központját tudná 

megalkotni (Harkány ITS, 2016).  

Harkány településszerkezeti sajátossága, hogy az üdülőházas és hétvégi házas területek 

egy-egy térségben, egymástól elkülönülve, a gyógyfürdőtől keletre, illetve délkeletre valósultak 

meg (térkép dél-keleti része). Az 50 éve kialakult területen az üdülők nagy részét nem 

rendeltetésszerűen használják. A terület infrastruktúrája leromlott és többnyire kis alapterületű, 

rossz állapotú lakóingatlanok találhatóak itt. A déli területén található üdülők apró 300 m2 alatti, 

beépítettségük 10-30% közötti, az északi területen a telekstruktúra jelentősen eltérő, 10% alatti 

beépítés és több hektáros telkek jellemzőek (Harkány ITS, 2016). Az állapotok ellenére 

viszonylag nagy számban jelentkeztek be ide korábban itt csak ideiglenes lakcímmel, vagy azzal 

sem rendelkező nyaraló-tulajdonosok. A bejelentkezők motivációja nagyon eltérő (sokszor 

adózási kedvezmények megszerzése a fő ok), amely nehezíti az együttélés zavartalanságát. 

Harkány turizmusában a minőségi változás és javulás kiemelten fontos feladat lenne, a szállodák 

minőségi kínálatának növelése, amely a rossz állapotú üdülők további elértéktelenedését vonhatja 

maga után. Az üdülőterület romlása a nem kedvező esztétikája mellett különböző szociális 

problémák forrása is lehet, akár szegregátumok kialakulásához is vezethet, ezért mindenképp 

szükséges a terület tudatos fejlesztése, átalakítása. 

A terület északi részén a városi arborétumot magába foglaló parkerdő található, amely 

nagyon értékes területe Harkánynak, a város „tüdejének” tekinthető. Az itteni területek 

alkalmasak szabadidős, rekreációs fejlesztések megvalósításához.  
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Hajdúszoboszló 

 

Hajdúszoboszló egész települési infrastruktúrája érintett a turisták által, főleg a nyári hónapokban, 

de az 52. ábrán látható, hogy a kereskedelmi szálláshelyek alapján a fürdő környéki központ 

(Bánomkert) óriási sűrűsödést mutat. A szállodák nagy része itt található meg, míg a panziók és 

üdülőházak szerte a környező utcákban. A térképen nem jelöltem a magánszálláshelyeket, azok 

elképesztően magas száma miatt, de a város minden részén található kapacitás, és a 

vendégforgalom nagyságától és szezonális eloszlásától függően meg is telnek vendéggel a 

fürdőtől távolabbi vendégházak is. 

 

52. ábra: Hajdúszoboszló kereskedelmi szálláshelyeinek és fő vonzerőinek elhelyezkedése a 

területhasználat függvényében 

 
(Tervezte: Köbli Á. – Horváth Z. 2018. Szerk. Horváth Z. 2018) 

(Forrás: Hajdúszoboszló szálláshely nyilvántartás; OpenStreetMap – geofabrik.de) 

 

A közel 900 éves múltú település szerkezetében megtalálhatóak a hajdúvárosok jellegzetességei, 

annak ellenére, hogy az elmúlt évszázadok népességnövekedése következtében a külső kertek 

fokozatosan beépültek, a területek tovább osztódtak, és új kertek jelentek meg. A város jelenlegi 

arculatát a XX. század második felében nyerte el, köszönhetően a fürdőkultúra intenzív 

fejlődésének és a turisztikai szuprastruktúra kialakulásának (Hajdúszoboszló ITS, 2016). A város 

településszerkezetében meghatározó a kétpólusú felépítés. A városközpont a középkori település 

belső lakóterületét foglalja magában, ezt veszi körül a külső kertekből kialakult lakóterületek 
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gyűrűje. Ezt a rendszert észak-északkelti irányból alakítja át a turisztikai övezet, amelyet a fürdő 

komplexum és a szállodák mellett az óriási számú kereskedelmi szolgáltató egészít ki. 

Sajátos településszerkezeti övezetet jelent a fürdőtől keletre elhelyezkedő üdülőházas 

városrész, ahol Harkányhoz hasonlóan sok eredetileg üdülőházként épült ingatlan ma 

lakóegységként funkcionál, átlagos infrastrukturális állapotuk azonban jóval jobb, mint a baranyai 

fürdőváros esetén. A „fa” végződésű utcákra (Diófa, Hársfa, Akácfa) az 1960-as években épült 

sakktáblás, üdülőházas beépítés jellemző (Hajdúszoboszló ITS, 2016). A térképen az átláthatóság 

következtében nem látszik a település legdélebbi területe, amelynek meghatározó eleme a 

vasútvonal. Ennek közelében viszonylag kisszámú és kiterjedésű iparterület található. A város déli 

és nyugati részén, a lakóterületektől távolabb elhelyezkedő potenciális iparterületek kiterjedése 

jelentős, itt a város komoly tartalékokkal rendelkezik, de a városi céloknak megfelelően leginkább 

a turizmust nem veszélyeztető, környezetkímélő iparágak jöhetnek szóba a jövőben.  

A kétpólusú szerkezet a funkciómegosztásban is érvényesül. A város északi-északkeleti 

részén elhelyezkedő HungaroSpa Hajdúszoboszló Gyógyfürdő egy olyan komplex, 

szolgáltatásokkal nagy mennyiségben és magas minőségben ellátott üdülőövezet kialakulását 

eredményezte, amely a vendégek számára a nyári időszakban ténylegesen központként 

funkcionál. Emellett a város földrajzilag központi területe elsősorban a közszolgáltatások 

igénybevétele miatt a helyi lakosok számára fontos, a turisták csak alkalomszerűen keresik fel a 

belvárost. A terület központi funkcióját elsősorban a turisztikai idényen kívül tölti be. A városmag 

a Szilfákalja utcára és a Hősök terére felfűződve, vonalas formában jelenik meg (Hajdúszoboszló 

ITS, 2016). Az innen nyíló kis utcák, közök főutcához kapcsolódó része hordozza az intézményi 

funkciókat. Ennek megfelelően a belváros hagyományosan közszolgáltatási központként 

funkcionál, ahol a közigazgatási, humán szolgáltatási, kereskedelmi és egyéb szolgáltatásokat 

nyújtó szervezetek tömörülnek. A városközpontban található az összes közigazgatási, hatósági, 

közművelődési és egyházi intézmény, valamint az oktatási, egészségügyi és szociális ellátásokat 

nyújtó intézmények többsége. 

A város legnagyobb kiterjedésű közösségi célú zöldterülete, a Szent István park, ahol 

emlékművek mellett a város jelképének számító köztéri szobrok is találhatók (Harangház).  

 

19. kép: Hajdúszoboszló központ 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele, 2016) 
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Hajdúszoboszló élhető város, ahol azonban vannak területek, ahol komoly fejlődési lehetőségek 

vannak még településszerkezetileg. Alapvetően több városrészben hiányoznak a megfelelő 

közösségi terek, nyitottak és fedettek egyaránt. Hiányos és földrajzilag kiegyenlítetlen a város 

zöldterületi rendszere, a fürdőtől távolabb eső egyes városrészekben teljesen hiányoznak a 

közfunkciójú parkok, kertek. Emellett probléma, hogy főleg nyáron gyakoriak a közlekedési 

jellegű problémák, elsősorban a parkolással, a túlzsúfoltsággal és az elérhetőséggel kapcsolatosan. 

Nagy kérdés a Szilfákalja út belvárosi kiváltásának lehetősége.  

 

Zalakaros 

 

53. ábra: Zalakaros kereskedelmi szálláshelyeinek és fő vonzerőinek elhelyezkedése a 

területhasználat függvényében  

 
(Tervezte: Köbli Á. – Horváth Z. 2018. Szerk. Horváth Z. 2018) 

 (Forrás: Zalakaros szálláshely nyilvántartás; OpenStreetMap – geofabrik.de) 

 

Az 1997 óta városi rangot képviselő Zalakaros a Zalaapáti hát területén fekszik (Zalakaros ITS, 

2015). Zalakaros természet-földrajzi, morfológiai és történeti okok miatt Hajdúszoboszlóhoz 

hasonlóan kétközpontú város. A „régi falu” külterületén találták meg a hévíz-forrást, és itt 

kezdődött el a fürdő, majd a kereskedelmi szálláshelyek építése. A fürdő környéke a fejlődés 

következtében körbeépült, majd egybeépült a régi településsel. Emiatt a város ma két eltérő 

funkciójú központtal rendelkezik. A régi településrészen a hagyományos városi funkciók, és az 

intézmények találhatók meg, míg az új városrészben a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások. A 

kisvárosi jelleg és a település mérete miatt nem indokolt, hogy egyes funkciók mindkét 

városrészben megtalálhatóak legyenek. A település összességében 3 részre osztható: a régi 
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városrészre, az új városrészre, és egy speciális déli városrészre, amely egy potenciális fejlesztési 

terület. Ezt egészíti ki a város északkeleti részén tervezett ipari terület (Zalakaros ITS, 2015). 

A település fejlődését alapvetően meghatározó fő attrakció, a Fürdő mellett a város 

további látnivalói, az egyre népszerűbb Termáltó és ökopart, illetve a közösségi terei (Dísz tér), és 

parkjai (Kertmozi és park) is a központban helyezkednek el. Egyedül a kilátó az, amely a 

központtól távolabb fekszik, az ehhez vezető út különböző magánszálláshelyekkel telített 

lakóterületeken áthaladva érhető el.  

A város előnye, hogy egy nagyon nyugodt, csendes, falu nagyságú városka, amely sok 

zöldterülettel, igazi tömeg nélkül várja a látogatókat. Ez a kisméret és nyugodtság egyben a 

hátránya is, ugyanis a település hiányossága a bevásárlóhelyek alacsony száma, illetve a minőségi 

üzletek hiánya. Így kisebb boltok találhatóak csak meg a városban, amelyek a turisták miatt 

viszonylag drágán értékesítenek. A környező Nagykanizsa szerepe ilyen szempontból 

felértékelődik a helyiek számára, akik főleg vásárlási motivációval gyakran járnak át. 

A település egyediségét, elhelyezkedéséből és helyi adottságaiból fakadóan a természet 

közeli városi arculat jelentheti, így a fejlesztési elemek tervezése és megvalósítása során ezt a 

szempontot szükséges előtérbe helyezni. Az északi területein a városnak tervben van egy 

iparterület fejlesztése, azonban ezt nagyon tudatosan és felelősségteljesen kell megtervezni. 

Zalakaros nagy előnye, amely a térképen is jól látható, hogy a forgalmas központi területekhez 

milyen közel helyezkednek el kimagasló ökológiai állapotú erdő és rét-füves területek. A 

gyógyhelynek érdemes az egészségturizmus területén is ezt hangsúlyoznia, valamint szoros 

kapcsolatot kialakítani az ökoturizmussal, további minőségi ökoturisztikai attrakciók 

fejlesztésével. 

A településfejlesztési stratégia egyik kiemelt fejlesztése a „Zalakaros zöld szíve” nevű 

fejlesztési program, amelyben a jelenlegi Európa Park, az Arborétum a kertmozival, illetve az új 

templom környéke érintett (Zalakaros Gyógyhelyfejlesztési Stratégia, 2016). Itt egy komplex 

zöldterület fejlesztés várható, új városi szökőkút létesítésével, a park sétányainak fejlesztésével, a 

Kertmozit övező park és arborétum sétányjellegének gazdagításával. Ezt kiegészíti új térvilágítás, 

utcabútorok és sportolási lehetőségek létesítése.  

 

Bük 

 

Bük sajátos képet mutat a városszerkezet szempontjából a vizsgált hét fürdőváros közül. A többi 

településhez képest a lakóterületek és a turisztikai területek térben meghatározóan elkülönülnek 

egymástól. Az 54. ábrán is jól látható, a fő attrakciónak számító Bükfürdő Gyógy- és 

Élménycentrum mellett további attrakciók (Golfpálya, Kneipp és organikus park), illetve a 

kereskedelmi szálláshelyek nagy része is Bükfürdő településrészen található, míg Bük települési 

részén a lakóterületek, illetve a kisebb panziók és magánszálláshelyek helyezkednek el. A 

település nyugati területein a turisták már nem igazán jelennek meg, ez a településrész a lakóhelyi 

funkción túl az ipari területeknek ad otthont. A városi funkciók alapján 4 részre osztható a 

település. Felső-Bük az ipari létesítményeknek ad otthont, míg Közép-Bük a városi 
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intézményeknek, szociális szolgáltatásoknak. Alsó-Bük bevásárlási funkciókat lát el, a 

legfontosabb boltok itt találhatóak, ezek bővítése azonban mind az élelmiszer, mind a ruházati 

üzletek szempontjából a jövőben szükséges lenne. A várostól fizikailag is elkülönülő Bükfürdő a 

turizmus kiemelt színhelye, ahol a turisták igényei alapján történik a városrész fejlesztése (Bük 

Településfejlesztési Koncepció, 2017). 

 

54. ábra: Bük kereskedelmi szálláshelyeinek és fő vonzerőinek elhelyezkedése a területhasználat 

függvényében 

 
(Tervezte: Köbli Á. – Horváth Z. 2018. Szerk. Horváth Z. 2018)  

(Forrás: Bük szálláshely nyilvántartás; OpenStreetMap – geofabrik.de) 

 

Fejlesztési kulcsterület Bükön, hogyan lehetne jobban összekapcsolni a várost és a fürdőterület, 

illetve, hogy szükséges-e hosszútávon ez a fajta kapcsolat. A Bükfürdő és Bük közti távolság, 

illetve a fürdő környékének kiépítetlensége előny is lehet, mivel a fürdő sok más vizsgált 

fürdővárostól eltérően képes és tud is a térben terjeszkedni. Ugyanez igaz a közösségi terek 

fejlődésére is.  

A két városközpont elkülönülése sokkal erősebben érezhető, mint a többi településen. A 

helyi lakosok számára központi szereppel bíró belváros az elmúlt évtizedben számos funkciót 

vesztett, különösen a kereskedelmi-gazdasági funkciója gyengült meg, a Bükfürdő városrészben 

található kereskedelmi és vendéglátó-ipari decentrum kialakulása miatt (Bük ITS, 2017). A 

magánszálláshelyek szerepe visszaesett, a turisták pedig még nagyobb arányban csak Bükfürdőn 

maradnak, ott veszik igénybe a különböző szolgáltatásokat. A belvárosban elmaradtak azok a 
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fejlesztések, amelyek révén vonzó lenne a terület befektetők számára, így a jövőbeli fejlesztések 

során Bükön kiemelt feladat a belváros új gazdasági fellendítése (Bük Településfejlesztési 

Koncepció, 2017). A belvárosban egyelőre elemeiben találhatóak meg a különböző közigazgatási, 

közszolgáltatási és kulturális funkciók. Az új települési fejlesztések fő célja a kihasználatlan és 

funkció nélküli területek és épületek közösségi és turisztikai szempontú bővítése, a kiürült 

funkciók helyére (bezárt éttermek) újak telepítése.  A tervek szerint a belvárosban kialakul a város 

új kulturális központja, illetve olyan közösségi terek születnek a gyalogos övezetek 

kiterjesztésével, amelyek a helyiek számára is fontos találkozási pontok lehetnek. Bük modern 

kisváros, amely kevés műemléket tartalmaz, ez egyben egyedi fejlődési lehetőségeket is tartogat 

magában. Míg más városokban a műemlékek védelme a kulcsterület, Bük most tart ott, hogy 

olyan fejlesztéseket hozzon létre, amely sok évtized múlva büszke öröksége lehet a városnak.  

Bük egy városhiányos térben fekszik, a térség kisebb településeinek egyfajta központi 

szerepet tölthet be (Bük Településfejlesztési Koncepció, 2017). Munkahelyek és vásárlási 

lehetőségek szempontjából is idevonzza a környékbelieket, bár a vásárlási lehetőségek bővítése 

mindenképp szükséges a jövőben, komolyabb élelmiszerláncok és ruhaüzletek területén is. 

Falusias nyugalom mellett folyamatosan fejlődő városi struktúra jellemzi. A gazdaság sikere 

mellett társadalmi és kulturális téren lassabb a fejlődés, a turizmus növekedésével és a város 

infrastrukturális fejlődésével a polgárosodás nem tartott lépést. A jelenlegi falusias 

településszerkezet a polgárosodásnak is gátja, miközben a kisváros fürdőváros hangulati 

elvárásainak sem felel meg. 

Bükfürdő területét leginkább mezőgazdasági területek veszik körbe, igen sajátos 

atmoszférát teremtve a szállodáknak, a hotel szobák egy része ugyanis közvetlenül a 

szántóföldekre néz. A jövőbeni fejlesztéseknél a fürdő környezetének további parkosítása, 

zöldterületekkel történő bővítése, egy élhető és esztétikus véderdő kialakítása fontos lehetőség és 

cél. 

Bükön erős gazdasági háttér van, a turizmus sikere mellett az ipar szerepe is meghatározó, 

Bük munkaerővonzása Szombathelynél is kedvezőbb (Bük ITS, 2017). Az ipar és az abból 

származó bevételek kiemelt helyet töltenek be Bük települési és turisztikai fejlődésében is. 

Nagyon fontos, hogy területileg a fürdőtől messze helyezkednek el nyugaton a gyárak, a turistát 

nem zavarja az ipari létesítmények jelenléte. Mivel állateledel készítés a fő profil Bükön, 

kiemelten figyelni kell, hogy a keletkező kellemetlen szagok minél kisebb mértékben jussanak el 

a település turisták által is látogatott részére, a fürdővárosi hangulattól ugyanis nagyon idegen ez a 

fajta „buké”. Alapvetően erre kiemelten figyelnek mind a gyártó, mind az önkormányzat 

oldaláról. 

A jelenlegi telephelykínálat kisebb korlátot jelent a fejlesztések számára. Ugyan 

rendelkezésre állnak olyan önkormányzati, illetve magántulajdonú ingatlanok a településen, 

amelyek vállalkozási tevékenységhez lehetőséget kínálnak, azonban ezeken a telephelyi 

alapinfrastruktúra még nem került kiépítésre. A Nestlé mögötti terület ipari tevékenységre van 

meghatározva. Bük érdeke, hogy új vállalatok is érkezzenek, és így az egyoldalú függést minél 

sokszínűbbé tegye. Ehhez a város igyekszik a megfelelő infrastrukturális hátteret kialakítani. 
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Sárvár  

 

Sárvár meghatározó történelmi és gazdasági szerepe után napjainkban egyértelműen 

egészségturizmusának köszönheti a fejlődését. A térképen jól látható, hogy a kereskedelmi 

szálláshelyek alapvetően két terület köré csoportosulnak. A legfontosabb turisztikai központ a 

sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő környezete, az úgynevezett Fürdőnegyed és rekreációs zóna, 

ahol a két legnagyobb befogadóképességű szálloda mellett több kisebb kereskedelmi szálláshely, 

illetve több meghatározó attrakció (Csónakázó-tó, Kalandpark) is megtalálható. Ezen kívül a 

történelmi belváros környékén összpontosulnak a kisebb szállások, amelynek kiemelt attrakciója a 

sárvári Vár. A két területet összekötő út meghatározó kereskedelmi és szolgáltatásbeli szereppel 

rendelkezik, a turisták által legintenzívebben használt terület (Sárvár ITS, 2015). A szálláshelyek 

elhelyezkedése alapján van egy elméleti határvonal az Esze Tamás utcánál, ettől nyugatra már se 

szállások, se turisták nem igazán találhatóak. Ily módon a térben a turisták és a helyiek 

városrészek szerint jól elkülönülnek egymástól.  

 

55. ábra: Sárvár kereskedelmi szálláshelyeinek és fő vonzerőinek elhelyezkedése a 

területhasználat függvényében 

 
(Tervezte: Köbli Á. – Horváth Z. 2018. Szerk. Horváth Z. 2018) 

 (Forrás: Sárvár szálláshely nyilvántartás; OpenStreetMap – geofabrik.de) 
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A térkép észak-nyugati területén található panzió, illetve az ezen a környéken található 

magánszálláshelyek létesítésének oka már nem a helyi turizmus szerepe miatt következik be, 

hanem a közeli ipari létesítményekbe érkező vendégmunkások számára szolgálnak átmeneti 

szálláshelyül. 

A térképen jól látható az északi és nyugati ipari területek, amelyek nagy szerepet töltenek 

be a város életében, földrajzilag messze elkülönülnek a fürdő övezetétől. A térképen a fürdőtől 

keletre eső ipari és kereskedelmi területeken a jövőben várhatóan turisztikai fejlesztések 

valósulhatnak meg kedvező fekvésük miatt, míg az ipar a távoli városrészeken fejlődhet tovább. 

Sárvár esetén a minőségi fejlődés a turisztikai beruházások kezdetétől kulcsszerepet kap és erre a 

jövőben is nagy hangsúlyt kell fektetni, ugyanis a fürdő környezete eléggé beépített, további nagy 

mennyiségi terjeszkedés és bővülés földrajzi okok miatt csak elég korlátozottan lehetséges.  

Sárvár városszerkezetét és egyes településrészeinek jellegzetes karakterét tekintve igen 

sokszínű város. A városközpont kiemelt szerepet tölt be a város életében, történelmi emlékeivel, 

és közigazgatási szerepével. A város célja egységes fürdőközponti arculat kialakítása a belvárosra, 

amelybe beletartozik a szolgáltatások magas minőségű fejlesztése, és a zöldterületek rendezése. A 

Vár eddigi sikeres rekonstrukciójának folytatása szélesebb körű használatot eredményez, amellyel 

tovább bővül a város kulturális kínálata (Sárvár Gyógyhelyfejlesztési Stratégia, 2014). A 

fejlesztések részeként kiemelt cél a helyi identitáshoz hozzájáruló közösségi terek kialakítása és 

programok szervezése. A 2014-ben megújított Posta tér a város turisztikai főtere, fontos 

találkozási pont, amely kiindulási hely a történelmi városrészek, a Nádasdy Vár, és a gyógyfürdő 

irányába (Sárvár Gyógyhelyfejlesztési Stratégia, 2014). 

Külön ki kell emelni a déli rekreációs zóna területét, amely a térképen is jól látható a 

fürdőtől délre fekvő erdős és füves területekkel. A településrész a fürdő közvetlen 

szomszédságában, a városközponttól délre húzódó nagy kiterjedésű Rába menti és kapcsolódó 

természetközeli, ökológiai területeket foglalja magába. A város közigazgatási területén 

fennmaradt holtágak erősen eltérő állapotúak, és sokféle igénybevételnek kitettek. Értékük, 

különösen a nyílt vízzel rendelkező holtágak esetében nemcsak természetvédelmi, hanem 

mezőgazdasági, rekreációs és környezetvédelmi szempontból is kiemelkedő (Sárvár ITS, 2015). 

Sárvár földrajzi fekvése és vízrajzi adottságai miatt árvíz és belvíz tekintetében egyaránt 

veszélyeztetett település. A Sárvár közigazgatási területén áthaladó, kiterjedt vízgyűjtő területről 

érkező Rábán és a Gyöngyös patakon is nagy esőzések, hirtelen záporok, hóolvadás esetén 

árhullámok alakulnak ki. A napjainkban tapasztalható szélsőséges időjárási körülményeket 

figyelembe véve a jövőben fokozottabb ár- és belvízvédelmi intézkedésekre van szükség, mind a 

helyi lakosok és életkörülmények, mind a turisták és az attrakciók védelme szempontjából. 

Sárvár fürdővárosában az ipar nagyon kitüntetett szerepet tölt be. A sárvári Ipari Park 

nagyrészt már beépített 55 hektáros területén a legjelentősebb vállaltnak a Flextronix tekinthető, 

kiegészülve további, részben a cégre ráépülő vállalkozással (Sárvár ITS, 2015). A 

településfejlesztési stratégiák célja a város gazdasági életében jelentős szerepet betöltő ipar park 

eddigi sikeres fejlesztéseinek folytatása, amelyhez az Önkormányzat elsősorban a minőségi 

befektetői környezet megteremtésével tud hozzájárulni. 



137 
 

Gyula 

 

A vizsgált hét fürdőváros közül népességét tekintve messze Gyula a legnagyobb, a legkisebb 

Zalakaroshoz képest 15-ször többen élnek Gyulán, (KSH, 2018) de még a karakterében legjobban 

hasonlító Sárvárhoz képest is kétszer nagyobb a népességszám.  Sárvárhoz hasonlóan a turizmus 

fő területei Gyulán is egy-egy városrészre leszűkülve helyezkednek el, ez jól látható a térképen is.  

 

56. ábra: Gyula kereskedelmi szálláshelyeinek és fő vonzerőinek elhelyezkedése a 

területhasználat függvényében 

 
(Tervezte: Köbli Á. – Horváth Z. 2018. Szerk. Horváth Z. 2018) 

 (Forrás: Gyula szálláshely nyilvántartás; OpenStreetMap – geofabrik.de) 

 

Alapvetően a gyulai Vár és a közvetlen mellette fekvő Várfürdő lesz az a központi rekreációs 

terület, amely köré a szálláshelyek és a további attrakciók (Almásy Kastély) tömörülnek. Ezt 

egészítik ki a közvetlen összeköttetésben lévő, a turisták által használt térbe tudatosan bekapcsolt 

városközponti attrakciók (Százéves Cukrászda, Erkel Ferenc Emlékház, Táj-, víz és fürdőtörténeti 

kiállítóház). A városközpont fontos szerepet tölt be a kereskedelmi funkciók terén is, a terület fő 

szolgáltatói a vendéglátóhelyek és a kisebb szálláshelyek.  A terület intenzív fejlesztésére komoly 

elképzelések vannak (Szigeterőd-projekt), amelyek jelentős településképi átalakítással járnának 

(Gyula desztinációfejlesztési Stratégia, 2015). Ezek részletes vizsgálata a következő fejezetben 

kerül bemutatásra. A városrész forgalom általi mentesítése jelenleg is magas fokú, a belváros 
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nagy területein korlátozva van az autóforgalom. Ennek következtében, illetve a kedvező 

domborzati adottságok és a jó infrastrukturális háttér miatt, a kerékpáros közlekedés kiemelkedő 

szerepet tölt be a helyiek életében.  

A város nyugati és északi területein Gyula esetén a turizmus közvetlen, mindennapi 

hatásai már nem érvényesülnek, helyet adva a középváros kiterjedt intézményi, szociális és ipari 

hátterének. A város intézményrendszere rendkívül komplex. Több olyan terület van, ahol a 

megyei feladatokat is a Gyulán működő intézmények végzik. 1950-ig Gyula volt Békés megye 

székhelye, és minden központi akarat ellenére sem sikerült valamennyi intézményt áttelepíteni 

Békéscsabára. Jelenleg az egészségügy, az igazságügy, a sport és a kultúra területén olyan 

funkciók is működnek a városban, amelyek megyei és országos vonzerővel is rendelkeznek 

(Gyula desztinációfejlesztési Stratégia, 2015). 

A település karakterét meghatározza földrajzi fekvése és a vizek szerepe. Gyula 

térségében a Fekete- és a Fehér-Körös halad keresztül, amelynek köszönhetően számos csatorna 

szeli át a várost. A XVIII. századi csatornázásokig, illetve folyószabályozásokig ezt a térséget a 

lápos és mocsaras területek jellemezték. Az erdőirtás, a föld mezőgazdasági megművelése, a 

vízrendezések, a lakóterületek bővülése ellenére a természetes növényzet még viszonylag nagy 

területeken megtalálható. A térség meghatározó tájalkotóelemei a folyóvizek, a füves puszták, az 

erdőségek, a szántóterületek és a tanyák. Napjainkban Gyula Város külterületének mintegy 51%-

át szántóterületek borítják (Gyula ITS, 2015). A vizek és csatornák sajátos hangulatot adnak a 

városnak, amelyek további városképbe való beépítését tervezik a városban a Szigeterőd projekt 

révén. Gyulán Sárvárhoz hasonlóan kiemelt figyelmet kell fordítani az árvízvédelemre is. Az 

árvízi biztonságot nyújtó létesítmények fokozott karbantartása szükséges, ugyanis a külterületet az 

utóbbi évtizedekben is többször elöntötték a folyók, aminek következtében több tanya is eltűnt. 

Az árvízvédelem mellett kiemelt feladatként kell kezelni az önkormányzati dűlőutak fásítását 

őshonos fa és cserjefajok alkalmazásával, amely a szélerózió csökkentését, a mezőgazdasági 

területek védelmét szolgálná (Gyula ITS, 2015). 

Gyula nemzetiségi összetételét tekintve sokszínű város. A katolikus és református 

magyarság mellett igen jelentős számú katolikus németet és ortodox román anyanyelvű lakosságot 

telepítettek a városba. Ezek a népcsoportok a XX. század elejéig szegregáltan éltek, ugyanakkor 

maga a szegregáció biztosította azt, hogy olyan települési sajátosságok alakuljanak ki, amelyek 

ma a város környezeti értékét is jelentik. A szegregációra utal a városrészek elnevezése is 

(Németváros), illetve ez adja az alapját a kiterjedt testvérvárosi kapcsolatoknak (Gyula ITS, 

2015). 

Gyulán jelentős szerepet kap az ipar.  A gazdaság szerkezetét tekintve elmondható, hogy 

elsősorban a tercier szektor adja a munkahelyek legnagyobb részét, köszönhetően egyrészt a 

hagyományos megyei tisztviselők munkaköreinek, illetve az elmúlt évtizedekbeli jelentős 

turisztikai fejlődésnek. Az ipari üzemek közül ki kell emelni a gyulai húsipart, amely nemzetközi 

hírű vállalat, a gyulai kolbász és pároskolbász a Hungarikumok Gyűjteményének tagja. A 

Gyulahús Kft. jelenleg több mint 200 főt foglalkoztat és ma már önkormányzati tulajdonban 

működik, de volt olyan időszak az elmúlt évtizedekben, amikor a húsipar több mint 1000 főnek 



139 
 

adott munkát Gyulán (Gyula ITS, 2015). Jelenleg a Henyei úton kialakult iparterület rendelkezik 

Ipari Park címmel, a cím adta lehetőségeket azonban még nem használta ki megfelelő 

fejlesztésekre a város. 

A város jelenlegi zöldfelületi rendszere néhol tudatosan, néhol spontán módon alakult ki, 

fejlesztése napjaink aktuális feladata. Gyula jelentős zöldfelülettel rendelkezik, amely a város 

karakterét is meghatározza. A fejlesztési dokumentumok kiemelik, hogy a fejlesztések 

meghatározásánál mindig törekedni kell a város és a különböző nemzetiségű településrészek 

egyedi atmoszférájának megőrzésére, hangsúlyozására (Gyula ITS, 2015), így válhat az eddig a 

város még érdekesebbé, értékesebbé az idelátogatók és az itt élők számára. 

 

7.4. Helyi lakossági kérdőíves felmérés eredménye 

 

A kérdőíves felmérés célja, hogy a lakosság véleményét bemutató eredmények és információk 

alapján lehessen a fürdővárosok fejlesztési stratégiáit, illetve modelljét megalkotni. A felmérés a 

fürdővárosi lakosság életminőségét, helyzetét, turizmusból fakadó előnyet és problémáit kutatta. 

A hét vizsgált településen személyesen készítettem el, a reprezentativitás feltételeinek a kitöltők 

neme és kora alapján megfelelően. Arra is figyeltem, hogy a különböző városrészekből megfelelő 

arányokkal kerüljenek a mintába a kitöltők.  

A személyes kérdőívezésnek több pozitív és egy negatív hatása volt a kutatásomra. A 

korlátozott lehetőségeim miatt a kisebb településeken 80 db, a nagyobb településeken 100 db 

érvényes kérdőívben húztam meg a határt. (A minta egészének nagysága korábbi hasonló hazai és 

nemzetközi kutatások elemszámához képest megfelelőnek tekinthető Rátz T. 1999. Milman, A. – 

Pizam, A. 1988).  Emiatt Zalakaroson például a helyi lakosok több mint 5 %-a kitöltötte a 

kérdőívemet, a több mint 30 ezer lakosú Gyulán ugyanez az érték viszont mindössze 0,33 %. 

Hévíz esetén 250 kitöltött kérdőívvel rendelkezem, ez köszönhető helyi kötődésemnek, illetve 

többszöri kérdőívezésemnek, mivel a külföldi vendégköri felmérések során volt lehetőségem 

újabb helyi kérdőívek kitöltetésére is. A helyi lakos kérdőívezés adatait a 18. táblázat tartalmazza. 

 

18. táblázat: A hét vizsgált fürdővárosban történő helyi kérdőíves felmérés adatai  

 

Település 

 

Kitöltött kérdőív (db) 
Népességszám 

(fő) 
Kitöltők aránya (%) 

Bük 80 3 618 2,21 

Gyula 100 30 004 0,33 

Hajdúszoboszló 100 23 781 0,42 

Harkány 80 4 454 1,8 

Hévíz 250 4 617 5,41 

Sárvár 120 14 887 0,81 

Zalakaros 100 1 976 5,06 

Összesen 830 db 83 337 fő 0,99 % 

 (Forrás: saját kutatás, Szerk.: Köbli Á. 2018) 
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Összesen 830 db kitöltött érvényes kérdőív áll rendelkezésemre a helyi lakosok részéről, amely 

véleményem szerint egy széleskörű mintának tekinthető a nemzetközi jelentőségű fürdővárosok 

hazai kutatásában. A személyes kérdőívezés során több olyan pozitív hatás is ért, amely értékes 

részét képezi a kutatásnak. Mivel jelen voltam a kitöltésnél, nagyon sok kiegészítő, a kérdőíven 

nem megjelenő információk birtokába jutottam. Megismerhettem a helyi lakosok 

gondolkodásmódját, attitűdjét a turizmussal, a városvezetéssel és a település jövőjével 

kapcsolatban, amely sokszor városrészenként is nagyon eltérő képet mutatott. Hévízi 

kötődésűként lehetőségem nyílt a más települések mindennapjaiba, aktuális folyamataiba, 

problémáiba közvetlenül belelátni. Megismertem a gyakorlatban, hogy milyen jellegzetességek 

adják a hét település különbözőségét, igazi karakterét, helyi energiáit. Ráadásul a felmérést 

gyalogosan/kerékpárosan végeztem, így településszerkezetileg is részletesen megismertem a 

városokat, amellett, hogy rengeteg vizuális élmény és információ ért. A személyes kérdőívezés 

2017 augusztusa és decembere között történt meg. 

 

57. ábra: A helyiek kapcsolatának típusa a turistákkal 

 
 (Forrás: saját felmérés, Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A kérdőív kitöltést azzal kezdtem, hogy milyen kapcsolatokat alakítanak ki a helyiek a 

településekre érkező vendégekkel. A legtöbb interakció a turistákkal Harkány, Bük és Hévíz 

esetében tapasztalható. Mivel a gyógyturizmus hosszú múltra tekint vissza, ezekben az 

„emberléptékű” kisvárosokban az itt élők mindennapjainak szerves része a turistákkal való 

találkozás, gazdasági és kulturális kapcsolatok kiépülése. Ez a korábbi jelentős magánszálláshely 

kapacitás népszerűségének is köszönhető, mivel a vendégek azon része, akik hosszú ideje 

visszajárnak a településekre, szorosabb kapcsolatot tudnak kialakítani vendéglátójukkal.  A 

kérdőíves felmérés eredményeként kiderült, hogy a hét város összesített eredményét tekintve a 

helyiek 62,8%-nak van személyes kapcsolata a turistákkal, ebből a legtöbben hivatalos 

kapcsolatban állnak a vendégekkel (Harkány esetében a hivatalos kapcsolat aránya 43,7%, míg 

30% a gyakori beszélgetést jelölte meg). Hévíz, Harkány esetében a gyakori beszélgetések magas 

arányában a sok itt lakó külföldinek, és a visszatérő turistáknak van komoly szerepe. Ez igaz 
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Hajdúszoboszlóra is, azonban annak települési mérete jóval nagyobb az említett fürdőknél, így a 

jelenlegi mindennapi interakciók aránya települési szinten kevesebb. 

Gyula és Sárvár nagyobb városok, a turizmushoz kapcsolódó szálláshelyek és attrakciók 

csak a települések bizonyos részein jelennek meg kiemelten, így ezeken a településeken a 

turistákkal való kapcsolatba kerülés lehetősége és aránya is jóval kisebb (Gyula esetén a 

megkérdezett helyiek 38%-a kerül személyes kapcsolatba a turistákkal).  

 

58. ábra: A turisták jövőbeni létszámának alakulása 

 
 (Forrás: saját felmérés, Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A következő kérdés a turisták létszámára vonatkozott, miszerint megfelelőnek tartják-e a helyiek a 

jelenlegi állapotokat, esetleg növekednie vagy csökkennie kellene a turisták számának. Az 

eredmények jól tükrözik a települések jelenlegi turisztikai-gazdasági helyzetét, illetve a helyi 

lakosok terheltségének szintjét, hiszen a turisták számának növekedése a helyi jövedelmi, 

munkahelyi, bevételi lehetőségekre is komoly hatással van, de minél több a turista, annál több a 

probléma, zsúfoltság, zaj, terhelés is.  

Harkány esetében pontosan kirajzolódik, mennyire szeretnék a helyiek, hogy újra magára 

találjon a fürdő és a város, így messze legnagyobb arányban (88,7 %) választották a jelentősen 

növekednie kellene kategóriát. Ha a két növekedésre vonatkozó választ együtt számoljuk, akkor a 

baranyai fürdő után Zalakaros, Sárvár és Gyula következik. Érdekes, hogy Sárvár lakosai közül 

többen (7%) a csökkenést is megemlítették. Sárvár esetében számolni kell a gyors és nagyon 

radikális turista szám növekedésével az elmúlt másfél évtizedben, ami a helyi lakosok egy kis 

részénél már zavaró hatásokat váltott ki, főleg a fürdőhöz közeli városrészekben.  

Hévíz hiába bír kimagasló vendégéjszaka számokkal a hazai fürdővárosok közül, az 

utóbbi évek változásai (elmaradó német, majd visszaeső orosz vendégszámok) a fizetőképes 

külföldi kereslet enyhe visszaesését eredményezte, ezért a helyiek főleg a külföldiek számának 

növekedését szeretnék. Hajdúszoboszlón, mint a szezonalitás vizsgálatánál bemutattam, nyáron 

elképesztő tömeg van, az egész város augusztusi hétvégéken az eltartóképességének a határán 

mozog, így itt mondták legnagyobb arányban a helyiek (70%), hogy a turisták száma pont jó így, 
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illetve esetleg csökkennie kellene némileg. Többen megállapították Hajdúszoboszlón, hogy 

növekedhetne még a vendégszám, csak szezonálisan jobban el kellene osztani az embereket. 

A fürdővárosokban többen megemlítették jelölés közben, hogy nehéz erre a kérdésre 

igazán objektív választ adni, mivel egyik szempontból, helyi dolgozóként, a munkahely és városi 

bevételek szempontjából jó lenne még több vendég, de lakosként olykor már bizony túl sokan 

vannak. 

 

59. ábra: Zavarja-e Önöket a turisták jelenléte mindennapi tevékenységük során? 

 
(Forrás: saját felmérés, Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A helyi lakosok 83,9% mondta a hét településen összességében, hogy nem zavarja őket a turisták 

jelenléte mindennapi tevékenységük során. Arányaiban Hajdúszoboszlón említették a legtöbben 

(27%) a turisták zavaró jelenlétét (kiemelten a közlekedésben, valamint a szórakozást és pihenést 

említették), majd őket követi Hévíz (21%) (közlekedés és pihenés). A két legmagasabb 

vendégforgalmú településen a legmagasabb a zavaró hatás, de ott is leginkább a közlekedés, ahol 

fennakadásokat okoz a kimagasló turizmus. Ezt a jövőbeni fejlesztéseknek kiemelten figyelembe 

kell venniük. A vendégforgalmi adatok alapján Bük városában a zavaró érték jóval kisebb, ez 

köszönhető annak, hogy Bük és Bükfürdő esetében teljesen elkülönül egymástól a helyi lakosok 

és a vendégek térhasználata. Sárvár, és kisebb mértékben Gyula esetében a legtöbb megkérdezett 

hozzátette, hogy a zavaró körülmények igen intenzíven a fürdőt és szállodákat magába foglaló 

városrészekre jellemzőek, a városok többi része nyugodt, a turisták zavaró hatásától mentes. 

A szezonalitásra vonatkozó kérdés: helyi lakosként melyik időszakokban érezhető 

leginkább, hogy kevesebb a turisták száma. Települési szinten elég egységes eredmények 

születtek, alapvetően az egészségturizmus szezonálisan kiegyenlítettebb a többi turizmus fajtánál, 

de a téli hónapok így is mindenhol érezhetően gyengébbek vendégforgalom szempontjából. 

Természetesen ennél a kérdésnél kevésbé a pontos eredmények meghatározása volt a cél, sokkal 

inkább a helyi lakosok érzetének bemutatása. A szubjektivitást erősíti az a tény, hogy az év többi 

időszakában mennyi turista tartózkodik a településen, illetve a korábbi évek, évtizedek gyakorlata 

és megszokásai is torzítják a személyes véleményeket. Harkány városában adták a legrosszabb 

eredményeket a lakosok, többen említették, hogy évről évre egyre kedvezőtlenebb a helyzet, és 
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nyár végétől egészen márciusig túl kevés a turista, főleg a régebbi tapasztalatokhoz képest. Bük, 

Gyula, Sárvár és Zalakaros esetében egymáshoz hasonló eredmények születtek, és karácsony 

kivételével a teljes téli időszakot megjelölték a válaszadók. Hajdúszoboszló esetében főleg a 

január-februárt, míg Hévízen a januárt és novembert emelték ki. Ezeken a településeken a 

gyengébb hónapokban is úgy érezték a helyiek, hogy vannak szép számmal turisták, csak az óriási 

nyári (Hajdúszoboszló) és tavaszi-őszi (Hévíz) csúcsokhoz képest esik vissza látványosan a 

vendégszám.  

Megkérdeztem a helyieket, hogyha a turizmus nem lenne ilyen jelentős az adott 

fürdővárosban, akkor is ott élnének-e. Feltételeztem, hogy az egészségturizmusnak köszönhető 

több munkahely, magasabb jövedelem és életszínvonal, a jobb települési körülmények több lakos 

esetében is meghatározó érv a hosszú távú letelepedés mellett és ezek hiányában inkább 

váltanának. 

 

60. ábra: Ha turizmus szerepe nem lenne ilyen jelentős, akkor is itt élne?  

 
 (Forrás: saját felmérés, Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A kérdésben erősen hipotetikus élethelyzetet vizsgálok, így a „nem tudom megmondani” 

kategória magas aránya (összességében 34,7 %) érthető.  Jól látható, hogy Gyula és Sárvár esetén, 

amelyek nagyobb települések, komolyabb ipari háttérrel és újabban kialakuló minőségi 

egészségturisztikai kínálattal, alapvetően nem határozza meg a letelepedést a minőségi 

egészségturizmus. Harkány esetében is nagyon kevesen jelölték meg a turizmus visszaesése 

esetén az elköltözést, ennek oka, mint említették, „már most se igazán megy a régi időkhöz 

képest”, akinél tehát ez volt a motiváció, már valószínűleg elhagyta a települést. A nem válaszok 

aránya Zalakaros és Hajdúszoboszló esetében a legmagasabbak, mindkét településen élők a 

térségükben található többi hasonló méretű település példáján jól látják és tapasztalják, milyen 

lehetőségeik lennének a minőségi egészségturizmus nélkül és ez nagyobb arányban ösztönözné 

őket váltásra. 

Érdekes összehasonlítani azon két csoport véleményét, akik születésük óta ott laknak, 

illetve azokat, akik az elmúlt 10 évben telepedtek le. Előbbi csoport esetében a hét fürdőváros 
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összesített értéke szerint 87% akkor is itt élne, ha nem lenne a település a továbbiakban jelentős 

fürdőváros. Sokakban erős lokálpatriótizmus él településük iránt, itt élték le életüket és nehezen 

tudják elképzelni, hogy máshol éljenek. Az utóbbi évtizedben betelepülők közül 61% nyilatkozta, 

hogy nem maradna, ha visszaesne radikálisan a turizmus és a gazdaság szerepe, ennek oka, hogy a 

minőségi turizmus és hatásai nélkül valószínűleg nem is költöztek volna be, és nem is 

maradnának itt hosszútávon. 

A következő kérdés a vendégkör összetételére vonatkozott. A vizsgált fürdővárosokba 

jelentős külföldi vendégkör érkezik, ráadásul a külföldiek egy része ingatlant is vásárol, tehát csak 

időszakosan is, de része lesz a helyiek mindennapjainak. Megkérdeztem, számít a turisták 

nemzetisége, és ha igen, mely nemzetiségű turistákat látják a legszívesebben, illetve a legkevésbé 

szívesen az adott gyógyhelyeken.  

 

61. ábra: Számít a turista nemzetisége a helyiek érzete szempontjából?  

 
 (Forrás: saját felmérés, Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

Összességében a válaszadók 82 % szerint nem számít a turisták nemzetisége. Sokak mondták 

szóban a kérdőívezés során, hogy a nem a nemzetiség, hanem a kulturáltság, a tisztelet és a 

megfelelő kommunikáció fontos, illetve ezek hiánya.  

 

62. ábra: A legszívesebben látott turisták nemzetisége a hét településen 

 
 (Forrás: saját felmérés, Szerk.: Köbli Á. 2018) 
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Akik szerint számít a turista nemzetisége, leginkább a német ajkú vendégkört emelték ki, mivel 

őket fizetőképes, pontos, kulturált vendégeknek írták le, akikkel a kommunikáció is könnyű. 

Ráadásul velük kapcsolatban egyfajta nosztalgikus érzések is felmerülnek az utóbbi időben több 

vendéglátónál, magánszálláshelyet vezetőnél, illetve helyi lakosnál. A legtöbb gyógyhelyünk 

esetében sokszor visszajáró vendégek voltak, akiknek a száma azonban az elmúlt években 

különböző okok miatt (kiöregedett vendégek, megváltozott utazási szokások) nagymértékben 

visszaesett, helyüket pedig új, eltérő fogyasztói szokásokkal rendelkező cseh, orosz, illetve egyéb 

szomszédos országbeli vendég vette át.  

Többen az oroszokat is kiemelték, mint szívesen látott vendég, mivel nagyon fizetőképes, 

minőségi vásárlóknak tartják őket.  Hozzá kell azonban tenni, hogy az oroszok megítélése elég 

vegyes. Azon megkérdezettek, akik szerint számít a turisták nemzetisége (összesen 17%), 

viszonylag magas arányban említették az oroszokat, hasonlóan a többi szláv vendégkörhöz a 

legkevésbé szívesen látott vendégek között (szavazatot kapott sorrendben: oroszok, szlávok, 

arabok, kínaiak, románok). Leginkább a tolerancia hiányát, az alkudozást, a viselkedési és 

kulturális különbségeket emelték ki. A kulturális különbségek megléte és olykor kiéleződése 

természetesnek mondható azon magyar fürdővárosokban, ahol jelenleg is zajlik a külföldi 

vendégkörök átrendeződése, a tradicionális németszász vendégkörök lecserélődése új 

küldőországokra. Az elfogadás, hozzászokás a legtöbbször az idő függvénye. Ezt a folyamatot 

pontos adatokkal is alá tudom támasztani, mivel az oroszok szempontjából legfontosabb hazai 

fogadó település, Hévíz esetében már 2013-ban is végeztem kérdőíves felmérést a helyi lakosok 

körében hasonló kutatási céllal. Akkor a legkevésbé szívesen látott vendégek között 47%-ot 

kaptak az oroszok (Köbli Á. 2013), ami a mostani megkérdezésre mindössze 16%-ra csökkent. 

Hévízen, tehát az elfogadás, a kölcsönös kulturális közeledés folyamatosan javul. Sőt, az oroszok 

esetében, pont mire megszokták a helyiek őket, a számuk elkezdett visszaesni, és sokan máris, 

főleg gazdasági szempontokból hiányolni kezdték őket Hévízről. 

 

Települési életminőség 

A következő nagy kérdéscsoportban a helyi lakosoknak egytől ötig terjedő skálán kellett 

osztályozniuk saját településüket különböző gazdasági, élhetőségi, társadalmi paraméterekben. A 

kérdések arra vonatkoztak, hogy az egészségturizmus az alábbi tényezőket milyen mértékben 

befolyásolja az adott fürdővárosban. Minél magasabb az érték, annál inkább javítja, és pozitív 

irányba változtatja a települést, minél alacsonyabb az érték, annál inkább rontja, és negatív 

hatásként járul hozzá a helyiek életéhez. 

A munkalehetőségek és ehhez kapcsolódóan a jövedelmek alapján minden településen 

nagyon kedvező helyzetet teremt az egészségturizmus. A helyiek szerint sok munkahely van, 

ráadásul a fürdővárosokra kevésbé jellemző a szezonális munkahelyek száma, mint a turizmus 

más ágaiban, így az egész térség, a környező települések munkavállalói számára is biztos 

megélhetést és a hazai átlagtól magasabb jövedelmi viszonyok jellemzők. A legalacsonyabb 

értékek Harkány városát jellemzik, köszönhetően a visszaeső vendégszámoknak és a kisebb 

bevételeknek, amely a turizmus multiplikátor hatásai révén az egész település gazdaságára 
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hatással van. A legmagasabb értéket elérő Hévíz (4,88) után Bükk következik, amely kiváló 

értékét (4,71) minőségi turizmusa mellett a település méreteihez képest nagy ipari kapacitásának 

köszönheti.  

63. ábra: Gazdasági paraméterek osztályozása  

 
 (Forrás: saját felmérés, Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A turizmus minősége hatással lesz a megélhetés költségeire is, így a leginkább fizetőképes 

külföldi keresletre nyitott Hévíz esetében ez az árakat (élelmiszer, ruházat, szolgáltatások) a helyi 

lakosok szempontjából negatívan érinti, és a környező településekhez képest, minden jóval 

drágább helyben. Ez a tendencia kisebb mértékben a többi településen is jelentkezik, míg a 

nagyobb városokban (Gyula, Sárvár) sokszor városrészek között lesznek jelentős ár különbségek 

(étterem, szolgáltatások).  

Az ingatlan árak szempontjából két kiugró érték látszódik, Harkány és Hévíz. Ebben a 

szegmesben a kereslet-kínálat örök szabályai érvényesülnek. Míg Hévízen, főleg az utóbbi 

években, óriási fellendülés ment végbe az ingatlanpiacon, nagyon sokan akartak új házat, lakást 

vásárolni, ezért nagyon megemelkedtek az ingatlan árak. Ez eladás szempontjából kedvező, vétel 

szempontjából viszont nem. Harkányban ezzel szemben pont a kereslet hiánya és az egyre csak 

növekvő eladó lakások száma az, ami miatt a többi településhez képest nagyon alacsonyak lettek a 

helyiek szerint is az ingatlanárak.  

A következő tényezők a turisták és a helyi lakosok szempontjából is fontos minőség 

kérdéskörét érintik. A rendezvények minősége szempontjából Gyula és Sárvár kapta a legjobb 

értékelést (4,48, illetve 4,62) a helyiektől, de a mintából csak Hajdúszoboszló tér el negatív 

irányba (2,96). Itt a vendégkör igényei miatt sokszor alacsony minőségű programok kerültek 

megrendezésre, amelyek a rendezvényekhez kapcsolódó infrastruktúrában („hírhedt sátor)” is 

megjelentek. Ez a folyamat szerencsére jelenleg teljesen átalakulóban van Hajdúszoboszlón, és a 

régi létesítmények elbontásával, valamint, új, magasabb minőségű rendezvényterek kialakításával 

a helyiek számára is értékes programok megrendezésére nyílik lehetőség. 
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64. ábra: Minőségi paraméterek osztályozása 

 
 (Forrás: saját felmérés, Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A vendéglátóegységek minőségében Bük és Zalakaros kapott alacsonyabb értékelést, (3,47) mind 

mennyiségi, mind minőségi szempontból lehetne fejleszteni ezt a szektort. Ahogy Zalakaroson a 

helyiek fogalmaztak, nem tudni, hogy télen azért van zárva a legtöbb étterem, mert nincs kereslet, 

vagy azért nincs alapvetően helyi kereslet, mert minden bezár. Az éttermek helyzete mindig 

nagyon érdekes és nehezen kezelhető kérdéskör a fürdővárosok esetében. A gyógyulás, rekreáció 

fontos része a minőségi étkezés, a fürdővárosokba ráadásul fizetőképes hazai és külföldi turisták 

érkeznek. Ezek miatt komoly létjogosultsága lenne minőségi éttermeknek a fürdőhelyeken, ahogy 

a szakmai interjúk alanyai fogalmaztak, ha valahol Michelin csillagos étteremnek kellene nyílnia 

az országban Budapesten kívül először, az Hévíz. Azonban a magas minőségű, 4-5 csillagos 

hotelek olyan erős és nívós éttermekkel rendelkeznek, hogy nagyon nehéz a vendégkör 

kicsábítása esténként, hiszen az árba beépítve magas minőségű, az ételek és italok terén 

folyamatosan új, különlegességeket bemutató kínálat várja őket. 

Az alapinfrastruktúra és a szociális ellátás tekintetében is magas és kiegyenlített értékek 

születtek, mindkettőben Hévíz kapta a legmagasabb osztályzatot. A többi település is szorosan 

követi, a magyar átlagtól magasan jobb lehetőségekkel és állapotokkal rendelkeznek a hazai 

fürdőhelyek. Fontos, hogy a gazdaságból szerzett bevételeket a helyi társadalom életminőségét 

nagyban befolyásoló területekre fordítsák a helyi önkormányzatok. 

Vásárlási lehetőségeket tekintve Bük és Zalakaros nagyon alacsony értékeket (2,51; 2,4) 

kapott (65. ábra). Ennek oka, hogy két kis népességű, igazi várossá az utóbbi évtizedben fejlődő 

településről van szó. Bár a turizmus révén nagyon sok vendég érkezik és megjelentek az ő 

igényeik kielégítését megcélzó szolgáltatók is a településen, a helyi lakosok szempontjából 

legfontosabb élelmiszer (nagyobb szuper- és hipermarketek), és ruházkodás (olcsóbb, de minőségi 

ruhaüzletek) területén erősen hiányos a települési kínálat. Mindkét településen hiányoznak a 

nagyobb szolgáltatók, a többi városban meglévő világmárkák üzletei, boltjai és ez valószínűleg, 

még így is marad, köszönhetően a kevés helyi lakosnak és az érvénybe lévő hazai „Plázastop-
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törvénynek”. Így mindkét település lakóinak csak a környező nagyobb városok jelenthetnek 

megoldást. 

65.ábra: Élhetőség paramétereinek osztályozása 

 
 (Forrás: saját felmérés, Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A vizsgált fürdővárosok közül a nagyobbak, Hajdúszoboszló, Sárvár és Gyula ilyen szempontból 

kedvező helyzetben van, a helyi lakosok a turisták üzleteitől teljesen mentesítve magukat tudnak 

mindenféle szolgáltatást kedvezőbb áron igénybe venni. 

A település elérhetősége szempontjából két határ-menti fürdőnk, Harkány és Gyula van 

nehezebb helyzetben, bár ennél a kérdésnél a helyiek véleményem szerint saját regionális 

térkapcsolataikat vették figyelembe, ilyen szempontból Harkány-Pécs és a Gyula-Békéscsaba 

kapcsolat is jónak mondható. 

Új befektetések szempontjából Sárváron, Hévízen és Gyulán a legbizakodóbbak a helyiek, 

míg Harkányban és Hajdúszoboszlón jóval kevésbé. A lakosság nyelvtudása a gyógyhelyeken 

jónak mondható, a nyugati fürdőkben a német és újabban a cseh, valamint az orosz nyelvismeret a 

nagy érték, míg Hajdúszoboszló és Gyula esetében a román, lengyel nyelvtudás. 

Míg a sportolási lehetőségek mindenhol magasa értékeket kaptak (3,65-4,41 között), addig 

a szórakozási lehetőségekkel nem elégedettek a helyiek (Zalakaros 2,41) több esetben sem. 

Sokszor felmerül az a vélemény, hogy a programkínálat és a kikapcsolódási lehetőségek 

leginkább a turisták igényeit célozza meg és helyi lakosoknak jóval kevesebb lehetőség jut. A 

legnagyobb népességű és így legtöbb kikapcsolódási lehetőséget nyújtó Gyula kivételével ezért 

viszonylag alacsony értékek születnek, ezt a helyi hosszútávú fejlesztéseknél figyelembe kell 

majd venni. 
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66. ábra: Környezeti állapotok osztályozása 

 
 (Forrás: saját felmérés, Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A 66. ábra az életminőséget befolyásoló környezeti tényezők megítélését mutatja be.  

Közbiztonság szempontjából a többi magyar településhez képest a helyiek szerint is kedvezőbbek 

az állapotok, főleg a csak egészségturizmusból élő városok (Hévíz, Zalakaros, Hajdúszoboszló) 

kaptak magas (4,2 - 4,4) értékeket. Tisztaság és a rendezett közterület szempontjából is nagyon 

magas értékeket adtak a helyiek, mindenhol büszkék a rendezett, tiszta közterületekre, utcákra. A 

két zalai fürdő, Hévíz és Zalakaros esetében kiemelkedően magas osztályozások születtek (Hévíz 

4,84; Zalakaros 4,78). Szemetelés, zaj, zsúfoltság szempontjából már megosztottabb a helyzet, bár 

itt településtől függően több tényezőt is figyelembe kell venni. Hajdúszoboszló esetében például a 

szezonalitás nagyban befolyásolja az értékeket, nem mindegy, melyik időszakra vonatkozóan 

tesszük fel a kérdést. A nyári, óriási vendégtömegeket fogadó hónapok során ugyanis elég zavaró 

mind a zsúfoltság (részben igaz ez Hévíz és Gyulán is), mind a szemetelés (Bükön is), míg a 

nyugodtabb, őszi, téli hónapokban ezek a gondok nagyrészt megszűnnek és kifejezetten tiszta, 

rendezett településekben élhetnek a helyiek.  

Sárváron és Gyulán nem a szezonalitás zavarja meg a kérdés pontosságát, hanem az, 

melyik városrészre vonatkozóan tesszük fel a kérdést. Miközben a fürdő és a fő szálláshelyeknek 

otthont adó városrészek nagymértékben zsúfoltak, és nagyon magas az autóforgalom aránya, 

addig a turizmus vérkeringéséből kieső területeken nyugodt, csendes, kifejezetten békés, 
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élhetőség szempontjából magas minőségű területeket találunk. A negatív tényezők tekintetében a 

helyiek véleménye alapján összességében Zalakaros kapta a legjobb értékeléseket. 

 

67. ábra: Helyi kohézió paramétereinek osztályozása 

 
 (Forrás: saját felmérés, Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

Az utolsó kérdéscsoport a helyi lakosok a településhez kötődését és a turizmushoz való 

viszonyulását vizsgálta. Nagyon érdekes, hogy a saját településre való büszkeség és a 

vendégszeretet milyen hasonló értékeket ér el az adott fürdővárosok esetében, ilyen szempontból 

Hévíz és Zalakaros érte el a legkedvezőbb (4,5 feletti érték) és Hajdúszoboszló a 

legkedvezőtlenebb értékeket (büszkeség 3,42). Fürdővárosi identitás igazán ott alakult ki (Hévíz, 

Hajdúszoboszló, Harkány) ahol régi tradíciókkal rendelkező, egész település életét befolyásoló és 

átható egészségturizmus a jellemző. Sárvár, Gyula és kissé meglepően Bük esetében (nagy 

településen belüli elkülönülés az oka) ez egyelőre alacsonyabb szinten van, bár az érték így is 

mindenhol magasabb, mint 3,73. A helyiek összetartása egy kissé kényes kérdés, azonban a belső 

helyi konfliktusok, érdekellentétek kifejezése egy kívülről jött kérdőívező személy felé 

könnyebben megtörténnek. Ennél a kérdésnél Gyula szerezte meg a legjobb értékeket, a 

legalacsonyabbat pedig messze Hajdúszoboszló, de ehhez hozzá tették sokan a hajdúsági 

városban, hogy ez sokszor csak a felszín, és a hosszútávú, települési szempontoknál félrerakják a 

személyes ellentéteket a város jövőjéért. A környezetvédelem fontossága és helyzete közel azonos 

értékeket kapott (3,7 – 4,1 között), de azt nagyon sokan kiemelték, hogy bár a többi magyar 

településhez képest jó és tudatos fejlesztések mentek végbe ezen a területen, van még mit tenni 

minden fürdővárosban a környezet megóvásáért.  

Feltettem azt a kérdést a helyieknek, hogy mi lehet az adott település hosszútávú, sikeres 

jövőjének az alapja. Nagyon sokszínű, de nagyrészt reális és tudatos válaszokat kaptam. Ezek 
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közül kiemeltem és összefoglaló pontokba rendeztem (19. táblázat) azokat a többször ismétlődő 

helyi véleményeket, amelyek a települések jövőjét meghatározó területek lehetnek a 

közeljövőben. Az említett területek fontosságát későbbi kutatásaim és a települési komplex 

fejlesztési stratégiák is igazolják, ami jól mutatja, hogy az igények és problémák felmérésénél a 

lehető legalacsonyabb szintig le kell menni a kutatások során, így kapva a legpontosabb képet a 

helyi, lokális viszonyokról. 

 

19. táblázat: A hosszútávú, sikeres jövő alapja a helyiek véleménye alapján 

Település 
A hosszú távú, sikeres jövő alapja a helyiek 

véleménye alapján 

Bük 

Turizmus, ipar, közszolgáltatások minőségi és 
összehangolt fejlesztése 

Folyamatos fejlődés, fenntarthatóság figyelembe 
vételével 

Gyula 

Komplex kínálat kialakítása 

Fürdővárosi hangulat erősítése, fürdő fejlesztése 

Megközelíthetőség javítása 

Értelmiség városban tartása, oktatás 

Hajdúszoboszló 

Új befektetők bevonása 

Új vendégkörök, oroszok megjelenése 

Minőségi programkínálat kialakulása 

Harkány 

Erősebb és hatékonyabb marketing tevékenység 

Új minőségi rendezvények, szórakozóhelyek,  

Biztonság javítása 

Infrastruktúra (közlekedési) fejlesztése 

Jelenlegi folyamatok pozitív irányú megváltoztatása 

Hévíz 

Tó és a fürdő fejlesztése 

Jelenlegi színvonal megtartása 

Vendégkör sokszínűsége (magyarok, új piacok) 

Tisztelet, odafigyelés embertársainkra 

Sárvár 
Egész város komplex fejlesztése 

Több lábon állás 

Zalakaros 

Új fejlesztésekkel a szezon hosszabbítása 

Fürdő további fejlesztése 

Színes programkínálat 

(Forrás: saját felmérés, Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

A turizmus konkrét pozitív és negatív hatásaira is rákérdeztem mindegyik fürdővárosban, ez 

alapján alkottam meg a két összesített szófelhőt, amelyen a betűméret nagysága egyenesen 

arányos az említések gyakoriságával. 
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68. ábra: A legtöbbször említett pozitív hatások a turizmus következtében a hét vizsgált 

fürdővárosban 

 
 (Forrás: saját felmérés, Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

Az összesített eredmények alapján a legfontosabb pozitívum az életminőség és élhetőség 

szempontjából a tiszta, csendes, nyugodt környezet, amelyet kiemelten a turizmus hatásaként 

értékelnek a helyiek. Gazdasági oldalról a munkalehetőség és a magas életszínvonal, valamint a 

folyamatosan meglévő új fejlesztéseket említették a leggyakrabban.  

 

69. ábra: A legtöbbször említett negatív hatások a turizmus következtében a hét vizsgált 

fürdővárosban 

 
 (Forrás: saját felmérés, Szerk.: Köbli Á. 2018) 

 

Negatív hatást összességében kevesebbet említettek, ami kifejezetten a turizmusnak köszönhető 

az adott településen. Leginkább a zsúfoltság, autóforgalom, közlekedési problémák jelentik főleg 

a kisebb fürdővárosokban a problémát, illetve a vásárlási lehetőségek hiánya és a turisták általi 
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magasabb árszínvonal. Kifejezetten sokan említették a programhiányt, ami nem a programok 

számát tekintve jelent problémát a helyieknek, hanem sokan szeretnék, hogy ne csak a turisták 

igényeit szolgálják ki ezek a programok és a helyiek számára is több lehetőséget teremtenének 

városi szinten. 

Összességében a helyi lakosok nagyon magas aránya, 84% tartotta élhetőnek a vizsgált 

településeket. A helyi állapotok különböző, egyedi tényezőből tevődnek össze. Zalakaroson 

kiemelték a helyiek, hogy nagyon nyugodt, csendes településről van szó, ahol viszont nagyon 

kedvező munkalehetőségek vannak. Bükön a falusias nyugalmat állították szembe a városias 

kényelemmel, és kiemelték a kiváló infrastruktúrát. Harkány esetén az élhetőség szempontjából a 

csendes, hangulatos környezetet emelték ki, illetve a térségi viszonyok alapján kiváló 

munkalehetőségeket. Hévízen a biztonságos környezetet, a fejlett infrastruktúrát és kulturált 

településképet írták a legtöbben, illetve a jó üzleti lehetőségeket. A nagyobb települések közül 

Hajdúszoboszlót is élhetőnek tartják mind infrastrukturális, mind gazdasági szempontból, bár a 

helyiek nagy része szerint nyári hónapokban elérte az eltartóképességének határait a város. 

Sárvárt is élhetőnek tartják, mind a természeti környezet, mind a szolgáltatások terén, de 

kiemelték többen, hogy vigyázni kell, mert ha ugyanilyen tempóban növekszik a turizmus 

szerepe, és ezzel együtt a turisták száma, az veszélyeztetheti ezt az élhető települési állapotot. 

Gyulát is élhető városnak tartják, kedvező méretű településnek, ahol mindent megtalálhat az 

ember, ami a nyugodt élethez szükséges, biztonságos környezetet, sok zöldfelületet és színes 

kulturális életet. 

 

7.5. Fürdővárosi településfejlesztés 

 

Az egészségturizmus fejlettsége, a fürdők és szállodák kínálata és az érkező vendégek fogyasztása 

minden esetben hatással van a települések fejlődésére. Akkor is igaz ez, ha a fürdő a település 

központjától távolabb, esetleg külterületen fekszik (Michalkó G. - Rátz T. 2011). A minőségi 

egészségturizmus fejlődése alapvető változásokat hoz a települések életében. Számos új hatás 

figyelhető meg, egyrészt a természeti- és környezeti változások, másrészt azok a társadalmi-

gazdasági folyamatok, mint a bevételek növekedése, szezonális munkahelyek száma, ingatlanpiac 

átalakulása, betelepülők aránya (Puczkó L. – Rátz T. 2001). Jelentős változások történnek 

azonban a települések szerkezeti, funkcionális állapotában és az épített környezet esztétikai 

minőségében is (Martyin Z. 2015). 

Természetesen nem minden fürdőfejlesztés járt kizárólag kedvező gazdasági és turisztikai 

hatásokkal. Több település esetén komoly önkormányzati problémákat okoz a fürdő fenntartása. A 

sikertelenség okát több tényező adhatja. A fürdők egy része túl általános fejlesztést valósított meg, 

a megfelelő célcsoport hatékony szegmentálása nélkül. A közeli versenytársak hasonló, vagy 

differenciáltabb kínálata, a nem megfelelő szakmai háttér és a hiányos szálláskapacitás is olyan 

hosszútávú problémákat okozhat, amelyek miatt a kisebb a fürdőtelepülések nem képesek 

fejlődni.  A településfejlesztés ebben az esetben sokszor komplex tervek nélkül, inkább a 

különböző aktuális pályázatok kiírásához alkalmazkodva valósul meg (megélhetési pályázatok). 
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Ezen fürdővárosok esetében a helyi turizmusirányítás hasonló problémákkal küzd, mint az egész 

hazai turisztikai szakma. Elsődleges és a fejlődést akadályozó problémának a pályázati, 

kormányzati, Európai Uniós forrásoktól való függés tekinthető. Ezt kiegészíti sok esetben az 

egyértelműen számon kérhető felelősök hiánya, az egyes szereplők pontos felkészültségének 

hiányosságai,  feladat- és hatáskörének tisztázatlansága (Pálfi A. 2013). A pályázati feltételek 

kiírása következtében sablon megoldások valósulnak meg, így félő, hogy a desztinációk 

karakterei elvesznek, a kreativitás területei beszűkülnek. 

 

7.5.1. Gyógyhelyfejlesztési elvek 

 

A nemzetközi jelentőségű komplex fürdővárosok sikere felveti azt a kérdést, mekkora szerepe van 

a tudatos település- területfejlesztési politikának a fürdővárosok fejlődésében, illetve, hogy 

melyek azok az alapelvek, amelyek mentén a településfejlesztés megvalósítható ezeken a kiemelt 

érzékenységű területeken. Mind a hét település legújabb Integrált Településfejlesztési 

Stratégiájának (ITS) részletes elemzése után az alábbi 3 elsődleges (a, b, c) és 3 másodlagos (d, e, 

f) elvet tartom a legszükségesebb alaptényezőnek a sikeres és hosszútávú fejlesztés érdekében. 

 

Elsődleges elvek: 

a) Fenntarthatóság elve 

A fejlesztések tekintetében a fenntarthatóság komplex értelmezése szükséges, a természeti-

környezeti, társadalmi, gazdasági rendszerek összefüggésében. A fenntarthatóság alapelve 

egyfajta szabályozó korlátként jelenik meg, amely szerint a mai fejlesztések és a fejlesztések 

alapját adó erőforrás-gazdálkodás nem veszélyeztetheti a jövő generációinak esélyét arra, hogy 

szükségleteiket biztonságosan kielégítsék (Hévíz Város Településfejlesztési Koncepciója, 2015). 

A fürdővárosi fejlesztések nem élhetik fel a természeti erőforrásokat, nem károsíthatja a helyi 

természeti és épített környezet állapotát, a helyi társadalom jólétét. A fenntarthatóság elve a 

környezeti elemeken túl kiterjed a gazdaság és társadalom területére is. 

 

b) A szubszidiaritás/lokalitás és decentralizáció elve 

A fürdővárosok fejlesztését a lehető legalacsonyabb területi szinten, tehát helyben kell kialakítani, 

azaz döntést hozni és végrehajtani, mert a feladat sikeres elvégzéséhez szükséges legtöbb 

információ ott áll a rendelkezésre, ráadásul ott kapcsolódik a legtöbb érdek a fejlesztések sikeres 

megvalósításához is. Így szükséges az országos és regionális fejlesztési döntések decentralizálása 

és területi, lokális döntések centralizálása (Harkány ITS, 2016) Nélkülözhetetlen minél több helyi 

szereplő bevonása a gazdasági, társadalmi döntésekbe és végrehajtásba, kivitelezésbe. 

 

c) Térségi és táji szemlélet 

A fejlesztések során a területi egységben való gondolkodás és tervezés kiemelt szerepet kell, hogy 

kapjon. Mindez a helyi tájak sajátosságainak és változásainak, valamint a meghatározó tájalkotó 

elemek (domborzat, talaj, vízrajz, napsugárzás, növény- és állatvilág) állapotának folyamatos 
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figyelembe vételével történik meg. A táj ökológiai egységet, alrendszert is jelent, sajátos és 

jellegzetes növény- és állatvilágot, hasonló mikroklímát és többnyire egységes vízgyűjtőt. Ennek 

a vízbázisok védelme miatt van kiemelkedő jelentősége. A fejlesztésekkel járó hatások áttételesen 

is okozhatnak problémát a helyi környezeti elemekben, a természetes táj állapotában. Az új 

fejlesztéseket a helyi viszonyokhoz kell adaptálni, a sajátos térségi rendszerekbe illesztve, 

figyelve arra, hogy támaszkodjanak a tájak erőforrásaira, hozzájárulva azok védelméhez és 

további fejlődéséhez (Hévíz VTK, 2015). A helyi térségi és táji szemlélet alapját a biodiverzitást 

megőrzése, illetve erősítése és a természeti – gazdasági - társadalmi - folyamatok 

rendszerszemléletű értelmezése határozza meg. 

 

Másodlagos elvek: 

d) Rendszerszemléletű, integrált fejlesztés 

A fenntartható fejlődés alapját a rendszerelmélet, rendszerszemléletű gondolkodás jelenti. A 

fejlesztés elemei területi alapon történnek, az urbanisztikai kutatások alapján optimális egy 

centrális-sugaras településszerkezet, kisebb lokális centrumokkal és hierachikus funkciókkal. A 

fürdővárosok esetében ez problémás lehet, mivel a város centruma nem minden esetben azonos a 

turisztikai centrummal. Olyan policentrikus, de harmonikus térszerkezetet kell tehát tervezni és 

kialakítani, amely optimális elérhetőséget, hatékony térhasználatot és esztétikus városképet 

eredményez, amelyben a különböző funkciók dinamikus harmóniában alkotják a városi tér 

szövetét (Lukovich T. – Mogyorósi K. 2013, Baracsi V. 2013). Az integrált tervezésű fürdővárosi 

térben szervezetten kell törekedni a szinergiák által generált fejlődés megvalósítására.  

 

e) Területi harmónia elve 

A fürdővárosok esetében az ide érkező nagyszámú vendég és a helyi lakosok közötti érzékeny 

harmónia megteremtése és fenntartása nagyon fontos terület. Ennek megvalósítása érdekében 

törekedni kell a területileg kiegyenlített és társadalmilag igazságos hosszútávú fejlesztések 

megvalósítására.  

 

f) Identitás megőrzése, tolerancia 

A fürdővárosok sajátos társadalmi jellemzői segítik a területi identitás kialakulását. Az új 

fejlesztéseknek törekednie kell ennek az identitásnak, helyi kötődésnek a fenntartásához, 

erősítéséhez, miközben a helyi társadalmon belül megtalálható eltérések kölcsönösen 

megismerhetővé és átjárhatóvá válnak és a vendégekkel, idegenekkel szemben fejlesztik a 

toleranciát (Harkány ITS, 2016). Különösen fontos a helyi indentitás a turisták nagy száma miatt, 

amely könnyen „kisebbség-tudatot” eredményezhet a helyi lakosságban, főleg azok körében, akik 

nem részesednek a gazdasági előnyökből. A helyi indentitás kulturális megnyilvánulásai 

(hagyományok, ünnepek) további desztinációs értékkel gazdagíthatják a fürdőváros értékét.  
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7.5.2. Turisztikai fejlesztési programok és tervek 

 

A fürdővárosok fejlődése szempontjából mindig kiemelt szerepet kaptak a központi fejlesztési 

programok. Az első hazai egészségturisztikai fejlesztési terv 1977-ben készült. Az ENSZ 

felismerte Magyarország egyedülálló hidrogeológiai adottságait, és a világon elsőként elkészítette 

a termálvizek hasznosításának koncepcióját és stratégiáját (Grove, D. 1977). A nemzetközi 

jelentőségű tanulmány megvalósítására nem került sor (Vajda R. –Vadas V. 1990), de a tervek jó 

alapot adtak a későbbi fejlesztések megvalósításához.  

A rendszerváltás után pontszerű, sokszor nem összehangolt fejlesztések valósultak meg a 

hazai egészségturizmusban és a fürdővárosokban. Az előző rendszerből örökölt problémákkal 

kellett megküzdeniük, és komoly hiányosságokkal működött a hazai egészségturisztikai rendszer.  

A jelentős változás a 2000-es évektől valósult meg, köszönhetően a Széchenyi Terv 

Turizmus Programjának, amelynek egyik legsikeresebb és vezető alprogramja az 

egészségturizmus alprogram volt. Nagyon komoly minőségi fürdő- és szálláshelyfejlesztés 

valósult meg ebben az időszakban, amely elengedhetetlen volt ahhoz, hogy Magyarország újra 

versenyképes lehessen az európai fürdőkkel szemben (Aubert A. – Miszler M. 2004). A 31,2 

milliárd forint összegű támogatással közel 100 milliárd összértékű beruházás valósult meg, az 

általuk létrehozott új munkahelyek száma több mint 2500-at tett ki, a medencék vízfelszíne 

országosan 42%-al nőtt (OES 2007). A fejlesztéseknek köszönhetően, nagyon sok új, addig 

komoly egészségturisztikai hagyománnyal kevésbé rendelkező település kapott minőségi fürdő- és 

szállásfejlesztést, ezeknek egy rész kifejezetten sikeres lett, és a mai napig meghatározó részei a 

hazai kínálatnak, mint Kehidakustány, Mórahalom, Berekfürdő (Mundruczó Gy. – Szennyessy J. 

2005). Az egészségturisztikai program legfontosabb hatása az volt, hogy a fürdő beruházások 

révén nőtt a települések és ezzel együtt Magyarország idegenforgalmi vonzereje, valamint 

települési szinten további fejlesztéseket ösztönzött. Nem minden település esetében lett azonban 

hosszú távú siker a fürdőfejlesztés, a fürdőknek és az azokat általában működtető 

önkormányzatoknak egy része hosszútávon komoly gazdasági, fenntartási gondokkal kellett 

szembesülni (Bakucz M. – Tegzes A. 2016). A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (2017) 

értékelése szerint, ekkoriban gyakran létesültek „felesleges” kapacitások, a minőséget rontó 

árversenybe sodorva valamennyi, a térségben működő szálláshelyet. Sajnos a területi kiegyenlítési 

szempontok jobban érvényesültek több esetben, mint a hatékonyság. 

A 2000-es évek fejlesztéseinek célja egyértelműen a hazai gyógyfürdőturizmus magasabb 

minőség felé fordítása volt (Jandala Cs. et al. 2010). 2005-2013 között a II. Nemzeti Fejlesztési 

Tervben nevesítésre került az egészségturizmus és a műemlékfürdők fejlesztése is. Ebben az 

időszakban az egészségturizmus egyre népszerűbbé vált, a wellness és gyógyturizmus egyre 

szélesebb rétegekhez ért el a különféle egészségturisztikai marketingkampányok és a különféle 

utazási támogatások bevezetése révén (utazási csekk, Szép Kártya 2011-től). Ezeknek a 

hatásaként a belföldi vendégkör száma nagyot emelkedett a fürdővárosokban. Napjainkig számos 

egészségturisztikai (Új Magyarország Fejlesztési Tervben (ÚMFT) 2008; Új Széchenyi Terv, a 

„Gyógyító Magyarország – Egészségipar” elnevezésű program 2011), és azon belül 
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gyógyturisztikai fejlesztés valósult meg a hazai fürdővárosokban a különböző állami és Európai 

Uniós források hasznosításával, amelyek hatására számos turisztikai vonzerővel és infrastruktúrát 

bővítő települési fejlesztéssel gazdagodtak a fürdőhelyek (Szabó Z. 2015). A beruházások sikere 

kiemelten függ attól, hogy milyen elvek mentén történnek a fejlesztések. A jól kidolgozott, reális 

és innovatív stratégiák elengedhetetlenek a hazai egészségturizmusban. A következőkben két 

előremutató, kiemelten fontos stratégia, fürdővárosokat érintő területeit mutatom be röviden. 

 

Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia 2007 

A hazai egészségturizmus és a legfontosabb hazai fürdővárosok fejlesztésében is kiemelten fontos 

a 2007-ben elkészült „Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia”. Fő célja, hogy 

Magyarország Európa egyik vezető egészségturisztikai desztinációvá váljon. A stratégia 

hiánypótló volt és sokat elmond hatásáról, hogy jelen disszertáció elkészítése során is az egyik 

legfontosabb olyan alapkutatás, amely megfelelő keretet ad a fürdővárosok turisztikai 

fejlődéséhez. Habár a legtöbb adat és helyzetelemzést tekintve már idejét múlta, az alapvető 

célkitűzései, és az a komplex, fenntarthatóságot is kiemelt helyen kezelő rendszer, amiben a 

fejlesztéseket elhelyezi, a mai napig kifejti hatását. Ráadásul az elmúlt évtizedben hasonlóan 

komplex, az egészségturizmust önállóan vizsgáló stratégia nem született.  

A tanulmány szerint az egészségturizmus hazai fejlesztését elsősorban termálvizeinkre 

kell alapozni, ezért a fejlesztéseket döntően a termálvizek komplex hasznosításának keretei között 

kell értelmezni (OES 2007). Kiemeli a stratégia, hogy jövő egészségturisztikai fejlesztései egyben 

településfejlesztési feladatokat is felvetnek, ezért az egészségturizmus fejlesztése elsődlegesen 

kapcsolódik a helyi önkormányzatokhoz is. A disszertáció alapjául szolgáló fürdőtelepülések 

felosztása is az itteni felosztásra épül és gondolja tovább a jelenlegi állapotok alapján. A stratégia 

nagy érdeme, hogy az egészségturizmus további fejlesztési irányainak kijelölése mellett az egész 

magyar egészségügy jövőbeli alakulása, a szakmai háttér, valamint a képzési, kutatási területeket 

is vizsgálja, és szakmai javaslatokat tesz. Bő évtizeddel a stratégia kiadása után látható, hogy a 

hazai egészségturizmus sok célkitűzést valóra tudott váltani az itt felsoroltakból, de azért 

maradtak bőven olyan területek, ahol még komoly fejlődés érhető el (foglalkoztatási problémák, 

finanszírozás, oktatási háttér). 

Az OES igazi jelentősége a kutatásom szerint az, hogy az egészségturizmus, és a 

fürdőknek otthont adó fürdővárosok esetén nem csak egy ágazatot, a turizmus ágazatát érintő 

feladat a fejlesztések meghatározása, hanem komplex megközelítést igénylő, bonyolult ágazatközi 

tevékenység, ahol a döntések csak kooperatív munkával, egészséges kompromisszumos alapon 

születhetnek. A stratégia javaslatokat tesz a hosszú távú fenntartható, illetve versenyelőnyt jelentő 

beruházások irányvonalaira is. 

 

Magyar Turisztikai Ügynökség (2017) – Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030  

A jelenlegi leginkább aktuális és a fürdővárosok szempontjából is meghatározó komplex stratégia 

a 2017-ben megjelent Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 (NTS 2017). A Magyar 

Turisztikai Ügynökség a Magyar Turizmus Zrt jogutódjaként létrejött szervezet, amelynek célja a 
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turisztikai fejlesztések irányelveinek kidolgozása, valamint a turisztikai térségen belüli 

fejlesztések szakmai tervezése és a megvalósítása (NTS 2017). Kiemelt figyelmet fordít a 

turisztikai fejlesztések mellett a helyi infrastruktúra javítására, illetve az épített és természeti 

környezet védelmére. A célok közt megjelenik a társadalmi és környezeti fenntarthatóság 

biztosítása is, illetve a turizmussal összefüggő marketingtevékenységhez szükséges turisztikai 

kapacitásokat és feladatokat megvalósítása. Az NTS 2030 kitűzi a következő évtizedek turisztikai 

stratégiai céljait és ezekhez megfelelő eszközöket, forrást és intézményi hátteret kapcsol. 

A stratégia kiemeli az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás fontosságát, a 

szinergikus hatások elérését, és az egymás hatását rontó párhuzamosságok kiküszöbölését.  Új 

területi szemléletet vezet be, a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. 

évi CLVI. törvény ugyanis kimondja, hogy a turisztikai fejlesztések tervezésének alapegysége a 

desztináció. Az elmúlt évtizedre jellemző, elsősorban termékalapú és pontszerű turisztikai 

fejlesztéseket így felváltja egy új desztinációs alapú fejlesztés. A stratégia továbbra is nagy 

szerepet szán az egészségturizmusnak és a desztináció központú felfogásában kifejezetten a 

disszertációm témáját jelentő minőségi, nemzetközi jelentőségű fürdőhelyek kapnak központi 

szerepet a különböző desztinációk „zászlóshajójaként”. Az NTS 2030-ban kiemelt turisztikai 

fejlesztési térségek kerülnek lehatárolásra, amelyek egy vagy több desztinációból állnak. Ezekhez 

a kiemelt térségekhez kapcsolódik a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Turisztikai fejlesztési 

térségek pozicionálása” című (GINOP-1.3.4-17 kódszámú) pályázat, amely a térségekben 

megvalósuló térségi desztináció fejlesztések és márkázás elősegítéséhez ad komoly pénzügyi és 

szakmai támogatást. A hét vizsgált fürdőváros szempontjából a Balaton nyugati térséghez tartozó 

Hévíz és Zalakaros, illetve a debreceni térség esetén Hajdúszoboszló is nagyon komoly értéket 

képvisel, és a térségek központi USP-jeként (unique selling proposition” - egyedi 

terméktulajdonság) meghatározó szerepet kapnak az elkövetkezendő fejlesztések során is. A többi 

vizsgált fürdőváros esetén is megvalósul folyamatosan a desztináció alapú együttműködés, Bük 

Sopron és a Fertő-tó térségével, Sárvár Kőszeggel és az Alpokaljával építhet ki desztinációs 

kapcsolatokat, Gyula Békéscsabával, Harkány pedig Pécs és Villány térségével működhet együtt 

ebben az új rendszerben. Mindegyik térség legnépszerűbb települése egy olyan minőségi 

fürdőváros, amelyre alapozva és a kölcsönös előnyöket kihasználva egy rendszerszintű tervezés és 

fejlődés érhető el.  

A turisztikai desztinációk lehatárolásakor figyelembe vették a keresleti és kínálati 

tényezőket mellett a térségekben rejlő potenciált, továbbá az olyan többlet elemeket, mint a 

desztináció arculata és az imázs (NTS 2017). A stratégia foglalkozik a kiemelt turisztikai 

fejlesztési térségeken kívüli területekkel is, hiszen sok-sok olyan egyedülálló vonzerő található 

hazánkban, amelyek ha nem is lesznek földrajzi, vagy arculati okok miatt a kiemelt turisztikai 

fejlesztési térségek részei, de önállóan kimagasló értékkel bírnak. Ezen attrakcióknál újra 

megjelenhet a termékalapú megközelítés, és a hálózatosodásban rejlő lehetősek kihasználása, 

amelyre kiváló példa a kisebb, de meghatározó szerepet betöltő gyógyhelyek és fürdővárosok 

kezdeményezései („Nyugat-dunántúli Termálút” és az „Alföld Spa”). 
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A Stratégia önmaga is belátja, hogy az első, 2023-ig terjedő szakaszban jelentős állami 

szerepvállalás szükséges a szektorban (NTS 2017), az országos márkarendszer kialakításával, 

bejáratásával, jelentős fejlesztések megvalósításával, de ezt követően szeretnék, ha az állami 

szerepvállalás folyamatos csökkenésével piaci alapon is működőképes lenne a hazai turisztikai 

rendszer, a különböző szereplők (gazdasági szereplők, önkormányzatok, oktatási és civil szféra) 

együttműködésével. Az NTS (2017) továbbra is kiemelt helyen kezeli a minőségi magyar 

fürdővárosok fejlesztését, amelyek közvetlenül segíthetik elő a desztinációk és hosszútávon az 

ország fejlődését. 

 

7.5.3. Jelenlegi források a fürdővárosok fejlesztéséhez 

 

Több olyan turisztikai forrás is rendelkezésre áll jelenleg a nemzetközi jelentőségű 

fürdővárosoknak, amelyet a turisztikai kínálat erősítése mellett a települési környezet fejlesztésére 

fordíthatnak. 

 

Turisztikai Fejlesztési térségek Pozícionálása (GINOP 1.3.4-14) 

A kiemelt turisztikai fejlesztési térségekhez tartozó fürdővárosok esetében elsősorban a 

desztinációs fejlesztések és a helyi márka kialakításához ad támogatást a pályázat. A projekt 

megvalósítása során a tervek szerint kialakul a különböző térségi szereplői között egy olyan 

együttműködés, amely egy új térségi turisztikai szervezeti rendszer létrehozását alakíthatja ki. 

 

Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése (GINOP 7.1.3) 

A jelenlegi pályázati rendszer legfontosabb eleme a fejlesztési célú projekteket megalapozó 

Gyógyhelyfejlesztési Stratégia. A közcélú turisztikai pályázat, illetve azon belül a 

gyógyhelyfejlesztés a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül válik 

elérhetővé a 7.1.3. konstrukció keretein belül (NTS 2017). A gyógyhelyfejlesztés fontos célja a 

gyógyhely környezetének fejlesztése, új attrakciók létrehozása, önálló arculatának és 

versenyképes kínálatának megteremtése, illetve, hogy a különböző pályázati lehetőségeket a 

fürdővárosok a leghatékonyabb módon ki tudják használni. A Gyógyhelyfejlesztési stratégia 

kiemelten kezeli a gyógyhelyi sajátosságokat, a helyi gyógyvíz védelmét. Komplex szemlélete 

ötvözi a turizmus- és a településfejlesztés közös lehetőségeit. A települési környezet és annak 

minősége önmagában is értékkel bír a fürdővárosokban, így annak javítása folyamatosan 

szükséges. A pályázathoz kapcsolódóan mind a hét vizsgált település elkészítette a saját 

gyógyhelyfejlesztési stratégiáját, ami fontos kutatástörténeti segítséget nyújtott a helyi fejlesztési 

lehetőségek és irányok felméréséhez.  

 

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció 

A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció ideje alatt 2017 és 2030 között közel harmincezer 

szoba újul meg és a becslések szerint közel ötezer új munkahely teremtődik (NTS 2017). A 

pályázat a már meglévő és üzemelő kereskedelmi szálláshelyek (szállodák és panziók) kategórián 
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belüli szolgáltatásfejlesztések, kapacitásbővítéssel járó beruházások, valamint új kereskedelmi 

szálláshelyek létrehozásának támogatására irányul.  

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség szerepvállalása a terület- és településfejlesztési operatív 

program turisztikai célú fejlesztéseinek megvalósításában (TOP 1.2.1) 

A pályázat célja a jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai 

infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolására, illetve olyan fejlesztések 

megvalósítása, amely segít a komplex élmények megvalósításában. 
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8. A fürdővárosok fenntartható fejlesztése – „Szökőkút-modell” 
 

Az eddigi fejezetekben megvizsgált általános és helyi fürdővárosi jellemzőket és tendenciákat, 

illetve a saját kutatásaim során szerzett eredményeket egy komplex, a hosszú távú fejlesztés 

szempontjából kiemelt területeket tartalmazó fürdővárosi fejlesztési modellben kívánom 

összegezni. A „Szökőkút-modell” három szinten és hat kiemelt területen keresztül mutatja be 

azokat a fő fejlesztési irányvonalakat, amelyek mentén a vizsgált fürdővárosok tudatos, sikeres, 

hosszútávú fejlődése biztosított lehet. A modell kialakítása során az országos stratégiák és kutatási 

eredményeim mellett nagymértékben támaszkodtam a helyi integrált településfejlesztési, 

gyógyhelyfejlesztési dokumentumokra. Ezeket részletesen átvizsgálva jól láthatóak voltak azok a 

fejlesztési irányok, amelyek mind a hét vizsgált fürdőváros esetén kiemelt helyen megjelennek, és 

a hasonló adottságú települések komplex fejlődését szolgálják. Emellett sok olyan ötlet és 

elképzelés van ezekben a stratégiákban, amelyek csak egy-egy település esetén jelennek meg 

fejlesztési célként, pedig a helyi állapotoknak megfelelően interpretálva őket, mind a hét település 

fejlődését kedvezően befolyásolná. Ezeket az ötleteket és koncepciókat, illetve a kutatás során a 

nemzetközi és hazai szakirodalmakban talált pozitív példákat igyekeztem a modellembe beépíteni 

oly módon, a helyi állapotokhoz igazított részelemeit kiemelve, minden az egészségturizmusban 

érintett kisebb-nagyobb fürdőhely számára hasznos általános fejlesztési útmutatóként szolgáljon.  

A modell minden esetben sematizálja a valóságot, amiből így értékes részek veszhetnek 

el. Erre a turizmusnál kiemelten figyelni kell, hogy az általános fejlesztési javaslatok ne az 

exkluzivitás és a települések egyediségének rovására menjen. Ezért a modellalkotás során olyan 

rendezőelveket használok, amelyek a fenntarthatóság rendezőelveivel azonosak, csak más 

hangsúllyal jelennek meg a fürdővárosi koncepcióban. Az így létrejött modell nagy segítséget 

nyújthat a helyi lakosság, politikai és gazdasági szereplők számára is. 

A modell három fő szinten - I. Természeti- és épített környezet; II. Turisztikai- és 

gazdasági rendszer; III. Társadalmi- és térségi kohézió - mutatja be a fürdővárosok fejlesztési 

területeit, hat fő fejlődési célterületet kiemelve. Ezeket a fő szempontokat további húsz alterületre 

bontja, és részleteiben mutatja be a nemzetközi jelentőségű komplex fürdővárosok fejlődési 

lehetőségeit. Az általános jellemzéseken túl a húsz alterület során a hét fürdőváros fejlesztései 

közül kiválasztom azokat a releváns szakmai esettanulmányi példákat, amelyek a legjobban 

jellemzik mind felfogásában, mind céljaiban a modell fenntartható gondolatvilágát. A példák 

közül igyekeztem a reális, tényleg megvalósítható fejlesztési projekteket bemutatni, amelyek a 

többi fürdőváros számára is ösztönző gondolatokat, új irányvonalakat nyithatnak.  

 A modell formájának választott szökőkút ábrázolás mutatja be a három fő szint, a 

természet, a gazdaság és a társadalom egymásra épülését, miközben szemlélteti, hogy minden 

fejlesztési irány egy közös forrásból származik, amelynek fő célja a fürdővárosok tudatos 

fenntartható fejlesztése. A szökőkút az életet és gyógyulást teremtő víz szimbóluma, az örök 

körforgás, megújulás jelképe. Az alábbi forma a klasszikus, fürdővárosokban elterjedt, 

háromszintes szökőkút analógiája. 
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70. ábra: A fürdővárosok fenntartható fejlesztésének fő területeit bemutató „Szökőkút-modell” 

 

 
 (Szerk. Köbli Á. 2018) 

 

 

A „Szökőkút-modell” szintjei, fő- és alterületei: 

 

I. Természeti- és épített környezet  

 

I. 1. Ökológiai állapotok 

A fürdővárosok elsődleges értéke és erőforrása az egyedülálló gyógyvíz-bázisuk, így 

minden fejlesztésnek kiemelten kell megóvnia és megőriznie a meglévő természeti- és 

környezeti értékeket, illetve a biodiverzitást. A természeti erőforrások védelme mellett 

folyamatosan növekvő hangsúlyt kell fektetni a megújuló energiaforrások használatára 

települési szinten, miközben a meglévő geotermikus adottságokat is komplexen használni 

kell. A megváltozott éghajlati és időjárási viszonyok új alkalmazkodási lehetőségeket 

kényszerítenek ki a fürdőhelyeken. Az ökológiai környezet fejlesztéséhez szorosan 



163 
 

kapcsolódnak a települési zöldterületek és közterületek minőségi bővítése, illetve a tudatos 

vízgazdálkodás, a helyi vízbázis védelme. 

 

a) Vízgazdálkodás, vízbázis védelme 

b) Megújuló energiaforrások használata 

c) Éghajlat- és klímavédelem 

d) Zöldterületek, virágos közterületek bővítése, biodiverziás 

 

I. 2. Fürdővárosi miliő 

A fürdővárosok értékekben gazdag környezettel és vonzó településképpel várják a 

turistákat és biztosítanak kedvező települési feltételeket a helyi lakosoknak. Nagyon 

fontos a nemzetközi jelentőségű fürdővárosaink esetében a sajátos fürdővárosi hangulat, 

egyfajta fürdővárosi miliő megteremtése, amely nyugalmat, harmóniát, egészséget, 

szépséget, esztétikát foglal magába. Ebbe beletartozik az egységes városkép, a 

fenntartható városépítészet alkalmazása. Nélkülözhetetlen a természet gyógyító erejének a 

jelenléte, változatos és elegáns parkok, sétányok, gyógyító kertek és a szökőkutak, 

közösségi szórakozásra alkalmas terek, zenepavilonok, szabadtéri színházak, esőbeállók.  

Az igényesség a fürdőkultúrán keresztül is kifejezésre jut, a fürdővárosokra ugyanis 

jellemző egyfajta exkluzivitás érzése. Ebben a helyi adottságokra és tudásra építő, 

tradicionális termékek és élelmiszerek is fontos szerephez jutnak. 

 

a) Fenntartható városépítészet, egységes és harmonikus, jellegzetes városkép 

b) Igényes kultúra, örökségi értékek 

c) Helyi termelői piacok, ökológiai gazdálkodás és a minőségi gasztronómia 

 

II. Turisztikai- és gazdasági rendszer 

 

II.1. Diverzitás 

A fürdővárosi fejlődés legfontosabb területe a minőségi egészségturizmus tudatos és 

sokszínű fejlesztése. Ebben a meglévő attrakciók bővítése és a megváltozott utazási 

szokásokhoz való alkalmazkodás mellett az új, a helyi állapotokhoz illeszkedő fejlesztések 

szerepe is kiemelkedő. Fontos, hogy minden fürdőváros próbálja az egyediségét 

megtalálni, és piacon érvényre juttatni. A diverzitás eléréséhez a kiegészítő turisztikai 

szolgáltatások bővítése szükséges, ebben a sportturizmus, a konferencia- és 

rendezvényturizmus és az aktív turizmus (ökoturizmus, kerékpáros turizmus, 

lovasturizmus) kaphat komolyabb szerepet. A több lábon állás a szolgáltatások mellett a 

vendégkörök terén is fontos. Tudatosan törekedni kell a minőség folyamatos javítására, 

ebben a helyi döntéshozók, szolgáltatók és a TDM is nagy felelősséggel rendelkezik. 
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a) Egészségturisztikai kínálat tudatos fejlesztése 

b) Kiegészítő turisztikai szolgáltatások bővítése 

c) Perifériális turisztikai területek figyelembe vétele (szuvenírek, dottók) 

d) Minőség folyamatos javítása, a TDM szerepe 

 

II.2. Stabilitás 

A turizmus sikere mellett a városi jólét megteremtésében kiemelt helyet kap a területi 

szinten fenntartható gazdasági struktúra kialakítása. Ebben a településenként eltérő 

jelentőségű, fenntartható, „Kék Gazdaság” elven működő ipari tevékenység kap kiemelt 

szerepet, illetve a mezőgazdaság minőségi fejlődése. A mezőgazdaság a térségi 

kapcsolatok kiépítésével hátteret ad a helyi lakosok táplálkozásának és a turistákra épülő 

minőségi és egyedi gasztronómiának. A gazdasági stabilitás eléréséhez a helyi befektetők 

ösztönzése szükséges, illetve, hogy a bevételek minél nagyobb része a helyi gazdaságba 

legyen visszaforgatva, elősegítve a teljes települési közösség fejlődését (össztársadalmi 

érdek).  

 

a) Gazdasági stabilitás megteremtése, „Kék Gazdaság” elvű ipari háttér 

b) Mezőgazdaság minőségi (biogazdálkodás) fejlesztése 

c) Hatékony fürdővárosi marketing 

 

III. Társadalmi és térségi kohézió 

 

III.1. Élhetőség 

Az egészséges helyi társadalom kialakulásában elsődleges a lakosság életminőségének 

fejlesztése. Ehhez hozzájárul a fürdővárosokra jellemző közlekedési problémák 

megoldása, összhangban a kerékpáros- és alternatív közlekedési infrastruktúra 

fejlesztésével. Az élhetőség alapfeltétele a megfelelő rekreációs és közösségi terek, 

zöldfelületek kiépülése, a sportolási és szórakozási lehetőségek megfelelő minőségű és 

mennyiségű biztosítása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a turizmusból fakadó pozitív és 

negatív hatások vizsgálatára, a turista - helyi lakos viszony érzékeny kezelésére.  

 

a) Közlekedés hatékony megszervezése 

b) Kerékpáros- és egyéb környezettudatos közlekedési fejlesztések 

c) Rekreációs terek bővítése, sportfejlesztések és minőségi rendezvények 

 

III.2. Lokalitás  

A lokalitás megteremtésében cél az emberi erőforrás fejlesztése, egyúttal a kistérségi 

egyensúlyra törekvés. A fürdővárosok meghatározó térségi szereppel rendelkeznek, 

amelyet a környező településekkel együttműködve a közös fejlődésre kell fordítani. A 

fürdőváros gazdasági és társadalmi szereplőinek is figyelembe kell venni a társadalmi 
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felelősségvállalás (CSR) elvét, miszerint a vállalatok üzleti tevékenysége hatást gyakorol 

a helyi természeti, gazdasági és társadalmi környezetre egyaránt. A helyi adottságok, 

kiemelt energiák hasznosítása elsődlegesen fontos. Így érhető el a tudatos 

közösségfejlesztés, amely révén kialakul az „együttműködő város”, amelyre az 

önkormányzat, a lakosok, a piaci szereplők folyamatos kooperációja jellemző. 

 

a) Társadalmi felelősségvállalás (CSR) 

b) A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, egyenlő esélyek és a társadalmi kohézió 

megteremtése 

c) Térségi és közösségi együttműködések szerepe 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
8.1. Természeti- és épített környezet 

 
I. 1. Ökológiai állapotok 
 

20. táblázat: I.1. Ökológiai állapotok 

I.1. / a) Vízgazdálkodás, vízbázis védelme 

Kiemelt szempontok, 

veszélyek 

• Víz – legfontosabb, sérülékeny, természeti erőforrás 
• NKP (2015) – fenntartható vízgazdálkodás keretrendszere 
• Cél: Engedély nélküli vízkivitel megakadályozása 
• Szennyezések megakadályozása 
• Vízbázisok védelme 

Jó gyakorlatok 
• Zalakaros – Termáltó és Ökopart 
• Hévíz – Tóvédelmi Program 

Fejlesztési lehetőségek 
• Ásványvizek 
• Komplex vízvédelem 

Fenntarthatósági 

értékelés 

• Használt víz felhasználásnak és alkalmazási területének bővítése 
• Víz kivétel korlátozása szükség esetén 
• Túlterhelés megakadályozása 

I. 1. / b) Megújuló energiaforrások használata 

Kiemelt szempontok, 

veszélyek 

• Városok célja az energetikai kiadások csökkentése 
• A megújuló erőforrásokra való fokozatos áttérés ösztönzése 
• Energetikailag egyre függetlenebbé válás 

Jó gyakorlatok 

• Hévízi fejlesztések –elfolyó melegvíz hasznosítása 
• Szállodák fenntartható energia ellátása – Spirit Hotel Sárvár ***** 
• A Sárvári Gyógyfürdő energetikai fenntarthatósága 

Fejlesztési lehetőségek • Harkány – kisebb méretű Napelem-park létesítése 

Fenntarthatósági 

értékelés 

• A fürdővárosok tökéletes helyszínei a megújuló erőforrások 
használatának 

• Mind a települések anyagi lehetőségeik, mind a turisták és a helyiek 
szemlélete és a fő vonzerő nyújtotta fejlesztési lehetőségek is 
összhangban vannak a hatékony fejlődés szempontjából 

I. 1. / C) Éghajlat- és klímavédelem 

Kiemelt szempontok, • Legjelentősebb hatású globális környezeti probléma 
• Extrém időjárási körülmények gyakoriságának növekedése  
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veszélyek • A biztonságos desztináció kulcskérdés a turizmusban 
• Vízhiány lehetősége globálisan 

Jó gyakorlatok • Sárvári klímavédelem 

Fejlesztési lehetőségek 
• Többi fürdőváros klímavédelmi tervének kidolgozása 
• Megvalósuló beruházások támogatása 

Fenntarthatósági értékelés 

• Egészséges ökológiai környezettel rendelkező fürdővárosok 
jelentősége egyre nő 

• Biztonságos, táji értékekben gazdag desztinációk a fürdővárosok  
• Takarékosság a természeti erőforrásokkal, CO2 lábnyom   

csökkentése 
 

I.1. / d) Zöldterületek, virágos közterületek bővítése, biodiverzitás 
 

Kiemelt szempontok, 

veszélyek 

• A sok zöldterület a magas életminőség feltétele és következménye 
• Turisztikai vonzerő, jelentős desztinációs előny 
• A nagy és szép sétányok kötelező elemei a fürdővárosi miliőnek 
• Biológiailag aktív felület, amely időszakosan vagy tartósan 

növényzettel fedett 
• A víz- és zöldfelületek hatással vannak a város klímájára, a levegő 

páratartalmára, hőháztartására, illetve a talajvízháztartásra, a 
levegőminőségre, zajterhelés csökkentésében is fontos szerep 

• Segít az ökológiai rendszer hiányosságainak kiegyenlítésében 
•  Élő rendszer, amely fontos szerepet kap a rekreációs helyszínek 

megteremtésében 
• Magas biodiverzitásuk révén jobban ellenállható területek lesznek 
• Fontos szerepe van az ökológiai tudás és tudatosság 

kialakulásában 

Jó gyakorlatok 
• Bük – Kneipp park 
• Virágos Magyarországért Verseny 

Fejlesztési lehetőségek 

• Minden vizsgált gyógyhelyen alapvető cél kell, hogy legyen a 
zöldterületek minőségi és mennyiségi fejlesztése, a zöldfelületi 
funkciók színvonalának emelésével 

• További cél a természeti és táji értékek védelme és megőrzése, a 
városi zöldparkok fejlesztése 

• Fontos a virágos területek növelése, a játszóterek korszerűsítése és 
felújítása, tematikus parkok létrehozása, valamint a köztéri 
berendezések fenntartása és fejlesztése 

Fenntarthatósági értékelés 

• Segít az egyedi fürdővárosi élményígéret átélésében 
• Életminőség javításának eszköze 
• A természetben való tartózkodás elősegítheti az egészséges emberek 

esetében az egészség megőrzését és fejlesztését, betegeknél pedig a 
gyógyuláshoz szükséges, vagy a kórházban eltöltött idő 
csökkentését, majd a betegség elmúltával a társadalomba történő 
visszailleszkedést 

(Szerk: Köbli Á. 2018) 

 

Esettanulmányok: I.1. / a) Vízgazdálkodás, vízbázis védelme 
 

Zalakaros – Termáltó és Ökopart 

Zalakaros fejlődését egyértelműen gyógyvíz készletének és az erre épülő minőségi fürdőjének 

köszönheti. Legújabb fejlesztései közé tartozik a 2016-ban átadott „Termáltó és Ökopart”, 

amelynek létrehozásával kettős célkitűzése volt a helyi szakembereknek. Egyrészt a zalakarosi 
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gyógyfürdőkínálathoz jól illeszkedő kiegészítő attrakció kialakítása, amely szélesíti a település 

turisztikai kínálatát. Másrészt a nagy mennyiségű, használt meleg fürdővíz fenntartható 

hasznosítására próbáltak egy természetbarát megoldást találni. A Termáltó mindkét célt megfelelő 

módon teljesíti, és jól illeszkedik a „Meríts erőt a természet csodáiból!” települési jelmondathoz. 

A fürdő elfolyó meleg vizét felhasználva egy 12.900 m2-es termál tavat alakítottak ki, 

amelynek a legmélyebb pontja 1,8 méter (termalto.zalakaros.hu). A fejlesztés keretében a termáltó 

és ökopart mellett látogatóközpont, valamint rekreációs és kondicionáló park is kialakítására 

került (Zalakarosi Gyógyhelyfejlesztési Stratégia, 2016).  

A komplex fejlesztés játékos módon mutatja be a térség természeti környezetét, értékeit. 

Kialakításra került egy 15 méteres kilátótorony, ahonnan a tó és a környező erdősáv, valamint a 

szomszédos fürdőkomplexum is megcsodálható. A termáltavon kialakítottak egy vízi tipegőt, a tó 

két partját híd köti össze, a tó mellett pedig tanösvény halad el. A tó melletti szabadidőpark része 

a „Hangok pavilonja”, a „Fények meditációs tere”, egy sövény labirintus, és tóparti játszótér, 

amelyek mind közelebb hozzák a látogatók számára a természetet, a nyugalmat, az elmélyedés és 

átélés lehetőségét.  

16. kép: A zalakarosi Termáltó és Ökopart 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele, 2017) 

 

A fejlesztés külön előnye, hogy egyformán élvezetes a turisták és a helyiek szempontjából is. A 

turisták egy új, látványos attrakcióval lettek gazdagabbak, míg a helyi lakosok lakó környezetén 

és életminőségén javított jelentősen az új termáltó és környezete. A Termáltó a használt víz 

felhasználásának kiemelkedő hazai példája, amely egyszerre védi a helyi vízbázist, miközben egy 

a kor fogyasztói igényeihez is illő fenntartható és tudatos attrakcióként bővíti Zalakaros 

programkínálatát. 

 

Hévíz – Tóvédelmi Program 

Hévízen a környezeti fenntarthatóságot a gazdasági érdekek elé kell helyezni. Ennek 

biztosításához kidolgozták „A Hévízi-tó Átfogó Tóvédelmi Programot”, amely a Hévíz-tó és 

ökoszisztémája és a meglévő természeti értékek védelmének érdekében jött létre, és amelynek 

keretében a tó vizének mennyiségi és minőségi védelmét biztosító célok lehatárolásra, az ehhez 

kapcsolódó jogszabályi rendszer kidolgozásra került (Hévíz Város Területfejlesztési Koncepciója, 

2015). A Hévízi-tó állapotának megőrzése szempontjából kiemelten fontos a vízcsökkentő 

hatások és a felszíni, felszín alatti szennyeződések elleni védelem, illetve fontos szabályok 
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születtek a lápi jelleget mutató területek védelme szempontjából, nagyon szigorítva a terület 

beépítését.  

A Hévízi-tó gyógyvize a 38 m mély kráterből percenként 30-40 ezer liter hozammal tör a 

felszínre, a kettős forrás révén a forrásnyíláson át kijutó kevert víz hőmérséklete 38,8 °C. A víz a 

felső-triász fődolomitból áramlik fel, a forrás a karsztos kőzet és a fedő pannon korú agyag-

homokkő határon jut a tóba (Alföldi L.- Kapolyi L. 2007). A forráskráter Alföldi-Kapolyi (2007) 

szerint úgy keletkezett, hogy a törésvonalak mentén felnyomuló hévíz az agyagos, homokköves 

rétegeket fokozatosan alámosta, omlasztotta, és ennek során kivájta a forrástölcsért. A  

A Hévízi-tavat tápláló források hozamát és hőmérsékletét az 1960-as évektől kezdődően 

igen kedvezőtlenül befolyásolta a Dunántúli Középhegység karszvízkészletének túltermelése, a 

Nyírád térségi bauxitbányák vízkivétele. A három évtizedes szén- és bauxitbányászati víztermelés 

során a Dunántúli-középhegység karsztrendszerében, a régió teljes területén legalább 30 m-t 

csökkent a karsztvíz szintje, ezzel együtt a Hévízi-tó forrásainak hozama először 1970-től, majd 

1980-tól jelentősen csökkent. A vízhozam csökkenésével együtt a tó vízcseréje 2,5 napról 5 napra 

nőtt, és a hőhozam is a felére csökkent. Ennek a gyógyászatra volt negatív hatása, a minimálisan 

szükséges 28 °C felszíni vízhőmérsékletű napok száma rohamosan lecsökkent, az ötvenes 

évekbeli 345-295-ről csupán 195-re 1988-ban. A téli időszakban a tó csak egy nagyon kicsi elzárt 

része maradt alkalmas gyógykezelésekre (Alföldi L. – Kapolyi L. 2007).  

A nyolcvanas években többféle megoldással is próbálkoztak a tó hozamának növelésére, 

például a tó kifolyási szintjének süllyesztésével, ám ez 1988-ra kiderült, hogy a gyógyító hatású 

iszap felkavarodásával és a tavirózsa kipusztulásával fenyeget hosszútávon, így leállították. Végül 

hosszú tárgyalások, viták, szakértői és kutatói csoportok bevonása után 1990-ben a nyirádi 

bauxitbányák bezárása mellett döntöttek. A bánya bezárása után a Hévízi-tavon a 

hozamcsökkenés 1991-től megfordult és 30-40%-al emelkedett (Hévízi Tó Átfogó Tóvédelmi 

Programja, 2007).  

Annak érdekében, hogy a gyógyvizet a jövőben ne érje hasonló károsodás vagy bármilyen 

előzetesen elkerülhető és kizárható veszély, 2007-ben kidolgozták a Hévízi Tó Átfogó Tóvédelmi 

Programját.  A „Tóvédelmi Program” intézkedései közül kiemelendő a monitoring rendszer 

felújítása, a Hévízi-tó hozamának, hőmérsékletének, a környezetében lévő karszt és talajvíz-kutak 

szintjének rendszeres mérése. A Hévízi-tó Természetvédelmi Terület magába foglalja a tavat és az 

azt körülölelő véderdő funkciót betöltő láperdős övezetet. Az elmúlt évtizedben az erdők 

állapotának fokozatos romlása tapasztalható. A természetvédelmi rehabilitáció legfontosabb 

eleme a terület vízháztartásának szabályozhatóvá tétele az állapotromlás megállítása érdekében 

(Hévíz Város Területfejlesztési Koncepciója 2015).  

A hévízi termálkarszt rendszer mind hőmérsékleti, mind vízminőségi szempontból igen 

sebezhető és ez komoly hatással van a gyógyászati és turisztikai ágazatra is. A Tóvédelmi 

program célja a Hévízi-tó felszíni és felszín alatti szennyeződésének megakadályozása és a tó 

vízhozamát csökkentő hatások kivédése. A Hévízi-tó forrására gyakorolt hatás mértéke alapján 

három különböző területre készült el az általános jellemzés: a Hévízi-tó vízgyűjtőjére 
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(hidrogeológiai védőidom), Hévíz településének közvetlen környezetére és Hévíz város 

közigazgatási területére. 

 

17. kép: Hévízi-tó és a Véderdő övezete  

 
(Forrás: Köbli Á. felvétele, 2017) 

 

A Tóvédelmi Stratégia iránymutató és kiemelten hasznos célt megfogalmazó program, amely 

nagyban segít a Hévízi-tó ökoszisztémájának megóvásában. Határozott intézkedéseket tesz a Tó 

területén belüli természeti folyamatok és emberi beavatkozások feltárása és hatásának elemzésére. 

Meghatározza a megengedhető vízkivétel mennyiségét, és szabályozza a Tó körüli lápterületek, 

léperdő védelmét, miközben kiemelten kezeli a Tó és környezetének élővilágának megóvását. 

 

Esettanulmányok: I.1. / b) Megújuló energiaforrások használata 
 

Hévízi fejlesztések –elfolyó melegvíz hasznosítása 

Az egyik leglátványosabb fejlesztés Hévízen az önkormányzat saját beruházásaként épített 

melegvízzel fűtött lépcsősor, amelyet a szállodákból elfolyó termálvízzel fűtenek és 

fagymentesítik az egyik központi lépcsősort.  

 

18. kép: Melegvízzel fűtött lépcsősor Hévízen 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele, 2014) 
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A mintegy 70 méter hosszú és 11 méter szintkülönbséget áthidaló lépcső alatt két vastag csövön 

vezetik le a szállodai medencékből lefolyó, de még mindig 30 Celsius fok feletti termálvizet. Új 

korlátokat helyeztek el, rámpákat alakítottak ki, valamint energiatakarékos és a fényszennyezést is 

csökkentő LED-es lámpatesteket állítottak fel a lejáró mellett (Hévíz VTK, 2015). További 

lépcsősor felújítását is tervezi a város, hiszen Hévízre nagyon sok reumatikus és egyéb 

mozgásszervi betegséggel rendelkező vendég érkezik, és városban fontos fejlesztési cél a 

gyalogos közlekedés teljes körű akadálymentesítése. 

 

Szállodák fenntartható energia ellátása – Spirit Hotel Sárvár ***** 

A fürdővárosi szállodák is kiemelt szerepet kapnak a fenntarthatóság gyakorlati 

megvalósításában. A legmagasabb minőségű vidéki gyógyszálló, az ötcsillagos Spirit Hotel ilyen 

szempontból élen jár a jó példák alkalmazásában. A környezettudatos és energiatudatos 

szállodaüzemeltetés a hotel filozófiájának egyik alappillére. 2015-ben létesítettek egy talajvizes 

kutat a kerti növényzet locsolására, amelynek fő célja az ivóvíz felhasználás jelentős csökkentése 

volt. 2015-2016 évben valósult meg az a beruházás, amelynek során a városi vízhálózatról saját 

ivóvíz kutakra állt a hotel át. Ennek keretében 3 új kutat fúrattak, amellyel jelentős költségeket 

takarítottak meg (Szállodai szakmai interjú, 2017). Az egész épületben automatikus üzemű, kinti 

fényerősséget érzékelő és annak megfelelően aktiválódó világítás található, elkerülve minden 

felesleges villamos energia felhasználást. Minden lehetséges helyen energiatakarékos, fénycsöves, 

illetve LED-es világítást alkalmaznak, az előcsarnok, valamint a kert világítása éjszaka 

csökkentett üzemmódra áll. A kazánok egy része kondenzációs rendszerű kazán, amelyek 20-

30 %-kal kevesebb gázt fogyasztanak a hagyományos kazánoknál. Az összes épületgépészeti 

berendezésünket épületfelügyeleti rendszer vezérli, ahol berendezésenként beállíthatók az 

üzemelési periódusok és azok hőfokai (Szállodai szakmai interjú, 2017). A Spirit Hotel saját 

gyógyvizes kúttal rendelkezik. Gyógyvizes medencéik vizébe semmiféle vegyszert nem 

adagolnak, ezáltal a gyógyvizes medencék vize semmilyen környezeti terhelést nem jelent. A 

szálloda hidegburkolatai mind a szobákban, mind pedig a közösségi terekben természetes kövek, 

elsősorban márvány, gránit, onyx, mészkő és homokkő, illetve pala. Az esztétikai hatáson kívül ez 

azzal is jár, hogy semleges kémhatású, ezáltal környezetbarát tisztítószereket alkalmazhatnak. A 

kilépő szennyvizek, illetve csapadékvizek összetételét rendszeresen mérik, biztosítva, hogy az 

élővízbe bocsátott víz mindenkor maximálisan megfeleljen az előírásoknak.  

 

 A Sárvári Gyógyfürdő energetikai fenntarthatósága 

Az energetikai hasznosítás lehetőségei a termál- és gyógyfürdőkben (OES, 2007): 

o A balneológia célra felhasználtnál melegebb termálvíz hőtartalmának részbeni energetikai 

célú hasznosítása; 

o Az elfolyó vizek hőtartalmának felhasználása; 

o Hőszivattyú (vízkitermelés nélküli megoldások); 

o Egyéb megújuló energia-felhasználások; 

o Komplex megoldások 
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A sárvári fürdő működési költségének több mint 20 %-át teszik ki a közvetlen energia költségek 

(Sárvári Gyógyfürdő szakmai anyag, 2017). Emiatt nagyon fontos a költségek minimalizálása, az 

eredményes és környezetbarát működés hosszú távú biztosítása. Ebben a megújuló energiák minél 

nagyobb arányú felhasználása komoly segítséget jelent. Kulcsprojekt volt a fürdőben a fűtési 

rendszer átalakítása oly módon, hogy statikus és motoros szabályzó szelepeket építettek be, és 

felügyeleti rendszerrel látták el, így a szabályozás automatikusan történik. A rendszer hőfokát 

lejjebb állították, önmagában ezzel is energiát takarítanak meg. 

A 43 °C-os termálvíz 35-37 °C-ra hűtését hőcserélőkön keresztül végzik, az így kinyert 

hőt medencék fűtésére és a hideg tápvíz előfűtésére tudják felhasználni. Ezzel párhuzamosan 

megoldották a két nagy kinti medence éjszakai takarását, csökkentve a párolgási hőveszteséget. 

Az intézkedések hatására a villamos energia felhasználás 12%-kal, gázfelhasználás 35%-kal 

csökkent (Szakmai interjú során szerzett információ, 2017).  

Emellett a megújuló energiaforrások nagymértékű felhasználását kezdeményezték. A 

2010-ben megvalósult fürdőbővítés keretében 8 db hőszivattyút telepítettek az új és a régi 

fürdőrészbe, amelyekkel az elfolyó termálvíz hőjét hasznosítják. A hőszivattyúk összes hő 

teljesítménye 1,8 MW, és a medencék hőn tartását, a légkezelők hő ellátását, valamint a használati 

melegvíz ellátás pótvízének előfűtését végzik. 2010-ben a fürdő jelentősen bővült, a fűtött terület 

10 520 m2-ről 15 129 m2-re, a fűtött medencék száma 5-ről 18-ra emelkedett. A megvalósult 

energiahatékonysági beruházások eredményeként a fürdő bővítés miatt nem kellett új kazánokat 

telepíteni. Összességében mintegy 400 000 m3 gáz felhasználást váltották ki megújuló energiával 

(Sárvári Gyógyfürdő szakmai anyag, 2017). A Sárvári Gyógyfürdő 2013-ban pályázati pénzből a 

strandgépház tetejére napkollektorokat telepített, amelyek a strandi zuhanyok melegvíz ellátását 

biztosítják, tovább növelve a megújuló energiafelhasználást.  

 
Esettanulmányok: I. 1. / C) Éghajlat- és klímavédelem 

 

Sárvári klímavédelem 

Sárvár elkötelezte magát az éghajlatvédelem és a fenntartható energiagazdálkodás irányába. 2015-

ben csatlakozott az Európai Polgármesterek Szövetségéhez, majd 2017-ben a megújult 

Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez. A SECAP (Fenntartható Energia 

Akcióterv) módszertanát a Polgármesterek Szövetsége 2016-ban újította meg, igazodva az 

éghajlatváltozás legfontosabb helyi kérdéseihez. A szövetséghez való csatlakozás feltételeként 

kidolgozásra került az innovatív és előremutató „Sárvár Fenntartható Energia- és 

Klímaakcióterve, 2017”, amely elősegíti, hogy az önkormányzat felelős, klímatudatos döntéseket 

hozzon a település fenntartható fejlődésének érdekében és települési szinten tehessen a 

klímaváltozás megelőzéséért.  

Az Akcióterv célja, hogy támpontot adjon a város energetikai beruházásaihoz, ehhez 

2030-ra kitűzött célokat határoz meg az energiahatékonyság javítására, és az a megújuló 

energiaforrások hasznosítására. A dokumentum olyan beavatkozási pontokat mutat be, amelyek 

révén Sárvár városa csökkentheti energiafelhasználását és üvegházgáz-kibocsátását, és lépéseket 

tehet a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, elsősorban az önkormányzat hatáskörébe tartozó 
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területekre fókuszálva (Sárvár Fenntartható Energia- és Klímaakcióterve 2017). A tervezett 

intézkedések olyan lehetőségek, amelyekhez megfelelő saját, országos és Európai Uniós források 

előteremtése szükséges a hatékony megvalósítás érdekében.  

A klímaakcióterv két fő részből áll, egyrészt felméri az éghajlatváltozással kapcsolatos 

kockázatokat és sebezhetőségeket, illetve alkalmazkodási intézkedésjavaslatokat fogalmaz meg 

(Sárvár Fenntartható Energia- és Klímaakcióterve, 2017). 

A stratégia elsődlegesen a lakosságot és a szolgáltató- és ipari szektort, illetve a turizmust 

célozza meg különböző energiatudatos beruházásokkal. A stratégiában kiemelt szerepet kapnak a 

megújuló eneregiaforrások, napelemes beruházások, szélturbinák és geotermikus 

energiahatékonysági intézkedések. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás intézkedéseinek 

kulcsterülete az intenzív csapadékok és a hőhullámok kezelése, amelyek várhatóan gyakrabban és 

erőteljesebben fogják befolyásolni a helyiek és a turisták életét. Elsősorban az épületek, közterek 

és a sérülékeny társadalmi csoportok védelmére koncentrálnak, kiegészülve a tudatformálás és 

képzés terén szükséges tennivalókkal, amelyek megteremtik az alapját a helyi társadalom 

sérülékenysége csökkentésének (Sárvár Fenntartható Energia- és Klímaakcióterve 2017).  

Emellett nagy szerepet szán a helyi lakosság és szolgáltatók szemléletformálására, tájékoztatására, 

beleértve a zöld infrastruktúra és közbeszerzés fejlesztését. Sárvár az akciótervben 40%-os CO2-

kibocsátás-csökkentést vállal 2030-ra 2007-es értékekhez képest (Sárvár Fenntartható Energia- és 

Klímaakcióterve 2017). Magyarországon elsőként Sárvár városa vállalta fel önként ennek a 

kiemelt célnak a megvalósítását, a konkrét akciók meghatározásához pedig az Energiaklub 

szakértői voltak a segítségükre.  

 

Esettanulmányok: I.1. / d) Zöldterületek, virágos közterületek bővítése, biodiverzitás 

 

Bük – Kneipp park 

Bükfürdő jelentős környezeti fejlesztése volt a jógapadokkal, fűszerkerttel és Kneipp taposóval 

rendelkező fürdő melletti szabadtéri park kialakítása. A bükfürdői Kneipp Park testi és lelki 

felfrissülés számára is ideális helyszín. A park leglátványosabb része, az 510 méter hosszú Kneipp 

száraztaposó. Lehetőség van homokos, a kisebb-, és nagyobb kavicsos, a faháncsos és tobozos 

szakaszokon való sétálásra is.  

 

19. kép: Büki Kneipp Park – Organikus Pont 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele, 2014) 
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A Kneipp Park eltérő anyagú és tapintású részei a talp különböző reflexpontjait masszírozzák, így 

jó hatással vannak a vérkeringésre, felfrissítenek, a rendszeres használatuk pedig pozitív hatással 

van az anyagcserére. A park része egy fűszerkert, amelybe gyógy- és fűszernövényeket 

telepítettek, míg a park közepén 6 jógapadot alakítottak ki. A park használata teljesen ingyenes, és 

nagyon népszerű a vendégek körében. A park különleges pihenőhelye a 23. képen látható 

Organikus Pont, amelynek megalkotása során a cél egy vízzel és a környezettel összhangban és 

harmóniában lévő pihenőhely. A kialakítás során ráadásul a Bük környéki kiemelt jelentőséggel 

bíró kosárfonásra is utal a szerkezet váza.  

A hazai turizmusban a természeti adottságok egyre fontosabbá válnak (Gyuricza L. 2008). 

A büki beruházásokban a környezeti elemek szerepe kap egyre nagyobb hangsúlyt (megújuló 

energiaforrások, anyaghasználat). A fürdő épülete a felújítás révén például egy zöld tetővel 

gazdagodott (20. kép), így növelve alternatív módon a fürdő területén a zöld felületeket. 

 

20. kép: Környezetbarát beruházás Bükfürdőn 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele 2015, 2017) 

 

Virágos Magyarországért Verseny 

A fürdővárosokra jellemző a tiszta, rendezett, virágos környezet és közterületek, erre az 

önkormányzatok és a helyi lakók is nagymértékben odafigyelnek. A vizsgált fürdővárosok 

mindannyian jelentős eredményeket értek el a „Virágos Magyarországért Verseny” 

környezetszépítő programban, amelynek célja az esztétikus települési környezet megteremtése. 

Az 1994 óta tartó hazai megmérettetésen mind a hét település jelentős díjakat, fődíjakat nyert, az 

utóbbi évtizedben a hazai versenyen Gyula (2007, 2013) és Hévíz (2012) nyert fődíjat, de a többi 

város is jelentős díjakat kapott az egyéb szakmai kategóriákban. A hazai győztes települések 

indulhatnak az európai versenyben, így a vizsgált fürdővárosok az „Európai Virágos Városok és 

Falvak Versenyén” (Entente Florale Europe) is jelentős díjakat nyertek:  

o Sárvár (bronzérem) 1995. 

o Hévíz (ezüstérem) 1998., 2013.   

o Bük (ezüstérem) 1999. 

o Zalakaros (ezüstérem) 2003. 

o Gyula (ezüstérem + különdíj) 2008., (aranyérem) 2014.  
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A verseny nagy kihívást jelent a résztvevőknek, hiszen a követelményrendszerben a 

virágosítás mellett nagy hangsúllyal szerepel a környezetvédelem, az ökológia, a 

környezettudatos oktatás, a természeti és épített örökség megőrzése, a korszerű hulladék- és 

energiagazdálkodás és a tájvédelem szempontja. A zsűritagok kiemelt figyelmet fordítanak a 

település tisztaságára, grafiti-mentességére. 

 

21. kép: Virágos közterületek Hévízen; Virágos Magyarországért Verseny díj 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele 2017) 

 

Az esztétikus és egészséges települési környezet közvetett hatással is rendelkezik: megerősíti az 

ökológiai tudatosságot, az ökológiai rendszerszemléletet, amely a fenntartható fejlődés alapját 

jelenti. A természet komplexitása, folyamatainak látványa és megélhetősége nagyon fontos tudást 

ad át a vendégeknek és a helyi lakosságnak egyaránt.   

 

I.2. Fürdővárosi miliő 

21. táblázat: I.2. Fürdővárosi miliő 

I.2. / a) Fenntartható városépítészet, egységes és harmonikus városkép kialakítása 

Fontos szempontok, 

veszélyek 

• A vizsgált fürdővárosokban a települések arculata sok esetben 
spontán fejlődés révén alakult ki  

• A „békebeli” fürdővárosi hangulat csak korlátozottan, egy-egy 
településrész esetén érezhető 

• A magyar fürdővárosok történelem fordulatai és a kedvezőtlen 
helyi döntéshozatalok következtében az egységes városkép csak 
részleteiben tudott fennmaradni 

Jó gyakorlatok 

• Hévíz – belvárosi fejlesztések, értékvédelem 
• Zalakaros és Bük kisvárosias átalakulása 
• Harkány – „Zöld város projekt” - település minőségű közösségi 

terekkel, fejlett infrastruktúrával, igényes zöldfelületekkel bővül 
• Sárvár, Gyula, Hajdúszoboszló - gyógyhelyfejlesztési pályázatok 

– fürdővárosi jelleg bővítése 

Fejlesztési lehetőségek 

• Jelenlegi fejlesztések - az építkezéseknek igazodni kell a 
gyógyhely arculatához 

• Viszonylag egységes városkép kialakítására törekvés  
• Minden fürdőhelyen az egyes településrészek funkciók szerinti 

rendezése szükséges 
• Esztétikai kódex” megfogalmazása 

Fenntarthatósági értékelés • A sajátos fürdővárosi miliő, gyönyörű és esztétikus városkép 
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önmagában is különleges és egyedi vonzerőként jelenhet meg a 
fürdővárosok kínálatban 

• Jó példák a harmonikus városképpel rendelkező cseh 
fürdővárosok, mint Karlovy Vary és Marianské Lázné – nem 
utánzás, hanem az ottani jó gyakorlatok átvétele, ottani szemlélet 
hazai átültetése szükséges 

• Biodiverzitás mértékének növelése 

I.2. / b) Igényes kultúra, örökségi értékek 

Fontos szempontok, 

veszélyek 

• A nemzetközi jelentőségű fürdővárosok igényes és sokszínű 
kulturális kínálattal rendelkeznek 

• A gyógyítás holisztikus szemlélete miatt fontos, hogy 
szórakoztató és műveltséget nyújtó szellemi értékek is jelen 
legyenek a gyógyhelyeken 

Jó gyakorlatok 

• Igényes kulturális kínálat Gyula (Almásy-kastély) és Sárvár 
(Nádasdy vár) városában 

• Hévízi világörökségi cím megszerzésének lehetősége 

Fejlesztési lehetőségek 

• Hajdúszoboszló - Pávai Vajnához köthető, „A hajdúszoboszlói 
víz útja” elnevezésű tematikus útvonal 

• Exkluzív, színvonalas kulturális események szervezése a turisták 
és a helyiek igényeinek figyelembe vételével 

Fenntarthatósági értékelés 

• A gyönyörű fürdővárosi környezetek egyedi hangulata kiválóan 
alkalmas különböző kulturális programok lebonyolítására 

• A kultúrának nagyon fontos közvetítő szerepe van a kölcsönös 
elfogadás és a tolerancia megvalósításában, amely a turisták és a 
helyiek, illetve a turisták egymás közötti kapcsolatát és 
elfogadását is erősíti 

• Helyi identitás és a helyi közösségek erősítése 
I. 2. / c) Helyi termelői piacok, ökológiai gazdálkodás és a minőségi gasztronómia 

 

Fontos szempontok, 

veszélyek 

• Minden vizsgált település esetén központi fejlesztési irány 
• Az ökológiai gazdálkodás munkahelyeket teremt, magasabb 

hasznot eredményez a gazdaságoknak 
• A piac erősíti a térségi kohéziót, hálózatokba képes kapcsolni a 

termelőket és fogyasztókat 
• A fürdővárosok igényes vendégforgalma óriási keresletet és 

állandó értékesítési lehetőséget biztosít 
• A gasztronómia fürdővárosi fejlődésében a szállodáknak kiemelt 

szerep jut 
• A friss, egészséges ételek kiválóan kiegészítik a gyógy-és 

wellness kezeléseket, elősegítve a teljes testi felfrissülést, 
gyógyulást 

• A szállodai éttermek sikere a kiváló helyi alapanyagoknak, a 
modern technológiának, a hagyományos és új receptek 
harmonikus kezelésének köszönhető 

• Kiemelten fontos, hogy az alapanyagokat minél nagyobb 
arányban helyi termelőktől vásárolják (gyümölcsök, zöldségek, 
húsfélék, halak, lekvárok, méz, helyi sajtok és borok) 

Jó gyakorlatok 
• Hévízi Termelői Piac 
• Gyulai gasztronómia 

Fejlesztési lehetőségek 
• Harkány, Bük, Hajdúszoboszló termelői piac fejlesztései 
• A vizsgált szállodák saját fejlesztései 
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Fenntarthatósági értékelés 

• A hotelek egy része saját termékekkel is rendelkezik, saját 
fűszernövénykerttel, házi készítésű lekvárokkal, szörpökkel. Ezek 
arányának tudatos növelése tökéletesen illeszkedik a jelenlegi 
gasztronómiai irányvonalakba, ahol a helyi adottságok kiemelése, 
a gasztronómia hagyományok felelevenítése áll a központban  

• A beszerzés során nagy szerepet kapnak a biotermékek, a 
vegyszermentes, tiszta élelmiszerek 

• Az egészséges életmódnak egyik legfontosabb alappillérje a 
táplálkozás 

• A biodiverzitás éa az egészséges környezet támogatása 
• Holisztikus szemlélet erősítése 

(Szerk: Köbli Á. 2018) 

 

Esettanulmány: I.2. / a) Fürdővárosi hangulat megteremtése a hazai településeken 

 

A vizsgált fürdővárosokban a települések arculata sok esetben spontán fejlődés révén alakult ki, 

így a klasszikus, környező országokra jellemző „békebeli” fürdővárosi hangulat csak 

korlátozottan, egy-egy településrész esetén érezhető. Pedig egy sajátos fürdővárosi miliő, 

gyönyörű és esztétikus városkép önmagában is különleges és egyedi vonzerőként jelenhet meg a 

fürdővárosok kínálatban. Jó példák erre a harmonikus városképpel rendelkező cseh fürdővárosok, 

mint Karlovy Vary és Marianské Lázné (22. kép). 

 

22. kép: Karlovy Vary és Marianské Lázné fürdővárosi hangulata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Forrás: Köbli Á. felvétele 2012) 

 

A magyar fürdővárosok történelem fordulatai és a kedvezőtlen helyi döntéshozatalok 

következtében az egységes városkép csak részleteiben tudott fennmaradni, de ez nem jelenti azt, 

hogy a jelenlegi fejlesztéseknél ne lehetne az építkezéseknek igazodni a gyógyhely arculatához, 

egy viszonylag egységes városkép kialakítása érdekében. Szükség van minden fürdőhelyen az 

egyes településrészek funkciók szerinti rendezésére. 

„Az örökségi érték fenntartása és fejlesztése szempontjából alapvető, hogy a helyi 

társadalom által meghatározott érték és normarendszer, a kultúra jelen lévő foka ezeket az 

elemeket egyértelműen értékként azonosítsa, múltjának, vagy jelenének kiemelt hordozóiként 

tekintsen rá” (Hévíz VTK, 2015).  A fürdővárosok infrastrukturális fejlesztései nagyon gyors 
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ütemben tudnak átalakítani egy történelmileg kialakult városszerkezetet, utcaképet, megszüntetve 

a hely szellemét, lerontva a települési értékek színvonalát. Minden fürdőváros célja a 

versenytársakétól megkülönböztethető, az adott gyógyhely egyediségére épülő városkép 

kialakítása. Ehhez a gyógyhelyhez illő esztétikus és vonzó környezet, az egységes városkép 

kialakítása szükséges. Kiemelt jelentőségű az élhető, turisztikailag vonzó településközpont és 

közösségi terek szerepe. Ez a turisták fő találkozási színhelye, a város jelképe, amellyel 

azonosulni tudnak a helyi lakosok is. 

 

23. kép: Hévízi „fürdővárosi miliő” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Forrás: Köbli Á. felvétele 2013) 

 

Fontos a helyi hagyományok felelevenítése a település építészeti jellegében is, miközben egy 

vonzó, attraktív és viszonylag egységes településkép alakítható ki. A már meglévő épületek 

megújítása a településszerkezet adottságain kell, hogy alapuljon. Ebbe az örökölt szövetbe kell 

beleilleszteni a mai elvárásainkat (Hévíz VTK, 2016). A fürdővárosi miliő hangulata alapvetően 

történeti, „békebeli” és ennek megnyugtató hatása van. Nagyon fontos, hogy a modern építészet 

tiszteletben tartsa ezt az alapvető igényt, és nyugalmat árasztó, emberléptékű arányokkal tervezze 

az új épületeket. 

A minőségi gyógyhelyi településkép kialakításához hozzákapcsolódnak különféle 

infrastrukturális elemek kialakítása. Különböző utcabútorok, díszkivilágítás, fényjáték javíthatja a 

városkép gyógyhelyi hangulatát. A vízhez kapcsolódó elemek, elegáns szökőkutak, ivókutak és 

ivócsarnokok közelebb hozhatják a hely speciális energiáit a fürdőhelyre érkező vendégekhez. 

Ezek a kiegészítő attrakciók fokozzák a látogatók közérzetét és elégedettségét, így növelve a 

visszatérés esélyét.  

A fürdővárosok egységes és harmonikus városképének kialakítása érdekében az alábbi 

területek fejlesztése szükséges (Zalakaros Gyógyhelyfejlesztési Stratégia alapján, 2016): 

o Fürdő és városközpont környezetének esztétikus kialakítása, 

o  Egységes, a település építési hagyományaiból táplálkozó homlokzati elemek kialakítása, 

a hagyományos arányok és formavilág megtartása 

o A fő turista közlekedési útvonalak, sétányok korzó jellegű kialakítása 

o Zöldterületek felújítása, területük növelése, parkosítás 
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o Vízhez kapcsolódó attrakciók telepítése (szökőkút, ivókút, párafüggöny) 

o Pihenőhelyek kialakítása, köztéri bútorok kihelyezése, tematikus parkok létesítése 

o Egységes, többnyelvű imázskommunikáció, amely a gyógyhelyi desztinációban történő 

tájékozódást segíti  

o Streetart, a burkolatot tartósan vagy letisztítható módon történő dekorálása, szabadtéri 

időszakos vagy állandó kiállítások (művészeti installációk)  

 

A nemzetközi jelentőségű fürdővárosok célja, hogy prémium közösségi terekkel, 

infrastruktúrával, funkcionálisan fejlett, igényes zöldfelületekkel, továbbá magas minőségű 

szolgáltatásokkal rendelkező településekként, egyfajta hazai „ékszerdobozként” tudják a turisták 

igényeit kielégíteni, miközben élhető és szerethető lakóhelyként szolgálják a helyi lakosságot.  

 

Esettanulmány: I.2. / b) Igényes kultúra, örökségi értékek 

 

A gyönyörű fürdővárosi környezetek egyedi hangulata kiválóan alkalmas különböző kulturális 

programok lebonyolítására. A kultúrának nagyon fontos közvetítő szerepe van a kölcsönös 

elfogadás és a tolerancia megvalósításában. Mindez megfelel annak a törekvésnek, amelyet a 

Turizmus Globális Etikai Kódex a Preambulumában így fogalmaz meg: „Abban a szilárd 

meggyőződésben, hogy a turizmus a különböző kultúrájú és életstílusú emberek közötti közvetlen 

és spontán kapcsolatok révén, melyet előidéz, a béke és a világ népei közti barátság és megértés 

előmozdítója” (WTO 1999:1). 

 

24. kép: Igényes kulturális kínálat Gyula (Almásy-kastély) és Sárvár (Nádasdy vár) városában 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele 2017) 

 

Hévízi világörökségi cím megszerzésének lehetősége 

Hévízen már többször is tervbe vették a „Világörökségi cím” megszerzésére irányuló koncepciók 

kidolgozását, amely az utóbbi években komoly megvalósítási szakaszba jutott. Ennek alapja, hogy 

a Hévízi-tó a világ egyik legjelentősebb természeti, mára részben kulturális öröksége. Egyedülálló 

természetes termál forrástó, amihez hasonlót csak Új-Zélandon találni. Többfajta koncepciót is 

kidolgoztak a jelentkezést illetően. Az utóbbi években egy komplex tanulmány készült Hévíz 

világörökségi cím elnyerésére (A Hévízi termáltó helye a világban, Magyar Természettudományi 



179 
 

Társulat, 2016).  A dokumentum szakmai alapot ad a tényleges jelölési dokumentáció 

elkészítéséhez. A tanulmány kiemeli, „a Hévízi-forrástó Földünk legnagyobb kiterjedésű és 

egyetlen olyan termálkarsztos eredetű, tőzegalapú, biológiailag és kémiailag aktív, gyógyító erejű, 

folyamatosan megújuló természetes termáltava, amely fürdőzésre és gyógyászati célokra egyaránt 

és egyidejűleg közvetlenül alkalmas” (A Hévízi termáltó helye a világban, 2016:6). A tanulmány 

bemutatja, hogy a Világörökség szigorú, olykor merev és összetett feltételrendszere miatt 

valószínűleg önmagában a Tó nem tud indulni a címért a természeti kategóriában, mert az emberi 

beavatkozás mértéke (szádfal, turisztikai-gyógyászati épületek) nagyon magas. Viszont ennek 

köszönhető a fürdő kimagasló turisztikai hagyományai és a jelenlegi fejlettsége.  

A másik lehetőség a kultúrtáj kategóriában való indulás, amelyhez több ismert koncepció 

is lehetséges. A Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság várományosi listáján Hévíz a Tihanyi 

félszigettel és a Tapolcai-medence tanúhegyeivel szerepel együtt. Ennél a koncepciónál a 

probléma, hogy nagyon sok önkormányzatnak kell együtt dolgoznia, és meghozni a közös 

döntéseket, amely nagyon nehéz feladat. Egyes önkormányzatok félnek a korlátozásoktól, 

amelyek a Világörökségi címmel járhatnak, így addig felesleges közösen tervezni, amíg az 

elhatározás minden egyes településnek nem önszántából és teljes odaadással jelentkezik. 

Ezen kívül olyan kezdeményezés is létezik, ahol Hévíz közösen indul Keszthellyel, a 

Festetics-örökséggel, illetve a Balaton-felvidék jellegzetes helyszíneivel (tapolcai tavasbarlang, 

Örvényes, Balatonfüred). A világörökség szigorú szabályozásokat ír elő a világörökségi 

helyszínekre, amelyek a leendő fejlesztésekre is hatással van. Azt azonban látni kell, hogy a 

kultúrtáj kategória előírásai kevésbé szigorúak, mintha a Hévízi-tó a természeti kategóriában érne 

el világörökségi címet.  

Több megkérdezett szakértő szerint is a legeredményesebb koncepció Hévíz és Keszthely 

közös jelölése lenne, mint „klasszikus történeti tájegyüttes”. Az UNESCO 1992-ben a 

Világörökség egyezmény keretében létrehozta a „klasszikus történeti táj” kategóriát, olyan 

kultúrtájak részére, amelyek „történelmi, esztétikai, antropológiai vagy néprajzi szempontból 

jelentős, viszonylag ritka együttesek, az ember és a természet hosszú ideje tartó harmonikus 

egyensúlyának bizonyítékai és a visszafordíthatatlan változások szempontjából sérülékenyek" 

(UNESCO, 1992:1). A két települést összeköti közös kulturális hagyományaik, szokásaik és a 

természeti környezet. A Hévízi-tó és a környező lápterületek közös ökológiai egységet alkotnak, a 

Vindornyai-láptól egészen a Kis-Balatonig egy összefüggő lápmező található. Azonban nagy 

probléma, hogy ezek a lápterületek folyamatosan száradnak ki. A napjainkban is zajló folyamat 

nemcsak a tőzeges területek talajára, vízháztartására van hatással, hanem a lápterületek növény- és 

állatvilágára is. A világörökségi pályázat előkészítését a területen egy komoly tájrehabilitációs 

folyamatnak kell megelőznie, például a LIFE – tájrehabilitációs pályázat segítségével. A 

tájrehabilitáció segítségével megfelelő ökológiai állapotba kerülhetne a természeti környezet, és a 

sikeres pályázat, majd megvalósítás esetén pályázhatnának a „klasszikus történeti táj” címre. A 

kultúrtáj kategóriában kiemelt szerepet kap az előző fejlesztési pontban bemutatott épített 

környezet minősége is. A Világörökségi cím óriási rangot adna a városnak, igazi elismerése lenne 

a hazai egészségturizmusnak. 
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Esettanulmány: I. 2. / c) Helyi termelői piacok, ökológiai gazdálkodás és a minőségi 

gasztronómia 

 

Hévízi Termelői Piac 

A városközpont önálló látványossága a „Hévízi Termelői Piac”, ahol a hét több napján (kedd, 

csütörtök, szombat) különleges, a tájra jellemző specialitásokat és helyi termékeket lehet 

közvetlenül a termelőktől vásárolni. Az egészséges, helyi és természetes áruk egyre nagyobb 

népszerűségre tesznek szert, ráadásul a piac egyedülálló kínálattal rendelkezik térségi szinten is.  

 

25. kép: Helyi termelői piac Hévízen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Forrás: Köbli Á. felvétele, 2015) 

 

A piacon többségében méhészek, sajt-, zöldség- és gyümölcsárusok vannak, de nagyon sok helyi 

kézművessel és antik termékkel, különleges hagyományőrzőkkel (íjászmesterek) is lehet 

találkozni. A piacon megtalálható szuvenírek, ajándéktárgyak és főleg a régiségek, antik tárgyak 

árusai komoly versenytársai lettek a város többi pontján hasonló bolttal rendelkező árusoknak, 

hiszen a piacon való alkudozás, keresgélés önmagában is élményt nyújt a turistáknak. Fontos 

feladat, hogy a piaci áruk minősége folyamatos ellenőrzés alatt legyen, mind az öko-termékek, 

mind a szuvenirek kategóriájában. Távoli cél, hogy minden termék minősített védjeggyel 

kerülhessen csak a piacra (Biokultúra, Népművészet Mestere). 

A piactér fejlesztése várható Hévízen a jövőben. A kisebb, rossz állapotban lévő és 

esztétikailag sem megfelelő sátor helyébe a jellegzetes hévízi faépítészettel készülő fedett, de 

egyúttal nyitott pavilon fog kerülni, amely alatt állandó árusító standok lesznek. A piac így 

egységes arculatot kap, amely jellegzetes eleme lehet a helyi turizmusnak (Hévíz VTK, 2015).  

 

Gyulai gasztronómia 

A gasztronómia hoteleken kívüli megjelenése és fennmaradása a fürdővárosokban a kiváló 

szállodai éttermek kínálata miatt viszonylag nehéz, ennek ellenére minden vizsgált fürdőváros 

rendelkezik nagy múltú és sikeres éttermekkel, cukrászdákkal, amelyek fontos szerepet töltenek 

be a vendégek és a helyi lakosok életében. A minőségi kínálat szempontjából a legjobb 

adottságokkal Gyula városa rendelkezik, ahol a helyi gasztronómia fejlődése sok különböző 

termék összekapcsolásával valósul meg. Gyula városa a húsipar (Gyulahús Kft.), minőségi 



181 
 

kolbászai (Gyulai kolbász), kiváló pálinkái (Gyulai Pálinka manufaktúra), nagy hírű cukrászdái 

(Százéves Cukrászda) és bonbon manufaktúrájára (Cadeau Bonbon Boutique) épülve sok lábon 

álló, igazi minőségi kínálatot biztosít a gasztronómiai élményeket keresők számára. Erre alapozva 

a város célja a jövőben egy Gasztronómiai Élményközpont létrehozása, amely hozzájárulna a 

vonzó településkép kialakításához, illetve növelné az igénybe vehető turisztikai szolgáltatások 

számát. A fejlesztésben fő szerepet a gyulai kolbász, és a Százéves Cukrászda kapna, a vendégek 

megismerkedhetnének a termékek történetével, az előállítás folyamatával. A fejlesztés 

helyszíneként a Royal Filmszínház épületét jelölték ki (Gyula desztinációfejlesztési stratégia, 

2015). Emellett a gasztronómia termékek erősebb megjelenését támogatnák a helyi éttermek 

kínálatában. 

 
8.2. II. Turisztikai- és gazdasági rendszer 

 

II.1. Diverzitás 

22. táblázat: II.1. Diverzitás 

II.1. / a) Egészségturisztikai kínálat tudatos fejlesztése 

Fontos szempontok, 

veszélyek 

• A fürdővárosok gazdaságában a legjelentősebb szerepe 
egyértelműen az egészségturizmusnak van 

• Turisztikai fejlesztések: fürdőt érintő különböző infrastrukturális 
bővítések, illetve az új vendégköröket megcélzó fejlesztések 

•  A gyógy- és wellnessturizmus fejlődése, a programkínálat 
színesedése, a települési szálláshely- és szolgáltatásfejlesztés 
mind növeli a turizmus jövedelemtermelő képességét, miközben 
munkahelyteremtő hatása is van 

• A megnövekedett kínálat további turisztikai infrastruktúra-
beruházásokat is igényelhet, elsősorban szálláshelyek és 
vendéglátó ipari létesítmények, új attrakciók terén 

Jó gyakorlatok 

• Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő fejlesztései, bővítése 
• Harkány - pikkelysömör (psoliaris) gyógyítása, új attrakciók 
• Hévíz –egyedülálló attrakció, minőségi gyógyászati kezelések, 

bővülő kínálat 
• Gyula – Szigeterőd-projekt 
• Hajdúszoboszló - Hungarospa fürdőkomplexumának bővülése 
• Zalakaros - Termáltó- és Ökopart, városi fejlesztések 
• Bük – komplex fejlődés a fürdő és a település oldalán 

Fejlesztési lehetőségek 

• Sárvár – új szálláshelyek 
• Harkány - elmaradó családi- és gyermekfejlesztések, fürdő 

minőségének javítása 
• Harkány - új, prémium minőségű és exkluzív szolgáltatásokat 

nyújtó szálloda 
• Hévíz - Hévízi-tó elfolyó melegvízére alapozott élmény-és 

sportfürdő építésének lehetősége, a Hévízi-tó gyógyhatásainak 
tudományos kutatása,  K+F tevékenységek ösztönzése 

• Zalakaros - Gyógyhelyi Látogató és Rendezvényközpont 
kialakítása a komplex településfejlesztési program része 

• Zalakaros - központi Dísz-tér kialakítása és zöldterületi 
fejlesztése új attrakciókkal, kempingfejlesztés 

• Hajdúszoboszló - trópusi hangulatú részleg (Tahiti Beach, 
Amazonas medence) bővítése, új szabadtéri színpad 
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• Bük - új látogatóközpont és hozzá kapcsolódó új üzlethelyiségek 
kialakítása, kilátó építése, megújuló piactér, illetve egy fúrási 
szelvény és fürdőtörténeti bemutató kialakítása 

Fenntarthatósági értékelés 

• A turisztikai fejlesztések révén növekszik az adott komplex 
fürdőváros gyógyhelyi imázsa, bővül a szabadidő aktív 
eltöltésének köre 

• Fontos, hogy a helyi energiákhoz és adottságokhoz kapcsolódó és 
igazodó fejlesztések valósuljanak meg, ne tájidegen attrakciók, 
még ha gazdaságilag eredményesek is 

• Az állandó megújulás ösztönzi az új turisták mellett a már 
meglévő vendégkör folyamatos visszatérését 

II.1. / b) Kiegészítő turisztikai termékek  

Fontos szempontok, 

veszélyek 

• A gyógy- és wellness turizmus kiválóan kapcsolható össze más 
turisztikai termékekkel 

• Sportturizmus, konferencia- és hivatásturizmus, ökoturizmus 
• Olyan újabb attrakciók, amelyek segítik a több lábon állást  
• A turisták számára új, kiegészítő szolgáltatásokat és programokat 

biztosítanak 
• Versenyképesség javításában segítenek 
• A szezonalitás kiküszöbölésére is egyfajta megoldás  
• A fürdővárosok eltartóképessége szempontjából hasznos a 

kiegyenlítettebb vendégforgalom 
• Sportturizmus – új sportlétesítmények, sportesemények 
• Versenyzők, szurkolók érkeznek 
• Hivatásos sportolók felkészülését és rehabilitációját segítő 

fejlesztések, meglévő gyógyászati adottságok kihasználása 
• Edzőtáborok – fő turistaszezonon kívül 
• Szállodák kiemelt szerepe – sportpályák, kezelések, étkezés 
• Konferencia- és hivatásturizmus, rendezvények 
• Kiválóan egészíti ki az egészségturizmus magas minőségű 

kínálatát 
• A szállodák rangos és minőségi rendezvények lebonyolítására is 

alkalmasak 
• Saját konferencia kapacitások szükségesek hosszútávon 
• A városi multifunkcionális rendezvényközpontok szükségesek 
• Alternatív, ökoturisztikai fejlesztések, lovasturizmus 
• A természetjárás, túrázás mellett a kulturális, helyi tudásra 

alapuló értékek, a falusi turizmus bizonyos fajtája ugyanúgy 
hozzátartozik és kiegészíti, mint a kerékpározás, a lovasturizmus, 
horgászat, kempingezés, nemzeti parkok látogatása 

• Célja a kikapcsolódás mellett a természeti környezet bemutatása, 
az adott település, térség szociokultúrájának megismertetése 

• A fürdővárosok térségének szerepe, bevonása a turizmusba 
• A fejlesztések révén a helyi nevezetességek bemutatásán 

keresztül hozzájárul a természet és a táj értékeinek megőrzéséhez 

Jó gyakorlatok 
• Sportturizmus – Bük, Gyula, Hévíz 
• Alternatív, öko- és falusi turizmus gyakorlatok a hét településen 

Fejlesztési lehetőségek 

• Sportturizmus – Hévíz – „Hosszúföldek” 
• Konferenciaturizmus – épülő multifunkcionális 

rendezvényközpontok 

Fenntarthatósági értékelés 

• Minél diverzebb és komplexebb turisztikai kínálat megléte 
szükséges 

• Fontos fürdővárosi cél lehetne, olyan rangos és minőségi, a helyi 
energiákra épülő nemzetközi jelentőségű rendezvények 
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(kulturális, sport, egyéb) megszervezése, amelyek a városok 
nevéhez és turisztikai szerepéhez méltó lenne  

• Egy nemzetközi jelentőségű program megvalósításával óriási 
versenyelőnyre tehet szert bármelyik fürdőváros  

• Figyelni kell arra, hogy a létrehozott rendezvény mindenképp 
illeszkedjen a helyi egészségturizmus vendégköréhez 

II.1./ c) Perifériális turisztikai területek figyelembe vétele (szuvenírek, dottók) 

Fontos szempontok, 

veszélyek 

• Az aktuális turizmusföldrajzi vizsgálatok köréből kiszoruló, 
ugyanakkor a fürdővárosok kínálatában mindenhol fellelhető és 
népszerű szolgáltatások és attrakciók 

•  Szuvenírek és a városnéző kisvonatok (dottók) szerepe  
• Komoly lehetőségeket tartogatnak a desztinációk fejlődését 

illetően 

Jó gyakorlatok 
• Szuvenírek – Hévíz 
• Dottók - Sárvár 

Fejlesztési lehetőségek 

• Minőségi fürdővárosi szuvenír kínálat kialakítása 
• Saját márkás termékek, fürdővárosi brand erősítése 
• Dottók hatékony beépítése a helyi közlekedési hálózatba 

Fenntarthatósági értékelés 

• A turisták mindennapi költését és programját adja a szuvenírek 
vásárlása, a dottóhoz hasonló városnéző járművek igénybevétele 

• Elhanyagolt terület, amelynek komplex kutatása révén jobban a 
városok imázsához illő kínálat teremthető meg 

• A szuvenír kínálat esztétikai kontrollja indokolt lehet, organikus 
alapanyagokból (pl. helyi kézművestermékek) 

 
II. 1. / d) Minőség folyamatos javítása, a TDM szerepe 

 

Fontos szempontok, 

veszélyek 

• A helyi turizmus minőségének javításában kiemelt szerepük van a 
TDM szervezeteknek 

• Összefogják a turizmusban legközvetlenebb szinten érintett 
szereplőket 

• Alapvető céljuk a partnerség és az alulról építkezés (Pálfi A. 
2017) 

•  A TDM feladata a különböző turisztikai szereplők koordinálása, 
összehangolása, közös piacra vitele, például egy turisztikai 
kedvezmény-kártya rendszer bevezetésével 

• A TDM célja emellett a tájékoztatás (Tourinform iroda) 
• Fürdővárosok – sikeres TDM-ek, értékes tapasztalatok 
• A fürdővárosi TDM-ek készítik a város kiadványait, üzemeltetik 

a város turisztikai weboldalát, turisztikai kiállításokon mutatják 
be a települések értékeit.  

• A rendezvények szervezése során általában csak a marketing 
munka része tartozik a TDM-ek feladatai köré 

Jó gyakorlatok • A hét fürdőváros TDM szervezetei 

Fejlesztési lehetőségek 
• Hatékonyabb összefogás 
• Hosszú távú tervezés 

Fenntarthatósági értékelés 

• A hatékony fürdővárosi TDM rendszerek létrejötte segíti a 
professzionális marketingkommunikáció megvalósulását, 
miközben komoly szervezetfejlesztő, oktató és szemléletformáló 
munkát végez a szervezet 

• A TDM bekapcsolódik a turisztikai tájékoztatás sikeres 
működtetésébe, esetenként a programkínálat bővítésébe.  

• Komoly háttérmunka is kapcsolódik a tevékenységükhöz, 
piackutatás, stratégiakészítés 
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• A TDM szervezet működése a piacra jutást segíti és teszi lehetővé 
hatékony módon, valamint a turisztikai termékek és 
szolgáltatások értékesítést támogató marketing költségeit 
csökkenti vállalkozási szinten elsősorban. 

• Nagyon hatékony és fontos munkát végeznek, a fürdő, az 
önkormányzat és a szolgáltatók érdekeit képviselve, velük 
együttműködve. 

• A TDM szervezetek építsék be a marketingbe a példamutató, 
fenntartható példákat 

(Szerk: Köbli Á. 2018) 

 

Esettanulmány: II.1. / a) Egészségturisztikai kínálat tudatos fejlesztése 

 

Hévíz 

Hévíz a kereskedelmi vendégéjszaka szám alapján a legnépszerűbb hazai fürdőváros, amely a 

legkiemelkedőbb egyedi erőforrással rendelkezik, azonban sikeressége ellenére sem tehet le arról, 

hogy újabb minőségi fejlesztéseket hajtson végre a helyi egészségturizmust illetően. Hévízen a 

vendégkör változásai mellett a fogyasztói szokások és magatartás alakulása is nagy hatással van a 

fürdőváros életére. 

Régóta tervben van és közbeszéd tárgya Hévízen, egy a Hévízi-tó elfolyó melegvízére 

alapozott élmény-és sportfürdő építésének lehetősége. Ez nagyon fontos és érzékeny terület. A 

tervezett fürdő a nem gyógyulási céllal ide látogatók számára biztosít majd kikapcsolódási, 

sportolási lehetőséget. Ez egyrészt pozitívan hatna a tó jelenlegi zsúfoltságára, ahol pedig tényleg 

a gyógyászati kezelésekre lehet összpontosítani (Hévíz VTK, 2015). A kereslet és a piac oldaláról 

gyakran felmerül, hogy egy élmény elemeket tartalmazó fürdőnek igenis lenne gazdasági haszna 

Hévízen is. A beruházásnál kiemelten figyelni kell arra, hogy mennyire illeszkedik hosszútávon a 

város fejlesztéseibe. Egyre fiatalabb vendégkörök is megjelennek a településen, az ő igényeiket 

pedig az egyedi Tó csak részben tudja kielégíteni. A Tófürdő folyamatosan épít bele a kínálatába 

wellness elemeket, de az áttörést egy új élményfürdő jelenthetné. Az élményfürdő létesítésénél a 

kulcsterület a nagyon pontos és óvatos célcsoport választás. Hévíz környéken Kehidakustány, 

Zalakaros is kisgyermekes családok fő célterülete, így még egy gyermekekre épülő családi 

fürdőnek nem lenne értelme. Az élmény elemekkel egy alacsonyabb státuszú réteget szólítanának 

meg Hévízen, amely a település életében is komoly hatásokkal járna (új szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek). Az interjúk során feltettem a kérdést, hogy nem félnek-e attól, hogy egy 

„új Hajdúszoboszló” (wellness turisták, nyári szezonalitás, alacsonyabb színvonalú szórakozási 

lehetőségek) lesz a méltán híres fürdőkultúrájú városból. A várható fő célcsoport a nagyobb 

gyermekekkel rendelkező családok, bár ily módon leszűkíteni a vendégek körét a gyakorlatban 

nagyon nehéz. Az élményfürdő a szomszédos Balaton-parton nyaraló vendégeknek is újabb 

szórakozási lehetőséget kínálna, meghosszabbítva ezáltal a balatoni szezont és programot 

biztosítva esős, hűvösebb napokra is. A fürdő a gyógytótól elválasztva működne, az ottani 

kezeléseket és szolgáltatásokat semmilyen módon nem zavarná (Hévíz VTK, 2015). A városi 

szolgáltatások átalakulása viszony már egy érzékeny terület. Nagyon fontos az új dolgok iránti 

nyitás, ilyen szempontból Hévíz kínálata egy új színnel lehetne gazdagabb, de figyelni kell 
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nagyon, hogy azt a sajátos miliő, amitől Hévíz egyedi hazánkban, nem vesszen el. A városvezetés 

oldaláról szeretnék, ha nem az önkormányzat lenne a beruházó és piaci alapon megállna az új 

befektetés. Amennyiben a piac látna ebben a fürdőben potenciált és fantáziát, a város 

természetesen minden jogi és infrastrukturális lehetőséget megteremt.  

Az új élmény tervek mellett a jelenlegi gyógyászati profil minél magasabb minőségének 

megtartása és javítása is szükséges. Nagyon fontos terület a Hévízi-tó gyógyhatásainak 

tudományos kutatása, és a kapcsolódó K+F tevékenységek ösztönzése (Hévíz VTK, 2015). 

Konkrét célkitűzés a Szent András Reumakórház kutató- és innovációs tevékenységének bővítése, 

a hévízi gyógyvíz élettani hatásainak tudományos vizsgálata. A helyi dokumentumok alapján 

elmondható, hogy eddig a kórház általános orvosi tevékenysége mellett kevés kutatási 

tevékenységet végzett, mivel az ehhez a szükséges infrastruktúra, humánkapacitás, valamint a 

szükséges szervezeti alapok nem álltak rendelkezésre. A kutatási-fejlesztési tevékenység helyi 

bázisaként egy Balneológiai Kutatóközpont létrehozása a cél, amely nem csupán a Kórház 

szakmai tevékenységében jelentene komoly előrelépést, hanem a hévízi gyógyvíz és az arra építő 

jelentős szolgáltatói kör fellendülését is maga után vonhatja (Hévíz VTK, 2015). 

Az egészségügyi-egészségturisztikai szolgáltatási háttér fejlesztéséhez tartozik többek 

közt a Télifürdő fejlesztése mellett egy úgynevezett „Iszappalota” létrehozása, amely egyszerre 

lenne egy iszapüzem és egy lápi látványpark (Hévíz VTK, 2015). 

 

Bük 

Bük esetén a legfontosabb egészségturisztikai célok egy összehangolt turizmusfejlesztés részeként 

jelennek meg (Bük Gyógyhelyfejlesztési Stratégia, 2016). A legfontosabb turisztikai fejlesztés 

egy új fürdőcentrum létrehozása, amely leginkább infrastruktúrafejlesztést és ehhez kapcsolódó új 

attrakciók kiépülését tartalmaz. A fejlesztés területe Bükfürdő városrésznek a volt autóbusz 

pályaudvar területe és a kapcsolódó zöldfelület, illetve a fürdő téli bejárata előtti terület. 

A tervezett projektelemek közé tartozik egy új látogatóközpont és hozzá kapcsolódó új 

üzlethelyiségek kialakítása, egy kilátó építése, egy megújuló piactér építése, illetve egy fúrási 

szelvény és fürdőtörténeti bemutató kialakítása. A fejlesztésekhez kapcsolódik zöldfelület 

fejlesztés, és közlekedésfejlesztés is, amelynek részeként új parkolók, járda és kerékpárutak 

épülnek.  A közszolgáltatásokra is hatással lesz a megújulás, új információs táblák mellett köztéri 

WIFI, új közvilágítás és térfigyelő kamerarendszer is kiépül (Bük Gyógyhelyfejlesztési Stratégia, 

2016).  

A tervezett fejlesztésektől Bükön a vendégforgalom növekedése mellett a vendégek 

bizonyos szintű átstrukturálódását is várják, elsősorban a többgenerációs családok felé nyit 

jelenleg a fürdő. A növekedés és változás a vendégforgalom és a bevételek mellett a gyógyhelyen 

működő további turisztikai szolgáltatóknál és a szálláshelyeken is jelentkezni fog várhatóan. 

A Látogatóközpont projektelem részeként egy komplex központ kerül kialakításra, 

amelynek része lesz egy modern látogató- és kiállítótér, egy könyvtár, különböző szolgáltatások 

(kerékpárkölcsönző, információs pult). A központ környezetében kap helyet a megújuló igényes 

termelői piac, új kávézók és egy szabadtéri mozi. Érdekes fejlesztés egy új Kilátó, amely egy 
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fúrótornyot szimbolizáló acélszerkezetes kilátó lesz, illetve a kilátó aljában a vízfeltörést 

szimbolizáló szökőkút kerül kialakításra. A szökőkúttól a fürdő főbejárat felé egy folyó létesül a 

korabeli árokfürdőzés szimbólumaként (Bük Gyógyhelyfejlesztési Stratégia, 2016). Szintén 

egyedülálló fejlesztésnek tekinthető a „Fúrási szelvény” projekt. A fejlesztés részeként egy fúrási 

szelvény 1:10-es méretarányú modellje kerül a térburkolatban kialakításra, illetve a szelvények 

egyes, földtörténeti szempontból kiemelt eleminél az adott földtörténeti kor jellegzetességeit 

(flóra, fauna és földtan) szimbolizáló bemutatóhelyek kerülnek kialakításra (Bük 

Gyógyhelyfejlesztési Stratégia, 2016). 

A természettudományok fejlődését szolgálja a Büki Exploratorium, elnevezésú interaktív 

természettudományi élményközpont, a „Felfedezések Büki Háza” terve. A város célja egy új 

élményalapú, csillagászati, fizikai, biológiai, kémiai, földrajzi tanulást nyújtó, multifunkcionális 

ismeretterjesztő központ alakuljon ki (Bük Gyógyhelyfejlesztési Stratégia, 2016).   

 

Gyula - Szigeterőd 

Az új fejlesztések Gyula nemzetközi szintű gyógydesztinációvá válásához segíthetik hozzá a 

települést. Ebben a fejlődésben a legrangosabb és nagyszabású kulcsberuházás, a Szigeterőd 

projekt, amely a gyulai fejlesztési tervek esszenciájaként is felfogható. 

A Szigeterőd, mint komplex gyógyhelyfejlesztési projekt több évszázados történelmi 

alapokon és több, jelenlegi és készülő kulturális és egészségturisztikai attrakción alapszik. .A 

gyulai vár „vízi várként” volt jelentős erődítmény, az egykori Szigeterőd szívében épült fel a tégla 

erőd. A Szigeterődöt a víz, a palánkvár, és a téglavár együttese alkotta. Építészeti szempontból a 

projekt célja a Szigeterőd-terület egységének minél nagyobb mértékű visszaállítása (Gyula város 

desztinációfejlesztési stratégiája 2015-2020). 

A terv Halmos Béla építész egykori kutatásain alapszik és az elképzelések szerint a vár és 

az Almásy-kastély az eredetihez hasonló vizesárokrendszerrel lenne körbekerítve. Ez egészülne ki 

a Szulejmán emlékét őrző dzsámi régészeti bemutatásával, a palánkvár feltárásával, valamint egy 

korszerű rendezvénytér kialakításával. Ezután a Szigeterőd és a Várfürdő területének 

összekapcsolása révén, egy igazi, fenntartható alapokon nyugvó egészségturisztikai látványelem 

kerülne kialakításra, ami a helyi, eredeti állapotokból indul ki, de a hosszú távú jövőbe tart (Gyula 

város desztinációfejlesztési stratégiája 2015-2020). A víz központi szerepe így még jobban 

hangsúlyozásra kerülne és az eredeti állapotok szerinti megújítása a környezeti erőforrás 

megóvásában is segítene. A fürdő középtávú fejlesztési terve már tudatosan vizsgálja a 

kölcsönhatásokat a Szigeterőddel. A Szigeterődhöz való kapcsolódás a Várfürdő északi oldalán 

lehetőséget ad egy olyan egészségturisztikai látványelem létrehozására, amely a Szigeterőd más 

elemeit erősítve alkalmas arra, hogy Gyula városát belföldi jelentőségén túl a nemzetközi 

gyógyturisztikai piacon is kiemelt szereplő legyen (Gyula város desztinációfejlesztési stratégiája 

2015-2020).  

A projekthez komoly kockázatok is kapcsolódnak. Egyrészt nagy veszély, hogy a 

megfelelő források hiánya miatt részprojektekre esik szét. Ha a kivitelezés ideje alatt be kellene 

zárni a fürdőt, az komoly gazdálkodási és foglalkoztatási problémákat okozhat, miközben a 
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versenytársak megerősödésére lehet számítani. Amennyiben viszont a terveknek megfelelően 

elkészül a fejlesztés, Gyula olyan egyedülálló, hosszú évtizedekre meghatározó és jelentős 

fejlesztéssel bővül, amely egyedülálló lehet a hazai turisztikai piacon. 

 

26. kép: A Szigeterőd projektjéhez kapcsolódó gyulai vizek: az Élővíz-csatorna és a Vár 

körüli Tó 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele, 2017) 

 

Az előbb bemutatott fejlesztések megvalósítása esetén a jelenlegi szálláshelykapacitás nem lesz 

elegendő (Gyula város desztinációfejlesztési stratégiája 2015-2020). A helyi turisztikai 

szakemberek véleménye szerint Gyuláról a középkategóriás, 3 csillagos szálláshelyek hiányoznak 

jelenleg.  

 

Esettanulmányok: II.1. / b) Kiegészítő turisztikai termékek  

 

Aktív turizmus szerepe: ökoturizmus, lovas és falusi turizmus 

A falusi turizmus a fürdővárosokat körbevevő településeken bontakozhat ki, ennek alapja a 

mezőgazdasági kultúra, szőlőtermesztés, és a hagyományok, valamint az egészséges, szép tájak. A 

falusi környezetben kiegészítő programként jelenik meg a túrázás, lovas turizmus, bemutató 

gazdaságok létrehozása, táborozás. A gyógyturizmus is összefonódhat a falusi turizmussal, 

gyógyfürdő és a falusi tér atmoszférája mentális gyógyhatása kölcsönösen kiegészíthetik egymást. 

A fürdővárosi térségek alkalmasak az agroturizmusra. „Az agroturizmus magában foglalja az 

agrártérségekbe települő, a mezőgazdasági adottságok és termékek értékesítésére szerveződött 

turizmust” (Szabó G. 2007:2).  

Hévízen az ökoturizmus sajátos megjelenése a különleges téli vízitúra. A Hévíz-patak, amely a Tó 

kifolyójaként funkcionál, a meleg termálviznek köszönhetően télen sem fagy be, miközben sajátos 

élővilág alakult ki a környezetében. Magyarországon ez az egyetlen evezhető meleg vizű patak. 

Téli időszakban a tó és a patak felett lebegő páraréteg, a rengeteg tündérrózsa, a part menti 

mocsaras lápvidék elképesztően különleges hangulatot ad a túrának. Kizárólag decembertől 

március közepéig vehetőek igénybe ezek a túrák, mivel természetvédelmi okokból a nemzeti park 

csak ebben az időpontban ad ki engedélyt. 
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27. kép: Hévízi téli vízitúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele, 2018) 

 

Bükön az aktív turisztikai szolgáltatások fejlesztésében szerepet kap a horgászat, illetve a lovas 

turizmus. Sárváron kiemelt helyet kap a fejlesztések között a lovasturisztikai szolgáltatások 

fejlesztése és a programkínálat bővítése. Az Újmajor turisztikai célú fejlesztése (lovas-turizmus, 

élő skanzen, rendezvényhelyszín) mellett a helyi lovastúra útvonal hálózat és a szükséges 

infrastruktúra fejlesztése szükséges, illetve tervben van egy vadkerti lovascentrum fejlesztése is 

(Sárvár ITS, 2015). 

Az ökoturizmus területén a térség adottságai is kiemelkedő jelentőségű attrakciókkal 

bővíthetik a fürdővárosok kínálatát. Zalakaros közelében a Kis-Balaton fokozottan védett terület, 

ahol a látogatók betekintést nyernek a terület páratlan táji és természeti értékeket felvonultató 

világába, mint a nádas-sásos berkek, vizesélőhely-típusok, nyílt vízfelület és nádasokkal 

felszabdalt kisebb víztestek.  A gazdag madárvilág megfigyelése mellett a Kányavári-sziget, a 

környező kápolnapusztai Bivalyrezervátum és a zalavári Kis-Balaton Bemutatóház is színesítheti 

az ökoturisztikai kínálatot. Hajdúszoboszló esetén a Hortobágyi Nemzeti Park, Harkány esetén a 

Duna-Dráva Nemzeti Park egyedülálló élővilága és ökoturisztikai kínálata bővítheti az 

egészségturisztikai élményeket. 

 
Esettanulmányok: II.1./ c) Perifériális turisztikai területek figyelembe vétele (szuvenírek, 

dottók) 

 

Szuvenírek 

A magas minőségű gyógyturisztikai kezelések és szálláshely szolgáltatás mellett a 

fürdővárosokban jelentős szerepet kapnak az izgalmas termékkínálattal rendelkező 

kiskereskedelmi üzletek és az ezekhez kapcsolódó egyedi árucikkek, a szuvenírek. A szuvenírek 

olyan, az adott desztinációra jellemző emlék- és ajándéktárgyak, amelyek mindig is fontos részét 

képezték a turisták költéseinek. Sokszor szimbolikus jelentőséggel bírnak, és általuk jobban 

megismerhetővé és később felidézhetővé válik az adott táj, látványosság. Emellett a szuvenírek a 

turizmus marketing egyik eszközének is tekinthetőek, a kínálat sokszínűsége és minősége az adott 

település turisztikai szerepére is hatással lehet (Köbli Á. – Szókisboris R. 2016).  

Nemzetközi jelentőségű fürdővárosaink hasonló szuvenír kínálattal rendelkeznek, amelyeket 

egyedi megoldásokkal, a helyi vendégkör igényeihez alkalmazkodó szolgáltatásokkal egészítenek 
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ki. A szuvenírekkel kapcsolatos vizsgálatok nemzetközi szinten főleg az 1990-es években 

(Gordon B. 1986, Verbeke J. M. 1991), hazánkban pedig a 2000-es évek elején (Michalkó G. 

2002) voltak divatosak, majd háttérbe szorultak. A szuvenírek jelentős részét képezik a 

desztinációk turisztikai kínálatának, ám sokszor inkább pejoratív, giccses és negatív felhang társul 

hozzájuk, mintsem hogy a kínálat értékes részeként gondoljunk rájuk. Pedig a turizmusmarketing 

szempontjából komoly lehetőségek rejlenek a minőségi ajándéktárgy fejlesztésekben, átgondolt 

termékkínálat, fürdővárosi brand kialakításában. Ráadásul a szuvenírek jelentős forgalomnövelő 

hatással rendelkeznek a helyi kiskereskedelemben.  

A „globalizáció vs. lokalitás” kérdésköre érdekes helyzetet teremt. Napjainkban a 

globalizációnak köszönhetően nagyon hasonló vagy ugyanolyan termékeket lehet a világ minden 

táján szuvenír néven beszerezni, így a kínálat sok szempontból egységesült. Az egyediség, 

lokalitás viszont egyre fontosabbá válik a turistáknak, hogy a helyi kultúra egy kis darabjához 

juthasson hozzá, így a helyi termékek szerepe is növekedőben van.  A szuvenírek szerepével 

foglalkozó turizmusföldrajzi kutatások napjainkban újra előtérbe kerülhetnek, a prágai Károly 

Egyetemen is folyik jelenleg hasonló kutatás (Dumbrovská, V. – Fialová D. 2015), a hazai 

fürdővárosi trendek alakulását pedig szerzőtársammal mutattam be (Köbli Á. – Szókisboris R. 

2016).   

28. kép: Hagyományos szuvenír kínálat Hévíz központjában 

 
(Forrás: Köbli Á. – Szókisboris R. felvétele, 2016) 

 

Hévízen a felmérés időpontjában (2016 májusa) összesen 46 darab szuveníreket árusító üzlet 

működött a városban, ebből 33 a közvetlen városközpontban, ahol a későbbi, részletes 

üzlettípusokat vizsgáló kutatásainkat folytattuk (Köbli Á. – Szókisboris R. 2016). A városcentrum 

az abszolút központi helye az összes hévízi üzletnek, így a szuvenírboltoknak is. Főleg a Hévízi-

tóhoz közel, illetve a fő közlekedési útvonalak mentén, a Nagyparkoló tér és a buszpályaudvar 

közelében találhatóak ezek az üzletek. A centrumon kívül található szuvenírboltok általában egy-

egy nagyobb, négycsillagos szálloda közelében, illetve a külföldi vendégek szempontjából is 

fontos szolgáltatásokat nyújtó (posta, templom, élelmiszerbolt) Kossuth utcában találhatóak.  
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Az üzletek többsége térségi tulajdonban van, és a kereskedőkkel folytatott interjúk során kiderült, 

hogy az utóbbi években néhány távolabbi magyar befektető (Ajka, Budapest) is érkezett a 

városba. A kínálatban magas a kézműves termékek és a klasszikus, általában Hévíz feliratos 

(póló, hűtőmágnes, porcelán) ajándéktárgyak aránya. Minőségük változatos képet mutat, a többi 

magyar üdülőhelyen is megtalálható standardizált, gyengébb minőségű termékektől kezdve az 

ízléses helyi kézműves árukig színes a paletta. A kínálat meghatározó szeletét adják napjainkban 

is a Hungarikumok (téliszalámi, pálinkák). A 33. képen a hévízi szuvenír- és ajándékboltok színes 

kínálata látható. 

  A hagyományos szuveníreken és ajándéktárgyakon túl, a fürdővárosok kínálatában is 

megtalálhatóak magasabb minőséget nyújtó, általában az önkormányzat által előállított termékek. 

Hévízen a helyi Tourinform irodában található a helyi TDM (Turisztikai Desztináció 

Menedzsment) szervezet irodája, ahol a város logójával ellátott, különleges és egyedi 

ajándéktárgyak és szuvenírek vásárolhatóak meg, többek között a város minden évben 

megválasztott bora, hévízi gyógyfűszerkeverék, gyógyszappanok, hévízi történeken alapuló 

meséskönyv. A településmarketing kiemelt figyelmet fordít ezekre a termékekre, mivel a városról 

kialakított képet nagyban befolyásolják. Jövőbeni fejlesztési lehetőség az önkormányzati, 

magasabb minőségű ajándéktárgyak körének bővítése, és a város több pontján való értékesítésük. 

 

29. kép: Hévízi TDM egyesület minőségi termékei 

 
(Forrás: Köbli Á. – Szókisboris R. felvétele, 2016) 

 

A vizsgálat alapján megállapítható, a szuvenírek megkerülhetetlen elemei a turisztikai kínálatnak. 

A fürdővárosok esetében a hagyományos szuveníreken és szolgáltatásokon túl, az igényes helyi 

termékek és a speciális, helyi gyógyászati adottságokra alapozott termékek is fontos szerepet 

kapnak. A vizsgálat eredményei a helyi viszonyoknak megfelelően a többi fürdővárosra is 

érvényesek. Bükön például az igényes termékek és szuveníreket a Büki eszencia névvel illetik, 

speciális pecsét, logo kerül a termékekre, amelyek közé leginkább helyi termékek tartoznak, mint 

a méz, kolbász, sajtok, szörpök. Hajdúszoboszlón is fontos szerepet töltenek be a különböző 

ajándéktárgy árusok és szolgáltatók a szállodasoron, amelyek minősége széles skálán mozog. A 

jelenlegi minőségi infrastrukturális fejlesztések idején fontos kérdés, mit tudnak kezdeni a 

gyengébb minőségű szuvenír árusokkal, hiszen amíg van igény a silányabb termékekre, addig azt 
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valahol biztosítani kell a vendégek számára. A hangsúly az arányok megtalálásán van. A 

szuvenírek és ezzel összefüggésben a kiskereskedelmi szektor vizsgálata újra egyre fontosabbá 

válhat a fürdővárosok mellett a többi desztináció esetében is, mivel egy minőségi, jól átgondolt és 

menedzselt termékkínálat kedvező hatásokat érhet el a települések turizmus- és city 

marketingjének eszközeként.  

 

Dottók 

A városnéző kisvonatok, vagy ismertebb, hétköznapibb nevükön, a „dottók”, megtalálhatóak 

minden fontosabb hazai desztináció és fürdőváros kínálatában (esetenként több jármű is üzemel). 

Hirdetéseik megjelennek a Tourinform irodák kínálatában, táblák hirdetik a szolgáltatást a 

városok több pontján, szórólapjaik és megállóik pedig a legmagasabb minőségű szállodák 

kínálatában is fellelhetőek, mégis a turizmuskutatás, a termékfejlesztés vagy a szakcikkek nem 

igazán foglalkoznak az ágazattal. Egy aranyos, főleg gyerekes családoknak szánt attrakciónak 

tartják általában a turisták és a szakemberek is, de mint kutatásunk eredményiből kiderül, ennél 

sokkal komplexebb feladatot látnak el a különböző adottságú településeken. A dottó jelenleg a 

főbb hazai desztinációk esetében a legnépszerűbb és legismertebb, turisták által választott 

alternatív közlekedési eszköz (Horváth Z. et al. 2017). 

A városnéző kisvonat a dinamikus infrastruktúra részeként értelmezhető, célja a látnivalók 

bemutatása mellett a vendégek közlekedésének elősegítése. A település közlekedési működésének 

részét kevésbé képezi, leginkább turisztikai hasznosításra létrehozott szolgáltatás (Mészáros B. 

2016). A kisvonatok a desztinációs élményközvetítők közé tartoznak, mivel céljuk, hogy a turista 

figyelmét és érdeklődését befolyásolják a tartózkodásuk során (Zátori A. 2014a). Napjaink utazási 

trendjei közé tartozik, hogy a vendégek az év során gyakrabban és több helyre utaznak el, de ott 

rövidebb ideig tartózkodnak. Az utazók egy részénél kiemelkedően fontossá válik, hogy a lehető 

legkevesebb idő ráfordítással a legtöbb látnivalót nézhesse meg (természetesen ennek ellenkezője 

is kezd kibontakozni, a kevesebb attrakciót minél jobban átélni akaró turisták személyében, de 

egyelőre ők vannak kevesebben). A desztinációs élményközvetítők munkájának szerves részét 

képezi az élménymenedzsment (Zátori A. 2014b), amely a kisvonatok esetében a gyorsaság, a sok 

látnivaló, és esetenként a tanulás révén valósul meg. A kisvonatok segítségével a turisták az adott 

turisztikai tér egy nagy szeletét ismerhetik meg oly módon, hogy a legfontosabb látnivalókat és 

legnépszerűbb szálláshelyeket fűzik fel egy adott túrára. 

A dottók turisztikai szerepe a városnézésen kívül a vendégek alkalmi szállításában is 

jelentős, például egy-egy fesztivál, gasztronómiai rendezvény (Horváth A. et al. 2016), illetve a 

hivatásturizmus (csapatépítő tréningek), és kisebb rendezvények (esküvők) esetén. Egy-egy 

fürdővárosban több versenytárs is megjelenhet, egyrészt újabb kisvonatok, illetve a különböző 

tematikus, leginkább buszos, illetve kis csoportos (bringóhintó, segway) városnéző szolgáltatók 

személyében. Ezért is nagyon fontos a járművek dizájnja, hiszen az impulzusvásárláshoz 

(Törőcsik M. 2007) hasonlóan a kisvonatozásnál a fogyasztó, azaz a turista döntésében a hirtelen 

kialakuló érzelmek az elsődlegesek, különösen a gyermekeknél, akik véleményformáló hatása 

egyre jelentősebb napjaink családi döntéseiben (Hofmeister- Tóth Á. 2014) 
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30. kép: Dottó Gyulán és Hévízen 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele, 2017) 

 

Az, hogy milyen útvonalon, mely vonzerőket, hogyan mutatják be a kisvonatok, döntően 

befolyásolják a vendégek fejében kialakult képet a településről, tehát az egymással versenyben 

lévő desztinációk települési imázsának (Piskóti I. 2012) fontos meghatározói. Habár napjainkban 

a felgyorsuló marketingkommunikáció és a turizmusorientált településmarketing (Michalkó G. 

2014) színtere is egyre inkább online platformokra tevődik át, véleményem szerint a helyszínen, 

elsődlegesen szerzett élmények és benyomások, és ezek későbbi megosztása (fotók, kommentek, 

vélemények formájában), komoly hosszú távú pozitív vagy negatív hatásokkal járhatnak a 

desztinációk életében (Horváth Z. et al. 2017).  

Sárváron, ahol a gyógyfürdőre és szállodák szolgáltatásaira alapozott egészségturizmus a 

fő termék a kulturális turizmus mellett, a kisvonat helyi tömegközlekedési eszközként is szolgál a 

legfontosabb attrakció, a fürdő és a tömegközlekedési csomópontok, illetve a messzebb eső, 

kisebb szálláshelyek között. Ráadásul Sárvár esetében a legtöbb 4- és 5 *-os hotel a fürdő köré 

települt, így a fő turisztikai tértől távolabb eső attrakciók (belváros) megközelítése is a kisvonattal 

a legkönnyebb a vendégek számára.  A sárvári dottó a látnivalókat nagy arányban fűzi fel útjára és 

a szállásférőhelyek csaknem 90%-át koncentrálja, alig több mint 200 méteren belül a megállókhoz 

(Horváth Z. et al. 2017). Az imázsformáló, kiemelkedő vonzerők közül az összest felkeresi útja 

során a kisvonat. Napjainkban bármilyen attrakcióról is van szó, a közvetlen élményszerzés és 

annak megosztása kiemelten fontossá vált. A dottók főleg a gyermekes családok elsődleges 

célpontjai, ahol a dizájn, a játékosság kiegészül az idősebb célcsoportok számára is értékes 

információkkal, esetenként idegenvezetéssel. A mindennapi élet ritmusa felgyorsult, az 

élményekből egyre többet szeretnének begyűjteni a vendégek minél rövidebb idő alatt, így a fő 

értékeket tematikusan, gyors közlekedési eszközön bemutató városnéző kisvonatok szerepe is 

egyre fontosabbá válik.  

 
Esettanulmány: II. 1. / d) Minőség folyamatos javítása, a TDM szerepe 

 

A fürdővárosi TDM-ek felépítését a Büki TDM példáján keresztül mutatom be. A helyi állapotok 

mindenhol eltérnek, de a szemlélet alapvetően hasonló a vizsgált fürdőhelyeken. A Büki TDM 

Egyesület 2009-ben alakult meg, amelyhez most körülbelül 150 tag tartozik. Mindenki egy 

szavazattal rendelkezik, az önkormányzat, a szállodák, éttermek, magánszálláshelyek, a 

különböző turisztikai szolgáltatók, mint a golfpálya vagy például a horgászegyesület. A bevételek 
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nagy része az önkormányzattól és az idegenforgalmi adóból származnak, ezt egészíti ki a TDM 

saját bevételei, mint a marketingtevékenység, kerékpárkölcsönzés, illetve a pályázati úton elnyert 

fejlesztési támogatások. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, 150 taggal, az elnökség tagja 

pedig a polgármester, a szállodaigazgatók, a magánszálláshelyek képviselője  

Hévízen eltérő rendszer épült ki, ugyanis két szervezet is működik. Egyrészt üzemel a 

Hévízi TDM Egyesület, amelynek fő feladata a Tourinform iroda üzemeltetése, a civil feladatok, 

illetve a szakmai rendezvények, képzések szervezése, pályázatok és szakmai háttérmunka 

koordinálása. Emellett működik a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft., amelyben a tényleges 

marketingmunka zajlik. A Kft. alkalmasabb a gyors döntések meghozatalára, nagyobb 

szabadságot ad a költséges marketingtevékenységek gyors és hatékony lebonyolítására.  

A látogatómenedzsment egyik hatékony eszköze a turisztikai kártya, amely segíti a turistát 

a desztinációban való tartózkodása során, hiszen a célterület kínálatát juttatja el a vendéghez, 

kedvezményekkel, ingyenes ajándékokkal és szolgáltatásokkal. Ezzel nemcsak a helyi attrakciók, 

a turisztikai infra- és szuprastruktúra elemei, hanem a helyi szolgáltatások egy széles (a TDM 

szervezet által minőségében ellenőrzött) köre is a turista figyelmébe kerül, segítve az azok 

igénybevételére irányuló hajlandóságot. A fürdővárosokban is érdemes helyi kedvezmény kártyák 

kialakítása. Kétfajta szemlélet van, az egyik az ingyenes kártya, amikor a vendég 5-10% 

kedvezményt kaphat a különböző turisztikai szolgáltatások igénybevételéért. A másik, amikor 

fizet a vendég a kártyáért, de nagyobb, akár 30%-os kedvezményekre jogosult. Egy sikeres 

kártyához sok szolgáltató összefogására van szükség, térségileg, akár versenytársak között is 

releváns lehet (például egy Bük – Sárvár viszonylatban) és mindenképp bele kell építeni a 

közlekedési kedvezményeket is. A lényeg, hogy komplex élményígéretet kapjanak a vendégek, az 

egészség mellett a kiegészítő termékek, a gasztronómia, az aktív turizmus terén. 

A szakértők elmondása alapján a mai hazai TDM állapotok alapján, körülbelül a működő 

szervezetek negyede az, ami tényleg releváns és hasznos munkát és értéket képvisel, a többi a 

pályázati források kiaknázásával és a nehezen fenntartható működésükkel lerontják a rendszer jó 

hírnevét. A működőképes TDM-ek nagy része a hazai fürdővárosokban találhatóak. A vizsgált 

fürdővárosok TDM szervezetei között jó kapcsolat alakult ki, szakmai kérdésekben partnerek és 

segítenek egymásnak. A különböző külföldi vásárokon sokszor közös standnál jelennek meg.  

 

II. 2. Stabilitás 

23. táblázat: II.2. Stabilitás 

II.2. / a) Gazdasági stabilitás megteremtése, ipari háttér környezettudatos bővítése 

Fontos szempontok, 

veszélyek 

• A komplex versenyképessége érdekében más gazdasági ágazatok 
fejlesztése is fontos 

• A gazdaság bővítéséhez szükséges a hiányzó infrastrukturális 
elemek fejlesztése, a gazdasági szereplők közötti együttműködés 
ösztönzése, illetve a környezettudatos és tudásalapú gazdaság 
előnyben részesítése 

• A fürdővárosokban az alábbi gazdasági ágazatok lehetnek 
leginkább sikeresek: Mezőgazdasági adottságokra épülő 
élelmiszeripar, helyi termékek; K+F+I tevékenységek erősítése 
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(pl.: környezetipar, gyógyászati háttér); Kereskedelem- és 
szolgáltatásfejlesztés; KKV szektor fejlesztése 

Jó gyakorlatok 
• Gyula, Sárvár és Bük gazdaságában meghatározó szerepet kap az 

ipar a turizmus mellett 

Fejlesztési lehetőségek 

• Harkány - célként tűzték ki, hogy a helyi gazdaságban erősödjön 
meg az ipari termelő és szolgáltató szektor szerepe, hogy 
kiegyensúlyozó szerepet töltsön be mind a közösségi és lakossági 
bevételek, mind a foglalkoztatás szerkezetében 

• Többi településen is bővülhetnek és bérszínvonalában is 
erősödhetnek az ipari, közlekedési és agrár-ipari vállalkozások a 
barnamezős rekonstrukcióval a városok jó feltételeket kínálhatnak 
az új vállalkozások indításához és a meglévők fejlődéséhez 

• Kék gazdaság elven működő beruházások 

Fenntarthatósági értékelés 

• A gazdaság bővítésének célja, hogy a fürdőtelepülések ne 
egyetlen gazdasági ágazattól, az érzékeny és sérülékeny 
egészségturizmustól függjenek kizárólag, hanem a meghatározó 
szerepe mellett a több lábon állás jegyében bővüljenek a 
települések lehetőségei. 

• A gyógyturizmus miatt kizárólag a kis környezeti terheléssel járó, 
termelő ipari tevékenységek, a szolgáltató szektor és az agráripar 
erősítése lehet komolyabb cél 

•  

II.2. / b) Fenntartható agrárrendszer kialakítása 

Fontos szempontok, 

veszélyek 

• Minőségi, egészséges élelmiszerek kiemelt szerepe  
• A lokális és regionális gazdaság rugalmasabban és 

változatosabban képes alkalmazkodni a szezonális és egyéb 
igényekhez 

•  Egyedi szolgáltatásokat nyújt, és alacsonyabb ökológiai terheléssel 
képes minőségi termékeket biztosítani a vendégek számára 

Jó gyakorlatok 

• Helyi termékek, biotermékek arányának növekedése az éttermek, 
szállodák kínálatában 

• Fair Trade termékek megjelenése 
• Szállodák saját fűszernövénykertjei 

Fejlesztési lehetőségek 
• Fenntartható agrárrendszer kialakítása a fürdővárosi térségekben 
• Helyi öko-piacok, termelői- területi szövetkezetek 

Fenntarthatósági értékelés 

• A térség területei alkalmasak a fenntartható agrárgazdaság 
meghonosítására 

• Térségi együttműködés keretében szükséges minél gyorsabban a 
helyi agrárrendszer fenntarthatóvá tétele 

• Gazdaságosan tudnának művelni a nagy kereslet és piac miatt, 
amelyet a fürdővárosok közelsége ad 

• Ökológiai lábnyom csökkenése 

II.2. / c) Hatékony fürdővárosi marketing 

Fontos szempontok, 

veszélyek 

• A hatékony fürdővárosi marketing célja megtalálni az adott 
fürdővárosra jellemző egyedi élményígéretet és ezt hitelesen 
kommunikálni a vendégek és a szolgáltatók, befektetők irányába 

• A városok imázsa nagyon fontos és kiemelt terület, amelyben 
folyamatosan nyitni kell a legújabb technikák, technológiák felé 

•  A magyar turizmus sokáig megélt a nosztalgia, a „retro” 
életérzéséből, de már nem működőképes 

• Különösen igaz ez a minőségi egészségturizmusra, ahol a külföldi 
és hazai vendégek is elvárják a legmagasabb minőségű a 
szolgáltatásokat és a városi környezetet 
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• Minden fürdővárosnak szükséges a gyógyhelyi címre épülő és azt 
erősítő marketingtervek készítése.  

• A települési imázs fejlesztése tudatos és irányított folyamat a 
fürdővárosokban 

• A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 kijelöli a Stratégiai 
márkakommunikáció és célzott marketingkommunikációs 
kampányaktivitás és értékesítés legújabb irányvonalait 

Jó gyakorlatok • Sárvári Fürdő marketingtevékenysége 

Fejlesztési lehetőségek 

• A nemzetközi jelentőségű fürdővárosaink, mint márka fejlesztése 
• Tudatos városmarketing tevékenység 
• Fogyasztói szokások figyelembe vétele 
• A fenntarthatóság és az ökotudatosság kommunikálása 

Fenntarthatósági értékelés 

• A gyógyhelyi státuszt hirdető és erősítő marketingtevékenység 
révén lehetőség van a látogatók számának növelésére (növekvő 
vendégszám, vendégéjszaka szám, és tartózkodási idő, a látogatók 
elégedettségének fokozása) 

• Emellett a pozitív imázs révén a településre érkező turisztikai 
befektetők elősegítik a település gazdasági fejlődését, hosszú 
távon a gazdasági stabilitás megteremtését 

• Tudatos marketingpolitika része lehet a fürdővárosi 
fenntarthatóság 

(Szerk: Köbli Á. 2018) 

 

Esettanulmány: II.2. / b) Fenntartható agrárrendszer kialakítása 

 

A gyógyturizmushoz kapcsolódó vendéglátásban a minőségi gasztronómiának kiemelt szerepet 

kell kapnia. A vendégeknek a gyógykezeléseket kiegészítve minőségi és egészséges ételek 

fogyasztása teszi teljessé a gyógyulást. A szállodák és éttermek kínálatában a minőségi, azaz friss 

és ökogazdaságokból származó alapanyagait a helyi gazdaságnak kell biztosítania. A lokális és 

regionális gazdaság ugyanis rugalmasabban és változatosabban képes alkalmazkodni a szezonális 

és egyéb igényekhez, egyedi szolgáltatásokat képes nyújtani, és alacsonyabb ökológiai terheléssel 

képes minőségi termékeket biztosítani a vendégek számára.  

Nagy veszély a hazai agráriumban a biodiverzitás csökkenése (özönfajok betelepülése, 

allergén gyomnövények elszaporodása) és talajok minőségének a romlása. Ezt ronthatja a 

környezeti erőforrások túlzott használata, a környezetvédelmi szempontokat és a klímaváltozás 

hatásait figyelmen kívül hagyó, szakszerűtlen agrotechnika alkalmazása, illetve a 

környezettudatos gazdálkodás hiánya is (NKP, 2015). Jelentős területeket érint hazánkban a szél- 

és vízerózió, illetve a talajtömörödés, amelyek kedvezőtlen környezeti hatásuk mellett a 

gazdálkodás eredményességét is rontják. Bizonyos környezeti problémák a tápanyag-gazdálkodás 

hiányosságaiból (tápelem arányok kedvezőtlen alakulása) erednek (NKP, 2015). 

A fürdővárosokban nagyon sok szálloda és étterem található, amelyek nagy mennyiségben 

vásárolnak élelmiszereket. A fenntarthatóság elve szempontjából az a legjobb, ha ezek a termékek 

helyi termelőktől, vállalkozóktól származnak. Természetesen vannak olyan termékek, amelyeket 

nem lehet helyben megtermelni, de törekedni kell arra, hogy a minőséget is figyelembe véve, 

minél közelebbi kereskedőtől, megyei, régiós szinten jussanak hozzá az árukhoz. Az ideális az 

lenne, hogy a nem feltétlenül mindennapi élelmiszereket, a távoli tájak termékeit Fair Trade 
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kereskedelem révén szereznénk be. Így az adott termék ára ugyan magasabb lesz, mivel 

tartalmazni fogja a méltányos munkabér, szállítás, környezeti terhelés költségét is, viszont élvezeti 

és beltartalmi értékben ezek különleges termékek: kávé, tea, csokoládé és egzotikus fűszerek, 

távoli tájak kézműves termékei (Hajnal K. - Köbli Á. 2014). A valóban felelős turizmusnak 

törekedni kell arra, hogy minél több helyen, szállodákban, éttermekben, boltokban Fair Trade 

termékeket vásárolhasson a turista. A Fair Trade termékek értékesítése összevonva a helyi 

termékekkel a tökéletes párosítás, hiszen egymást kiegészítő kínálatról van szó. 

A turizmus akkor tudja egy adott térség gazdaságát és társadalmát pozitív irányba 

változtatni, ha minél több helyi szereplőt tud a gazdasági folyamatba bekapcsolni. Fontos, hogy a 

bevételek egy részét, például a szállodák esetében, vissza kell forgatni a helyi gazdaságba, csak 

így lehet a térséget sikeresen fejleszteni. A szállodák nagy tételben vásárolnak, csomagolási, 

szállítási és vámköltségeket takarítanak meg, és közvetlenebb a kapcsolatuk a gazdákkal, amely 

gyorsabb, hatékonyabb, rugalmas beszerzést tesz lehetővé. 

Ahhoz, hogy a szállodák és éttermek biztosan támaszkodhassanak a helyi gazdaságra, 

minőségi és egészséges élelmiszerekre van szükség. Ezért szükséges a helyi agrárrendszer 

fenntarthatóvá tétele. „A fenntartható agrárrendszerek olyan komplex rendszerek, amelyek a 

növénytermesztés, állattenyésztés, erdő-, vad- és halgazdálkodáson kívül magukba foglalják azok 

részleges feldolgozását, ezen kívül a falusi népesség foglalkoztatásának és településformáinak 

bizonyos feladatait, a helyi közösségek és hagyományaik fennmaradását és a térségek 

természetvédelmét, valamint turizmusát” (Hajnal K. 2010:58). 

Hazánk természeti és táji diverzitásának (Dövényi Z. szerk. 2010) köszönhetően a 

mezőgazdaság mindegyik település környezetében erős potenciállal rendelkezik.    

Hajdúszoboszlón például az ország egyik legkiválóbb termőföldje található a hajdúsági löszháton 

és a település gazdái nagyon komoly mezőgazdasági hagyományokkal rendelkeznek. A 

mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások viszonylag magas számát a térségben lévő 

termőföldek kedvező minősége adja. A város és környezetének mezőgazdasági adottságaira építve 

ki kell alakítani minőségi helyi biotermékek helyi termelésének és értékesítésének feltételeit.  

Zalakaros közelében található Garaboncon a XXI. századi parasztgazdaság, a Garabonciás 

Farm, ahol állat és növénytermesztés folyik. Ez a farm látja el döntő részben „bio jellegű” 

élelemmel a Zalakaroson működő szállodák egy részét is. A Garabonciás Farm túlmutat a paraszti 

gazdaságon, mivel a turizmus számára fontos élmény helyszíne is, ahol lovaglás, kocsikázás 

ekhós szekéren, és állatsimogatással egybekötött farmlátogatás várja a szomszédos fürdőváros 

vendégeit.  

Bük esetében a település és környékén magas a mezőgazdaságilag megművelhető 

területek aránya, kiváló az öntözési lehetőség és újrafejleszthető az állattenyésztési kultúra. A 

hatékonyság növelése érdekében szükséges a mezőgazdaság technológiai színvonalának emelése, 

korszerűsítése, a mezőgazdaságban foglalkoztatottak szaktudásának, ismereteinek bővítése, a 

mezőgazdasági területek infrastrukturális elérhetőségének javítása.  

Gyula, Sárvár, Harkány és Hévíz térsége is nagyon kedvező természeti-ökológiai adottságokkal 

rendelkezik, ahol nagy arányban maradtak fenn természetes, természet közeli területek, 
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„hagyományosan” művelt tájak. A térség területei alkalmasak a fenntartható agrárgazdaság 

meghonosítására, mivel alapvetően nagy mezőgazdasági potenciállal rendelkeznek. Ilyenek az 

eddig hasznosítatlan külterületek és a már meglévő, csak gazdaságtalanul működtetett földek is. A 

városok térségei rendelkeznek megfelelő területekkel, ezért térségi együttműködés keretében 

szükséges minél gyorsabban a helyi agrárrendszer fenntarthatóvá tétele. Gazdaságosan tudnának 

művelni a nagy kereslet és piac miatt, amelyet a fürdővárosok közelsége ad, könnyen lehetne 

értékesíteni a termékeket. Bevételekre tehetnének szert és továbbfejleszthetnék egyéb ágazatokba 

is. A szállodák is támogathatnák a helyi gazdaság fejlesztését, hiszen az átállás után ők is tudnak 

kereskedni velük, a szállodák kínálata is jobb lesz a biotermékek által. 

Mivel a fürdővárosok turisztikai kínálata természeti erőforrásokra épül, így a környezet 

védelme kiemelt fontosságú. Mivel az ökológiai gazdálkodás minimális mértékben és csak 

megengedett kemikáliákat használ, illetve törekszik a biológiai diverzitás folyamatos növelésére, 

ezért gazdálkodásuk része a természet- és környezetvédelem. „Általában alapvető céljuk a 

természetes környezet fenntartása, a természeti értékek védelme integrálva egy elfogadható 

jövedelmezőséggel. Világszinten ezek a gazdaságok természetvédelmi körzetekben, 

veszélyeztetett vízbázisok közelében vagy egyéb értékes természeti értékek körzetében alakultak 

ki, és termesztési struktúrájukban igen nagy fontosságú az adott körzet minőségének megőrzése 

vagy regenerálása” (Kovács G. 2008:2). Közép- és hosszú távú stratégiai célként a legjobb 

megoldás a városok agráriumának egy nagy részének átállítása lenne minősített (IFOAM, 

Biokontroll Hungary) ökogazdaságokká, amelyek vegyszermentes zöldövezettel veszik körbe és 

védik a városokat. A feladat megszervezése és a szükséges támogatások biztosítása az 

önkormányzatok feladata. 

 

8.3. III. Társadalmi és térségi kohézió 

 

III.1. Élhetőség 

24. táblázat: III.1. Élhetőség 

III. 1. / a) Közlekedés hatékony megszervezése 

Fontos szempontok, 

veszélyek 

• A közlekedés kulcsfontosságú terület a fürdővárosokban 
• Megközelíthetőség - a turisták desztináció választásánál nagy 

hangsúlyt kap a hasonló versenytársak esetében az utazás kérdése 
• Településen belüli úthálózat, közlekedési útvonalak terheltsége - a 

fürdővárosok ilyen szempontból komoly zsúfoltsággal, erős 
forgalommal terhelt települések 

• A regionális repülőterek szerepe 3 fürdőváros esetén kiemelkedő 
– (Hévíz-Balaton Airport – Hévíz, Zalakaros; Debreceni 
nemzetközi repülőtér – Hajdúszoboszló) 

Jó gyakorlatok • Gyula – autómentes városközpont 

Fejlesztési lehetőségek 

• Hajdúszoboszló – Szilfákalja utca sétálóutcává alakításának 

lehetősége 

• Hévíz – buszpályaudvar áthelyezése, Ady E. utca 

tehermentesítése 
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• Harkány és Gyula megközelíthetőségének javítása 

Fenntarthatósági értékelés 

• A helyi lakossági kérdőívek összegzése során jól megmutatkozott, 
hogy a közlekedés a fürdővárosok egyik problematikus területe 

• A turizmus miatt túl nagy autóforgalom terheli a településeket, 
összetett környezeti és élhetőségi problémákat okoz 

• A vendégek okozta megnövekedett autóforgalom óriási 
környezeti terhelésnek teszi ki a fürdővárosokat, és több esetben 
veszélyezteti a helyi természeti erőforrásokat 

• A közlekedés azon a településeken, ahol a fürdő jobban elkülönül 
a város szerkezetétől (Bük, Gyula) kevesebb problémát okoz, 
illetve az áthaladó tranzit forgalom hiánya (Harkány) is csökkenti 
a negatív hatásokat 

• Mindenképp fontos a szakszerű, átgondolt fejlesztési tervek 
megvalósítása a közlekedési teher csökkentése érdekében 

III. 1. / b) Kerékpáros- és egyéb környezettudatos közlekedési fejlesztések 

Fontos szempontok, 

veszélyek 

• Alkalmas a fürdővárosok közlekedési problémáinak enyhítésére, 
illetve a gyógyturizmushoz kiválóan illő környezetbarát 
közlekedési eszköz 

•  Kerékpáros- és egyéb alternatív közlekedési eszközök fejlesztési 
lehetőségeinek vizsgálata kiemelt terület minden településen 

Jó gyakorlatok 
• Kerékpárutak épülése a fürdővárosokban 
• Hévíz – HeBi 

Fejlesztési lehetőségek 
• További kerékpáros- és alternatív közlekedési eszközök 

fejlesztése 

Fenntarthatósági értékelés 

• Egyéb környezettudatos közlekedési módok fejlődése is várható a 
fürdővárosokban, mint az elektromos autók és helyi buszjáratok 
infrastruktúrájának kiépülése, töltőállomásokkal 

• A turisták és a helyi lakosok közlekedése számára is sok új, 
környezetileg fenntartható eszköz létezik és lesz egyre 
népszerűbb, mint az e-bikeok, elektromos rollerek és triciklik, 
segwayek, bringóhintók 

• Ezek a közlekedési lehetőségek tökéletesen illeszkednek a 
települési élhetőség és fenntarthatóság szemléletébe, illetve az 
egészségturizmus szellemiségébe 

• Ökológiai lábnyom csökkenése 

III. 1. / c) Rekreációs terek bővítése, sportfejlesztések és minőségi rendezvények 

Fontos szempontok, 

veszélyek 

• A hely lakosok életminőségét nagyban meghatározza, milyen 
rekreációs lehetőségek vannak számukra az adott fürdővárosban 

• Fontos, hogy mind a sportfejlesztések, mind a rendezvények 
esetén ne csak a turisták igényeit vegyék figyelembe, hanem a 
helyi lakosság számára is biztosítsák a megfelelő kikapcsolódási 
lehetőségeket és programokat  

Jó gyakorlatok • Hévíz – sportpályák építése a helyi lakosok számára 

Fejlesztési lehetőségek • Sárvár – Csónakázó-tó megújulása 

Fenntarthatósági értékelés 

• A lakosság számára kulcsfontosságú kérdés, hogy a szabadidejét 
milyen módon, és milyen körülmények között töltheti el 

• A sport- és rekreációs lehetőségek széles választékának 
biztosítása, a közterületek, parkok, a pihenésre alkalmas 
helyszínek rendezettsége hozzájárul fizikailag és mentálisan is az 
egészséges helyi társadalom megteremtéséhez 

• Fenntartható épületüzemeltetés  
(Szerk: Köbli Á. 2018) 
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Esettanulmány: III. 1. / a) Közlekedés hatékony megszervezése 

 

Hévíz közlekedési problémái 

Hévíz közlekedési problémáinak két kulcsterülete van, egyik a Hévízi-tó közvetlen közelében 

haladó forgalmas Ady Endre utca problémája, a másik pedig Hévíz belvárosában elhelyezkedő 

autóbuszpályaudvar áthelyezésének lehetősége.  

 

31. kép: Környezeti szempontból veszélyes útszakasz a Hévízi-tó mellett 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele, 2014) 

 

Környezeti szempontból nagyon ártalmas Hévízen, az Ady Endre utca közvetlenül a Hévízi-tó 

mellett elhaladó szakasza, itt az út helyenként alig 8-10 méterre húzódik a tó vizétől (31. kép). Ez 

veszélyes, hiszen a nagy autó- és buszforgalom szennyezi a levegőt, illetve veszélyezteti a tavat és 

az azt körbevevő természetvédelmi terület értékeit. 

Nagyon fontos lenne ennek a problémás útszakasznak a kiváltása, vagy a korlátlan 

forgalom szigorúbb szabályozása környezeti szempontokból (Nemes V. – Köbli Á. 2015). A 

városszerkezet és a megfelelő tehermentesítő út hiánya miatt nagyon nehéz lesz ezt a 

gyakorlatban megvalósítani, miközben a hévízi lakosok és turisztikai szolgáltatók érdeke is, hogy 

ez a környezeti veszély a közeljövőben megszüntetésre kerüljön. 

Hévíz másik jelenlegi legfontosabb környezeti problémája a közvetlenül Tófürdő bejárata 

mellett elhelyezkedő buszpályaudvar, amely jelentős környezetvédelmi, és vonzerőbeli 

problémákat is okoz. A pályaudvar rontja a belváros levegőminőségét, zajos és esztétikailag sem 

megfelelő látvány egy gyógyhely központjában. A pályaudvar elhelyezkedésének egyetlen pozitív 

tulajdonsága, hogy a busszal érkező, főleg idősebb vendégek könnyen eljuthatnak a Tófürdőbe. A 

várost évente megközelítőleg 80.000 helyközi, távolsági járat érinti, melyeket mintegy kétmillió 

utas használ. A buszpályaudvar áthelyezésére az utóbbi években több terv is született, a tervek 

közül a Nagyparkoló északi részén épülő új pályaudvar lett az eredményesen megvalósítható 

alternatíva, amellyel csökkenteni tudják a városközpont zsúfoltságát, miközben az érkező 

vendégek számára is viszonylag kis távolság alatt elérhető a fürdő és a szállodák területe. A 

jövőben nagy szerepet kapnak majd Hévízen új elektromos buszok, amelyek helyi járatként, 

illetve a Hévíz-Balaton Airport és a belváros között járnának, így összekötve a repülőteret a 

fürdővárossal. 
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32. kép: A régi és az új hévízi buszpályaudvar 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele, 2017) 
 

A pályaudvar áthelyezésével felszabadult területen létrehozható lesz egy olyan közösségi tér, 

amely a lakosság és a turisták számára is megfelelő lehetne a változatos programokhoz, társadalmi 

élet színhelyeként. Ráadásul a városközpontban újabb zöldterületek kialakítása is lehetővé válna, 

ezzel is javítva a fürdővárosi klímát. A régi buszpályaudvar épületébe költözhet a tervek szerint a 

Tourinform iroda, és egy nagyobb ivóvíz csarnokot is kialakítanak a turisták számára. 

Hévíz további közlekedési fejlesztései keretében a városközponti közlekedés további 

korlátozása várható, hogy minél nagyobb szerepet kapjanak a gyalogos területek, és így enyhítsék 

a belváros zsúfoltságát. Szintén bővíteni szükséges a városban a parkoló területek számát, ebben a 

városkapuknál kialakítható nagy kapacitású parkolók játszhatnak kiemelt szerepet.  

 

Esettanulmány: III. 1. / b) Kerékpáros- és egyéb környezettudatos közlekedési fejlesztések 

 

A különböző saját- és uniós forrásoknak köszönhetően a fürdővárosokban található kerékpárutak, 

mind minőség, mind mennyiség szempontjából kiválóak. A síkabb területen fekvő települések 

(Gyula, Hajdúszoboszló, Bük) esetén a helyi lakosok is kiemelkedő számban használják ezt a 

közlekedési eszközt, Gyulán például kis túlzással hollandiai arányok jellemzik a helyiek 

kerékpáros közlekedését. Ebben a helyi közlekedésfejlesztési szabályok (belváros egy részének 

autómentes fejlesztése) mellett a kiváló infrastrukturális állapotoknak is nagy szerepe van.  

 

33. kép: Kerékpárutak Hajdúszoboszló és Bük városában  

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele, 2017) 

 

A dombosabb fürdővárosokban is népszerű közlekedési eszköz a kerékpár, Zalakaros, Sárvár, 

Harkány és a kifejezetten nehéz terepnek mondható Hévíz is jelentős fejlesztéseket hajt végre a 
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kerékpáros közlekedésében. Hévíz egyik legújabb környezettudatos fejlesztése az új közösségi 

kerékpárrendszer, a HeBi kialakítása. A rendszer 4 dokkoló állomásból áll, amelyek a település 

négy turisták által is frekventált területén helyezkedik el (Festetics Fürdőház, nagyparkoló, 

városháza, Egregy). A kerékpárok segítségével környezetbarát módon járhatják be a fürdővárost a 

vendégek, ráadásul a kölcsönzés helyétől függetlenül bármelyik állomásra visszavihető a 

kerékpár.  

34. ábra: HeBi közösségi kerékpárrendszer Hévízen 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele, 2017) 

 

A kerékpárút hálózatnak a térség fejlődése szempontjából is nagy szerepe van, könnyíti a 

települések egymás közötti megközelíthetőségét, például a fürdővárosokba a szomszédos 

településekről bejáró dolgozók egészségtudatos közlekedését. Emellett a turisták egy része igényli 

a nagyobb kerékpáros túrákon való részvételt, és így jobban fel tudják térképezni a környező 

települések és tájak látnivalóit, a térség jobban be tud kapcsolódni a turizmus folyamatába. 

 
Esettanulmány: III. 1. / c) Rekreációs terek bővítése, sportfejlesztések és minőségi 

rendezvények 

 

Hévíz 

Hévíz városában az elmúlt években több olyan sportberuházás is megvalósult, amelyek fő 

célközönsége a hévízi lakosok. Hévíz Városfejlesztési Stratégiájában kiemelt célként jelenik meg, 

hogy a helyi lakosság értékrendje mozduljon el az egészséges életmód felé és minél sokszínűbb 

módon biztosítsák a tömegsport intézményi hátterét a városban. Ezen fejlesztések révén a helyi 

fiatalok utánpótlás nevelése is biztosítottá válik. Az önkormányzat 2012 óta egyre több minőségi 

sportolásra és rekreációs tevékenységre alkalmas helyszínt alakított ki, többek között 

futballpályákat és egyéb sportpályákat épített és újított fel. A legnagyobb fejlesztés a város 

központjában már meglévő, de rossz állapotú sportpályákra építve alakult ki. A Tavirózsa-Sport 

utcai sport- és szabadidős tömb magába foglal egy régi sportpálya felújításával létrehozott 

multifunkcionális sportpályát, illetve két új műfüves futballpályát (35. kép). Szintén ezen a 

területen kapott helyet egy gördeszkapálya, illetve szabadtéri felnőtt edzőgépek, fitneszpark is. Jó 

állapotú, jól felszerelt sportpályák ezek, ráadásul mindegyik használata ingyenes a helyi lakosok 

számára. Az önkormányzat további célja ezen a területen a közösség számára szabadon 
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használható közpark kialakítása, ahol egy tervezett öltöző- és szertárhelyiség tovább emelheti a 

szolgáltatások színvonalát, és igazi közösségi találkozóhellyé alakíthatja a területet. 

 

35. kép: Új sportpályák a helyi lakosság számára 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele, 2014) 

 

Az egyik legsikeresebb közösségi sportfejlesztésnek a télen üzemelő fedett jégpálya tekinthető, 

amely a térségben egyedülálló lehetőséget kínál a város kiemelt területén (városi nagyparkoló és 

termelői piac szomszédságában) a korcsolyázásra. A jégpálya ingyenes a helyi lakosoknak, illetve 

az összes Hévízen tanuló diáknak. 

 

Sárvár 

Sárvár városában a legfontosabb rekreációs helyszín a Csónakázó tó környéke. A tó további 

fejlesztése hozzájárul az attrakciók és új, zöldfelületi közösségi terek kialakítása mellett a 

szabadidő elöltési lehetőségeinek bővítésére és javítja a helyi lakosság életminőségét, illetve a 

látogatók elégedettségét. A területen 9 hektárnyi vízfelület található, a tórendszer 4 részből áll, 

amelyet öt híd és öt sziget egészít ki. A terület alkalmas csónakázásra, hétvégi piknikre, 

horgászásra, kellemes sétákra. Az új fejlesztések keretében új gyógyhelyi utak és hidak épülnek, 

illetve felújítják a meglévő kerékpárutakat. A felújítások érintik a tó melletti játszóteret, illetve a 

gyermek KRESZ parkot és sportpályákat (Sárvár ITS, 2015).  

 

36. kép: Csónakázó-tó Sárvár 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Köbli Á. felvétele, 2017) 

Új közszolgáltatások jelennek meg a tó környékén (nyilvános illemhely, esőbeálló, tűzrakó 

területek) és a szolgáltatások közt egy szezonálisan működő jégpálya is helyet kap. A vízi 

rendezvényhelyszíneket is bővítik és tartalommal töltik meg a tervek alapján (kávézó, 
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házasságkötő terem), összességében egy komplex városi rekreációs helyszín alakul ki a meglévő 

remek alapokon. 

Sárvár a helyi sportélet területén is fejlesztéseket tervez, egy új multifunkcionális sportcsarnok 

építésével. Az új csarnok alkalmas lehet a helyi egyesületek teremigénye kielégítése 

szempontjából, miközben különböző sportversenyek és kulturális rendezvények szervezésére is 

alkalmassá válik (Sárvár ITS, 2015) 

 

III. 2. Lokalitás 

24. táblázat: III.2. Lokalitás 

III. 2. / a) Társadalmi felelősségvállalás (CSR) 

Fontos szempontok, 

veszélyek 

• A társadalmi felelősségvállalás (CSR) koncepciója nagy 
segítséget nyújthat a helyi döntéshozóknak 

• A cégek, vállalatok üzleti tevékenysége hatást gyakorol a helyi 
természeti, gazdasági és társadalmi környezetre egyaránt 

•  A CSR elkötelezettséget jelent, amely során a vállalat a közösség 
jólétének érdekében folytat önkéntesen, szabadon választott üzleti 
gyakorlatot 

•  A felelősségvállalás a fenntarthatóság érdekében valósul meg  
•  A CSR alapeleme az érdekelt felek (stakeholder) csoportosítása 
• Fürdővárosokban: gazdasági szereplők (fürdők, szállodák, 

kisvállalkozások), város (önkormányzat, infrastruktúra), a helyi 
társadalom, illetve az a természeti környezet 

• Hosszútávon viszont mindenkinek azonos az érdeke, hatékony 
együttműködés a meghatározó természeti erőforrások megőrzése 
a települések eltartóképessége érdekében 

Jó gyakorlatok • Szállodák társadalmi felelősségvállalása 

Fenntarthatósági értékelés 

• A gazdasági mutatók növekedése nagyon fontos szempont, 
azonban a helyi adottságok, helyi társadalom és a turisták 
igényeinek figyelembe vételével lehet olyan minőségi 
szolgáltatásokat és egyedi megoldásokat kínálni a kisebb 
fürdővárosokban is, amelyek hosszú távon verseny előnyt 
biztosíthatnának 

• Cél a desztináció fejlődése és a valós társadalmi haszon elérése 
III. 2. / b) A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, egyenlő esélyek és a társadalmi kohézió 

megteremtése 

Fontos szempontok, 

veszélyek 

• A településen élők életminőségét jelentősen befolyásolja a 
közszolgáltatások elérhetősége és azok minősége 

• Egészségügy, oktatás fejlettsége, a közparkok, közutak állapota 
•  Az intézményi és műszaki infrastruktúra-hálózatok kiépítése és 

üzemeltetése kiemelt fontossággal bír a helyi társadalom 
kiegyensúlyozott viszonyainak fenntartásában 

• Kiemelt terület az egészségügyi és szociális ágazat 
• A turizmusnak köszönhetően a vizsgált fürdővárosok jelentős 

fejlődésen mentek keresztül, így még a kisebb fürdőhelyek 
(Zalakaros, Bük) is rendelkeznek olyan központi funkciókkal, 
amelyekkel egész térségükben, sőt azon túlnyúlóan is fontos 
szerepet töltenek be 

• Mind az oktatás, óvodai- és bölcsődei ellátás, illetve a magasabb 
szintű iskolák terén, mind az okmányirodai tevékenység, mind az 
egészségügyi- és szociális ellátás területén jelentős fejlesztések  

• Kiemelt terület – közbiztonság biztosítása 
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Jó gyakorlatok 
• Bük - Szolgáltató önkormányzat mintaprojekt 
• Ingyenes Wifi 

Fenntarthatósági értékelés 

• Az intézményi és műszaki infrastruktúra-hálózatok kiépítése és 
üzemeltetése fenntartható módon kiemelt fontossággal bír a helyi 
társadalom kiegyensúlyozott viszonyainak fenntartásában, a 
lokalitás erősítésében 

• A települések fejlődése sem egységes, még a kisebb települések 
(Zalakaros, Bük) esetén is vannak városrészek szerinti 
különbségek a közszolgáltatások területi eloszlásában és az 
infrastruktúra fejlettségében, ami a nagyobb településeknél még 
erősebben megjelenik (Gyula, Hajdúszoboszló). A 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség javításával és az 
egyenlő esélyek biztosításával a lakossági elégedettség és a 
társadalmi kohézió jelentősen erősödhet a fürdőhelyeken 

• A fenntarthatóság és ökotudatosság koncepciójának és 
gyakorlatának a terjesztése 

III.2. / c) Térségi és közösségi együttműködések szerepe 

Fontos szempontok, 

veszélyek 

• A fürdővárosok fejlődése az egész térségi környezetére komoly 
hatást gyakorol 

• Az együttműködések mélyítéséhez szükséges a térségi szinten 
jelentkező fejlesztési igények, projektjavaslatok ismerete, illetve a 
folyamatos egyeztetés és tájékoztatás 

• A közös érdekű fejlesztések megvalósításakor létrejövő 
együttműködések olyan többleterőt jelenthetnek a térség számára, 
amely további koncepciók és együttműködések alapját adhatják  

• Rivalizálás helyett együttműködés szükséges 
• A létfenntartó geo-bioszférában az elsődleges kapcsolat a 

kooperáció, így a társadalomnak és a gazdaságnak, mint a 
rendszer alrendszereinek is az együttműködést kellene 
preferálniuk a versennyel szemben 

• Csak akkor beszélhetünk komplex rendszerről, ha abban a lehető 
legnagyobb fokú kooperáció valósul meg (Hajnal K. 2010) 

Jó gyakorlatok 

• A fürdővárosok és a környező települések turisztikai – gazdasági 
– társadalmi - környezeti együttműködései (Hévíz-Keszthely, 
Hajdúszoboszló-Debrecen, Gyula-Békéscsaba, Sárvár-Bük) 

Fejlesztési lehetőségek 
• A szűkebb és tágabb térségi kapcsolatok összehangolása, a 

kohézió erősítése 

Fenntarthatósági értékelés 

• A nemzetközi jelentőségű fürdőhelyek a környező térség 
gazdasági-, turisztikai-, társadalmi- és kulturális központjai, a 
hosszú távú fejlődés kulcsterületei 

• Csak a többi településével együttműködve, a fejlesztéseket térségi 
harmóniában kidolgozva válhatnak olyan fenntartható térségekké, 
amelynek egyik fő rendezőelve a lokalitás, a helyi adottságokban 
és közösségekben rejlő erő 

• Az együttműködésnek lehetnek kockázatai egyik-másik oldalon 
(települési szinten esetleg csökkenhetnek a realizált javak), 
azonban a térség, a valódi desztináció és lakosai csak 
profitálhatnak belőle 

• Meg kell teremteni a lehetőséget a fenntartható fejlődés elvei 
mentén egy olyan komplex kínálat kialakítására, amelyben a 
különböző komplementer termékek egy megkülönböztethető, 
egyedi desztinációt alkotnak 

(Szerk: Köbli Á. 2018) 
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Esettanulmány: III. 2. / a) Társadalmi felelősségvállalás (CSR) 

 

A CSR alapeleme az érintett felek (stakeholder) csoportosítása (71. ábra). Fürdővárosokban az 

alábbi érintett csoportokat lehet megkülönböztetni: gazdasági szereplők (fürdők, szállodák, 

kisvállalkozások), város (önkormányzat, infrastruktúra), a helyi társadalom (lakosság, 

munkavállalók), illetve az a természeti környezet, amelyben beágyazottan élnek a szereplők. 

Vannak átfedések a különböző csoportok tagjai között, és az érintett felek rövid távú céljai olykor 

ellentétesek. Hosszútávon viszont mindenkinek azonos az érdeke, hatékony együttműködés a 

meghatározó természeti erőforrások megőrzése, és a települések eltartóképessége érdekében. Így 

biztosítható a desztináció fejlődése és a valós társadalmi haszon.  

 

71. ábra: A fürdővárosok szűkebb értelemben vett érintett csoportjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Szerk. Köbli Á. 2018) 

 

A CSR a vállalatok és települések marketing tevékenységében sokszor csak hangzatos jelszóként 

jelenik meg, („Tegyünk már valami kis jót…” Kotler 2007) valós tartalom nélkül. Úgy vélem, 

hogy minden fürdőváros sikere és hatékony működése azon múlik, hogy létrejön-e konstruktív 

együttműködés a különböző terület képviselői között. Ennek feltétele a hatékony kommunikáció 

és a különböző módon érdekelt felek közötti érdekérvényesítés. 

 

Szállodák társadalmi felelősségvállalása 

A CSR szállodai megvalósulását a Sárvári Hotel Spirit ***** példáján mutatom be. A szálloda az 

oktatás, a helyi lakosság támogatása, a helyi kulturális és sportélet, valamint a fenntarthatóság 

megteremtése érdekében vállal különböző CSR tevékenységeket.  

A szálloda lehetőséget biztosít a helyi gimnázium és szakképző intézmény tanulói 

számára, hogy évközi vagy nyári gyakorlat keretében szakmai gyakorlati ismereteiket a 

szállodában szerezzék meg. Szintén az oktatáshoz kapcsolódóan a hazai szállodaipari felsőoktatás 
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hallgatói kötelező gyakorlati idejüket tölthetik le a sárvári hotelben, amelynek során kiváló 

szakmai gyakorlati tapasztalatokat szereznek. 

A szállodában a vendégek által már nem használható, de jó állapotban lévő ágymatracokat 

és leselejtezett textíliákat kórházak, szociális otthonok részére ajánlják fel. A helyi sport és 

kulturális események támogatása is megjelenhet a társadalmi felelősségvállalás területén, a Spirit 

esetén a helyi Nádasdy Történelmi Fesztivált támogatják évről-évre anyagi és szakmai 

felajánlásokkal, illetve helyi sportegyesületeket. A szálloda elnöki lakosztályának felajánlásával 

és licitálóként volt több alkalommal jelen a Bátor Tábor Alapítvány jótékonysági rendezvényén, 

hogy segítse a beteg gyermekek gyógyulását és támogassa családjukat (Szakmai interjú során 

szerzett információ, 2017). 

A Spirit Hotel vezetése számára a vendégek magas szintű kiszolgálása mellett kiemelt 

szempont, hogy a munkavállalók egészségére és jóllétére is figyelmet fordítson. A dolgozók 

önkéntesen résztvehetnek egy 30 napos stresszcsökkentő programban. Nagy hangsúlyt fektetnek 

arra, hogy lehetőség szerint ne csak munkatársak, hanem a fő beszállítók is a térségből kerüljenek 

ki. Az alapanyagok közül az angusz marhát, managlicát, a birka - és bárányhúst, tojást, reggeli 

gyümölcsleveket, szezonálisan körtét, szilvát és gombát helyi gazdaságokból, termelőktől veszik. 

 

Esettanulmány: III. 2. / b) A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, egyenlő esélyek és a 

társadalmi kohézió megteremtése 

 

Bük - Szolgáltató önkormányzat mintaprojekt 

Bük Településfejlesztési Stratégiájának (2017) egyik fejlesztési területe a „Szolgáltató 

önkormányzat mintaterület” kialakítása.  A program keretében olyan szolgáltatások nyújtását és 

kísérleti projektek indítását tervezik, amelyek túlmutatnak a kötelező, illetve önként vállalt 

önkormányzati feladatokon, és a sikerük esetén komoly versenyelőnyt jelenthetnek Bük számára a 

térségi versenyben. A program tervezett tevékenységei között szerepel a térségi 

önkormányzatokkal együttműködésben egy szociális közösségi kertgazdaság kialakítása és 

működtetése. Ez kiválóan alkalmas lenne a kisjövedelmű, vagy a jelenleg munkát kereső emberek 

foglalkoztatására. Az előállított termékek egy része a közétkeztetésben, másik része a helyi 

termékek piacán értékesíthető. Kiemelt cél a kertgazdaság működtetése során a magasabb 

hozzáadott értékre való törekvés, a fő területek a gyümölcstermesztés, a gyümölcsfeldolgozás 

(gyümölcslevek, gyümölcsborok, aszalt gyümölcsök), a növényi olajok előállítása, a 

biominősítésű zöldségtermesztés és az állattenyésztés lehet.  

 

A Stratégia további területei (Bük ITS, 2017): 

o A térségben működő ipari vállalatok szakemberállomány szükségletének biztosítása 

érdekében, munkáltató szakképző egyeztető fórum működtetése, a településre érkező új 

munkaerő beilleszkedését segítő mentorprogram működtetése 

o Vállalkozói mentorprogram indítása, inkubátorház és kapcsolódó szolgáltatások, valamint 

co-working iroda kialakítása Bükön  
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o Aktív befektetés ösztönzési tevékenység, vállalkozóbarát ügyintézés 

 

A tervezett fürdővárosi beruházásokban nagy szerepet kapnak a környezettudatos fejlesztések. 

Ahhoz, hogy a helyi társadalom elfogadja, és pozitív előnyeit megtapasztalja ezeknek a 

fejlesztéseknek, komoly szemléletformáló akciók szükségesek. A társadalmi elfogadottság 

kialakulásához hozzájárulnak a helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, 

szemléletformálási akciók, lakossági programok. A fő szempont, amelyet tudatosan be kell 

mutatni a helyiek felé, hogy a fejlesztések hatására csökkennek a környezeti ártalmak, javul a 

környezet, a vízbázis, a talaj, a levegő minősége, növekszik a rekreációs célra hasznosított víz- és 

zöldfelületek aránya, összességében pedig jobb lesz a lakosság életminősége. Intézményesített 

oktatási-nevelési programokat kell megvalósítani, amelyek a lakosság tudásbázisát, 

együttműködési képességét, kreativitását és érdekérvényesítési (asszertivitás) tudását fejlesztik. A 

tájékozottság, a változásorientáció és a váratlan eseményekre való reagálás, a reziliens város 

(Pirisi G. 2017) létrehozása folyamatos munka és cél egyben. A tanuló közösségeknek számos, jól 

működő példája van Európán, de lassan hazánkban is (Cities in Transition, U-lab). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 
 

9. Az eredmények összefoglalása 

 

A kutatás eredményeit a kérdésfelvetésekre adott válaszok alapján lehet korrekt módon 

összefoglalni.  

K1: Képes-e önmagában az egészségturizmus urbanizálni egy adott települést? A 

különböző vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az egészen kivételes adottságokkal 

rendelkező, nemzetközi szinten is egyedi Hévíz kivételével, jelenleg Magyarországon kizárólag az 

egészségturizmus adottságaira és bevételire alapozva hosszú távú, tudatos turizmus- és 

településfejlesztést tervezni nehéz feladat. A gyógyfürdők bármilyen sikeresek is, csak 

korlátozottan alkalmasak arra, hogy urbanizáljanak egy települést, a legjobb esetben is hiányos 

központi funkciójú, és aránylag kis népességű városokat „termelnek ki”. Az elemzett 

fürdővárosok egy része meghatározóan a turizmusra, mint fő gazdasági ágazatra épít (Hévíz, 

Hajdúszoboszló, Harkány, Zalakaros), de az esetükben szükséges a helyi egészségturisztikai 

kínálathoz jól illő, kiegészítő turisztikai termékek (konferencia-, öko-, sportturizmus) és 

szolgáltatások fejlesztése, valamint helyi erőforrásokra való tudatos tervezés. Így tudnak a 

fürdővárosok sokszínű, a globális kihívásokra és társadalmi változásokra gyorsan reagálni tudó, 

kiegyensúlyozott és élhető településekké válni. Az egészségturizmus infrastruktúrája, a fürdő és 

környezetük, a rekreációs közösségi terek jelenléte egyértelműen növeli a városkép minőségét, a 

városi életérzést. A foglalkoztatottság a magasan kvalifikált szolgáltatások irányába változik. A 

fürdővárosok közül több jelentős ipari háttérrel rendelkezik (Sárvár, Gyula, Bük), amelynek 

városi bevételeit alapvetően a helyi turizmus- és a városfejlődésbe építhetik be, megteremtve a 

gazdasági stabilitást. Az egészségturisztikai piac újabb szereplőinek, a közelmúltban jelentős 

fejlesztéseken átesett fürdővárosok számára, mint például Sárvár, a gyógyhelyfejlesztés 

szempontjából optimálisabb út a turizmus és ipar közös, tudatos fejlesztése, mivel így olyan 

komplex fejlesztésre alkalmas bevételekre tehetnek szert, amelyet kizárólag a fürdő és a 

turisztikai szolgáltatók nem tudnak kitermelni. Természetesen kiemelt szinten figyelni kell a 

fürdővárosi érzékeny természeti környezetre, a vízbázisok védelmére, ezek állapotát semmilyen 

ipari és gazdasági tevékenység vagy érdek nem veszélyeztetheti.  

K2: A gyógy- és wellness turizmus helyi sajátosságai, illetve a két terület általános 

közeledése, milyen hatással van a települések fejlesztésére? A kutatás és a tervezett fejlesztések 

alapján egyértelmű, hogy az egyedi jellegzetességek mellett, minden fürdőváros próbál nyitni az 

eddig kevésbé hatékonyan megszólított célcsoportok és vendégkörök irányába is. Véleményem 

szerint a klasszikus gyógyhelyek egyre nehezebb helyzetben vannak, mivel az időben 

meglehetősen hosszú, hagyományos fürdőkúrák nehezen egyeztethetők össze mindennapjaink 

realitásával. Emiatt a fürdők piaci szempontból mindenképpen bővítik a fogyasztók körét, a 

helyi kínálatok egyre sokszínűbbek lesznek, viszont a versenytársakéhoz egyre jobban hasonlító. 

A klasszikus gyógyturisztikai kezeléseiről híres Hévíz, Bük, Harkány és Gyula is új 

élményelemek fejlesztését, és hozzá kapcsolódó fiatalabb célcsoportok bevonását tűzte ki célul. 
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Eközben a családbarát Sárvár és Zalakaros, és a wellness elemekben kiemelkedően gazdag 

Hajdúszoboszló a kezelések színvonalának növelését, a gyógyturizmus erősítését igyekszik 

hangsúlyozni, főleg a wellness szektor szezonalitásának enyhítésére. Ezek a fejlődési irányok 

kihatnak a település életére is, a megváltozott célcsoportok számára új városi szolgáltatások, az 

eddigiektől eltérő szórakozási- és rekreációs lehetőségek jelennek meg, amelyekhez a 

megszokottól eltérő fogyasztói magatartás társul. Az érzékeny harmónia megteremtése a 

hagyományos és az új vendégköri igények között konfliktusokkal teli terület. A fürdővárosi 

változásokat és a különböző motivációjú vendégkörök egyazon időben és térben való 

kiszolgálását nagyon pontos tervezés kell, hogy megelőzze, odafigyelve a helyi sajátosságok 

megtartására, a természet és társadalom érzékeny egyensúlyára. Ez egy jelenleg kialakuló 

folyamat, amelynek későbbi vizsgálata mindenképp szükséges.  

A harmadik kérdésfelvetés (A fürdővárosok feladata a turizmus fejlesztése, vagy a 

turizmus feladata a fürdőváros fejlesztése? alig szerepel a turizmus hazai és nemzetközi 

szakirodalmában. Általában a multiplikátor hatásokat figyelembe véve ugyan, de ágazati 

érdekeket képviselve és azokat elfogadva készültek kutatások. A fejlesztési dokumentumokban 

kiemelt szerepet kapnak az egészségturisztikai fejlesztések, illetve a gyógyhelyi miliő és városkép 

megteremtését célzó infrastrukturális beruházások. Ezek sok esetben a turisták igényei alapján 

készülnek, miközben a helyi lakosok életminőségét, rekreációs lehetőségeit is javítják. 

Véleményem szerint a települések általános fejlődését tekinthetjük egyfajta pozitív externáliaként, 

amely a fürdővárosi beruházások kapcsán hat a gyógyhelyekre. A kérdőíves kutatások ugyanis 

egyértelműen bebizonyították, hogy nagyon sok előny és pozitív hatás (munkahelyek száma, 

életszínvonal, tisztaság, állandó fejlesztések) származik abból a helyi lakosság számára, hogy az 

egészségturizmus ilyen jelentős szerephez jut. A turizmus ágazat érdekei hosszútávon egybeesnek 

a település és lakóinak érdekeivel. A cél olyan élhető, vonzó települések megteremtése, amelyek 

gazdaságilag stabilak, a környezeti állapotot tekintve diverzek és egészségesek, és hosszútávon a 

hatékony együttműködés és fenntarthatóság jellemzi őket. Természetesen jelentős különbségek 

lehetnek a városrészek fejlődése között, sok helyen a turizmus negatív hatásai is megjelennek 

(közlekedés, zsúfoltság) ezért kiemelten figyelni kell, hogy a turizmusnak köszönhető előnyökből 

és kedvező állapotokból minél inkább egyenlő módon részesüljön a helyi lakosság és a térségi 

befektetők köre. Az egészségturizmus meghatározó célja az össztársadalmi érdek szolgálata, 

elsősorban települési szinten és másodsorban az ágazati befektetők érdeke.  

A negyedik kérdésfelvetés: Jelenthetnek a fenntartható fejlődés rendezőelvei olyan 

fejlődési alternatívákat a fürdővárosok számára, amellyel hosszabb távon is megőrizhetik 

versenyképességüket? Komplex vizsgálataim a „Szökőkút-modell” során vázolt hat fő fejlődési 

terület révén megteremthető a komplex fenntarthatóság a vizsgált fürdőhelyeken. Nincs két 

egyforma fürdőváros, nincs két egyforma lehetőségekkel és problémákkal küzdő desztináció, de 

az általánosan megfogalmazott célok és esettanulmányi példák filozófiája mentén, a helyi 

adottságok és energiák figyelembe vételével tudatos tervezés érhető el. Teljes rendszerben 

elemezve és tervezve felismerhetők a jelenlegi megoldatlan, környezeti és társadalmi potenciális 

veszélyforrásként létező problémák, és időben korrigálhatók. Össztársadalmi érdekekben 
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gondolkodva a turizmus okozta negatív hatások kiküszöbölhetők, és a helyi társadalom és a 

döntéshozók közösen találhatnak megoldásokat, így a fürdővárosok hosszú távon élhetővé válnak 

a helyi lakosság számára. A nemzetközi jelentőségű komplex fürdővárosok további fejlesztési 

lehetőségeit csakis rendszerszemléletben lehet elképzelni. A világunkban lassan elinduló és 

kibontakozó paradigmaváltás alapja a holisztikus, ökológiai rendszerelmélet, amely legismertebb 

formájában, a fenntartható fejlődésben nyilvánul meg.  

Természetesen hosszú távon fel kell tenni azt a kérdést, hogy a fürdővárosok létezése és 

fejlődése, az egészségturizmus, mint globális gazdasági ágazat révén, mennyire fér össze a 

fenntarthatóság alapeszméjével. A településekre érkező vendégek közlekedése, a szállodák 

komplex kínálata, a vízhasználat és sok más, kevésbé fenntartható terület együtt indokolja a 

további, mélyebb kutatásokat a kérdéskörben. Egy nagyobb kutatói csoport részeként a kutatás 

további bővítéseként kísérletet lehet tenni a fürdővárosi vendégkör és lakosság ökológiai 

lábnyomának kiszámolására. Ez azonban nagyon sok résztényező, nagyon bonyolult számítása és 

becslése alapján ad csak pontos és gyakorlati haszonnal járó eredményt, így megállapítása hosszú 

és költséges folyamat. 

A disszertáció jelenlegi eredményei az összes érintett fürdőváros önkormányzata, 

vállalkozói és helyi közössége számára nyilvános, amelyet a szakmai interjúk során kialakított 

kapcsolatok révén a települések honlapjain elérhetővé teszek. Emellett folyamatos szakmai és 

tudományos konzultációt ajanlok a hét vizsgált település vezetésének irányába, amelynek révén 

későbbi konkrét települési- és turisztikai koncepciók kidolgázásánál gyakorlati megvalósítása is 

lehetővé válik az értekezés elméleti hátterének. A dolgozat segítséget nyújt a települések 

önkormányzatainak és a fürdő vezetőinek, hogy rendszerszemléletbe gondolkozva készítsék el a 

további meghatározó stratégiáikat. 

A nemzetközi jelentőségűnek nem minősített, de fürdővel rendelkező települések számára 

is könnyen átvehető és alkalmazható eredményeket tartalmaz az értekezés és számukra is ajánlott 

a rendszerszemléletű, ökológiai alapelvű fenntarthatóság megteremtése. Célom a disszertáció 

eredményei és irányelvei mentén megvalósuló fejlesztések, beruházások folyamatok naprakész 

követése, kiemelten figyelve a technológiai megvalósításra. A technológia, mint a gazdaság 

alapja, kulcskérdés a fenntartható fejlődés során. Kiemelten fontos a technológiai fejlődés, a 

gyógyászati és wellness technológiák folyamatos nyomonkövetése (amelyben a rohamosan 

fejlődő digitalizáció folyamatos kihívást jelent), a természeti erőforrások egyre hatékonyabb 

felhasználása, és a Kék gazdaság elveinek kiszélesítése. A fürdővárosok az egyre tudatosabb 

ökológiai szemléletű fejlesztéseik által a fenntarthatóság hazai mintatelepüléseivé válhatnak. 

A kutatás további irányaként célom a külföldi tanulmányútjaimra épülve egy komplex 

közép-európai fürdővárosi kutatás megvalósítása, amelyben az Osztrák-Magyar Monarchia 

egykori, és jelenleg is meghatározó fürdőhelyeinek részletes történeti fejlődését, és a jelenleg 

turisztikai kínálat és települési fejlődés eltéréseit elemezném részletesen. Ennek eredményei 

révén egy olyan empíria és összefüggésrendszer kerülne megállapításra, amely alkalmas a 

hazai fürdővárosok hosszútávú, ökológiai rendszerszemléletű, fenntartható fejlesztési 

koncepcióinak még részletesebb, konkrétabb, és teljes körű kidolgozására. 
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Mellékletek - 1. számú melléklet: Helyi lakossági kérdőív 

 
Köbli Ádám Sorszám:……… 
Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola     Felmérés helye, ideje:…………. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lakossági kérdőív 

Az alábbi kérdőív kitöltésével Köbli Ádám, a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola 

doktorjelölt hallgatójának tudományos adatgyűjtésében segít. Doktori disszertációm témája a legnépszerűbb 

hazai fürdővárosaink komplex fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata. 

A kutatásban részt vevő települések: Bük, Gyula Harkány, Hajdúszoboszló, Hévíz, Sárvár és Zalakaros. A 

válaszadás nem kötelező, a kérdőív kitöltése anonim módon történik. Köszönöm a segítségét! 

Kérem ikszeléssel vagy karikázással jelölje válaszát! 
 
1. Neme:    Nő       Férfi                          Életkor: ………év  

2. Születése óta lakik Sárváron?     Igen         Nem          Ha nem, mióta él itt? 

    0-5 éve        6-10 éve       11-15 éve       16-20 éve       20-40 éve       több, mint 40 éve  

3. Van személyes kapcsolata a turistákkal? 

    Baráti kapcsolat       Gyakori beszélgetés     Hivatalos kapcsolat       Nincs, csak látom őket  

4. Megfelelőnek tartja a turisták jelenlegi létszámát Sárváron? 

     Jelentősen növekednie kellene            Némileg növekednie kellene  

     Igen, pont jó így            Némileg csökkennie kellene        Jelentősen csökkennie kellene  

    Miért gondolja így? ………………………………………………………………………………………... 

5. A turizmusban dolgozik? (például vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás, szobakiadás, stb.) 

    Igen               Nem               Kiegészítő jövedelmem származik belőle  

    Van olyan sárvári családtagja, aki a turizmusban dolgozik?         Igen              Nem           

6. Érezhetőek olyan hónapok, amikor kevesebb a turisták száma Sárváron? 

     Igen             Nem        Ha igen, melyik hónapok ezek?………………………………………………. 

7. Van olyan tevékenység, amelynek során valamilyen módon zavarja a turisták jelenléte?    

     Igen       Nem               Ha igen, melyek ezek?    

     Vásárlás     Közlekedés      Étkezés     Szórakozás     Kirándulás     Pihenés     Munka  

     Egyéb: ……………………………………………………………………………………………………   

8. Ha a turizmus szerepe nem lenne ilyen jelentős Sárváron, akkor is itt élne? 

    Igen                Nem               Nem tudom megmondani  

9. Élhetőnek tarja Sárvár városát? (Válaszát kérem indokolja!) ………………………………………………. 

10. Közvetlen lakókörnyezetében élnek külföldiek?      Igen        Nem  

      Ha igen, milyen nemzetiségűek? …………………………………………………………………………… 

11. Milyen nemzetiségű turistákat lát legszívesebben Sárváron? (többet is írhat) 

       Miért? ………………………………………………………………………………………………………. 

       Nem számít a turisták nemzetisége                         Semmilyen turistát sem lát szívesen  



225 
 

12. Milyen nemzetiségű turistákat lát legkevésbé szívesen Sárváron? (többet is választhat) 

       Miért? ……………………………………………………………………………………………………. 

       Nem számít a turisták nemzetisége                          Semmilyen turistát sem lát szívesen  

13. Ön szerint a nagymértékű turizmus hogyan befolyásolja Sárváron az alábbi tényezőket a helyi lakosok 

szempontjából?  (1: jelentősen rontja, 2: némileg rontja, 3: nem befolyásolja, 4: némileg javítja, 5: 

nagymértékben javítja) 

 1 2 3 4 5 
Munkalehetőségek      
Jövedelem, életszínvonal      
Megélhetés költségei      
Ingatlan árak      
Vásárlási lehetőségek      
Áruk és szolgáltatások 
árszínvonala 

     

Szórakozási, 
kikapcsolódási 
lehetőségek 

     

Sportolási lehetőségek      
Rendezvények, 
fesztiválok minősége 

     

Vendéglátóegységek 
minősége 

     

Település elérhetősége      
Alapinfrastruktúra      
Lakosság nyelvtudása      

 1 2 3 4 5 
Település gazdagsága      
Szociális ellátás 
minősége 

     

Új befektetések      
Közbiztonság      
Zaj      
Szemetelés      
Zsúfoltság      
Bűnözés      
Autóforgalom      
Tisztaság      
Rendezett közterületek      
Büszkeség a településére      
Vendégszeretet      
Helyiek összetartása      
Hosszú távú tervezés      
Fürdővárosi identitás      
Környezetvédelem      

 

14. A legfontosabb pozitívum Sárváron, ami a turizmusnak tulajdonítható: …………………………………. 

15. A legerősebb negatívum Sárváron, ami a turizmusnak tulajdonítható: …………………………………… 

16. Ön szerint az alábbi veszélyek jellemzőek-e Sárváron, és ha igen, milyen mértékben veszélyeztetik a város 

hosszú távú sikerességét a jövőben? (1: nincs ilyen veszély a településen, 2: jellemző, de nem veszélyezteti 

a település sikerét, 3: kis mértékben veszélyezteti, 4: nagymértékben veszélyezteti) 

 1 2 3 4 
Összefogás hiánya a településen     

Turistaforgalom zavaró hatása a helyi lakosságra     

Olyan külső befektetők megjelenése, akik nem veszi figyelembe a 
helyi viszonyokat 

    

Külföldi vendégkör elmaradása     

A többi gyógyfürdő (pl.: Zalakaros, Sárvár) megerősödése     

Természeti erőforrások (gyógyvíz, parkok) védelmének hiánya     

A változó klíma, szélsőséges időjárási körülmények      

Épített örökség védelmének hiánya     

Fürdővárosi miliő, hangulat háttérbe szorulása     

Helyi lakosok igényeinek figyelmen kívül hagyása a fejlesztéseknél     

Egyéb, éspedig:     

 
17. Ön szerint mi lehet hosszútávon Sárvár sikeres jövőjének az alapja? 
       ….................................................................................................................................................................. 

Köszönöm szépen a segítségét! 
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2. számú melléklet: Vendégköri kérdőív (Hévíz) – magyar nyelvű 
 
Köbli Ádám   Sorszám: ………… 
Pécsi Tudományegyetem    Felmérés helye, ideje: ………………. 
Földtudományok Doktori Iskola, 2017 
__________________________________________________________________________________________ 

Vendégköri kérdőív 

Az alábbi kérdőív kitöltésével Köbli Ádám, a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola 

doktorjelölt hallgatójának tudományos adatgyűjtésében segít. Doktori disszertációm témája a legnépszerűbb 

hazai fürdővárosaink komplex fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata. 

A válaszadás nem kötelező, a kérdőív kitöltése anonim módon történik. Köszönöm a segítségét! 

Kérem ikszeléssel vagy karikázással jelölje válaszát! 

1. Neme:    Nő       Férfi                          Életkor: ………év  

2. Kivel érkezett?     Egyedül      Párjával      Családdal      Barátokkal      Csoporttal  

3. Honnan érkezett Hévízre? …………………………………………………………………………………….. 

4. Tartózkodásának időtartalma:    1 nap      2-4 nap      5-7 nap      8 -10 nap     10 napnál több  

5. Hányadik alkalommal nyaral Hévízen? ………………………………………………………………………. 

6. Milyen motivációval érkezett Hévízre? (többet is jelölhet)

Gyógyulás, gyógykezelés  

Kifejezetten a helyi gyógyvíz 
összetevői miatt     

Pihenés       

Kulturális program      

Aktív pihenés (túrázás, 
kerékpározás)  

Wellness  

Hivatás turizmus      

Gasztronómiai élmények       

Sport        

Orvosi beavatkozás (pl. fogászati, 
plasztikai)  

Városnézés      

Fesztivál, rendezvény  

Rokon, barát meglátogatása      

Egyéb: ………………………………………………………………………………………………………… 

7. Szállásának típusa:   Magánszállás (panzió, üdülőház)      2-3 *-os szállás      4-5*-os szállás          

Turistaszálló, ifjúsági szálló       Egyéb: ……..……………………………………………………………… 

8. Milyen szempontok alapján választotta ki szálláshelyét? (többet is jelölhet)  

Ár       Elhelyezkedés       Szolgáltatások       Wellness részleg      Gyógyászati kezelések    

Programok       Egyéb: ……………………………………………………………………………………… 

9. Nyaralása alatt milyen fürdőszolgáltatásokat vesz igénybe? 

Gyógyfürdő, gyógyvíz  

Wellness, élményelemek   

Egyiket sem  

Szépészeti kezelés, masszázs  

Orvosi kezelések, szolgáltatások, diagnosztika 
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10. Hol veszi igénybe az előbbi szolgáltatásokat?

Kizárólag a szállodában               Kizárólag a városi fürdőben                 Mindkettőben 

Egyikben sem                               Egyéb szolgáltatóknál a városban (magánklinika) 

11. Tervezi-e , hogy meglátogatja valamelyik szomszédos települést, ha igen milyen céllal? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Milyen szállodán kívüli programokon vesz részt, milyen látnivalókat keres fel nyaralása alatt?  

1.Ingyenes helyi 
nevezetesség   

2. Belépődíjas helyi 
nevezetesség   

3. Múzeum meglátogatása  

4. Helyi idegenvezetővel 
városnézés  

5. Városi gyógy –és wellness 
fürdő 

6. Vendéglátás 

7. Gasztronómiai program 
(borkóstoló) 

8. Városnéző kisvasút, dotto 

9. Helyi piac felkeresése 

10. Koncertek 

11. Fesztivál, rendezvény 

12. Vízitúra, kenuzás  

13. Tematikus park 
(állatpark, kaland, öko) 

14. Sport program (tenisz, 
golf, bowling, stb.) 

15. Sétarepülés (hőlégballon, 
sárkányrepülő)  

16. Kerékpárkölcsönzés, túra 

17. Lovaglás, lovarda, hintó 

18. Extrém sport (gokart, 
paintball) 

19. Mozi, szabadtéri mozi 

20. Nyári színházi előadás

Egyéb:...…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

13. Kérem, értékelje 1-től 5-ig terjedő skálán az alábbi tényezőket Hévízen! (1: nagyon rossz/nagyon nem 

tetszik, 2: enyhén rossz/nem tetszik, 3: semleges, 4: elég jó/tetszik, 5: nagyon jó/nagyon tetszik) 

 1 2 3 4 5 
 Turisták száma      
 Tisztaság      
 Vendégkör  
 összetétele 

     

 Vásárlási lehetőségek      
 Áruk és szolgáltatások 

árszínvonala 
     

 Szórakozási, 
kikapcsolódási 
lehetőségek 

     

 Sportolási lehetőségek      
 Rendezvények, fesztiválok 

minősége 
     

 Vendéglátóegységek      

  1 2 3 4 5 
 Alapinfrastruktúra      
 Közbiztonság      
 Zaj      
 Szemetelés      
 Zsúfoltság      
 Autóforgalom      
 Fürdővárosi hangulat      
 Rendezett közterületek      
 Vendégszeretet      
 Település elérhetősége      
 Szuvenírek minősége      
 Természeti környezet      
 Gyógyvíz minősége      
 Új fejlesztések minősége      

 

14. Milyen hazai fürdővárosokban járt már? …………………………………………………………………… 

15. Milyen külföldi fürdővárosban járt már? …………………………………………………………………… 

16. Melyik a kedvenc hazai vagy külföldi fürdővárosa? ……………………………………………………….. 

 

Segítő közreműködését nagyon köszönöm! 
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3. számú melléklet: Vendégköri kérdőív (Hévíz) – német nyelvű 
 
Ádám Köbli                                                                                                 Seriennummer:……………………….. 
Universität Pécs                                                                     Ort und Datum der Umfrage…………. 
Doktorbildung Geowissenschaft 2017 
__________________________________________________________________________________________ 

           Gästeumfrage 

Durch das Ausfüllen des unten stehenden Fragebogens helfen Sie eine wissenschaftliche Meinungsammlung des 

Kandidaten der Doktorschule für Geowissenschaft, Ádám Köbli von der Universität Pécs. Das Thema seiner 

Dissertation ist die Erforschung der Möglichkeiten der komplexe Entwicklung der populärsten Badeorte 

Ungarns. Ich bedanke mich für Ihre wertvolle Hilfe!  

Bitte, markieren Sie Ihre Antwort 

1. Geschlecht: weiblich  männlich   Alter:……….Jahre  

2. Sind  Sie    allein    mit Partner    mit Familie    mit Freunden     mit Reisegruppe     gekommen ?  

3. Woher sind Sie nach Hévíz gekommen ? ……………………………………………………………………….. 

4. Wieviel Tage verbringen Sie in Héviz?  

1 Tag      2-4 Tage              5-7 Tage                8-10 Tage            mehr als 10 Tage  

5. Wievielmal waren Sie zum Urlaub in Hévíz ? …………………………………………………………………. 

6. Was war Ihre Motivation nach Héviz zu kommen (kann mehrere Punkte markiert werden)? 

Genesung, Heilbehandlung        Aktive Erholung   Ärztliche Behandlung 
       (Wanderung,  Radfahren)                       (z.B. Zahnbehandlung)  

 Wegen des Ingrediens des    Wellness     Stadtrundfahrt   
Thermalwassers   

Erhohlung               Berufstourismus     Festival, Veranstaltung  
    
Kulturprogramm      gastronomische Erlebnisse   Besuch von Verwandten, 

Freunden   
Sonstig: ………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Ihre Unterkunft:     Privat (Pension,  Ferienheim)       2-3* Unterkunft  4-5* Unterkunft  

Touristenheim, Jugendhotel         Sonstig:…………………………………………………………………… 

8. Auswahlkriterien der Unterkunft: 

    Preis       Ort  Dienstleistungen  Wellness-Abteilung  Ärztliche Behandlungen  

    Sonstig:…………………………………………………………………………………………………………… 

9. Welche Badedienstleistungen nehmen Sie in Ihrem Urlaub in Anspruch 

Thermalbad, Thermalwasser   Schönheitsbehandlung, Massage  

           Wellness, Erlebniselemente   ärtzliche Behandlungen, Dienstleistungen, Diagnostik  

            keine  
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10. Wo nehmen Sie die oben erwähnten Dienstleistungen in Anspruch ? 

     ausschliesslich im Hotel   ausschliesslich im Stadtbad   in Beiden  

     keine von Beiden    anderswo (Privatklinik)  

 

11. Planen Sie Besuche von naheliegenden Ortschaften, wenn ja, mit welchem Zweck? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. An welchen Programmen außerhalb des Hotels nehmen Sie Teil, für welche Sehenswürdigkeiten haben Sie 

Interesse? 

1. kostenlose, lokale Sehenswürdigkeiten    11. Festivals,  Veranstaltungen   

2. kostenpflichtige, lokale Sehenswürdigkeiten    12. Wasser- und Kanutouren  

3. Museumbesuch      13. Tier-, Abenteuer-, Ökopark  

4. Stadtrundfahrt mit Führung     14. Sportprogramm (Tennis, Golf, Bowling)  

5. Stadtliche  Heil- und Wellnesbad    15. Rundflug (Heissluftballon, Drachenfliegen)  

6. Gastfreundschaft      16. Fahrrad-Verleih, Touren  

7. Gastronomie (Weinprobe)     17. Reiten, Reitschule,  Kutsche  

8. Stadtrundfahrt mit Dotto (elektrischer Kleinzug)  18. Extremsport (Gokart, Paintball)  

9. Marktbesuch      19. Kino, Freilichtkino  

10. Konzerte      20. Sommertheater-Vorstellung 

sonstig ……………………………………………………………………………………………………………….

 

13. Bitte, bewerten Sie die untenstehenden Faktoren in Hévíz auf der Skala von 1 bis 5! (1: sehr schlecht/gefällt 

mir überhaupt nicht, 2: schlecht/gefällt mir wenig, 3: es geht, 4: gut/gefällt mir, 5: sehr gut/gefällt mir sehr) 

 
 1 2 3 4 5 

  Anzahl der Touristen      
  Hygiene      
  Zusammensetzung der 

ausländischen Touristen 
     

Einkaufsmöglichkeiten      
  Preisniveau von Waren 

und Dienstleistungen 
     

 Unterhaltungs- und Ent-
spannungsmöglichkeiten  

     

 Möglichkeiten zum   
Sporttreiben 

     

  Qualität von 
Veranstaltungen und 
Festivals 

     

 Gastwirtschaft      

  1 2 3 4 5 
 Grund-Infrastruktur      
 öffentliche Sicherheit      
 Lärm      
 Rummüllen      
 Gedränge      
 Autoverkehr      
 Badestadt-Flair      
 geordnete Gemeindefläche      
 Gastfreundschaft      
 Zugänglichkeit      
 Qualität von Souveniren      
 Umwelt      
 Qualität des Heilwassers      
 Qualität Entwicklungen      

14. Welche ungarische Kurstädte haben Sie schon besucht? …………………………………………………. 

15. Welche ausländische Kurstädte haben Sie schon besucht? ………………………………………………. 

16. Welche ungarische Kurstadt ist Ihr Liebling? …………………………………………………………….. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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4. számú melléklet: Vendégköri kérdőív (Hévíz) – orosz nyelvű 
 
Адам Кёбли    № ……………… 
Печскией Университет                                                                            Место и время опроса: ……………… 
Аспирантура Географических Наук, 2017   
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Опрос гостей 

Заполняя нижеследующий опросный лист, Вы помагаете в научном сборе данных кандидата 

Аспирантуры Географических Наук Печского Университета Адама Кёбли. Тема Докторской 

диссертации: «Исследование возможностей комплексного развития самых популярных внутренних 

банных городов». 

Благодарю за помощь! 

Прошу обозначить галочкой или обвести Ваш ответ! 

1. Пол:    Женский       Мужской                          Возраст: ………лет  

2. С кем приехали?     Сам(а)      Со своей парой      С семьей      С друзьями      С группой  

3. Откуда приехали в Хейвиз? ……………………………………………………………………………… 

4. Ваш срок перебывания:    1 день      2-4 дня      5-7 дней      8 -10 дней     больше 10 дней  

5. В который раз отдыхаете в Хейвизе? …………………………………………………………………… 

6. Цель Вашего приезда в Хейвиз? (можно обозначить и больше вариантов)

Лечение, лечебные 
процедуры  

Исключительно из-за 
лечебного свойства воды     

Отдых       

Культурная программа      

Активный отдых (туры, 
велотуры)  

Велнес  

Профессиональный туризм      

Гастрономические наслаждения 
      

Спорт        

Медицинское вмешательство 
(напр. стоматология)  

Экскурсии по городу      

Фестивали, мероприятия  

Посещение родственников, 
друзей      

Прочее: …………………………………………………………………………………………………… 

7. Тип Вашего ночлега:   Частная недвижимость (пансионат, дом отдыха)      2-3 *-я гостиница       

4-5*-я гостиница         Туристический-,  молодежный хостел       Прочее: ……..……………….. 

8. По каким критериям выбирали Вы свой ночлег? (можно обозначить и больше вариантов)  

Цена    Расположение    Услуги     Велнес отдел     Лечебные процедуры    Программы       
Прочее: …………………………………………………………………………………………………… 

9. Какими банными услугами пользуетесь во время отдыха? 

Лечебные бани, лечебная вода  

Велнес, элементы наслаждения   

Никакими  

Косметические процедуры, массаж  

Медицинские процедуры, услуги, диагностика 

10. Где Вы пользуетесь с вышеперечисленными услугами?

Исключительно в гостинице               Исключительно в городской купальне              В обеих 

Ни в одной                                          Прочие городские услуги (часная клиника) 
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11. Планируете ли Вы посетить соседние населенные пункты, если да, то с какой целью? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

12. За переделами гостиницы в каких программах принимаете участие, какие достопримечательности 

привлекают Вас во время отдыха?  

1. Местные бесплатные 
достопримечательности   

2. Местные платные 
достопримечательности   

3. Посещение музеев  

4. Городской тур с 
местным гидом  

5. Городские велнес- и 
лечебные купальни 

6. Рестораны 

7. Гастрономические 
программы (дегустация 
вин) 

8. Городской 
туристический поезд, 
Дотто 

9. Посещение местного 
рынка 

10. Концерты 

11. Фестивали, 
мероприятия 

12. Водные туры, каноэ  

13. Тематический парк 
(парк зверей, 
приключений, эко) 

14. Спортивные программы 
(теннис, гольф, боулинг, 
и т.д.) 

15. Прогулочные полеты 
(воздушный шар, 
дельтаплан)  

16. Аренда велосипедов, 
туры 

17. Верховая езда, конюшни, 
кареты 

18. Экстремальный спорт 
(го-карт, пейнтбол) 

19. Кино, кино под 
открытым небом 

20. Летние театральные 
спектакли

Прочее:...……………………………………………………………………………………………………..  

13. Прошу оценить по пятибальной шкале следующие факторы Хейвиза! (1: очень плохо/очень не 

нравится, 2: умеренно плохо/не нравится, 3: нейтрально, 4: достаточно хорошо/нравится, 5: очень 

хорошо/очень нравится) 

 1 2 3 4 5 
 Число туристов      
 Чистота      
 Состав зарубежных 
гостей 

     

Покупательские 
возможности 

     

 Уровень цен товара и 
услуг 

     

 Возможности 
развлечения, отдыха 

     

Возможности заняться 
спортом 

     

 Качество мероприятий, 
фестивалей 

     

 Рестораны      
Основная 
инфраструктура 

     

Общественная 
безопасность 

     

  1 2 3 4 5 

Шум      
Замусоривание      
Переполненность      
Автомобильное 
движение 

     

Банное настроение 
города 

     

Чистота общественных 
мест 

     

Гостеприимство      
Доступность 
населенного пункта 

     

Качество сувениров      
Окружающая среда      
Качество лечебной 
воды 

     

Качество новых 
развитий 

     

14. В каких внутренних банных городах были Вы еще? ……………………………………………………. 

15. В каких зарубежных банных городах были Вы еще? …………………………………………………… 

16. Какой Ваш любимый венгерский или зарубежный банный город? …………………………………… 

 

Большое спасибо за сотрудничество! 
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5. számú melléklet: Szállodai interjúk kérdéssora 
 
Köbli Ádám  
Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola, 2017 
kobli@gamma.ttk.pte.hu 
____________________________________________________________________________________________________ 

Szállodai kutatás, szakmai interjú kérdéssor 

A kutatás eredményeit névtelenül, csak fürdővárosonként és kategóriákként (magánszálláshelyek; 3*-os és 

kevesebb; 4-5*-os hotel) elemzem. A kutatásban részt vevő települések: Bük, Gyula, Harkány, Hajdúszoboszló, 

Hévíz, Sárvár és Zalakaros. 

 

1. Szálláshely neve, kategóriája:  

2. Szálláshely dolgozóinak száma: ______fő 

3. A dolgozók hány százaléka lakik: 

- Harkányon: ______% 

- Siklósi járásban (Harkány kivételével): ______% 

- Egyéb településről jár be dolgozni: ______% 

4. Éttermi beszállítók hány százaléka: 

 - Harkányi cég: _______% 

- Siklósi járásbeli cég (Harkány kivételével): _______% 

- Egyéb cég: _______% 

5. A szállodai vendégéjszakák éves megoszlása: 

 - Belföldi vendégéjszaka: ______________ % 

 - Külföldi vendégéjszaka: ______________ % 

 - Top 3 küldő ország: _____________________________________________________________ 

 

6. Vannak kiemelt időszakok, amikor egy adott nemzet tagjai kimagasló számban érkeznek? 

7. Kérem, mutassa be röviden a vendégkör alakulásának folyamatát, változásait (a szálláshely történetében 

időben miként változott, trendek szerepe, Szép Kártya)!  

8. Van-e olyan programjuk (kulturális, egészségügyi, szociális, oktatási, stb.), amelyben a város 

önkormányzatával, a helyi lakossággal, a fürdővel vagy egyéb szervezettel működnek együtt? 

9. Mekkora szerepet kapnak a helyi termelők, bio élelmiszerek, Fair Trade termékek a szálláshely gasztronómia 

kínálatában? 
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10.  Az alábbi környezettudatos üzemeltetési tényezők közül melyik jellemző a szálláshelyükre? Található 

ezeken kívül olyan, fenntartható, öko- és energiatudatos fejlesztés, építészeti megoldás, vagy üzemeltetési 

program a szálláshelyen, amire büszkék?  

• A menedzsment és a dolgozók kapnak környezetvédelmi oktatást 

• A szálláshelynek van környezetvédelmi programja 

• Környezetbarát közlekedési eszközöket ajánlanak a vendégnek 

• Alkalmaznak hővisszanyerős megoldást, például: Hulladékhő hasznosítás / Hővisszanyerés melegvizes 
rendszereken / Termálvíz hőhasznosítás, stb. 

• Megújuló energiaforrást használnak - Ha igen, mit? 

• Víztakarékos csaptelepeket/ víztakarékos zuhanyfejeket/ víztakarékos WC tartályokat használnak 

• Vendégtörölköző/ágynemű csere a vendég kérése alapján 

• Csapadékvíz hasznosítása jellemző 

• "Szürkevíz" hasznosítása jellemző (használt ivóvíz, de nem szennyvíz) 

• Szelektív hulladékgyűjtés jellemző 

• A keletkezett hulladék mennyiségét újrahasznosítással csökkentik 

• Környezetvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező, illetve környezetbarát tisztítószert, vegyszert használnak 

• Energiatakarékos, alacsony károsanyag kibocsátású berendezések használata 

• Fenntarthatóság fogalma szerepel a honlapon, kiadványokon 

Egyéb:…………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Miként jelenik meg a szálláshely tevékenységi köreiben a CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás), 

hogyan támogatják a helyi közösséget, terveznek-e új helyi befektetéseket?   

 

12. Mi a legfontosabb jövőben megvalósítandó céljuk? Kérem, mutassa be röviden a szálláshely jövőképét, a 

tervezett fejlesztéseket, piaci terveket!  

 

 

Segítő közreműködését nagyon köszönöm!
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