
 

Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Fürdők és az egészségturizmus 
közgazdaságtana 

Hustiné, dr.Béres Klára 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Fürdők és az egészségturizmus közgazdaságtana 
Hustiné, dr.Béres Klára 

Publication date 2011 
Szerzői jog © 2011 Szent István Egyetem 

Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva, 

 



   

 iii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tartalom 

Bevezetés  ...........................................................................................................................................  iv 
I. Egészségturizmus, gyógyturizmus, wellness-turizmus kialakulása, fejlődése és fogalmi rendszere  1 

1. Az egészségturizmus kialakulása és alapvető fogalmai  ........................................................  2 
2. Az egészségturizmus alrendszerei  .........................................................................................  9 

II. Az egészség, egészségügy és a közgazdaságtan  ..........................................................................  18 
3. A közgazdaságtan piacgazdasági összefüggéseinek sajátosságai az egészségügy területén   19 

III. Egészségturizmus piaca (kereslet-kínálat összefüggései)  ...........................................................  29 
4. Az egészségturisztikai piac keresleti-kínálati oldala  ...........................................................  30 
5. Rugalmasság, piaci egyensúly .............................................................................................  41 

IV. Egészségturizmus piacának kínálati oldala   ...............................................................................  47 
6. Az egészségturizmus piacszerkezete  ...................................................................................  48 
7. Maximális profit megszerzésének összefüggései   ...............................................................  54 
8. Árdiszkrimináció  .................................................................................................................  61 

V. Az egészségturizmus makrogazdasági jelentősége  ......................................................................  68 
9. Az egészségturizmus makrogazdasági jelentősége és multiplikatív hatása .........................  69 

VI. Turisztikai trendek, megatrendek  ...............................................................................................  84 
10. Az egészségturizmus jövője  ..............................................................................................  85 

Irodalomjegyzék  .............................................................................................................................  xcii 
 Fogalomtár   ...................................................................................................................................  xciv 



   

 iv  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Bevezetés 

A közgazdaságtudomány a döntések és a választások tudománya a szűkösség viszonyai mellett. Nyilvánvalóan 

ezzel a meghatározással már találkozott korábbi egyetemi, főiskolai tanulmányai során. Tananyagunk 

• egyrészt a meglévő elméleti közgazdasági ismereteire kíván támaszkodni, 

• másrészt be szeretné mutatni, hogy a megtanult összefüggések, törvényszerűségek miként érvényesülnek a 

gazdaság egy részterületén, azaz az egészségturizmusnál. 

Tekintettel arra, hogy a tananyag terjedelmi keretei határt szabnak a témakör kifejtésénél, ezért a közgazdasági 

elemzésünk nem lesz teljes körű. Néhány fontos összefüggésrendszert szeretnénk kiemelni, melyek az Ön 

szemléletének formálásánál és későbbi munkája során hasznosak lehetnek. 

A tananyag legfőbb célja megismertetni az érdeklődőket azzal, hogy a mikroökonómiai elméletek és 

koncepciók hogyan alkalmazhatók a fogyasztók, a vállalkozások, és az állam egészség és egészségügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseinek elemzésére. 

A tananyag 

• bemutatja azt a gazdasági környezetet, amelyben az egészségturizmus működik, 

• megismerteti Önt a közgazdasági elemzés lehetséges eszközeivel, azok előnyeivel és felhasználásuk 

korlátaival, 

• foglalkozik a mikroökonómiai idő egészségszolgáltatásokat érintő problémájával, 

• tárgyalja a megelőzés, betegség és gyógyítás költség hozam viszonyainak elemzését, 

• bemutatja az egészségturizmus jövőbeli kilátásait. 

A jegyzet áttanulmányozása után, Ön képes lesz bemutatni a főbb közgazdasági összefüggések (kereslet-

kínálat, piacszerkezetek, maximális profit meghatározás feltételrendszere, multiplikátor hatásfolyamata) 

speciális érvényesülését a gazdaság egy nagyon dinamikusan fejlődő, a jövő húzóágazataként nyilvántartott 

szolgáltatási szférájának, az egészségturizmusnak a területén. 

Amennyiben jelen tananyagon kívül az egészségturizmus témaköréből különböző forrásanyagokhoz szeretne 

jutni, akkor a gyógyturizmus szóra kattintva elérheti azokat a világhálón. 
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I. rész - Egészségturizmus, 
gyógyturizmus, wellness-turizmus 
kialakulása, fejlődése és fogalmi 

rendszere 

Bevezető 

Ahhoz, hogy a gazdaság adott területét elemezni tudjuk, annak kialakulását, és alapvető fogalmi rendszerét 

ismernünk kell. Ezért elengedhetetlen, hogy foglalkozzunk az egészségturizmus kialakulási, fejlődési 

folyamatával. 

E folyamat kialakulását és fejlődésének főbb mozzanatait teljes részletességgel nem tudjuk bemutatni, csupán az 

egyes fázisokat ismertetjük. A fejlődési folyamat során új „fogalmak” jelentek meg ezen a területen. A közös 

nevező megtalálása végett elengedhetetlen, hogy ezen fogalmak jelentéstartalmát egyértelműen tisztázzuk. 

Ebből következően e témakör célja 

• bemutatni, hogy miként alakult ki az egészségturizmus és melyek az alrendszerei, 

• elmagyarázni az egészségturizmus egyes részterületeihez kapcsolódó fogalmak főbb jellemzőit. 

Amennyiben Önnek sikerült feldolgoznia ezt a tananyagrészt, akkor képes lesz arra, hogy 

• bemutassa az egészségturizmus kialakulási folyamatát, 

• összehasonlítsa az egészségturizmus egyes részterületeit, 

• meghatározza, milyen kapcsolatban van az egészség és a turizmus az egészségturizmus keretében. 
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1. fejezet - Az egészségturizmus 
kialakulása és alapvető fogalmai 

Bevezető 

Az egészségturizmus a turisztikai szolgáltatások és az egészségügyi szolgáltatások meghatározott rendszerét 

jelenti. Az egyes szolgáltatásoknál a turisztikai jelleg, míg másoknál az egészségügyi jelleg a meghatározó. 

Az első tanulási egység célja, hogy az olvasója megismerje: 

• az egészségturizmus fejlődési folyamatát, 

• az egészség és a wellness fogalmak jelentéstartalmát. 

A tanulási egység feldolgozása után Ön képes lesz: 

• példákat hozni az egészségturizmus fogalmának különböző meghatározására, 

• összehasonlítani, hogy az egyes országokban mely tevékenységeket sorolják az egészség és a wellness 

keretébe. 

Mottó: 

Egy város csak akkor lehet tökéletes, ha van fürdője. 

(Abu Sir in Lee, 2004) 

Az egészségturizmus történelmi előzményei 

A modern kori egészség- és wellness központok látogatói közül sokan egyáltalán nincsenek tisztában az általuk 

igénybe vett kezelés kulturális gyökereivel. Adott esetben fogalmuk sincs arról, hogy 

• Az indiai ájurvédikus technikák eredete i. e. 5000-re nyúlik vissza. 

• Az ókori Egyiptomban a nők már i. e. 3000-ben a maiakhoz hasonló kozmetikai szereket használtak. 

• A kínai orvoslásról szóló legkorábbi írások i. e. 1000-ből származnak, a nyugati társadalmakban viszont a 

kínai orvostudományt „új" és egzotikus dolognak tartják. 

• A legkorábbi utalás a varázslatos gyógyhatású vizekre hozzávetőleg i. e. 1700-ból, a természetes gyógyítás 

prófétájától, Hippokratésztól származik, aki szerint: „... végtére is még mindig a víz a legjobb". 

• A fürdőkultúra legrégebbi bizonyítékára az Indus folyó menti völgyekben akadtak, amelynek ősi 

kultúrájában már megtalálhatóak voltak a vizes csatornák, a fürdőszobák és a fürdőmedencék. 

• A perzsák (i. e. 600-300) már használták a gőz- és iszapfürdőt. 

• A zsidók i. e. 200-ban a Holt-tenger vizében megmártózva bevezették a rituális megtisztulás egyik formáját. 

• A thaiföldiek (akkori nevükön sziámiak) már i. e. 100-ban is alkalmazták a masszázst. 

• A Római Birodalomból a fürdők hihetetlen öröksége maradt ránk. A „therme" szó akkoriban az előkelő 

szabadidős létesítményeket jelentette, míg a „balnea" elnevezés az egyszerű és többnyire gyógyító céllal 

látogatott fürdőkre utalt. 

• A török birodalom i. sz. 800 körül építette fel törökfürdőit, amelyeket 1200-ban keresztes hadjárataik során 

a brit lovagok is kipróbáltak. 

• A Balti-tenger mentén Finnországban már i. sz. 1000-ben megjelentek az első szaunák. 
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• A XIV. században az olaszországi Bormie fürdőiben volt először zuhany, s nagyjából ugyanerre az időszakra 

tehető a közép-európai meleg vizes források felfedezése is (például: Magyarországon Budán és a 

németországi Carlsbadban, amely ma Karlovy Vary néven a Cseh Köztársaságban található). 

• Európában a reneszánsz korában (XVI. század) fellendülésnek indult a balneoterápia. Különösen 

Olaszországban, ahol híres kénes források (például: Abanóban) és iszapfürdők voltak (például: Paduában, 

Luccában és Caldieróban). Az első európai spa katalógust 1553-ban Velencében nyomtatták, és több mint 200 

spa szerepelt benne. 

• A modern masszázstechnikák elsősorban a kora XIX. századi Svédországban indultak fejlődésnek. 

• A XIX. század fordulóján az útikalauzok a levegő és a nap erejével gyógyító kúrákat reklámozták szerte az 

egész világon, köztük a Karib-tenger mentén fekvő üdülőhelyeken, Észak-Afrikában, valamint Európa és 

Oroszország spáiban. A felsőbb osztályok körében egyre nagyobb lelkesedés élt az egészség és a testmozgás 

iránt, ami hozzájárult az aktív turizmus népszerűségéhez. 

A XX. században új ágak, új profilok jelentek meg. A gyógytényezőre alapozott gyógyhelyek átalakultak a 

technológiai fejlődés, az orvostudomány fejlődésének következményeként. Ezen „gyógyhelyeken” egészségügyi 

szolgáltatásokat is nyújtanak illetve megjelentek a wellness szolgáltatások is. 

Az egészségturizmus jellemzői 

Az egészségturizmusról elmondható: 

• Az orvosi szolgáltatásokra épülő gyógyturizmus a világ egyik legdinamikusabban fejlődő üzletága. 

• 2006-ban az egészségturizmus világpiacát szakértők (McKinsey and Co.) 60 milliárd dollárra becsülték, 

2012-re ez 100 milliárd dollárra növekedhet. 

• Egyes (zömmel távol-keleti) országok erre iparszerűen álltak rá. 

• A gyógyturizmus a turizmusnak az az ága, ahol a legmagasabb az egy vendégéjszakára jutó fajlagos költés 

(bár a zöme nem a hagyományos turisztikai infrastruktúrában realizálódik). 

• A piac felosztása a vége felé tart, telítődik, sok országban komoly központi támogatást kap a terület. 

Az „egészségturizmus"-nak (health tourism) számtalan meghatározása ismert. 

• 1973-ban a Turisztikai Szervezetek Nemzetközi Uniója úgy fogalmazott, hogy az egészségturizmus nem 

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

hasznosító egészségügyi létesítmények kiaknázása". 

• Másik meghatározás szerint egészségturizmusról beszélhetünk, ha „egy turisztikai létesítmény (például 

szálloda) vagy turisztikai célpont meglévő szépsége mellett egészségügyi szolgáltatásait és létesítményeit is 

céltudatosan reklámozva igyekszik odavonzani a turistákat. Eme egészségügyi szolgáltatások körébe 

beletartozhat az üdülő vagy a szálloda saját szakképzett orvosai és ápolói által végzett orvosi vizsgálat, 

speciális diéta, akupunktúra, transzvitális injekció, vitaminkoktél-bevitel, különböző betegségek, például 

ízületi gyulladás speciális orvosi kezelése és a gyógynövény-készítményekre épülő kezelés”. (Goodrich és 

Goodrich (1987)) 

• Az egészségturizmus úgy is definiálható, mint „...egyfajta kimozdulás otthonról, amelynek elsődleges célja az 

egészség megőrzése, s amelyre szabadidős környezetben kerül sor". (Hall 1992) 

Egészségturizmus meghatározása 

Egyes szakmai meghatározások a test-szellem-lélek megközelítéssel nem foglalkoznak, noha ez is fontos 

szerepet játszik a wellness turizmus definiálásában. 

• A német, osztrák és svájci kutatók és gyakorlati szakemberek jól felismerhetően különbséget tesznek az 

egészség és a wellness között. E felfogás szerint a wellness turizmus az egészségturizmus alegysége, és 

különbséget kell tenni a gyógyulni vágyó turisták és általában a wellness lehetőségeket kereső turisták között. 

(Müller és Kaufmann (2000)) 
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• Dunn (1959) szerint, aki orvosként az elsők között beszélt a „wellness" filozófiájáról, ez olyan egészségi 

állapotot jelent, amely magába foglalja az általános jólét érzését, és az embert a test, a szellem és a lélek 

egységének tekinti. Az életmód és az egészségünk iránt viselt felelősség kiemelkedő szerepet játszik a jobb 

életminőség megteremtésében. 

• Müller és Kaufmann (2000) a következőképpen definiálja a wellness turizmust: „Olyan emberek utazáshoz 

fűződő kapcsolatainak és egyéb jelenségek összessége, akiknek elsődleges céljuk az egészség megőrzése 

vagy javítása. Erre szakosodott hotelben szállnak meg, ahol megfelelő szakmai hozzáértésre és egyéni 

gondoskodásra lelnek. Széles körű szolgáltatáscsomagot vesznek igénybe, amelybe beletartozik a 

fitnesz/szépségápolás, az egészséges táplálkozás/diéta, a pihenés/meditáció, valamint a szellemi 

tevékenység/oktatás.” 

• Németországban nagy hangsúlyt kap az ún. „medical wellness", amelynek célja az egészség (gyógyulás) és a 

wellness fogalmainak összekapcsolása. A Német Wellness-szövetség, a Deutscher Wellness Verband (2008) 

definíciója szerint ez a „magatartásorvoslás" egy formája, amely során a páciens szakképzett gyógyítók 

segítségével meghatározott módon változtat életmódján annak érdekében, hogy az optimális wellness szintjét 

elérje. Ez a koncepció az egészség és a wellness „demokratizálására" törekszik abban az értelemben, hogy 

nem csupán néhány kiváltságos, tehetős ember számára teszi hozzáférhetővé a wellnesst, akik megengedhetik 

maguknak, hogy luxus spá-kat, szállodákat és klinikákat keressenek fel, hanem tömegek számára. 

• Egyes szakemberek szerint a „wellness" szó az Egészségügyi Világszervezet (1948) „well-being" azaz jólét 

és a későbbi (1950-es évekbeli) „fit-ness" fogalmak összeolvadásából keletkezett. Az utóbbi években a 

„medical wellness" kifejezés állt a német egészségügyi és wellness fejlesztések középpontjában, ám 

Nahrstedt (2008) úgy véli, ezzel nem érhető el a komplett jólét célja, míg a „kulturális wellness" fogalma a 

„wellness oktatással" párosulva elvezet bennünket a „magas szintű wellness" egy változatáig. Ez jóval 

holisztikusabb megközelítés, amely szerint egyensúlyba kell hozni a testet, a szellemet és a lelket a társas 

környezettel, a kultúrával és a spiritualitással. 

Míg az egészségturizmusban fontos szerephez jut a gyógyászati tevékenység, a wellness turizmus legtöbb 

formájában hiányzik az orvosi vagy gyógyászati dimenzió. 

Az egészséges emberek esetében a wellness fő célja a megelőzés, míg a kezelésre vágyó turisták szeretnének 

meggyógyulni és betegségükből felépülni. Ennek leggyakoribb eszköze a gyógyvíz és a klíma, de az 

egészségturizmusba a testi problémák mellett egyre inkább a szellemi és lelki gondok is beletartoznak. Így 

az egészség és a wellness definíciója kezd egyre összetettebbé és egyre hasonlóbbá válni. 

Wellness szó jelentéstartalma 

 

1. táblázat: Wellness szó nyelvi szempontból való értelmezése, használata. (Forrás: saját összeállítás) 
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Az 1. táblázatban látható, hogy több nyelvben nincs adekvát fordítása a wellness szónak, így maga a wellness 

szó használatos. 

A terminológiától függetlenül az egészség és wellness fogalmak is különböző dolgot jelentenek különböző 

országokban és kultúrákban. 

2. táblázat: Az egészség, wellness fogalmak jelentéstartalma (mint az egészségturizmus „terméke”). Forrás: saját 

összeállítás 
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Összefoglalás 

Az első tanulási egység áttanulmányozása után megállapíthatjuk: 

• Már i.e. 5000-től megkezdődött az egészségmegőrzés,- védelem nemzetközi fejlődése. 

• Az ókori egyiptomiaknál a fürdőzés nagy jelentőséggel bírt. 

• A görögök és a rómaiak termál- és gyógyfürdőket építettek, fitneszprogramot dolgoztak ki, s a betegségek 

meggyógyításában bízva felkeresték a jósdákat. 

• Az arabok gőzfürdőket építettek. 

• A gyógyfürdőzésnek, a tengeri fürdőzésnek jelentős hagyományai vannak Európában. 

• Az utazás jelentős szerepet játszott az üdülőhelyek fejlődésében. 
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• A XX. századig az egészségturizmus elterjedtsége meglehetősen korlátozott volt. Ráutaló jelek, bizonyítékok 

vannak arra, hogy egészségük érdekében egyesek már a római korban, sőt korábban is vállalták az utazás 

fáradalmait. 

• A wellness a hosszú, egészséges és aktív élet iránti elkötelezettséget, egészségtudatos életmódot jelent. 

• Wellness egyik legfontosabb elve, hogy a betegségek megelőzése jóval fontosabb, mint a gyógyításuk 

• A wellness holisztikus, tehát átfogó értelemben foglalkozik az ember egészségével és feltételezi, hogy a 

személy önmaga is aktívan részt vesz egészsége megőrzésében, a betegségek megelőzésében és nem hagyja 

az egészet, például a gyógyszerekre. 

Mit remélhetünk a wellnesstől? 

• Javul a testi erőnlét, a fizikai kondíció és állóképesség. 

• Tovább megőrizhető a szellemi erőnlét és rugalmasság. 

• Fokozódik a lelki tűrőképesség, javul a stresszel szembeni ellenállás. 

• Optimistább, reménytelibb életszemlélet formálódik ki. 

• Lassulnak az öregedési folyamatok. 

• Összességében kiegyensúlyozottabb, magunkkal és a világgal harmonikusabb életet élhetünk. 

Tudja-e (avagy érdekességek a fürdőzés területéről)? 

A római fürdőzési élmény részei 

• Előtte lehetőleg sportolj vagy végezz testedzést! 

• Lépj be a tepidáriumba, és kezdetét veszi a kezelés! 

• A bőrpuhító olajos masszázst követően pihenj egy kicsit! 

• Menj be a laconiumba, ahol elkezdődik a méregtelenítés folyamata! 

• A testradírozás során távolítsd el az elhalt bőrréteget, és ezzel készítsd elő a testet az élénkítő masszázsra! 

• Menj be a caldariumba, és lazíts! 

• Mártózz meg egy hideg vizű medencében, hogy bezáruljanak a bőr pórusai! Ezzel pezsdítsd fel a test 

vérkeringését! 

• Pihenj és olvass egy olvasóteremben vagy egy csöndes helyiségben! 

Videók: 

Fürdővárost építünk 

Marczibányi tér 

A fürdő 

Kültéri gyógymedence 

Gyulai Várfürdő 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. feladat: Nevezze meg, hogy az egyes földrajzi területeken az ókortól a XX. századig milyen egészségügyi 

állapotot javító, karbantartó szolgáltatások terjedtek el! 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3839,Furdok_es_az_egeszsegturizmus_kozgazdasagtana_I.
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3840,Furdok_es_az_egeszsegturizmus_kozgazdasagtana_II.
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3841,Furdok_es_az_egeszsegturizmus_kozgazdasagtana_III.
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3842,Furdok_es_az_egeszsegturizmus_kozgazdasagtana_IV.
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3844,Furdok_es_az_egeszsegturizmus_kozgazdasagtana_V.
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2. feladat: Definiálja az egészségturizmus fogalmát! 

3. feladat: Soroljon fel olyan tevékenységeket, melyek szoros kapcsolatban állnak az egészségéggel és a 

wellnesszel! 
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2. fejezet - Az egészségturizmus 
alrendszerei 

Bevezető 

A XX. században a tömegturizmus megjelenésével az egészségturizmus folyamatos fejlődése ellenére egy időre 

vesztett részesedéséből, de napjainkra visszanyerte a turizmuson belüli vezető szerepét. Az elmúlt évtizedekben 

egyre inkább értékké vált az egészség, a test és a lélek jó karbantartása. A modern világban ez az érték 

összekapcsolódik a sikeresség fogalmával is. Sikeresek lehetünk 

• a munkánkban, 

• a környezetünkben és 

• a magánéletünkben is, ha egészségesek, ápoltak, fittek tudunk maradni. 

A modern ember egyre többet hajlandó áldozni erre, és hajlandó eltölteni egy hetet sportos, aktív, de egyben 

relaxáló, egészséges körülmények között. A fentiek magyarázzák az egészségturizmus növekvő sikerét a 

turizmus ágazaton belül. 

A modern egészségturizmus legfőbb trendje a komplexitás. Ma már az egészségturizmus nem elsősorban a 

vízről és a vízhez kapcsolódó klasszikus kezelésekről szól, hanem az adott igényhez, problémához tartozó 

komplex megoldás-csomagokról, melyek elsősorban terapeuták által végzett kezeléseket tartalmaznak. 

Ebben a tanulási egységben alapvető cél: 

• elmagyarázni az egészségturizmus keretébe tartozó szolgáltatások kapcsolatrendszerét, 

• jellemezni az egészségturizmus szolgáltatásainak célcsoportjait és az egyes szolgáltatások (medical turizmus, 

spa, medical wellness, wellness turizmus ) jellemzőit, 

• feltárni, hogy az egészségturizmus keretében a turizmus mely területeken kapcsolódik az egészségüggyel. 

A tananyagrész áttanulmányozás után Ön képes lesz: 

• összehasonlítani az egészségturizmus egyes szolgáltatásait igénybevevő célcsoportokat, 

• jellemezni és összehasonlítani az egészségturizmus egyes részeinek szolgáltatatásait, 

• összehasonlítani, a „spa” fogalom európai és USA - beli értelmezését. 

• példákat hozni arra, hogy az egészség és a turizmus mely területeken kapcsolódik egymáshoz az 

egészségturizmus keretében. 

Mottó: 

Az ember egészsége a testi, lelki és szellemi harmónia megteremtésétől, illetve megtartásától függ. 

Egészségturizmus típusai 
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1. ábra: Egészségturizmus válfajai (egészségipar és egészség szolgáltatások). (Forrás: Smith-Puczkó) 

Az 1. ábrán látható, hogy az egészségturizmus két fő részre tagolható, a wellnessre és a gyógyturizmusra. E két 

részterületben van átfedés, kialakult a wellness és a gyógyszolgáltatások ötvözeteként a medical wellness. 

Gyógyturizmus 

Célcsoport: krónikus betegség(ek)ben szenvedő, vagy fájdalma enyhítésére vágyó vendég. 

A gyógyturizmus fő motívuma a gyógyulás, a rehabilitáció. 

A szolgáltatások jellemzői: 

• Nem sürgősségi ellátásra szoruló beteg emberek elsődlegesen egészségügyi kezeléseket igényelnek, de 

szabad idejükben turisztikai szolgáltatásokat is igénybe vesznek. 

• A tipikusan természeti gyógytényezőre (gyógyvíz, gyógybarlang, gyógyiszap, mikroklíma) épülő gyógyászati 

és turisztikai szolgáltatások között a fő hangsúly a gyógyászatra helyeződik, amelyeket kiegészítenek a 

turisztikai szolgáltatások és vonzerők. 

• Magyarországon és külföldön egyaránt általában orvosi rendelvényre, többnyire támogatás formájában veszik 

igénybe a vendégek az adott szolgáltatásokat, de egyre jelentősebb a saját finanszírozás is. Az arány a 

jövőben az önfinanszírozás irányába fog eltolódni az állami biztosítók kivonulásával és a magánbiztosítók 

markáns megjelenésével. 

• Ide sorolható az ún. medical turizmus, mely kiterjed a nem gyógyhelyi jellegű kezelésekre, úgymint műtétek, 

fogászati, szépészeti-plasztikai, lézeres beavatkozások, de csak és kizárólag akkor tartoznak ebbe a 

kategóriába, amennyiben turisztikai szolgáltatások igénybevételével párosulnak. 

Medical (gyógyászati) turizmus 

Célcsoport: orvosi szolgáltatások igénybevétele céljából érkező, az adott településen vendégéjszakát és a 

kezelések között turisztikai költést generáló turista. Leginkább a határmenti és az országhatáron túlról jól 

megközelíthető, frekventált helyen lévő orvosi szolgáltatásokat vesz igénybe ez a vendégkör és nem a 

gyógyvízen alapuló egészségjavulás céljával érkezik. Az ilyen igényekre épült szolgáltatási kör ma 

Magyarországon a fogorvosi, szemészeti/optikai és plasztikai sebészeti beavatkozásokra koncentrál. 

Spa 
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A "spa" kifejezés használata egyre inkább terjed a nemzetközi egészségturizmusban. A spa egészség-szolgáltató 

központot jelent, de országonként más-más tartalmat tulajdonítanak neki: 

• Észak-Európa (Finnország, Izland): meleg vizes élményfürdő. 

• Közép-Európa: gyógyászati szolgáltatásokat kínáló termálfürdő. 

• USA, Ázsia: fizikai és mentális felfrissülést nyújtó szolgáltató fürdő, akár termálvíz hiánya mellett is. 

A spa élmény "4 R"-je a következő: 

 

 

A Nemzetközi Spa Szövetség által kialakított tipológiát is figyelembe véve a következő típusú spa-k 

különböztethetőek meg: 

• Klub Spa - olyan létesítmény, amely elsődlegesen fitnesz szolgáltatásokat nyújt, amellett pedig spa 

kezeléseket is kínál napi használók számára. 

• Cruise Spa - tengerjáró hajón kialakított spa létesítmény, amely spa kezeléseket, wellness és fitnesz 

programokat és egészséges, könnyű ételválasztékot kínál. 

• Napi Spa - olyan szépség-, fitnesz és wellness programokat kínáló létesítmény, ahol nincs lehetőség szállás 

igénybe vételére, a kezelések időtartama egy órától egy napig terjedhet. 

• Spa Hotel- szállodai elszállásolást és rendszerint többnapos, a testi-lelki-szellemi egyensúlyt biztosító, "all 

inclusive" programokat kínáló spa. 
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• Holisztikus Spa - alternatív gyógykezeléseket és étkezést (például vegetáriánus vagy makrobiotikus konyhát) 

kínáló spa, amelynek célja a vendégek tudatállapotának kedvező irányba történő befolyásolása. 

• Gyógyászati Spa - hagyományos és kiegészítő gyógy- és egészségmegőrző kezeléseket, valamint egyéb spa 

szolgáltatásokat kínáló létesítmény, amely egészségügyi intézményeket is magába foglalhat. 

• Fürdő - természetes, helyben található ásványvízre, termálvízre, gyógyvízre vagy tengervízre épülő spa, 

amely hidroterápiás kezeléseket kínál a vendégei számára. 

• Spa üdülőhely - a civilizációtól rendszerint távol, gyönyörű természeti környezetben található, "all inclusive" 

ellátást kínáló üdülőhely, amely wellness szolgáltatások és programok széles körét nyújtja vendégei számára 

• Sport/kaland spa - spa szolgáltatásokat, valamint speciális sportprogramokat kínáló létesítmény, a 

sportszolgáltatások köre a golftól a síelésen és a horgászaton keresztül például a maratoni futásra való 

felkészítésig terjedhet. 

• Strukturált spa - szigorú szabályokkal rendelkező létesítmény, amely lehetővé teszi vendégei számára 

valamilyen meghatározott cél (például fogyás, dohányzásról való leszokás) elérését. 

A spa fogalma Európában és az Egyesült Államokban 

Napjaikban jelentős különbségek figyelhetők meg a spa fogalmának európai és amerikai értelmezése között. A 

hagyományos európai megközelítés alapján a spa voltaképpen egy gyógyfürdő, ahol a víz gyógyító erejét 

felhasználva, hidroterápiával, balneoterápiával vagy thalassoterápiával a vendégeket kigyógyítják betegségükből 

vagy segítik őket egészségük megőrzésében. 

Ebből következően Európában a hagyományos gyógyfürdők működését a legtöbb országban az állam 

finanszírozta/finanszírozza, hiszen ezek a létesítmények legalább annyira - ha nem jobban - az egészségügyi 

ellátás összetevői, mint amennyiben a turisztikai szektorhoz tartoznak. Ezen szektor fenntartása nagymértékben 

függ az orvosok által felírt, valamint az állam vagy a magán egészségbiztosítók által finanszírozott kezelésektől. 

Az Egyesült Államokban a spa fogalma olyan létesítményt takar, ahol a szolgáltatások célja elsősorban a 

vendégek testi, lelki, szellemi jólétének, egyensúlyának megteremtése, 

• megfelelő táplálkozás, testmozgás, jóga, 

• szépségkezelések, testkezelések, 

• sporttevékenységek vagy például meditáció segítségével. 

Az amerikai spa-k a kezdet kezdetétől egészséges fogyasztókat vonzottak, így az egészségügynek, illetve az 

orvosoknak az amerikai spa mozgalomban nem volt kiemelkedő szerepük. 

Mind az európai, mind pedig az amerikai piaci változásokat megfigyelve megállapítható az, hogy lassú 

közeledés tapasztalható az európai gyógyfürdők és gyógyhelyek, valamint az amerikai spa-k orientációjában, 

szolgáltatás kínálatában. 

• Az amerikai spa szektor fokozatosan egyre inkább egészség-orientálttá válik. A hagyományos nyugati 

orvoslás módszereinek alkalmazásán túl távol-keleti vagy észak-amerikai ősi gyógymódok hasznosítását is 

végzik. 

• Az európai egészségturisztikai kínálatban pedig egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a szépségkezelések vagy 

a fitnesz programok. A klasszikus európai gyógyfürdők hatalmas erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, 

hogy fenntartsák versenyképességüket. A hagyományos image újrapozícionálásának lehetőségei között 

szerepel az örökségértékként, "élő múzeumként" való megőrzés, vagy a wellness desztinációként való 

újjáélesztés, továbbfejlesztés. 

A két folyamat egy irányba mutat: a közeledés eredményeképpen mind Európában, mind pedig az Egyesült 

Államokban a wellness-orientáció erősödik. 

Magyarországon a spa kifejezést a nemzetközi alkalmazhatósága miatt használják, mivel az angol 

nyelvterületeken nem ismerik a health tourism fogalom tartalmát. 
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Így minden, a látogatók fizikai, biológiai és mentális jobbulását célzó szolgáltató helyet idegen nyelven spa-nak 

hívunk. Minden olyan létesítményt magába foglal, amely a vendégeket megnyugtatja, felélénkíti, meggyógyítja, 

egészségesebbé, fiatalabbá, szebbé és kiegyensúlyozottabbá teszi. 

Medical wellness 

Célcsoport: betegségekben szenvedő és/vagy betegséget orvos-szakmai alapon megelőzni kívánó vendég. 

A medical wellness jellemzői: 

• A legújabb trendek egyike az egészségturizmusban, mely ötvözi az orvostudományt és a wellnesst, irányt 

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

gyógy- és a wellness-turizmus ötvözeteként fogható fel. 

• Az irányzat a németországi igény megfogalmazódása nyomán alakult ki. A wellness-szolgáltatások 

minőségbiztosítását orvosi háttérrel kívánták alátámasztani. Így sikerült garantálni az egységes szolgáltatás 

színvonalat. 

• Alapvető fontosságot tulajdonít a vendégek előzetes állapotfelmérésének, ennek megfelelően az egyénileg 

leginkább ajánlott szolgáltatások kiválasztásának és az egészséges életmódhoz kapcsolódó tájékoztatásnak. 

• A hangsúly a tényleges megelőzésre, illetve gyógyításra helyeződik, és nem csupán hangzatos szavakra. 

• A Wellness profil olyan specializálódott szolgáltatás kínálat a különböző wellness létesítményekben, ahol a 

wellness mellé valamilyen funkció társul, mely különlegessé teszi a szolgáltatót, és ezáltal a szolgáltatása 

egyedi értékesítésű termékként jeleníthető meg a piacon. Ilyen szolgáltatások lehetnek: 

 

Wellness turizmus 

Célcsoport: egészséges vendégek, akiknek célja a feltöltődés, kényeztetés, beauty szolgáltatások igénybevétele, 

elsősorban az egészségmegőrzés érdekében. 

A wellness-turizmus jellemzői: 

• Célja az egészségmegőrzés, amelynek során az egészséges emberek szabad idejükben, saját költségükön vagy 

kiegészítő/magánbiztosítók finanszírozásával egészségügyi elemeket is tartalmazó turisztikai 

szolgáltatáscsomagot vesznek igénybe. 

• A wellness szolgáltatók a vendégek számára vonzó környezetben, szórakoztató módon, komplex egészség-

megőrzési, prevenciós programot kínálnak, ugyanakkor lehetőséget nyújtanak az egészséggel kapcsolatos 

tudás megszerzésére. 
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• A wellness turizmus vendégei számára fontos az egészség átfogóan értelmezett (mentális, fizikai, biológiai) 

összhangjának megteremtése, megőrzése. Mindez az életstílus megváltoztatásával, a betegség megelőzésével, 

és az egészség megőrzésével áll összefüggésben. A programokon való önkéntes részvétel jellemző, 

ugyanakkor nem egy konkrét egészségügyi probléma kiküszöbölésén van a hangsúly. 

• Megkülönböztetünk aktív (sport) és passzív (szépségprogramok) wellness-t. Jellemző a wellness 

szolgáltatóknál is az ágazaton belüli specializáció, melyeket wellness profiloknak neveznek 

Sajnálatos módon az optimális egészség egyik fő korlátja az életmód és a vakáció szempontjából az idő- és a 

pénzhiány. Ironikus módon az egészség megőrzése sok időbe és pénzbe kerül, s az emberek gyakran nem 

engedhetik meg maguknak ezt a luxust. Ám az is lényeges, hogy felismerjék, életük különböző szakaszaiban 

személyiségük mely aspektusára szükséges figyelmet fordítaniuk. Vannak időszakok, amikor a fizikai test 

igényel nagyobb figyelmet (például betegség esetén vagy felépülés közben), máskor pedig az elme (például 

munkahelyi stressz mellett). A spiritualitás segíthet abban, hogy felülkerekedjenek a testi és lelki problémákon, 

ám kétségkívül ezt a legnehezebb gyakorolni, különösen a világi társadalmakban. Ezért a turisztikai ágazat 

kezdi felismerni, hogy a wellnesspiac szegmentálására, illetőleg a termékek egyértelmű differenciálására 

egyaránt szükség van. 

A test-szellem-lélek spektruma az egészségturizmusban 
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2. ábra: A test-szellem-lélek spektruma az egészségturizmusban. Forrás: Melanie Smith-Puczkó László: 

Egészségturizmus: gyógyászat, wellness, holisztika 

A vendégek az egészségturisztikai szolgáltatásokat közvetlen vagy közvetett módon vehetik igénybe. 

• A közvetlen azt jelenti, hogy szándékosan vesznek részt egy tevékenységben vagy egy kezelésen. 

• Közvetett alatt azt értjük, amikor „csupán" ülnek a termálvízben, élvezik a jó időt vagy életükben először tai-

chi órán vesznek részt. 

A kettő közti különbségből arra következtethetünk, hogy az egészségturizmusban a kereslet-kínálat skálája a 

mérsékelttől a célorientáltig terjed, ahol a mérsékelt leginkább a spontán, a célorientált pedig a céltudatos 

döntésekre utal. Nem lehetetlen, hogy a skála két széléhez tartozó vendégek akár ugyanabban az időben 

ugyanazon a helyen tartózkodjanak 

Egészségszolgáltatások általános jellemzői 

Az egészségturizmus, mint egyfajta szolgáltatás, olyan tevékenységek eredménye, amelyek lehetővé teszik 

valamely személy egészségügyi állapotának fenntartását, fejlesztését, helyreállítását. 

Ezen szolgáltatás általános jellemzői: 

• Megfoghatatlanság - A szolgáltatások megfoghatatlanok, a fizikai termékektől eltérően nem láthatók, 

ízlelhetők, érezhetők, hallhatók, vagy szagolhatók, mielőtt megvásároltuk őket. (Például, ha egy személy 

leszívatja a zsírt a hasáról, nem láthatja előre a pontos eredményt.) A vevők, hogy a bizonytalanságot 

csökkentsék, a szolgáltatás minőségét bizonyító jeleket keresnek. A szolgáltatás minőségére vonatkozó 

következtetéseket vonnak le a helyből, az emberekből, a berendezési tárgyakból, a kommunikációs 

eszközökből, a szimbólumokból és az árakból. Ezért az egészségturizmus szolgáltatóinak a feladata a 

„bizonyítékokat menedzselni, a megfoghatatlant megfoghatóvá tenni". 

• Elválaszthatatlanság - A szolgáltatásokra jellemző, hogy egyszerre szolgáltatják és fogyasztják őket. Ez nem 

igaz a fizikai termékekre, amelyeket először megtermelnek, majd készleteznek, majd szétosztják és 

fogyasztják. Az egészségturisztikai szolgáltatást nyújtó cég maga is része a szolgáltatásnak. Miután a páciens 

is jelen van, a szolgáltató és a páciens kölcsönös együttműködése jellemző. A szolgáltató és a páciens 

egyaránt befolyásolják a szolgáltatás eredményét, azaz a minőséget. 

• Ingadozás - Igen sok függ attól, hogy ki, hol és mikor teljesíti a szolgáltatást. Ezért a szolgáltatások rendkívül 

ingadozók lehetnek. Egyes orvosok kiválóak egyes sebészeti műtétek elvégzésében, amíg mások kevésbé. A 

szolgáltatások igénybe vevői tisztában vannak ezekkel a különbségekkel, és gyakran korábbi igénybevevőktől 

kérnek tanácsot. A szolgáltató cégek többféle lépést tehetnek a minőség ellenőrzése irányában. Jelentős 

pénzeket fektetnek be a megfelelő ember kiképzésébe. Standardizálják a szolgáltatási folyamatot az egész 

szervezetben. Ezt segítheti elő a szolgáltatási folyamatábra. Figyelemmel kísérhetik a vevő elégedettségét. 

Ennek eszközei lehetnek a reklamációs rendszerek, a vevőtanulmányok, amelyekkel a szolgáltatás gyenge 

pontjai megállapíthatóak és rögtön javíthatóak. 

• Romlandóság – Raktározhatatlan az egészségturisztikai szolgáltatás. A fogyasztó jelenléte szükséges a 

kapacitás kihasználásához. Ha folytonos a kereslet, akkor az a személyzettel ellátható. Ha ingadozik a 

kereslet, nagy nehézséget okoz a szolgáltató vállalkozásnak. 

• Heterogenitás – Eltérő megítélés, eltérő szolgáltatásnyújtás. 

• Humán erőforrás-intenzív – Az egészségturisztikai szolgáltatásoknál meghatározó jelentősége van a 

munkaerő mennyiségi és minőségi paramétereinek. Ezek a vállalkozások nagyszámú, magasan képzett illetve 

speciális ismeretekkel rendelkező személyi állománnyal dolgoznak. 

• Magas állandó költségek – Az egészségturisztikai szolgáltatások tárgyi erőforrás állományának biztosítása 

(szállodai létesítmények, medencék, szaunák, pezsgőfürdők stb.) jelentős beruházási költséggel jár, mely az 

állandó költségeket nagyon megnöveli. 

• Környezeti meghatározottság (attrakciók, adottságok ) – A wellness, spa szolgáltatások esetében a vonzó 

környezet biztosítása igen jelentős. 
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A turizmus és az egészségügy kapcsolata 

Az egészségturizmus definíciójából egyértelműen megállapíthatjuk, hogy olyan szolgáltatói területről van szó, 

melynél a turizmusnak az egészségüggyel jelentős a kapcsolata. E kapcsolatnak négy vetületét feltétlen ki kell 

emelni. A 3. ábrából megállapítható, hogy 

• az egészségturizmus szabályozása olyan jogszabályokban jelenik meg, melyek alapvetően az egészségügyre 

vonatkoznak, 

• az egészségturizmus szolgáltatóinak egy része gyógyintézmény, 

• az egészségturizmus szolgáltatásainak egy része speciális finanszírozás keretében történik, illetve történhet, 

• a szolgáltató intézmények dolgozói között jelentős szerepet töltenek be az egészségügyi végzettséggel 

rendelkező munkavállalók. 

 

3. ábra: A turizmus és az egészségügy kapcsolata. (Forrás: saját összeállítás) 

Tudja-e (avagy érdekességek a gyógyturizmus területéről)? 

Indiában évente 230 000 beteget látnak el, akik az USA-ból, Európából, és az Öböl-menti országokból érkeznek. 

A vendégek száma évi 15 százalékos növekvő tendenciát mutat. Németország elsősorban az arab páciensek 

gyógyturizmusának célországa. Hivatalos adatok szerint 2005-ben csak Dubaiból 350 gyógyulni vágyó, és 864 
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őket kísérő személy érkezett Németországba. Az Egyesült Arab Emírségekből évente 2500-an utaznak 

németországi kezelésre. 2007-ben 750 000 amerikai utazott külföldre gyógykezelés céljából. 

Összefoglalás 

A 2. tanulási egységben megismerkedhetett az egészségturisztikai szolgáltatások egyes csoportjaival, azok 

speciális és általános tulajdonságaival. Választ kapott arra a kérdésre, hogy miként kapcsolódik egymáshoz a 

turizmus és az egészségügy. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. feladat: 

Néhány alapvető tulajdonság megnevezésével jellemezze az egészségturizmus egyes szolgáltatásait 

igénybevevő célcsoportokat! 

2. feladat: 

Nevezze meg és értelmezze a spa élmény "4 R"-jét 

3. feladat: 

Mit értünk a „test-szellem-lélek” spektrumán az egészségturizmusban? 

4. feladat: 

Nevezze meg az egyes spa-k alapvető jellemzőit! 

5. feladat: 

Hasonlítsa össze a „spa” fogalom európai és USA-beli értelmezését! 

6. feladat: 

Mondjon példákat arra, hogy az egészség és a turizmus mely területeken kapcsolódik egymáshoz az 

egészségturizmus keretében! 

7. feladat: 

Nevezze meg az egészségszolgáltatások általános jellemzőit! Tételezzük fel, hogy Ön egy spa-t működtet. 

Mondjon példákat arra, hogy az egészségügyi szolgáltatások jellemzőiből adódó problémákat miként tudná 

kiküszöbölni az Ön vállalkozásánál! 
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II. rész - Az egészség, egészségügy 
és a közgazdaságtan 

Bevezető 

A gazdaság minden területének elengedhetetlen velejárói a döntések. Így van ez az egészségügy területén is. 

Köztudott, hogy a közgazdaságtan a választások és döntések tudománya a szűkösség viszonyai mellett. 

Feltehető a kérdés, hogy a közgazdaságtan a maga sajátos eszközeivel miként segítheti az egészségügy területén 

hozandó döntéseket. Ebben a tananyag egységben az alapvető cél ezen kérdés megválaszolása. 

Célunk továbbá: 

• Felhívni a figyelmet azokra a közgazdaságtani módszerekre, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az 

egészségügy területén jobb döntések születhessenek. 

• Megismertetni néhány olyan közgazdaságtani módszert, amely segít az egészségüggyel kapcsolatos racionális 

döntések meghozatalakor. 

Amennyiben Önnek sikerül feldolgoznia „Az egészség, egészségügy és közgazdaságtan” tananyagrészt, akkor 

képes lesz bemutatni, hogy az egészségügy területén a piacgazdaság törvényei speciálisan érvényesülnek. 
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3. fejezet - A közgazdaságtan 
piacgazdasági összefüggéseinek 
sajátosságai az egészségügy 
területén 

Bevezető 

A harmadik tanulási egység segíti Önt abban, hogy: 

• megismerje az input-output kapcsolatát és a szűkösség jelentését az egészségügyben, 

• megértse, az egészségügyben a döntések túlnyomó többsége határhelyzetben hozott döntés, 

• megismerje a magánjavak, közjavak és a vegyes javak közötti különbségeket, 

• megismerje az egészségügyi szolgáltatók speciális piaci helyzetét, 

• megismerje a külső gazdasági hatások miként jelentkeznek az egészségügyben, 

• megértse, miért nem értelmezhető az egészségügyben a gazdasági totálkár, és mit jelent az információs 

aszimmetria, és miként gerjeszti a kínálat a keresletet. 

A tanulási egység feldolgozása után Ön képes lesz: 

• bemutatni, hogy mennyiben különleges az egészségügy piaca, 

• példákat hozni az egészségügy területén található piaci kudarcokra, 

• bemutatni a közjavak tulajdonságait, 

• példákat hozni arra, hogy miért tartjuk az egészségügy piacát oligopol piacnak, 

• példákat hozni arra, hogy miként érvényesül az egészségügyben a költség-haszon szemlélet logikája, 

• bemutatni, hogy mit értünk információs aszimmetrián. 

Mottó: 

Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt szerezzen, utána pedig a pénzét, hogy visszaszerezze az 

egészségét! 

Egészség-egészségügy 

Az egészség fogalmának számos definíciója ismert. A hagyományos, úgynevezett redukált értelmezés szerint az 

egészség a betegség hiánya. Az Egészségügyi Világszervezet maximalista, idealista megközelítést fogalmaz 

meg, mely szerint az egészség a teljes testi, lelki, szociális jólét állapota. A realista megközelítés szerint az 

egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint a társadalom által elvárt és vagy 

elérhető biológiai működése közötti megfelelőség. 

Az egészségügyi állapotot meghatározó külső tényezők egyike az életmód, mely függ: 

• az egy főre jutó GDP nagyságától, 

• a társadalmi egyenlőtlenségek mértékétől, 

• a társadalmi mintáktól, elvárásoktól, 
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• a környezeti káros hatások mértékétől, 

• az egészségügyi ellátás hozzáférésének egyenletességétől, 

• az egészségügyi ellátás fejlettségétől, minőségétől. 

Az orvostudomány módszerét, szemléletét és fogalomhasználatát illetően nagyon távol áll a 

közgazdaságtudománytól. A két terület közötti távolságot teljes mértékben nyilván soha nem lehet áthidalni. 

Mégis, ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy a közgazdaságtudomány mivel és mennyivel képes hozzájárulni 

ahhoz, hogy az egészségügy területén jobb döntések szülessenek, akkor legalább öt olyan jelenséget tudunk 

felsorolni, amelyek kezelésére a közgazdaságtan adekvát módszerekkel rendelkezik. Ezek fontossági sorrendben 

a következők: 

 

Közgazdaságtudományi módszerek és az egészségügy 

Input-output kapcsolata 

Az első és legfontosabb összefüggés, az egészségügy kapcsán, a gyógyítás (rehabilitáció, prevenció) és az 

egészség fogalmának világos elválasztása. Első megközelítésben azt mondhatjuk, hogy a gyógyítás minden 

körülmények között ráfordítást jelent, ez az input oldal, az egészség helyreállítása pedig a folyamat 

eredménye, outputja. 
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4. ábra: Kiadási funkciók a GDP százalékában Magyarországon. Forrás: 

http://orulunkvincent.blog.hu/2009/09/11/az_elmult_husz_ev_legveszelyesebb_koltsegvetese 

A 4. ábrán látható, hogy az egészségügyre fordított kiadások 2001-ben meghaladták a GDP 4 %-át. 2010-re az 

arány minimálisan növekedett. Az egyes kiadási tételek között igen jelentős a társadalombiztosítás és a jóléti 

kiadások részaránya (a GDP 14%-a). 2010-re ez a tétel a GDP 18%-ára növekedett. 

Szűkösség értelmezése. A szűkösséggel az egészségügy nap, mint nap szembekerül. Itt nem csak a pénz 

szűkösségére kell gondolnunk. Az idő az, amiből a legkevesebb áll rendelkezésre. Az emberi élet időben véges, 

előbb vagy utóbb minden ember meghal. Sőt, az orvostudomány mai állása szerint az emberi szervezet 

sérüléseinek helyreállítása is idő-függő. Nem csak meghalni és megrokkanni nem akarunk, de az orvosi ellátásra 

történő várakozást is terhesnek érezzük. Aki gyorsabban akar sorra kerülni az magánorvoshoz megy, 

magánintézményt választ vagy éppen hálapénzzel próbálja meg lerövidíteni a sorban állás idejét, vagy a 

kórházban töltött időt is. 

Helyettesítés. A gyógyszeres kezelés vagy műszeres eljárással történő kezelés közgazdasági értelemben nem 

más, mint helyettesítés - választási lehetőség kétféle lehetséges gyógyítási módszer között. 

Érdekeltség. Hogy az orvos vagy betege a lehetőségek közül – gyógyszeres kezelés vagy műszeres kezelés - 

mikor melyiket választja, az érdekeltségtől függ. Ha a gyógyítást végző szolgáltató intézmény a műszeres 

kezelés után kapja a bevételt, akkor az intézmény orvosa nem a gyógyszer szedését fogja ajánlani. 

Határelemzés. Az életben a döntések túlnyomó többsége határhelyzetben hozott döntés. A döntéshozónak arról 

kell döntenie, hogy az n-edik cselekvés után az n+1 cselekedetet is megtegye-e. 

Világosan kell látni a közgazdaságtan és az egészségügy kapcsolatrendszerében a közgazdaságtan szakmai 

korlátait. A közgazdaságtan nem tudja megmondani, hogy mi ér többet: egy idős beteg életének 

meghosszabbítása vagy egy olyan találmány megvásárlása, amely a koraszülöttek életét megmentheti. 

A közgazdaságtan a döntéshez szükséges információk elrendezésében nyújt segítséget az egészségügynek. 

Az egészségügyi piacok sajátosságai 

A mindennapi életünk választások és döntések sorozatából áll. A választások és döntések sorozatának 

eredménye a gazdálkodás. 

http://orulunkvincent.blog.hu/2009/09/11/az_elmult_husz_ev_legveszelyesebb_koltsegvetese
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A gazdálkodás a termelési erőforrások és javak céltudatos felhasználása, melynek eredményeként a 

szükségletek a lehető legmagasabb fokon elégíthetők ki. 

A piac szereplői döntéseik révén a legjobb pozícióba szeretnének kerülni. A fogyasztó szükségletét szeretné 

maximálisan kielégíteni a rendelkezésre álló jövedelméből, a termelő pedig a termelés révén maximális profitot 

szeretne elérni. Valójában mindkét szereplő optimumra törekedik. 

Pareto optimum: 

• ha az összes piaci szereplő helyzete egyidejűleg már nem javítható, 

• nincs lehetőség valamelyik piaci szereplő helyzetének javítására anélkül, hogy valakié ne romlana, 

• a piacon nincs további előnyös cserelehetőség, a cseréből minden hasznot kihoztunk. 

Piaci elégtelenségek 

• A Pareto hatékony elosztás csak az egyéni hasznok és egyéni költségek viszonylatában jelent hatékony 

elosztást. 

• A tisztán piaci mechanizmuson alapuló Pareto hatékony allokáció azonban nem mindig felel meg a 

társadalmilag optimálisnak. Ilyenkor beszélünk a piac elégtelen működéséről, vagy piaci kudarcról. 

Piaci kudarcok 

Igen gyakran hangoztatott vélemény, hogy 

• az egészségügy piaca különleges piac, 

• az egészségügyben a piac csődöt mond, 

• az egészségügyben a kereslet és a kínálat fogalma nem értelmezhető. 

Ezeket a megállapításokat hívja a közgazdaságtan a „piac kudarcának”. 

Egészségügyi szolgáltatások, mint közjószágok 

A szükségletek kielégítését szolgáló javak többféleképpen csoportosíthatóak. Eredet szerint megkülönböztetjük 

a szabad javakat (természet adta javak) illetve a gazdasági javakat, melyek a termelés eredményei. 

A javak más szempont szerinti felosztása: 

• közjavak, 

• magánjavak, 

• vegyes javak. 

A javak megkülönböztetésének szempontjai: 
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Tiszta magánjavak 

• termelése, eladása és fogyasztása tagolható, 

• elfogyasztásukból nyerhető haszon közvetlenül a fogyasztónál jelentkezik, 

• könnyen és racionálisan megvalósítható a fogyasztók bizonyos részének kizárása a fogyasztásból, 

• az egyes emberek fogyasztása csökkenti a mások által fogyasztható készletet, (rivalizálás, verseny jön létre a 

fogyasztók között) 

Tiszta közjavak 

• egy kisebb-nagyobb csoport tagjainak egyéni igényeit egyidejűleg, illetve közös szolgáltatás formájában 

elégítik ki, 

• a kollektív fogyasztás a jellemző, 

• elfogyasztásuknak társadalmi haszna van, növeli a jólétet, 

• fogyasztásából nem zárható ki senki, ha egy személy fogyaszt belőle, ez nem csökkenti a többiek 

rendelkezésére álló készletét (nincs rivalizálás). 

• nincs piaci keresletük és kínálatuk, 

• a díj kirovása nem lehetséges, 

• a szolgáltatás csak a fogyasztónak ingyenes, a társadalomnak költség, 

• potyautas jelenség igen gyakori (a közköltségek finanszírozásából a fogyasztó nem akarja kivenni a részét), 

• túlfogyasztás veszélye fennáll. 

Vegyes javak 

Egyik csoportjuk: 

• a fogyasztásból való kizárás nem valósítható meg, 

• a rendelkezésre álló készlet nem korlátlan (van rivalizálás például: erőforrás korlátos szűrővizsgálatok). 
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Másik csoportjuk: 

• a jószág fogyasztásakor az utolsó fogyasztó nem csökkenti számottevően a készletet, bizonyos személyek 

kizárása viszont megvalósulhat a fogyasztásért fizetett díjak formájában (ún. díjköteles javak, például: orvosi 

beutalóval járni a Széchenyi fürdőbe úszásra és masszázsra). 

Az egészségügyi intézmények által nyújtott szolgáltatások egy része nem magán jószág, hanem közjószág, 

melyek kínálata tisztán piaci alapon nem szervezhető meg hatékonyan. Egy közjószág előállításakor nincs mód 

arra, hogy megakadályozzuk az embereket a használatában, nem lehet árat megállapítani, tehát felmerülhet a 

potyautas jelenség. 

11. táblázat: A közjószág fogalma és értelmezése. Forrás: Mihályi Péter: Bevezetés az egészségügy 

gazdaságtanába Veszprém 2003, 29. oldal. 

 

Szigorú értelemben tiszta közjavakról beszélünk, ha a nem-adagolhatóság mindhárom feltétele egyidejűleg 

fennáll. Tisztán magán javak esetében egyik feltétel sem áll fenn, míg a vegyes jószág elnevezést használjuk 

akkor, ha a három feltétel közül csak egy vagy kettő teljesül. 

Az egészségügy kapcsán szólnunk kell a javak egy speciális csoportjáról. Az olyan javakat, amelyek 

fogyasztását vagy használatát a kormányzat kötelezően előírja az érintettek számára, meritórikus javaknak 

nevezzük. Az egészségügyi szolgáltatások egy része a meritórikus javak csoportjába tartozik (például kötelező 

védőoltások). 

Egészségügyi szolgáltatók oligopol helyzete 

Az egészségügy szereplői is piaci szereplők, mindennapi viselkedésüket befolyásolják a piac működési 

mechanizmusai. 

Az egészségügyi szolgáltatók között korlátozott és speciális a verseny (oligopólium = néhány nagy szolgáltató 

van). Az egészségügy szolgáltatásainak jelentős része helyhez kötött. Nem érvényesül az import verseny, sőt 

még az országon belüli verseny lehetőségei is korlátozottak. Speciális versenyben állnak egymással a 

gyógyító intézmények, versenyeznek egymással az orvosok. 

Egészségügyi szolgáltatások heterogenitása 

Az egészségügyi szolgáltatások nem homogén, hanem inkább heterogén termékek. Ha a szolgáltatás igénybe 

vevői nem tökéletesen informáltak, akkor nem igen tudják megmondani, hogy az alacsonyabb ár jobb piaci 
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feltételeket jelez-e, vagy pedig a gyengébb minőség kifejezője. Amennyiben a fogyasztók nem rendelkeznek az 

árakkal kapcsolatos minden információval, akkor az eladók az egyensúlyi ár fölé emelhetik áraikat anélkül, 

hogy sok fogyasztót veszítenének. Az egészségügyi szolgáltatások piacán a fogyasztók (azaz a betegek) 

általában alulinformáltak. Minél fejletlenebb egy ország, annál súlyosabb ez a probléma. 

Externális hatások 

A termelés, szolgáltatásnyújtás, fogyasztás során a gazdaság szereplői akaratuktól függetlenül, azaz nem 

szándékosan hatnak a tranzakcióban lévő többi szereplőre (személyre, vállalkozásra, társadalomra). Ezeket a 

hatásokat hívjuk külső gazdasági hatásoknak, azaz externális hatásoknak. 

12. táblázat: Külső gazdasági hatások csoportosítása. Forrás: saját összeállítás 

 

Pozitív externális hatás esetében a hatás élvezője előnyhöz jut (ez lehet költség csökkenés, többlet 

haszonszerzés). Negatív hatás esetében „a szenvedő fél” rosszul jár (többlet költsége merül fel a termelés, 

szolgáltatás során, vagy kevesebb haszonhoz jut). Ennek következtében a termékek és szolgáltatások 

vonatkozásában meg kell különböztetnünk: 

• egyéni határköltség, 

• társadalmi határköltség, 

• egyéni határhaszon, 

• társadalmi határhaszon fogalmakat. 

A határköltség a termék újabb egységének előállításához, szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan felmerült 

költség. Negatív externália esetében társadalmi szinten a határköltség az egyéni határköltségen felül a negatív 

hatás megszüntetése miatt felmerült többlet költséget is tartalmazza. A határhaszon az előállított, elfogyasztott 

utolsó jószágegység során nyert hasznosságot jelenti. Pozitív externália esetében a társadalmi határhaszon az 

előállítás, elfogyasztás összes hasznosságváltozását jelenti. 

A külső gazdasági hatás – amennyiben az negatív – feltétlen kezelést, megoldást igényel. Ezt a folyamatot az 

externáliák internalizálásának hívjuk. 

Externáliák internalizálása 

Externáliák internalizálásának különböző módja ismert: 

• önkéntes megállapodás, 

• a vállalkozások egyesülése, 

• ogi eszközök, 

• kényszerű kártalanítás (bíróság) 

• adminisztratív intézkedések (az externália megelőzését kívánják elérni), 

• adók és támogatások (piaci szabályozók). 

Az egészségügy területén is széles körben érvényesülnek külső gazdasági hatások. Ezek egy része negatív 

(például egyetlen fertőző betegségben szenvedő egyén betegsége könnyen átterjedhet a többiekre), más 

esetekben pozitív. Az egészségügyben tipikusan ilyen összefüggés a társadalmi szolidaritás ténye. A modern 
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társadalmakban az emberek többsége indokoltnak tartja, hogy beteg embertársait valamilyen módon 

meggyógyítsák. 

Gazdasági totálkár 

A gazdasági totálkár fogalma az egészségügyben nem értelmezhető. A saját élete, a saját egészsége mindenki 

számára végtelenül fontos és értékes, mert az egyén szempontjából az élet pótolhatatlan. Egy adott beteg 

esetében az egészség helyreállítása során a kiadásoknak nincs felső határa. Mégsem mondhatjuk, hogy az 

egészségügy területén egyáltalán nem érvényesül a pénz, a költség-haszon szemlélet logikája. 

A koraszülöttek megmentése - köszönhetően a tudomány fejlődésének - egyre sikeresebb, ennek ellenére a 

kórházak nem mentenek meg minden koraszülöttet, mivel életképtelennek nyilvánítják őket. Hasonló helyzettel 

állunk szemben, amikor egy bizonyos életkor és egészségi állapot után az orvosok feladják az egészség 

helyreállítását, az élet megmentését. A döntés oka: a költségek elfogadhatatlanul magasak a remélhető 

életnyereséghez képest. A felsorolt esetekben a költség-haszon szemlélet működik. 

Nagy a szükségletek szórása 

Az egészségügyben a szükségletek szórása hatalmas. Nem minden polgár lesz beteg, az öregek többet 

betegeskednek, mint a fiatalok, és távolról sem egyformák az egyes betegségek gyógyítási költségei. Nem 

mondható el ez például az oktatásról, ahol nincs jelentős különbség a jó és rossz képességű iskolai tanulók 

fajlagos oktatási költségében. Ezen a területen viszonylag jól meghatározható a „minimum-csomag”: a 8 vagy 

12 évre előírt kötelező és ingyenes oktatás. 

Információs aszimmetria 

Az egészségügyi közgazdaságtani tankönyvek kihangsúlyozzák az orvos-beteg relációban érvényesülő tudásbeli 

különbségről, az ún. információs aszimmetriáról. Az egészségügyi szolgáltatás vevője azért tájékozatlan, mert 

sokféle, látszólag hasonló szolgáltatás közül kell választania. Nehéz megítélni, hogy egy beteg ember 

problémáját melyik egészségügyi szolgáltatás orvosolja a legjobban. 

Az elméleti közgazdaságtan szemszögéből nézve az információs aszimmetria azt jelenti, hogy az eladó jobban 

ismeri az áruját, mint a vevő. A normális piacok mindegyikét jellemzi az információs aszimmetria, de az is, 

hogy a vevő bízik az eladóban, a szolgáltatás megrendelője a szolgáltatás végrehajtójában. 

Napjaink egészségügyére inkább az jellemző, hogy az átlag beteg többet tud saját betegségéről, az őt sújtó 

betegség természetéről, mint az átlag autós, amikor szervizbe viszi autóját. Ha a betegnek módja van arra, hogy 

saját sorsát irányítsa és/vagy a kezelés költségei részben őt terhelik, akkor ez erős érdekeltséget teremt arra, 

hogy információt gyűjtsön, és ezt az aszimmetriát csökkentse. 

A szolgáltatások körében az átlagosnál gyorsabban nő a szabadon választható, úgynevezett bizalmi jószágok 

iránti kereslet. Ebbe a kategóriába tartozik az orvos gyógyító munkája, de ide sorolható például: a magántanár, 

ügyvéd szolgáltatása is. 

Kínálat gerjeszti a keresletet 

Az egészségügy azért is különleges piac, mert a szükségletet nem a beteg, hanem a gyógyító orvos határozza 

meg. A kínálat támasztja a keresletet. Nem mondhatjuk, hogy csak az egészségügyben érvényesül ez az 

összefüggés. A volumenében növekvő kínálat, a forradalmian új termékek és technikai megoldások kereslet 

teremtő hatása a gazdaság számos területén, így a szolgáltatások területén is megtalálható. 

A kínálat gerjesztette keresletnek korlátai is vannak az egészségügyben. Ha a beteg nem rendelkezik semmiféle 

egészségbiztosítással, s a gyógyítás összes költségét magának kell viselnie, nyilvánvaló, hogy erősen 

ellenérdekelt az orvos által „generált”, esetenként indokolatlan vizsgálatok és beavatkozások igénybevételében. 

Ha például a háziorvos fizetését fejkvóta alapján állapítják meg (mint Magyarországon), akkor az orvos 

anyagilag nincs érdekelve abban, hogy indokolatlanul ismét visszarendelje magához a beteget. Figyelembe kell 

venni azt is, hogy az orvos saját idejével is gazdálkodik. Az indokolatlan vizsgálatok ugyan növelhetik az orvos 

bevételét, de az orvos szabadidejét csökkenthetik. 
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Az a tény, hogy a fejlettség szintjével együtt az egészségügyi kiadások aránya nő a GDP-ben, szintén nem 

tekinthető speciális vonásnak. Általánosságban is igaz, hogy a modern társadalmak jövedelmük egyre nagyobb 

részét költik szolgáltatásokra. 

 

5. ábra: Az egészségbiztosítási alap hiánya 

Az 5. ábrán látható, hogy az Egészségbiztosítási Alap kiadásai és bevételei milyen trend szerint növekedtek 

1994-2010 között. 

A 90-es évek elején az alap hiánya kismértékű volt, majd a hiány nagysága jelentősen megnőtt az ezredforduló 

elejére. A bevételek igen nagymértékben visszaestek 2009-re. 

Tudja-e (avagy Magyarországon nincs egészséges ember)? 

 

(Forrás: Mihályi Péter: Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába Veszprém 2003, 115.oldal) 

Összefoglalás 

A tananyag elején feltettük a kérdést, hogy miként használhatóak a közgazdaságtan módszerei és elméleti 

összefüggései az egészségügy területén hozandó döntéseknél. Az anyag feldolgozása után könnyen 

megválaszolhatjuk a kérdést. A közgazdaságtan sajátos eszközei a döntéshez szükséges információk világos 

elrendezésében, és átláthatóságában nyújtanak segítséget, így egyértelművé válnak az egyén vagy a társadalom 

előtt álló választások következményei. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Mennyiben különleges az egészségügy piaca? 
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2. Milyen piaci kudarcokról beszélhetünk ezen a területen? 

3. Milyen tulajdonságai vannak a közjavaknak? 

4. Miért mondhatjuk az egészségügy piacát oligopóliumnak? 

5. Miként érvényesül az egészségügyben a költség-hasznon szemlélet logikája? 

6. Mi a jelentősége annak, hogy az egészségügyben különlegesen nagy a szükségletek szórása? 

7. Mit értünk információs aszimmetrián? 
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III. rész - Egészségturizmus piaca 
(kereslet-kínálat összefüggései) 

Bevezető 

Korábbi közgazdaságtani tanulmányai során a piac alapvető fogalmait, összefüggéseit (kereslet, kínálat) 

törvényszerűségit megismerhette. A 3. témakörben a korábban tanult ismereteket felhasználva – helyenként 

felfrissítve - az egészségturisztikai piac keresleti és kínálati összefüggésrendszerét szeretnénk bemutatni. 

A témakör áttanulmányozása után Ön képes lesz: 

• bemutatni a piac belső automatizmusainak működését, 

• összehasonlítani az egyes piaci szerkezeteket, 

• példákat hozni arra, hogy az egészségturizmus egyes területein miként alakul a rugalmasság. 
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4. fejezet - Az egészségturisztikai 
piac keresleti-kínálati oldala 

Bevezető 

A piac valóságos eladási és fizetőképes vételi szándékok megnyilvánulásainak színtere, az eladók és vevők 

kapcsolatrendszere. 

A piacot sokféleképpen lehet osztályozni. Vizsgálhatjuk a szerint a piacot, hogy milyen termékeket, 

szolgáltatásokat forgalmaznak a piacon, mekkora a hatósugara a piacnak, mennyi a szereplők száma a piacon 

(piacszerkezet). 

Az egészségturizmus a fogyasztási cikkek (termék piachoz tartozik) piacán cserél gazdát. E piac keresleti 

oldalán a fogyasztók találhatóak, akik speciális szükségleteik kielégítése érdekében vásárolják az 

egészségturizmus egyes szolgáltatásait. 

A 4. tanulási egységben célunk: 

• elmagyarázni, hogy a fogyasztói szükségletek miként jelennek meg az egészségturizmus területén, 

• bemutatni az egészségturizmus iránti kereslet főbb jellemzőit, 

• bemutatni az egészségturizmus kínálatát befolyásoló tényezőket, 

• elmagyarázni az egyes piacszerkezetek közötti különbségeket. 

A tananyagrész áttanulmányozása eredményeként Ön képes lesz: 

• meghatározni, hogy milyen szükségletek motiválják az egészségturizmust, 

• különbséget tenni egyéni és piaci kereslet között, 

• összehasonlítani a létszükségletek és a diszkrecionális jövedelmek keresleti függvényét, 

• bemutatni az egészségturizmus iránti kereslet főbb jellemzőit, 

• példákat hozni az egészségturizmus iránti keresletet növelő és csökkentő tényezőkre, 

• megállapítani, hogy milyen trend érvényesült az elmúlt 10 év során a magyar egészségturisztikai piac 

szolgáltatóit illetően, 

• példákat hozni arra, hogy milyen mutatók segítségével jellemezhető a wellness és gyógyszállók 

kapacitáskihasználtsága, 

• különböző szempontok alapján összehasonlítani az egyes piacszerkezeteket. 

Mottó: 

A piac egyik alapvető kérdése: az emberek közötti közlekedés. 

Szükségletek 

A fogyasztói szükségletek értelmezhetőek szűken és általánosan. 

Szűk értelmezés: Anyagi javak és szolgáltatások megszerzésének igénye. 

Általános értelmezés: Hiányérzet, mely önmaga megszüntetésére motivál. 

A szükségletek sokféleképpen csoportosíthatóak. 

Néhány csoportosítás: 
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• Fontossága szerint: elsőrendű (lét), másodrendű 

• Alanya szerint: egyéni, közösségi 

• Tárgya szerint: szellemi, fizikai 

• Realitása szerint: reális, irreális, potenciális 

A turizmus esetében - a szükségletek vonatkozásában - számos motivációs csoportot különböztethetünk meg: 

 

Ha a szükségletek elemzését leszűkítjük az egészségturizmusra, akkor elmondhatjuk, hogy: 

• Gyógyturizmus – elsőrendű szükségletként jelenik meg – a munkaerő reprodukciójának feltétele az egészség 

helyreállítása. Jövedelmi okok miatt – sok esetben – kényszerűen másodrendű (alárendelt) szükségletként 

kezelendő 

• Wellness, aktív turizmus iránti igény, a munkaerő minőségi reprodukciójának feltétele a megelőzés, aktív 

pihenés a cél. 

Az egészségturizmust motiváló szükséglet egyik eleme az egészségügyi szükséglet. E szükséglet meghatározói: 

• az ország lakosságának egészségügyi állapota, 

• társadalmi minták, 

• az orvostudomány, orvostechnika szakmai fejlődése, 

• a fizetőképesség változása. 

A szükségletet, mint az egészségügyi állapotból következő tényezőt szokás értelmezni. Az egészségturizmus 

piacán a szükségletek kereslet formájában jelennek meg. 

A kereslet megmutatja, hogy az egészségturisztikai szolgáltatások változó mennyiségeit a fogyasztók 

különböző árak esetén hajlandóak és képesek - egy adott időtartam alatt, minden egyéb tényező változatlansága 

esetén - megvásárolni. 

A kereslet vonatkozásában megkülönböztetjük az egyéni keresletet és a piaci keresletet. 

Az egészségturizmusnál akkor vizsgáljuk az egyéni keresletet, ha azt nézzük, hogy egy adott fogyasztó kereslete 

miként változik az ár és az egyéb befolyásoló tényezők hatására egy adott egészségturisztikai szolgáltatás 

vonatkozásában. Piaci kereslet esetében a keresleti összefüggéseket valamennyi fogyasztóra vonatkoztatva 
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nézzük az egyes szolgáltatások területén. Tehát, a piaci kereslet az egyéni keresletek összegzésével határozható 

meg. 

Keresleti függvény 

A kereslet különböző tényezők hatására megváltozhat. Kereslet növekedésről akkor beszélünk, ha a keresett 

szolgáltatás mennyisége változatlan ár mellett nagyobb, mint korábban. 

Kereslet csökkenés esetén a keresett szolgáltatásmennyiség változatlan ár mellett kisebb, mint korábban. 

A fogyasztók rendelkezésre álló jövedelmük egy részét elfogyasztják, másik részét megtakarítják. 

A fogyasztás során elköltött jövedelem 

• egy része a létminimum költségeit fedezi, ennek során a létszükségletek kielégítése a cél, 

• a jövedelem másik része úgynevezett: diszkrecionális (szabad rendelkezésű) jövedelem - nem létszükségletek 

megvásárlására fordítódik. 

 

6. ábra: Létszükségletek keresleti függvénye 

A 6. ábrán látható a létszükségletek keresleti függvénye. Megállapíthatjuk, hogy az ár változásától független a 

kereslet nagysága (vásárolt mennyiség). 

A diszkrecionális jövedelmek elemzése esetén az úgynevezett „klasszikus” keresleti görbéhez jutunk 

 

7. ábra: Diszkrecionális jövedelmek keresleti függvénye 

A diszkrecionális jövedelmek keresleti görbéjéből megállapítható, hogy a vásárolt mennyiség és az ár 

ellentétesen mozog. (7. ábra) 
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Egészségturizmus iránti kereslet főbb jellemzői: 

• diszkrecionális jövedelem – mivel az egészségturizmus nem alapszükséglet (sajnos), 

• motiváció: 

• utazási élmény, szabadidő tartalmas eltöltése ill. kikapcsolódás iránti igény, valahová tartozás igénye, a 

hivatásturizmus keretében a szakmai események mellékeseményeként megjelenik (MICE), 

• egészségügyi állapot megőrzése, vagy helyreállítása, 

• szabadidő: állítólag egyre több van belőle (?), 

• Komplex szolgáltatási csomagra irányul – élményt szeretnénk vásárolni; 

• erősen személyiség függő – a motivációk sokrétűsége jellemzi, 

• térben elkülönül a kínálattól – a bizalom meghatározó, 

• időben elkülönül a kínálattól – megtakarítási folyamat előzi meg, 

• jövedelem- és árrugalmas, 

• érzékeny és befolyásolható: 

• időjárásra, közbiztonságra, környezet kultúrára érzékeny, 

• mivel térben és időben elkülönül, a közvetítő marketing eszközök felerősíthetik, vagy gyengíthetik, 

• negatív propaganda által, 

• divat követő – imázs fontos jelentőséggel bír, 

• hosszabb tartózkodási idő (gyógykezelés időtartama) jellemzi, 

• pozitív élmények esetén valószínűbb a vendégek visszatérése, 

• magasabb vendégköltés jellemzi – a szolgáltatások szélesebb körére irányul, 

• meggyőzéséhez speciális marketingstratégia szükséges – „tudományosan megalapozott üzenet”, 

• korlátozó tényezők, szűk keresztmetszetek korlátozhatják: 

• szabadidő, 

• adminisztratív korlátok, 

• fizikai korlátok. 

Egészségturizmus iránti keresletet növelő tényezők 

• a diszkrecionális jövedelem növekedése, 

• a helyettesítő termékek árának növekedése (például: a társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatások 

árának növekedése, külföldi szépészeti műtétetek árának emelkedése), 

• az adott termékkel kiegészítő viszonyban lévő áruk árának csökkenése (például: az utazási költségek 

csökkenése, a szolgáltatások ÁFA kulcsának csökkentése), 

• a fogyasztó azon várakozása, hogy a jövőben a termék drágább lesz, 

• a fogyasztó ízlésére ható tényezők (például: reklámok, amelyek az adott wellness szolgáltatást népszerűbbé, 

kedveltebbé teszik) 
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• az adott piac által kiszolgált népesség számának növekedése (a közép és idősebb korosztály létszámának a 

növekedése). 

Az egészségturizmus iránti keresletet növelő tényezők alapján nagyon könnyen felsorolhatjuk azokat az 

elemeket, amelyek az egészségturizmus iránti keresletet csökkentik. Nem kell mást tennünk, mint a növelő 

tényezők ellentétes változását megnevezni (például: ha a diszkrecionális jövedelem növekedés a kereslet 

növekedését idézi elő, akkor e jövedelem csökkenés kereslet csökkenéshez vezet). 

Grafikusan is szemléltethetjük azt, hogy a keresletet befolyásoló tényezők változása miként módosítja a 

klasszikus keresleti függvényt. 

Vissza kell mennünk a „klasszikus” keresleti görbéhez, el kell tolni párhuzamosan a keresleti függvényt. Ha nő 

a kereslet, akkor távolodik az origótól a keresleti görbe, míg csökkenő kereslet esetén közeledik az origóhoz a 

keresleti görbe. 

 

8. ábra: Keresleti görbe elmozdulásai diszkrecionális jövedelmek esetén 

Wellness turizmus iránti kereslet 

13. táblázat: Wellness turizmus iránti kereslet jellemzői. Forrás: ISPA adatai 2003-2008, Puczkó-Bachvarov, 

2006; Devereux-Carnegie, 2006; Smith-Kelly, 2006; Lehto et al., 2006; Monteson-Singer, 2004. 
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Az 13. táblázatban látható, hogy a wellness tevékenységekben nagy számban vesznek részt nők és a 30 év 

felettiek, ugyanakkor viszonylag kevesebb a férfi és a fiatal. Ennek okait még nem tárták fel mélyrehatóbban, de 

a nők természetesen mindig is többet foglalkoztak kinézetükkel, súlyukkal és frizurájukkal, mint a férfiak. 

A kínálat megmutatja a javak és szolgáltatások változó mennyiségeit, amelyeket a gyártók/eladók különböző 

árak esetén előállítani/eladni hajlandóak, egy adott időtartam alatt, minden egyéb tényező változatlansága 

esetén. A kínálat más megfogalmazásban a vásárlásra felkínált áruk és szolgáltatások mennyisége. 

A kínálat vonatkozásában is megkülönböztethetjük az egyéni és a piaci szintet. Az egészségturizmusnál akkor 

vizsgáljuk az egyéni kínálatot, ha azt nézzük, hogy egy adott szolgáltató kínálata miként változik az ár és az 

egyéb befolyásoló tényezők hatására egy adott egészségturisztikai szolgáltatás vonatkozásában. Piaci kínálat 

esetében a kínálati összefüggéseket valamennyi szolgáltatóra vonatkoztatva nézzük egy szolgáltatási területen. 

A piaci kínálat az egyéni kínálatok összegzésével határozható meg. 

 



 Az egészségturisztikai piac keresleti-

kínálati oldala 
 

 36  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

9. ábra: Kínálati függvény 

Kínálat változása: 

• Növekedés: a kínált mennyiség valamennyi árszint mellett nagyobb, mint korábban. 

• Csökkenés: a kínált mennyiség valamennyi árszint mellett kisebb, mint korábban. 

Az egészségturizmusnál – az egészségügyhöz hasonlóan – a kínálat nagymértékben alakítja a keresletet. Új 

kínálati elem megjelenése esetén hamar jelentős kereslet érzékelhető (például: fogorvos, háziorvos, 

gyógyfürdő). 

A kínálatot növelő tényezők: 

• a termelési tényezők árának csökkenése, 

• adott termelési tényezőkkel alternatív módon előállítható termékek, szolgáltatások árának csökkenése, 

• a technológia fejlődése, amely révén a termék, szolgáltatás egységét kisebb költséggel lehet előállítani, 

• kapcsolódó, vagy alapanyagot biztosító ágazat termelésének alakulása, 

• a jövőre vonatkozó várakozások (kedvező kilátások), 

• a kínálati oldal szereplőinek száma, 

• kedvező időjárás (például a mezőgazdaságban, turizmusban). 

A kínálatot csökkentő tényezők: 

• a termelési tényezők árának növekedése, 

• az adott termelési tényezőkkel alternatív módon előállítható termékek árának növekedése (a termelő 

átcsoportosítja e területről a termelési tényezőket), 

• a termelő azon várakozása, hogy a jövőben a termék, szolgáltatás piaca kedvezőtlenül alakul, 

• kedvezőtlen időjárás, aszály, árvíz, vagy egyéb természeti katasztrófa. 

Egészségturizmus kínálatát befolyásoló tényezők 

• Beszerzési árak: döntő mértékben szolgáltatásról van szó, tehát a munkabérek és a hozzájuk kapcsolódó 

közterhek költsége kiemelkedően fontos. 

• Technológia: modernebb műszerek hatékonyabban működnek, nagyobb kapacitást jelentenek. 

• Piaci kilátások. 

• Szolgáltatók számának alakulása (14. táblázat) 

14. táblázat: Az egészségturizmus szolgáltatói Magyarországon. Forrás: KSH 
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A 14. táblázatból megállapítható, hogy Magyarországon a gyógy- és wellness szállodák száma 4-szeresére nőtt 

az elmúlt 10 év során 

15. táblázat: Egészségturisztikai létesítmények típusai. Forrás: Melanie Smith – Puczkó László: 

Egészségturizmus. Gyógyászat, wellness, holisztika. 24. oldal Akadémiai kiadó, Budapest,2009. 

 

Az egészségturisztikai létesítmények között a hagyományos típusok mellett új formák (15. táblázat) is 

megjelentek (asram, spák). 

A szoba kapacitás-kihasználtság a gyógyszállodákban magasabb, mint a wellness szállodákban. Mindkét 

szállodatípusban a kihasználtság az átlagot meghaladja. A wellness szállodákban kisebb a külföldi vendégek 

aránya, mint a gyógyszállodákban. Ez a különbség megmutatkozik a szállásdíj bevételeknél is. (16. táblázat) 

16. táblázat: Egészségturisztikai szállodák kihasználtsága Magyarországon 2007. január - november között. 

Forrás: KSH 

 

Az egészségturisztikai kínálat jellemzői: 

• a turisztikai termék egy vonzerő által dominált komplex szolgáltatási halmaz; 

• értéke, értékelése szubjektív – marketing elemekkel erősen befolyásolható; 
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• nem tárolható – „az aznap nem értékesített szoba 100 % veszteség”; 

• kialakítása rendkívül tőkeigényes, 

• jelentős a kvalifikált humánerőforrás igénye. 

Az egészségturisztikai piac csoportosítása 

Az egészségturisztikai piac sokféleképpen csoportosítható. Vizsgálhatjuk ezt a piacot aszerint, hogy milyen a 

piac vonzáskörzete, a vonzás célcsoportja és a vonzás állandósága. 

A vonzás intenzitása szerint beszélhetünk: 

• Helyi-körzeti 

• Regionális 

• Országos 

• Nemzetközi vonzáskörzetről. 

A vonzás célcsoportja: 

• Általános 

• Szegmentált vonzásirány 

A vonzás állandósága: 

• Folyamatos 

• Szezonális vonzási periódus. 

Ár 

A piac lényeges kategóriája az ár, mely a kereslet és a kínálatot alapvetően meghatározza. Az ár lehet: 

• piaci ár, 

• egyensúlyi ár, 

• rezervációs ár. 

A piaci ár egy adott időpontban a szolgáltatás, termék ára. Az egyensúlyi ár mellett a kereslet és a kínálat 

megegyezik. A rezervációs ár a fogyasztó azon ára, amit még hajlandó egy termék, szolgáltatás megvásárlására 

fordítani. A termelők, a szolgáltatók amennyiben növelni akarják az eladott termékeik, szolgáltatásaik számát, 

akkor sok esetben igyekeznek megismerni a fogyasztók rezervációs árát. 

Például: Egy wellness hotelben lévő üdülőhasználati jogot ad el a szolgáltató. Az eladás speciális értékesítési 

csatornán (személyes eladás) keresztül történik. Ennek lényege, hogy az ár egyéni „alku” kérdése, azaz a 

fogyasztó saját rezervációs árán vásárolja meg az üdülési jogot. Ennek következménye, hogy szinte mindegyik 

fogyasztó más-más áron jut hozzá az adott szolgáltatáshoz. 

Az ár funkciói: 
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Piacszerkezetek 

A piac elemzése kapcsán feltétlen szólni kell az egyes piacszerkezetekről. 

A piacformák csoportosítása: 

• a szereplők száma, 

• az árra való hatás, 

• a piacra való ki és belépés lehetősége, 

• az információ áramlás, 

• a termék jellege alapján történhet. 

17. táblázat: Piac szerkezetek jellemzői. Forrás: saját összeállítás 

 

Az egészségturizmus piacának kínálati oldalán lévő szolgáltatók (fürdők, szállodák stb.) száma sok. A 

szolgáltatók egyértelműen nem sorolhatók be egyféle piacszerkezeti formába. 
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A nagy gyógyfürdők (például: Széchenyi fürdő, Lukács fürdő) alapvetően oligopol piac szerkezeti jellemzőket 

mutatnak. Néhány nagy fürdőről van szó: 

• a ki és a belépés erre a területre igen nehéz, 

• a nyújtott szolgáltatások formája és azok minősége (fürdő, masszázs, torna) homogénnek nevezhető. 

Ezzel ellentétben az egészségturizmus „viszonylag” kisebb vállalkozásai, wellness központok, szállodák 

monopolisztikus versenypiaci jellemzőkkel rendelkeznek. Ezeken a piacokon: 

• a szereplők száma sok, 

• az ár kialakításába van beleszólásuk, 

• a termékek differenciáltak. 

A gyógyfürdők által fogadott vendégek egy része orvosi javaslat, beutaló által veszi igénybe a szolgáltatást. 

Ezen vendégkör a szolgáltatás egy részét finanszírozza csupán. A fürdők számára az Országos 

Egészségbiztosítás Pénztár finanszírozza a kezelési szolgáltatások egyes költségeit. 166 fürdő szerződött az 

OEP-pel. Mivel az OEP gyakorlatilag monopolhelyzetben van, e tény – a balneológiaszolgáltatók tekintetében – 

rendkívül kedvezőtlen a szolgáltatók szempontjából. 

Tudja-e (avagy mennyit költ a magyar költségvetés a gyógyfürdőinkre)? 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének x.) pontja alapján az Országos 

Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság engedélyezi a természetes gyógytényező felhasználásával 

folytatandó gyógyító vagy rehabilitációs tevékenységet végző intézmény gyógyászati jellegére utaló gyógyfürdő 

megnevezés használatát. Magyarországon 47 településen található gyógyfürdő. 

2009-ben az OEP 4 milliárd forintot fordított a gyógyfürdő-ellátások finanszírozására. A 2010.évi költségvetési 

előirányzat 3,8 milliárd Ft. 

Összefoglalás 

A 4. tanulási egység az egészségturisztikai piac keresleti és kínálati oldalának alapvető jellemzőivel 

foglalkozott. Ezen piacon a fogyasztók diszkrecionális jövedelmeik elköltésével gerjesztik a keresletet, melynek 

nagysága alapvetően az ár függvényében alakul. Az ár nagyságán kívül más tényezők is jelentős hatást 

gyakorolhatnak a piaci kereslet alakulására. 

A kínálati oldalról vizsgálva az egészségturisztikai piacot, megállapíthatjuk, hogy az oligopol forma jellemző a 

nagy gyógyfürdők vonatkozásában. A wellness szegmens esetében monopolisztikus versenypiacról 

beszélhetünk. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Határozza meg, hogy milyen szükségletek motiválják az egészségturizmust! 

2. Hasonlítsa össze a létszükségletek és a diszkrecionális jövedelmek keresleti függvényét! 

3. Mutassa be az egészségturizmus iránti kereslet főbb jellemzőit! 

4. Nevezzen meg olyan tényezőket, melyek növelik az egészségturizmus iránti keresletet! 

5. Fogalmazza meg, hogy milyen trend érvényesült az elmúlt 10 év során a magyar egészségturisztikai piac 

szolgáltatóit illetően! 



   

 41  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

5. fejezet - Rugalmasság, piaci 
egyensúly 

Bevezető 

A 4. tanulási egységben láttuk, hogy a keresleti és a kínálati függvény alakja több tényező következtében alakul 

ki és változik. A létszükségleteket kielégítő javak keresleti függvénye majdnem függőleges alakzatot vesz fel, 

mivel az ár változása nem igazán változtatja meg a kereslet nagyságát. Ebben az esetben azt mondjuk, hogy 

rugalmatlan a kereslet. Ellenkező esetben rugalmas keresletről beszélünk. Ugyanilyen összefüggés van az ár 

nagysága és a kínálat mennyisége között. A rugalmasság kapcsán ebben a tanulási egységben célunk, hogy Ön: 

• megismerje a kereslet, kínálat rugalmasság egyes formáit, 

• megértse a piac egyensúlyteremtő belső automatizmusainak működését, 

• megértse, miként befolyásolják az adók és a támogatások az egészségturizmus piacát, 

• megértse mi az oka annak, hogy a gyógyturizmus és a wellness turizmus keresletének árrugalmassága eltérő, 

• megismerje az állami szabályozásnak az egészségturisztikai piacra gyakorolt hatását. 

Az 5. tanulási egység áttanulmányozása után Ön képes lesz: 

• összehasonlítani a gyógyturizmus és a wellness turizmus keresletének árrugalmasságát, 

• bemutatni miként módosul a keresleti illetve a kínálati függvény az állami adók és támogatások hatására, 

• ábra segítségével szemléltetni az egészségturisztikai piac túlkínálati állapotát, 

• megoldásokat javasolni arra vonatkozóan, hogy csúcsidőszakban miként hozhatóak egyensúlyba az 

egészségturisztikai piac egyes területei. 

Mottó: 

Alkalmazkodás: a változás kezelésében megmutatkozó rugalmasság. 

Keresletrugalmasság 

A kereslet/ kínálat rugalmasság megmutatja, hány százalékkal változik adott jószág keresett/kínált mennyisége, 

valamely keresletet/kínálatot befolyásoló tényező egy százalékos változásának hatására. 

Kereslet rugalmasság fajtái: 

• árrugalmasság (az ár és a kereslet változás közötti összefüggést mutatja), 

• kereszt-árrugalmasság (két termék kapcsolatát vizsgáljuk, az egyik termék árának és a másik termék 

keresletének változása közötti összefüggést elemezzük), 

• jövedelemrugalmasság (a jövedelem változása és a kereslet változása közötti kapcsolatot vizsgáljuk). 

A rugalmassági mutató értéke a következők szerint alakulhat: 

• Rugalmas kereslet: Mutató abszolút értéke > 1 (1%-os árváltozás 1%-nál nagyobb keresletváltozást vált ki.) 

• Rugalmatlan a kereslet: Mutató abszolút értéke < 1 (1%-os árváltozás 1%-nál kisebb keresletváltozást okoz.) 

• Egységnyi a rugalmasság: Mutató abszolút értéke = 1 (1%-os árváltozás 1%-os keresletváltozást okoz.) 

Kereslet árrugalmassága 

A kereslet árrugalmasságára ható tényezők 
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• A termék helyettesíthetősége. (Minél több helyettesítője van egy terméknek, annál rugalmasabb a kereslete. 

Például: különböző masszázs szolgáltatások.) 

• A termék jellege. (Alapszükségletet kielégítő, vagy luxus termék, a luxus termékek kereslete rugalmasabb, 

mint az alap szükségletet kielégítőké, például: a kenyér vagy a hétvégi wellness üdülés.) 

• A termék árának nagysága a fogyasztó összjövedelméhez képest. (Minél kisebb részt képvisel az adott termék 

a fogyasztói kiadásokban, annál rugalmatlanabb a kereslete. Például: ruha megvásárlása, szépészeti műtét.) 

• A reklám. (Hatására jobban ragaszkodunk a termékhez.) 

• A rendelkezésre álló reakcióidő, a fogyasztó alkalmazkodása a változó viszonyokhoz. 

Az egészségturisztikai szolgáltatások helyettesítő termékei: 

• gyógyszeres kezelés, 

• kórházi kezelés, 

• természetgyógyászat 

• egyik fürdő – másik fürdő (ezért kell specializálódni – uniqueness), 

• külföldi fürdőhely. 

Az egészségturisztikai szolgáltatások nem alapszükségletet kielégítő szolgáltatások, így ezek kereslete 

rugalmasabb. Az árváltozás hatására a kereslet nagyobb mértékben változik, mint az ár. A korral együtt 

jelentkező mozgásszervi problémák megelőzése érdekében a fogyasztó választhat: 

• meghatározott ideig gyógyszereket szed preventív jelleggel, 

• gyógyfürdő szolgáltatást vesz igénybe, 

• wellness turizmus keretében speciális tornafoglalkozásokra, masszázsra jár (pilates, streching stb.). 

A fogyasztó döntésénél számba veszi: 

• az egyes lehetőségek mennyibe kerülnek számára, 

• milyen negatív hatással járnak az egyes kezelések, 

• milyen egyéb pozitív hatást érhet el az adott szolgáltatással. 

A reklámmal, az egészséges életmódra való neveléssel, propagandával a fogyasztókat jelentősen lehet arra 

ösztönözni, hogy bővítsék fogyasztásukat az egészségturisztikai szolgáltatások területén. 

Gyógyturisztikai szolgáltatásoknál bizonyos esetekben elég erős árrugalmasság érzékelhető. Magasabb árak 

esetén a gyógyfürdőkben a gyógyászat vendégforgalmának áremelés mértékét meghaladó visszaesés jelentkezik. 

Ez a megállapítás a halasztható kezelésekre igaz, a nélkülözhetetlen kezelésekre nem. 

Mi lehet az ok? Legfontosabb célközönség a nyugdíjas (gyengébb fizetőképességű) korosztály. 

Wellness turisztikai szolgáltatások esetén kevésbé tapasztalható az árrugalmasság: a magasabb árak sem 

riasztják el a vendégkört. Ez még akkor is igaz, ha a wellness nem tartozik az ún. nélkülözhetetlen (normál 

jószág) kategóriába. 

Mi lehet az ok? Legfontosabb célközönség a munkaképes (erősebb fizetőképességű) korosztály, akinek 

• fontos az egészsége, 

• sikk egy wellness hétvégére elmenni 

Az egészségturisztikai szolgáltatások kiegészítő termékei: 
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• fürdő – szálloda, 

• személyszállító vállalkozások (repülés, busz, taxi stb.), 

• éttermek, 

kulturális programok és egyéb szórakozási lehetőségek 

Keresztárrugalmasság 

A keresztárrugalmasság elemzésénél nemcsak a számított mutató számszaki értéke, hanem az előjele is 

információt hordoz. Az előjel lehet negatív vagy pozitív. 

A rugalmassági mutató előjele: 

• Pozitív, ha a két termék a fogyasztásban helyettesíti egymást. (Például: gyógyszeres kezelés - 

gyógymasszázs.) 

• Negatív, ha a fogyasztásban egymást kiegészítik. (Például: ha nő az utazás költsége, vagy nő a wellness 

szállodák szállásdíja, csökken a szállodában igénybevett szolgáltatások kereslete) 

• Nulla a fogyasztásban egymástól független termékek esetében. 

Jövedelemrugalmasság 

A jövedelem rugalmasság számításánál a kapott mutató számszaki értéke, és előjele egyaránt információ-

hordozó a szolgáltatást nyújtó cég számára. A jövedelemrugalmasság szempontjából megkülönböztetjük: 

• Normáljószágokat: pozitív, de viszonylag állandó (például: a ruházati cikkek). 

• Luxusjószágokat: pozitív, de a jövedelem emelkedésével növekvő. 

• Alacsonyabb rendű jószágokat: negatív (például: a szalonna, a zsír, a liszt). 

Az egészségturisztikai szolgáltatások jelentős része luxus jószágnak minősül (wellness turizmus, terápiás 

rekreáció, életmódhoz kapcsolódó rehabilitáció). Azon fogyasztói kör vásárolja ezeket a szolgáltatásokat, 

akiknek magasabb a jövedelmük. A gyógyturizmus keretében a betegséghez kapcsolódó rehabilitáció, gyógyítás 

és felépülés egy alacsonyabb jövedelmi réteg számára is megfizethető, mivel ezen szolgáltatások egy részéhez a 

társadalombiztosítás támogatást nyújt. Nagyon alacsony jövedelemmel rendelkező fogyasztók esetében még a 

társadalombiztosítás által részlegesen finanszírozott szolgáltatások sem érhetőek el. 

A kozmetikai sebészeti beavatkozások a magyar fogyasztók esetében luxus jószágnak minősülnek. Amennyiben 

a vizsgálatba bevonjuk a külföldről sebészeti beavatkozásra, fogászati kezelésre hazánkba látogató 

egészségturistákat, azt tapasztaljuk, hogy számukra ezek a szolgáltatások nem minősülnek luxus jószágnak. 

Ennek magyarázata, hogy a külföldi turisták jövedelméhez és a külföldi árakhoz képest a sebészeti 

szolgáltatások magyarországi árai nem magasak. 

A kínálat rugalmassága 

A kínálat kapcsán is vizsgálhatjuk a rugalmasságot. A kínálat árrugalmassága kifejezi, hogy a termelők 

mennyire reagálnak a piaci feltételek változására. 

A kínálat árrugalmassága lehet: 

• teljesen rugalmatlan (a állapot), 

• rugalmatlan (b állapot), 

• rugalmas (c állapot), 

• végtelenül rugalmas (d állapot). 
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10. ábra: A kínálat árrugalmassága 

A kínálat árrugalmasságát meghatározó tényezők: 

• a termelési folyamat tőkeigénye (nagy beruházást igénylő gyógyfürdő szolgáltatást egyik napról a másikra 

nem lehet növelni, míg a masszázs szolgáltatást igen) 

• időtényező (hosszabb távon jobban lehet növelni a kínálatot), 

• raktározási lehetőségek és azok költségei (a szolgáltatásokat nem lehet raktározni). 

Piaci egyensúly, egyensúlytalanságok 

Amennyiben a keresletet és a kínálatot együttesen vizsgáljuk az adott piac állapotára vonatkozóan kaphatunk 

információkat. A kereslet – kínálat együttes - statikus - elemzése kapcsán jutunk el a Marshall kereszthez (11. 

ábra). 

 

11. ábra: Marshall kereszt 

Ha a kereslet és a kínálat - az adott termék, szolgáltatás vonatkozásában megegyezik - a piacon kialakuló ár 

egyensúlyi. Ebben az esetben az adott piac egyensúlyi állapotban van. Az egyensúlyi árnál magasabb piaci ár 

esetén túlkínálatról beszélhetünk. Az egyensúlyi alatti ár alatti piaci ár esetén túlkereslet jellemzi az adott 

szolgáltatás, termék piacát. 

Az egészségturisztikai szolgáltatások piaca túlkínálatos piac, mivel a szolgáltatások ára viszonylag magas. 
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Ennek ellenére vannak időszakok, amikor a „szezonban” a kereslet meghaladja a kínálatot. Ilyen esetben a 

kereslet és a kínálat egyensúlyba tartása érdekében a szolgáltató cégek részéről a következő stratégiák 

alkalmazhatóak: 

Keresleti oldalon: 

• Differenciált árpolitikával bizonyos mennyiségű kereslet áttolható a csúcsidőszakból a nem csúcsidőszakba. 

(Például: olcsóbb belépőjegyek az uszodába reggeli és esti időszakra.) 

• Csúcsidőn kívüli kereslet kihasználása. (Például: wellness szállodák reggeliztető szolgáltatást indítanak, 

kialakítanak ún. „minivakációs" hétvégeket.) 

• Kiegészítő szolgáltatások nyújthatók a csúcsidőszakokra, a várakozók számára alternatív kínálatként. (Például 

pálmakert a fürdőben, fagylaltozó, ahova le lehet ülni.) 

• Előzetes helyfoglalásos rendszerek hatékony eszközei a kereslet kezelésének. 

Kínálati oldalon: 

• Részidős alkalmazottakat felvenni a csúcsidőszakok kiszolgálására. 

• Nyitvatartási idő meghosszabbítása. 

• Hatékony csúcsidei módszer bevezetése. Az alkalmazottakat csúcsidőben csak a legszükségesebb 

feladatokkal látják el. 

• Lehetőségek a jövőbeni terjeszkedésre. A wellness központ a környező területeket felvásárolja a későbbi 

terjeszkedés érdekében. 

Kereslet-kínálat dinamikus vizsgálata 

A kereslet-kínálat összefüggését vizsgálhatjuk dinamikusan is. Ebben az esetben az úgynevezett pókháló 

tételhez jutunk. A dinamikus vizsgálatnál a hangsúly azon van, hogy a kereslet és a kínálat rugalmassága 

milyen. 

Amennyiben a kereslet a rugalmasabb: a piaci folyamatok eredményeként az ár és a kereslet, kínálat változása 

révén az egyensúlyi állapothoz tart a piac (összetartó pókháló). 

Rugalmasabb kínálat esetén az ár elmozdulása és az azt követő kereslet és kínálat változása nem az egyensúlyi 

állapot felé tereli a piacot (széttartó pókháló) 

Állami szabályozás 

Az egészségturizmus szolgáltatásainak piaci környezetére az állami szabályozás is hatással van. Az állami 

szabályozás eszközei közül a keresletre és a kínálatra ható adózást és a támogatásokat kell megemlíteni. 

Az adóztatás egyes adónemei a piac mindkét oldalán elhelyezkedő szereplőkre hatással vannak. 

A befolyásoló adókat leegyszerűsítve úgy csoportosítjuk, hogy 

• a jövedelemre ható adók (személyi jövedelemadó, társasági adó, egyéb a jövedelem nagyságát befolyásoló 

termelői adók stb), 

• a fogyasztást terhelő adók (ÁFA). 

A fogyasztók jövedelemadója az elkölthető jövedelmet csökkenti, ezáltal kevesebb a diszkrecionális 

jövedelem, azaz a keresleti görbe balra tolódik. Minden szolgáltatási árszinthez kisebb kereslet tartozik. 

A termelők nyereségadója és az egyéb termelői adók, melyek a termelők költségeit növelik, a kínálat 

csökkenéséhez vezetnek. Az ok, kevesebb összeg áll rendelkezésre a termelés lefolytatásához. 
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A forgalmi adózás Magyarországon az általános forgalmi adó révén történik. A normál ÁFA kulcs 25% 

(például: szálláshely szolgáltatás). Egyes humán-egészségügyi szolgáltatások (gyógymasszázs, gyógytorna, 

természetgyógyászat) ÁFA mentességet élveznek. 

A forgalmi adó a termék, szolgáltatás árába beépül, ezáltal a piaci ár nő. A forgalmi adó hatására a kínálati 

függvény ugyancsak eltolódik. Az egyes kínált mennyiséghez a forgalmi adózás hatására magasabb ár tartozik. 

A szolgáltatás árának drágulása a kereslet csökkenéséhez vezethet, ami a piacon túlkínálatot idéz elő. 

Az adók áremelkedő hatása 

A kereslet – kínálat összefüggése kapcsán arra a kérdésre is választ kaphatunk, hogy az adó által történő 

áremelés hatása kit terhel nagyobb mértékben (adóteher megoszlás), a fogyasztót vagy a termelőt. 

Az adótehernek a fogyasztó és a termelő közötti megoszlása attól függ, hogy a kereslet és a kínálat 

árrugalmassága miként alakul. Amennyiben a kereslet a rugalmatlan a kínálathoz képest, akkor a fogyasztókat 

terheli nagyobb mértékben az adó. Ellenkező esetben az adóteher nagyobb része a termelőkre hárul. 

Termelői támogatás hatása 

Ha a termelőnek nyújtott támogatásokat elemezzük (például: az OEP finanszírozza a gyógyszolgáltatások 

árának egy részét), akkor a kínálati görbe tolódik el jobbra. Alacsonyabb áron nyújtja a szolgáltatást a 

vállalkozás. 

Összefoglalás 

Az 5. tanulási egységben bemutattuk a kereslet és kínálat rugalmasságának különböző formáit. Gyógyturisztikai 

szolgáltatásoknál magasabb árak esetén az árrugalmasság értéke nagy. Az egészségturisztikai piac esetében a 

keresztárrugalmasság vizsgálat is fontos a helyettesítő és a kiegészítő szolgáltatások vonatkozásában. 

Az egészségturisztikai szolgáltatások jelentős része luxus jószágnak minősül. Magasabb jövedelem esetén a 

kereslet jelentős növekedése tapasztalható. 

Az egészségturisztikai piac általában túlkínálatos. Vannak olyan szezonális időszakok, amikor a kereslet 

meghaladhatja a kínálatot, ilyenkor különböző beavatkozásokkal (marketing és egyéb módszerek 

alkalmazásával) befolyásolni lehet a piacot, hogy az egyensúlyi állapot felé mozduljon el. 

Az adóztatás hatására a szolgáltatások árai drágulnak, ami a kereslet illetve a kínálat csökkenéséhez vezethet. 

Az adóteher a kereslet és a kínálat rugalmasságának függvényében oszlik meg a szolgáltató és a fogyasztó 

között. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Soroljon fel olyan tényezőket, melyek hatással vannak az egészségturisztikai piac keresletének 

árrugalmasságára! 

2. Hasonlítsa össze a gyógyturisztikai és a wellness turisztikai szolgáltatások árrugalmasságát! 

3. Jellemezze az egészségturisztikai szolgáltatások jövedelemrugalmasságát! 

1. Feladat: 

Keresleti- kínálati függvények ábrázolásával mutassa be az összetartó és a széttartó pókháló modelleket! 

Nevezzen meg olyan egészségturisztikai szolgáltatásokat, melyek esetében a kereslet a rugalmasabb, illetve 

olyanokat, melyeknél a kínálat. 
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IV. rész - Egészségturizmus piacának 
kínálati oldala 

Bevezető 

Az egészségturisztikai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások – hasonlóan a többi vállalkozáshoz – alapvető 

célja, hogy nyereségesen gazdálkodjanak és minél több profitot érjenek el. A maximális profit eléréséhez a 

szolgáltatóknak 

• optimális erőforrás felhasználást, 

• a költségek csökkentését és 

• az árbevétel növelését kell megvalósítaniuk. 

Ebben a témakörben az oligopolpiac és a monopolisztikus versenypiac kínálati oldalán lévő szolgáltatók 

profitorientált magatartását mutatjuk be. 

A témakör áttanulmányozása után Ön képes lesz összehasonlítani az oligopolpiac és a monopolisztikus 

versenypiac egészségturisztikai szolgáltatóinak piaci magatartását. 
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6. fejezet - Az egészségturizmus 
piacszerkezete 

Bevezető 

Amint azt a 4. tanulási egységben olvashatta, a piacelmélet két alapvető piaci formát, piaci szerkezetet 

különböztet meg: a tökéletes és a tökéletlen versenypiacot. A piaci szerkezeteket a piaci szereplők száma, 

valamint a termék jellege alapján differenciáljuk. A korábbiakban olvashatta, hogy az egészségturizmus piacán a 

korlátozott, azaz a tökéletlen verseny dominál. A vállalkozások oligopol, illetve monopolisztikus piacon 

működnek. 

Ebben a tanulási egységben mélyebben elemezni szeretnénk e két piacformát, ennek keretében: 

• be szeretnénk mutatni a piaci erő mérésére használt mutatókat, 

• szólni szeretnénk az oligopolpiac és a monopolisztikus versenypiac sajátosságairól, 

• el szeretnénk magyarázni, hogy mit értünk megtámadható piacokon. 

A 6. tanulási egység áttanulmányozása után Ön képes lesz: 

• a koncentrációs ráta és a Herfindahl index segítségével kiszámítani egy adott piac koncentrációjának szintjét, 

• összehasonlítani az oligopol és a monopolisztikus versenypiacot, 

• bemutatni, mikor érdemes egy új szolgáltatónak belépnie egy megtámadható piacra. 

Mottó: 

„ Jót, s jól - ebben áll a nagy titok.” (Kazinczy Ferenc) 

Egészségturisztikai piac szolgáltatói 

Magyarországon nem tartják nyilván, hogy az egészségturisztikai piac szolgáltatói – a 218 minősített gyógyvíz, 

74 gyógyfürdő, 13 gyógyhely, 82 (32-őt tart nyilván az OGYFI) gyógyszálló, 49 wellness szálloda, 5 

gyógybarlang, 5 gyógyiszap, 1 gyógygáz – milyen tulajdonosi és üzemeltetési viszonyok között, milyen 

kapacitási jellemzőkkel működnek. (2009. évi OGYFI adatok) 

19. táblázat: A gyógyfürdők számának területi megosztása. Forrás: Országos törzskönyvi nyilvántartás a 

magyarországi gyógyfürdőkről (2010. augusztus) alapján saját összeállítása 

 

Közép-Magyarország rendelkezik a legtöbb gyógyfürdővel, melyből 8 db Budapesten található. Ennek ellenére - 

becslések szerint - a fővárosba érkező vendégek csupán 2%-a veszi igénybe a város gyógyturisztikai 

létesítményeit. Ez a tény megnehezíti azt a törekvést, hogy Budapest ismét visszanyerhesse fürdővárosi rangját. 

További kiemelkedő régiók - ahol jelentős az egyre növekvő belföldi vendégkör mellett a külföldi vendégkör - 

közé tartozik a Nyugat- és Dél-Dunántúl, valamint a Dél-Alföld. 
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A hazai gyógy-, termál- és strandfürdők döntő hányada közvetlenül, vagy az általuk alapított gazdasági 

társaságokban lévő részesedéseiken keresztül, de önkormányzati tulajdonban van. 

Az elmúlt 2-3 év fejlesztéseinek eredményeként létrejöttek olyan fürdő, strand és szabadidő komplexumok, 

amelyek tulajdonosi szempontból már függetlenek az adott közigazgatási terület önkormányzatától. 

Az önkormányzatok a rendszerváltást követő években jutottak hozzá strand- és fürdővagyonukhoz. A 

vagyonhoz jutás folyamata elhúzódott, miközben a fürdőágazat egységes szakmai irányítása lényegében 

megszűnt, a turizmus és a gyógytényezők állami irányítása pedig szervezetileg is elkülönült. 

20. táblázat: Gyógy- és wellness szállodák területi megoszlása. Forrás: *Országos törzskönyvi nyilvántartás a 

magyarországi gyógyszállodákról (2010. augusztus), **Magyar Turizmus Rt.: „gyógy + wellness" kiadvány 

2006 

 

Az OGYFI által elismert gyógyszállodák számának alakulása szerint a Nyugat-dunántúli Régióban található az 

ilyen típusú szállodák fele. Az OGYFI-nak Európában talán a legszigorúbb a minősítési rendszere és nem 

kerülhet be ebbe a körbe minden szállásszolgáltató. Az egységes minőségbiztosítás hiánya miatt azonban a 32 

db OGYFI által minősített szállodán kívül is találunk gyógyszálloda megnevezéssel rendelkezőket. 

A wellness szállodák számának regionális megoszlása szerint Nyugat-Dunántúl szintén kiemelkedik. Észak-

Alföld azonban sokkal meghatározóbb súllyal van jelen, mint az előző kategóriában. Közép-Magyarországon öt 

wellness szálloda van. A többi régió méreteit tekintve azonos ellátottsággal bír. 

Az egészségturizmus piacszerkezetének jellemzése 

Oligopolpiac 

A versenypiac és a monopol piac között helyezkedik el az oligopolpiac, melynek sajátosságai: 

• a piacon csak néhány vállalkozás működik, és adja az adott termék, szolgáltatás termelésének jelentős 

hányadát, 

• a vállalkozások kölcsönösen függnek egymástól, 

• stratégiai döntéseik (ár, termékfejlesztés, stb.) meghozatala során mindig szem előtt tartják a versenytársak 

reakcióját, 

• van olyan ágazat, ahol a vállalkozások függetlenek egymástól, árháború folyik, és vannak olyan területek, 

ahol a független termelők/szolgáltatók állami szinten működnek együtt, 

• a vállalkozások közti kapcsolat egyik formája az árvezérlés, 

• az árkövetés okai különbözőek lehetnek: 
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• lehetséges egy közös megállapodás, hogy elkerüljék a káros árversenyt (Ilyenkor beszélhetünk együttes 

profitmaximalizálásról.), 

• lehetséges a résztvevők közti összejátszás, ami lehet formális vagy rögzített (Az összejátszást trösztellenes 

törvények tiltják, ezért ma már egyre ritkább.). 

A közös profitmaximalizáláshoz meg kell találni az érintett cégeknek, azt az ágazati kibocsátási szintet, ahol a 

határköltség egybeesik, a határbevétellel. E feltétel teljesülése (betartása) esetén képesek a szolgáltatók 

maximális profitot realizálni. (Ezekkel a fogalmakkal korábbi közgazdasági tanulmányai során már 

megismerkedhetett. Ennek ellenére, a későbbiekben felelevenítjük, hogy mit jelent a határbevétel és a 

határköltség fogalom.) Mivel minden cég különböző adottságok mellett termel, előfordulhat, hogy a résztvevők 

egymás számára kompenzációs díjat teljesítenek. 

Ehhez a piachoz sorolhatók Budapest nagy gyógyfürdői. 

Tudja-e (avagy mi jellemzi a budapesti gyógyvizeinket)? 

Budapest különlegesen gazdag termálvízi adottságokkal rendelkezik. Naponta 70 millió liter gyógyvíz buzog fel 

az eddig feltárt 118 természetes forrásból, 21-78 Celsius fokon. Budapest 1934 óta birtokolja megérdemelten a 

fürdőváros titulust, hiszen a világ fővárosai közül ez a város rendelkezik a legtöbb termál- és gyógyvízkúttal. 

118 fúrt kút, illetve természetes forrás található a területén, amelyek együttesen napi 30.000 m³, azaz 70 millió 

liter vizet adnak. A vizek ásványianyag-tartalma és hőmérséklete változó, 21-78 Celsius fok közötti. 

Budapest 15 gyógy és termálfürdője közül 10 egész évben várja a pihenni, gyógyulni vagy éppen lubickolni 

vágyókat. Emellett egyes budapesti luxushotelek is fenntartanak saját gyógyfürdőket, ilyenek például az óbudai 

Ramada Plaza, a margitszigeti Termál szálló és a belvárosi Corinthia Royal. 

A monopolisztikus versenypiac 

A monopolisztikus versenypiacon számos vállalkozás van jelen, amelyek rendeltetésében hasonló, de nem 

azonos, hanem külső megjelenésben és minőségben eltérő terméket, szolgáltatásokat állítanak elő. E piacon 

bárki megjelenhet, de a márkának meghatározó szerepe van, ezért nehéz a piacra betörni. 

• Az ágazatban sokféle termelő, szolgáltató van, akik differenciált termékeket, szolgáltatásokat állítanak elő 

• A termék/szolgáltatás differenciálás a termelők/szolgáltatók számára képvisel bizonyos monopolisztikus 

erőt, amennyiben a keresleti görbéjük ereszkedő, bizonyos mértékig képesek az árakat befolyásolni. 

• Mivel a termékek, szolgáltatások egymás helyettesítői, a keresztárrugalmasság nagy, ezért bármelyik 

termék árának változtatása befolyásolja a többi termék árát is 

• A verseny fő eszköze a hirdetés, és a termékek változatainak gyarapítása. 

• A piacra szabad a be- és a kilépés, ezért hosszú távú gazdasági profit nem realizálható. 

• Az ár többnyire meghaladja a határköltséget, a kibocsátás kisebb, mint a tökéletesen versenyző piacnál. 

A kibocsátás és az ár a monopolisztikusan versenyző vállalkozásoknál a keresleti és kínálati görbékkel 

elemezhető. Az iparágban nagyszámú cég verseng, és minden cégnek azonosak a keresleti és költséggörbéi. 

A pozitív gazdasági profit hosszabb távon eltűnik, mivel az új belépők hatására a piacon lévő „régi” termelők 

termékei iránti kereslet csökken. A többlet kapacitás, és a keresleti görbe ereszkedő alakjának oka a 

termékdifferenciálódás. 

Piactípusok a keresleti és kínálati viszonyok alapján 

A piacokra hosszú távon a rendszeresen újratermelődő túlkereslet, vagy túlkínálat jellemző. 

A keresleti és kínálati viszonyok alapján a piacnak két csoportja különböztethető meg: 

• nyomásos piac (túlkínálatos) vagy vevői piac, 

• szívásos piac (hiánypiac) vagy eladók piaca. 
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A nyomásos piac (vevői piac) esetében a kínálat rendszeresen meghaladja a keresletet. Erős az eladók közötti 

verseny. Az eladónak minden eszközt fel kell használnia ahhoz, hogy vevőit megtartsa, illetve új vevőket 

szerezzen. 

A szívásos piacon (eladói piac) a kereslet lényegesen meghaladja a kínálatot. A vevők versenyeznek a 

termékért. Az eladók kevésbé törődnek a minőséggel, a választékkal, nincsenek rákényszerülve a 

költségtakarékosságra. 

Az egészségturizmus piaca - ezen belül a fürdőturizmus piaca - nyomásos piac, az eladók versengése folyik a 

vevőkért. 

A piaci koncentráció és mérése 

A piacformák elkülönítésénél nagyon fontos kategória a piaci erő. A piaci erő a vállalkozásnak az a képessége, 

hogy befolyásolni tudja az árakat és ezen keresztül a realizálható profit nagyságát. A piaci koncentráció alapvető 

jellemzői: a résztvevők száma és a termék jellege. A piaci erő kifejezésére, a különböző piacok 

összehasonlításakor használt mérőszámok: 

• a piacok koncentrációs rátája, vagy foka, 

• a Herfindahl-index. 

Piaci erő mérése 

A piacok koncentrációs rátája, vagy foka azt mutatja meg, hogy a vállalkozás valamely terméke, szolgáltatása 

éves piaci forgalmának hány százalékát mondhatja magáénak. Jellemzésekor beszélnek 1-2-3-4-8-16-20- és 50 

vállalkozásos koncentrációs rátáról. 

• A gyakorlat a monopólium fogalmát – az elméleti modelltől eltérően (egy eladó, egy vevő) – azokra a 

piacokra használja, amelyeken a koncentráció magas. Ez azt jelenti például, hogy egy vállalkozás a teljes 

piaci kínálatnak legalább 50 %-át nyújtja, vagy maximum 3 vállalkozás együtt 90 %-os piaci részesedést ér el 

• 3-4 vállalkozásos piacnál a 60 % feletti részesedés esetében koncentrált piacról, vagy meghatározó piaci 

részesedésről beszélnek. 

A két azonos nagyságú koncentrációs rátával jellemezhető piac eltérhet attól függően, hogy a ráta számításánál 

alapul vett vállalkozások között milyen a megoszlás, illetve hogyan alakul a számításnál figyelmen kívül 

hagyott vállalkozások száma és piaci részesedése. 

Emiatt használják a Herfindahl-indexet, amely meghatározásának módja: 

• kiszámítják minden vállalkozás %-os piaci részesedését, 

• az így kapott értékek négyzetre emelésével kapják a vállalkozások Herfindahl-mutatóját, 

• a mutatók összegzésével képezhető a Herfindahl-index. 

Minél nagyobb az index értéke, annál koncentráltabb a piac, minél kisebb, annál közelebb áll a piac a tiszta 

verseny modelljéhez. Az egyre magasabb indexértékek esetén feltételezhető, hogy a résztvevők száma egyre 

kisebb, a résztvevők közötti eloszlásban egyre nagyobbak a különbségek. 

A piac mérete és a koncentráltság tekintetében nagy jelentőségű a résztvevők száma. 

• Fogyasztói szempont: minél nagyobb a résztvevők száma, annál szélesebb a vevők választási lehetősége. 

• Vállalkozási szempont: minél kevesebb a résztvevő, általában annál nagyobb az elérhető profit. Társadalmi 

szempontból a résztvevők számának optimálistól való eltérése a szűkös erőforrások nem optimális elosztását, 

valamint költségnövekedésben, ill. elmaradt haszonban kifejezhető hatékonyság veszteséget jelent. 

Megtámadható piacok 
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Megtámadható piacok olyan piacok, amelyekre szabad a belépés, és a kilépés költségmentes. Az 

oligopóliumok a tökéletes versenyhez hasonlóan viselkednek, ha megtámadható piacon működnek. A 

megtámadás veszélye visszatart a monopolista ármeghatározástól. 

A belépés szabadsága úgy értelmezendő, hogy a belépésnek vannak ugyan költségei, de a belépő nincsen 

hátrányban a már működő vállalkozásokkal szemben méretgazdaságosság vagy egyéb vonatkozásban. 

Amennyiben a termelés és az értékesítés növelésével csökken az átlagköltség - a termék önköltsége, egységnyi 

termék előállítási költsége - az adott vállalkozásnál érvényesül a méretgazdaságosság. Másként fogalmazva: 

növekvő a mérethozadék. A belépő új vállalkozás e növekvő mérethozadék mellett termelve és az adott piacon 

érvényes árat elfogadva, a csökkenő átlagköltség miatt is egyre nagyobb profitot realizálhat. A növekvő 

mérethozadék lehetővé teszi, hogy a vállalkozás akár alacsonyabb áron is értékesítsen, mert így is profithoz jut. 

A kilépés költségmentessége azt jelenti, hogy a véglegesen elvesztett (elsüllyedt) költségek nagysága 

elhanyagolható. Egy-egy iparágból való kilépéskor nem mindig lehetséges az addig használt termelési tényezők 

értékesítése. Ezt a termelés jellege határozza meg (Például egy gyógyfürdő bezárása igen nagy elveszett 

költséggel járna.). 

Amennyiben egy vállalkozás valamennyi termelési tényezője veszteség nélkül eladható, vagy újra 

felhasználható, akkor a kilépés költségmentes. 

A megtámadható piacra akkor érdemes belépni, ha azon rövid távon pozitív gazdasági profit érhető el. 

Gazdasági profitot realizál a vállalkozó, ha bevételei meghaladják a termelés teljes gazdasági költségét. A 

gazdasági költség az összes költség, amely a számvitelben elszámolt költségeken felül tartalmazza azt a meg 

nem valósított, ki nem használt lehetőséggel elérhető jövedelmet, amiről le kellett mondani az adott termelési 

alternatíva megvalósítása érdekében. Költségként magában fogalja tehát azt a haszonáldozatot is, amelyet az 

aktuális termelési cél megvalósítása okozott. 

A megtámadható piacra belépő vállalkozás, amely a szabad belépés feltételeinek megfelelve a piacon lévő 

vállalkozásokéval azonos költségfeltételekkel rendelkezik, tőlük alacsonyabb árat megállapítva vevőket 

csábíthat el. Ezt akkor teheti, ha az általa pótlólagosan előállított, piacra bevitt termékmennyiség ára így is 

meghaladja az előállítás költségeit. A piac korábbi szereplői ilyen esetekben árcsökkentéssel válaszolhatnak. Az 

új belépők általában csak addig maradnak a piacon, amíg meg van a legalább zérus, illetve pozitív gazdasági 

profit elérésének az esélye. Mivel költségmentes a kilépés, könnyen és jelentősebb hátrányok nélkül hagyhatják 

el a piacot. Olyan esetben, amikor a piacon lévők ismét a költségek fölé emelik az árat, a kilépett vállalkozások 

ismét visszatérnek a piacra és ott addig tartózkodnak, amíg az átmeneti profit szerzési lehetőséget 

kihasználhatják. Mielőtt a többi vállalkozás árat csökkentene, ismét kilépnek az adott piacról. Ezt a jelenséget 

hívja a piac ragadozó vállalkozói magatartásnak. Ez a piaci magatartás jellemzi a monopolisztikus 

versenypiacot is. 

A megtámadható piacok lényeges jellemzői 

• Hosszú távon legfeljebb zérus gazdasági profitot lehet realizálni. (A zérus gazdasági profit realizálása azt 

jelenti, hogy a szokásos profithoz, másként normál profithoz jutnak a vállalkozások.) 

• Az iparág piaca megtámadható, akkor az iparág esetleges magas koncentrációs rátája nem monopol hatalmat 

jelez, hanem az output (a kibocsátás) jelentős tartományában érvényesülő méretgazdaságosságára utal. 

• A megtámadható piac vállalkozásai hosszú távon is minimális költséggel termelnek. 

Összefoglalás 

Az egészségturisztikai piac alapvetően oligopol illetve monopolisztikus versenypiaci formában működik. A 

monopolisztikus versenypiac megtámadható piac. Sok új – alacsonyabb költséggel termelő - vállalkozás 

alacsonyabb árral rendelkező szolgáltatással igyekszik belépni a piacra. 

A piacon a vállalkozások akkor képesek befolyásolni az árakat és ezen keresztül a realizálható profit nagyságát, 

ha megfelelő piaci erővel rendelkeznek. A piaci erő mérhető a koncentrációs rátával és a Herfindahl-mutatóval. 

Minél nagyobb a mutató értéke, annál koncentráltabb a piac. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Definiálja a Herfindahl-indexet! 
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2. Definiálja a megtámadható piac fogalmat! 

3. Mutassa be, hogy egy új szolgáltatónak mikor érdemes egy megtámadható piacra belépni! 

4. A megadott piaci jellemzőket válogassa szét aszerint, hogy melyek vonatkoznak az oligopol piacra és melyek 

a monopolisztikus versenypiacra! 
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7. fejezet - Maximális profit 
megszerzésének összefüggései 

Bevezető 

Korábbi közgazdasági tanulmányai során megismerhette egy vállalkozás profitmaximalizálásának feltételeit és 

összefüggésrendszerét. Ezeket az alapösszefüggéseket most részletesen nem ismertetjük, de a legfontosabb 

törvényszerűségeket be szeretnénk mutatni az egészségturisztikai vállalkozások vonatkozásában. Ennek 

szellemében célunk: 

• bemutatni a termelési függvény optimalizálását, 

• jellemezni a vállalkozások költségeit, 

• elmagyarázni, hogy miként határozható meg egy szolgáltató vállalkozás esetén az optimális kibocsátási szint, 

mely mellett maximális profit realizálható. 

Amennyiben sikerül feldolgoznia a 7. tanulási egységet, Ön képes lesz: 

• példákat hozni arra, hogy milyen típusú költségek merülnek fel egy egészségturisztikai vállalkozás esetében, 

• bemutatni, hogy egy vállalkozás esetében hogy határozható meg az a kibocsátási szint, mely maximális 

profitot biztosít, 

• különbséget tenni üzembezárási pont és fedezeti pont között. 

Mottó: 

Akkor tudunk adni valamit a társadalomnak, ha van profit. 

Termelés technikai összefüggései 

A jó minőségű egészségturisztikai szolgáltatások előállításához különböző input-tényezők (munkaerő, tőke, 

természeti erőforrások stb.) szükségesek. A termelési függvény határozza meg a nyújtott szolgáltatáshoz 

szükséges input-tényezők közötti kapcsolatot. Az input-tényezők alkalmazásakor nagyon lényeges szempont, 

hogy megtaláljuk azt a határt, amikor még nem alkalmazunk felesleges kapacitást. Ha a termelés, szolgáltatás 

előállítása érdekében alkalmazott technológia nem tartalmaz felesleges kapacitást, akkor a termelésünk 

technikailag hatékony. 

Nézzünk erre egy példát! Napi 1000 fürdővendég kiszolgálását megoldhatjuk 2 pénztáros, 1 biztonsági őr, 2 

úszómester, 4 takarító összetételű személyzettel, akkor bármelyik munkakörnél alkalmazott plusz fő személyzet 

már felesleges. 

Adott tőkekapacitás mellett a változtatható inputtényező mennyiségét addig szabad növelni, amíg az újabb 

inputtényező alkalmazásával a kibocsátás (szolgáltatás) mennyisége nő, a minőség pedig nem romlik. 

Nézzünk erre egy példát! Egy fürdő adott épületrészében masszázs kabinokat alakítanak ki. Induláskor 10 db 

kabint állítanak fel. Valamennyi kabint felszerelik a szükséges berendezésekkel. A fürdő üzemeltetői azt 

tapasztalják, hogy a masszázs iránt nagyon megnőtt az igény, a vendégeknek sorba kell állnia és várakozniuk 

kell, amíg sorra kerülnek. Mivel az épületrészben még van hely, ezért a fürdő műszaki vezetője úgy dönt, hogy 

újabb kabinokat (plusz 5 kabin) hoz létre. Ezáltal 15 vendéget tudnak egy időpontban fogadni. Az átalakítás 

következtében nagyon kicsi közlekedő helyek maradnak. A vendégek zavarják egymást amikor keresik a 

masszázs kabinjukat. A torlódások miatt nem tudják időben elkezdeni a masszőrök a masszázst, azaz romlik a 

kapacitások kihasználtsága, állandóan csúszások vannak. A nagyobb létszám miatt nagy a zaj a helyiségben, ami 

zavarja a vendégek relaxálását, azaz a szolgáltatás minősége is romlik. A fürdő a változó inputtényező 

mennyiségét az optimális szint fölé emelte, ami a kibocsátás mennyiségének és a minőségének a rovására 

valósulhatott csak meg. Az inputok alkalmazásánál meg kell találni azt a szintet, mely maximális kibocsátást ad 

megfelelő minőség esetén. A szolgáltatásoknál a fő hangsúly a minőségen van. 
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A vállalkozások költségei 

Az input tényezőknek ára van. Az input ráfordítások pénzben kifejezett összegét hívjuk költségnek. 

A költségek sokféleképpen csoportosíthatók. 

Költség-nemenként: 

 

A költségeknek az árbevételben kell megtérülniük. Amennyiben az árbevétel meghaladja a költségeket 

nyereséges a termék előállítása, a szolgáltatás nyújtása. 

 

14. ábra: A költségkategóriák 

A 14. ábrán látható, hogy az összes felmerült költség jelenti a gazdasági költséget. A gazdasági költségen felüli 

összeg adja a tiszta nyereséget, amelyet a közgazdaságtan gazdasági profitnak hív. 

A gazdasági költség 

• egyik része a számviteli költség (a számviteli rendszerben nyilvántartott költség), 

• a másik része a normál profit (a szolgáltatás nyújtása érdekében feláldozott alternatívák költsége, azaz az 

elmaradt haszon). 

A számviteli rendszerben a normál profit és a gazdasági profit összege adja a számviteli profitot. 

A gazdasági költségnek ismeretes egy másik felosztása. E szerint beszélhetünk 

• explicit költségekről (az adott termelési periódusban felmerült, számlával bizonylatolt költségek, például: 

anyagköltség) 
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• implicit költségekről (korábbi időszakban felmerült költségek, melyekről az adott időszakban nincs számla, 

például: amortizációs költség, a bankból kivett és a vállalkozásba befektetett tőke elmaradt kamata, amelyet a 

vállalkozó feláldozott a vállalkozás érdekében). 

A vállalkozások ár és termelési mennyiség kérdéseinek döntésénél nagyon lényeges szereppel bír a termelés 

költségszerkezete. Elengedhetetlen, hogy azonosításra kerüljenek a fix költségek, a változó költségek és az 

elsüllyedt költségek. (Elsüllyedt költségek a fürdőturizmusnál a fürdőmedencék kialakításának költségei, mivel 

ezeket már nem lehet visszafordítani.) 

Az egészségturizmus területén, azon belül a fürdőturizmusban igen jelentős a fix költségek aránya, 

köszönhetően a magas tárgyi eszköz beruházási elemeknek (épületek, gépek, vízforgató berendezések stb.). 

Normál esetben a változó költségek egy része a munkaerő költségekhez kapcsolódik. 

A fürdőturizmusban a vállalkozás induló eszközkapacitása - a megfelelő minőségű szolgáltatások biztosítása 

érdekében - megkövetel egy meghatározott személyzet nagyságot. A medencékhez úszómester tartozik, a 

bejáratoknál pénztáros, biztonsági személyzet van, a nappali és az éjszakai takarítás meghatározott takarítói 

létszámmal történik. Ebből kifolyólag azt mondhatjuk, hogy az élőmunka költsége is bizonyos értelemben – a 

mikroökonómiai rövid időtávon gondolkodva is – fix költségnek számít. Ezen a területen változó költségként 

értelmezhető például: a víztisztító vegyszerek költsége, energia költség. 

 

15. ábra: A termelés költségei a kibocsátás függvényében. (A változó költségek a kibocsátás függvényében 

lineárisan módosulnak az ábrán.) 

A 15. ábrán a teljes költség két összetevőjét, a fix és a változó költségeket szemléltettük. Változó költségek a 

kibocsátás mennyiségével együtt változnak. A változó költség és a termelés volumenének változása közötti 

összefüggés lehet: 

• lineáris, a változó költség pontosan követi a termelés változásának ütemét és irányát, 

• degresszív, a változó költség a termelésnél kisebb mértékben változik, 

• progresszív, a változó költség gyorsabb ütemben nő, vagy csökken, mint a termelés. 

A fix, a változó és a teljes költségfüggvényekből újabb költségfüggvényekhez juthatunk. A gazdasági elemzések 

során a költségek esetében az átlag- és a határköltséget használjuk (átlag fix költség, átlag változó költség, 

átlag teljes költség). A határköltség csak azt a költséget tartalmazza, amely egy egységgel több kibocsátás 

létrehozásához szükséges. Ebben a költségben a fix költség nem szerepel. 
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16. ábra: Átlag költség függvények és a határköltség függvény 

Költségfüggvények jellemző tulajdonságai (16. ábra): 

• jellegzetesen „U” alakúak, 

• az átlagos összköltség görbe és az átlagos változó költség görbe fokozatosan közelít egymáshoz (a köztük 

lévő különbség az átlagos fix költség), 

• a határköltség a termelés növekedésével először csökken, majd növekszik, 

• a határköltség az átlagköltséget és átlagos változó költséget azok minimumánál metszi. 

A határelemzés felhasználható a szolgáltatások mennyiségének optimalizálásához. Ennek segítségével 

juthatunk el a maximális profit eléréséhez. 

Ezen meggondolás szerint nem szükséges a lehetőségek mindenre kiterjedő elemzése, hiszen a döntés csak a 

változó tényezőkön múlik. Csak azt kell megnézni, hogy az adott szolgáltatásból egy kicsit több vagy kicsit 

kevesebb hogyan befolyásolja az eredményt. 

A vállalkozások árbevétele, profitja 

A termelés előállítása, a szolgáltatás nyújtása és értékesítése révén a vállalkozás árbevételhez jut. Az árbevétel 

nagysága az értékesítési ár és az eladott mennyiség szorzata. Ezt a kategóriát hívjuk teljes bevételnek (TR). 

Kiszámíthatjuk, hogy egységnyi kibocsátásra mennyi bevétel jut, akkor az átlagbevételhez (AR) jutunk. A 

bevételhez kapcsolódóan is használjuk a határelemzést. A bevétel növekményét (MR) határbevételnek hívjuk. A 

bevétel növekménye lehet konstans, de lehet csökkenő összegű. Ha a vállalkozás minden újabb szolgáltatását 

ugyanazon az áron értékesíti, akkor fix a bevétel növekménye, ellenkező esetben egyre kisebb. 

Az oligopolpiacon, és a monopolisztikus versenypiacon az értékesített termékek szolgáltatások ára a 

mennyiség függvényében változik, ezért a határbevétel értéke csökken az értékesített mennyiség 

növekedésével. 

Egy vállalkozás esetében adott szolgáltatásnyújtásnál, termék előállításnál az optimális kibocsátási szint ott van 

ahol az MC=MR. E feltétel teljesülése esetén realizálhat maximális profitot a vállalkozás. 

A 17. ábrán különböző árszinteket jelöltünk (P1 – P4). Ha az ár nagyságát egy darab termék, szolgáltatás 

költségéhez viszonyítjuk azt látjuk, hogy: 

• P1 árszintnél az átlagköltség kisebb az árnál, ezért nyereséges a termék/szolgáltatás, 
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• P2 árszintnél az átlagköltség egyenlő az árral, ezért nincs gazdasági profitja a vállalkozásnak, normál profitot 

realizál a vállalkozás, ezt a pontot hívjuk fedezeti pontnak. 

• P3 árszintnél az átlagköltség nagyobb, mint az ár, ezért veszteséges a termék/szolgáltatás, de rövid távon 

folytatni kell a termelést. A cél a veszteség minimalizálása. 

• P4 árszintnél az átlag változó költség egyenlő az árral. Abba kell hagyni a termelést. Ezt a pontot hívjuk 

üzembezárási pontnak. 

 

17. ábra: Költségfüggvények és az ár alakulása 

Nézzünk egy példát a fürdőturizmus esetére! 

Tételezzük fel, hogy a fürdő csak fürdőszolgáltatást nyújt. 

• Ha a fürdőjegy ára nagyobb, mint a szolgáltatás átlagos költsége, akkor a különbözet nyereséget jelent. 

• Ha a fürdőjegy ára nem fedezi az egységnyi szolgáltatás költségét, akkor a különbözet veszteséget jelent. Ha 

abba hagyná a szolgáltatás nyújtását a fürdő, akkor nem lenne változó költsége, de a fix költsége megmaradna 

(az épületet azonnal nem tudja eladni, tehát van amortizációs költség, a felvett hitel kamatát fizetni kell stb.). 

Ebben az esetben a teljes fix költség adná a veszteséget. A szolgáltatás nyújtása révén a változó költségek 

(energia, víztisztító szerek költsége stb.) megtérülnek, és a fix költség egy része is. Működés esetén a 

vállalkozás vesztesége kisebb a fix költségnél. Így a fürdőt még nem szabad bezárni. 

Többféle szolgáltatás esetén is elemezzük a helyzetet. A fürdőszolgáltatás mellett szaunázni is lehet. 

Tételezzük fel, hogy a szaunázás bevétele meghaladja a költségeket, tehát ez a szolgáltatás nyeresége. 

Amennyiben a fürdő szolgáltatás veszteséges, és a medencéket nem üzemeltetik, csak szaunázásra fogadják a 

vendégeket. Így a fürdő szolgáltatásnak nincs változó költsége. A fix költségek (amortizáció, felvett hitel 

kamata) ebben az esetben teljes egészében a szaunázás költségei között kerül elszámolásra. Előfordulhat, hogy 

ily módon a szaunázás is veszteségessé válik a szolgáltatónál. 

A profit alakulása monopolista versenypiacon 

• Rövidtávon képesek gazdasági profitot elérni. 

• A gazdasági profit lehetősége új vállalkozásokat ösztönöz arra, hogy belépjenek a piacra. 

• Az új belépők hatására a vállalkozások egyéni keresleti görbéje balra tolódik (csökken a kereslet). 

• A vállalkozások reklám növelésével és újabb termékdifferenciálással próbálkoznak, hogy megtartsák 

vevőiket. 

• A további termék differenciálás és a reklám megnöveli a termelés költségeit, az átlagköltség függvény felfelé 

tolódik. 
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• Azok a vállalkozások, amelyek vevőik megtartásában sikertelenek, veszteségessé válnak, kilépnek a piacról. 

• A keresleti görbe az átlagköltség görbét annak lefelé ereszkedő szakászán érinti. 

• A vállalkozás felesleges kapacitással rendelkezik. 

• A monopolisztikus verseny piac hosszú távú egyensúlya esetén az ár nagyobb, mint a határköltség, de a 

gazdasági profit - csakúgy, mint a kompetitív piac esetében - nullára csökken. 

Fürdők profit kilátásai 

A fürdők – ezen belül a gyógyfürdők – önmagukban nem piacképesek. A fürdőágazati szolgáltatás 

önmagában – különösen akkor, ha arányainál fogva a termál- és gyógyszolgáltatás kevéssé képes enyhíteni a 

szezonalitás kedvezőtlen hatásait – nem jövedelmező, magasak az üzemeltetés, fenntartás állandó költségei, a 

bevételszerző időszak rövid. 

A termál- és gyógyturizmus jellemzői 

• a szezonalitás kevéssé érzékelhető, 

• a fürdő kapacitások kihasználása egyenletesebb, 

• a tartózkodási idő hosszabb, 

• a szállodai és vendéglátóipari infrastruktúra nélkül a fürdőszolgáltatás csaknem mindenütt veszteséges, illetve 

legfeljebb nullszaldós, 

• az infrastruktúra fejlesztése költségigényes, nem nélkülözheti a fürdőkörnyezet konkurens hatásainak 

elemzését, 

• a szolgáltatást nyújtó szervezetek alaptevékenysége a fürdőszolgáltatás, 

• kiegészítő tevékenységeket végeznek – szállodai szolgáltatás, vendéglátás, kereskedelem, ásványvíz 

palackozás és értékesítés és egyéb tevékenységek – a nyereség elérése érdekében. 

Határköltség-határbevétel kapcsolata és a szolgáltatás minősége 

Ha az adott szolgáltatás 

• határhaszna (határbevétele) nagyobb, mint a határköltség, akkor lehet, hogy a szolgáltatásból többet kell 

szolgáltatni, 

• határköltsége nagyobb, mint a határhaszon, akkor lehet, hogy kevesebb is elég a szolgáltatásból. 

A határköltség azt jelenti, hogy az adott időben meglevő szolgáltató kapacitást tekintjük alapállapotnak, és 

ehhez viszonyítunk mindent. Ez a költség attól függ, hogy az adott szolgáltatónak (például a gyógyfürdő 

részlegnek) van-e kihasználatlan kapacitása. 

• Ha van kihasználatlan kapacitása, akkor a következő fürdővendég fogadás költsége igen alacsony. Abban az 

esetben, ha a fürdőrészlegnek napi szinten jelentős (kihasználatlan) kapacitása van, akkor változatlan technika 

és személyzet mellett a vendégszám növelés nem sokkal kerül többe a fürdőnek. A vendégszám növelése nem 

rontja a szolgáltatás minőségét. 

• Ha azonban a fürdő teljes kapacitással működik az újabb vendégek fogadása a vendég kiszolgálásának a 

minőségét rontja, mert túlzsúfolttá válik a szolgáltató egység. Ez a helyzet hosszabb ideig nem tartható fenn, 

mert a szolgáltatás romlás olyan mértékűvé válik, hogy a fürdő elveszti a vendégkör egy részét. A probléma 

megoldása esetleg csak egy komplett új egység (épület vagy épületrész, gépek és személyzet) beállításával 

érhető el. 

Csökkenő határhaszon - csökkenő határbevétel- csökkenő profit 

A határhaszon a fogyasztó számára jelentkező haszon a szolgáltatás egy újabb egységének elfogyasztása során. 
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• A határhaszon görbe és a keresleti körbe azonos. 

• A keresleti görbe azt mutatja, hogy a fogyasztó mekkora mennyiségeket hajlandó megvenni különböző 

árakon. 

• Amíg a határhaszon meghaladja az árat, a fogyasztó vásárolni fog. 

• A fogyasztó nem vásárol tovább annál a mennyiségi küszöbnél, ahol a határhaszon már annyira lecsökken, 

hogy egyenlővé válik az árral. 

• A fogyasztói kereslet csökkenésével a szolgáltató vállalkozás határbevétele is csökken. 

• A határbevétel csökkenése a szolgáltató vállalkozás profit csökkenéséhez vezet. 

A társadalom számára hasznos, ha az egészségturisztikai szolgáltatások egyre nagyobb mértékben állnak 

rendelkezésre. Látni kell azonban azt is, hogy minden egyes újabb prevenciós szolgáltatás, orvosi beavatkozás 

vagy más egészségügyi szolgáltatás esetén, ahogy egyre több és több áll rendelkezésre belőlük, úgy egyre 

kisebb és kisebb a nyerhető haszon. (Például: Egy ízületi bántalmakban szenvedő fogyasztó esetén a gyógyfürdő 

használatának rövidebb távú haszna nagyobb, mint egy olyan fogyasztó esetében, aki prevenciós szabadideje 

kellemes eltöltése érdekében jár gyógyfürdőbe.) 

Megállapítható: ahogyan egyre több a felhasználható egészségügyi szolgáltatás, ezek a szolgáltatások az 

„egyre kevésbé betegek” számára is hozzáférhetővé válnak, ezen embereknél (betegeknél) pedig az elérhető 

haszon kisebb. Ebből kifolyólag kisebb ár mellett hajlandó igénybe venni a szolgáltatást. Ennek következtében a 

szolgáltató vállalkozás profitja kevesebb lesz. 

Összefoglalás 

A vállalkozások profitorientált szervezetek. A profit nagyságát a költségek alakulása és az árbevétel összege 

határozza meg. Ahhoz, hogy egy vállalkozás maximalizálni tudja a profitját, nem az átlagköltségekből kell 

kiindulnia. A határelemzés az, mely segítségével meghatározható az optimális kibocsátás. Az optimális 

kibocsátási szint feltétele, hogy a határbevétel és a határköltség megegyezzen. 

Az egészségturizmus piaca oligopolpiac, valamint monopolisztikus versenypiac. A szolgáltatók határbevétele 

nem állandó, azaz az értékesítendő szolgáltatás mennyiségének növelésével az ár csökken. 

Amennyiben a szolgáltatás, a termék ára az átlag összköltség szintjén van, nem keletkezik gazdasági profit, csak 

normál profit. A monopolisztikus versenypiac vállalkozásai hosszú távon csak normálprofitot realizálnak. 

A termelést akkor kell abbahagyni, ha az ár az átlag változó költség szintjére lecsökken. 
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8. fejezet - Árdiszkrimináció 

Bevezető 

Amennyiben a vállalkozások olyan helyzetben vannak, hogy meghatározhatják a piaci ár nagyságát, 

árdiszkrimináció segítségével igyekeznek bevételüket növelni. Különböző fogyasztóknak eltérő áron értékesítik 

a termékeiket, szolgáltatásaikat, ezáltal növelhetik profitjukat. 

Ebben a tanulási egységben célunk: 

• bemutatni az árdiszkrimináció lényegét és egyes formáit, 

• összehasonlítani a kooperatív és a nem kooperatív piaci magatartást. 

Amennyiben sikerül feldolgoznia a 8. tanulási egységet, Ön képes lesz: 

• példákat hozni arra, hogy az egészségturizmus területén miként érvényesül az árdiszkrimináció. 

Mottó: 

„Az ár attól függ, kit hogy lehet becsapni!” 

(egy gödöllői teknővájó) 

Árdiszkrimináció 

A tökéletesen versenyző piacon lévő vállalkozások nem határozhatják meg szabadon áraikat, mert 

alkalmazkodniuk kell a versenytársakhoz. Ebből a kényszerből következően adottságként kell elfogadniuk az 

árakat („árelfogadók”). Olyan esetekben azonban, amikor nem tökéletes a verseny, a vállalkozásoknak 

lehetőségük van arra, hogy önállóan alakítsák árpolitikájukat. Ez a megállapítás igaz az oligopolpiacon és a 

monopolisztikus versenypiacon működő egészségturisztikai szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Profitjuk 

maximalizálása érdekében az ilyen helyzetben lévő vállalkozások alkalmazhatnak un. nem egységes árképzést. 

Nem egységes árképzés esetén: 

• ugyanazért a termékért különböző árakat kérnek a fogyasztóktól, 

• ugyanattól a fogyasztótól más-más árat kérnek annak függvényében, hogy az mennyit vásárol („nem lineáris 

árképzés”), 

• különböző fogyasztóktól különböző árat kérnek ugyanazért a termékért („harmadfokú árdiszkrimináció”). 

Nem minden árkülönbség tekinthető árdiszkriminációnak, mert sok esetben az árkülönbséget a termékjellemzők 

eltérései okozzák. 

A nem egységes árképzés valósul meg akkor, ha például a wellness hotelek, gyógyfürdők kedvezményt adnak 

valamely korosztály (a diákok, vagy a nyugdíjasok) számára, egy bizonyos életkor alatt a gyerekeknek nem kell 

belépőt fizetni. 

Az árdiszkrimináció fajtái: 

• kétrészes árak, 

• mennyiségi kedvezmény, 

• kapcsolt értékesítés. 

Az árdiszkrimináció sikeres alkalmazásának feltételei 

• A vállalkozás rendelkezzen piaci erőfölénnyel ahhoz, hogy árait a versenyzői ár fölé emelhesse (piaci erő 

mérése). 
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• A vállalkozás ismeretekkel rendelkezzen a fogyasztók fizetési hajlandóságáról, vagy tudjon következtetni arra 

(árrugalmasság ismerete). 

• A fizetési hajlandóságnak változnia kell a fogyasztók és az értékesítendő szolgáltatások szerint. 

• A vállalkozás tudja azonosítani azokat, akik magasabb árat hajlandóak fizetni a termékért. 

• A vállalkozásnak meg kell tudnia akadályozni, hogy az alacsonyabb áron vásárlók a terméket tovább 

értékesítsék a magasabb árat fizetni hajlandó fogyasztóknak. 

Az újraértékesítés megelőzése 

A nem egységes árképzés alkalmazásakor az alacsonyabb áron vásárló fogyasztók „továbbértékesítései” 

hatástalanná tehetik az árdiszkriminációt, mert csökkentik az annak alkalmazásával elérhető profitot. A 

mennyiségi kedvezmény esetében a vállalkozásnak ügyelnie kell arra, hogy az ne legyen olyan mértékű, ami 

kereskedési céllal ösztönözhet nagy mennyiségek felvásárlására. 

Az újraértékesítést akadályozó feltételek: 

• a szolgáltatások, 

• a garanciák, 

• a termék módosítása, 

• a tranzakciós költségek, 

• a szerződésben kikötött jóvátétel, 

• a vertikális integráció, 

• a kormányzati beavatkozás. 

A szolgáltatásokra általában jellemző, hogy azok nem értékesíthetőek újra. Ebből a feltételből eredően a 

szolgáltatásoknál az árdiszkrimináció alkalmazásának a lehetőségei jobbak, mint a forgalmazott termékeket 

előállító szektorokban. (Például: A kedvezményes, éves gyógyfürdő belépő névre szól, másra át nem ruházható.) 

Termék esetében a gyártó lehetősége, hogy megszüntesse a garanciát a forgalmazott termék továbbadása 

esetén. Előírja, hogy csak az első vevő számára érvényes a garancia vállalása. 

A termék módosítás célja, hogy a gyártó a termék változtatásával elérje, hogy azt csak a kedvezményezettek 

használhassák fel, mások számára az így előkészített termék felhasználásra alkalmatlanná válik. 

A tranzakciós költségek magas összege ugyancsak megakadályozhatja, illetve korlátozhatja az újra 

értékesítést. 

A tranzakciós költség 

• a gazdasági tranzakciók, például az adásvételek megvalósításával kapcsolatos jogbiztonság megalapozásával, 

valamint általában a jogérvényesítéssel összefüggő költség, mely 

• értelmezhető egy jogügyletre is, de egy-egy gazdaságra, társadalomra, 

• országonként attól függően különböznek, hogy az egyes országokban milyen a gazdasági szereplők között 

fennálló bizalom mértéke, 

• a nagyfokú bizalmatlanság megnöveli a tranzakciók bonyolításának és felügyeletének költségét. 

Az értékesítési szerződésben kikötött jóvátétel a termék tovább adásának tiltását nyomatékosítja. Amennyiben 

az újraértékesítésnek nincsenek jogi korlátai, az ilyen szerződéses feltételek érvényesítésének kicsik az esélyei. 

A tökéletes vagy elsőfokú árdiszkrimináció 
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A tökéletes vagy elsőfokú árdiszkrimináció akkor valósul meg, ha a vállalkozás a termék, szolgáltatás minden 

egyes egységéért minden fogyasztótól azt a maximális összeget kéri, amit az hajlandó megfizetni érte. Ezt 

neveztük a korábbiakban rezervációs árnak. 

Az egészségturizmus keretében az elsőfokú árdiszkrimináció nem jellemző. Elképzelhető elsőfokú 

árdiszkrimináció, ha a szolgáltató vállalkozások személyes eladás révén is értékesítenék a 

szolgáltatáscsomagjaikat és közvetlenül a fogyasztókkal kerülnének kapcsolatba. A wellness csomagokat ebben 

az esetben a fogyasztók a saját rezervációs árukon tudnák beszerezni. Hasonló árképzést lehetne megvalósítani, 

ha a szolgáltatók a fogyasztók munkáltatóin keresztül értékesítenék a szolgáltatásokat, és ebben az esetben is az 

eladási ár vevőnként eltérne. A munkáltató a megvásárolt szolgáltatást a cafeteria rendszer keretében adná 

tovább a dolgozónak. 

A másodfokú árdiszkrimináció 

A másodfokú árdiszkrimináció módszere a nem lineáris árképzés. A vállalkozás bár nem ismeri az egyes 

fogyasztók keresleteit, a különböző fogyasztóknak mégis különböző árat állapít meg. Ennek természetesen 

feltétele, hogy szabályozni képes az újraértékesítést és rendelkezik ismerettel a kereslet népességbeli 

eloszlásáról. A nem lineáris ármeghatározás lényege az, hogy az egységár a fogyasztó által vásárolt 

mennyiségtől függ. 

A nem lineáris árképzés egyik formája az egyetlen kétrészes ár. Ennek alkalmazásakor a szolgáltató a 

fogyasztóktól egyösszegű díjat kér azért, hogy megvásárolhassák a terméket. Ezen felül külön használati díjat 

fizettet minden egyes egység után. (Például: üdülőhasználati jog megvásárlása egy adott wellness szállodában, 

és évente fenntartási díj fizetése.) 

A nem lineáris árképzés további változata lehet az, amikor a wellness szolgáltató cég nem tudja, hogy egy adott 

fogyasztó az árrugalmasságot illetően milyen keresleti típusba tartozik, ezért egy- vagy két kétrészes 

árcsomagot, vagy többrészes árcsomagot határoz meg. Ilyenkor a fogyasztó a hasznosságot mérlegelő önkéntes 

választásával egy „önszelektálásos” rendszer jön létre. A fogyasztó azt a csomagot választja, amelyik számára a 

magasabb hasznosságot jelent. (Például: eltérő tartalmú wellness csomagok értékesítése különböző árakon.) 

A kapcsolt értékesítés 

A kapcsolt értékesítés lényege, hogy a fogyasztó csak úgy vehet meg egy adott terméket, szolgáltatást ha azzal 

együtt egy másikat is megvásárol. Például: gyógymasszázsra csak úgy lehet bemenni a gyógyfürdőbe, ha a fürdő 

belépőt is megfizeti a fogyasztó. 

A rejtett árengedmény nyújtása olyan esetben érdekes, amikor a vállalkozás szeretné elkerülni azt, hogy e 

kedvezményről a versenytársak tudomást szerezzenek. Olcsóbban ad egy kapcsolt terméket, mint amennyibe a 

versenyár érvényesítésével az megvásárolható lenne. További példa lehet az, amikor a vállalkozás úgy ad 

engedményt, hogy a kapcsolt terméket ajándékba adja. Ezzel a megoldással az utóbbi értékét a fogyasztó 

realizált engedményként értelmezi. 

A minőség biztosításának egyik módja a kapcsolt értékesítésnek az a formája, amikor a vállalkozás azzal éri el 

az általa nyújtani kívánt minőséget, hogy arra kényszeríti a vevőt, hogy az a termékeiből olyan további 

produktumot, vagy szolgáltatást is megvegyen, amelynek felhasználása garancia lehet a megfelelő minőséghez. 

(Például: a frissítő, fogyasztó masszázshoz a vendégnek kell megvennie azt a krémet, mézet stb. amivel 

masszírozni fogják.) 

Minimális mennyiségek és mennyiségi kedvezmények 

Az értékesítő megszabja, hogy az általa forgalmazott terméket egy meghatározott mennyiségnél nagyobb 

tételben lehet vásárolni. E korlátozást tartalmazó szabálynak az érvényesítésével a kisebb mennyiségek 

fogyasztásakor magas átlagár alakul ki. Kedvezőbbé válik ugyanakkor az egy elfogyasztott egységre eső átlagár, 

ha fogyasztó a minimumként megállapított tételnek megfelelő, vagy azt jelentősen meghaladó mennyiséget 

rendel. 

Árcsomagok közötti választás 

Előfordul, hogy a fogyasztóknak árcsomagot kell választaniuk. Ezzel a monopol helyzetben lévő vállalkozások 

árdiszkriminációt valósítanak meg. Akik nem tudják megbecsülni, hogy mekkora lesz a fogyasztásuk, többet 
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fognak fizetni azoknál, akik ismerik a következő időszakra vonatkozó szükségletüket és azt az előre vállalt 

korlátokat figyelembe véve nem lépik túl. 

(Például: fogyasztó masszázs esetében 5, 10, 15 alkalmas kezelést tartalmazó csomagok között lehet választani. 

A vendég nem tudja, hogy a kedvező eredmény eléréséhez neki mennyi kezelés szükséges. Annak érdekében, 

hogy egységnyi szolgáltatás olcsóbb legyen, megveszi a 15 kezelést tartalmazó csomagot.) 

Harmadfokú árdiszkrimináció 

A fogyasztókról kevés információval rendelkező vállalkozás nem tudja beazonosítani, hogy az egyes fogyasztók 

mennyit hajlandók fizetni a termékéért, ezért nem képes elsőfokú árdiszkriminációt alkalmazni. Ilyen esetben 

különböző árrugalmassággal jellemezhető csoportokat alakíthat ki. Amennyiben korlátozni képes a különböző 

árrugalmasságú csoportok közötti értékesítést, a különböző csoportba tartozó fogyasztóktól különböző 

egységárat kérhet. (Például: a nyugdíjasok kedvezményes éves bérletet vásárolnak az uszodába.) 

A piaci verseny csökkentésére irányuló vállalkozási viselkedési formák 

A vállalkozások piaci verseny csökkentésére irányuló magatartása a piaci környezet befolyásolására irányul. E 

törekvés egyben azt is jelenti, hogy az általuk tett lépések túlmennek azon, hogy csupán az értékesített 

mennyiséget, vagy az árat alakítsák. 

A piaci környezet magába foglalja a piaci kimenetet: 

• az árakat, 

• az értékesített mennyiséget, 

• az elérhető profitot befolyásoló feltételeket, 

• a fogyasztók és versenytársak vélekedéseit, 

• a tényleges és lehetséges versenytársak számát, 

• a vállalkozások által alkalmazott technológiákat, 

• a piacra lépés költségeit és időigényét. 

Stratégiai viselkedés 

A piaci környezet alakítására irányuló vállalkozási magatartást stratégiai viselkedésnek is nevezik. 

A piaci verseny csökkentésére irányuló vállalkozási magatartásnak általában két alapváltozatát különítik el: 

• nem kooperatív vállalkozási magatartás 

• kooperatív vállalkozási magatartás 

A nem kooperatív piaci magatartás sajátossága, hogy az azt érvényesítő vállalkozás jövedelmét úgy igyekszik 

növelni, hogy javít piaci helyzetén a versenytársakhoz képest. A profitját a többiek terhére növeli. 

A kooperatív piaci magatartás jellemzője, hogy a vállalkozások összehangolják tevékenységüket, 

korlátozzák az egymás közötti versenyt és ezzel valamennyi együttműködő vállalkozás profitját növelik. A 

kooperatív tevékenység folytatása nem jelenti minden esetben azt, hogy erre vonatkozóan az érintett 

vállalkozások formális megállapodást kötnek. 

A nem kívánatos piaci erőfölény kialakulását a kormányzatok jogi eszközökkel igyekszenek megakadályozni. 

Ezt szolgálják az un. trösztellenes törvények, a versenytörvény, a kereskedelmi törvény, az ártörvény, stb. 

A nem kooperatív piaci magatartás 

A vállalkozások haszna származhat abból, hogy nem kooperatív piaci magatartása kárt okozhat a 

versenytársaiknak. E magatartásforma célja többek között, hogy megakadályozzák újabb cégek piacra való 
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belépését, elriasszák a potenciális versenytársakat a piactól, csökkentsék a versenytársak forgalmát, 

kiszorítsanak versenytársakat a piacról. 

A nem kooperatív piaci magatartás eredményességének feltételei: 

• a vállalkozás lépéselőnyben legyen a versenytársakhoz képest, 

• elkötelezettség a közvetett fenyegető magatartás mellett. 

A nem kooperatív piaci magatartás formái: 

• ragadozó árképzés, 

• kizáró árképzés, 

• a termelési költségek csökkentését szolgáló beruházások, 

• a versenytársak költségének növelése. 

E magatartásformák olyan piaci környezetben működnek megfelelően, amikor a piacra való gyors belépés és 

az onnan való gyors kilépés korlátozott. E feltétel megakadályozza, hogy más vállalkozás ugyanezt a 

stratégiát alkalmazza. 

A ragadozó árképzés 

Az a vállalkozás alkalmaz ragadozó árképzést, amely lecsökkenti árait. Célja, hogy elriassza a potenciális 

belépőket, illetve kiszorítsa a versenytársakat a piacról, majd árat emel, ha a versenytársak kiléptek onnan. E 

lépésével önmagának is veszteséget okoz abban az időszakban, amikor csökkentett árral értékesít, mert az árat 

általában a költségei alá kell leszorítania. 

A ragadozó árképzést megvalósító vállalkozás hosszú távú nyereség célja elérése érdekében rövidtávon 

vállalja a veszteséges értékesítést. E magatartás akkor követhető, ha a vállalkozás rendelkezik olyan 

tartalékokkal, amelyek biztosítják, hogy az alacsony árak érvényesítése mellett tartósan képes fennmaradni, 

tehát e képességben megelőzi versenytársait. 

Az alacsonyabb ár melletti működőképesség azért is fontos, mert a versenytársak kilépését követő áremelés új, 

potenciális versenytársak adott piac iránti érdeklődését is felkeltheti. A vállalkozás stabilitásának és kitartásának 

azt kell sugallnia, hogy másoknak nem érdemes a piacra belépni. Akkor érdemes monopolárra áttérni, amikor 

már nem kell tartani az új belépőktől. 

Az előbbi helyzetből eredően az azonos pozícióban lévő vállalkozások esetében a fenyegetettség visszafelé is 

érvényesül. Olyankor, amikor a belépőnek tartania kell attól, hogy az általa kiválasztott piacon való megjelenése 

a költségek alá nyomja az árakat, számára lehetséges lépés az, hogy fúziót, összeolvadást kezdeményez a piacon 

bent lévő céggel. Ez lehetővé teszi, hogy a piacon lévő elkerülje az árcsökkentést és a fúzióval egyidejűleg 

monopolárat szabjon meg. E magatartás jogi szempontból kifogás alá esik. 

A kizáró árképzés 

Kizáró árképzés esetén a vállalkozás úgy alakítja árait és ezen keresztül kibocsátását, hogy nem marad elég 

kereslet ahhoz, hogy egy másik vállalkozás is piacra lépjen. 

A belépőnek az általa eladható mennyiséggel nincs lehetősége a piacon érvényesíthető alacsony ár mellett profit 

elérésére. Ennek oka, hogy a kellően ki nem használt kapacitások üzemeltetése általában eladási árat meghaladó 

önköltséget okoz. 

A termelési költségek csökkentését szolgáló beruházások 

Az oligopol piacon a piaci kimenet a versenyző vállalkozások költségeitől függ. Az egymásra figyelő árképzés a 

vállalkozások közötti versenyt valójában átviszi a költségek, a költséggazdálkodás területére. 

Egy-egy már piacon lévő vállalkozás fejlesztési tevékenységbe kezdhet annak érdekében, hogy későbbi 

időszakban a költségei csökkenjenek. A technológia fejlesztésével, az erre irányuló beruházással lépéselőnybe 
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kerülhet a piacra belépni igyekvő vállalkozással szemben. Alacsonyabb termék önköltsége (átlagköltsége) miatt 

nagyobb jövedelmet realizálhat a piacon kialakuló értékesítési árban. 

A versenytársak költségének növelése 

• kormányzati beavatkozáson keresztül: A piacon lévők a belépni szándékozók helyzetének megnehezítése 

céljából támogatnak, sőt kezdeményeznek olyan a technológiát, a szolgáltatás forgalmazását érintő 

kormányzati szabályozást (például rendelet kiadását), amely a piacon való megjelenést és működést 

szigorítja. Az új szabályoknak való megfelelés jelentős költségemelkedést okoz minden olyan vállalkozásnak, 

amely az adott területen szeretne megjelenni, és a korábbiakban az adott tevékenységet nem folytatta. 

Lehetséges például olyan kormányzati beavatkozás, amely az új létesítmények létrehozását a korábbinál 

szigorúbb előírások teljesülése esetén engedélyezi. 

• reklámra fordított kiadások növelésével: A már piacon lévő, fogyasztók által ismert vállalkozás növeli 

reklámra fordított kiadásait. Ezt a lépést az új belépőnek is követnie kell annak érdekében, hogy versenyben 

maradjon. Legalább ugyanannyit, de a gyakorlatban valójában még többet kell fordítania terméke 

megismertetésére, elfogadtatására, mint a piacon lévő vállalkozásnak. 

Hasonló stratégiai lépés az, amikor a piacon lévő vállalkozás csak azért hajlandó egy szűkös erőforrásért 

(például ingatlanért) többet fizetni, hogy ezzel megakadályozza, hogy a piacra törekvő megszerezze azt. A 

„versenytárs elöl való elvásárlás” esetenként lehetetlenné teszi, hogy a versenytárs egy adott területre új üzlet 

nyitásával bekerüljön. E stratégia alkalmazása helyenként azzal jár, hogy a feltörekvő cég például kereskedelmi, 

vendéglátó tevékenység folytatása szempontjából kevésbé frekventált zónába szorul ki. Az így kialakuló 

feltételek a piacra való belépés megfontolására késztetik. 

A kooperatív piaci magatartás 

A vállalkozások a piacon általában ösztönözve vannak a termelési és árképzési tevékenységük 

összehangolására, mert ezzel növelhetik egyéni és együttes profitjukat. 

A vállalkozásoknak olyan szövetségét, amelyben a résztvevők explicit módon megegyeznek tevékenységük 

összehangolásában, kartellnek nevezik. Amennyiben a piac összes vállalkozása tagja a kartellnek, akkor az 

monopóliumként működik. A kartell létrejöttének valószínűsége mindig nagyobb, ha kevés vállalkozás 

működik a piacon. Oligopol piacon kevés vállalkozásnak kell koordinálnia működését annak érdekében, hogy 

együttes profitját maximalizálja. 

Egy oligopol piac vállalkozásai explicit egyezség nélkül is összehangolhatják tevékenységüket, mert minden 

egyes vállalkozásnak érdeke fűződik ahhoz, hogy úgy viselkedjen, mintha a kartell tagja lenne, hiszen ezzel a 

jövedelmét növelni tudja. 

Tudja-e (avagy miként alakul a gyógy- és termálturizmus vállalkozásainak jövedelme)? 

Rendezetlen a gyógyfürdőkezelések társadalombiztosító által nyújtott támogatási rendszere. 

Az OEP szerződéses díjtételei a nagy gyógyfürdő szolgáltatóknak a tényleges költségek törtrészét fedezik. A 

díjtételekre vonatkozó utolsó ármegállapítás 2006-ban történt. 

A gyógyászati tevékenységet végző fürdők a gyógyászati szolgáltatás végrehajtásával jelentős veszteséget 

termelnek évről évre, melynek ellensúlyozására a készpénzes árak, és a betegek által fizetendő önrész aránytalan 

emelésére kényszerültek. Az így kialakult helyzet jelentős problémákat okoz a tulajdonos önkormányzatoknak, 

a munkáltatóknak és a munkavállalóknak egyaránt. 

A gyógy- és termálturizmus - szemben a tradicionális idegenforgalmi ágazatokkal - sokkal jövedelmezőbb és 

nagyobb tömegeket vonz. E terület szolgáltatásait nem köti a szezonalitás, vendégei a hagyományosnál 

átlagosan 3-5 nappal tovább veszik igénybe, és átlagosan 30-35 százalékkal többet költenek. A gyógy- és 

termálturizmusban a vendégek által elköltött minden száz forint után a nemzetgazdasági munkajövedelmek 75 

forinttal nőnek. Az ágazatban létrejövő minden száz új munkahely további 10-20-at teremt. 

Összefoglalás 

A vállalkozások profitjuk növelése érdekében speciális árképzést alkalmaznak. Ennek lényege az 

árdiszkrimináció (ár megkülönböztetés). Első, másod és harmadfokú árdiszkriminációról beszélhetünk. 
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• Elsőfokú árdiszkrimináció esetében a vállalkozás minden fogyasztónak a saját rezervációs árán adja el a 

terméket, szolgáltatást. 

• Másodfokú árdiszkrimináció esetén a vásárolt mennyiségtől függően alakul az ár. 

• Harmadfokú árdiszkriminációnál fogyasztói csoportonként alkalmaznak eltérő árszintet. Ahhoz, hogy az 

árdiszkrimináció sikeres legyen, számtalan követelménynek eleget kell tenni. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Definiálja, mit értünk nem egységes árképzés alatt! 

2. Fürdőturizmussal foglalkozó vállalkozás árdiszkriminációt szeretne alkalmazni. Ahhoz, hogy az 

árdiszkrimináció sikeres legyen, milyen feltételeknek kell teljesülnie? 

3. Mondjon példákat arra, hogy wellness turizmusnál miként tudna árdiszkriminációt (első-, másod-, 

harmadfokú) alkalmazni! 

4. Adott vidéki városban 4 wellness központ működik. Az egyik az Öné. Mondjon példákat arra, hogy miként 

lehetne kooperatív és nem kooperatív piaci magatartással a vállalkozása profitját növeli! 
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V. rész - Az egészségturizmus 
makrogazdasági jelentősége 

Bevezető 

A makrogazdaság egyes ágazatainak megítélésekor számbavételre kerül, hogy milyen mértékben járul hozzá a 

gazdaság teljesítményéhez (kibocsátásához), mennyiben segíti a foglalkoztatás bővítését (munkahelyteremtést), 

miként járul hozzá az államháztartás bevételeihez, milyen hatást gyakorol a fizetési mérlegre, segíti-e a 

gazdaság szerkezetváltását, ösztönzi-e a beruházásokat, a vállalkozásokat. 

Az egészségturizmus makrogazdasági szerepének értékelésekor is ezeket a szempontokat elemezzük. Önnel 

meg szeretnénk ismertetni: 

• a makrogazdasági kibocsátás mérésének módszertani összefüggéseit, kiemelt figyelmet fordítva az 

egészségturisztikai piac kibocsátásának számbavételére, 

• az egészségturizmus a gazdaságra gyakorolt multiplikatív hatását. 

A tananyag feldolgozása után Ön képes lesz: 

• megállapítani, hogy milyen különbségek vannak a hagyományos makrokibocsátási mutatók és az alternatív 

indikátorok között, 

• bemutatni az egészségturizmus multiplikatív folyamatait. 
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9. fejezet - Az egészségturizmus 
makrogazdasági jelentősége és 
multiplikatív hatása 

Bevezető 

Egy adott ágazat makrogazdaságban betöltött szerepénél alapvető szempont, hogy miként járul hozzá a 

makrogazdaság kibocsátásához. A makrokibocsátás mérésére többféle mutatószám (indikátor) használatos. 

Ebben a tanulási egységben célunk: 

• elmagyarázni a magyar gazdaságban a makrokibocsátás mérésére használt SNA rendszer mutatóinak 

összefüggéseit, 

• rávilágítani arra, hogy szükség van alternatív makrogazdasági indikátorok számítására, 

• bemutatni az egészségturizmus gazdasági hatásainak lehetséges irányait, 

• bemutatni a termelési, a jövedelmi és a foglalkoztatási multiplikátor hatásmechanizmusát. 

A tanulási egység feldolgozása után Ön képes lesz: 

• bebizonyítani, hogy az egészségügy és az egészségipar nemcsak az egyik legfontosabb értéktermelő ágazat, 

hanem a nemzetgazdaság egyik legnagyobb jövedelemtermelője, 

• megmagyarázni, hogy miért van szükség az alternatív indikátorok számítására, 

• példákat hozni az egészségturizmus közvetlen, közvetett hatásaira, 

• bemutatni az egészségturizmus jövedelemhatását, munkahelyteremtő hatását, a beruházásokat ösztönző 

hatását és a fizetési mérlegre gyakorolt hatását, 

• példákat hozni arra, hogy milyen kedvező és kedvezőtlen hatással jár az egészségturizmus, 

• számokkal alátámasztani a turizmus (ennek keretében az egészségturizmus) kiemelt makrogazdasági szerepét. 

Mottó: 

Az egészségturizmus a fejlődés kulcsa. 

Makrogazdaság kibocsátása 

Egy adott ország kibocsátását a termelés eredményének összegzésével mérjük. Magyarországon a 

makrokibocsátás mérésére az SNA módszert alkalmazzuk. Az SNA rendszert az ENSZ dolgozta ki, és 1953-ban 

vezették be. A bevezetése óta többször korszerűsítették. 

Az SNA: 

• minden létrehozott terméket, szolgáltatást mér, 

• saját fogyasztás piaci ár alapján becsléssel kerül megállapításra, 

• társadalmilag szervezett, de nem értékesített tevékenységeket költségeik alapján összesíti, 

• Európára átdolgozott változata az ESA95. 
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17. ábra: AZ SNA rendszer alapvető mutatói 

Az SNA mutatóit kétféle csoportosításban nézhetjük. 

Az egyik megközelítés szerint megkülönböztetjük a hazai és a nemzeti kibocsátási mutatókat. 

• A hazai mutatók az adott ország területén előállított kibocsátást (jövedelmet) mérik. Nem számít, hogy a 

kibocsátást (jövedelmet) kik állították elő (az adott ország állampolgárai, vagy külföldiek). Makroszinten a 

kibocsátás az előállított termékek szolgáltatások összessége, míg a jövedelem a realizált kibocsátás. 

• A nemzeti mutatókban az állampolgárok jövedelmei kerülnek számbavételre. A nemzeti mutatóknál is két 

csoportot különböztetünk meg. Az eredeti jövedelmek esetében csak olyan jövedelmeket veszünk 

figyelembe, amelyek a megtermelt jövedelmek elsődleges elosztása révén keletkeznek (munkabér, kamat, 

profit, járadék). A rendelkezésre álló jövedelmek számításakor az eredeti jövedelmekhez hozzáadjuk a 

külföldről kapott származékos jövedelmeket, és levonjuk a külföldre kiutalt származékos jövedelmeket 

(például: segélyek, nyugdíjak). 

A másik megközelítés halmozódás szerint veszi számba a kibocsátást, illetve a jövedelmeket. Halmozódás 

szerint bruttó, félnettó és nettó szinteket különböztetünk meg. 

• A bruttó szint a teljes kibocsátást tartalmazza. 

• A félnettó szintet megkapjuk, ha a bruttó kibocsátásból kivonjuk az anyagfelhasználást (termelőfogyasztást). 

• A nettó szint az előállított új értéket jelenti. A félnettó értékből az amortizációs költségek levonásával kapjuk 

a nettó értéket. 

Az SNA rendszer mutatói: 

• GO (Gross output) = teljes kibocsátás 

• GDP (Gross Domestic Product) = Bruttó hazai termék 

• NDP (Net Domestic Product) = Nettó hazai termék 

• GNI (Gross National Income) = Bruttó nemzeti jövedelem 

• NNI (Net National Income) = Nettó nemzeti jövedelem 

• GNDI (Gross National Disposable Income)= Rendelkezésre álló bruttó nemzeti jövedelem 

• NNDI (Net National Disposable Income)= Rendelkezésre álló nettó nemzeti jövedelem 

A felsorolt mutatók között a GDP kiemelkedő szereppel bír. A GDP tulajdonképpen a végtermékek összege, 

azon termékek, szolgáltatások, melyek a végső fogyasztóhoz kerülnek. Hívjuk a GDP-t hozzáadott értéknek is. 

Amikor egy gazdaság kibocsátási szintjét meghatározzuk, vagy egy ágazat hozzájárulását a makrogazdaság 
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kibocsátásához, akkor a GDP értékét adjuk meg. Például: Magyarországon az egészségiparnak a GDP-hez való 

hozzájárulása meghaladja a 8 százalékot. 

A GDP nagy hiányosságának tartják, hogy „csak összead, de kivonni nem tud”. Hogy értsük ezt a kritikát? 

A GDP mutatót használják 

• egy adott ország gazdasági növekedésének a jellemzésére, 

• a fejlettség mérésére, 

• a jólét mérésére. 

Azért problémás a GDP-vel mérni a jólétet, mert egy ország negatív és pozitív externális hatásai nem jelennek 

meg ebben a mutatóban (például: a környezetszennyezés, az életminőség, az átlagos életkor, az iskolázottság 

stb.). 

A GDP hiányosságának kiküszöbölése érdekében többféle úgynevezett alternatív mutatók kerültek 

kidolgozásra. 

Legfontosabb alternatív indikátorok 

• ISEW = Fenntartható Gazdasági Jólét Mutatója. Kiszámítása: GNI – elosztási egyenlőtlenségek, 

természeti károk 

• GPI = Valódi Haladási Mutató. Kiszámítása: a természeti és társadalmi tőke kimerülésével is számol, a 

gazdasági tevékenységek hosszú távú fenntarthatóságáról is informál 

• HPI = Boldog Bolygó Mutató. Kiszámítása: élet-elégedettség, várható életkor alapján 

• HDI = Emberi Fejlődés Mutató. Kiszámítása: születéskor várható élettartam, iskolázottság, GDP alapján 

• Ökológiai lábnyom. Kiszámítása: a fogyasztáshoz szükséges termékeny földterület alapján. 

A gazdasági jólét kifejezésére fontos a mutatók mindhárom fajtájának (pénz-, társadalmi, környezeti és 

erőforrás-indikátorok) használata. Helyesebb az „egy mutató” elve helyett a „mutatószám-rendszer” 

koncepcióját követni. A nemzetközi összehasonlítások során figyelembe kell venni a környezet és a társadalmi 

intézmények különbözőségeit. 

Az egészségturizmus gazdasági hatásainak irányai 

Az egészségturizmus gazdasági hatásait több megközelítésben vizsgálhatjuk. A nemzetgazdaság más 

ágazataihoz hasonlóan, az egészségturizmus gazdasági hatásait is elsősorban azokon a helyeken országban, 

régiókban, településeken vizsgáljuk, ahol az egészségturizmus lebonyolódik és gazdasági aktivitást generál. 

Ezeket a helyeket egészségturisztikai desztinációknak, fogadóhelyeknek nevezzük. 

A fogadóhelyen az egészségturizmus gazdasági hatásait több megközelítésben vizsgálhatjuk: 

A hatások főbb területei szerint: 

• jövedelemhatás, 

• munkahely teremtő hatás, 

• államháztartási bevételekre gyakorolt hatás, 

• beruházás ösztönzése, 

• vállalkozások ösztönzése, 

• fizetési mérlegre gyakorolt hatás. 

A desztináció típusa szerint: 
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• országos (nemzetgazdasági), 

• regionális, 

• helyi hatások. 

A hatások jellege (szintjei) szerint: 

• közvetlen, 

• közvetett, 

• gerjesztett (multiplikátor) hatások. 

Jövedelemtulajdonosok szerint: 

• vállalkozó, 

• munkavállaló, 

• önkormányzat, 

• állami költségvetés. 

Az egészségturizmus gazdasági hatásainak főbb területei és szintjei 

A fogadóhelyeken az egészségturizmus gazdasági hatásait általában négy, jól elkülöníthető területen 

számszerűsíthetjük. 

Ezek a következők: 

• jövedelemhatás, 

• foglalkoztatásra gyakorolt hatás (munkahelyteremtés,) 

• beruházás- és fejlesztés ösztönzése, 

• fizetési mérlegre gyakorolt hatás (nemzetközi egészségturizmus esetén). 

A fenti hatásokat makrogazdasági – a fizetési mérlegre gyakorolt hatás kivételével - egy-egy településen, 

illetve mikrogazdasági megközelítésben egyaránt vizsgálhatjuk. A makrogazdasági hatások számszerűsítése a 

nemzetközileg alkalmazott módszer, a turizmus szatellit számlarendszer segítségével történik, amely 

Magyarországon jelenleg még csak becsült adatokat biztosít a felhasználók számára. 

A Turizmus Szatellit Számlarendszer (TSzSz) 

A Turizmus Szatellit Számlarendszere az SNA-hoz kapcsolódó számlarendszer 

• lehetővé teszi az egyes országokban az egészségturizmus teljesítményének azonos feltételek melletti mérését, 

• így az egyes országok teljesítményei összehasonlíthatókká válnak, 

• azonos definíciókat, alrendszereket és mérési módszereket tartalmaz, 

• így kimutathatóvá válik 

• az egészségturizmus GDP-hez való hozzájárulása, 

• az egészségturizmus munkahelyeinek száma, annak folyamatos alakulása, 

• a tőkebefektetések alakulása, 

• az adóbevételek nagysága és 
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• az egészségturizmus szerepe az ország fizetési mérlegének alakulásában. 

A turizmus szatellit számlarendszere módszertanának kialakításában, pontosításában évek óta több szervezet, a 

WTO, az OECD Egészségturizmus Bizottsága és a WTTC elismert szakemberei dolgoztak és dolgoznak szerte a 

világban. Az ENSZ javaslatainak figyelembevételével egy olyan módszertant alakítottak ki, amely 

• a nemzeti számlák mellett fut, 

• nemzetközileg összehasonlítható adatokat biztosít az egyes országok saját statisztikai intézményeinek 

közreműködésével, 

• a turizmus a többi gazdasági ágazattal azonos bázison szerepel. 

A Turizmus Szatellit Számlarendszer külön-külön alkalmazza az input-output modellt a turisztikai fogyasztásra, 

illetve a turisztikai keresletre, így lehetővé válik, hogy a turisztikai keresletet két különböző, ám egymást 

kiegészítő aggregátumként írja le a módszer. 

• A turizmus ágazat (Travel & Tourism Industry): szűkebb értelemben vett, termelési oldal felől megközelített 

turisztikai hatásokat foglalja magába, lehetővé téve a más ágazatokkal való összehasonlítást. 

• A turizmus gazdaság (Travel & Tourism Economy): Tágabban értelmezi a turisztikai ágazat hatásait, tehát 

nemcsak a közvetlen, hanem a gazdaságra gyakorolt közvetett hatásokat is számba veszi. 

A Turizmus Szatellit Számlarendszer egyik legfontosabb elemét a foglalkoztatási adatok képezik, és ezek a 

számlarendszer módszertanának köszönhetően kimutathatóak mind a szűkebb turisztikai ágazatban, mind a 

tágabb turisztikai gazdaságban. 

• A turizmus közvetlen foglalkoztatási hatásait kimutató turizmus ágazatban azok a munkavállalók kerülnek 

számbavételre, akik személyes kapcsolatba kerülnek a turistákkal (légitársaságok, szállodák, autókölcsönzők, 

éttermek, kiskereskedelem, szórakoztatóipar stb.). 

• A turizmus közvetett (indukált) foglalkoztatási hatásait számszerűsítő turizmus gazdaságban az előbbin 

túlmenően azok a munkavállalók is megjelennek, akiknek nincs személyes kapcsolatuk a turistákkal, 

ugyanakkor közvetve mégis kapcsolatba hozhatók a turizmussal: ilyenek az ipari szolgáltatók (légitársaságok 

catering részlegei, ruhatisztító vállalkozások, élelmiszer-előállítók, nagykereskedők, könyvelő cégek stb.), 

kormányzati szervezetek, a turizmusban is felhasználásra kerülő tőke- és exportjavak előállítói, ellátási javak 

előállítói (acélgyártás, faipar, olaj-előállítás stb.). 

Az egészségturizmus közvetlen és közvetett hatásai 

Nemzetgazdasági (és helyi) megközelítésben az egészségturizmus gazdasági hatásainak három szintje van: 

• Közvetlen hatás. Ez a legnyilvánvalóbb hatás, amelynek nagyságát a turisták költésével közvetlenül 

kapcsolatos kibocsátás, jövedelem, foglalkoztatás, kormányzati/önkormányzati adóbevételek és az import 

közvetlenül befolyásolja. A szakirodalom ezt a hatást ún. első kör-hatás-nak nevezi, amely a turistákkal 

közvetlen üzleti kapcsolatban lévő szolgáltatásnyújtóknál, termék előállítóknál jelentkezik. 

• Közvetett hatás. Ez az ún. második körben megjelenő hatás, amely azoknál a vállalkozásoknál, 

szervezeteknél jelentkezik, amelyek a turistákkal közvetlen üzleti kapcsolatban lévő szolgáltatók számára 

nyújtanak szolgáltatásokat, értékesítenek árukat. 

• Gerjesztett hatás: Az egészségturisztikai bevételek körforgása a gazdaságban további közvetlen és közvetett 

jövedelmet teremt, amelyet az egészségturizmus multiplikátor hatásaként ismerünk. 

Jövedelemhatás 

Az egészségturizmusból származó közvetlen bevételek az egészségturisztikai kínálat piaci szereplőihez jutnak. 

A bevételek egy részét a piaci szereplők az egészségturisztikai termékek (szolgáltatások) „előállításához" 

szükséges javak vásárlására fordítják, másik része a piaci szereplők jövedelmét alkotja. 

Az egészségturizmus bevételeiből a piac szereplői közvetlenül három formában jutnak jövedelemhez: 
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• Munkavállalói jövedelem (szálloda, egyéb szálláshelyek, vendéglátóhelyek, a turistákat kiszolgáló 

közlekedési vállalkozások, kereskedelmi üzletek, utazási vállalkozások, tourinform irodák, kulturális 

rendezvények, gyógy- és élményfürdők alkalmazottai, stb.). 

• Vállalkozói jövedelem (a vállalkozások profit, bérleti díj, kamat bevételei, stb.) 

• Kormányzati és önkormányzati bevételek (a turisták, a munkavállalók, vállalkozók által befizetett adók 

járulékok, illetékek). 

Az egészségturizmus jövedelemtermelésével összefüggő közvetett hatások körébe a beszállítók és az 

egészségturizmussal komplementer kapcsolatban álló vállalkozások árbevétele, a vállalkozói nyereség, a 

foglalkoztatottak bére, az így keletkező államháztartási bevételek és mindezek gerjesztett hatásai tartoznak. 

Ezeket együttesen az egészségturizmus multiplikátor hatásainak tekinthetjük. 

Munkahelyteremtő hatás 

Az egészségturisztikai termékek szolgáltatás-jellege miatt az egészségturisztikai szektor közvetlen élőmunka 

igénye relatíve nagy. Ez elsősorban a betanított munkaerő (londiner, konyhai kisegítő, takarító személyzet) és a 

szakmunkát végzők (szakácsok, felszolgálók, műszaki karbantartók, stb.) körében, továbbá a felsőfokú 

végzettséget igénylő front office, igazgatási, értékesítési, idegenvezető, hostess, utazási ügyintézői stb. 

munkakörökre jellemző. 

Az egészségturizmus munkahelyteremtő hatása az egészségturisztikai kereslet által determinált. Minél nagyobb 

a turistaforgalom, annál több alkalmazottra van szükség a személyi szolgáltatások miatt. Jóllehet a technológiai, 

az informatikai fejlesztések, és az automatizálás miatt csökken az egészségturisztikai vállalkozások fajlagos 

(egységnyi árbevételre jutó) létszáma, de továbbra is érvényes az, hogy az egészségturisztikai munkahelyek 

létesítése jóval alacsonyabb ráfordítást igényel, mint a gazdaság egyéb területein. Nem véletlen, hogy a 

magasabb munkanélküliségi rátával küzdő országok - gazdasági fejlettségüktől függetlenül - gyakran az 

egészségturizmus fejlesztésében látják annak csökkentési lehetőségét. 

Az egészségturizmus közvetlen munkahelyteremtő hatásának egyik legegyszerűbb mérése, amikor az 

egészségturisztikai szolgáltatási szektor (például szállodák és egyéb kereskedelmi szálláshelyek, a 

fogadóhelyeken működő vendéglátó egységek, utazási vállalkozások, rekreációs és kulturális szolgáltatók) 

munkahelyeinek számát vesszük figyelembe. 

A közvetlen munkahelyek száma azonban korántsem mutatja az egészségturisztikai szektor munkahelyteremtő 

hatását. Ennek fő oka, hogy a 90-es évek óta - a termelékenység fokozása és a hatékonyabb költséggazdálkodás 

miatt - az egészségturisztikai szektor vállalkozásaira (is) egyre jellemzőbb az ún. outsourcing (szolgáltatások 

kiszervezése) tevékenység (ami az egészségturizmus közvetett gazdasági hatásainak tárgykörébe tartozik). Így 

például a műszaki karbantartás, mosatás, takarítás, biztonsági szolgálat, parkgondozás, stb. területén dolgozók 

többnyire nem az egészségturisztikai vállalkozások munkavállalói, hanem az említett tevékenységekre 

szakosodott cégek alkalmazottai, ugyanakkor fő tevékenységük a turisták részére nyújtott szolgáltatásokhoz 

kapcsolódik. 

Az egészségturisztikai szektorra (különösen az üdülőterületeken), jellemző az idénymunka. Az idénymunka 

egyszerre vált ki pozitív, illetve negatív hatást a vizsgált területen. Előnyös az idénymunka például a diákok 

számára, ugyanakkor gondokat jelent a településen élő munkaképes lakosságnak. A szezonalitás csökkenti a 

vállalkozások bérköltségét, mivel a kereslet ingadozásainak megfelelően rugalmas létszámgazdálkodásra van 

lehetőség. 

Az egészségturizmus foglalkoztatásra gyakorolt hatásaival összefüggésben meg kell említeni az 

egészségturisztikai szektor foglalkoztatási szerkezetét. Fontos jellemző, hogy az egészségturizmus szektorban 

jelentős a betanított munkát végzők száma, ami például magas munkanélküliséggel rendelkező településeken 

nyújt jó munkalehetőséget elsősorban a középfokú, illetve az alacsonyabb iskolai végzettségűek számára. 

Magyarországon az egészségturisztikai munkahelyek társadalmi presztízse - különösen kisebb településeken - 

még viszonylag magas. Az idegen nyelvtudással rendelkező fiatal pályakezdők, a nők, szívesen vállalnak 

munkát az egészségturisztikai szolgáltatóknál. A közvetlen vendégkapcsolat, a kulturált munkakörülmények, az 

alacsony bérek ellenére vonzóvá teszik a szállodák, termálfürdők, utazási irodák állásajánlatait. 

Az egészség- és wellness turizmus bármilyen formájához vagy létesítményében jobb szakképzettségű 

alkalmazottakra van szükség, mint például egy tömegturisztikai létesítményben. Noha ez kedvező hatás, 
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valójában előfordulhat, hogy a fejlesztés helyszínén a kívánt készségekkel és tapasztalatokkal rendelkező 

munkaerő kínálata erősen korlátozott. Ilyenkor más területekről vagy országokból kell szakképzett személyzetet 

toborozni (ahol ez munkaerőhiányhoz vezethet). Azokban a közép-európai országokban, ahol nagy a különbség 

a főváros és a többi régió között, a szolgáltatók gyakran csak magasabb fizetéssel tudják vidékre csábítani a jól 

képzett dolgozókat. Tekintve, hogy az egészségturizmus iránti kereslet a tömegturizmushoz képest kevésbé 

szezonális (de legalábbis több szezonra kiterjed), a munkaerő-fluktuáció kevesebb problémát jelent. 

A helyi gazdaság és a népesség szempontjából az egészség és wellness szolgáltatások megjelenése pozitív hatást 

fejthet ki: új munkahelyet és kereseti lehetőségeket teremt. 

Összefoglalva: Az egészségturizmus hatása a foglalkoztatásra a fogadóterületeken mennyiségileg (munkahelyek 

száma) és minőségileg (életkor szerinti összetétel, kvalifikáció, átképzési lehetőség, attraktív munkahelyek) 

egyaránt pozitív. 

Kisebb városokban gyakran szinte az egyetlen ágazat, amely a fiatalok számára esélyt teremt az otthon 

maradásra, így az egészségturizmus lakosságmegtartó szerepe felértékelődik. 

Beruházások ösztönzése 

Az egészségturizmus két úton ösztönzi a beruházásokat a fogadóterületen. 

• Az egyik a közvetlen egészségturisztikai célú beruházás. Az egészségturisztikai célú beruházások között 

vannak olyanok, amelyek vonzerőt jelentenek a kereslet számára, például a fürdőberuházás, wellness szálloda 

építése, illetve amelyek a tartózkodás feltételeit teremtik meg, például panzió, kemping, étterem, stb. Ezek a 

beruházások egymással is szoros kapcsolatban vannak. Egy termálfürdő építése, rekonstrukciója, bővítése 

például szinte minden esetben szállodák, panziók és éttermek építését, korszerűsítését eredményezi az adott 

településen és közvetlen környezetében. Ezekben az esetekben a beruházók általában a magánszektorból 

kerülnek ki, gyakran az ország más területeiről, esetleg külföldiek. Az egészségturisztikai beruházások a 

fogadóhelyen gazdasági előnyökkel és hátrányokkal is járnak. Előny a beruházások munkahelyteremtő hatása, 

továbbá a helyi vállalkozások bevonása a beruházásba, az önkormányzat adóbevételeinek növekedése, 

hátrány lehet az egészségturisztikai fejlesztések nem kívánatos mérete, iránya a helyben lakók számára. 

• Az egészségturizmus beruházás-ösztönzésének másik útja az egészségturisztikai fejlesztésekkel összefüggő 

általános infrastruktúra fejlesztése a fogadóhelyen. Ilyen például a csatornázás, az út építése, a 

tömegközlekedés színvonalának javítása, a bevásárlási lehetőségek korszerűsítése, a műemlékek 

rekonstrukciója, stb. E beruházások pénzügyi forrásait általában a települési önkormányzatok biztosítják, 

pályázati pénzek felhasználásával, illetve PPP konstrukcióban. Ezek a beruházások nem csupán a turisták 

igényeinek jobb kielégítését szolgálják, hanem hozzájárulnak a lakosság életkörülményeinek javításához, s 

hosszú távon szolgálják a település érdekeit. 

Mindkét beruházási út ösztönzi 

• a településen működő vállalkozások tevékenységét, 

• növeli a vállalkozások számát, árbevételét, az általuk fizetett adókat, 

• közvetlenül és közvetetten hozzájárul a gazdasági növekedéshez és a település fejlődéséhez. 

A fizetési mérlegre gyakorolt hatás 

A nemzetközi fizetési mérlegben az egészségturizmus a folyó fizetési mérlegen belül, az ún. láthatatlan 

szolgáltatások megnevezés alatt szerepel, amely egy önálló soron mutatja az idegenforgalmi devizabevételek és 

devizakiadások alakulását, s ennek eredményeképpen a nemzetközi idegenforgalmi mérleg egyenlegét. Az 

idegenforgalmi devizabevételek a külföldiek beutazó egészségturizmusából származó devizabevételeket, a 

kifizetések pedig a hazai kiutazó egészségturizmus devizakiadásait tartalmazzák. 

Az egészségturisztikai fejlesztések az idegenforgalmi mérleg alakulását két módon - közvetlenül és közvetetten 

- befolyásolják: 

• A devizabevételeket befolyásoló közvetlen hatás 
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• egyik eleme, hogy a külföldi turisták a termálfürdők gyakori látogatói, a fürdőbevételek kisebb-nagyobb 

hányada, a gyógy/wellness szállodák vendégforgalmának pedig több mint 50%-a a külföldi vendégektől 

származik. 

• másik eleme, hogy a külföldiek gyakran a termál/gyógyfürdő miatt jönnek Magyarországra, szállodában 

szállnak meg, különböző gyógykezeléseket vesznek igénybe, magas az átlagos tartózkodási idejük, tehát az 

egészségturisztikai devizabevételhez való hozzájárulás e keresleti szegmens esetében sokkal magasabb, 

mint amit a belépőjegy forgalom alapján kiszámíthatunk. 

• A hazai egészségturisztikai létesítmények nemzetközi idegenforgalmi mérleget befolyásoló, közvetett hatása 

abban van, hogy a lakosság kiutazó egészségturizmusa a fürdő-, és a wellness létesítmények miatt (is) 

csökkenhet, ami az idegenforgalmi devizakiadások alakulásában megjelenik. 

Az egészségturizmus kedvező és kedvezőtlen hatásai 

Amennyiben az egészségturizmus hatásait a szerint csoportosítjuk, hogy kedvező vagy kedvezőtlen hatás a 

következő felsoroláshoz jutunk. 

Kedvező hatások 

• Munkahelyteremtés 

• Multiplikátor hatások 

• Infrastruktúra fejlesztése 

• Árfelhajtó szerep (például telekárak) 

• Import növekedése (például fejlett technológia) 

• GDP/GNI növekedése 

• Jövedelemforrás (kiegészítő) 

• Regionális fejlődés, egyenlőtlenségek csökkentése 

• Gazdasági szerkezet változása 

• Hagyományos tevékenységek támogatása 

• Devizabevételek növekedése 

• Adóbevételek növekedése 

• Külső források bevonása 

• Szolgáltatásbővülés 

• Vállalkozói kedv növekedése 

• A táj kedvező irányba történő formálása 

Kedvezőtlen hatások 

• Szezonális foglalkoztatás, fluktuáció 

• Migráció 

• Infláció 

• Árfelhajtó szerep (például élelmiszerek) 

• Import növekedése (például hazait felváltó termékek) 
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• Erőltetett fejlődés 

• Gazdasági függőség kialakulása 

• Regionális egyenlőtlenségek növekedése 

• Gazdasági szerkezet változása 

• Hagyományos tevékenységek eltűnése 

• Káros hatások felszámolásának költségei 

• Infrastruktúra túltelítődése 

• Növekvő kormányzati kiadások 

• Jövedelem- (és munkaerő) kiáramlás 

• "Fekete forgalom" fennmaradása/növekedése 

• A táj kedvezőtlen irányba történő formálása 

• Területszennyezés 

A kedvező és kedvezőtlen externális hatásokat a szerint is nézhetjük, hogy ki az érintett szereplő. A 24. 

táblázatban e szerint csoportosítottuk a hatásokat. 

24. táblázat. Az egészségturisztikai fejlesztésekhez kötődő externális hatások. Forrás: Pearce (1989) 

 

Multiplikátorhatás 

A multiplikáció latin eredetű szó, jelentése megsokszorozódás. Leegyszerűsítve arról van szó, hogy a 

nemzetgazdaságba kívülről érkező különféle jövedelmek nem maradnak sokáig pénz formájában az 

egészségturisztikai szolgáltatóknál. Egy részük ugyan véglegesen vagy átmenetileg kiáramlik a gazdaságból, 

de jelentős hányadukat általában elköltik, mégpedig a következő célokra: 

• személyes szükségletek kielégítésére fordítják, 
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• a vállalkozások működtetésének költségeit fedezik belőle, 

• befektetik. 

Végeredményben tehát mindhárom esetben vásárlásokra fordítják: 

• fogyasztási cikkeket, 

• termelőeszközöket vagy 

• szolgáltatásokat vesznek belőle. 

A vásárlás révén a pénz az egészségturisztikai szolgáltatóktól a különböző gazdasági szervezetekhez (ipari, 

kereskedelmi, mezőgazdasági vagy szolgáltató vállalkozásokhoz) kerül, amelyek (az előbbiekben felsorolt 

célokra) megint csak elköltik, a folyamat tehát folytatódik tovább. Minden elköltött pénz bekerül a gazdaság 

vérkeringésébe, újabb és újabb vállalkozásokhoz jut el, s eközben - optimális esetben - újabb és újabb 

jövedelmeket generál, tehát megsokszorozódik, multiplikálódik. Az eredetileg elköltött egy egységnyi pénz 

többszörösére is növekedhet. 

A multiplikátorokat csak akkor alkalmazhatjuk, ha az egészségturisztikai fogyasztás és költés egy pótlólagos 

egységének hatásait akarjuk feltárni, az ennek hatására bekövetkező pótlólagos jövedelem, foglalkoztatás, 

termelés és fogyasztás meghatározására. A fenti definícióban kiemeltük a "pótlólagos" szót, és ez nem véletlen. 

A multiplikátorok kiszámításának csak akkor van értelme és lehetősége, ha az adott gazdasági területen a költés 

mértéke egy adott időszak (általában egy év) alatt megnövekszik. Ez a növekmény a pótlólagos költés. Az 

egészségturizmusban elköltött pénz persze akkor is hatással van a gazdaság egészére, ha a költés évről-évre 

ugyanakkora, mérni és számszerűsíteni a hatást azonban csak a változás folyamatában lehet. 

Multiplikátor képlete: 

 

Ahol: MPC = fogyasztási határhajlandóság 

A fogyasztási határhajlandóság megmutatja, hogy a jövedelem egységnyi változása mekkora fogyasztás 

változást indukál. Az MPC értéke 0 és 1 közé esik. Pl.: MPC= 0,8, akkor a jövedelemnövekedés 80%-át 

fordítják fogyasztás növekedésre. 

Jövedelmi multiplikátor 

Egy egységnyi egészségturisztikai költés a gazdaságban mekkora összjövedelmet generál. 

Jövedelmi multiplikátor kapcsán 3 féle költésről beszélhetünk: 

• Közvetlen költés: közvetlenül az egészségturisztikai szolgáltatóknak kifizetett szolgáltatási díjak. 

• Közvetett költés: egészségturisztikai szolgáltatók alkalmazottainak fizetett bérek és fizetések, a szolgáltatók 

készletbeszerzései. 

• Indukált költés: az egészségturizmus hatására a gazdaság egészében kimutatható bér- és 

jövedelememelkedés, illetve az annak hatására bekövetkező nagyobb gazdasági aktivitás. 

Jövedelem multiplikátor folyamat működési mechanizmusa 

Az egészségturizmusban keletkező jövedelmek multiplikálódásának működési mechanizmusa a következő: 

A jövedelmek keletkezésének első köre: 

• A turisták által elköltött pénz az első körben az egészségturisztikai vállalkozókhoz kerül. Ők a vállalkozás 

működtetése érdekében helyi vásárlásokra (hazai előállítású termékek és szolgáltatások vásárlására) 

fordítják a pénz egy részét. 
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• A háztartások közvetlen jövedelmei maguktól a turistáktól származnak (például fizetővendéglátás esetén), 

részint az egészségturisztikai szolgáltatók által fizetett bérből. 

• Az önkormányzat jövedelmeinek egyik része közvetlenül a turistáktól ered (idegenforgalmi adó), másik 

részét viszont az egészségturisztikai vállalkozóktól beszedett adók jelentik. 

• A központi költségvetés jövedelmei (hasonlóképpen az önkormányzatok jövedelméhez) közvetlenül a 

turistáktól (vízumdíj, áfa) vagy a vállalkozók adóin keresztül kerülnek az államháztartáshoz. 

• Importra is szükség van az egészségturizmus működtetéséhez. Még a legfejlettebb országok sem képesek 

teljes önellátásra, így a vállalkozók az otthon nem kapható anyagokat, berendezéseket kénytelenek (a 

kereskedelem közvetítésével) külföldről beszerezni. 

A jövedelmek keletkezésének második köre: 

Az első körben keletkezett jövedelmek sorsa mind a háztartások, mind az önkormányzatok, mind az állam 

esetében ugyanaz. Vagy vásárlásokra költik, vagy importra, vagy pedig megtakarítják. A vásárlások révén átjut 

a turisták által elköltött pénz az elosztás második körébe, a gazdasági szervezetekhez. Ezek mindazon 

termelő és szolgáltató vállalkozások, amelyek az egészségturizmus kiszolgálásához szükséges javakat, 

tevékenységeket előállítják. 

Ez maga az egész nemzetgazdaság, kivéve persze az egészségturisztikai szektort, amely az elosztás első körében 

van. A jövedelmek újraelosztása pontosan ugyanolyan séma szerint történik itt is, mint az első körben, s a 

folyamat most már hasonlóképpen ismétlődik a 3. a 4. stb. újraelosztási ciklusban. 

Az egészségturizmusban elköltött minden újabb 100 Ft után a nemzetgazdasági munkajövedelmek 75 Ft-tal 

emelkednek. 

A jövedelmi multiplikátort ki lehet számítani az egészségturizmus egészére, annak részterületeire is. 

Az egészségturizmus jövedelmi multiplikátor hatása általában erősebb azokban a nagyobb régiókban vagy 

országokban, amelyek jórészt önellátóak, illetve gyengébb a kisebb régiókban vagy országokban, melyek 

gazdaságából a jövedelem kiszivárog (leakage) az egészségturisztikai igényeket kielégítendő javak és 

szolgáltatások importja miatt. 

Foglalkoztatási multiplikátor 

A foglalkoztatási multiplikátor megmutatja, hogy egységnyi pótlólagos egészségturisztikai költés hatására 

mennyivel nő a foglalkoztatottság. Az egészségturizmusban létrejövő minden 100 új munkahely a 

nemzetgazdaságban további 214 új munkahelyet teremt. 

Termelési multiplikátor 

A termelési multiplikátor kifejezi, hogy egy egységnyi pótlólagos egészségturisztikai költés hatására milyen 

arányban növekszik az adott gazdaságban az össztermelés. Az egészségturizmusban a vendégek által elköltött 

minden újabb 100Ft 167Ft pótlólagos termelést indukál. 

Fogyasztási multiplikátor 

Megmutatja, hogy egy egységnyi pótlólagos egészségturisztikai költés hatására milyen arányban növekszik az 

adott gazdaságban az eladott áruk összértéke. 

Költségvetési multiplikátor 

Megmutatja, hogy egy egységnyi pótlólagos egészségturisztikai költés hatására milyen arányban növekszik az 

adott gazdaságban az összes adóbevétel. 

A multiplikátorok alkalmazásának korlátai 

• Felhasznált adatokból eredő pontatlanság – az adatok másodlagos forrásokból, feltételezésekből származnak. 

• Adatok pontossága és megbízhatósága a többszöri áttétel és az összevonás-szétbontás miatt nem tökéletes. 
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• Statikus mutatók az elmúlt időszak adatai alapján - a módszer a gazdaság és a környezet változásait nem 

képes rugalmasan követni 

Gazdaságföldrajzi szempontból vizsgálva az egészségturizmus nem más, mint térbeli 

jövedelemátcsoportosítás. A küldő területen képződött jövedelmét a turista nem ott költi el, hanem egy másik 

országban, vagy földrajzi régióban, a jövedelem keletkezésének eredeti helyétől akár több ezer kilométernyire. 

A fogadóterületen ez a költés olyan jövedelem, amely nem a helyi gazdaságban képződött, de szétáramolva 

abban jelentős gazdasági növekedés forrása lehet. 

A multiplikátorok nagyságát a közvetett hatásokon (az egészségturizmus termelési kapcsolatain) kívül 

befolyásolja, hogy a jövedelem milyen hányada szivárog el, kerül ki a gazdasági körforgásból. 

A kiáramlások típusai 

A turisták költése nem teljes egészében kerül be a gazdaság vérkeringésébe, annak egy része átmenetileg vagy 

véglegesen kiáramlik onnan. A kiáramlások típusai: 

• Adók. Ezeket az állam vagy a helyi önkormányzat szedi az egészségturizmus különféle bevételei után. Ha az 

adóbevételeket fejlesztési célokra vagy az infrastruktúra, az intézményhálózat működtetésére használják fel, 

akkor később visszakerülnek a gazdaság körforgásába. Ha azonban államadósság törlesztésére, vagy a 

költségvetési deficit finanszírozására költik, akkor véglegesen elvesznek a gazdaság számára. 

• Import. Mivel az egészségturizmus működtetéséhez importtermékekre is szükség van. Ezek megvásárlására 

fordított összeg véglegesen kiáramlik a fogadó ország gazdaságából. 

• Megtakarítások. A jövőbeni, nagyobb költségigényű gazdasági célok megvalósítása érdekében a 

magánszemélyek, az önkormányzatok és az állam igyekszik megtakarítani bizonyos összegeket. Ez a pénz a 

későbbiekben visszakerül a gazdaságba, és hozzájárul a multiplikációhoz. 

• Profitkiáramlások. Az adott országban működő külföldi vagy multinacionális tulajdonú egészségturisztikai 

vállalkozások maguk döntenek arról, hogy keletkezett profitjukat ott fektetik-e be, vagy kiviszik az országból. 

A fogadó ország szempontjából természetesen az a kedvező, ha helyben költik el a pénzt, mert akkor az 

multiplikálódik a gazdaságban. Ha kiviszik az országból, akkor véglegesen elveszettnek tekintendő. 

A kiáramlások elemzésének különösen akkor van nagy jelentősége, ha egy közepesen fejlett vagy fejletlen 

országban vizsgáljuk az egészségturizmus gazdasági hatásait. Ha az adott országban szerény méretű a saját 

gazdaság, akkor az egészségturizmusból származó jövedelmeket helyi termékekre nem lehet elkölteni, így az 

egészségturizmus működtetésének szükségleteit jórészt importból fedezik. A költés javarésze tehát kiáramlik, és 

nem multiplikálódik a helyi gazdaságban. 

Az egészségturizmus révén kívülről beinjektált jövedelmek a vásárlások és kibocsátások következtében 

szétáramlanak, tovagyűrűznek az egész gazdaságban és ezáltal hatnak a gazdaság fejlődésének egészére. 

A magyar turisztikai szektor nemzetgazdasági szerepe a számok tükrében 

A magyar turisztikai szektornak a nemzetgazdaságban betöltött közvetlen és közvetett szerepét vizsgálva 

megállapítható, hogy a turizmus által termelt GDP értékét tekintve Magyarország a 44. helyet foglalja el a 

világranglistán, a turizmusnak a teljes hazai termelésben (GDP-ben) való részaranyát illetően pedig a 103. 

helyen áll. 

A hosszú távú, az elkövetkező tíz évre szóló növekedési kilátások tekintetében Magyarország a 13. helyen 

szerepel. 

A 25. táblázat a turizmus 2005. évi közvetlen, illetve teljes (közvetlen és közvetett) Magyarországon betöltött 

gazdasági szerepére vonatkozó adatait, valamint Magyarország 2015-ig várható növekedési kilátásait mutatja 

be. 

25. táblázat: Turisztikai adatok (2005. évi, illetve a 2015-re jelzett becslés). Forrás: A WTTC 2005. évi 

tanulmánya alapján (Hungary, Travel & Tourism, Sowing the seeds of growth) összeállította a Magyar 

Turisztikai Hivatal 
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Magyarországon a közvetlen turisztikai szektor 2005-ben a GDP 4,2%-át adta, és 213 805 munkahelyet 

teremtett. 

A turizmus gazdasági szerepének (a GDP-hez való hozzájárulás, a foglalkoztatás, a fogyasztás, illetve a 

tőkebefektetések) relatív helyzetét a 26. számú táblázat szemlélteti. 

26. táblázat: A magyarországi turizmus helye a világranglistán. Forrás: Forrás: A WTTC 2005. évi tanulmánya 

alapján (Hungary, Travel & Tourism, Sowing the seeds of growth ) összeállította a Magyar Turisztikai Hivatal 
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Tudja-e (avagy mi várható 2012-ben Magyarországon)? 

2012-ben a folyó áras GDP 2-2,5%-os növekedése várható. Az adóközpontosítás jövőre mintegy 1,5 

százalékponttal emelkedik és lényegében visszaáll a 2010-es szintre. Nagyon kedvezőtlen, hogy döntően 

gazdaságpolitika hibák következtében a gazdaság és különösen a fogyasztás recesszióba fordul, ami beszűkíti a 

többletbevételek automatikus keletkezését. 

A GKI 2,9%-os hiányt vár 2012-re. A strukturális hiány több mint 1 százalékpontot javul, 4% alá kerül. Mindez 

egy igen erőteljesen restriktív költségvetést jelent. 

Az államadósság a költségvetési folyamatokból adódóan 2012-ben tovább növekedne. A GKI az ideihez 

hasonló, 74%-os adósságrátát valószínűsít. 

A külső egyensúly 2012-ben is kedvezően alakul. A kiáramló működő tőke nagyobb lehet a beáramlónál. A 

fogyasztás 3% körüli visszaesése valószínű. 

A beruházások 2012-ben háromévi visszaesés után sem kezdenek emelkedni. A foglalkoztatás 2012-ben 

lényegében stagnál, csökkenhet, azonban ez sem a GDP növekedéséhez, sem az érintettek munkára való jobb 

alkalmasságához, sem a költségvetési egyenleg javulásához nem fog hozzájárulni. Végeredményben a GDP a 

belföldi kereslet – főleg a fogyasztás – visszaesése miatt 1%-kal csökken. 

Az infláció 2012-ben gyorsul, mivel az ÁFA kulcs 27%-ra emelése, a forint gyengülése és a 2011-ben 

befagyasztott rezsiköltségek nyomása ezt elkerülhetetlenné teszi. 

Forrás: Kedvezőtlen növekedési kilátások - előrejelzése 2011-2012-re (GKI prognózisa, 2011. szeptember 28.) 

Összefoglalás 

A makrogazdaság kibocsátásának mérésére az SNA rendszer indikátorait használjuk. E rendszer központi 

kategóriája a GDP. A GDP összegzi az ország területén belül keletkezett kibocsátást. 
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Törekvések vannak arra vonatkozólag, hogy megalkossanak olyan mutató(ka)t, amely(ek) alkalmas(ak) a 

gazdasági jólét mérésére. 

Egy gazdasági ágazat makrogazdaságban betöltött szerepét több megközelítésben vizsgálhatjuk. Így van ez az 

egészségturizmus esetében is. 

A hatások főbb területei szerint: 

• jövedelemhatás (a GDP-hez való hozzájárulás), 

• munkahely teremtő hatás, 

• államháztartási bevételekre gyakorolt hatás, 

• beruházás ösztönzése, 

• vállalkozások ösztönzése, 

• fizetési mérlegre gyakorolt hatás. 

Az egészségturizmusban elköltött pénz növekménye önmagánál nagyobb növekedést idéz elő a jövedelemben, a 

foglalkoztatásban. Ezt a folyamatot nevezzük multiplikatív hatásnak. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. feladat: 

Hasonlítsa össze a hazai és a nemzeti típusú makrogazdasági kibocsátási mutatókat! 

2. feladat: 

Mit értünk a makrokibocsátás halmozódás szerinti csoportosításán? 

3. feladat: 

Mutassa be, hogy a Turizmus Szatellit Számlarendszerben a turisztikai fogyasztás miként kerül 

számbavételre? 

4. feladat: 

A turisták költésének egy része átmenetileg vagy véglegesen kiáramlik a gazdaságból. Soroljon fel kiáramló 

tételeket! 
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VI. rész - Turisztikai trendek, 
megatrendek 

Bevezető 

Eljutottunk a tananyag végére. Az egészségturizmus témakör tárgyalását azzal kezdtük az első témakörben, 

hogy részletesen bemutattuk az egészségturizmus egyes területeit és azok jellemzőit. Végezetül szólni kell arról, 

hogy hogyan tovább, azaz milyen lehetőségei, problémái vannak ennek az ágazatnak a világban illetve 

Magyarországon. Így a 6. témakör célja bemutatni az egészségturizmus területén érvényesülő rövid és hosszú 

távú trendeket. 
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10. fejezet - Az egészségturizmus 
jövője 

Bevezető 

A tanulási egységben célunk: 

• megfogalmazni, hogy a 21. század elején melyek a nemzetközi egészségturisztikai trendek, és az 

egészségturisztikai megatrendek, 

• bemutatni, hogy az egészségturisztikai piacon miként alakul a nemzetközi kínálat és a nemzetközi kereslet, 

• bemutatni a magyar egészségturisztika nemzetközi versenytársait, 

• megfogalmazni a magyar egészségturizmus jövőjét és a megoldásra váró feladatokat, 

• SWOT analízist alkalmazva meghatározni az egészségturisztikai piac erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, 

veszélyeit. 

A tanulási egység áttanulmányozása után Ön képes lesz: 

• példákat hozni arra, hogy a magyar egészségturizmus előtt milyen megoldásra váró feladatok vannak, 

• meghatározni az ENSZ Turisztikai Világszervezete által a turizmus vonatkozásában megfogalmazott 10 

megatrend összetevőit, 

• bemutatni a magyar egészségturisztikai piac külpiaci versenytársait, 

• bemutatni a magyar egészségturisztikai piac erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, veszélyeit. 

Mottó: 

Válság utáni fellendülés – de merre tovább? 

Nemzetközi egészségturisztikai trendek 

Megfigyelhető az a tény, hogy a motorizáció okozta elkényelmesedés, valamint a civilizációs ártalmak és kísérő 

jelenségeik, a hajszolt élet által okozott stressz miatt az emberek egy bizonyos szegmensét megérintette az 

egészségtudatos életmód szellemisége. Ez megtestesülhet többek között fizikai, mentális, és biológiai 

egyensúlyt megcélzó eszköz igénybevételében is. Az egészségturizmus fontos jövőbeni társadalmi szerepét 

azonban nem csupán a test és a lélek „karbantartása” erősítheti meg, hanem az a tény is, hogy nő az emberek 

természetes gyógymódok és terápiák iránti fogékonysága. Emellett döntő szerepe van az állami szociális 

szerepvállalás csökkenésének, mely ösztönzi a felelősségtudatot az egészségmegőrzésben. 

Az egészségtudatos szemléletmód, az egészséges életmód felértékelődése és elterjedése következtében 

világszerte az egészségturizmusnak a turizmuson belüli térhódítása, gyors növekedése figyelhető meg, ami a 

kereslet-növekedésnél nagyobb tempójú beruházásokkal párosul, melynek következtében egyre nagyobb a 

verseny a kínálatban. 

Az európai fürdőhelyeken évente több mint 20 millió vendég 120 millió vendégéjszakát tölt (Forrás: ESPA), 

ami az átlagosnál jóval magasabb tartózkodási időt jelent. Ez a szám nem tartalmazza az elmúlt évtized nagy 

trendváltását, azaz wellness-turizmus előtérbe kerülését a hagyományos gyógy- és termálturizmus mellett. 

Egészségturisztikai megatrendek 

A megatrendek olyan átfogó gazdasági-társadalmi folyamatok, amelyek adott időszakban a globális fejlődés fő 

irányait képesek meghatározni. Az ENSZ Turisztikai Világszervezete a turizmus vonatkozásában 10 

megatrendet fogalmaz meg, melynek komponensei visszavezethetők az egészségturizmus ágazatára is. Ezek a 

következőek: 
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• demográfia, 

• ismeretek és képzettség, 

• egészségtudatosság, 

• szabadidő, 

• utazási tapasztalatok, 

• életmód, 

• információtechnológia, 

• közlekedés, 

• fenntarthatóság, 

• biztonság. 

A demográfiai változások és az ezzel járó öregedő társadalom hatásaként az egészségturizmus a jövő turizmus 

piacának kiemelkedő ágazatává válik. Egyre több turista akar a nyaralása alatt az egészségért tenni – élvezhető 

formában mindenféle tilalmak, és korlátozások nélkül. A jövőben az egyének által generált egészségmegőrzés 

legalább olyan fontos lesz, mint az állami egészségügyi ellátás. Ezt a piaci potenciált a fő nemzetközi küldő 

piacunk konkrét számaival kívánjuk alátámasztani. Németország GDP-jének kb. 6%-át teszi ki az állami 

egészségügyi biztosító rendszer finanszírozása. Ezzel párhuzamosan a háztartások már most a GDP kb. 4%-át a 

privát egészségügyi kiadásaikra használják fel, amely nagy arányban növekszik (a 2. egészségügyi piac 

kialakulási folyamata zajlik). 

Az állami egészségügyi szerepvállalás egy fix költségvetéshez kötött, amit szolidáris alapon tartanak fenn. A 

már említett demográfiai változások párosulnak a munkanélküliség és a krónikus betegségben szenvedők 

növekvő arányával. Ezen okok miatt az első egészségügyi rendszer kénytelen lesz viszonylag szűkös 

alapkompetenciákra koncentrálni. Ennek következtében egy önfinanszírozó piac - a 2. egészségügyi piac - 

(kiegészítő biztosítással, magánbiztosítási hozzájárulással) jön létre, amelynek a szerepe már rövid-középtávon 

is meghatározóvá fog válni. 

Nemzetközi kínálat 

A kínálat diverzifikálódása 

Az egészségturizmus kínálatának napjainkban zajló diverzifikálódásának oka a versenyképességre való 

törekvés. Az először csak latens piaci igényeket kielégítő termék az idő múltával piacvezetővé is válhat. 

A minél szélesebb termékkínálat kialakításának céljából a létesítmények kiegészítő termékként egy turisztikai 

attrakciót kapcsolnak a wellness főprofilhoz. Ilyen trendekhez illeszkedő, új, komplex terméktípus a 

konferencia-, a hivatás-, az incentive, továbbá a golf-, és síturizmus kombinációja. Több szolgáltatás egy helyen 

való igénybevételének lehetősége előnyt jelent, mivel a fogyasztói kereslethez való alkalmazkodás 

követelménye egyre inkább az "all inclusive"-szolgáltatások felé orientálódik. 

A rendelkezésre álló kezeléseket illetően a legújabb nemzetközi trend a régi, tradicionális módszerek 

fantáziadús módon, a modern technológia minden vívmányának felhasználásával, a legfrissebb tudományos 

kutatási eredményekre támaszkodva történő alkalmazása. Szintén egyre népszerűbbek azok a kezelések, 

amelyek különböző – például: történelmi, spirituális, ökológiai – tényezőket kombinálnak. 

Versenytársaink a nemzetközi piacon 

Hazánkon kívül kevés nemzet rendelkezik hasonló egészségturisztikai természeti adottságokkal. A 

termálvízkészletünk nagysága alapján benne vagyunk az öt legnagyobb termálvízkinccsel rendelkező ország 

körében (Japán, Izland, Olaszország, Franciaország, Magyarország). Az adottságokat a számszerűsíthető 

adatokon túl boncolva kiderül, hogy ezen 5 ország közül Japánban és Izlandon magas hőmérsékletű, de alacsony 

ásványi anyagtartalommal bíró vizekkel rendelkeznek, míg Olasz- és Franciaországban ugyan magas a vizek 

ásványi anyag tartalma, de hőmérsékletük meg sem közelíti a Kárpát-medence vizeit. Így elmondható, hogy 
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adottságunk – vizeink egyszerre magas hőmérsékletűek és magas ásványi anyag tartalmúak – egyedülálló 

világszinten is. 

Nemzetközi kereslet 

Európa a világ turizmusából 54,4%-kal részesedik (Forrás: UNWTO Barometer January 2007.). Igaz ugyan, 

hogy ez a hányad évről évre csökken, de az Európa iránti kereslet változása nem szignifikáns. Számolni kell az 

elöregedő népességgel is, hiszen ez elsősorban Európát érinti, és amely tény az egészségturizmus egyik 

legfontosabb mozgatórugójának tekinthető. Az időskorúak számának növekedésével a gyógyturizmus 

jelentősége sem csökken, és hosszú távon a komplex egészségturisztikai szektor fejlődése várható az iránta 

megnyilvánuló igény miatt. 

A keresleti jellemzők jelentős változásokon mennek keresztül. 

• A fogyasztók egyre nagyobb mértékben igényelnek magas minőséget az általuk igénybe vett komplex 

termék minden összetevőjét illetően. 

• A minőségi elvárások megjelennek mind a szállás, mind a vendéglátás terén, valamint a természeti és épített 

környezetre, a helyszín gyors, kulturált elérhetőségére és a specifikusan egészségturisztikai szolgáltatásokra 

vonatkoztatva egyaránt. 

• Az egészségturizmuson belül a wellnessnek köszönhetően megjelent egy új vendégkör, mely jellemzően 

fiatalokból és középkorúakból áll, mert ezen vendégek körében a klasszikus gyógyturizmus kevésbé 

népszerű, mint az idősebb korosztály esetében. 

• A wellness szolgáltatások iránti kereslet hosszú távon növekedni fog. Mindez csak magas színvonalú 

egészségügyi háttérrel valósulhat meg, értve ez alatt a rehabilitációs és egyéb, a vendégkörre jellemző más 

beavatkozást igénylő magas kórházi színvonalat. 

• Egy szolgáltatás észlelt színvonalát és ezzel összefüggésben a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók 

elégedettségét a tényleges minőségen túl meghatározza az is, hogy a fogyasztó milyen korábbi 

tapasztalatokkal rendelkezik azonos típusú szolgáltatásokkal kapcsolatban, és milyen színvonalú, milyen körű 

szolgáltatások meglétét tekinti minimálisan elvárhatónak. 

Az egészségturizmus jövője Magyarországon 

A gazdasági válság átrendezi a világgazdaságot. Elengedhetetlen, hogy Magyarország újra pozícionálja magát, 

ehhez új prioritások kellenek. 

• a geopolitikai szerep jobb kihasználása, 

• a szolgáltatásokra (hozzáadott értékre) épülő ágazatok. 

Magyarországon kiemelt szerepe lehet az egészségügynek, és az erre épülő, ezt megalapozó egészségiparnak, 

ezen belül a gyógyturizmusnak. 

A turizmuson belül az egészségturizmus lehet a húzó ágazat, mely: 

• A portfólió bővítésével tartósan piacképes profillal helyezi el Magyarországot a világ turisztikai térképen. 

• A létező turisztikai kapacitások jobb kihasználását teszi lehetővé, realitás marad a piaci pozíciótartós őrzése, 

esetleg erősítése a recessziós időszakban is. 

• A természeti és épített erőforrások minél nagyobb hozzáadott értékkel történő értékesítését teszi lehetővé. 

A piaci bevétel fokozása a közszolgáltatást nyújtó intézményeknél: 

• az OEP által csak részben lekötött kapacitások jobb kihasználása, 

• kiegészítő bevételt jelentő szolgáltatások árulása, 

• munkaerő megőrzés (ne az orvos menjen el magasabb bérért, hanem Magyarországra kell hozni a jól fizető 

beteget), 
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• legális többletjövedelem biztosítása az ágazat dogozóinak az intézmény piaci szolgáltatásainak bevételei 

terhére, 

• másodállás lehetősége gyógy- és egészségturizmus intézményeiben, 

• a high-tech ellátások biztonságának, hatékonyságának javítása a jobb kihasználás és nagyobb esetszám miatt. 

Jövő megkívánja a gyógyturizmus fogalmának kiterjesztését: 

• A természetes gyógy-tényezők mellett a minőségi, hightech- alapú orvosi szolgáltatások (implantációk, 

szívműtét, fogászat stb.) piacképessé tételét. 

• A turisztikai szolgáltatásokhoz minél több egészségcélú szolgáltatás kapcsolását (wellness, gyógyászati 

ellátások, szűrések, preventív szolgáltatások stb.). 

• Az egészségügyi szolgáltatásokhoz minél több turisztikai szolgáltatás kapcsolását komplex csomagokban. 

Magyarországnak az egészségturizmus területén meglévő start-pozíciója, régi és új hagyományai, adottságai 

jók. A világtendenciák prosperitást ígérnek, de ezek nem jelentenek automatikus további növekedést. Ehhez az 

egészségturizmus mindkét ágában szemléletváltásra van szükség. 

A gyógyvíz jelentősége, egyedisége önmagában leértékelődik, mert 

• a terápiás lehetőségek kibővültek, 

• a barna medence helyét átveszi a kék medence, 

• az (élmény)fürdő és a ráépülő egyéb szolgáltatások felértékelődtek, 

• a gyógyhelyek/fürdőközpontok már nem a gyógyvízlelőhelyhez kötöttek, hanem ott jönnek létre, ahol 

• általában szolgáltató központ, attraktivitás, turizmus van, 

• pénz (tőke/kereslet) van. 

Megoldásra váró feladatok: 

• a gyógyfürdőket, gyógyszállókat, szakosodott gyógyintézeteket az infrastruktúra és a kiszolgálás 

minőségében a wellness és élményfürdők színvonalára kell felhozni, 

• a wellness és élményfürdő fejlesztéseket gyógyvízre telepítve, komplex szolgáltatási rendszerben kell 

támogatni, 

• a gyógyvíz-alapú szolgáltatásokban növelni kell a medikális szolgáltatások arányát, ahol lehet, az adott 

probléma teljes vertikumát kell egy intézményben/térségben nyújtani.(A gyógy-tényezőkhöz kötődő 

gyógyászati szolgáltatásokon kívül a medical wellness szolgáltatások, de reumatológia és ízület-sebészeti 

központ is társul), 

• a marketingben erősen kell használni a szakmai elemeket, a gyógyvíz unikális jellegét, terápiás 

spektrumát. 

Stratégiai cél, hogy Magyarország az ár-előny típusú szolgáltatás-csoportból a minőség-előny, hiánypótló 

szolgáltatást nyújtó csoportba kerüljön át. Ehhez elengedhetetlen 

• a szolgáltatások azonos minőségű fejlesztése (a közszolgáltatóknál kiemelt figyelmet kell fordítani a 

kiegészítő fejlesztésekre), 

• a monokultúrás ágazat (fogászat) diverzifikálása, 

• minőségtanúsítási rendszer működtetése, 

• a magánszolgáltatók piaci pozíciójának őrzése mellett a közszolgáltatók piaci részesedésének javítása: 
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• Ennek megfelelően új szolgáltatási területek (ízületsebészet, szemészet, szív- és érsebészet, onkoterápia, 

általában a külföldi várólistás területek) promotálása. 

• A fejlesztésekben a piacképesség támogatása. 

• Központi marketing az intézményeknek: 

• turisztikai eszközökkel, 

• szakma-specifikus kommunikációval; 

• A szakmai és turisztikai szempontokat tartalmazó akkreditáció nemzetközi szinten ismert minőségirányítási 

rendszerek támogatása. 

Összefoglalás 

A demográfiai változások és az ezzel járó öregedő társadalom hatásaként az egészségturizmus a jövő turizmus 

piacának kiemelkedő ágazatává válik. Az egészségturizmus kínálata jelentősen diverzifikálódik, mivel a 

szolgáltatók a versenyképességük növelését szeretnék elérni. A fogyasztók egyre nagyobb mértékben 

igényelnek magas minőséget és komplex szolgáltatást. 

Az egészségturizmuson belül a wellnessnek köszönhetően megjelent egy új vendégkör, mely jellemzően 

fiatalokból és középkorúakból áll. Az egészségturizmus mindkét ágában szemléletváltásra van szükség. 

Stratégiai cél, hogy Magyarország az ár-előny típusú szolgáltatás-csoportból a minőség-előny, hiánypótló 

szolgáltatást nyújtó csoportba kerüljön át. 

A 10. tanulási egység egyben a tananyag utolsó témaköre. Lezárásként – a tananyagban leírtak szintéziseként, 

valamint az „Országos egészségturizmus fejlesztési stratégiája” alapján - egy helyzetelemzést szeretnénk 

bemutatni a magyar egészségturizmus vonatkozásában. A helyzetelemzésben – mely valójában egy SWOT 

analízis - bemutatásra kerülnek azok a külső és belső tényezők, melyek az egészségturizmusra befolyással 

vannak. 

Szólunk a jelenlegi helyzet: 

• pozitívumairól (meg kell őrizni), 

• a lehetőségekről (ki kell aknázni), 

• a gyengeségekről (csökkenteni kell), 

• a veszélyekről (ki kell védeni). 

32. táblázat: A magyar egészségturizmus SWOT elemzése. Forrás: Országos egészségturizmus fejlesztési 

stratégia (Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2007.) 
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Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. feladat: 

A magyar egészségturizmushoz kapcsolódóan mondjon 1-1 példát erősségre, lehetőségre, gyengeségre, 

veszélyre! Szóljon arról is, hogy a pozitívumot miként lehetne megőrizni, a lehetőséget kiaknázni, a 

gyengeséget csökkenteni, a veszélyt kivédeni! 

2. feladat: 

Sorolja fel, az egészségturizmus megoldásra váró legfontosabb feladatait! 

3. feladat: 
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Sorolja fel az ENSZ Turisztikai Világszervezete által a turizmus vonatkozásában megfogalmazott 10 

megatrend összetevőit! 

4. feladat: 

Mutassa be a magyar egészségturisztikai piac külpiaci versenytársait! 
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Fogalomtár 

adóteher megoszlás: 
A javak árába beépülő adó egy része a fogyasztót terheli, másik része a termelőt. 

 

ájurvédikus technikák:  
Egészségtudományi technikák idegen elnevezése. 

 

all inclusive ellátás:  
Szállodai tartózkodás alatt teljes ellátás. 

 

állandó költség (FC= Fixed cost):  
A termelés (kibocsátás) nagyságától független költség. 

 

amortizációs költség:  
A tárgyi eszközök fizikai és erkölcsi elavulása miatt elszámolt költség. 

 

anyagjellegű költség:  
A termékek előállításához, szolgáltatások nyújtásához felhasznált anyagok költsége (például: fertőtlenítőszerek, 

tisztítószerek). 

  

árbevétel (TR= total revenue):  
A termékek, szolgáltatások értékesítése révén befolyt összeg. A termék, szolgáltatás mennyiségének és az 

egységárnak a szorzata. 

  

árdiszkrimináció:  
Olyan vállalkozási magatartás, amikor a vállalkozás nem egy, hanem különböző árat állapít meg egy általa 

kínált terméknek vagy  

szolgáltatásnak.  

 

asram:  
Indiai remetelak elnevezése. 

 

átlag fix költség (AFC= average fixed cost):  
Egy darab termékre, nyújtott szolgáltatás egységre jutó állandó költség. 

 

átlag teljes költség (AC= average cost):  
Egy darab termékre, nyújtott szolgáltatás egységre jutó összes költség. 

 

átlag változó költség (AVC= average variable cost):  
Egy darab termékre, nyújtott szolgáltatás egységre jutó változó költség. 

 

átlagbevétel (AR= average revenue):  
Egy darab termék, egységnyi szolgáltatás értékesítése révén elért bevétel.  

 

balneoterápia:  
Vizes terápiás kezelés. 

 

bizalmi jószágok:  
Szabadon választható jószágok (például: az orvos gyógyító munkája, a magántanár, ügyvéd szolgáltatása).  

 

caldariumba:  
Gőzfürdőre emlékeztető, meleg, nedves helyiség. 

 

diszkrecionális jövedelem:  
Szabad rendelkezésű jövedelem. 

 

diverzifikálódás:  
A szolgáltatások/ termékek vonatkozásában módosítások végrehajtása. 
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egészségturisztikai desztináció:  
fogadóhely 

 

egyedi értékesítésű termék:  
Unique Selling Product 

 

egyéni kereslet:  
Egy adott fogyasztó egy adott termék, szolgáltatás iránti kereslete különböző feltételek mellett.  

 

egyensúlyi ár:  
A kereslet és a kínálat egyensúlyát biztosító ár.  

 

elsőfokú árdiszkrimináció:  
Elsőfokú árdiszkrimináció esetén a vállalkozás minden egyes vevőjétől a rezervációs árát kéri a termékért, a 

szolgáltatásért. 

 

elsüllyedt költségek:  
Azok a kiadások, amelyek már megtörténtek és adott időpontban már nem változtathatóak meg. 

 

ENSZ Turisztikai Világszervezete:  
UNWTO= United Nations World Tourism Organization   

 

ENSZ:  
Nemzetközi szervezet, amely az államok közti együttműködést hivatott elősegíteni a nemzetközi jog és 

biztonság, a gazdasági fejlődés,  

a szociális ügyek és az emberi jogok terén, valamint a világbéke elérésében. 

 

explicit költségek:  
Adott időszak folyamán az adott időszak termelésével kapcsolatban számlákon, pénzügyi átutalásokon kifejezett 

formában felmerült  

költségek (például: anyagköltség). 

 

externáliák internalizálása:  
Külső gazdasági hatások kezelése, megoldása. 

 

externális hatások (külső gazdasági hatások):  
A termelés, szolgáltatásnyújtás, fogyasztás során a gazdaság szereplői akaratuktól függetlenül, azaz nem 

szándékosan hatnak a tranzakcióban  

lévő többi szereplőre (személyre, vállalkozásra, társadalomra).  

 

fedezeti pont:  
Azt a helyzetet tükrözi, amikor a vállalkozás határbevétele, határköltsége és átlagköltsége egybeesik. A fedezeti 

pont tehát az átlagköltség  

minimuma. A vállalkozásnak a fedezeti ponton való termelése a hosszú távú fennmaradás feltételét jelenti. 

 

foglalkoztatási multiplikátor:  
Egységnyi pótlólagos egészségturisztikai költés hatására bekövetkező foglalkoztatottság változás.  

 

fogyasztási határhajlandóság  (MPC = Marginal Propensity to Consume):  
Egységnyi jövedelem változása hatására bekövetkező fogyasztás változás. 

 

fogyasztási multiplikátor:  
Egységnyi pótlólagos egészségturisztikai költés hatására az eladott áruk összértékében bekövetkező változás. 

 

Fürdőszolgáltatás Szakágazati Párbeszéd Bizottság (FÁPB):  
Egyenlő jogú munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek együttműködési fóruma, amelyet 

tagjaik közös érdekeik  

egyeztetésére, képviseletére hoztak létre. Céljuk, hogy intézményes ágazati fórumként biztosítsák a szociális 

partnerek közötti  
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együttműködést, elősegítsék az ágazathoz tartozó munkavállalók és munkáltatók érdekeinek, törekvéseinek 

feltárását, egyeztetését.    

 

gazdálkodás:  
A termelési erőforrások és javak céltudatos felhasználása, melynek eredményeként a szükségletek a lehető 

legmagasabb fokon elégíthetők ki.  

 

gazdasági költség:  
A termelés során felmerült összes költség.  

 

gazdasági profit:  
A számviteli profit és normál profit különbsége. Az átlagos, bárki által elérhető profiton felüli rész. Gazdasági 

profitot akkor ér el a cég,  

ha a bevételei meghaladják alternatív költségeit. 

 

gazdasági totálkár:  
A gazdasági totálkár fogalma az egészségügyben nem értelmezhető. A saját élete, a saját egészsége mindenki 

számára végtelenül fontos és  

értékes, mert az egyén szempontjából az élet pótolhatatlan 

 

GDP (Gross Domestic Product = Bruttó hazai termék)  
Adott országban egy év alatt előállított, végső fogyasztásra szánt termékek, szolgáltatások összege. 

 

GNDI (Gross National Disposable Income = Rendelkezésre álló bruttó nemzeti jövedelem):  
Az adott ország állampolgárainak adott évben felhasználható bruttó jövedelme. 

 

GNI (Gross National Income = Bruttó nemzeti jövedelem):  
A GDP-ből származtatott mutató, amely az egyes gazdasági szektorok, illetve a külföldről kapott és külföldre 

fizetett elsődleges jövedelem  

(munkabér, kamat, földjáradék, osztalék) egyenlegének az összege. 

 

GO (Gross output = teljes kibocsátás):  
Adott országban egy év alatt előállított termékek, szolgáltatások összege. 

 

gőzfürdő:  
35-40 °C hőmérsékletű, magas vízgőztartalmú gőzkamra: 60 0C-os hőmérséklete és 60-70%-os páratartalmú 

helyiség. 

 

GPI (Genuine Progress Indicator = Valódi Fejlődési Mutató):  
A személyes fogyasztásból indul ki. Ezt a személyes fogyasztást a jövedelem egyenlőtlenségekkel kiegyenlítik, 

és ezután adják hozzá vagy  

vonják ki azokat az elemeket, melyek társadalmi vagy környezeti károkat, illetve hasznokat képviselnek  

 

harmadfokú árdiszkrimináció:  
A termékek, szolgáltatások piaca valamilyen szempont(ok) alapján jól beazonosítható részpiacokra bontható. 

Ekkor a vállalkozás megteheti,  

hogy az egyes csoportoknak más és más árat állapítson meg. 

 

határbevétel:  
Az összbevételnek egységnyi többlettermék, többletszolgáltatás eladásából származó változása. Tökéletes 

verseny esetén a határbevétel  

megegyezik az árral, mivel a vállalkozás számára a keresleti görbe tökéletesen rugalmas 

 

határhaszon (MU= marginal utility):  
Egy pótlólagos jószágegység elfogyasztása révén nyert hasznosság változás. 

 

határhaszon:  
Az előállított, elfogyasztott utolsó jószágegység során nyert hasznosság. 

   

határköltség (MC= marginal cost):  
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Egy újabb termék, szolgáltatás előállításával kapcsolatos költségváltozás. 

 

HDI (Human Development Index = Emberi Fejlődés Mutató):  
Három részből áll össze a mutató: az egy főre jutó GDP vásárlóerő paritáson számolva, az iskolázottság szintje 

(a felnőtt lakosság olvasási  

aránya kétharmados, az iskolában eltöltött évek átlagos száma is egyharmados súllyal), születéskor várható 

élettartam. 

 

Herfindahl-index:  
A piaci koncentráció egyik mérőszáma. Egy adott gazdasági szektor Herfindahl-indexe a piacon lévő vállalatok 

piaci részesedésének  

négyzetösszege. Értéke 0 és 1 között van. A 0-hoz közeli érték annak a jele, hogy a piacon sok, egyenként 

csekély piaci részesedéssel  

bíró szereplő van, míg az 1-hez közeli érték monopolisztikus, de legalábbis oligopolisztikus helyzetet tükröz.  

 

HPI (Human Poverty Index = Boldog Bolygó Mutató):  
HPI a „kudarcok” mérőszáma. Megkülönböztetünk HPI-1et a fejlődő országok számára és a HPI-2-t a fejlett, 

iparosodott országok számára.  

A HPI-1 számításakor a következő változókat építik be a mutatóba: a valószínűsége annak hogy nem érik meg a 

40 éves kort, a felnőttkori  

műveletlenséget, a népesség azon arányát aki nem jut jó minőségű ivóvízhez, illetve azon születések számát 

amikor a gyermek nem éri el  

a megfelelő súlyt. A mutató érték annál jobb minél közelebb van a 0%-hoz. A HPI-2 számításához más 

változókat használnak. Annak a  

valószínűségét, hogy egy felnőtt nem éri el a 60 éves kort, a felnőttkori használható képzettség aránya, a 

szegénységi küszöb alatt élők  

aránya és a tartós munkanélküliség aránya. 

 

implicit költségek (rejtett költségek):  
Azok a kiadások, amelyek az adott időszak ráfordításai, bár tényleges pénzkifizetésekben, számlákon az adott 

időszakban nem jelennek meg  

(például: amortizációs költség, a bankból kivett és a vállalkozásba befektetett tőke korábbi kamata, amelyet a 

vállalkozó feláldozott a  

vállalkozás érdekében). 

 

incentive:  
Ösztönző turizmus, mely a hivatásturizmus egyik formája. A munkával összefüggő utazások gyűjtőneve. 

 

indukált költés:  
Az egészségturizmus hatására a gazdaság egészében kimutatható bér- és jövedelememelkedés, illetve az annak 

hatására bekövetkező  

nagyobb gazdasági aktivitás.  

 

információs aszimmetria:  

Az eladó jobban ismeri az áruját, mint a vevő. 

 

ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare = Fenntartható Gazdasági Jólét Mutatója):  
A mutató alapja a jövedelem egyenlőtlenség indexével korrigált lakossági fogyasztás. Ehhez adódik a háztartási 

munka értéke, a tartós  

fogyasztási cikkek éves szolgáltatásainak értéke, az utak, országutak nyújtotta szolgáltatások értéke, és az 

egészségügyi és oktatási  

közkiadások. Ebből vonják ki a tartós fogyasztási cikkek vásárlására fordított éves összeget, a jóléthez hozzá 

nem járuló egészségügyi és  

oktatási magánkiadásokat, az országos szintű reklámkiadásokat, az ingázás - munkába járás - közvetlen 

költségeit, az urbanizáció költségeit,  

a motorizált közlekedés baleseteinek költségét, a vízszennyezés költségeit,a légszennyezés költségeit a zaj 

okozta károkat, a mocsarak és  

lápok elvesztéséből fakadó károkat, a mezőgazdasági területek csökkenéséből fakadó károkat,  a nem 

megújítható erőforrások kimerüléséből  

eredő költségeket, és a hosszú távú környezeti károk költségét. Végül hozzászámolnak a mutatóhoz két változó 
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előjelű tételt is: a nettó  

tőkenövekedést, és az ország nettó nemzetközi tőkepozíciójának változását. 

 

kapcsolt értékesítés:  
A fogyasztó csak úgy vehet meg egy adott terméket, szolgáltatást ha azzal együtt egy másikat is megvásárol. 

 

kartell:  
A vállalkozások olyan szövetsége, amelyben a résztvevők explicit módon megegyeznek tevékenységük 

összehangolásában. 

 

kétrészes ár:  
A nem lineáris árképzés egyik formája. Ennek alkalmazásakor a szolgáltató a fogyasztóktól egyösszegű díjat kér 

azért, hogy megvásárolhassák  

a terméket. Ezen felül külön használati díjat fizettet minden egyes egység után. 

 

kizáró árképzés:  
A vállalkozás úgy alakítja árait és ezen keresztül kibocsátását, hogy nem marad elég kereslet ahhoz, hogy egy 

másik vállalkozás is piacra  

lépjen. Összehangolják a termelési és árképzési tevékenységüket, hogy növeljék egyéni és együttes profitjukat.  

 

kompetitív piac:  
Verseny piac, ahol nagyszámú szolgáltató van a piacon, a szolgáltatások homogének. 

 

kooperatív piaci magatartás:  
A vállalkozások összehangolják tevékenységüket, korlátozzák az egymás közötti versenyt és ezzel valamennyi 

együttműködő vállalat profitját 

növelik 

 

költség:  
A termelés során felhasznált inputok pénzben kifejezett összege. 

 

költség-haszon szemlélet:  
A döntéseknél a felmerülő költség nagyságát és a nyerhető haszon nagyságát együttesen vizsgáljuk. (Például: a 

gyógyítás során nagyon  

nagy lenne a felmerült költség az eredményhez (egészségjavuláshoz képest), akkor azt az alternatívát el kell 

vetni.) 

 

költségvetési multiplikátor:  
Egységnyi pótlólagos egészségturisztikai költés hatására az összes adóbevételben bekövetkező változás.  

 

közvetett költés:  
Az egészségturisztikai szolgáltatók alkalmazottainak fizetett bérek és fizetések, a szolgáltatók 

készletbeszerzései.  

 

közvetett költség:  
Az a költség, amelyről nem vagy csak megközelítően állapítható meg, hogy melyik terméket, szolgáltatást 

milyen mértékben terhel  

(például: fűtés, világítás, munkaruha költsége).  

 

közvetlen költés:  
Az egészségturisztikai szolgáltatóknak közvetlenül kifizetett szolgáltatási díjak.  

 

közvetlen költség:  
Az a költség, amelyről pontosan megállapítható, hogy melyik terméket, szolgáltatást milyen mértékben terheli 

(például: a felhasznált  

alapanyag költsége, a munkabér). 

  

laconiumba:  
Szaunára hasonlító forró, 80°C hőmérsékletű száraz helyiség. 
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leakage:  
elszivárgás 

 

Magyar Fürdőszövetség (MFSZR): 
A fürdőket üzemeltető gazdasági szervezetek és vállalkozók, illetve a fürdők tervezésében, fejlesztésében, 

építésében és ellátásában  

résztvevők egyesülete. 

 

makrobiotika:  
Az egészségjavítás és betegségmegelőzés útja természetes táplálkozással. 

 

Marshall kereszt:  
A keresleti, kínálati függvények közös koordináta rendszerben való ábrázolása. 

 

másodfokú árdiszkrimináció:  
A vállalkozás az általa kínált jószág egységárát a vásárolt mennyiségnek a függvényeként szabja meg. 

 

medical wellness:  
Célja az egészség (gyógyulás) és a wellness összekapcsolása. 

  

megtámadható piac:  
A piacra szabad a belépés, és a kilépés költségmentes. 

 

mennyiségi kedvezmény:  
A vállalkozás az általa forgalmazott terméket egy meghatározott mennyiségnél nagyobb tételben adja el, és így 

alacsonyabb árat határoz meg. 

 

méretgazdaságosság:  
A termelés és az értékesítés növelésével csökken az átlagköltség, a termék önköltsége, egységnyi termék 

előállítási költsége. 

 

meritórikus javak (önmagukban értékes javak):  
Az olyan javak, amelyek fogyasztását vagy használatát a kormányzat kötelezően előírja az érintettek számára.  

 

MICE (Meeting Incentive Congress Exhibition):  
Hivatásturizmus, üzleti turizmus angol elnevezése. 

 

monopolisztikus versenypiac:  
Nagyszámú szolgáltató található a piacon, a szolgáltatásaik differenciáltak. 

 

multiplikáció:  
megsokszorozódás 

 

NDP (Net Domestic Product = Nettó hazai termék):  
Adott országban egy év alatt előállított termékek, szolgáltatások összege csökkentve a felhasznált anyag és az 

amortizációs költségekkel. 

 

nem egységes árképzés:  
Ugyanazért a termékért különböző árakat kérnek a fogyasztóktól. 

 

nem kooperatív piaci magatartás:  
A vállalkozás jövedelmét úgy igyekszik növelni, hogy javít piaci helyzetén a versenytársakhoz képest. A 

profitját a többiek terhére növeli. 

  

nem lineáris árképzés:  
A fogyasztótól más-más árat kérnek annak függvényében, hogy az, mennyit vásárol. 

  

nemzetközi fizetési mérleg:  
A fizetési mérleg egy olyan mérlegszerű összeállítás, amely képet ad egy adott ország országhatárt átlépő 

gazdasági ügyleteiről,  
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pénzmozgásairól egy meghatározott időtartamot (általában egy év) figyelembe véve. 

 

Nemzetközi Spa Szövetség:  
ISPA 

 

NNDI (Net National Disposable Income= Rendelkezésre álló nettó nemzeti jövedelem):  
Az adott ország állampolgárainak adott évben felhasználható nettó jövedelme. A GNDI amortizációmentes 

értéke. 

 

NNI (Net National Income = Nettó nemzeti jövedelem):  
Bruttó nemzeti jövedelem csökkentve az amortizáció összegével. 

 

nordic walking:  
Északi gyaloglás, sí járás, egy pár speciális bot és egy különleges gyaloglótechnika segítségével. 

 

normál profit:  
Normálprofit az adott gazdaságban bárki által szokásosan elérhető jövedelem (átlagmunkabér, banki kamatok). 

 

nyomásos (vevői piac):  
A kínálat rendszeresen meghaladja a keresletet. Erős az eladók közötti verseny. Az eladónak minden eszközt fel 

kell használnia ahhoz,  

hogy vevőit megtartsa, illetve új vevőket szerezzen.  

 

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development= Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet):  
Fő célja a tagállamok gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi tevékenységének összehangolása.  

 

OGYFI:  
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság 

 

oligopol piac:  
Néhány nagyvállalkozás uralja a piacot. 

 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár:  
OEP. 

 

outsourcing:  
Szolgáltatások kiszervezése. 

 

Ökológiai lábnyom:  
Egy ember vagy egy adott terület népességének a természetre gyakorolt hatása egy hektárban kifejezve. Az 

ökológiai lábnyom az a terület,  

ami károsodás nélkül meg tudja termelni az aktuális életvitelhez szükséges javakat (élelem, energia stb.). Az 

átlagos egy főre eső ökológiai  

lábnyom 2,2 hektár, 2,5-szer nagyobb, mint 1961-ben.  

 

összetartó pókháló:  
A kereslet a rugalmasabb mint a kínálat, az egyensúlyi állapothoz tart a piac.  

 

Pareto optimum:  
Az összes piaci szereplő helyzete egyidejűleg már nem javítható, nincs lehetőség valamelyik piaci szereplő 

helyzetének javítására anélkül,  

hogy valakié ne romlana. 

 

piaci ár:  
egy adott időpontban a szolgáltatás, a termék ára. 

 

piaci elégtelenségek:  
A Pareto hatékony elosztás csak az egyéni hasznok és egyéni költségek viszonylatában jelent hatékony elosztást. 

A tisztán piaci  
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mechanizmuson alapuló Pareto hatékony allokáció nem felel meg a társadalmilag optimálisnak. 

 

piaci erő:  
A vállalkozásnak az a képessége, hogy befolyásolni tudja az árakat és ezen keresztül a realizálható profit 

nagyságát. 

 

piaci kereslet:  
Az összes fogyasztó egy adott termék, szolgáltatás iránti kereslete különböző feltételek mellett. 

  

pókháló tétel:  
A kereslet-kínálat dinamikus vizsgálata. 

 

potyautas jelenség:  
A közköltségek finanszírozásából a fogyasztó nem akarja kivenni a részét. 

  

PPP konstrukció (Public Private Partnership):  

közszolgáltatások és az infrastruktúra beszerzésének olyan új módszere, amely a köz- és a magánszektor legjobb 

vonásait ötvözi a  

közszolgáltatások minőségének és a közpénzek hasznosulásának növelése céljából. 

 

ragadozó árképzés:  
A vállalkozás lecsökkenti árait azzal a céllal, hogy ezzel elriassza a potenciális belépőket, illetve kiszorítsa a 

versenytársakat a piacról,  

majd árat emel, ha a versenytársak kiléptek onnan.   

 

rejtett árengedmény nyújtása:  
A vállalkozás olcsóbban ad egy kapcsolt terméket, mint amennyibe a versenyár érvényesítésével az 

megvásárolható lenne.  

 

rezervációs ár:  
Az a maximális ár, amit egy fogyasztó hajlandó és képes egy adott termék, szolgáltatás megvásárlására 

fordítani. 

 

rezervációs ár:  
A fogyasztó azon ára, amit még hajlandó egy termék, szolgáltatás megvásárlására fordítani. 

 

rugalmasság:  
Egy termék, szolgáltatás kereslete, kínálata megváltozik a befolyásoló tényezők változásának hatására. 

 

SNA (System of National Accounts = Nemzeti Számlák Rendszere):  
A makrogazdaság teljesítményét mérő mutatók rendszere. 

 

spa:  
Minden olyan létesítményt magában foglal, amely a vendégeket megnyugtatja, felélénkíti, meggyógyítja, 

egészségesebbé, fiatalabbá,  

szebbé és kiegyensúlyozottabbá teszi.  

 

spiritualitás:  
Világnézeti forma, amely szerint világunk több mint az érzékszerveink által érzékelhető materiálisan értelmezett 

fizikai valóság. 

 

stratégiai viselkedés: 
 A piaci környezet alakítására irányuló vállalkozási magatartás. 

 

SWOT elemzés:  
A stratégiaalkotás folyamatának egyik lépése, mely segítségével feltérképezhetjük egy üzlet, termék, 

szolgáltatás stb. piaci életképességét,  

illetve megismerhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból. A SWOT egy angol 

mozaikszó, 4 szó kezdőbetűiből  

áll össze: Strengths - erősségek, Weaknesses - gyengeségek, Opportunities - lehetőségek, Threats -veszélyek  



 Fogalomtár  

 cii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

számviteli költség:  
Az adott évben felmerülő, számvitelileg nyilvántartható folyó költségek. Az explicit költségek és néhány belső 

kimutatás alapján elszámolt  

implicit költség (épületek, berendezések értékcsökkenésének összege). 

 

számviteli profit:  
A számviteli rendszerben kimutatott profit. A gazdasági profit és a normál profit összege. 

 

szatellit számlarendszer:  
Lehetővé teszi az egyes országokban a turizmus teljesítményének azonos feltételek melletti mérését, s így az 

egyes országok teljesítményei  

összehasonlíthatókká válnak. 

 

személyi jellegű költség:  
A termelés során felhasznált munkaerő költsége (például: munkabér).  

 

széttartó pókháló:  
A kínálat rugalmasabb a kereslethez képest, a piac távolodik az egyensúlyi állapottól. 

 

szívásos piac (eladói piac):  
A kereslet lényegesen meghaladja a kínálatot. A vevők versenyeznek a termékért. Az eladók kevésbé törődnek a 

minőséggel, a választékkal,  

nincsenek rákényszerülve a költségtakarékosságra.  

 

szükségletek:  
Anyagi javak és szolgáltatások megszerzésének igénye, hiányérzet, mely önmaga megszüntetésére motivál.  

 

technikai hatékonyság:  
A termelés során alkalmazott technológia nem tartalmaz felesleges kapacitást.  

 

tepidárium:  
35°C hőmérsékletű langyos terem. 

 

termelési függvény:  
A termelés során felhasznált ráfordítások (inputok) és a kibocsátás (output) közötti összefüggés. 

 

termelési multiplikátor:  
Egységnyi pótlólagos egészségturisztikai költés hatására bekövetkező kibocsátás változás. 

   

thalassoterápia:  
A tenger jótékony hatására épülő gyógyító kúra. 

 

tranzakciós költségek:  
Különböző ügyletek végrehajtásakor felmerülő tényleges költségek: adminisztrációs díj, a közvetítő, tájékoztató 

ügynök díja stb. 

 

Turisztikai Szervezetek Nemzetközi Uniója: 
 IUTO 

 

uniqueness:  
Egyediség szó angolul. 

 

üzembezárási pont:  
A vállalkozás határbevétele, átlagos változó költsége és a vállalkozás határköltsége egybeesik. Az üzembezárási 

pont az átlagos változó  

költség minimuma. A termék, szolgáltatás ára az átlag változó költség minimumával megegyezik. Ebben az 

esetben a termelést abba kell  

hagyni. 
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változó költség (VC= variable cost):  
A termelés (kibocsátás) nagyságától függő költség. 

 

wellness:  
Olyan egészségi állapotot jelent, amely magába foglalja az általános jólét érzését, és az embert a test, a szellem 

és a lélek egységének tekinti. 

 

WHO:  
Egészségügyi Világszervezet = World Health Organisation 

 

World Travel & Tourism Council (WTTC):  
A világ 100 legjelentősebb turisztikai vállalkozásának elnökeit, vezérigazgatóit magába foglaló fórum. 

 

WTO (World Trade Organization = Kereskedelemi Világszervezet):  
Multilaterális kereskedelmi szervezet, melynek célja a nemzetközi kereskedelem liberalizációja az úgynevezett 

tarifális kereskedelmi  

akadályok (vámok, exportszubvenciók) és a nem tarifális kereskedelmi akadályok (beviteli engedélyek) 

fokozatos leépítése illetve  

megszüntetése révén. 


