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Bevezetés 

A régi korok fürdői a természeti adottságokat használták ki, patakok, folyók, tavak vagy a meleg vízre 

hévízforrások nyújtottak lehetőséget. A vizeket gravitációs módon vagy emberi munkaerő segítségével 

(vízhordás) juttatták el a kádakba, medencékbe, a vizek hőmérsékletét pedig tűzön való melegítéssel illetve 

hideg víz hozzá keverésével tudták befolyásolni. Így alakítottak ki hideg, langyos, meleg vagy forró vizű 

fürdőket. A vizes fürdők mellett a helyiségekben kialakított különböző hőmérsékletű és páratartalmú esetleg 

speciális összetételű levegő nyújtott kikapcsolódást, pihenést vagy éppen gyógyulást az emberek számára. A 

légfürdők hőmérsékletét meleg víz bevezetésével, áramoltatásával, tűzrakással, vagy tűzön felmelegített kövek 

behelyezésével alakították ki. A páratartalmat a vizek gőzölögtetésével, párologtatásával például izzó szénre 

locsolással lehetett elérni. 

Az elektromos áram használata nélkül is rendkívül sok variációja alakult ki a pihenést, gyógyulást, 

egészségmegőrzést szolgáló fürdőknek. A különböző korokban, a különböző vidékeken kialakult szokások, 

technikák alapján mind a vizes-fürdőzésnek, mind a légfürdőzésnek számos változata maradt fenn napjainkig. A 

teljesség igénye nélkül: frigidarium, tepidarium, caldarium, hamam, banja, szauna illetve római-, török-, arab-, 

ír-, japán- vagy oroszfürdő mindegyike a fürdőzés valamelyik változatát jelenti, amelyeket mostanában 

előszeretettel sorolnak a szállodák, panziók, közfürdők a szolgáltatásaik közé. Természetesen ezeket már a XXI. 

század technikai lehetőségeivel, mindenek előtt elektromos áram használatával, modernnek nevezett fűtési 

rendszerek, gépészeti elemek és akár speciális anyagok alkalmazásával valósítják meg. 

Elsősorban a fürdővezető képzésben résztvevők számára készített jegyzetünkben megpróbáljuk felsorolni, 

megismertetni illetve gazdag képanyag segítségével bemutatni az egészségturizmusban alkalmazott, műszaki 

megvalósítást igénylő, speciális fürdőzési lehetőségeket. Ezen tárgy keretében nem foglalkozunk a medencék 

vízkezelésével a medencék anyagával, kialakítási formájával és nem kívánjuk bemutatni például az úszásra 

alkalmas feszített víztükrű medencék vagy a régebbi strandokra jellemző kellemes hűsölést biztosító süllyesztett 

víztükrű medencéket. Ezek kialakításával, gépészetével más tárgyak keretében ismerkedhet meg a hallgató. 

Elektronikus jegyzetünkben az általános műszaki igények bemutatását követően külön témakörben részletezzük 

a vizes-fürdő majd a légfürdő kialakításokat és külön témakörben foglalkozunk az előző két részbe nem 

illeszthető egyéb fürdő elemekkel. 

A tananyag célja, hogy a hallgató megismerje a lehetőségeket, tisztában legyen egyes elemek jelentésével, 

működési mechanizmusával, telepíthetőségével és üzemeltetésével. 
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I. rész - Műszaki ismeretek, általános 
igények 

Nem törvényszerű, hogy előbb szerzünk műszaki ismereteket vagy csak egyszerűen hasznos információkat és 

utána alakítjuk ki terveinket, igényeinket, vagyis nem törvényszerű, hogy az ismeretek birtokában rendezzük be 

a fürdőnket. Sokkal valószínűbb, hogy számítógépes nyelven szólva „felhasználóként‖ már találkoztunk egy-

egy élményelemmel, amelyet ha lehet akár utólag is szeretnénk „installálni‖ a már meglévő elemek közé. 

Elképzelhető, hogy egy új beruházás aktív részesei vagyunk és szeretnénk berendezni egy szűz területet, hogy a 

leendő vendégek számára minél több, minél vonzóbb és természetesen minél hasznosabb elemekkel gazdagítsuk 

fürdőnket. Mindkét esetben természetesen felmerülnek a kérdések: Mekkora legyen a szauna, egyáltalán milyen 

elemeket vásároljunk? Mekkora a helyigénye? Miből készülhet? Mennyi a fogyasztása? Szükség van-e három 

fázisra? 

Sorolhatnánk még a kérdéseket, de helyette inkább tekintsük át ebben a fejezetben, melyek azok a területek, 

témakörök, amelyek egy fürdőben alkalmazott ún. speciális elem megtervezéséhez, utólagos telepítéséhez, 

üzemeltetéséhez információval szolgálhatnak. Ebben a témakörben az ilyen jellegű kérdésekre adható 

válaszokat szeretnénk megalapozni. 

 

1. ábra. Fürdő gépészet 
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1. fejezet - Műszaki ismeretek, 
általános igények 

Bevezetés 

Mindenekelőtt a helyigényt kell tisztáztunk. Talán ez az első, hiszen ha nem áll rendelkezésünkre elegendő hely, 

akkor hiába tervezünk, hiába szeretnénk alkalmazni, végül egy kényelmetlen használhatatlan és még az is 

előfordulhat, hogy egészségtelen fürdőelemet kapunk. 

Nehéz sorrendiséget megállapítani, de mind tervezési, mind üzemeltetési szempontból elengedhetetlen az 

energiaigények tisztázása. Mivel mostanában szinte már minden elektromos árammal működik így természetes, 

hogy ismernünk kell a villamos energiaigényt. Sok esetben szükség lehet a helyiségek melegítésére, fűtésére, 

vagyis a villamos energia igény mellett hőigény léphet fel akár kazánról, akár valamilyen alternatív 

energiaforrásról. 

Végül szükségünk lehet épületgépészeti ismeretek tisztázására, hiszen a társszakmák vagy a tervezőt vagy az 

üzemeltetőt kérdezik meg az igényeikről, vagyis hasznos lehet, ha tisztában vagyunk az adott élményelem 

alkalmazásához szükséges-e a hálózati víz, ki kell e építeni csatorna bekötési pontot, egy kabin esetében milyen 

légcserével számolhatunk, ezt hogyan biztosítsuk, szükségünk lesz e világításra, vagy bármilyen egyéb speciális 

műszaki megoldásra. 

A tanulási egység –egyben az első témakör – az előbbiekben felsorolt műszaki ismereteket foglalja össze. 

1. 1.1. Helyigények 

Már a bevezetőben is jeleztük, hogy a helyigény meghatározása leggyakrabban a tervezési fázisban aktuális, így 

lehet, hogy az íróasztal, számítógép mellett történik. De gondoljunk csak bele, hogy sok esetben üzemeltetéskor 

szembesülünk újabb igényekkel vagy kevésbé használható kialakítással. Ilyenkor utólag kell felmérni a 

helyzetet egy esetleges átalakításra. Példaként említhetjük, hogy egy 15,5 m2-es finn szauna, amelyben 1 db 21 

kW-os kályha látta el a feladatokat, éveken át gazdaságtalanul és kihasználatlanul üzemelt. Az üzemeltető úgy 

gondolta, hogy átalakítja a finn szaunát (1. ábra) és a 15,5 m2-es helyiséget egy kisebb előtérre (4m2), egy infra 

szaunára (4,5m2) és egy a korábbinál jóval kisebb hagyományos finn szaunára (6m2) osztja fel (2. ábra). 
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2. ábra. Átalakítás előtti finn szauna 
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3. ábra. Átalakítás utáni szauna egységek 

A hatalmas szauna felfűtési ideje nagyon hosszú volt, üzemeltetése pedig rendkívül költséges, gazdaságtalan. 

Ezzel szemben az átalakítást követően sokkal többen vették igénybe a szolgáltatásokat, az energia igény 21 kW-

ról 12,2 kW-ra csökkent. 

Egy fürdő szolgáltatásainak bővítésekor, amely a fokozódó igények kielégítését célozza meg, szintén 

szükségszerű a helyigények ismerete. 

A legtöbb esetben magával az élményt okozó elem méretével, helyszükségletével tisztában vagyunk, sok 

esetben gondot jelent viszont a gépészet elhelyezése. Számos esetben fordult már elő, hogy a gőzkabin szerepel 

a terveken, sőt megépítették a fogadó teret, de a gőzgenerátornak, a vízlágyítónak már nem jutott hely és így 

utólag a gőztérből kell lecsípni azt a fél négyzetmétert. 

 

4. ábra. Gőzkabin terv gépészet nélkül! 
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5. ábra. Korrigált gőzkabin terv gépházzal. 

 

6. ábra. A megvalósult gőzkabin. 

Mint azt a bevezetőben tisztáztuk, az egészségturizmus speciális műszaki berendezéseit három nagyobb 

csoportra osztottuk ez a helyigény meghatározásában is jelentős különbségeket jelent. 

2. 1.2. Vizes fürdő elemek helyigénye 

A vizes-fürdőkben legfontosabb szempont az emberek helyigénye. A vizes elemeknél, vagyis a hidromasszázs, 

pezsgőlevegő befúvás vagy a zuhanyok kapcsán valóban egy nyugalomban lévő ember méretét jelenti. 

Ülőhelyek kialakításánál egy férőhely alatt 60-80 cm szélességgel számolunk, még az állóhelyek (zuhanyok, 

vízesés) alatt inkább 70-90 cm átmérő a mérvadó. A következő szempont, hogy nem mindenki szeret 

közvetlenül a másik mellett helyet foglalni, ezért ha van lehetőség a szükségesnél nagyobb helyet biztosítsunk. 

Sok esetben találkozhatunk olyan vízkésekkel, vízesésekkel, amikor valaki alá áll és a válláról egy nem messze 

ülő ember arcába csapódik a víz. Nyilvánvaló, hogy ezt a kellemetlen szituációt is szeretnénk elkerülni. 

Természetesen a helyigény meghatározásához tartozik a megközelíthetőség, vagyis úgy kell ezeket az elemeket 

elhelyezni, hogy kényelmesen akár több irányból megközelíthető legyen. 
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Meghatározó a berendezés, a használat jellege, hiszen egy kneipp-medence kapcsán a medencében való 

kényelmes közlekedést is biztosítani kell vagy a gyógymedencék kapcsán a segítő, ápoló személyzetnek is el 

kell férnie. Az ellenúszók kapcsán sem elegendő egy fekvő ember méretével számolnunk, hanem ismernünk kell 

a használat jellege szerinti, vagyis ebben az esetben egy úszó ember helyigényét. 

A sodrófolyosók, vadvizek kapcsán pedig még ennél is többről van szó. Fokozottan kell figyelembe vennünk a 

biztonsági előírásokat, a balesetveszély elkerülését. 

 

7. ábra. Kedvezőtlen elrendezés. Forrás: Tiszaújváros, 1999 

 

8. ábra. Kedvező elrendezés. Forrás: http://www.termal.tujvaros.hu/ 

1999-ben megvalósított tiszaújvárosi strand és élményfürdőben a használat során időben el kellett különíteni a 

sodrófolyosó és a csúszdák használatát, mert a használók ütköztek volna. A későbbiekben az anakonda- és 

kamikaze csúszda részére egy 63 m2 vízfelületű külön medencét hoztak létre. 

Az eddig említett ún. vizes elemek szinte mindegyikénél a medencetéren kívül elhelyezett gépészettel nézünk 

szembe. (Az ellenúszónál szinte szó szerint.) Vagyis a következő szempont a gépészet helyigénye. Egyelőre 

csak felsorolás jelleggel: szivattyúk, légbefúvók, csövek, csapok, stb. Elképzelhető, hogy a gépészeti elem nem 

közvetlenül a medence fal másik oldalán helyezkedik el, hanem távolabb összecsövezve a bevezető elemet a 

gépészeti elemmel. Ez amellett, hogy áramlástani, méretezési kérdéseket vet fel, természetesen megnöveli a 
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szükséges helyigényt. Nem szabad megfeledkeznünk a gépészeti elemek szerelhetőségéről, javíthatóságáról, 

hiszen Murphy törvényét szem előtt tartva ezeket az elemeket előbb utóbb javítani, cserélni kell és így a 

hozzáférhetőség, kiszerelhetőség alapvető szempont. Kisebb masszázsmedencék kapcsán még az is előfordulhat, 

hogy nagyobb a gépház, mint maga a medence. 

Végezetül a vizes-fürdők medencéire vonatkozólag meghatározó maga a víztér felülete illetve a víztér 

térfogata. A medencék méretét, funkcióját úgy kell megválasztani, hogy a kívánt elem funkcionálhasson. A 

még hatályos 37/1996. (X.18.) NM rendeletben megtalálható a medence rendeltetésétől függő fajlagos terhelés. 

Gyermekmedence esetén 0,5 fő/m2, tanmedencére 0,35 fő/m2, meleg vizű ülőmedencére 0,4 fő/m2 és végül 

strand- és úszómedencére 0,2 fő/m2 ez az érték. Általában a medence méretéből indulunk ki (szerencsés, ha már 

tervezés időszakban) a szűrő-forgató szivattyú teljesítményének meghatározására. Ehhez azonban a fajlagos 

terheléssel az egyidejűleg medencében tartózkodható személyek számát kell először meghatározni. Azonban ha 

megfordítjuk a gondolatmenetet és először azt határozzuk meg, hogy hány embernek kívánunk egy vizes-fürdő 

elemet kialakítani, a fajlagos terhelési mutató megmutatja nekünk, hogy mekkora felületű medencében 

gondolkozhatunk. 

Figyelembe kell vennünk a használók testtérfogata alapján kiszorított víz mennyiséget. Erről süllyesztett 

víztükrű medencék esetén a víztükör és a medence perem távolsága gondoskodik, míg feszített víztükrű 

medencék esetén a kiegyenlítő vagy puffer tároló. Nyilvánvaló, hogy ezen tárolók elhelyezésénél jelentősebb 

helyigénnyel kell számolni. 

A kívánt víztérfogat meghatározásakor figyelemmel kell lenni a gépészet elhelyezésére is. Egy vízkés, vagy 

vízfüggöny csövezésének olyan nagy lehet a vízigénye, hogy beindításakor jelentősen csökkenhet a medence 

vízszintje. A példa kedvéért, ha a medencétől távolabb elhelyezett vízfüggöny 50 méter d=5 cm belső átmérőjű 

PVC csőhálózattal került kiépítésre, a csőhálózat térfogata közel 100 liter. A szivattyú beindításakor a 

medencéből kezdődik a víz elszívása és a medence méretétől kialakításától függően jelentős vízszintesést 

okozhat. 

3. 1.3. Légfürdők helyigénye 

A légfürdők helyigényének meghatározását természetesen a kabinmérettel kezdjük. A meghatározó itt is az 

emberek helyigénye és komfort szintje. Kiemelt fontosságú a használat jellege is, hiszen hiába növelem meg egy 

infra kabin méretét ha a sugárzók már nem fejtik ki hatásukat. Biztonsági előírások illetve a balesetek elkerülése 

végett meg kell említenünk például a kabinok ajtaját és nyilvánvaló, hogy helyigény meghatározását 

befolyásolja azok működése. Magától értetődő, hogy víztérfogat most nem játszik szerepet, de ugyanúgy 

meghatározó a gépészeti tér mérete és pozíciója. Egy hagyományos finn szauna kapcsán a gépészet a kabin 

terében kerül elhelyezésre, de itt is számolni kell vele, hiszen csökkenti a rendelkezésre álló teret. Infra kabinok 

esetén egy kedvezőbb méretű gépészettel ún. sugárzókkal kell számolnunk mindössze, de a gőzkabinok esetén 

már vízlágyító és gőzgenerátor elhelyezéséről kell gondoskodni a kabinon kívül, de lehetőleg közvetlenül a 

kabin mellett. A tepidárium, a caldarium vagy a frigidárium és a hókabinok esetén is jelentős gépészettel (fűtési 

vagy hűtési rendszerekkel) kell számolnunk, amelyek gépei (kazánok, hűtőgépek) akár nagyobb távolságban 

helyezkednek el a kabintól. 

A kabinok, termek, szobák kapcsán a helyigény meghatározását befolyásolja a falszerkezet kialakítása. 

Bizonyos esetekben az egyes kabinoknak (pl. a szaunáknak) saját falszerkezetük van és nem célszerű a falhoz 

szorítani, mert ebben az esetben bepenészesedhet. A 12. ábrán látható, hogy a rendelkezésre álló 5,43 m2-es 

helyen a kabin belső tere már csak 4,48 m2 vagyis majdnem 1 m2 szerkezeti helyigény adódott a konkrét 

esetben. 
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9. ábra. Szauna falszerkezet kialakítása 

Sófalak esetén is számolnunk kell a sótéglákat elbíró ún. teherhordó falszerkezetre, de erre közvetlenül erősítik 

rá a sótéglákat vagy rögöket. Gőzkabinok esetén viszont elképzelhető, hogy a tér falszerkezetét burkolják, így a 

falszerkezettel nem csökken a kabinok belmérete. 

A wellness elemek széles választékának elérhetősége megváltoztathatja egyes rendszerek kialakult jellegét is. 

Természetes, hogy a szolgáltató szeretne minél több lehetőséget nyújtani a vendégei számára és ez azzal járhat, 

hogy például a rendelkezésre álló helyen több „kisebb‖ kabint, légfürdőt valósít meg. Ez a folyamat vezetett 

ahhoz, hogy a háromszintes szaunákból az legalsó szintet elhagyják, és kétszintes változatot építenek. 
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10. ábra. 5,65 m2 háromszintes szaunaként kialakítva 

 

11. ábra. 5,65 m2 kétszintes szaunaként kialakítva 
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Végezetül az egyéb wellness elemek kapcsán is általánosan elmondhatjuk, hogy a helyigényt az emberek 

komfortos helyigénye, és a használat jellege határozza meg, amely magába foglalja adott esetben a segítő 

személyzet helyigényét. 

Ezen kívül a tervezésnél, elhelyezésnél, üzemeltetésnél figyelembe kell venni a biztonsági és balesetvédelmi 

előírásokat. 

Talán sikerült a példákkal felhívni a figyelmet a helyigény meghatározás fontosságára és a konkrét méretek, 

megfontolások az egyes élményelemeknél olvashatók. 

4. 1.4. Energiaigények 

Az energiaigények meghatározása nem különbözik egy konyha vagy javítóműhely méretezésétől. Annak 

tükrében, hogy milyen villamos berendezéseket alkalmazunk, meg tudjuk adni a villamos energiaigényünket és 

a kívánt hőérzet kielégítéséhez kiszámíthatjuk a hőenergia szükségletet. Ezért az egyes speciális elemek 

tárgyalásánál a helyigény mellett meghatározzuk az élményt létrehozó gépészeti elemek szokásos villamos 

energiaigényét. A paletta nagyon széles, hiszen a tepidárium vagy a sóbarlang a világításon kívül más 

elektromos igénnyel nem bír. (Feltételezve, hogy a fűtés nem elektromos fűtőszálakkal valósítjuk meg.) Egy 

hideg vizes dézsazuhany pedig még az előbb említett világítást is nélkülözheti. (A dézsa töltése hálózati vízről 

Jakab-szeleppel is megoldható.) A sor másik végét a szauna kályhák vagy áramoltató szivattyúk zárják akár 10-

20 kW elektromos teljesítménnyel. 

 

12. ábra. Légfürdők fajlagos villamosenergiaigénye 

Számos esetben azt hihetnénk, hogy bizonyos elemeknek nincs elektromos igénye, de jobban átgondolva 

például a csúszdák működtetéséhez is folyamatosan biztosítani kell a felület nedvesítését, amit természetesen 

szivattyúkkal érünk el. De még az illatkabinok folyamatos illatellátását is illatpumpákkal szabályozhatjuk, 

amelyek köztudottan elektromos árammal működnek. 

Az elektromos igényeket kilowattban (kW) szokás kifejezni és a villamos szakemberek számára az egyidejű 

elektromos teljesítmény felvétel megadásával kell számolni. 

Érdemes egy kicsit átgondolni üzemeltetési szempontból az egyes elemek energiaigényét. A helyigény 

meghatározásánál láthattunk egy példát ahol átalakítás következtében kisebb lett a villamos energiaigény és ez 

nyilvánvaló gazdasági előnnyel jár. A hűtőgépek, mosógépek, egyéb háztartási gépek tekintetében a vásárlók 

már szerencsére „megfertőződtek‖ az energiaosztály szemlélettel és egy tudatos vásárló már nem feltétlenül a 

pillanatnyilag olcsóbbat választja, hanem hosszútávon gondolkozik. Mivel a wellness technikában is gyártók és 

forgalmazók ezrei keresik a kereskedelmi lehetőségeket ezért egy feladat ellátására több típust, több gyártót is 

felsorakoztathatunk. Nézzük meg egy példán keresztül, hogy egy négyszivattyús ellenúszófal kapcsán mit is 

jelent az energiaigény. 

Szándékosan ne említsünk származási országot és tegyük fel, hogy a feladatunk elvégzéséhez 4 db szivattyút 

kell választanunk, amelyek munkapontja H=8 méteres emelőmagasság mellett Q=75m3/h térfogatáram. Az 

említett munkapontban a különböző típusok nem térnek el egymástól, de árban és villamos energiaigényben 

jelentősen. Az „A‖ szivattyú 4,1 kW, míg a „B‖ szivattyú 3,4kW elektromos teljesítmény felvétellel 

rendelkezik, igaz „A‖ szivattyú 300.000 Ft, míg „B‖ pumpa 400.000 Ft. (Mondjuk azt, hogy bruttó és annyiban 

igaz a példa, hogy a kereskedelmi forgalomban valóban találhatók ilyen paraméterek mellett szivattyúk.) A 
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jelenlegi villamos energia árakkal számolva, ami 41 Ft/kWh és feltételezve, hogy a 4db szivattyút egyszerre, bár 

időszakosan üzemeltetik, mondjuk napi nyolcszor félórában, az alábbi diagram azt mutatja, hogy már a 8. hónap 

után magasabb a beruházási és üzemeltetési költség összege. Ha az infláció mértékét meghaladó villamos 

áramdíjat feltételezünk, akkor a későbbiekben még jobban szembesülünk az alacsonyabb üzemeltetési költség 

előnyeivel. De ez már inkább gazdaságtani kérdés, ennek ellenére bízunk benne, hogy ezzel a példával sikerült 

érzékeltetni a villamos energiaigény ismeretének és meghatározásának a fontosságát. 

 

13. ábra. Energiaigény költség vonzata 

5. 1.5. Hőenergia igény 

A hőenergia igény talán bonyolultabb a villamos energiaigénynél. A fűtési szakemberek ma még leggyakrabban 

gázkazánnal biztosítják a fűtési igényeket és a kazán kiválasztáshoz éppen tőlünk fogják megkérdezni a 

hőenergia igényünket. Ennek megfelelően választják ki a kazánt és végül egy közös ponton – például hőcserélő 

– dolgozunk majd össze. Meg kell jegyezni, hogy az alternatív energiaforrások alkalmazásánál is hasonló a 

helyzet, vagyis a kérdés mindig az, hogy mennyi a hőigényünk? 
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14. ábra. Hőenergia ellátás 

Egyrészt az elemek rendeltetésétől függő hőmérsékletet kell biztosítani, vagyis egy ülő hidromasszázs medence 

kapcsán például szeretnénk 36-40 °C-t tartani, ezzel tudjuk biztosítani a masszázs kedvező izomlazító hatását 

vagy a légfürdők esetében akár egy magasabb levegőhőmérsékletet – 50-90 °C-t – kell létrehozni a kívánt 

élettani hatások eléréséhez. Másrészt a medencés terek, kiegészítő, kiszolgáló helyiségek levegőhőmérsékletét 

kell a kívánt értéken tartani, amely összhangban a levegőben lévő nedvességtartalmával szintén az emberek 

hőérzetét, komfortérzetét befolyásolja. A levegőhőmérséklet kialakítása, a szellőzés és a páramentesítés 

összetett feladat, amely hatással van az épületszerkezetek állapotára is. 

A fürdők hőigényének meghatározása - mind a légterek, mind a vízhőmérséklet esetén - a kívánt hőérzet elérése 

és azt követően a veszteségek pótlása alapján történhet. 

A medence vizek esetén legfontosabb megemlíteni a párolgási veszteségek legyőzését és a pótvíz 

felmelegítésére vonatkozó hőigényt. Az utóbbi hőenergia (Q), [kW] igény a kifürdési, szűrőöblítési és párolgási 

vízveszteségekből tevődik össze és általánosságban a következő összefüggéssel közelíthető meg: 

 

ahol c – az anyag fajhője [kJ/(kgK)] víz esetén 4,18 kJ/(kgK), m – az anyag tömegárama [kg/sec], amelyet a 

napi pótvíz mennyiségből számolhatunk át. Tk – az elérni kívánt medence víz hőmérséklet [K] illetve [°C], Th – 

a pótvíz (hálózati víz) hőmérséklete [K] illetve [°C]. 

(A °C-ban megadott érték a hőmérséklet különbség számítása miatt alkalmazható, hiszen ebben a különbség 

esetén Kelvinben is és Celsiusban is azonos értéket kapunk.) A képlet alapján értelmezhetjük azt az 

ökölszabályt, hogy 1 m3 víz 1°C-al való emeléséhez 1 óra alatt kb. 1 kW hőenergiára van szükségünk. 

(Veszteségek nélkül, 1000 kg/m3 vízsűrűséggel és 4,18 kJ/(kgK) fajhővel számolva 1,16 kW az érték.) 

A kívánt hőmérséklet elérését követően a medencék hőntartásához a párolgásból eredő hőveszteséget kell 

fedeznie. Természetesen az sem mindegy, hogy ez az elképzelt medence kültéri vagy beltéri kialakítású. 

Nagyságrendileg egy 25 °C-os medence hőntarásához 200-400 W/m2 energiára van szükségünk. Magasabb 
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hőfokú medencéknél vagy kültéri medencék esetén a téli időszakban a hőigény elérheti az 1400-1800 W/m2 

értéket. 

A zuhanyok, élményzuhanyok kapcsán mindig egy meghatározott hőmérsékletű víz biztosítása a cél, amit 

közvetlenül a hálózati melegvíz előállító rendszer biztosít illetve a felhasználási ponton az élményelem 

keverőszelepe alakítja ki. A feladat ebben az esetben tehát a kívánt vízhőmérséklet és a várható vízfelhasználás 

megadása. Az átlagos zuhanyvíz szükséglet 50-80 liter, élményzuhanyok esetén 30-200 litert is elérheti. 

A légfürdők esetében még összetettebb feladattal találkozunk. Szaunák, gőzkabinok esetében az adott 

berendezés biztosítja a hőigényt is. De a tepidarium, caldarium esetén tetszőleges módon biztosíthatjuk a terem 

levegőjének a hőmérsékletét. Fali radiátorok, padlófűtés, falfűtés, de akár elektromos padfűtés is gyakori 

megoldások. (Ez utóbbi villamos energiaigény témakörébe is tartozhat, természetesen hőtermelése csökkenti a 

hőenergia igényt.) 

A méretezésnél és tervezésnél figyelembe kell venni az üzemeltetési körülményeket, vagyis a kívánt 

hőmérsékletet, ki-be járkálást, a használók létszámát, a szükséges légcserét. Ezek ismeretében számítható ki 

hőenergia igény. A korábbi évek tapasztalatai alapján azonban - hasonlóan a lakóterek fűtési igény 

meghatározásához - kialakult már egy légköbméterre megadott fajlagos mutató. 

1. táblázat. Helyiségek átlagos hőigénye 

 

A melegítés, fűtés mellett bizonyos esetekben éppen hűteni kell vagyis hidegre van szükségünk. Ez szóba jöhet 

pl. kneipp medencék, vagy szauna dézsák esetén, de ezeknél a hűtést vízcserével, vagyis hidegvíz rátöltésével 

valósítják meg gazdaságosan. 

A frigidárium hőmérsékletének beállítására hűtőgépek alkalmazhatók, amelynél a feladat első körben az 

elvonandó hőigény meghatározására vonatkozik, majd ennek függvényében meghatározható az a villamos 

energiaigény, amellyel ez elérhető. 

Az elvonandó hőigény, más szavakkal a hűtőteljesítmény igény két részből tevődi össze. Egyrészt a belső 

hőterhelést, másrészt a külső hőterhelést kell ebben az esetben legyőznünk. Belső hőterhelés alatt értjük a 

frigidáriumban tartózkodó személyek hőleadását, az elhelyezett világítótestek hőleadást valamint az ajtó 

nyitásakor lejátszódó hőcseréből származó hőt. Illetve indításkor természetesen az elhelyezett műtárgyak, 

padozat lehűtése is energiát igényel. A külső hőterhelés a kabin falain, a mennyezeten és a padlózaton keresztül 

érkező hőterhelés folyamatos elvonását jelenti, amit transzmissziós hőnek is neveznek. Ennek az értéke a 

szerkezet anyagától, a falazat vastagságától, a kabin telepítési körülményeitől és akár az időjárási viszonyoktól 

is függ. Az itt felsorolt paraméterek természetesen bonyolult számításokkal is meghatározhatók, de helyette a 

gyakorlat hasonlóan a meleg levegőjű légkamrákhoz tapasztalati értékekre méretez. 

6. 1.6. Épületgépészeti ismeretek - Víz és 
csatornahálózat 

Még az is lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, hiszen a speciális elemek egyik része kimondottan a vizes 

kategóriába tartozik. De látni fogjuk, hogy a kabinok esetén is számtalan esetben szükségünk van a vízhálózat 

kiépítésére a kabinok gépészetéhez. 

A vizes elemek kapcsán a gépészeti térbe vagy a medencéhez közvetlenül kell kiépíteni a töltési lehetőséget. A 

medencék esetében természetesen az ún. elsőfeltöltéskor valamint a kifürdési, szűrőöblítési és párolgási 

vízveszteségekből adódó töltéskor van szükségünk a hálózati vízre. Közületeknél szabvány írja elő a napi friss 
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víz igényt, amit akkor is biztosítani kell, ha az előbb említett veszteségek ezt nem érik el. (Az első feltöltés nem 

azt az egyetlen feltöltést jelenti, amikor átadnak egy medencét, hanem minden alkalmat, amikor teljes leürítés 

volt pl. tisztítás céljából.) 

A kabinok esetében szükség lehet, magában a kabinban vízvételi hely kiépítése ugyanakkor igényelheti a 

vízbetápot a gépészet is. Jó példa mind a kettőre a gőzkabin, ahol egyrészt a generátort kell megtáplálni vízzel 

(ráadásul lágyított vízzel!), másrészt a kabintérbe is szokás vízvételi helyet, egyszerűbben csapot biztosítani. 

Utóbbi tisztítási, hűtési feladatokat lát el. 

 

15. ábra. Gőzkabin közmű csatlakozási pontok 

A csatorna igény medencék kapcsán a leüríthetőséget, bizonyos esetekben a szűrő-öblítést hivatott biztosítani, 

míg kabinok esetében vagy a technológiai víz elvezetését (gőzkabin) és a takarítást, tisztítást teszi lehetővé. 
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A vízvételi hely magadásához a csőhálózat illetve csatlakozási pont mérete (3/4‖;1‖;2‖;stb) és a pontos helyre 

lehet szüksége a társszakmáknak. A csatorna csatlakozási ponthoz a méret mellett (D110, D250, stb) szintén a 

pozíció, elsősorban a magassági pont a mérvadó. Medencék gravitációs ürítése csak egy lehetőség nem 

követelmény, általában a szűrőforgató rendszerük hálózata lehetővé teszi az ürítést a medencék fenékürítőjén 

keresztül. 

7. 1.7. Épületgépészeti ismeretek - Légcsere, 
légszabályzás 

Az emberek által használt helyiségekben a levegő állapota folyamatosan változik, a légzés következtében 

csökken az oxigén tartalom, megnő a párakibocsátás. Az emberi szervezet párakibocsátására mindössze napi 1-2 

liter, de a tevékenységeinkből keletkező páraképződés, mint mosás, főzés, tisztálkodás már elérheti a 15 - 16 

litert naponta. Számos cselekedetünk további levegőkárosítással jár (pl. dohányzás), de ebben a részben csak a 

fürdőkre jellemző problémát szeretnénk elemezni. A vizes-fürdők légtereiben a hatalmas párolgó vízfelültek 

jelentik a fokozott terhelést, amely mind az emberek komfortérzetét jelentősen befolyásolják, mind az épület 

szerkezetek állapotára hatással lehetnek. 

A kellemetlen érzet, a határfelületeken történő lecsapódás következményeinek elkerülése, többek között a 

levegő cseréjével szabályozható. Ebben a tekintetben az egyik legfontosabb paraméter a légcsereszám. Ez az a 

szám, amely megmutatja, hogy egy adott helyiségben óránként hányszor cserélődik ki a teljes légtérfogat: 

mértékegysége pedig az 1/h (egy-per-óra). Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek esetében ennek 

minimum értéke 0,5 1/h, ami azt jelenti, hogy a helyiség teljes légtérfogatának két óránként szükséges 

kicserélődnie. A vizes-fürdők helyiségeiben ez a szám 4-6 szoros, de elérheti a 8-12 szeres légcserét vagy még 

akár ennél nagyobbat is. Mint a műszaki gyakorlatban minden esetben, a szellőző levegő mennyiségének is 

vannak azonban limitáló tényezői: ezek a huzatérzet, az elszívott levegő pótlásának-, a pótolt levegő 

kezelésének (szűrés, felmelegítés) szükséglete, illetve a ventilátorok zaj hatása, nem utolsó sorban pedig a 

beruházási- és az üzemeltetési költségek. 

Azt is meg kell jegyezni, hogy a fürdők tereiben kialakuló páraterhelés szoros összefüggésbe hozható a medence 

vizének valamint a medencetér levegőjének a hőmérsékletével. 

A vizes fürdők levegő hőmérsékletét úgy célszerű megválasztani, hogy 2-3°C-kal magasabb legyen a medence 

vízének hőmérsékletétől. Ennél több, 5-6°C-os különbség már megakadályozná a vizek párolgását. Ez az állapot 

azonban ülőmedencék, masszázsmedencék, gyógymedencék esetében nem tartható, mert elviselhetetlen lenne a 

hőség és megakadályozná az emberi test hőleadását. A gyakorlatban 28-30 °C-os léghőmérsékletre törekszünk 

és a 34°C-t tekintjük a maximumnak. 

A kellemes hőérzet az a tudati állapot, amely a hőmérsékleti környezettel kapcsolatos elégedettséget fejezi ki. 

Az ember hőérzete egyéb tényezők mellett főként a bennünket körülvevő levegő páratartalmától függ. Néha 25 

°C-ban is fázunk, míg máskor 19 °C-ot is kellemesnek érezzük. Ennek okát a levegő eltérő páratartalmában kell 

keresni. Magasabb páratartalom esetén javul, azaz ugyanazt a hőmérsékletet magasabbnak, alacsony 

páratartalom mellett pedig romlik hőérzetünk, azaz ugyanazt a hőmérsékletet alacsonyabbnak érezzük. 

Az izzadás az emberi hőleadás egyik formája, természetes folyamat. A verejtéket a bőrben lévő 

verejtékmirigyek termelik, és azok kivezető csövén, a pórusokon át kerül a bőrre. Az izzadás hasznos, sőt 

nélkülözhetetlen dolog, hiszen nélküle nem működne a szervezet "klímaberendezése". Ennek köszönhetjük, 

hogy testhőmérsékletünk az egészséges 36°C fok körül marad. A bőrfelszínre kiválasztott verejték önmagában 

még nem hűt, csak ha elpárolog. A párologtatás folyamata pedig energiaigényes és a szükséges energiát a 

testünk hője biztosítja. Ha a magas páratartalom miatt csak "ömlik rólunk a víz", de nem párolog el, akkor 

elmarad a hűtés is, és környezetünket a ténylegesnél melegebbnek érezzük. Száraz levegőben az izzadtság is 

könnyebben párolog, így száraz melegben környezetünket hűvösebbnek, míg nedves hidegben környezetünket 

kellemetlenül hidegebbnek érezzük. Például ha a hőmérséklet 24°C és a relatív páratartalom 0%, akkor a 

hőérzetünk 21°C. Ha ugyanilyen hőmérséklet mellett a relatív páratartalom 100%, akkor 27°C-os a hőérzetünk. 

Az emberi tűrőképesség nedvességtartalom szempontjából széles határok között mozog, 30-65% közötti 

tartomány az elfogadható. A nagy relatív nedvességű levegőben lassan párolog el testünkről az izzadtság. Ha 

testünk nem párologtathat kellőképpen, füllesztőnek érezzük a meleget. 

A fülledtségi határ szubjektív mérőszám, egyes források szerint már x=11,5 g/kg abszolút nedvességtartalom 

mellett jelentkezik, más források viszont ennél magasabb értékeket is megengedhetőnek tartanak. Átvéve a 

németországi (VDI-2089) szabályozást a hazai szakemberek a fülledtségi érzet határát mezítelen emberi test 
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esetén x=14,3 g/kg abszolút nedvességtartalomnál veszik figyelembe. Ennek megfelelően a Mollier diagramból 

leolvasható, hogy adott hőmérsékleten mekkora relatív páratartalom értéknél érjük el a fülledtségi határt. Az 

összetartozó értékeket az alábbi táblázatban mutatjuk meg és a légcserével, adott hőmérsékleten a táblázatban 

szereplő relatív páratartalom értékeket szeretnénk tartani. 

2. táblázat Fülledtségi határ paraméterek 

 

Az emberi hőérzet megfelelő szinten tartásán túl a szellőzés másik fontos rendeltetése az épületek 

állagvédelmének biztosítása a nedvességvándorlással szemben. Fontos cél, hogy az épülethatároló szerkezetek 

belsejében, illetve azok rétegeiben párabehatolás következtében, rendeltetésszerű használat mellett ne jöjjön 

létre káros lecsapódás. A páralecsapódás (kondenzáció), főleg a külső falfelületek belső oldalán jön létre, 

elsősorban üvegezett felületeken, ha a felület hőmérséklete kisebb, mint az adott páranyomáshoz tartozó 

harmatponti hőmérséklet. A kondenzáció a fal szerkezetek kapillárisaiban is létrejöhet. 

Harmatponti hőmérséklet alatt azt a hőmérsékletet értjük, amelynél a levegőben lévő páramennyiség eléri azt az 

adott levegőhőmérséklethez tartozó mennyiséget (g/m3), amit a levegő ezen a hőmérsékleten még pára 

formájában felvenni képes, azaz telítődik. Az efölötti páramennyiség kicsapódik. Telítődést eredményezhet 

változatlan hőmérséklet mellett a páratartalom növekedése, változatlan abszolút páratartalom mellett a 

hőmérséklet csökkenése, ill. a két változás (páratartalom-növekedés és hőmérsékletcsökkenés) egyidejű 

bekövetkezte. 

3. táblázat. Harmatpont [°C] 

 

Például egy 28 oC-os és 60 %-os relatív nedvességtartalmú levegőnek a harmatponti hőmérséklete: 19,5 oC, 

abban az esetben, ha a levegő relatív nedvességtartalma eléri a 80 %-ot, akkor a harmatponti hőmérséklet is 

megemelkedik és a párakicsapódás már 24,2 oC-on elkezdődik. Az előzőekből kiderül, hogy a felületi 

párakicsapódás elkerülése érdekében elsősorban biztosítani kell a belső felületek hőmérsékletének a harmatponti 

hőmérséklet felett tartását, másrészt szellőztetéssel megelőzzük a magas páraterhelésből adódható problémákat. 

A falszerkezetek nedvesedése a levegőben lévő penészgombák megtelepedéséhez és szaporodásához vezet, ami 

az emberi szervezetben negatív reakciókat válthat ki, egészségünkre ártalmas lehet. Az esztétika és 

egészségkárosító hatásokon túl a falszerkezetek is jelentős mértékben károsodnak, a belső vasszerkezetek 

korrodálódnak és hosszútávon statikai problémákat idézhetnek elő. 

A légfürdők üzemeltetése során elképzelhető, hogy olyan állapot elérésére törekszünk, amely egy vizes fürdő 

légterében fokozott problémát jelentene. A légfürdő elemei témakörben ezért részletesen foglalkozunk az 2. 

számú táblázat alapjául szolgáló Mollier diagrammal, amelyben a relatív páratartalom, az abszolút 

nedvességtartalom és a levegő hőmérséklete ábrázolhatók és a közöttük lévő összefüggések jól nyomon 

követhetők. 

A légfürdőkben is alkalmazunk technológia eredetű légcserét, például a gőzkabinok esetében. A folyamatosan 

bevezetett gőztől a kabin hőmérséklete eléri a 45-50 C°-t és ha a kabin hőmérsékletében ezt az értéket kívánjuk 

tartani a gőzgenerátor gőz termelése ilyenkor egy időre leáll. Folyamatos légcserével viszont tudjuk biztosítani, 

hogy a gőzkabin hőmérséklete ne melegedjen túl és a gőztermelés a kívánt mennyiségű legyen. 
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16. ábra. Gőzkabin üzemközben 

Hasonlóan az előző példához, szintén technológiai eredetű légcserét igényel a szaunák, sókabinok, sóbarlangok 

vagy az ionizációs kabinok levegő állapota, amelyekkel az adott élményelem bemutatásánál foglalkozunk 

bővebben. 

8. 1.8. Épületgépészeti ismeretek – Világítás 

Talán nem szükséges annak a bizonyítása, hogy a világítás, a fény, a láthatóság milyen szerepet tölt be az 

életünkbe és tölt be a fürdők életében is. Az esti órákban vagy a kabinok estében szinte mindenesetben 

szembesülünk azzal a problémával, hogy a természetes fény kevés az egyes elemek biztonságos vagy éppen 

kényelmes használatához. Mesterséges világítással azonban láthatóvá tehetjük a teret és még az is lehet, hogy 

éppen az a cél, hogy kiemeljünk, megvilágítsunk valamit pl. esztétikai okokból. 

 

17. ábra. Medence megvilágítás 

Beszélhetünk hangulatvilágításról, amelyről azt hihetjük, hogy egy csökkentett fényerősségű világítás, de a 

fényforrások elhelyezése, a fényerősség meghatározása a cél érdekében fontos feladat. Végezetül önállóan is 

vagy kiegészítésként pl. szaunákban egyre többet találkozhatunk fényterápiás elemekkel, amelyeknél a cél már 

nem a láthatóság vagy a hangulat fokozása, hanem egyértelműen gyógyászat, a kikapcsolódás, a pihentetés a 

cél. 

A világítás elméleti kérdéseivel, a fénytechnikai alapfogalmakkal, a fénnyel, mint elektromágneses hullámmal, a 

keltésével, mérésével, alkalmazásával és az emberre kifejtett hatásával a világítástechnika tárgykör foglalkozik. 

A medence terek világítása is az általános világítási elvek alapján tervezhetők, de fokozott figyelemmel kell 

lenni a helyiség jellegére, a magasabb páratartalomra, a víz fröccsenésére, vagyis általánosságban a nedves 
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állapotra. A természetes és a mesterséges megvilágítást úgy kell kialakítani, hogy minimalizáljuk a 

fényvisszaverődést és minimális megvilágítási érték a medencés terekben 200 lux legyen. A lux a megvilágítás 

mértékegysége, amelyet egy adott pontot tartalmazó felületelemre beeső fényáramnak és az elemi felületnek a 

hányadosaként értelmezünk [lumen/m2]. A fényáram [lumen] pedig a sugárzás formájában kibocsátott 

teljesítményből leszármaztatott mennyiség, amely a sugárzást az érzékelőre kifejtett hatása alapján értékeli. 

A medence terek világítását jól egészítik ki a medencében elhelyezett világító testek. Alkalmazásuk szigorú 

szabályok szerint történhet, kizárólag törpefeszültséggel – a gyakorlatban 12V és 24V – üzemeltethetők. Ezek a 

lámpatestek különleges korrózióvédelemmel és IP68 védettséggel rendelkeznek. Kialakításban megtalálhatók a 

hagyományos halogén izzók 50-300 W, a LED-es lámpák, fényszálak 10-100 Wattos teljesítménnyel. A 

világítás tervezésekor figyelembe kell venni a karbantartás és a javítás lehetőségeit. 

9. Összefoglalás 

A fejezet alapján megállapíthatjuk, hogy az egészségturizmusban alkalmazható elemek tervezése, telepítése 

rendkívül összetett feladat. Körültekintően kell eljárni a méretek megválasztásánál, az elemek elrendezésénél, és 

nem szabad elfelejteni, hogy a legtöbb wellness elem komoly gépészettel rendelkezik, amelynek szintén helyet 

kell biztosítani. 

Gazdasági szempontokat is érint az alkalmazott egységek villamos- és hőenergia igénye. Az épületgépészeti 

csatlakozási pontok ismeretével pedig a telepíthetőségi, üzembe helyezési vagy esetleg üzemeltetési 

problémákat előzhetjük meg. 

Leszögezhetjük, hogy a fürdők helyiségeiben a kedvező belső légállapotot mesterséges szellőztetéssel, ún. 

ködtelenítéssel, fűtéssel kell elérni és fenntartani. A vízfelületről a levegőbe párolgó nedvesség az ember 

közérzetére hat, ezen kívül károsíthatja az épületszerkezeteket, lecsapódást okozhat a határoló felületeken. A 

nagy relatív páratartalom fülledtséget okoz, nehézzé teszi a légzést, ezt a kedvezőtlen állapotot el kell 

kerülnünk. 

Végezetül a világítással biztosíthatjuk az elemek biztonságos, kellemes használatát. 
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II. rész - Vizes-fürdők 

A fürdők kapcsán először talán a vizes elemek és ezen belül is az uszodák, strandok úszómedencéi juthatnak az 

eszünkben. 

 

18. ábra. Vizes-fürdő 

Kétségtelen, hogy a sport az egészségmegőrzésünk szerves része és így nem csak az úszás, hanem akár a 

vízilabda is szóba jöhet, mint kikapcsolódás, időtöltés, szórakozás. Ennek ellenére a szabványos, versenyekre és 

mérkőzésekre is alkalmas úszómedencék kialakításával ebben a fejezetben nem kívánunk részletesen 

foglalkozni. Olyan speciális vizes elemeket szeretnénk bemutatni, amelyek az alapgépészetnek tekinthető szűrő-

forgató egységen kívül más elemeket is tartalmaznak. Így ebben a fejezetben fogjuk megemlíteni a 

vízbefúvással rendelkező masszázs medencéket, a levegő bevezetéssel kialakított pezsgőfürdőket vagy az úszás 

élményét még a kisebb medencékben is biztosító ellenúszókat illetve a sodrófolyosókat. Mind masszázs 

élményt, felüdülést, mind esztétikai élményt nyújthatnak a vízesések, vízkések, zuhatagok, valamint zuhanyok 

és ebben a fejezetben szerepelnek azok a medencék, amelyek nem az áramlással, befúvásokkal hanem pl. a 

hőmérsékletükkel, kialakításukkal vagy speciális technikájával, rendeltetésével kerül az egészségturizmussal 

foglalkozó fürdők egységeivé. Végezetül felsorolunk néhány olyan elemet, amelyek jó kiegészítői a 

medencéknek, üzemeltetésük szervesen kapcsolódik a vizes fürdők medencés létesítményeihez. Ilyenek a 

csúszdák, a trambulin vagy éppen a víz alatti kerékpár. 
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2. fejezet - Vizes fürdők – Bevezetés 

Alapvető szempont tehát, hogy az egyes elemek a fürdőző számára regenerálódást, felfrissülést, valamint 

kellemes időtöltést, élményt nyújtson. Ezeket a hatásokat a víz nyugalmi állapotának a megváltoztatásával, 

valamint különböző építészeti kialakításokkal lehet elérni. A vizes fürdők esetén ez a víz valamilyen mozgási 

állapotának az előidézését jelenti. Ilyenek a lassú és gyors áramlás, erős és nagyon gyors sodrás, örvénylés, 

spriccelés, fröcskölés, zuhany és intenzív sugárhatás (dögönyözés), hullámzás vagy éppen a szabadesés. De még 

a csúszdák esetében is erről beszélhetünk, hiszen itt a súrlódás csökkentése a cél. Az említett áramlások a víz 

esetében szivattyúval, a levegő vízbe vezetése esetén pedig kompresszorral valósíthatók meg. A megvalósítandó 

cél ugyan minden esetben más, de a gépészeti berendezések működése alapelvüket tekintve nagyon hasonló. 

A szivattyúk és ventilátorok jellemzésére nyomás helyett emelőmagasságot szokás megadni. Az emelőmagasság 

nem más, mint annak a vízoszlopnak a magassága, amellyel valamely nyomásérték egyensúlyt tart. 

 

19. ábra. Szivattyú jelleggörbe 

A szivattyú és ventilátor legfontosabb műszaki jellemzői a szállított mennyiség vagy térfogatáram (Q), [l/perc, 

m3/óra] és a szállítómagasság vagy emelőmagasság (H), [m]. Alacsonyabb szállítómagasságra több, nagyobb 

magasságra kevesebb folyadékot vagy gázt képes szállítani. A szállítómagasság-térfogatáram összefüggést a 

szivattyú (ventilátor) jelleggörbéje (Q - H görbéje) mutatja meg. Az 24. számú ábrán a hatásfokot is ábrázoltuk, 

amely az optimális munkapont meghatározásában segít. A szivattyúkat és ventilátorokat a kapcsolódó 

csőhálózatokkal együtt kell méretezni és kiválasztani. 

Ebben a témakörben bemutatásra kerülő elemek szinte mindegyike alkalmazza a szivattyúkat ezért a Q-H 

diagramban való elhelyezésük jó összehasonlítási alapot képez. 

1. 2.1. Szivattyúállások kialakítása 

A nyomásfokozó szivattyú feladata, hogy az elérendő célnak megfelelő mennyiségű és nyomású vizet 

biztosítson a felhasználás helyén (pl. nyakzuhany, sodrófolyosó, fúvóka, stb.) és ehhez a legtöbb esetben az 

adott medencéből vizet szív. A vízvétel történhet közvetlenül a medencéből, a kiegyenlítő tárolóból vagy egy 

külön kialakított megszakító medencéből. 
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20. ábra. Szivattyú állomás 

A legelterjedtebb megoldás az, amikor a szivattyú a medencéből közvetlenül szív és a szívórész kialakítható a 

medence oldalán vagy a fenéklemezén. Mindkét esetben a beszívó felületet úgy kell méretezni, hogy a fellépő 

szívóhatás ne legyen balesetveszélyes. 

 

21. ábra. Medencéből történő elszívás előkészítése. 

A beszívó felület vagy perforált, vagy rácspálcás kivitelű lehet, de a perforáció nem haladhatja meg a 8 mm-t. A 

26. ábrán látható íves szívó felületet burkolást követően korrózióálló acélhálóval takarták le. 

Kisebb felületű oldalbeszívás esetén a szívófelületet domborúra szokták készíteni, ezzel növelve a beszívás 

hasznos felületét, valamint csökkentve az odaszívás lehetőségét. Nagyobb intenzitású szívás esetén – 

amennyiben ez a medencéből történik – a szívó felület hidraulikailag jól átgondolt helyen kell kialakítani. 

Ugyanis minden esetben számításba kell venni a medencéből elvett és az oda visszatáplált víz áramlási 

követelményeit. Ez nem zavarhatja a vízforgatáshoz tartozó méretezett medence hidraulikát. Az 

élményberendezések működése következtében létrejövő áramlások nem olthatják ki a medencében, vagy annak 

egy részében a minden térfogategységet átöblítő forgatott áramlási rendszert. Ezen kívül nem hozhatnak létre 

víztorlódásokat, medence kiöntést vagy balesetveszélyes helyzeteket a medencében (pl. nagyon erős rászívás 

vagy nagyon erős sodrás). 

Abban az esetben, ha a nyomásfokozó szivattyú teljesítménye nagy (pl. több élmény berendezést vagy a 

sodrófolyosó több fúvókáját táplálja meg vízzel), a medencéből történő elszívást több szívóidomon keresztül 

kell biztosítani a rászorító erők csökkentése végett. A beszívó idomokat olyan távolságra kell egymáshoz képest 

elhelyezni, hogy az emberi test egyszerre csak egy szívó idomot tudjon eltakarni. 
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Az erős rászívás különlegesen nagy veszélyt jelent alámerülő kisgyerek esetében. Ha az elszívás a medence 

oldalfalán vagy a fenéklemezén keresztül van megoldva, a szívóvezetékbe gyorsműködésű légbeszívó szelepet 

kell beépíteni. A nem kívánt baleseteket ezzel meg lehet előzni. A rászívott testrész elzárja a beszívó felületet, a 

megnövekedett depresszió következtében kinyit a légbeszívó szelep és a szívóhatás megszűnik. 

A fentinél jobb megoldás, ha a medence egy elkülönített részében egy szívóakna van kialakítva, kb. 1,20 x 1,20 

m felülettel, perforált lemezzel lezárva és megközelítése nem lehetséges, mert például lépcső alatt van 

kiképezve. A legbiztonságosabb megoldás azonban az, ha a nagyteljesítményű szivattyú a kiegyenlítő tárolóból 

vagy egy erre a célra kialakított szívóaknából szív. Ennél a kialakításnál viszont arra kell ügyelni, hogy a 

túlfolyó vályút úgy méretezzék, hogy a nyomásfokozó szivattyú(k) által szállított vízmennyiséget be tudja 

fogadni és el tudja vezetni. 

A nyomásfokozó szivattyúkat mindig ráfolyással kell telepíteni, ha erre nincs lehetőség, akkor a szívóágába 

visszacsapó szelepet kell elhelyezni. 

Az élményberendezések nyomásfokozó szivattyúi egyfokozatú csigaházas centrifugál szivattyúk, meghajtó 

elektromotorral blokkosított vagy közös alapkeretre szerelt kivitelben. 

 

22. ábra. Nyomásfokozó centrifugál szivattyú szálfogóval 

Általában alkalmazhatók a medencék vízforgatására kifejlesztett szálfogóval egybeépített blokkosított 

szivattyúk, mivel ezek teljesítmény-tartománya és emelőmagassága nagyjából egybeesik az itt felmerült 

igényekkel (Q=24 m3/h-400 m3/h; p=1,0-2,0 bar). Ettől eltérő igények kielégítésére választott szivattyú elé külön 

szálfogót kell beépíteni. A szivattyú szívó- és nyomóvezetékét elzáró szerelvénnyel kell ellátni, a nyomóoldalra 

pedig célszerű manométert beépíteni. A szívó- és nyomóágat vagy flexibilis csővel vagy kompenzátorral 

célszerű csatlakoztatni a rezgés átvitelek megakadályozására. A szivattyú szívó- és/vagy nyomóágába – 

különösen, ha a vezeték hosszú – üzemen kívül forgatott vizet kell áramoltatni, ezzel elkerülhető, hogy pangó 

víz legyen a csővezetékben, ami a vízminőséget közegészségügyi szempontból károsan befolyásolhatja. Ezt az 

üzemmódot automatikus vezérlésű mágnesszelepek nyitásával illetve zárásával lehet biztosítani. 

Az élményelemek működését biztosító nyomásfokozó szivattyúk működése nem függ össze a vízforgató 

berendezés üzemelésével. A nyomásfokozó szivattyúk az adottságoktól függően telepíthetők a vízforgató 

gépházba, külön az összes élményberendezéshez tartozó szivattyúk részére épített gépházba, esetleg ha a 

medence szerkezeti kialakítása megengedi a medencét körbefogó szerelőfolyosóba vagy a medence mellé 

egyenként épített aknába. 

Minden telepítési viszony mellett, de különösen a külön telepített aknák esetében a zavartalan üzemelés 

érdekében figyelemmel kell lenni arra, hogy az akna vagy gépház méreteit a munka és balesetvédelmi előírások 

betartásával, valamint a szerelhetőség és karbantarthatóság biztosításával kell kialakítani. Az aknában, 

gépházakban a csurgalékvíz összegyűjtésére zsompot kell kialakítani. Amennyiben a zsomp kedvezőtlen 

szintviszonyok miatt gravitációsan nem köthető be a csatornába, átemelő zsomp szivattyút kell alkalmazni. A 

párakicsapódás elkerülése érdekében az aknát illetve gépházat szellőztetni kell gravitációsan vagy ventilátor 

segítségével. 

2. 2.2. Kompresszor állások kialakítása 

A kompresszor feladata az, hogy a sűrített levegőt különböző befúvó rendszereken keresztül közvetlenül a 

medencébe vagy a csővezetékbe áramló vízhez vezesse ezzel fokozva az élményelemek látványát és azok 
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élettani hatását. Erre a célra ma már kizárólag az olajmentes sűrített levegőt előállító, ún. oldalcsatornás 

kompresszorokat alkalmazzák. 

 

23. ábra. Kompresszor állások 

A kompresszorok szívóoldalát légszűrővel, nyomóoldalát elzáró szerelvénnyel, manométerrel, visszacsapó 

szeleppel kell felszerelni. A kompresszor nyomóvezetékét egy hurokkal ajánlatos a medence vízfelszíne fölé 

vinni, a kompresszor elárasztás biztonságos megelőzése céljából. Melegvizű medencék esetén javasolt a levegőt 

elektromos fűtőbetétekkel felmelegíteni. 

Kompresszorok esetében gondoskodni kell a zajvédelemről hangszigeteléssel vagy a medencétől távol eső 

telepítéssel. 

A medencébe épített hidraulikus és pneumatikus berendezések több olyan problémát is vetnek fel, melyek a 

hagyományos úszómedencék tervezésénél nem vagy lényegesen kisebb mértékben jelentkeznek. A probléma 

oka a víz intenzív mozgásából, de főleg a víz és levegő lényegesen nagyobb felületi érintkezéséből adódik. A 

vízesések, vízgombák, nyakzuhanyok, vízköpők, csúszdák, stb. esetében a viszonylag kis mennyiségű víz a 

tömegéhez képest lényegesen nagyobb felülettel rendelkezik, mint egy nyugalomban lévő medence nagy 

víztömegéhez tartozó vízfelület. Ez tulajdonképpen a víz intenzív levegőztetése, amely következményekkel jár. 

 

24. ábra. Megnövekedett vízfelület 

Nagy lesz a víz szénsav kipárolgása, melynek következtében a pH érték növekszik. Ez csökkenti a klór 

fertőtlenítő hatását és a pH érték semleges értéken való beállításához több vegyszer szükséges. A 

megnövekedett vízfelület intenzív párolgást eredményez, ami hatékonyabb páramentesítő szellőztetést igényel. 

A nagyobb vízfelület következtében megnövekszik a víz hővesztesége, amelyet természetesen pótolni kell. 

Továbbá a levegővel való érintkezés elősegíti a vízkiválást, amely szintén több stabilizáló szer alkalmazását 

igényli. Végezetül számolni kell azzal is, hogy az intenzív vízmozgásból adódóan nagyobb a szabad klór 

eltávozása és az élményelemek következtében nagyobb a vendégforgalom, ezek miatt több klórfogyasztással 

kell számolnunk, mint egy normál úszómedencénél. 

Általánosságban elmondható, hogy a vizes fürdők élményelemeinek gépészeti és építészeti berendezései a 

medencék szerves része és azokat a medence építése során kell a szerkezetbe beépíteni, illetve elhelyezni. 
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Egyszerűbb berendezéseket (pl. nyakzuhany, ellenáramoltató) kisebb beavatkozással utólag is el lehet helyezni a 

medence megfúrásával, vagy külső ráerősítéssel. 

Gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a vízi attrakciókat nem kell folyamatosan üzemeltetni. A 

beépített élmény jellegétől és számától függően egyenként vagy különböző funkciók szerint összeállított 

csoportonként kb. 10-15 percig kell a berendezéseket működtetni, arra ügyelve, hogy minden berendezés 

óránként egyszer legalább 10 percet üzemeljen. Kívánatos, hogy üzemen kívüli állapotban, a vezetékben ne 

pangjon a medencevíz. Ezért akár az egész berendezésen keresztül, ahol ez lehetséges a szivattyút is beleértve, 

de legalább a hosszabb, főleg szívó vezetékekbe üzemen kívül is a forgatott medencevizet áramoltatni kell. 

Az elemek működtetését kézi vagy programozható számítógépes vezérléssel lehet biztosítani. Az egyes 

berendezések indításáról a fürdővendégeket optikai vagy akusztikai jellel lehet tájékoztatni. Kisebb fürdőkben 

vagy szállodákban előfordul, hogy a berendezést közvetlenül a vendég tudja indítani érintőgombbal vagy 

zsetonnal. 

Végezetül meg kell jegyezni, hogy az élményhatást jelentősen megnöveli, ha a medencébe kiegészítő 

berendezésként víz alatti világítás, esetleg víz alatti hangszórók kerülnek beépítésre. 

3. 2.3. Hidromasszázs elemek 

Az egészségturizmus speciális műszaki rendszerei között elsők között mutatjuk be a hidromasszázs vagy pezsgő 

medencéket. Ez a medence típus gyakorlatilag átmenetet képez a gyógyászati célra használt különböző 

hidroterápiás berendezésekkel felszerelt kádfürdők és a meleg vizes szórakozást, pihenést biztosító 

ülőmedencék között. Az üzemeltető számára akár épített akár mobil vagy kompakt kivitelben is elérhetőek és 

nagyon népszerűek a vendégek számára. Ezekben a medencékben az emberi erővel végzett masszírozó hatást 

vízbefúvással, levegő bevezetésével vagy a kettő keverésével érhetjük el. A kényelmes és gyógyító hatású 

masszírozó hatást 36-40 C°-os vízben érjük el. 

 

25. ábra. Víz-levegő befúvás 

Ezek a rendszerek először az 1960-as évek végén jelentek meg a gyógyítás szolgálatában. Az előzménye az volt, 

hogy a vállalkozó kedvű olasz Jacuzzi testvérek Amerikában próbáltak szerencsét, de egyikük megbetegedett és 

fizikoterápiás gyógykezelésre kellett járnia. Mivel a Jacuzzi fivérek többek között mezőgazdasággal, 

gépészettel, mechanikai rendszerekkel például szivattyúkkal, propellerekkel foglakoztak – még repülőgépet is 

terveztek – megpróbáltak a gyógykezelést helyettesítő gépészetet kialakítani. Egyes feltételezések szerint egy 

kádba mártható szerkezetet, más források szerint egy fakádhoz kapcsolt szivattyút alakítottak. A lényeg, hogy az 

ily módon elért vízsugarat, később víz levegő keveréket használták ki a masszírozásra. Testvérük gyógyulása, 

majd a rendszerben felismert lehetőségre épülő vállalkozás vezetet ma ahhoz, hogy masszázsmedencéket, 

pezsgőfürdőket Jacuzziként emlegetik a világon. De az igazsághoz tartozik, hogy levegőbefúvást már ezt 

megelőzően is alkalmaztak a fürdőkben, jó példa erre az 1934-ben épült Gellért Gyógyfürdő pezsgőmedencéje. 

A hidromasszázs rendszereket azóta többen is fejlesztették és a fúvókák száma, elhelyezkedése, a 

levegőbekeverés aránya, a vízbeáramlás dőlésszöge, erőssége rengeteg változatot kínál. (Meg kell jegyezzük, 

hogy a Jacuzzi fivérek a gyógyulást egyetlen befúvással érték el.) 
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26. ábra. Jacuzzi típusú masszázskád ma 

A légbuborékok gyengédebben, nagyobb testfelületet, míg a vízsugarak erőteljesebben, egy-egy kisebb felületet 

masszíroznak. A vízsugár érkezhet a talpra, a vádlira, a combra, a csípőre vagy a gerincre is, célja az izmok 

ellazítása illetve a véráram szív felé hajtása. 

A víz áramot a szűrő-forgató rendszerhez hasonlóan itt is szivattyúk segítségével hozhatjuk létre. A megfelelő 

masszázsélmény elengedhetetlen feltétele a fúvókák és az azokat tápláló szivattyúk összhangja. A szivattyúkat 

úgy választjuk ki hogy a masszázs fejekhez, befúvókhoz 4-6m3/h térfogatáram jusson fúvókánként. 

A fúvókák között megtalálhatók fix vagy változtatható befúvási szögű kialakítások, de léteznek a víz áramlás 

következtében körkörösen mozogó, pulzáló mozgást végző speciális fejek is. Egyes gyógyászattal foglalkozó 

szakemberek szerint a testre merőlegesen érkező vízsugár nem is egészséges. 

 

27. ábra. Befúvó elemek 

A vízbefúvás mellett nem szabad megfeledkezni arról, hogy a szivattyúnknak valahonnan a vizet biztosítani 

kell. Energetikai és gazdasági szempontból természetes, hogy a masszázshoz felhasznált vízmennyiség 

ugyanabból a medencéből származik, ahová a befúvás történik. De a szívócsonkok méretezésénél arra kell 

törekedni, hogy az áramlási sebesség minél kisebb legyen. Ezért a szívócsonkok keresztmetszete jóval nagyobb 

mint a fúvókák mérete. 

A vízbevezetés erősségét levegő bekeverésével is lehet biztosítani amely Venturi-elven történhet. A szivattyú 

által keltett áramlás következtében, az áramló víz egy kialakított szívó fejen keresztül levegőt szív az áramlásba, 

amely a vízzel elkeveredik. A szívóerőt a befúvófejben kialakított keresztmetszet csökkenés és az ennek 

következtében létrejövő nyomásesés alakítja ki. Számos változatnál a szívócsonkon beszívható levegő is 

szabályozható. 

Ezekben a masszázs vagy pezsgő medencékben a víz testhőmérséklet közeli hőfoka és a bevezetett víz-levegő 

sugár fizikai hatása együttesen hat a fürdőzőre. A melegvíz ellazítja az izmokat és az erős víz-levegő sugár az 

ellazult izomszövetet mélyrehatóan, intenzíven masszírozza. Ez a fajta vízterápia kedvező élettani hatással van 

az emberi szervezetre. 

A masszázs medencékben történő időtöltést a szakma passzív fürdőzésnek nevezi, szemben az 

úszómedencékben és a strandok medencéiben történő aktív fürdőzéssel. Már 10 perces ilyen jellegű fürdőzés 

frissítő hatással van a szervezetre, serkenti a vérkeringést, egy hosszabb ideig tartó masszázsmedence használat 
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pedig már kellemes, lazító hatású. De meg kell jegyezni azt is, hogy a magasabb hőmérséklet miatt 20 percnél 

hosszabb időtöltés a masszázsmedencékben orvosilag nem ajánlott. 

Gyakori megoldás, hogy csak levegőt áramoltatunk a medencébe. Ezeket a rendszereket nevezzük inkább 

pezsgőkádaknak, hiszen a jelenség hasonló a szénsavas italok nyitásakor képződő gázfeláramláshoz. A levegő 

nagyjából ezerszer könnyebb a víznél. Ezért a víz alatt bevezetett levegő nagy lendülettel áramlik felfelé. A 

felfelé áramló légbuborékok kellemesen bizsergetik a fürdőzők bőrét, egyáltalán nem okoznak fájdalmat. A 

feltörő levegő olyan látványt kelt, mintha fortyogna a víz a medencében. 

 

28. ábra. Pezsgőmedence 

A gépházba telepített kompresszor termeli a szükséges levegőt. A levegőt általában apró lyukakon, vagy rácson 

keresztül juttatjuk a medencébe. A levegő bevezetése mindig alulról történik az ülőpadból, vagy a medence 

fenekéről. A gépház levegője - amit beszív a kompresszor és sűrít - néha még a sűrítés után is hűvös. Ilyenkor 

érdemes beépíteni elektromos levegőfűtőt is, amely a kívánt hőmérsékletre melegíti a bevezetett levegőt. 

A helyigényt tehát két részre kell osztanunk: a medencetérben való masszírozó helyek kialakítására és a 

medencetéren kívül elhelyezkedő gépészet számára. A medencében kialakítható masszázs helyek lehetnek álló, 

ülő vagy fekvő pozíciót megvalósító elrendezések. Magától értetődő, hogy a legkisebb helyigénye az 

állóhelyeknek adódik, ezeket a medence falánál vádli, comb, derék masszírozásra alakíthatjuk ki. Az ülő 

elrendezés esetén a helyigényünk megegyezik egy ágyon vagy széken való elhelyezkedéssel és előnyös 

kialakítás hát-, gerincmasszírozásra. Végezetül a fekvő kialakítások általában nem vízszintes felületet 

jelentenek, hanem egy kényelmes, félig felhúzott láb- és enyhén döntött hátpozíciót. A fekvő elrendezést 

leggyakrabban levegő befúvás esetén alkalmazzuk. 

 

29. ábra. Fekvőpad beépítő eleme 

Az ülő és fekvő helyek kialakításánál figyelemmel kell lenni az ergonómiai szempontból kedvező kialakításnak. 

A helyigény meghatározására kiindulhatunk abból, hogy egy embernek 60-80 cm szélességben biztosítsunk 

helyet, de az I. témakörben írtak alapján törekedjünk arra, hogy minél kényelmesebben, egymást nem zavarva 

helyezkedhessenek el a vendégek a medencében. Ne felejtsük el, hogy közfürdők esetén az egyidejűleg 

medencében tartózkodhatók számát szabvány rögzíti és a kiszámításához a vízfelületből kell kiindulnunk. 

Masszázsmedencéink a meleg vizű ülőmedence kategóriába tartoznak és a fajlagos terhelhetősége 0,4 fő/m2. Ez 
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azt jelenti, hogy ha szeretnénk egy medencét 4 fő részére masszázs élménnyel ellátni, akkor 10 m2 felülettel 

szükséges kalkulálnunk. Ez mondjuk egy 3,6 méter átmérőjű körmedencét jelent. 

Némiképp ellent mond az előbb elmondottaknak, hogy egy 2 x 2 méteres akril medencében akár 4-5 férőhelyet 

is kialakítanak. De azt is be kell látnunk, hogy az akril medencék nagy része nem közületi felhasználásra készül 

és a szűrőforgató rendszere sem felel meg a közfürdők követelményeinek. 

A gépészet szempontjából tehát szivattyúkat, kompresszorokat, ezeket a befúvási pontokkal összekötő 

csővezetékeket, elzáró szerelvényeket és esetleg levegő melegítőt szükséges elhelyezni. Szemelőtt tarthatjuk, 

hogy minél rövidebb a szivattyútól a befúvási pontig a csövezés annál nagyobb mértékben használhatjuk ki a 

szivattyúk szállító teljesítményét, hiszen annál kevesebb a beépített csővezetékek ellenállása. Gyakori megoldás, 

hogy a masszázs rendszerek gépészetét is a medence gépházba helyezik el, ahol alapgépészetként már a víz 

higiéniai tisztaságát biztosító szűrőforgató egység is található. 

 

30. ábra. Masszázsmedence gépészete. Forrás S-terv, Debrecen 

Általában ehhez az egységhez kapcsolódik a medence kívánt vízhőmérsékletét biztosító hőcserélő vagy 

elektromos fűtőegység elhelyezése és a közületeknél kötelezően alkalmazandó automata vegyszermérő és 

adagoló. 

Amennyiben egy szivattyúval kívánunk több masszázs befúvási pontot üzemeltetni, célszerű legalább a 

férőhelyek leválaszthatóságát, szabályozhatóságát a csővezeték rendszerben biztosítani. Kompresszorok 

esetében még nehezebb a kedvező beállítás megvalósítása, mert a gázok összenyomhatók és az üzemszerű 

használat során amikor a légbefúvási pontokat a vendégek lefojtják megváltozhat a befúvás erőssége. 

A szivattyúk emlőmagassága alacsony H=12-20 méter, térfogatárama Q=6-80 m3/h-ig terjedhet, ettől függően a 

villamos teljesítményük P=0,5-6 kW-t is elérheti. A kompresszorok légárama 50-400 m3/h és a villamos 

teljesítményük P= 0,75-2,5 kW között változik. (Amennyiben levegő melegítőt is alkalmazunk további energia 

igénnyel kell számolnunk.) 

Mivel a masszázsmedencék 36-40 C°-os vízhőmérsékletet feltételeznek, így ennek biztosítására folyamatos 

hőenergia igénnyel is számolhatunk. Kisebb medencék esetén a párolgási és a pótvíz felmelegítési hőigényt 2-3 

kW hő teljesítménnyel vehetjük figyelembe, de nagyobb és/vagy kültéri, téli időszakban is működő medencék 

esetén ennek akár a húszszorosával is számolhatunk. 

A hidromasszázs medencék kialakításánál a víztöltést, leeresztést az általános követelményeknek megfelelően, 

vagyis az úszómedencékre jellemzően alakíthatjuk ki. A páramentesítés szempontjából viszont fokozott 

terhelést jelent, mert a víz hőmérséklete magas és a víz felülete is folyamatosan fodrozódik. 

A masszázs medencék esetén körültekintően kell megválasztani a víz alatti világítótestek elhelyezését és 

erősségét. Gondoljunk csak bele, hogy egy „fényszóval‖ szemben ülve nehezen tudnánk kikapcsolódni és 

kellemetlen érzéssel töltene el. 
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4. Összefoglalás 

A vizes fürdők élményelemeinél a víz valamilyen mozgási állapotának az előidézése a cél. Az áramlások 

szivattyúval, a levegő vízbe vezetése esetén pedig kompresszorral valósíthatók meg. 

A hidromasszázs vagy pezsgő medencékben az emberi erővel végzett masszírozó hatást vízbefúvással, levegő 

bevezetésével vagy a kettő keverésével érhetjük el. A kényelmes és gyógyító hatású masszírozó hatást 36-40 

C°-os vízben valósíthatjuk meg. 

A hidromasszázs medencék kapcsán körültekintést igényel a medencetérben való masszírozó helyek kialakítása. 

Ezenkívül medencetéren kívül elhelyezkedő gépészet számára szükséges helyet biztosítanunk. Jelentős villamos 

energia és hőigénnyel kell számolnunk. 
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3. fejezet - Vizes fürdők – 
Nagyteljesítményű szivattyú 
állomások alkalmazása 

Bevezetés 

Ha egy fúvókára az előző tanulási egységben említett 4-6 m3/h áramoltatási teljesítménynél nagyobbat 

alkalmazunk, akkor az áramlás erőssége miatt más fajta élményelemeket tudunk biztosítani. Ezek között 

említjük meg az ellenúszó vagy ellenáramoltató berendezéseket, a buzgárokat, a keskeny csatornákban, 

körfolyosókon kialakított áramlásokat, amelyet sodrófolyosónak esetleg vadvízi áramlatnak nevezünk. Illetve 

ide tartoznak a tengerek hullámzását utánzó hullámfürdők és szörfmedencék. 

1. 3.1. Ellenáramoltató 

A 12-15m-nél rövidebb medencék igazából nem alkalmasak folyamatos úszásra a gyakori fordulók miatt. Az 

ellenáramoltató berendezés telepítésével azonban a kisebb medencék is alkalmassá tehetők a folyamatos úszás 

igényeinek kielégítésére. Ebből a szempontból az ellenúszó funkcióját a szobakerékpár vagy a futószőnyeg 

rendeltetéséhez lehetne hasonlítani. 

 

31. ábra. Szobakerékpár 

 

32. ábra. Futószőnyeg 
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33. ábra. Ellenáramoltató. Forrás: Kerex Óbuda Kft. 

Az ellenáramoltató a folyók sodrását idézi a medencében egy nagy teljesítményű szivattyú és egy vagy több 

speciális fúvóka által. A kialakuló erős sodrással szemben úszva egyhelyben lehet úszni. Ha erőteljesebben 

úszunk, a fuvókákhoz közeledünk, emiatt erősebb sodrásba kerülünk, ami jobban taszít hátrafelé, ha kisebb 

tempót diktálunk a sordás eltávolít a fúvókáktól, ahol viszont csökken a sodrás ereje, tehát a képességeinknek 

megfelelően, a fúvókáktól bizonyos távolságban megtaláljuk a stabil úszási pozíciónkat. Akkor lehet probléma, 

ha a választott berendezés összességében nem képes akkora sodrást produkálni, amely megakadályozná, hogy az 

úszó elérje a fúvókákat. Az úszónak ilyenkor vissza kell venni az úszás tempóját, ez pedig bosszúságot okozhat. 

Tehát nem árt ismerni a használó igényeit és képességeit a berendezés kiválasztásakor. 

Kényelmes mellúszó tempóhoz – 100m kb. 3perc – ajánlott teljesítmény 30-50m3/h, amely egy fúvókafejes 

ellenáramoltatóval megvalósítható. Erős mellúszó tempóhoz – 100m kb.2 perc – 50-80m3/h-ás egy vagy két 

fúvófejes, egy gyorsúszó tempóhoz – 100m 2 perc alatt – min. 70m3/h-ás kétfejes ellenáramoltató 

szükségeltetik. 

Az ellenáramoltató berendezés a medence falába van beépítve a vízszinttől 25-35 cm mélységben. A 

medencetérből emiatt nem foglal el helyet viszont az elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy átlagosan 4-5 

méter hosszúságban és 2-2,5 méter szélességben egy ember fogja használni ezt a területet. 

 

34. ábra. Úszás ellenáramoltatóval szemben 

Olyan helyre érdemes beépíteni, ahol az úszó ember nem akadályozza a többiek mozgását. Gyakori megoldás, 

hogy több ellenáramoltatót is beépítenek megfelelő távolságba egymástól és csak bizonyos időszakokban 

biztosít az üzemeltető ezek által úszási lehetőséget. Kisebb, alacsonyabb létszámú fürdők esetén a használó 

tudja indítani és leállítani a berendezést a készülék előlapján elhelyezett kezelő gomb segítségével. Az áramlást 

biztosító szivattyú a medence gépházba kerül elhelyezésre és célszerű minél közelebb a befúvási ponthoz 

elhelyezni, hogy ezzel is csökkentsük a csövezetékből adódó nyomásveszteségeket. 

A fentebb említett 30-100 m3/h-térfogatáramot 3-5 kW-os szivattyúkkal érhetjük el. Az emelő magasság ebben 

az esetben is alacsony, H=8-12 méter. Az úszási célra kialakított medencék vízhőmérséklete 24-26°C-os, de az 

ellenúszóval felszerelt medencéket úszásra csak időszakosan használják így ebben az esetben a 28-30°C-os víz 

is elképzelhető. 

2. 3.2. Buzgár 
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A buzgár a medence fenéklemezébe épített áramoltató fej, amelyen keresztül érkező víz legyőzve a felette lévő 

1,0-1,3 méteres vízoszlopot a vízfelszínt erősen fodrozza, mozgásra készteti. A látvány itt is mint az 

ellenúszóknál fokozható levegőbekeveréssel. Kellemes élményt nyújt a feltörő vízsugáron való egyensúlyozás, 

valamint a vízáram masszírozó hatása. Gépészetileg az elrendezés megegyezik a kisebb térfogatáramú 

ellenúszók gépészetével, a helyigénye pedig 3,5-4,5 méter átmérőjű kör, ezzel biztosítva, hogy lekerülvén a 

vízsugárról ne zavarjunk másokat illetve ne üssük meg magunkat. Természetesen a buzgár nem emeli ki a 

használót a medencéből, de segíti a lebegésben. 

 

35. ábra. Lebegés a buzgáron 

3. 3.3. Sodrófolyosó 

A sodrófolyosó vagy vadvízcsatorna különleges élményt nyújt a medencében. A sodró folyosó szerves egységet 

képez a medencével, általában medenceszigettel kombinálva alakítják ki. Elsősorban nagy medencében 

alkalmazott élményberendezés, a kialakításhoz szükséges nagy helyigény miatt. A sodrófolyosó egy íves 

csatorna, melyben igen erősen áramlik a víz. A fürdőzőt a csatorna közelében megragadja a vízáramlás és a 

hullámzó, fodrozódó vízben, a vízzel együtt sodródik az íves áramlásban. Az íves kiképzés következtében 

fellépő másodlagos áramlások is fokozzák az élmény hatását. Az ívelt, illetve a kör alakú csatorna önmagában 

nem zárt, hanem egy szakaszán nyitott. Ezen a szakaszon lehet belépni illetve elhagyni a csatornát. Ennek a 

résznek a geometriai és hidraulikai kialakításátnagy körültekintéssel kell megtervezni. Fontos, hogy itt a 

sodróhatás ne érje olyan hirtelen a fürdőzőt, hogy az ijedtség esetleg balesetet okozzon, viszont elég intenzív 

legyen ahhoz, hogy élményhatást váltson ki. A sodrófolyosó elhagyásánál pedig olyan bővülő szakasznak kell 

lenni, hogy a sodrásból nagyobb nehézség nélkül ki lehessen lépni. 
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36. ábra. Sodrófolyosó, Lukács fürdő 

 

37. ábra. Vadvíz, Miskolc, barlangfürdő 

A berendezés több helyen elhelyezett, célszerűen kialakított szivattyúállomás. A szivattyúk a medence 

oldalfalába épített idomokon keresztül szívnak, és a vizet a medence falába tangenciálisan elhelyezett 

befúvófejeken keresztül nyomják a medencébe. A befúvó elemek a külső ív falszerkezetébe, egymástól eltolva, 

több szinten kerülnek elhelyezésre, hogy a víztömeget a csatorna teljes keresztmetszetében mozgásba tudják 

hozni. Egyenes vonalvezetés esetén mindkét oldalon szokás fúvókát elhelyezni. 

A sodrófolyosó külső ívén, a folyamatos irányváltoztatásból adódóan, torlóhatás lép fel és a vízszint 

megemelkedik. A kiöntés elkerülése végett a medence peremét ezen a szakaszon 40-50 cm-rel meg kell emelni. 

A sodrófolyosók szélessége 2,0-2,5 méter, a víz mélysége 1,2-1,35 méter. A szélességi méret minimumát az 

úszáshoz szükséges helyigény határozza meg, maximumát pedig optimális energia és helyfelhasználás 

korlátozza. A vízmélység minimumát a sodróhatás elérése, maximumát balesetvédelmi szempontok határozzák 

meg. A nyomásfokozó szivattyú vízvételi helyét illetve helyeit nagy gondossággal kell meghatározni, mint azt a 

fejezet bevezetőjében is hangsúlyoztuk, a rászívás és a jó áramlási viszonyok biztosítása végett. Egy 

sorófolyosót üzemeltető szivattyú állomás energiaszükséglete ha az ívben 5-8 db fúvókát telepítünk és a 

térfogatáram elérheti a 250-800 m3/h-t, akár 20-35 kW is lehet. 

4. 3.4. Hullámmedence 

A hullámmedencék is már régóta alkalmazott, vendégek körében nagyon kedvelt vizes élményeleme a 

fürdőknek. Budapesten a Gellért fürdőben 1927-ben épült hullámmedence. 

 

38. ábra. Hullámmedence 
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A hullámkeltést tekintve három alapvető formát különböztethetünk meg. A mechanikus, a pneumatikus és az 

árasztásos hullámkeltést. Mind a három esetben gépészeti berendezések segítségével energia bevitel hatására jön 

létra a medencében a hullámzás. Régebben kizárólagos volt a térfogat kiszorítás elvén működő mechanikus 

hullámkeltés, de a folyamatos műszaki fejlesztések következtében elterjedtek más fizikai elven alapuló 

megoldások is. 

A mechanikus hullámkeltés egyik módja tehát a térfogat kiszorítás elvén alapul, hasonlóan a dugattyús 

szivattyúk működéséhez. Általában egy téglalap alaprajzú, szekrényes szerkezetű dugattyú egy vasbeton 

aknában alternáló mozgást végez. A dugattyúakna medence felőli oldalfalán alul egy ráccsal lezárt áttörés van. 

A felfelé mozgó dugattyú alá ezen az áttörésen a medencevíz beáramlik, majd a lefelé mozgó dugattyú a vizet 

ugyanezen az úton a medencébe visszanyomja. Ez a periodikus alternáló mozgás lengésbe hozza a medencevizet 

és az aknatérfogat, valamint a dugattyú lökethosszának függvényében különböző nagyságú hullámokat gerjeszt 

a medencében. Egy medencéhez általában két dugattyú tartozik és ilyenkor az egyik hullámhegyet, a másik 

hullámvölgyet gerjeszt. Ezekkel a dugattyús hullámkeltő gépekkel nagyon jó hullámképet lehet biztosítani, a 

kifutó fodrozódó hullámok a medence sekélyebb részén a természetes parti hullámzás illúzióját keltik. A 

hullámok magassága elérheti az 1,0-1,5 métert is a hullám hegy és a hullámvölgy között mérve. Az ilyen 

mechanikus hullámkeltő gépek általában a régebben épült fürdőkben találhatók. Egy ~600 m2-es medencéhez 

tartozó dugattyús hullámkeltő gép teljesítménye elérheti a 60 kW-t. A hullámkelt és gyakorisága 12-15 

hullám/perc. 

A mechanikai hullámkeltésnek egy másik módja a kilencvenes években kifejlesztett ún. hullámlabda. A 

hullámkeltés itt úgy történik, hogy a medence vízterébe behelyezett tömeg – a hullámlabda – alternáló mozgása 

lengésbe hozza a medencevizet. A kiszaladó hullámok a medence faláról visszaverődve hullám interferenciát 

okoznak, aminek következtében szabálytalan hullámkép jön létre. A rendszer működésének a feltétele, hogy a 

medence a vízszinthez képest kiemelt fallal rendelkezzen, mert csak így jön létre hullám visszaverődés. 

A hullámlabda egy vízhatlan zárt gömb vagy gömbszerű test. Energia ellátását flexibilis kábelen keresztül kapja. 

A labda geometriai helyzete az adottságoktól függően alsó vagy felső rugalmas horgonyzással illetve 

felfüggesztéssel van biztosítva. Új medencék esetén általában alsó, meglévő medencében utólagos behelyezés 

esetén a felső megvezetést alkalmazzák. A hullámlabda mozgásának gerjesztését a labda belsejében elhelyezett 

forgattyúshajtómű biztosítja, amely egy függőleges megvezetésen egy megfogási ponthoz képest tömeget 

mozgat. 

A hullámlabda viszonylag kisebb medencék (max. 400 m2) hullámkeltésére alkalmas és nagy előnye, hogy 

meglévő medencékbe is, utólagosan is el lehet helyezni, függesztett kivitelben. Elektromos teljesítmény igénye 

szemben a dugattyús változattal nagyon kicsi, egy 500 kg-t mozgató berendezésnél, mindössze 1,4-2,0 kW. 

 

39. ábra. Hullámkeltés labdával 

A pneumatikus hullámkeltő gép – a mechanikus dugattyús hullámkeltő géppel megegyezően – szintén térfogat 

kiszorítás elvén működik és az építészeti kialakítása is nagyon hasonló. Az alapvető különbség az, hogy a 

dugattyúhatás nem mechanikus, hanem pneumatikus úton jön létre. A nagy légszállítású és nagy nyomású 

ventilátor levegőt présel a légkamrába ahonnan ennek hatására a víz a medencébe áramlik, majd a légkamrából 

kiengedett levegő helyére a medence víz visszaáramlik. Ez a periodikus nyomásváltozás lengésbe hozza a 

medence vizet és az akna térfogat valamint a ventilátor nyomásának függvényében különböző nagyságú 

hullámok gerjednek. A ventilátor elektromos teljesítménye nagyságrendileg megegyezik a mechanikus 

dugattyús változattal. 
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A hullámkeltés harmadik formája az árasztásos megoldás, amelynek lényege az, hogy egy hatalmas víztömeg 

egyszerre a medence vízterébe zúdul. Végig hömpölyögve a medencén, egy nagy tengeri hullám illúzióját kelti. 

A működési mechanizmusa, hogy egy nagy teljesítményű szivattyúval a medence vízteréből rövid idő alatt 

felszivattyúzzák a vizet egy magas tárolóba. Majd a nagy keresztmetszetű csappantyúk, zsilipek nyitásával 

nagyon rövid idő alatt a nagymennyiségű visszajut a medencébe. A berendezés energiaigénye a nagy 

szivattyúzási teljesítmény miatt jelentős, valamint költséges építészeti kialakításokat is igényel (gépház, felső 

víztároló). 

 

40. ábra. Hullámkeltés árasztással. Forrás: Murphys Waves Ltd. 

5. 3.5. Szörf medence 

Nem kifejezetten a hagyományos hullámmedencék csoportjába sorolható, de mint hullámkeltés talán ebbe a 

körbe tartozik az állóhullám vagy az ún. szörf medence. Ezt a medencét a tengeri szörfözés szimulálására 

fejlesztették ki. A medence fenék egy speciálisan kiképzett térben görbített felület, amely gyakorlatilag egy 

lefutó hullám profilját képezi. Erre a felületre a szivattyúk nagy mennyiségű, nagy sebességű vizet nyomnak. A 

víz viszonylag vékony rétegben felszalad ezen a speciálisan kiképzett felületen egy tengeri hullám modelljét 

képezve. Egy vízelvezető rendszer pedig visszavezeti a vizet a szivattyúaknába. Ezzel a megoldással egy 

állandó hullámkép alakul ki intenzív vízáramlás mellett. A szörföző gyakorlatilag – kis manőverező 

mozgásoktól eltekintve – a hullámhoz képet álló helyzetben marad, míg a víz a szörf alatt intenzíven áramlik. 

A berendezéshez nagy teljesítményű szivattyúállomás tartozik, vízbevezető és vízelvezető rendszerrel és 

szívómedencével. 
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41. ábra. Állóhullám. Forrás: Murphys Waves Ltd. 

 

42. ábra. Szörf medence. Forrás: Murphys Waves Ltd. 

6. Összefoglalás 

Nagyobb teljesítményű szivattyúk alkalmazásával különleges élményelemeket tudunk biztosítani. Ezek között 

említettük meg a helyben úszás élményét létrehozó ellenúszó vagy ellenáramoltató berendezéseket, a lebegést 

biztosító buzgárokat. Amennyiben az áramlás erősségét tovább fokozzuk és keskeny csatornákban, 

körfolyosókon alakítjuk ki sodrófolyosókról, vadvízi áramlatokról beszélhetünk. Ebben a tanulási egységben 

említettük meg a tengerek hullámzását utánzó hullámfürdőket és a szörfmedencéket is. 

A berendezéseket időszakos üzemeltetés jellemzi, amelyet a magasabb villamos teljesítmény igény indokol. 
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4. fejezet - Vízesések, vízkés, vízköpő, 
élményzuhanyok 

Bevezetés 

A vízesések a természetben is megtalálható csodálatos képződmények. Alkalmasak tisztálkodásra, a hát és a 

nyak rész masszírozására, továbbá esztétikai élményt is nyújthatnak, de a vízesések energiáját alternatív energia 

forrásként is hasznosíthatjuk. 

 

43. ábra. A vízesés masszírozó hatású 

Ebben a tanulási egységben bemutatásra kerülnek az elsősorban esztétikai élményt nyújtó vízesések, 

szökőkutak, a masszírozó hatást is biztosító vízkések, vízköpők és azok a zuhanyok, amelyek nem a tisztálkodás 

az elsődleges cél. 

1. 4.1. Vízesések a természetben 

Talán a legismertebb vízesés az Egyesült Államok és Kanada határán található Niagara-vízesés. A Niagara folyó 

az Erie-tóból ered, 56 km-en keresztül békésen halad, majd az Ontario-tó közelében zúgókon felgyorsulva 

érkezik meg a zuhataghoz, ahol a másodpercenként 7000 tonna víztömeg 55 m-es eséssel drámaian dübörögve 

zúdul le a mélységbe. Ezért nevezték el a bennszülött indiánok Niagarának, vagyis "menydörgő viznek". A világ 

legmagasabb vízesése viszont 18-szor magasabb ennél és Venezuelában található az Angel-vízesés. Egy 

amerikai pilótáról, Jimmy Angelről nevezték el aki 1935-ben fedezte fel a 979 méter magas vízesést. 
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Talán nem kell ilyen messzire utaznunk, hiszen a szomszédos Horvátország területén található a Plitvicei tavak 

vidéke ahol az időjárástól, a vízbőségtől függően 190-200 vízesés nyújt lenyűgöző látványt. 

 

44. ábra. Vízesés a Plitvicei tavaknál 

Magyarország nem a hatalmas méreteket öltő zuhatagokról híres, azért itthon is akadnak csodaszép, különleges 

vízesések. Szilvásváradon a Szalajka völgyben látható a Fátyol-vízesés, amely nevét a csipkemintázatra 

emlékeztető mésztufa, illetve a mésztufa-gátak által megtört, fátyolosan lezúduló víztömeg ihlette. A 

Lillafüredi-vízesés az országban a legnagyobbnak számít, nem kevesebb, mint húsz méter magasról zúdul alá. A 

Szinva-patak táplálja, ám kialakulása nem a természet, hanem emberi kezek munkájának gyümölcse, a 

neoreneszánsz Palota Szálló 1927 és 1930 közötti megépítéséhez fűződik. Magyarország legnagyobb 

természetes zuhataga a Mátrában, Parádfürdőtől öt kilométerre található, az Ilona-völgyi vízesés a Marhád és a 

Cserepes-tető meredek szikláinak V-alakú találkozásánál tíz méter magasból zúdul a mélybe. 
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45. ábra. Ilona-völgyi vízesés. Forrás: http://www.orszagalbum.hu/ilona-volgyi-vizeses_p_5218 

2. 4.2. Mesterséges vízesések 

A mesterségesen kialakított vízesések leggyakrabban energiatermelést vagy esztétikai célt szolgálhatnak. Jó 

példa mindkettőre a 2016-os brazíliai olimpiára tervezett Solar City Tower nevű mesterséges vízesés. A 

művízesés a tervek szerint egy Cotonduba nevű kis szigeten épül fel, teteje 105 méterrel lesz a tengerszint felett. 

Az alapzatánál lévő napelemek áramot termelnek, ezt az olimpiai falu, illetve a város használja majd fel. A 

maradék energiát arra fordítják, hogy vizet pumpáljanak fel a szerkezet belsejébe. Az így összegyűjtött, majd 

lezúduló víz pedig turbinákat hajt meg, amelyek éjszakai áramot termelnek. 

 

http://www.orszagalbum.hu/ilona-volgyi-vizeses_p_5218
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46. ábra. Solar City Tower nevű mesterséges vízesés. Forrás: http://thecoolgadgets.com/solar-city-tower-rio-de-

janeiro-preparing-for-olympic-games-2016/ 

Természetes, hogy a fürdőkben is megjelentek a kisebb méretekben mesterségesen kialakított vízesések, 

amelyeket a kialakítási formájuknak megfelelően vízkésnek, vízköpőnek vízgombának vagy éppen 

dögönyözőnek szoktak elnevezni. Tulajdonképpen a zuhanyok is egy kisebb vízesésnek foghatók fel és víz 

hőmérsékletétől, mennyiségétől, erősségétől, de akár az irányától függően a zuhanyok számos fajtája terjedt el 

és okozhat élményt, felüdülést, felfrissülést a fürdőkben. 

A vízesések kialakításánál a víztömeg vagy közvetlenül a nyomásfokozó szivattyú segítségével egy erre a célra 

kialakított fejen vagy befúvón jut a szabadba vagy a szivattyú először egy tartályt, edényeztet tölt meg vízzel 

ahonnan gravitációsan zúdulhat a víz a nyakunkba. Mindkét megoldásnál tehát biztosítani kell a megfelelő 

térfogatáramú és emelési magasságú szivattyúk elhelyezését, a medencékből a vízelvétel lehetőségét és a 

szükséges csővezetékeket. 

A kisebb vízkéseket a medence peremére vagy a medencében kialakított szigetekre, választó falakra 

telepíthetjük. A vendégek vállát, hátát, nyakát masszírozó egységek helyének meghatározásakor vegyük 

figyelembe, hogy a vállunkról lecsapódó, visszaverődő vízcseppek másoknak zavaró hatást is okozhatnak. 

Célszerű tehát ezeket egymástól és más élményelemektől (pl. masszázspad, buzgár) távolabb elhelyezni vagy 

időszakosan, más elemektől külön üzemeltetni. 

Az ilyen vízkéseket, vízköpőket működtető szivattyúk munkapontja 8-10 méteres emelőmagasság mellett 12-24 

m3/h szállítóteljesítmény jellemzi. Energiaigényük ennek megfelelően 0,5-1,25 kW. 

 

47. ábra. Vízkés 

3. 4.3. Vízgomba, vízfüggöny 

A vízgomba az egyik legrégebben alkalmazott látványosság. A nyomásfokozó szivattyú segítségével a víz az 

ún. gomba legmagasabb pontján ömlik ki az általában sekély domborúra kiképzett héjfelületre, majd azon 

lefolyva hengeres vízpalástot képez. Általában a medence vízterébe helyezik el, amely rendkívül látványos, 

ugyanakkor a vendégek előszeretettel mennek be a vízfüggöny mögé, a „gomba kalapja‖ alá. Az 1,5-2,0 méter 

átmérőjű élményelemet a gomba törzsének nevezett csővezetéken tápláljuk vízzel, amelynek térfogatárama 50-

100 m3/h-t is elérheti. Energiaigényük 2,5-4,5 kW. A vízgombához nagyon hasonló eredményt érhetünk el ha a 

„törzsből‖ vagyis az álló csőből a víz nem szabadon áramlik ki, hanem egy domborított lapnak ütközik és azon 

irányt változtat. Ezt a kialakítást a köznyelv vízfátyolnak vagy esernyőnek nevezte el. Az alkalmazott szivattyú 

emelőmagassága és térfogatárama és ezzel párhuzamosan a szükséges elektromos teljesítménye nagyobb mint 

az előbb ismertetett vízgomba nyomásfokozó szivattyúja esetén. 

http://thecoolgadgets.com/solar-city-tower-rio-de-janeiro-preparing-for-olympic-games-2016/
http://thecoolgadgets.com/solar-city-tower-rio-de-janeiro-preparing-for-olympic-games-2016/
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48. ábra. Vízgomba. Forrás: Agárd termál- és gyógyfürdő 

Egyre gyakoribb megoldás, hogy kisvízhozamú, de nagyon látványos vízfüggönyöket, vízeséseket vagy akár 

szökőkutakat valósítanak, hogy a folyamatos csobogás, áramlás természetességet csempésszen a fürdők beltéri 

részeibe. Ezek működtetése nagyobb emelőmagasságot és kisebb szállító teljesítményt igényel. 

 

49. ábra. Vízfüggöny terv és megvalósult állapot. Forrás: Hotel President – Kerex Óbuda Kft. 

4. 4.4. Élményzuhany 

A zuhanyok alatt ma az emberek nagy többsége valószínű a tisztálkodás berendezését, a fürdőszobák tartozékát 

esetleg a fürdők kiegészítőjét gondolja. A különlegesen kialakított zuhanyokban felfrissülhetünk, a ránk eső, 

zúduló vagy éppen csepegő víz feszesebbé teszi a bőrünket, felpezsdíti a vérkeringésünket, összességében 

stressz oldó, gyógyító hatású. A zuhanyzás része az egészséges életmódnak, a terápiáknak, ebből adódóan a 

fürdők élményelemeivé sorolja őket. Jellegében az élményzuhanyok alatt alapvetően nem a tisztálkodás célú 

zuhanyokat értjük, funkciójukban és formájukban is eltérnek a hagyományos zuhanyoktól. Mint ahogy a nevük 

is utal rá, élményeket, különleges hatásokat várunk el. Az élményzuhanyokat olyan nevekkel látták el, amely 

utal a kialakításra vagy az érkező víz jellegére. 
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50. ábra. Élményzuhany. Forrás: http://www.wellnesstechnika.hu/elmenyzuhany.html 

Talán a legegyszerűbb élményzuhany a dézsazuhany, amelyet önmagában is vagy gyakran a szaunázás 

kísérőjeként is szoktak alkalmazni. A fejünk felett elhelyezkedő dézsa hálózatról hideg vízzel automatikusan 

töltődik. A vezérléshez kezdetben egyszerű úszós szervo szelepet alkalmaztak, mostanában akár valamilyen 

elektronikus szintérzékelő és mágnesszelep kombinációjával vezérelhetjük a töltést. A vendég a dézsát kötél, 

lánc vagy rudazat segítségével billentheti meg és a dézsa teljes tartalma a testére zúdul. Az ily módon 

üzemeltetett dézsák térfogata 10-20 liter, a víz hőmérséklete 12-15 C°. A hálózati nyomástól függően pár percet 

kell várni, még a következő vendég számára is elérhető lesz az élményelem. 

 

51. ábra. Dézsazuhany 

Sokat sejtető elnevezés a skótzuhany. A viccekből ismert túlzott takarékosságot fedezhetjük fel a meleg vízből 

(35-38 C°) hidegre (13-15 C°) való átmenetben. Mintha valaki megvonná a nyílván költségesebb, magasabb 

hőmérsékletű vizet. A hideg-meleg víz váltakozásával szintén a bőr kötőszövetei erősödnek, és ez bőrünk 

feszességét segíti elő. (Találkozhatunk olyan skótzuhannyal is, hogy nem csak a meleg vizet „korlátozzák‖, 

hanem a víz erőssége is csökken folyamatosan és végül csupán cseppekben érkezik a testünkre. De ezt inkább 

tréfából, szórakoztatásból és nem utolsósorban gazdaságos marketingfogásból alkalmazzák a fürdőkben.) 

Nagyon gyakori megoldások az esőzuhanyok. Jellemzője a nagy kiterjedésű vízkibocsátó fej és a változó 

intenzitás. A trópusi esőt szimulálja, amikor kezdetben csupán csepergél az eső, majd egyre erősebben esik, 

végül szakad az eső (mintha dézsából öntötték volna). A hatás fokozható hang effektekkel például mennydörgés 

vagy fényjátékkal mintha villámlana. Gondoljunk csak bele, hány féle képen tudjuk az esőzést 

http://www.wellnesstechnika.hu/elmenyzuhany.html
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megkülönböztetni. Például szitál az eső vagy zuhog, szakad, csepereg. Ezek mind megvalósíthatók mesterséges 

körülmények között. 

Az élményzuhanyoknak csak a képzeletünk szab határt, megjelent már a piacon a váltakozó színes fényeket 

kibocsájtó zuhanyfejek, a vízáramlás következtében apró ütőhatást kiváltó masszírozó zuhanyfejek vagy az 

oldalfalból több apró ponton random szerűen érkező vízsugaras zuhanyok. 

Az élményzuhanyok akár komplett kész kabinos rendszerben beszerezhetők, akár szaniter elemekből egyedileg 

kivitelezhetők. A hőmérsékletváltozást keverőszelepek, az erősséget nyomásfokozók vagy elzáró 

szerelvényekkel lehet változtatni. 

 

52. ábra. Kabinos zuhanypanel 

5. 4.5. Creek-surfing 

Ebben a tanulási egységben az eddig látott elemekben azt mondhatjuk, hogy a víz iránya a közös, vagyis minden 

esetben a magasabb pozícióból esik, zúdul vagy éppen csepeg lefelé. A creek surfing elnevezésű magyar 

találmány is megfelel ennek az elvnek, ezért kerül ebben a tanulási egységben bemutatásra. 

Czintos Csongor találmányában egy olyan műanyag pályáról, pályarendszerről van szó, amelyen a téli sportokat 

kedvelők a víz segítségével ugyanúgy élvezhetik a lejtők adta örömöket, mint az Alpok bármelyik 

síparadicsomában. A pálya, amely állhat egy egyszerű lejtőből vagy egy egész pályarendszerből, egyaránt 

felépíthető vízi vidámparkokban, szórakoztatóközpontokban vagy akár meglévő sípályák közelében is. 

Kombinálható medencével, csúszdával, épülhet vázszerkezetre, épületnek nekitámasztva, illetve hegy vagy 

dombfelszínre építve. 
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53. ábra. Creek-surfing 

A Creek-Surfing működési elve a mikro-teraszos rendszeren alapszik. Az alappálya lemezén számos műanyag 

szalag helyezkedik el horizontálisan, amelyek egymás mellett mikro-teraszokat hoznak létre. Miután a vizet 

felszivattyúzták a szerkezet tetejére, a víz felülről lefelé feltölti a teraszokat mikro medencéket hozva létre. Ez a 

kis mennyiségű víz - négyzetméterenkénti 40-47 liter víz a teraszokban - garantálja a síelés lehetőségét, a 

fékezést és az irányítást, hasonlóan a kásás havas felületű lesiklópályákhoz. 

A feltaláló szerint 30-200 méter hosszú rövid pályát hotelek, hotel resortok számára, a 250-700 méter hosszú 

közép pályát vízi vidámparkokban lehetne kialakítani. A pályák optimális lejtésszöge 15 és 20 fok, de létre lehet 

hozni akár 40 fokos lejtésű versenypályát is. A pálya szélessége 10 és 20 méter között az optimális, de ennél 

szélesebb területen is ki lehet alakítani a Creek-Surfing felületet. 

A tesztpályaként megépített pályán a vízfüggönyt egy Q=30 m3/h teljesítményű H=28 m munkaponti 

emelőmagasságú és 5,5 kW villamos teljesítményű szivattyú biztosítja. 

A szentendrei próbapálya 35 méter hosszú 10 méteres kifutó szakasszal, 7 méter széles és 12 méter magasról 

indul. A pálya feltöltéséhez 15 köbméter víz szükségeltetik. 

 

54. ábra. Creek-surfing 

6. Összefoglalás 
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A fürdőkben is megjelentek a kisebb méretekben mesterségesen kialakított vízesések, amelyeket a kialakítási 

formájuknak megfelelően vízkésnek, vízköpőnek vízgombának vagy éppen dögönyözőnek szoktak elnevezni. 

A vízesések kialakításánál a víztömeg vagy közvetlenül a nyomásfokozó szivattyú segítségével egy erre a célra 

kialakított fejen esetleg befúvón jut a szabadba, vagy a szivattyú először egy tartályt, edényeztet tölt meg vízzel 

ahonnan gravitációsan zúdulhat a víz a nyakunkba. 

A zuhanykezelések alatt a mozgó víz mechanikai ütközőerejét használjuk fel. Nemcsak felülről, hanem oldalról 

esetleg alulról és érkezhet a víz, részben eséssel, részben a hálózati víznyomás erejével ütközik a testünkhöz. Az 

élményzuhany gyakorlatilag átmenet a klasszikus masszázs és a hidromasszázs között. 

Ebben a fejezetben találkozhattunk még egy magyar találmánnyal, amelynél a síelést egy speciálisan kialakított 

vízesésen, vízfüggönyön próbálhatjuk meg. 
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5. fejezet - Gyógyászati medencék 
Bevezetés 

A wellness és fürdő kifejezésekben inkább gondolunk a könnyed szórakozásra, kikapcsolódásra vagy egy 

kellemesen eltöltött hétvégére mintsem a gyógyulásra, a gyógyászatra. Az egészség turizmus kifejezés talán 

jobban kifejezi, hogy az egészség megőrzést is tekinthetjük gyógyászatnak és egy kellemes pihentető hétvége is 

hozzájárulhat akár a gyógyulásunkhoz is. Az egészségturizmust megcélzó fürdők, hotelek egyre szélesebb skálát 

vonultatnak fel az ún. gyógyászati medencék terén, amelyek bemutatását természetesen a termál medencével 

kezdjük, de a folytatásban felsorakoztatjuk a tangentort, a kneipp-, a súly-, galván- és szénsavfürdőket és ebben 

a tárgyalási egységben mutatjuk be a hidegvízű merülő medencéket is. 

Rögtön meg kell azonban jegyeznünk, hogy a gyógyászati medencék egyes elemei, például a súly-, galván- 

vagy a szénsavfürdőket csak orvosi javaslatra és felügyelet mellett, ápolószemélyzet jelenlétében lehet 

alkalmazni. 

1. 5.1. Termál medence 

Magyarországon a turizmus, az idegenforgalom számára fantasztikus vonzóerőt jelentett – és szerencsére jelent 

ma is – a rendkívül gazdag ásványvíz és gyógyhatású termálvíz készlet. A budapesti gyógyfürdőkön kívül meg 

kell említenünk néhány települést: Bogács, Bükfürdő, Debrecen, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány, Hévíz, 

Mezőkövesd, Sárvár, Zalakaros, amelyek talán a legismertebbek termál fürdőiről. A magyarországi hévízek 

gyógyászati, balneológiai hatásait tekintve egyedülállóak a világon. Sehol máshol nem található, ennyi 

különböző betegség kezelésére, illetve megelőzésére alkalmas kiváló minőségű termál és gyógyvíz. 

 

55. ábra. Termálvizek Magyarországon. Forrás: http://hu.wikipedia.org/ 

A közönséges vízben fürdéskor a víz fizikai tényezői (hőmérséklete, nyomása, felhajtó ereje) hat a 

szervezetünkre. Ezeket a hatásokat használja fel a vízgyógyászat, más néven hidroterápia. A gyógyvizek 

esetében a fent írt hatásokat a gyógyvízben oldott állapotban megtalálható anyagok hatásai egészítik ki. 

A kedvező földtani körülmények hozták létre a kimagasló mennyiségű hévizeket. A térség földszerkezetének 

alakulása során a Kárpát-medence alatti földkéreg elvékonyodott és emiatt a felszínhez közel került a magas 

hőmérsékletű földköpeny. Ennek vastagsága a régióban 23–27 km közötti. A kéreg elvékonyodását valószínűleg 

köpenybeli mélyáramlások okozzák. 
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Termálvíz vagy hévíz az a rétegvíz, amelynek hőmérséklete meghaladja a 30 °C-ot. A víz hőfokát az adott 

terület geotermikus gradiense határozza meg. Európában ez az átlagérték 33 m/°C, hazánkban 20 m/°C és azt 

jelenti, hogy relatív kisebb mélységből hozható a felszínre termálvíz. 

A termálvíz fogalmát a hétköznapokban gyakran helytelenül azonosítják a gyógyvíz fogalmával. Gyógyvíznek 

azokat az ásványvizeket nevezzük, melynek az egészségügyi törvényrendeletben szabályozott fizikai 

tulajdonsága, illetve kémia összetétele szerint gyógyhatásúnak minősül. Az ásványvizek literenként 500-1000 

mg-os oldott összes szilárd ásványi anyag tartalommal bírhatnak vagy az oldott ásványi anyag tartalma 

meghaladja az 1000 mg-t. A földfelszín alatti, szennyeződésektől és vegyi anyagoktól mentes rétegekből 

származnak, akár több millió éves vízrétegek is lehetnek. 

Ezek alapján adódik a lehetőség, hogy a medencéket termálvizekkel vagy gyógyvizekkel töltsük fel. Ezeknek a 

használata azonban csak jogszabályok betartása mellett történhet, amelynek célja a környezetünk értékeinek 

megőrzése. 

A termál vagy gyógyvízzel feltöltött medencékben a vendégek számára általában ülő, ritkábban fekvő pozíciót 

biztosítunk. 

 

56. ábra. Termálvizű ülőmedence Bogácson 

Fontos tisztázni, hogy a gyógyvizek, valamint az ásványvizek használata során a vízforgató rendszer helyett 

elterjedt a medencék ún. töltő-ürítő rendszerben történő üzemeltetése. Ebben az esetben a medence vízkészletét 

adott periódusokban teljesen lecserélik. Töltő-ürítő rendszerben üzemeltetett medencék esetén fertőtlenítő 

szerek adagolásához az ÁNTSZ megyei illetve fővárosi intézetének a hozzájárulása szükséges. Elsődleges 

szempont, hogy a medence töltésére használt elismert ásványvíz, gyógyvíz gyógyászati szempontból értékes, 

biológiailag aktív alkotórészeit a fertőtlenítés nem károsíthatja. Másrészt a teljes vízcsere alkalmával a 

fertőtlenítőszerek adagolását folyamatosan nagy dózisban kellene alkalmazni, amely gazdaságtalan 

vegyszerfelhasználást eredményezne. Amennyiben a fertőtlenítés célját szolgáló beavatkozás – például UV-

besugárzás – a víz összetételét nem változtatja meg, akkor alkalmazható. 

A töltő-ürítő rendszerben üzemeltetett gyógymedencék esetén a vízcsere gyakoriságát a következő táblázat 

mutatja. 

4. táblázat Vízcsere gyakoriság 

 

50m3-nél kisseb gyógymedencék esetében, ha a terhelés a névleges terhelés 30%-nál nagyobb akkor naponta 

kétszer szükséges vízcsere. A medence napi terhelésének megállapítására – töltő-ürítő rendszer esetén – 1 főre 
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legalább 1 m3 víznek kell jutnia. Viszont az egyidejű terhelés ebben az esetben sem haladhatja meg a meleg és 

ülőmedencékre érvényes 0,4 fő/m2 fajlagos terhelési értéket. 

2. 5.2. Tangentor 

A tangentoros kezelés a vízsugár mechanikus hatására épül. Abban különbözik a 2. tanulási egységben látott 

hidromasszázs medencéktől, hogy a kezelés egyénre szabott, egyszemélyes kádakban történik egy kezelő 

személy segítségével. A speciális kádban egy szabályozható erősségű, és irányítható vízsugárral végzik a 

kezelést. A testmeleg vizet csőből, kézzel irányítják testünk különböző pontjaira. Továbbá a víz alatti vízsugár 

masszázskezelések jellegzetessége, hogy mindig az adott földrajzi hely szerinti gyógyvízzel végzik a kezelést, 

így a kezelés általános hatása mellett még más számos élettani hatással bíró terápiában is részesülhetünk, melyet 

az határoz meg, hogy a szolgáltatást nyújtó központ milyen hatással bíró gyógyvíz forrással rendelkezik. 

 

57. ábra. Tangentor kád 

A tangentoros kezelés rezgésbe hozza a lágy szöveteket, ezáltal serkenti a vér és a nyirokkeringést, így fokozza 

az anyagcserét, hozzájárul a szervezet méregtelenítési folyamataihoz. A nyirokrendszerre gyakorolt hatása miatt 

erősíti az immunrendszert. Feloldja a stressz okozta feszültségeket, felfrissít, lazítja az izmokat, a vízbe 

bocsájtott rezgések áthatják a kötőszöveteket, így segíti a bőr megújulását, és azok rugalmasságát. 

Fájdalomcsillapító hatással is bír. Mindemellett a gyógyvíz jótékony hatásait is élvezhetjük, mely az adott 

terület gyógyvizétől függ. Kiterjedten használják a sportolók is az izmok lazítására, trenírozására, frissítésére. 

A kezelés időtartama általában 10 perc, de a sikeres eredmény érdekében több kezelésre is szükség van. 

A kezelőhelységben a speciális kád elhelyezéséről, a kád kényelmes megközelíthetőségéről, a kezelő személy 

hozzáféréséről kell gondoskodni. 

3. 5.3. Merülő medence 

A melegvizes medencék ellentéte a hidegvizű merülő medence, amely például a szauna szolgáltatás vagy a 

frigidárium fontos része. A medence víz ideális hőmérséklete közel azonos a hálózati víz hőmérsékletével, azaz 

15-18°C. A medencék kialakítása megegyezik a fürdőszolgáltatásban használt többi medencével, csak a 

víztérfogatuk lényegesen kisebb. A magánszférában és panziókban néhány köbméteres változatokkal 

találkozhatunk és a nagyobb közösségi szaunák medencetérfogata sem haladja meg a 10-12 m3-t. 
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58. ábra. Mozaikkal burkolt beton merülő medence 

A legkisebb merülő medencék fából is készülnek, a vízbevezető elemen kívül ürítővel és túlfolyóval vannak 

ellátva. 

 

59. ábra. Merülő dézsa 

A szauna medencék terhelése rendkívül nagy, mivel a szaunákban felhevült test bőrfelületéről nagy mennyiségű 

veríték, fellazult bőrhám és faggyú kerül a medencébe. Ezen kívül a test által leadott hőmennyiség is jelentős, 

amelynek következtében a medence víz folyamatosan melegszik. Ezért nagyon fontos, hogy a merülő medencék 

jó hidraulikával rendelkezzenek. Legmegfelelőbb a fenék-befúvás és a felső vízelvezetés. Ezzel a függőleges 

áramlású rendszerrel tökéletesen lehet biztosítani a medencevíz folyamatos cseréjét és a víztérfogat teljes 

átöblítését. 

A medencékre vonatkozó előírások alapján a merülő medencéket is vízforgatóval kellene ellátni, azonban a 

medencetér hőmérséklete valamint az emberek hőleadása miatt az alacsony hőmérséklet csak folyamatos friss 

víz bevezetésével biztosítható. Ez a folyamat viszont szükségtelenné teszi a szűrőforgatás és vegyszeres kezelés 

kiépítését. Egy hűtőrendszeren keresztül történő medencevízhűtés energia szükséglete gazdaságtalanná teszi a 

működtetését. 

A merülő medence kedvező helykihasználású és gazdaságos vízfelhasználású alternatívája a 4. tanulási 

egységben bemutatott dézsazuhany. 
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4. 5.4. Kneipp-medence 

Talán az egyik legnépszerűbb gyógyászati és egyben hidegvizű medence, a Kneipp lábfürdő. A gyógymódot a 

módszert kidolgozó német katolikus papról, Sebastian Kneippről nevezték el, aki az akkor gyógyíthatatlannak 

hitt tuberkulózis betegségből sikeresen kikúrálta magát. Kezdetben a hideg Duna vizében vesz rövid fürdőket, 

majd miután állapota javul, otthonában folytatja a fürdőket és teljesen kigyógyul a betegségből. Ezek után 

kezdett foglalkozni a víz gyógyító erejével és alkalmazásával. A Kneipp-kúra tekintetében kezdetben csak víz 

kúráról beszélhettünk, de később kiegészült táplálkozási és életmód tanácsadással is. 

A Kneipp lábfürdő lényege, hogy váltakozva hideg-meleg vízben áztatjuk lábainkat, ezáltal intenzív működésre 

serkentjük azok vérkeringését. A legegyszerűbb Kneipp lábfürdő nem más, mint két egymás mellé telepített 

edény, különböző hőmérsékletű vízzel feltöltve. A Kneipp medence sekély vizű, hideg és meleg vízzel feltöltött 

részből áll, általában sima felületű kövekkel az aljában. A kövek a medencékben való sétáláskor a talpat 

masszírozzák. Helyszűkében a meleg vizű részt el lehet hagyni, ilyenkor a levegő melegét használhatjuk meleg 

fázisként. 

 

60. ábra. Egyszerűbb Kneipp medence kialakítások 

A Kneipp fürdők megvalósítására már számos példa látható a wellness szolgáltatást nyújtók körében. Mind 

építészetileg, mind gépészetileg egy a korábbiaktól sokkal kedvezőbb bekerülési költségű élményelemről 

beszélhetünk, de az egészség megőrző és gyógyító hatást figyelembe véve az egyik legfontosabb élményelem. 

Hidegvízként a vízhálózatból érkező 10-15C°-os víz használható. Folyamatosan figyelemmel kell lenni, hogy a 

medence vize ne melegedjen fel, ezért folyamatos bevezetést és túlfolyást alkalmazhatunk. Ez viszont jelentős 

vízfelhasználást eredményezhet, amit egy terheléstől függő, terheléshez alkalmazkodó vízpótlással 

optimalizálhatunk. Amennyiben egy folyosót akarunk kialakítani váltakozó hőmérsékletű egységekkel, a meleg 

vizes részben 36-40 C° hőmérsékletű vizet alkalmazzunk. Ez a meleg vízhálózatról akár csappal, akár 

mágnesszeleppel vagy keverőszeleppel könnyen megvalósítható. 
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61. ábra. Kneipp taposó. Forrás: S-terv, Nyíregyháza 

5. 5.5. Súlyfürdő 

A Kneipp medencétől eltérően az elnevezés nem a feltalálóra, hanem a fürdő jellegére utal vagyis, hogy a 

fürdőző a testrészeire akasztott súlyokkal függ a gyógyvízben. Talán emiatt kevesen tudják, hogy a súlyfürdő 

technikáját egy hévízi orvos, Dr. Moll Károly 1953-ban alkotta meg. A víz alatti súlyfürdő azóta számos 

változáson ment keresztül, de csak Hévízgyógyfürdőn emberek tízezreit mentette meg súlyos gerincműtétektől, 

és adta vissza fájdalommentes, szabad mozgásukat. 

A legegyszerűbb súlyfürdő során a vendégek egy „úszógumi‖-ba helyezkednek el és súlyként a felhajtóerővel 

csökkentett testsúly kerül alkalmazásra. Ez a fajta súlyfürdőt egyénileg, felügyelet nélkül is végezhetjük. 

 

62. ábra. A legegyszerűbb súlyfürdő 

Felügyeletet, segítő személyzetet igényel viszont, amikor a vendégek, ha úgy tetszik betegek nyak- vagy hónalj-

alátámasztással felfüggesztve lógnak a testhőmérsékletű vízben a derekukra vagy bokájukra erősített súlyokkal, 

széthúzva ezzel egymástól a csigolyákat. Egypontos felfüggesztést használunk a nyaki gerinc nyújtása esetén, 

kétpontos felfüggesztést pedig a gerinc alsó szakaszának és alsóvégtagi ízületek nyújtására. Az eljárás célja 

egyes izomgörcsök oldása, idült gyulladásos folyamatok csökkentése, a csigolyaízületek merevségének 

mérséklése. A súlyfürdő kezelés során tehát az ízületeket „széthúzzák‖, így az ízületi felületek távolabb 

kerülnek egymástól, ezzel csökkentve a panaszokat. Mivel a műveletet vízben végzik, így az egyrészt 
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kellemesebb élményt nyújt, másrészt pedig kevésbé terheli meg a kezelt testrészeket. Ha a súlyfürdőt 

gyógyvízben végzik, akkor a kezelés során valójában mind a súlyfürdő, mind pedig a gyógyvíz jótékony hatásait 

is élvezhetjük. 

A test súlya, valamint a víz felhajtóereje következtében a gerincben hosszirányú megnyúlás jön létre, ami 

felszabadítja a kompresszió alatt lévő idegszálakat, csökkenti a porckorongokra nehezedő nyomást. A súlyok 

használata fokozza az eljárás hatékonyságát, ugyanakkor a víz felhajtó ereje miatt mégsem terheli a beteget. 

A súlyok mennyiségét és a kezelés idejét az orvos egyénre szabottan rendeli el, általános esetben a kezelési idő 

15-20 perc. 

 

63. ábra. Súlyfürdő. Forrás: http://www.bad-zalakaros.hu/hu/gyogykezelesek 

A nyak- illetve hónalj-alátámasztásra korrózióálló szerkezeteket alkalmazhatunk, amelyeknél a vendég 

testméretéhez állítható a befogás. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a súlyfürdő medencéinek kialakítása során 

a kezelésben résztvevő személy helyigénye mellett az ápoló személyek mozgását, a vendéghez való hozzáférést, 

a szerkezetek könnyű állíthatóságát biztosítani kell. 

6. 5.6. Galván-fürdő 

Az elektromágneses hullámok gyógyászati alkalmazását elektroterápiának nevezik, és szerves részét képezik a 

fiziológiai terápiás kezeléseknek. Tudatos használata a XVIII. századtól folyamatosan fejlődött ki, de jóval az 

elektromosság felfedése előtti időszakban is láthatunk példát az alkalmazására. Az ókorban Claudius császár 

orvosa, megbénult gyermekek fürdőjébe elektromos halakat helyezett, ezzel segítve elő fejlődésüket. 

Napjainkban az elektromos fürdőket rekeszes vagy teljes fürdő formájában alkalmazhatjuk. A kisfrekvenciás 

elektroterápiában konstans árammal vagy különféle ingeráramokkal végezhetünk kezelést. A konstans 

egyenáramot Luigi Galvani olasz fiziológus, orvos emlékére galvánáramnak nevezzük. 

A galvánfürdő a hidro- és az elektroterápia ötvözésével alakult ki. A kezelés tehát vízzel és enyhe elektromos 

egyenárammal történik. Gyenge elektromos impulzusok segítségével stimulálják a szöveteket, amely vérellátás-

élénkítő és fájdalomcsillapító hatással járhat. A teljes fürdő esetében a kezelésben részt vevő teste a feje 

kivételével a kádba merül. A kád szigetelő anyagból készül és 400-800 liter térfogatúak. A kád rövidebb és 

hosszabb oldalain is szimmetrikusan elektródákat helyeznek el úgy, hogy a használó az elektródákat közvetlenül 

érinteni ne tudja. A kád oldalain elhelyezett elektródákkal számos áramirányt valósíthatunk meg. A teljes 

galván-fürdőben az áramerőssége 200-300mA és a kívánt intenzitást lassan, fokozatosan érjük el. Mivel a 

fürdővíz ellenállása kisebb mint a test ellenállása, az áram nagyobb része párhuzamos áramkörökben a kád 

vizén halad keresztül és az emberi testen mindössze az 1/3-a. Az alkalmazott fürdővíz általában 

testhőmérsékletű. A galvánfürdőt ízületi gyulladásokra és ízületi problémákra alkalmazzák, de fokozza a 

vérkeringést is. 

http://www.bad-zalakaros.hu/hu/gyogykezelesek
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64. ábra. Teljes Galván-fürdő 

A rekeszes galván fürdők esetén a beteg alkarjait és lábszárait vízzel telt kádacskákba helyezzük. A kis kádak 

porcelánból, plexiüvegből, akrilból vagy más műanyagból készülhetnek. A kádak egy szék körül úgy kerülnek 

elhelyezésre, hogy a kezelendő személy a végtagjait kényelmesen tudja behelyezni. A kádakba a testrésztől 

elszigetelten elektródák merülnek. A 34-37 C°-os meleg vízen 5-20 mA áramot vezetnek át. 

 

65. ábra. Négy-rekeszes galván fürdő 

7. 5.7. Szénsavas-fürdő 

A hidroterápiás kezelések körébe sorolhatjuk azokat a megoldásokat, amikor a fürdőkbe speciális gázt keverünk. 

Az egyik ilyen jól ismert, gyakran alkalmazott gáz a széndioxid (CO2), amely vízbe keverésével a szénsavas-

fürdőt alakíthatjuk ki. A CO2 élettani hatásai közül a legfontosabb a vérkeringés serkentése. A fürdő 

gyógyhatásaként fokozódik a bőr széndioxid telítettsége, lelassul a szívműködés, csökken a vérnyomás és a szív 

terhelése. Mivel a szénsavas buborékok enyhe csiklandozó, masszírozó érzést váltanak ki, ez a kezelés ideális 

relaxálásra. 



 Gyógyászati medencék Bevezetés  

 53  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

66. ábra. Szénsavas-fürdő 

Általában személyre szabott egyéni kezelés történik, ezért a szénsavas-fürdők berendezése egy kényelmes kád, 

amelybe meleg vizet tudunk tölteni és a kád alján egyenletesen eloszlatva a széndioxiddal dúsított vizet tudjuk 

bevezetni. 

A CO2 vízben való abszorpciója a gépészeti térben valósul meg, amelyet célszerű a kezelő helység közelében 

elhelyezni. A nagy tisztaságú CO2 gáz a palackból egy reduktor szelepen keresztül 3-5 bár nyomással érkezik a 

szaturáló berendezésbe. A szaturáló berendezés egy 20-30 cm átmérőjű oszlopos elrendezésű tartály ahol a 

bevezetett termálvízbe vagy hálózati vízbe a gáz bekeveredik és nagyrészt feloldódik. A fel nem oldódott CO2 

gázbuborékok formájában lebeg a vízben, amelyek a kezelés során belepik a vendég testét. A CO2 abszorcióját a 

hideg víz elősegíti, de gondoskodnunk kell a reduktor fej folyamatos melegítéséről, hogy a kiáramló gáz miatt 

az elfagyást elkerüljük. 

Egy gépészeti térből több kezelő helységet is el tudunk látni szénvasas fürdővízzel. A kádat kezdetben 40-45°C-

os vízzel töltjük, amelyhez történik a hideg 12-15°C-os szénsavas víz. Így alakul ki a szénsavas-fürdő vizének 

hőmérséklete, amely 32-35°C közé tehető. A kezelések időtartama: 15-20 perc, amelyet 25-30 perces fekvő 

helyzetű pihenés kell, hogy kövessen. Ezért a kezelő helységben a kádon kívül egy ágyat is elhelyeznek. Az 

ilyen egyéni kezelők általában 12m2 területűek. 

8. Összefoglalás 

A termálvizek hőmérsékletükkel, a hidrosztatikai nyomásukkal és a felhajtóerejükkel fejtik ki élettani hatásukat. 

A gyógyvizek, ásványvizek esetében ezeken felül a vízben oldott anyagok kémiai hatásával is számolhatunk. 

A magasabb hőmérsékletű vizek mellett megtalálhatók a hideg vizet alkalmazó rendszerek is az 

egészségturizmusban. A merülő medencében és a Kneipp-medencében a hidegvíz intenzív működésre serkenti 

vérkeringésünket. 

További lehetőségeket kínál a súlyfürdők kiépítése, az elektromos áram segítségével Galván-kezelések 

megvalósítása és a széndioxid vízben történő abszorciójával elérhető szésavas-fürdők kialakítása. Ez utóbbiak 

alkalmazása szakmailag képzett segítő személyzetet igényel. 
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6. fejezet - Egyéb vizes elemek 
Bevezetés 

A korábbi tanulási egységekben bemutatásra kerültek azok a vizes fürdő elemek ahol a víz mozgatásával, 

hőmérsékletével, összetételével érjük el a kívánt hatást. A témakör utolsó tanulási egységében olyan 

lehetőségeket mutatunk be, amelyek a medencék kiegészítői, ha úgy tetszik részben sporteszközök, játékok. 

1. 6.1. Csúszdák 

Ahogy szinte minden játszótéren megtalálhatók a homokozót kiegészítő csúszdák, a medencék szélén is 

megjelentek az ún. vízi csúszdák. A homokozó helyett itt természetesen a használó a medence vizébe pottyan 

bele. A népszerűsége, műszaki fejlődése oda vezetett, hogy napjainkban már nem csak kiegészítőként 

találkozunk vele, hanem csúszdaparkokat, aquaparkokat hoznak létre, amelyekben a csúszda egyrészt 

alapszolgáltatás, másrészt a legnagyobb vonzerőt nyújtó „műszaki rendszer‖. Az 5. tanulási egységben látott 

gyógyászati célokat nélkülözve a csúszdák izgalmat, különleges élményeket, szórakozást és adrenalin szint 

emelkedést ígérnek. A különböző típusú, méretű, hosszúságú és nyomvonal-vezetésű csúszdák elsősorban a 

fiatalabb korosztály illetve a gyerekek számára nyújtanak kellemes kikapcsolódást. 

 

67. ábra. Csúszda I. 

A vízi csúszda szintkülönbséget áthidaló építmény, amely megfelelően kialakított csúszófelülettel rendelkezik. 

A vízi csúszdát használó személy a gravitációs erő és a víz súrlódást csökkentő hatása következtében mérettől, 

és szerkezeti kialakítástól függően, segédeszközzel vagy anélkül lecsúszik. Az élményt a test tömegére ható 
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gravitációs erő okozta gyorsulás és az ívek által előidézett, irányváltoztatásból adódó centrifugális erő együttes 

hatása váltja ki. Ez az élmény tulajdonképpen egy biztonságos körülmények között megélt veszélyhelyzet, 

amely egy sajátságos élettani szükségletet elégít ki és így kellemes szórakoztató hatása van az emberre. 

A 2 méternél nagyobb indulómagasságú csúszdák megvalósításával és üzemeltetésével kapcsolatos műszaki 

feltételeket és üzemeltetési követelményeket műszaki irányelvek, előírások és szabványok tartalmazzák. 

 

68. ábra. Csúszda II. Hajdúszoboszló 

Hasonlóan a medencék építészeti megvalósításához vagy a medence vizének tisztántartására, fertőtlenítésére 

alkalmas gépészeti berendezések telepítéséhez, a vízi csúszdák tervezésével, gyártásával, telepítésével is, erre 

szakosodott vállalkozások foglalkoznak. Vízi csúszdák üzembe helyezését a 7/2007. (I.22.) GKM rendelet 

szabályozza. Ez a rendelet a mutatványos berendezések biztonságáról szól, amelyben az 5 méternél magasabb 

vízi csúszdákat II. veszélyességi osztályba, még a 2 és 5 méter közötti szintkülönbséggel bíró csúszdákat III. 

veszélyességi osztályba sorolja. Ennek megfelelően 2 illetve 3 évenként szükséges a berendezéseket 

megvizsgálni és megfelelőségüket tanúsítani. 

A csúszdák az MSZ EN 1069-1-2 sz. szabványnak megfelelően kerülhetnek legyártásra és beépítésre. 

2. 6.2. Csúszdák fajtái 

A vízi csúszdákat az indulási szint és a medence vízszintje közötti magasságkülönbség és az átlagos lejtésük 

alapján típusokra sorolják. Megkülönböztetnek egyenes illetve nem egyenes, egypályás, többpályás, valamint 

maximális magasságú vagy magassági korlátozás nélküli csúszdákat. 

A lejtés százalékos értéke a következő összefüggéssel határozható meg: 

 

ahol, h – az indulási szint és az érkezési szint közötti magasságkülönbség [m], l – a csúszdapálya teljes hossza 

az érkező szakasz nélkül [m]. 

A különböző típusok esetén szabályozzák a maximális sebességet, amely 13%-os lejtés alatt 7 m/s, felette pedig 

maximum 14 m/s. 
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69. ábra. Csúszda III. Mogyoród 

A típus szerinti besorolás helyett a csúszdák fantázia néven kerülnek forgalomba és a vendégek tudatába. Ezek a 

nevek általában utalnak a csúszda élményhatására. 

Népszerű a nyitott toronycsúszda, amelynek jellemzője a kb. 12 méteres indulószint, nyitott vályú 

keresztmetszet, változó vonalvezetés. Zárt vályú keresztmetszettel kialakítva alagút torony csúszdának szokták 

elnevezni. Ennél a változatnál a csőben csúszókat különböző hang- és fényeffektusok is érhetik. Ez utóbbinak 

egyik legegyszerűbb megjelenési formája a teljesen elsötétített csőszakasz, az ún. fekete lyuk. 

Akár zárt, akár nyitott kivitelben készíthetnek nagy esésű, gyors csúszdákat, amelynek találó elnevezése a 

kamikaze csúszda. 

Az egyik leglátványosabb csúszdaelem az Anakonda csúszda. Jellemzően hosszú, változó esésű, zárt csúszda. 

Több ilyen csúszda látványosan összeépíthető. 

Több személy együttes csúszását biztosító kisebb lejtésű, széles vályúelemekből épített berendezést családi 

csúszdaként hirdethetünk. A gyermek csúszdák, 3 méter alatti, állatfigurákból (elefánt, zsiráf), meseelemekből 

(hajók, várak) kialakított kisebb lejtésű, rövidebb elemek. 

 

70. ábra. Csúszda IV. 

Találó elnevezés a vadvíz csatorna, ahol magasabb vízréteg segítségével sodródhatunk. Szokás fékező öblök 

kialakítása is és a kialakítástól függően a csatornát szabadon, csónakkal vagy tömővel is használhatjuk. 

A csúszdakialakításoknak és elnevezésüknek csak a képzeletünk szab határt, és a 4. tanulási egységben egyfajta 

vízesésként bemutatott creek-surfinget akár egy speciális csúszdaként is bemutathattuk volna. 
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A csúszási élményeket fokozhatjuk idő vagy sebesség méréssel. 

3. 6.3. Csúszdák anyagai, vízellátása 

A vízi csúszdák általában üvegszálas poliészterből, csúszófelületükön akril bevonattal készülnek. De léteznek 

korrózióálló acélból, műanyagból esetleg műgyanta bevonatú vasbetonból készült berendezések is. 

A csúszdákat, ha a terepviszonyok másként nem teszik lehetővé, tartóoszlopra szerelik és konzolokkal 

támasztják alá. A pályatestet pedig kengyelekkel a konzolokhoz rögzítik. 

Alapvető szempont, hogy a csúszdákat úgy kell tervezni, kialakítani, hogy a rendeltetésszerű használat esetén ne 

veszélyeztesse a személyek életét, testi épségét, egészségét. Ehhez járul hozzá az indulószinten történő 

forgalomszabályozás, amely a jól ismert közlekedési lámpák piros és zöld jelzését jelenti. Ezzel elkerülhetjük, 

hogy a használók utolérjék egymást és ezzel balesetet okozzanak akár a csúszdában, akár a medencében. 

A vízi csúszdák kifogástalan működésének alapvető feltétele, hogy a csúszó felületet folyamatosan megfelelő 

mennyiségű víz borítsa, ezzel biztosítva a csúszda felülete és a test közötti ideális súrlódási viszonyokat. A 

szükséges vízmennyiséget a csúszdapálya keresztmetszete és esése együttesen határozza meg. A vizet 

közvetlenül az indítószinten, a rajthelynél kell a csúszdára rávezetni. A kisebb szintkülönbségű csúszdák 

minimális vízigénye 30-40 liter percenként. A nagyobb esésű csúszdapályákhoz 1000 liter vizet biztosítanak 

percenként. A csúszdák vízellátását, hasonlóan a vízesésekhez nyomásfokozó szivattyúval biztosíthatjuk. A 

szivattyúk emelőmagasságát a szívótér és a csúszda indulószintje közötti geodetikus magasságkülönbség és az 

alaki csősúrlódási veszteségek összege határozza meg. A nyomásfokozó szivattyút szívó- és nyomóoldali elzáró 

szerelvénnyel, nyomóoldali manométerrel és visszacsapó szeleppel kell ellátni. A csúszdák vízellátása általában 

a vízforgató berendezéstől teljesen különálló, azzal párhuzamosan működő vízkört képez. Az előzőek alapján 

látható, hogy a pálya elhelyezésén túl tehát gépházi helyigénnyel is számolnunk kell. 

A vízi csúszdák fontos eleme a lecsúszó személy fogadására kialakított érkező terület, ahol a sebesség nullára 

csökken, vagyis az ember teljesen lefékeződik. Az érkező rész lehet a csúszda végén kialakított vízszintes 

fékező szakasz vagy a medencében biztosított csobbanó felület. Ez utóbbi lehet más rendeltetésű medence része 

vagy egy erre a célra kialakított külön fogadómedence. 

Az esésmagasság, a csobbanó felületek mérete és egyéb kialakítási megfontolások a már említett MSZ EN 

1069-1-2 sz. szabványban találhatók meg. 

4. 6.4. Trambulin 

Hasonlóan a csúszdákhoz, kedvelt időtöltés, kiváló szórakozási lehetőség a vízbe való ugrálás. Sőt ennél jóval 

több, hiszen az úszáshoz hasonlóan olimpiai sportágként is ismerhetjük a toronyugrást. Az ugrás élményét 

elősegíthetjük trambulinnal. 

A trambulin egy rugalmas ugrófelület, amely elősegíti, hogy a vízbe érkezés előtt tovább tartózkodjunk 

levegőben. Segítségével magasabbra ugorhatunk, vagy éppen távolabb érkezhetünk a medencébe. 
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71. ábra. Trambulin 

A medencék partjára szerelhető trambulinok a kereskedelmi forgalomban is kaphatók, de itt is érvényes a 

csúszdák esetén már ismertetett szabály. Vagyis csak úgy szabad elhelyezni, hogy a rendeltetésszerű használat 

esetén ne veszélyeztesse a személyek életét, testi épségét, egészségét. Ebből a megfontolásból csak mélyebb 

vizű, kellően széles és hosszú medencéknél ajánlott, ahol ezen túlmenően az ugrálás nem zavarja egyéb 

tevékenységeket például az úszást. 

Ami viszont előnyös, hogy sem gépházi helyigénye, sem villamos energia szükséglete nincs ennek az 

élményelemnek. 

5. 6.5. Hydrorider 

Számos sportoló választja a sérülését követen az úszást esetleg a vízben végzett tornát, futást. A víz ellenállása 

miatt a benne végzett gyakorlatok ugyan nagyobb igénybevételt jelentenek, de a felhajtó erő miatt ezt nem 

többlet terhelésként érzékeljük. A vízben végezhető gyakorlatok egy szobakerékpárhoz hasonlító eszközzel, a 

hydroriderrel tovább bővülnek, és újabb lehetőséget kínálnak az egészségturizmust kínálók számára. 

 

72. ábra. Hydrorider 
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A vízi bicikli kifejezés nem takarja a valóságot, ráadásul ez a kifejezés tavainkon történő szórakozást, időtöltést 

jelent. A vízi biciklizés a víz felszínén történik és a csónakázás egy speciális formája, amikor az evezés a láb - 

kerékpározáshoz hasonlító – mozgatásával valósul meg. 

A hydrorider a 150 cm vízszint alatti medencékbe telepíthető és nagy előnye, hogy időszakosan is elhelyezhető. 

Nem igényel elektromos áramot, speciális rögzítést és a helyigénye megegyezik egy normál szobakerékpár 

méretével. 

A váz ötvözött korrózióálló acélból készül, így ellenáll a vegyszeres víz korróziós hatásának. A kormány és 

nyeregmagasság valamint a pedál állítható. A pedál állításán keresztül a vízellenállás a kívánt szintre 

kalibrálható. 

A hydrorider olyan eszköz, amit a hidroterápiában hatékonyan lehet alkalmazni. Legyen szó fizikoterápiáról 

vagy személyi edzésről, sportsérülés utáni rehabilitációról, a víz alatti kerékpár fontos eleme lehet az átfogó 

gyógykezelésnek. 

Fontos megemlíteni, hogy a balesetveszély elkerülése végett, használaton kívül el kell a medencéből távolítani. 

6. 6.6. Gyermekjátékok 

Az előző oldalakon bemutatott csúszda, trambulin vagy a hydrorider játéknak is tűnhet, de a medencékben vagy 

a környékén megtalálhatók a gyerekeknek épített különleges vizes játékok is. 

 

73. ábra. Gyermek medence játékokkal. Forrás: http://www.s-terv.hu/referencia 

Természetes, hogy akár egy szárazföldi játszótéren a különböző korú gyermekeknek más-más lehetőségeket kell 

biztosítani. Ez a kisebb gyermekek számára alacsonyabb vízszint biztosításával, színes úszó figurák 

alkalmazásával kezdődhet és a nagyobbak számára akár egy vízi csatát biztosító hajó vagy vár megvalósításával 

végződhet. A gyerekek számára is kiépíthetőek a korábban már bemutatott vízkések, vízgombák persze ne 

várjuk azt, hogy a válluk masszírozására órákat töltenek majd alatta. De egy billenő vödör már jobban felkelti az 

érdeklődésüket. 

http://www.s-terv.hu/referencia
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74. ábra. Gyermek játék I. http://www.aquadrolics.nl/  

Talán azok nevezhetők a legkedveltebb játéknak, ahol a gyermek közvetlenül tudja szabályozni a vízsugár 

erősségét vagy az irányát, edényeket tud megtölteni vagy a vízárammal mozgásba tud hozni szerkezeteket. 

Közkedvelt játék a vízi puska, a mérlegek, billenővödrök. A fantázia nevekkel ellátott játékok felsorolása helyett 

a gyerekjáték variációkat fénykép segítségével mutatjuk be. 

Kiemelten fontos, hogy a legújabb jogszabályi rendelkezések alapján (MSZ-EN 1176) közterületekre csak a 

szabályoknak megfelelő, engedéllyel rendelkező játékok telepíthetőek. 

 

75. ábra. Gyermek játék II. Forrás Bogács termálfürdő 

http://www.aquadrolics.nl/
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76. ábra. Gyermek játék III. http://www.aquadrolics.nl/ 

http://www.aquadrolics.nl/
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77. ábra. Gyermek játék IV. http://www.aquadrolics.nl/ 

 

78. ábra. Gyermek játék V. http://www.aquadrolics.nl/ 

7. Összefoglalás 

http://www.aquadrolics.nl/
http://www.aquadrolics.nl/
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Ahogy a szárazföldön számos változata létezik a szórakozásnak, sportolásnak, időtöltésnek a medencékben is 

alkalmazhatók olyan elemek, amelyek ezt segítik elő. A kiegészítők, vagy ha úgy tetszik egyéb elemek közül a 

csúszdák már olyan népszerűek, hogy komplett fürdőket ún. csúszdaparkokat hoznak erre az elemre alapozva. 

Szinten minden turizmussal foglalkozó egység tisztában van azzal, hogy a családok együtt érkeznek a pihenésre, 

és ebből kifolyólag a gyerekek számára is biztosítani kell a kellemes időtöltést, a játékot. A víz adta 

lehetőségeket a gyártók maximálisan kihasználják és változatos, színes, érdekes játékokat biztosítanak a fürdők 

számára. A tanulási egységben bemutatásra került még, mint egyéb vizes elem a tarmbulin és a vízbe helyezhető 

kerékpár. 
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III. rész - Légfürdők 

Már az 1900-as években találkozhatunk azzal a kifejezéssel, hogy légfürdőzés. Azt az eseményt nevezhetjük 

így, amikor a testünk folyadék helyett gázokkal érintkezik és természetes, hogy ez a gáz leginkább a levegő. A 

levegőnek számtalan változatát, állapotát ismerhetjük. Ebben a témakörben a hallgató a légfürdők típusait, azok 

kialakítását ismerheti meg. 

 

79. ábra. Légfürdő 
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7. fejezet - Szaunák 

A szauna, illetve más légfürdő kabinok megismerése előtt tekintsük át a levegő tulajdonságait, az állapotát 

befolyásoló paramétereket. Különbség lehet a légfürdők levegőjének a hőmérsékletében, a 

nedvességtartalmában vagy akár a nyomásában is. Ezek alapján a levegő állapotjelzőiként sorolhatjuk az 

abszolút és a relatív nedvességtartalmat, a száraz illetve nedves hőmérsékletet, a hőtartalmat és a gőznyomást is. 

Ezek a jellemzők összefüggnek egymással és gyakorlatilag kettő megválasztásával az összes többit már adottnak 

vagy meghatározhatónak tekintjük. 

A levegőben mindig van bizonyos mennyiségű vízgőz. Amíg ez a vízgőztartalom el nem éri a levegő 

hőmérsékletének megfelelő telítettségi gőznyomást, addig túlhevített gőz, azaz gáz halmazállapotú. Amikor a 

vízgőz résznyomása (parciális nyomása) eléri a levegő hőmérsékletének megfelelő gőznyomást, akkor vízgőzzel 

telített levegőről beszélünk. Ha pedig a vízgőz nyomása nagyobb ennél, akkor a „felesleges‖ vízcseppek 

kicsapódnak, kondenzálódnak. 

A nedves levegőre is érvényes Dalton-törvénye, amely szerint: 

 

Vagyis a nedves levegő nyomását (P) a száraz levegő (pl) és a vízgőz (pw) parciális nyomásának összege adja 

meg. 

A levegő nedvességtartalmát is az abszolút vagy relatív nedvességtartalommal adhatjuk meg. Az abszolút 

nedvességtartalom (x) 1 kg száraz levegőben lévő gőz mennyiségét adja meg: 

 

ahol mw a vízgőz, míg ml a száraz levegő tömege [kg]. Mw=18,016 g/mól, a vízgőz, Ml=28,966 g/mól, a levegő 

móltömege 

A relatív nedvességtartalom (φ) azt fejezi ki a nedves levegő milyen mértékben telített a vízgőzzel, vagyis a 

nedves levegőben lévő parciális vízgőznyomás (pw) és a telítettségi vízgőznyomás (pws) hányadosa. 

A nedves levegő hőtartalmát (entalpia) (i), [kJ/kg] a száraz levegő (il) és a benne lévő gőz (iw) hőtartalmának 

összege adja meg, amelyet 1 kg száraz levegőre illetve (1+x) kg nedves levegőre vonatkoztatunk: 

 

ahol cpl – a száraz levegő állandó nyomáson mért fajhője [kJ/kgK], T – a száraz levegő hőmérséklete [°C], cpw – 

a túlhevített vízgőz állandó nyomáson mért fajhője [kJ/kgK], r0 – a víz párolgáshője [kJ/kg]. 

A levegő állapotváltozásaival összefüggő számítási feladat igen gyakori. Részben ez a tény, részben pedig az az 

igény, hogy a levegő állapotjelzőinek együttes változásait szemléltetni lehessen, vezetett arra a következtetésre, 

hogy a legfontosabb állapotjelzőket diagramban ábrázolják. Ha például minden egyes állapotra külön-külön 

kellene a hőtartalmat számolni, akkor ez sok fáradtságot igénylő, hosszadalmas munka lenne. Ezt küszöböli ki 

az i~x diagram vagyis a nedves levegő hőtartalom diagramja. 
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80. ábra. Mollier diagram 

A diagrammot elsőként Ramzin és Mollier készítették el, egymástól függetlenül és vízgőz~levegő rendszerre 

érvényesek. Az i~x diagram ferdeszögű koordináta-rendszerben készült, a függőleges tengelyén a nedves levegő 

hőtartalmát (i), [kJ/kg] jelöljük, de állandó értékeik meredeken jobbra lefutó párhuzamos egyenesek. Szintén a 

függőleges tengelyen jelöljük a levegő hőmérsékletét, de az izotermák enyhén emelkedő jellegűek és fontos, 

hogy nem párhuzamosak, hanem legyezőszerűen széttartanak a hőmérséklet emelkedésével. A vízszintes 

tengelyen a nedves levegő abszolút nedvességtartalmát (x), [kg/kg vagy g/kg] ábrázolták. A diagramon 

megtalálható néhány telítettségi fokot (φ) jelző görbe is. A telítési állapotot jelző (φ=1) ún. határgörbe feletti 

terület a gőzmező, mert ezen állapotjelzők mellett a levegő nedvessége gőz halmazállapotban van. A görbe alatti 

terület a ködmező, mert a levegő túltelített és a nedvességtartalom folyadék halmazállapotú. 

Megismerve a diagramot az állapotváltozások menetét már grafikus eljárással is követhetjük és egyszerűen 

ábrázolható például a melegítés, hűtés, szárítás, nedvesítés vagy éppen a keverés. De tökéletesen alkalmas ez a 

diagram arra is, hogy az egyes légfürdők állapotát jellemezzük és a különböző tulajdonságú és rendeltetésű 

kabinokat össze tudjuk hasonlítani. 

Ismerjük meg tehát a fürdőkben, wellness szolgáltatást nyújtók körében divatos légfürdőket, ha úgy tetszik 

kabinokat, helyiségeket. Különböztessük meg őket elsősorban a relatív páratartalmuk és a hőmérsékletük 

alapján, nézzük meg, hogy milyen műszaki megoldással érhetjük el ezt az állapotot és keressük meg a 

specifikumokat. Hasonlóan a vizes fürdőkhöz nézzük meg a telepíthetőséget, az energiai igényeket illetve az 

épületgépészeti eszközöket. 

1. 7.1. Finn szauna 

A légfürdőkön belüli legnépszerűbbnek tekinthető, a közfürdők tekintetében leginkább ismert egység a szauna. 

A modern fürdőszolgáltatások tekintetében világszerte elterjedt egyszerű és élettanilag fontos eszköz az 

egészségmegőrzés, a testi ellazulás, szellemi pihenés tekintetében. Finnországban kb. 1,5 millió szauna található 

(lakosságszám 5,1 millió fő). Németországban (84 millió fő lakosság)(2007): 

• nyilvános fürdőkben: 2350 

• kereskedelmi szálláshelyeken: 5050 
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• sportegységekben: 3800 

• magánházaknál: 1,6 millió 

Magyarországon sajnos nem áll rendelkezésre adat. 

A szauna története 

A közhiedelemmel ellentétben a szauna, a szaunázás nem finn találmány, a közép-amerikai indiánok, maják, 

aztékok használták először. A törzsek papjai izzasztással gyógyították a betegeket, de a nép testedzésre is 

igénybe vette az agyagtéglából épített speciális fürdőt. A gőzt egy máglyán tüzesített kő hideg vízzel való 

leöntésével nyerték. A hőfejlesztő technikát Európában is felfedezték, és egészen a XVII. század végéig 

használták. 

A legtöbb európai országban a szaunázás virágzásának, további elterjedésének az elmarasztaló orvosi és papi 

vélemények vetettek véget. A kritika jogos volt, hiszen a gyógyulás, sziesztázás gyakran tivornyába, nem ritkán 

erőszakba torkolt. Úgy tűnik, az északi népek szexuálisan kiegyensúlyozottabbak vagy kevésbé lobbanékonyak, 

mint a délebbiek, mindenesetre a skandináv országokban megszakítás nélkül tovább szaunáztak az emberek. A 

XX. században az olimpiai mozgalom segítette a szauna újbóli elterjedését. Az 1936-os olimpián a finn 

sportolók az eredményes szereplés zálogának a szaunázást tartották, ezért szálláshelyükön felépíttettek egy 

szaunát. Az eset felkeltette az érdeklődést, orvosok kezdték vizsgálni a szaunázás hatásait, s a pozitív 

eredmények nyomán a szauna ismét meghódította Európát. 

A szauna kabinok különféle elvek szerint rendszerezhetők. 

Elhelyezését tekintve beszélhetünk beltéri vagy kültéri szaunákról. Értelemszerűen előbbit egy meglévő 

épületen belül helyezzük el utóbbi esetben a szaunakabin önálló építményként jelenik meg szabadterületen. 

A külső formai megjelenése tekintetében megkülönböztethetünk földszaunát, rönkszaunát és a „deszka‖ vagy 

lambéria szaunát. Ez utóbbi tekinthető a rönkszauna beltéri változatának is. A szerkezet már nem a fa hengeres 

alakját követi, hanem a famegmunkálás során kapott deszkafelületek jelennek meg külső formaként. A beltéri 

szaunák jellemzően nem körbejárhatóak, hanem a kialakított helység egy vagy több falához kerülnek 

elhelyezésre. Mind a otthonokban, mind a kereskedelmi egységekben ez leggyakoribb kialakítás így ebben a 

tanulási egységben ezzel a szauna típussal foglalkozunk. 

De az elhelyezkedésén és szerkezetén kívül fűtési rendszerében, funkciójában is különbségek lehetnek a 

kabinok között. Példaként sorolhatjuk a füstszaunát, a bioszaunát vagy az infra kabint. Ezekkel az eltérésekkel 

valamint a már említett föld és rönkszaunával a következő tanulási egységben foglalkozunk részletesebben. 

2. 7.2. Szauna kabin méretezése 

A szauna kabinok magán és közösségi helyszíneken (közfürdők, kereskedelmi szálláshelyek, 

sportkomplexumok, stb.) egyaránt megtalálhatóak. 

Egy szauna létesítmény mérete három szemponthoz igazodik: 

• előzetesen elvárt látogatószámhoz 

• a kiválasztott üzemmódhoz (női -és férfi szauna, váltakozó üzem, közösségi szauna) 

• üzemi viszonyokhoz (például hotelek bevonása) 

Egy szauna létesítmény atmoszférájának különleges jelentősége van a szaunázók pihenésének 

előremozdításában. Ezt a tervezésnél és kialakításnál figyelembe kell venni. 

Egy szaunakabin létesítésénél személyenként 0,5 – 0,8 m2 tervezési alapadatot veszünk figyelembe, de 

minimum 6m2 javasolt. Maximum alapterületként 20 m2-t tekinthetjük, ennél nagyobb igény esetén érdemes 

több kabin építésében gondolkodni. A következő táblázat a szaunakabin belső méreteinek ajánlott értékeit 

mutatja: 

5. táblázat. Szaunakabin belső méretei 
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81. ábra. Szaunakabin belső paraméterei 

6. táblázat. Hőmérsékleti és páratartalmi viszonyok a szaunakabinban 

 

A jól megépített szaunakabinban - látható a rajzon és a táblázatban is - hogy a megfelelő verejtékezést elősegítő 

hőmérsékleti értéket a felső padon ülve, vagy még optimálisabban (a vérkeringést és szívmunkáját segítve) 

fekvő helyzetben érjük el. A padok klasszikus rendszerében az alsó padon üldögélő vendég számára a testére 

gyakorolt hőhatás és sugárzás nem fejt ki élettanilag megfelelő hatást (sem hőmérsékleti sem páratartalom 
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tekintetében). A megfelelő szaunakultúrával és a hozzá élettani ismeretekkel rendelkezők használják a fellépő 

pad megnevezést, miután funkciója ezt jelenti. Ha a szaunában a fellépőpadon üldögélő vendéget találunk, a 

szaunakultúráról és a szauna élettani hatásairól nagy valószínűséggel nincs ismeretek birtokában. A 

hőmérsékleti viszonyokat értékelve a szaunamesterek a szaunafelöntések folyamatának a legyezőtechnikai és 

felöntési időszakot kivéve guggoló helyzetben kell elhelyezkedniük. Az így elért hőmérsékleti tartomány már 

nem jelent olyan komoly megterhelést számukra. Ebben a hőmérsékleti tartományban szükséges a 

szaunafelöntések/szaunashow-k/szaunaszeánszok alatt a szaunázással kapcsolatos tájékoztatásaikat megtartani. 

A különböző hőmérsékletű szaunák esetében ettől az optimális hőmérsékleti értéktől alacsonyabb hőmérsékleti 

tartományba térnek el jellemzően. A 100-110ºC-nál magasabb hőmérsékletű szaunák nem jellemzőek a 

közfürdők esetében. 

3. 7.3. Hőmérsékleti viszonyok 

A szaunák hőmérsékleti értékeitől függetlenül (bár minden szaunázó teste az általánosan megállapításoktól kissé 

eltérhet) az alábbi hőmérsékleti változást éri el a szaunázók esetében: 

Bőrfelület normál állapotban 30-32 ºC. Ez jellemzően maximálisan 10 ºC-ot emelkedik akár a 100 ºC 

plafonhőmérsékletű szaunában normál 8-15 perces szaunamenetben.. Szélsőséges esetben (30-40perces 

szaunában tartózkodás 100 ºC feletti tartományban) - amely már károsodáshoz vezet akár 46 ºC –os értéket is 

elérhet (ez már, mint fájdalomküszöb jelenik meg). A szaunázás normál menetében jellemzően nem emelkedik 

40-42 ºC-nál magasabb hőmérsékleti tartományba a bőrünk hőmérséklete, az egészségre nem gyakorol káros 

hatást. A bőr erőteljesebb hőhatását ún. márványosodás jelzi (a márvány erezeteihez hasonló pirosodás), ami 

nem jár károsodással. 

A test belsejének hőmérsékleti változása a szaunában felvett hőmennyiség hatására a normálisnak tekinthető 

36-37 ºC értékről jellemzően maximum 1 ºC-ot emelkedik. A testünk védelmi mechanizmusának csodája, hogy 

a 100 ºC –os szaunakabinban a belső testhőmérsékletünk ilyen minimális változáson megy keresztül. 

Továbbá nagyon fontos, hogy a forró szaunában a száj- és az orrüreg nyálkahártyája majdnem a test 

hőmérsékletére hűti le a belélegzett levegőt, amelynek hőmérséklete körülbelül 80-90 ºC-os lehetett ezt 

megelőzően. 

A jól megépített szaunakabin hőmérsékleti viszonyai a szaunázó testére gyakorolt élettani hatásait 

optimalizáltan a bemutatott ún. standard hőmérsékletű szaunákban érvényesülnek. Az ettől alacsonyabb 

hőmérsékletű kabinok lassabban fejtik ki a váltófürdő melegedési fázisának fiziológiás hatásait. A 

szaunamesterek legyező tevékenysége pedig éppen a hő elleni védőmechanizmus (egy 3-5 mm védő hőréteg) 

széttörésével teszik intenzívebbé a test védőmechanizmusának aktivizálását, hogy a bőrréteg és a test magjának 

hőmérsékleti értékei ne emelkedjenek a fent jelzett értékek fölé. A testünk ezt verejtékezéssel képes elérni. 

A szauna hőmérsékleti viszonyaihoz kapcsolódik, hogy kabin belső hőmérsékletét felvevő fémek/nemesfémek 

viselte a testkontaktus miatt tilos. 

 

82. ábra. Szauna hőmérséklet és páratartalom 
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4. 7.4. Szaunakabin páratartalma 

A finn szauna a száraz és forró levegőjű fürdőtípusokhoz tartozik. 

A 86. számú ábrán a felöntés nélküli szaunabelső relatív páratartalma látható. A szaunakabinok magas 

hőmérsékletét csak és kizárólag az alacsony páratartalomnak köszönhetően lehet használni. Párhuzamot vonva 

összehasonlítható a gőzkabinnal (telített páratartalmú), ahol maximum a hőmérséklet 50-55 ºC. A 

páratartalommal kapcsolatban természetes tapasztalás, hogy a tésztafőző fazék feletti (forrásban lévő víz) 

gőzben égési sérülések szerezhetőek. 

Az optimális páratartalmat a 80- 96 ºC-os levegőben érjük el. E felett már a légútjaink nyálkahártyái 

kiszáradnak, körmeink, orrcimpáink fájnának. A 80 ºC alatti levegőben már növekvő páratartalom mellett 

kevésbé lehet izzadni. Tehát az ideális hőmérsékleti és páratartami zónát a 100 ºC plafonhőmérsékletű szaunák 

felső/harmadik padján elhelyezkedve érhető el. 

 

83. ábra. Szauna felöntés 

A szauna páratartalmát a felöntésekkel (vizet jutattunk a szaunakőre, ahol elpárologva megjelenik a levegőben) 

növelhetjük. Ha túl sokat juttatunk a levegőbe, akkor akár égési sérüléseket is okozhatunk. Oka: a szauna 

levegőjébe került vízgőztartalom a szaunában tartózkodó emberi test bőrfelületére azonnal kicsapódik (40-42 

ºC), miután az emberi test a legalacsonyabb hőmérsékletű test a szaunában. Ezért került szabályozásra 

Németországban a szaunakőre juttatható víz mennyisége maximalizálásra (20-30 gramm víz a szauna 

légköbméterenként). 

Ezt célszerű alkalmazni. Természetesen ennél magasabb vízgőzmennyiséget is juttathatunk a szaunába, de 

ennek megfelelően kellő óvatossággal kell eljárni. A német szokásokhoz képest az osztrák szaunakultúra 

használja a magasabb vízgőztartalom bejuttatását feszegetve az emberi tűrőképesség határait. A két ország 

szaunafelöntési szokásaiban ez egy alapvető különbség. 

A szaunázók sok esetben nem érzékelik a verejtékezést a szaunázás első perceiben (miközben kísérlettel lehet 

igazolni, hogy minden szaunába belépett ember azonnal megkezdi a verejtékezést), ezért egyfajta pszichés 

gátlás oldására a felöntés során a szaunázón kicsapódó vízpárát a bent ülők a verejtékezésük intenzívebbé 

válásának tekintik nagyon helytelenül, de ez olyan következményekkel jár, hogy a szaunázó feszültsége 

megszűnik. 

A szaunában a szauna relatív páratartamát az is befolyásolja, hogy a szaunázók a verejtéküket magukkal viszik-

e a szaunából. A szaunázók testének bármely részének tilos a szaunapaddal érintkezni, hogy a szaunapadba ne 

ivódjon bele a verejtékük. Ezért szaunázáskor csak és kizárólag a verejtéket felszívó szaunatörölköző elfogadott. 
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A szaunázónak nem szabad nyomot hagynia maga után (azaz verejtéket a padban). Hiszen a szaunázást 

követően a padból kipárolog az ott hagyott verejték. Ugyanígy tilos a verejték sepregetése a szaunakabinban 

(kefével, szivaccsal, kézzel egyaránt), hiszen ezáltal másik szaunázó testére tud jutni verejtékünk a szaunában 

mozgó levegő hatására. Ugyanezért szükséges a szaunamesternek pólóban végezni a tevékenységét is. Továbbá 

a legyezőtechnikában nem higiénikus az ún. propeller tevékenység (felső körös végtelenített törölköző-

mozgatás), mert általa nagy mennyiségben kerül az emberi verejték szétszórásra a kabinban. 

Továbbá problematikus annak elfogadása, hogy fürdőruha nélkül szükséges-e szaunázni. Ki kell jelenteni, hogy 

élettani szempontból a szaunakabinban a testnek szabadon, takarás nélkül kell lennie. A fürdőruhában bevitt víz 

jellemzően a szaunapadokat vízzel „áztatja‖, de ennél lényegesebb probléma a bevitt víznek a 

vízfertőtlenítéshez használt klór tartalma. Amely a fürdőruhából távozva a levegőben egészségre ártalmasan 

jelenik meg. 

Szintén itt említendő meg, hogy a szaunázónak száraz testtel kell a szaunába érkeznie. Ennek eddig nem 

elemzett oka pedig az, hogy a szaunában a testét érő hő első fázisban a testen lévő víz elpárologtatásában vesz 

részt. 

A fent említett higiéniai szabályok a szauna higiénikus használatát és hosszú élettartamát biztosítják. Az 

elsötétedő szaunapadok a helytelen és nem higénikus szaunázás mutatói. A rossz levegőjű szaunák pedig szintén 

ugyanezt fejezik ki a kabinba belépőnek. 

5. 7.5. Szauna építése 

A szauna építése egy viszonylag összetett tett tevékenység. Fal, belső elemek és padozat hármas egységben 

szükséges a kabin felépítését tárgyalni. 

Ennek a rendszernek a tárgyalásánál különböztessük meg a már említett beltéri és kültéri szaunákat. A beltéri 

szaunák estében nem kell az időjárási viszonyokat figyelembe venni. 

 

84. ábra. Kültéri szaunák. Forrás: http://www.rukuszauna.hu/ 

A szauna építőanyaga a fa. A fa a természet egyik csodálatos növénye, amelynek a hővezető képessége nagyon 

csekély. Lélegzik és ezáltal cserélődik a pára és a levegő. A fa rossz hővezető, ezért lehetséges, hogy a 100 ºC-

os szaunában is ráülhetünk a padra. További esztétikai tulajdonsága a fa kellemes felszíni szerkezete. 

A szauna fala és plafonja épülhet tömörfából (rönkfából) vagy előregyártott elemekből (olyan többrétegű 

anyagokból, amelynek csak a külső és belső része fa). A fa, mint építőanyag csak és kizárólag északi fenyőből 

és hemlock-ból (kanadai fenyő) javasolt. 

http://www.rukuszauna.hu/
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A fal és a plafon nem készülhet erdei fenyőből, nem készülhet olyan fából, amelyben csomó található (a gyanta 

kicsepegése nagyon balesetveszélyes). 

 

85. ábra. Beltéri szaunák. Forrás: www.harvia.fi 

A szauna padjai készülhetnek nyírfából és trópusi abachiból. Az abachi trópusi fa és szivacsos szerkezetének 

köszönhetően rendkívül rossz hővezetőjű. A padok 50 cm-100 cm hosszúságú elemekből álljanak min 10 mm 

vastagok legyenek, a padelemek közötti távolság 15-25mm közötti és 200 kg teherbírásúak legyenek. A 

padelemek élüknél gömbölyítettek, a rögzítéshez használt rozsdamentes fémcsavarok ne az ülőfelület felől 

kerüljenek használatra. A takaríthatóság szempontjából emelhetőek legyenek. A padok közötti rácsozat a szauna 

természetes légkörzését biztosítja. 

http://www.harvia.fi/
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86. ábra. Abachi szauna pad és padozat. Forrás: Saunabau 

A szauna ajtaja készülhet fából és biztonsági üvegből. Könnyen zárható és jól megfogható legyen a nyitórésze. 

Szaunakabin padozata. Kerámia padozat a legalkalmasabb és a legkönnyebben takarítható a padok, a padozat és 

a szaunakályha alatt. Kerámián fa rácsozat található, amely a takarítás miatt könnyen eltávolítható. A 

szaunaajtóban küszöb ne legyen (legalább a belső szaunarácsozat és a küszöb között ne legyen szintbeli eltérés). 

A botlásveszély a kilépéskor hatványozottabb. 

6. 7.6. Szaunakályha 

A szaunakályhának nevezett berendezés képes a szauna hőmérsékletét folyamatosan biztosítani a szauna 

megfelelő automatikus/gravitációs alapon nyugvó rendszerében. 

A szaunakályhák napjainkban elektromos energia segítségével működnek. Teljesítményük a szaunaméretéhez 

igazítottak, úgy, hogy a szükséges hőmérsékleti értékeket képesek egyenletesen biztosítani. 

Az elektromos energia igénybevételét megelőzően hosszú évszázadokon keresztül a szaunákat fával fűtötték. A 

kereskedelemben mai is kapható a fával fűthető szaunakályha. Német szakirodalomban gázfűtésű szaunakályha 

is ismert. 

A szaunakályhának olyan teljesítménnyel kell rendelkeznie, amely a szaunakabin terét konvekció és sugárzás 

által körülbelül 95-105°C- ra kell felmelegítenie a plafonnál, miközben a hőmérsékletkülönbség, amelynek a 

kabinban a födém és a padló közt kb.70°C- nak kell lennie. A kályhának maximum 60 perc alatt el kell érnie a 

kabin 90 °C-os felfűtését. 
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87. ábra. Szauna kályhák. Forrás: Saunabau 

A szaunakályhának elegendő mennyiségű, megfelelő követ kell tartalmaznia a hőátadás és a megfelelő 

páralökés biztosítása miatt. Garantáltnak kell lennie, hogy az ún. felöntési, átmeneti időszakban kabin 

légköbmétereként 10-15 g víz el tudjon párologni a felületéről. A szaunakályha köveinek a hőátadás biztosítása 

érdekében teljesen el kell fedni a szaunakályha fűtőszálait. A fűtőszálak védelme fokozottan érvényes a 

felöntések idején. A felöntést a fűtőszálak védelmében lassan, olyan ütemben kell végezni, hogy a 

felöntőfolyadék párologjon el a kövek felszínéről és ne jusson el a fűtőszálakig. 

A szaunakályhára elhelyezett köveknek következő tulajdonságokkal kell rendelkezni: 

• a hőátadás folyamatos legyen 

• a kő ne málljon 

• kb. 900°C-os hőmérsékletet bírjanak 

• optimális méretük ökölnyi 

A legalkalmasabb kőzeteknek az ún. mélységi magmás kőzetek felelnek meg. Nagyon magas az olvadáspontjuk. 

Gránit, diorit gabbró, peridotit. Emellett a kiömlési kőzetek közül alkalmas a bazalt vagy a metamorf kőzetek 

közül a gnesisz. A tradicionális finn szaunakultúrának egy nagyon érdekes összetevője, hogy a szauna 

őshazájában a felszínen is megjelenik a gránit (az utolsó jégkorszak hullámosra formálta a felszínt legyalulva a 

gránit feletti puhább fedőkőzeteket). A szaunakályha köveit megfelelő rendszerességgel szükséges tisztítani, 

amennyiben rendszeres felöntést végeznek. A felöntő-folyadék amennyiben tiszta csapvíz, abban az esetben is a 

tartalmazott oldott ásványi anyagok kicsapódásának köszönhetően folyamatosan lerakódik a kövekre. Ha a 

felöntőfolyadék egyéb – a vízben feloldott anyagokat tartalmaz (illóolaj, sör, bor, stb.) sokkal intenzívebben 

jelenik meg a felszínen a kivált, odaégett anyagmaradvány. A szaunakályhák köveinek tisztítása és szükség 

szerinti cseréje folyamatos odafigyelést igényel 

A rendszeres felöntéseknek kitett szaunakályhák esetében bevált gyakorlat, hogy a szokásos fűtőszál elfedése 

(hősugárzás biztosítására) mellett zárt, lefolyást megakadályozó fémtálcán kerül egy jelentős kőmennyiség 

elhelyezésre. Ez a technika nagymértékben megkíméli a fűtőszálakat és egyben a kályha élettartamát. A 

felöntések közül igen kedvelt jeges felöntés a tálcával nem rendelkező szaunakályhák egyik legnagyobb 

ellensége. A szaunakályhára helyezett jégtömb vagy jégkockahalmaz egyidejű felolvadása során nem tud 

minden vízcsepp párává változni, jelentős mennyiség éri el a fűtőszálakat. A jeges felöntés viszont olyan 

gőzlöketet juttat a szaunakabinba és ezzel együtt olyan élményt nyújt, hogy szükséges az eljárási folyamatba a 

kályha érdekében védőmechanizmust beépíteni. De ugyanez az eset fordul elő, amikor a szaunamester vagy 

vendég a dézsából egyenesen ráönti a vizet a kövekre. 

A kályha oldalsó sugárzási hőmérsékletének szabályozás szerint nem szabad átlépnie a 100°C-ot. De ezt az 

értéket is oldalsó irányban el nem érő kályhák esetében is a balesetveszély miatt egy a szaunapadokkal 

megegyező anyagból védőfallal kell körülvenni. A mellette fekvő padokat korláttal kell szintén biztosítani. 

A szaunakályhák elhelyezésének nagyon sok példájával lehet találkozni a gyakorlatban. A legjellemzőbb az ajtó 

melletti terület és amennyiben a mérét lehetővé teszi a centrális elhelyezés is kedvelt. Forma tekintetében a 

designerek már nagyon változatos formákat használnak. 

A szaunakályhák beszerelésénél/készítésénél a szabványos érintésvédelmet minden esetben tervbe kell venni. 

A kályha közelében kiemelten fontos, hogy a fal-és plafonrészek feleljenek meg a tűzszabályzatnak illetve a 

tűzrendészeti feltételeknek. A szaunakályhák környezetébe jellemzően előfordul, hogy a fát más anyaggal 

helyettesítik. Ez a szauna filozófiájának ellentmond és a fával összevetve a hőtani jellemzőit akár veszélyes is 

lehet. Egy esetben a szaunakabinban védelmi berendezésként javasolható, hogy a plafonra a kályha felett védő 

kerüljön elhelyezésre (javasolt, hogy vendég számára a szaunapadon elhelyezkedve ne legyen elérhető) a 

felöntések gőzlökete ne ott csapódjon ki és ivódjon be. Jellemzően a szaunakályhák feletti rész erőteljesebben 

elszíneződött a plafon többi részéhez képest. 

7. 7.7. Vezérlés, világítás, elektromos felszerelések, 
egyéb tartozékok 
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A szauna működtetéséhez szükséges vezérlés/kapcsolószekrény közületi kialakításnál kívül helyezkedik el, 

olyan helyen, ahol nem zavarja a szauna helyiséget igénybevevőket (zárt kezelőegység, hogy a beállításokat 

csak az arra jogosult végezhesse el). A külső vezérők választéka nagyon széles alkalmazkodva mind a kabin 

felszereltségéhez mind a design igényekhez. 

 

88. ábra. Külső szauna vezérlő egységek. Forrás: Saunabau 

A kívánt hőmérsékleti értékek beállítást végezhetjük el. Digitális beállításnál akár 1 °C –os beállítás is történhet. 

Beállíthatjuk a szauna felfűtésének időszakát 4-6-8-12 órára. Előprogramozással beállítható a kívánt időpontra a 

szaunakabin felfűtése és egyben a befejezés időpontja is. 

A vezérlőben találjuk meg a szaunakabin világításának be- és kikapcsolóját. 

Minden szaunakályha működéséhez tartozik egy ún. biztonsági időkapcsoló. A szaunakályha biztonsági 

előírása, hogy az emberi mulasztások minimalizálása érdekében 8-12 óránként a bekapcsolást követően 

automatikus leállítja a kályha fűtését. Ezt követően a rendszert minden esetben egy következő ciklusra indítani 

lehet. További védelmi funkciót jelent a hőmérsékleti vészleállító. 120 - 140 ºC feletti hőmérsékletnél azonnali 

leállítást biztosít. 

 

89. ábra. Szauna belső világítás. Forrás: Saunabau 

A szaunatér megvilágítása indirekt fénnyel történik azért, hogy a fürdőzők kedvező fényviszonyok között 

legyenek. Pontosan olyan világosnak kell lennie, hogy a szaunavendégek tájékozódni tudjanak, a balesetek 

elkerülhetőek legyenek és az ellenőrzés lehetséges maradjon. 

5-6 m3.es szaunához elegendő a 230 V, ennél nagyobb térfogatúhoz 400 V szükséges. A kábelek vezetésehez 

szilikonvezeték kerüljön használatra. 

Szükséges elektromos felszerelése különös tekintettel a kályha hálózati kapcsolójára a vészjelzőre, a 

termosztátvezérlő riasztóberendezésre és a kikapcsoló készülékre hőállónak kell lennie. Utóbbit azért kell 

felszerelni, hogy a nem kívánt szauna túlmelegedést megakadályozzuk. 
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Szauna klasszikus tartozékaként a hő- és páratatalommérő egységet, a homokórát, a szaunadészsát és 

felöntőkanalat soroljuk. 

 

90. ábra. Szauna tartozékok 

Magyarországon csak esztétikumnak, díszítésnek számít a nyírfavessző. Vihta vagy vasta a neve a szaunában 

használatos, nyírfából készült virgácsnak, amivel a finnek magukat, illetve egymást csapkodják. A szólás szerint 

a szauna a nyírfavessző nélkül olyan, mint az étel só nélkül. A csapkodás előnye, hogy tovább serkenti a 

vérkeringést, a nyírfából kioldódó kedvező hatású nedvek fokozzák a szauna egészségügyi hatását, s a 

csapkodás jól leköti a figyelmünket, amikor már alig bírjuk a hőséget. 

8. 7.8. Levegőztetés, szellőztetés 

A légcserét a szauna kabinban csak direkt szellőzés által érhető el. 

A következő ábrán a két jellemző típus ismerhető meg. 

 

91. ábra. Ábra szauna szellőzetés I. 
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92. ábra. Szauna szellőzetés II. 

A levegőt bevezető nyílásnak a kályha közvetlen közelében kell lennie. A levegő legjobban úgy vezetődik, hogy 

a kályha mellett lent vagy a kályhán keresztül vezetődik, hogy ott felmelegedve a plafonig emelkedjen. 

Majd a lehűlő levegő a pad rácsozatain is keresztül haladva éri el a kimenő levegő /lehetőleg átlósan a bejövő 

levegő nyílásával/ nyílását. A nyílás a padló felett található és a szauna falában elhelyezett gravitációs elvezetőn 

keresztül távozik. Egy szellőzőnyílás/kivezetőnyílás beépítése a szaunaplafon alatt lényeges hiba, mert ezáltal 

friss, felmelegített levegő vezetődik ki idő előtt. 

A különbség akként fogalmazható meg, hogy a bejövő nyílás a szaunakályha felett helyezkedik el és 

szaunakályha által felmelegedett levegő útjába csatlakozik be. Itt is többféle lehetőség választható a kályha 

feletti bevezető nyílás helyének kialakítása tekintetében. 

Mindkét típusnál jellemző, hogy a szaunaajtó alatt cca. 5cm-es nyílást hagynak. Mindkét típus műszaki 

megoldásában alkalmas arra, hogy a levegőáramlás biztosítsa az óránkénti akár 20-szoros levegőcserét is a 

kabinban. A szauna üzemeltetését követően mintegy 15 percig szükséges a nyitott ajtójú szellőztetés. 

A szaunakabinban leülve sokan a meleg mellett arra is panaszkodnak, mintha nem lenne levegő bent annak 

ellenére, hogy az előzőekben ismertetésre került a megfelelő szellőztetés. Ennek nagyon egyszerű a 

magyarázata. A felmelegedett levegő kitágul és ennek köszönhetően a szaunakabinban található légynyomás a 

tengerszint feletti 2000 m-es magasságéhoz hasonlítható. Tehát a szaunafürdőzőket ért hatás összetett a kabinba 

lépve. És ez a légnyomáskülönbség biztosítja összességében a hatékony levegőcserét természetes úton. 

9. Összefoglalás 

A tanulási egységben áttekintettük az ún. finn szauna méretezését, hőmérsékleti és páratartalmi viszonyait, az 

építési elveket és a funkcionális egységeket. 

Nem tárgyaltuk viszont a szauna használati ismereteket. Ennek élettani hatásait a prevenciós és gyógyászati 

ismereteknél kerülnek tárgyalásra, elemzésre. Azonban a szauna kabin élettartamának, esztétikai állapotának és 

közegészségügyi hatásainak értékelésekor elmondható, hogy az élettanilag és higiéniailag helyes szauna 

használat meghatározza egy szauna kabin minőségét és élettartamát. A szauna etikett azonban még nagyon 

hiányos eleme a magyar közfürdő-kultúrának. A szauna kabin használatakor a legfontosabb elvárás, hogy a 

testnedveknek és a fürdőruhában bevitt folyékony halmazállapotú víznek nem szabad a paddal érintkezniük. A 

fürdőruhával bevitt vegyszerrel bevitt vizek beszívódása a padba és kipárolgás a szauna kabin levegőjébe a 

szaunázás egyik legjelentősebb problematikája. 
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Maga szaunázás folyamatának legkifejezőbb, de Magyarországon nem közismert megnevezése: váltófürdő. 

Azaz a szauna kabinban felvett hőt (melegedő fázis) a lehűlő fázisban ki kell vezetni a testből (szabadlevegő, 

merülőmedence, stb.). Ezt a váltófolyamatot szükséges jellemzően háromszor megtenni egy alkalommal és 

ennek pozitív élettani hatásai jelentősek. 
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8. fejezet - Szauna és kabin 
különlegességek 

Az előző tanulási egységben megemlítettük, hogy külső, formai megjelenés alapján kialakíthatunk akár 

földszaunát, rönkszaunát vagy éppen agyagszaunát is. A kialakítási formák korokhoz is köthetők és a technika 

fejlődése alakíthatta ki ezeket a megjelenési formákat, de szerencsére fennmaradtak a régi korok szaunái is és 

mostanában felismerve sajátságait kuriózumként alkalmazhatjuk ezeket a típusokat. 

Ugyanakkor, a fűtési rendszerekben is találunk érdekességeket és ebben a fejezetben tárgyaljuk azokat a 

megoldásokat, amelyek ma már különlegességnek tűnhetnek, pedig egykoron nagyon is elterjedt megoldás volt. 

Ilyen megoldás például a füstszauna. 

Mivel a szauna gyártók és forgalmazók kínálatában hely és energiatakarékos megoldásként feltűntek az infra 

kabinok vagy az ún. bioszaunák így ezekről is váltunk néhány szót. 

1. 8.1. Földszauna 

Ma már igazi kuriózumnak tűnhetnek a szauna fejlődés első darabjai, a földszaunák. A régészeti feltárások 

alapján állíthatjuk, hogy már a vándorló északi nomádoknak is voltak primitív szaunáik. A földbe gödröt ástak, 

ebbe tüzet raktak, és felülről állati bőrrel befedték, így fürdésre alkalmas, meleg helyet készítettek. A tűz 

valószínűleg nyitott volt, és a fürdőzőknek várniuk kellett, amíg a tűz kialszik, vagy már csak parázslik, mielőtt 

használni kezdték a parázsgödröt, az akkori szaunát. 

Az indiánok inipije és a finnek füstszaunája is nagyon hasonló lehetett ehhez. Az ősi finn szauna előbb a 

gödörfürdő megnevezésére szolgált, később füstszaunává fejlődött, a földbe-hóba vájt üregből félig vagy 

teljesen földbe süllyesztett faépítménnyé változott. 

Egy ilyen köztes állapotot fedezhetünk fel a 97. ábra fényképein, amely egy mai is működő agyag szaunát mutat 

kívülről és belülről is. 

 

93. ábra. Agyag szauna. Forrás: Akác-tanya, Újlengyel 

Az állati bőrrel fedett egykori földszaunák mai változata a sátor szauna, amely már ugyan nem a mélyedésbe 

kerül és az állati bőrt is sátortextília helyettesíti, de mind megjelenésében, mind kialakításában a legegyszerűbb 

változathoz tartozik. 
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94. ábra. Sátor szauna. Forrás: Akác-tanya, Újlengyel 

2. 8.2. Rönkszauna 

Folytatva a szauna kialakítás történetét kialakult a föld felett álló kis helyiség vagy külön kis faház, amelyet 

felfűtöttek, hogy benne emberek izzadhassanak, kikapcsolódás egészségmegőrzés céljából. 

Ezeknek az építmények kezdetben a fa törzsének egymásra épített és kapcsolt hengeres szerkezete adta a 

klasszikus formáját, amelyet rönkszaunának nevezhetünk. Kültéri kivitelben az északi országokban ma is ez a 

meghatározó stílus. 

 

95. ábra. Rönk szauna kívülről. Forrás: http://www.rukuszauna.hu/  

http://www.rukuszauna.hu/
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96. ábra. Rönk szauna belülről. Forrás: http://www.rukuszauna.hu/  

A rönkszaunák építéséhez használt fenyő Finnország és Kanada északi vidékein a szélsőséges és zord időjárási 

viszonyok között rendkívül lassan nő, így évgyűrűi finom rétegekben követik egymást. Akár évtizedekig is 

lábon száradhat kitéve a zord időjárásnak, miközben elveszti külső kérgét és fokozatosan eléri egyedi színét. A 

fa struktúrája finom, száraz, és rendkívül kemény. Jellegéből adódóan a korhadás megelőzésére semmilyen 

külső vagy belső kezelést nem igényel. 

A fákat egyenként, szálalással termelik ki és deponálják. A rönkök vastagsága 170 és 600 mm közötti. Egy 250 

mm-es rönk életkora kb.330 év! A fal felépítése standard minőségű, kb. 26-30 cm átmérőjű rönkök egymásra 

rétegezésével épül. A kiválasztott forma szerint a rönkök fésűs illesztéssel kerülnek összekapcsolásra. 

Felfűtését korábban fa esetleg szén égetésével oldották meg, mostanában akár elektromos kályhákkal is 

történhet. Jellemzően körbejárható önálló építmények. 

3. 8.3. Füstszauna 

Szauna alatt legtöbben az előző tárgyalási egységben látott deszka szerkezetű elektromos szaunakályhával 

rendelkező helyiséget értjük pedig az északi szaunák leghagyományosabb formája a mai napig a füstszauna. 

A füstszauna egy külön kis faház, melyben egy tűzhelyen fűtenek be általában nyírfával. A házon nincs kémény, 

a füst a helyiségen keresztül az ajtón át távozik. A szaunázást itt akkor lehet megkezdeni, ha a begyújtás után 

kb. 3-4 óra elteltével, már csak parázslik a fa. 

A 20. század elejéig a füstszauna volt az egyetlen szaunafajta. Hátránya az, hogy a befűtéshez sok idő kell, a 

tisztántartása nehéz, és tűzveszélyesebb is. A 20. század folyamán az iparosodással a városokban már kéményes 

közszaunák jelentek meg és ezek kezdték kiszorítani a füstszaunákat. 

Az lehet az érzésünk, hogy a füstszauna a reneszánszát éli és elgondolkodhatunk, hogy miért a tűzzel fűtött 

szaunázást választják akkor, amikor egy hagyományos szaunával egyszerűbb és tisztább a kikapcsolódás, a 

pihenés. Egy finnországi utazás vendéglátója meggyőző magyarázattal szolgál: "Egy füstszauna nem csak a 

salaktalanításban segít, hanem a füst fertőtlenít és megöl minden baktériumot." Éppen emiatt régebben sok nő 

ilyen szaunában hozta világra gyermekét. 

http://www.rukuszauna.hu/
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97. ábra. Füst szauna kívülről 

 

98. ábra. Füst szauna belülről. Forrás Saunabau 

Egyes kultúrában a szauna helyiségek fűtését a fa helyett szén izzításával oldották meg. Kör alapterületű, 

márvánnyal burkolt teremben az izzó szénnel tele tartályt középen helyezték el. E körül ültek a fürdőzők és 

melegítették magukat. Az izzó szén infravörös sugarakat bocsát ki és ezt a fürdőzési formát egyes források 

lakoniumnak nevezték. Más források szerint a lakonium csupán a római fürdők száraz meleg légfürdő helyisége 

volt, ahol a füst vagy meleg levegő közvetett módon melegítette fel a teret. 

4. 8.4. Infra kabin 

Ahogy a fa égetését felváltotta a kövek elektromos fűtőbetétekkel való melegítése, az izzó szén infravörös 

sugárzását is elérhetjük elektromos sugárzók segítségével. Ráadásul egyre népszerűbb az infravörös sugárzást 

alkalmazó légfürdőzési módszer, egyesek infra szaunának, mások megkülönböztetésül infra kabinnak nevezik. 

Kedveltsége lassan vetekszik a hagyományos finn szaunáéval. Elöljáróban az infra kabinok előnye a kis 

alapterület, az emberi test gyors melegedése, és a kisebb áramfogyasztás. 

Az infraszauna használata az erőteljesebb izzadás által hatékonyan segíti a mérgek és nehézfémek kiürülését 

szervezetünkből. Amennyiben a krónikus fáradtságot ezek a mérgek okozzák, az infrafürdővel állandóan frissek 

és tettre készek lehetünk. Az ilyen méregtelenítés különösen hasznos a máj-, és vesebetegek számára, mivel a 

szennyező anyagok bőrön keresztül való távozása nem terheli meg szerveinket. Széles körben alkalmazzák 

ízületi gyulladások és különféle izom-, vagy csontbántalmak esetén is. Immunrendszerünk erősítésére 

ugyancsak nagyszerű. 
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Infravörös spektrum 

Az elektromágneses sugárzás infravörös tartománya a látható spektrum vörös végénél kezdődik és a 

mikrohullámoknál végződik. Ez gyakorlatilag a 0,76 μm és az 1000 μm közötti hullámhosszakat jelenti. Ezen 

belül megkülönböztethetünk a behatolási mélység, egyben az okozott élettani hatás alapján „közeli‖ 0,76-1,5 

μm (near vagy IR-A), „közepes‖ 1,5-3,0 μm (middle vagy IR-B) illetve „távoli‖ 3,0-1000 μm (far vagy IR-C) 

típusú infravörös sugarakat. 

 

99. ábra. Az infravörös tartomány elhelyezkedése 

A „szaunaként‖ hirdetett infrakabinok a 8-14 μm hullámhosszú távoli infravörös sugarakat alkalmazzák 

leggyakrabban. Ennek az oka, hogy az infra kabinok pozitív élettani hatásainak legfőbb kiváltó oka az IR-C 

típusú, hosszúhullámhosszú infra sugarak, amelyet az emberi test szinte egészében képes befogadni. A 0,2 mm 

becsapódási mélység nem kerüli meg a bőrfelszín alatt található hőérzékelő receptorokat, amely a szervezetünk 

fájdalmat okozó forróságának természetes jelzőrendszere. A test erre a hatásokra fokozza vérkeringést, 

szervezetünk tökéletes hűtőrendszerét, erősödik a szívverés, növekszik a pulzusszám. Testünk kemény fizikai 

munkát szimulál, ezáltal a bőr alá hatoló melegítő hatás közvetve az izomszövetekben és a belső szervekben is 

érvényesül. 

A rövidhullámú IR-A infrasugarakból a felső hámréteg alig valamicskét szív magába, a döntő rész hővé alakul a 

felszín közeli erekben, illetve mintegy 3-5 milliméterrel a bőr felszíne alatti rétegen keresztül bejut a 

vérkeringésbe és eloszlik a testben. Ezzel megkerüli a közvetlenül a bőrfelszín alatt található természetes 

hőérzékelőket, a fájdalmat okozó forróság jelzőrendszerét. Ilyen kúrát kizárólag orvos írhat elő, hiszen ez a 

termolokális terápia akár 4 °C-kal is megemelhet testünk hőmérsékletét. 

A hagyományos szauna közvetetett hőforrásokra épül: előbb a konvekciót (légáramlást), majd a hővezetést (a 

bőr közvetlen érintkezése a forró levegővel) használja, hogy elérje rajtunk gyógyító hatását. 

 

100. ábra. Az infra sugárzó és a szaunakályha melegítési mechanizmusa. 

Az infravörös hősugárzó rendszerben, az infravörös energia kevesebb, mint 20%-a melegíti a levegőt, és a többi 

80% a testünkön belül alakul át hővé. Ezért az infravörös alapú rendszer sokkal nagyobb mélységben és sokkal 

hatékonyabban melegítheti fel használóit, mint a hagyományos szauna, mivel az energia teljesítménye 

elsősorban arra irányul, hogy az energiát közvetlenül a test belsejében változtassa hővé, és nem a túlzottan forró 

levegő előállítására, amely csak felületesen melegíti fel a bőrt. Ez az alapvető különbség magyarázza meg a sok, 

eddig nem ismert hasznot, amely az infravörös hősugárzó rendszer által elérhető, de amelyeket a hagyományos 

szauna nem képes biztosítani. 
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Az infravörös hősugárzó rendszerben használt infravörös energia a hagyományos forrólevegős szauna által 

kiváltott verejtékezés két-háromszorosát képes elérni, miközben lényegesen alacsonyabb hőmérsékleten, vagyis 

40-55 °C-on működik a forró levegős szaunában fennálló 80-110 °C-kal szemben. Az alacsonyabb hőmérséklet 

biztonságosabb azok számára, akiknél fennállnak szívérrendszeri kockázati tényezők, amelyeket a korábbi, forró 

levegős szauna hőmérséklete negatív irányban befolyásolhat. 

Az infra kabinok kialakításánál alapanyagok tekintetében felhasználhatjuk a hagyományos szaunák anyagait, de 

a hangsúly nem a faanyag minőségén van. A belső borításnak azonban feltétlenül kezeletlen, vegyszermentes 

fának kell lenni, mert a kezeltekből a hő hatására mérgező gázok távozhatnak. 

 

101. ábra. Infra kabin. Forrás: Saunabau 

A helyigény meghatározásánál fontos szempont, hogy a használó az energiaforráshoz közel helyezkedhessen el, 

mert sugárzás kb. 50 cm-en belül hatásos. Ezért az infra kabin méreteiben kisebb, kevesebb helyre van 

szükségünk. Az infrasugarak optimális hatásának kihasználása érdekében a legtöbb infrakabin mindössze 1-2 

ülőhelyes. 

A kabinokba elhelyezhető infrasugárzók közül megemlítjük a kerámia és panel sugárzókat. A kerámia sugárzó 

klasszikusnak számít. Egy finom kvarchomokkal töltött kerámiacső, közepén egy spirál alakú dróttal, amelyet 

árammal hevítenek. A kerámiacső és a kvarchomok megakadályozza a forróság külső terjedését. 

A panel- vagy más néven felületi infravörös sugárzókat tulajdonképpen a fal mögé építik be, gyakorlatilag a 

kabin fala válik hősugárzóvá, ezért egyenletes a sugárzás eloszlása. Ez a típus hosszabb előmelegítést igényel. 
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102. ábra. Infra sugárzó. Forrás: Saunabau 

A működéséhez szükséges hőmérsékletre 5-10 perc alatt hevülnek fel. A rövid felfűtési idő, a hatékonyság - 

közvetlenül a testet melegíti - és a működéséhez szükséges 1,5 - 3 kW miatt energiatakarékos megoldásnak 

mondható. 

Mivel külső és belső megjelenésében a hagyományos szaunákhoz hasonlíthatjuk, de fűtési rendszerében és 

ebből adódóan élettani hatásában jelentősen különböznek, jól kiegészíthetik egymást az egészségturizmus 

vendégcsalogató megoldásaiban. 

 

103. ábra. Finn szauna és infra kabin. Forrás: Kerex Óbuda Kft. 

5. 8.5. Bioszauna 

A bioszana, a hagyományos szauna enyhébb változata, amit kímélő fürdőnek is neveznek. Különlegessége, 

hogy 40-50 Celsius fok körüli hőmérsékletet és 20-40 százalékos páratartalom párosul az armatúrák, vagy 

száloptika megfelelő fényhatásával. Ez lehet színes fény, ahol az egyes színek váltakozását programozhatjuk is, 

vagy csillagos égbolt fényeffektus, ahol több száz fénypontból álló száloptikai egység a csillagos ég 

megnyugtató végtelenét idézi elénk. Ezt a formát választva jelentősebb idő eltöltése szükséges a kabinban, 
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mivel a színes sugarak felvétele szemünkön keresztül történik, majd hosszabb idő elteltével fejtik ki hatásukat 

az agyban. A bioszaunát éppen ezért fényszaunának is nevezhetjük. 

 

104. ábra. Bioszauna 

A színek hatását a következőképpen foglalhatjuk össze: 

• Kék: az ég és a víz színe, melyet összefüggésbe hoznak a hideggel is. A hideg lelassítja a test működését. A 

kék szín nyugtatóan, lazítóan hat idegrendszerünkre. Lelassítja a vérkeringést, ezzel visszaállítja a vérnyomást 

normál értékre. Segít az alvászavarok és a nyugtalanság leküzdésében. Hatása egyensúlyt és harmóniát 

teremt. 

• Zöld: a természet színe. Megnyugtató, egyben inspiráló is, kikapcsol és regenerál. Pozitívan hat a tüdőre, 

bőrünkre, fejfájásra, és izomgyulladásra. Hozzájárul az érzelmi állapot stabilizálásához. 

• Sárga: a nap színe, erősíti a pozitív gondolkodást, javítja az általános közérzetet, erősíti idegrendszerünket, 

enyhíti a depressziós tüneteket. Mozgásra, szellemi és fizikai aktivitásra serkent. Ellenjavallt a túl ideges, 

vagy stressz érzékeny embereknek! 

• Piros: a szerelem, szenvedély színe, a tűzzel, a meleggel hozzák összefüggésbe. A meleggel, mely a vitalitás 

színe és egyben pezsdíti a vérkeringést is. Jótékony hatással van a szívre, elősegíti az emésztést, erősíti az 

izomzatot. Erős és intenzív érzelmeket vált ki. 
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105. ábra. Fényjáték 

6. Összefoglalás 

A különleges vagy néhol különlegesnek szánt szaunák sorát még folytathatnánk. A különböző illatanyagok 

használatával vagy éppen zenei aláfestéssel és hangzatos elnevezéssel sehol máshol nem látott egyedi szauna 

„típusok‖ csábítják a vendégeket egyes vendéglátóhelyeken. 

Természetes, hogy a régi idők szauna típusai, akár nosztalgiából is élményt nyújthatnak a használók számára. 

Kétségtelen, hogy a hagyományos vagy finn szauna legnagyobb konkurense az infra kabin. Mivel azonban mind 

hatásmechanizmusában, mind kialakításában jelentős eltérések mutatkoznak célszerű mindkettő alkalmazásával 

a lehetőségeket biztosítanunk a vendégek számára. 
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9. fejezet - Gőzkabin 

A gőzkabinok is a szaunákhoz hasonló klímakabinok. Azonban míg a szaunákban jellemzően száraz és forró a 

levegő, addig a gőzkabinokban nedves, gyakorlatilag 100% relatív páratartalmú és „csak‖ 45-50°C-os. 

Népszerűségben szinte utoléri már a szaunákat, megjelenésében pedig a fürdők legimpozánsabb részeinek 

tekinthetjük. Ebben a tanulási egységben a hagyományos gőzkabinon kívül bemutatjuk az orosz és ír változatok 

sajátságait. 

1. 9.1. A gőzfürdő hatása 

A gőzkabin levegőjének felmelegítése kabinba vezetett 100°C-os gőz bevezetésével történik. A 100°C-os gőzt a 

kabin közelében elhelyezett gőzgenerátor szolgáltatja. A gőz a kabinokat 20-25 perc alatt melegíti fel a kíván 

45-50°C-os hőmérsékletre. 

A gőzfürdőbe lépők rövid idő alatt erősen izzadni kezdenek. A magas páratartalom miatt azonban az izzadság 

nem tud elpárologni a bőrfelületről, nem tudja hűteni szervezetünket, hőtorlódás lép fel, 8-10 perc után 

bőrfelületünk 40-42°C-ra melegszik. A gőzfürdőben felhevült testet langyos, majd hűs fürdőben fokozatosan 

kell lehűteni, majd legalább 30 perc pihenésnek kell követnie. 

 

106. ábra. Gőzfürdő. Forrás: Hotel Caramell – Kerex Óbuda Kft. 

A gőzfürdőzés a megfelelő hőmérséklet és tartózkodási idő esetén nagyon élvezetes, az egészségünkre is nagyon 

kedvező, relaxáló hatást gyakorol. A gőz megfelelő használat esetén e mellett a télen gyakran előforduló légúti 

betegségek - torokfájás, köhögés, megfázás - kezelésére is kiválóan alkalmas, de a reumás panaszok is 

enyhíthetőek vele. A magas páratartalomnak és hőmérsékletnek köszönhetően a gőzfürdő tüdőasztma, 

hörghurut, felső légúti hurut, köhögés, rekedtség, torokfájás, idült reumatikus panaszok és ízületi fájdalmak, 

ízületi merevség enyhítésében is hatásos. Emellett az alvászavarokkal küszködők számára is ajánlott, csökkenti 
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az izomfeszültséget és természetesen a hirtelen hőmérséklet-változásokkal szembeni érzékenységet, vagyis 

megelőzhetjük vele a tavaszi, őszi megfázást is. 

A gőzfürdő egyik legnagyobb előnye a bőrre gyakorolt pozitív hatása, amelyet elsősorban a nők értékelnek 

nagyra. Javítja a bőr vérellátását, kiváló a száraz, repedezett bőrre. A nedves, meleg levegő ugyanis serkenti a 

vérkeringést a bőr alatti erekben, hatékonyan tisztítja a bőrt és kitágítja a pórusokat. Az elhalt hámréteg és a 

szennyeződések aztán könnyedén eltávoznak egy kis dörzsöléssel. Mindezek hatására gőzfürdőzés után a bőrt 

puhának, selymesen simának és tisztának érezzük. 

2. 9.2. A gőzkabin kialakítása 

A gőzkabin építőanyaga alapvetően eltér a szauna kabinok esetében alkalmazott anyagoktól. A nagyon magas 

páratartalom, a falakon és mennyezeten gyöngyöző víz különleges építészeti eljárásokat követel, a fa mint 

építőanyag szóba sem jöhet. A gőzkabinok legegyszerűbben előre gyártott műanyag (akril) panelekből állíthatók 

össze. 

 

107. ábra. Akril gőzkabin. Forrás: SAWO 

Az akril panelekből összeállított kabinok méretei bizonyos keretek között kötöttek, a beruházás fajlagos 

költségei is elég magasak, ráadásul a látvány szempontok sem tudnak érvényesülni. Jobban elterjedt a kabinok 

hagyományos építőanyagból (tégla, ytong) történő kialakítása a vízmedencék esetében is alkalmazott 

rétegrendekkel kialakított kerámia vagy üvegmozaik burkolattal. Energetikai szempontból a téglafalazatnál jobb 

megoldást jelent a poliuretán szigetelőpanelekből (pl. wedi lemez) épített falszerkezet. A kerámia és mozaik 

burkolatok gazdag belsőépítészeti szín és formavilágot biztosítanak az építők számára, lehetővé téve, hogy a 

wellness világ gyöngyszemévé tegyék a gőzkabint. 

 

108. ábra. Kerámia és mozaik burkolatú gőzkabin. Forrás: Hotel Villa Medici - Kerex-Óbuda Kft. 
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A gőzkabinok méretének meghatározásakor a szauna kabinoknál alkalmazott elveket követjük. Ez alapján a 

minimális méret 3-4m2. 12-15m2-nél nagyobb kabinok kialakítása általában nem célszerű, inkább több kisebb 

kabin kialakítása javasolható. A nagyobb kabinokban a lépcsőzetes ülőpad kialakítás alkalmazható, a vendégek 

szervezetük teherbírásának megfelelően tudnak elhelyezkedni. A gőzkabinban ülő helyzetben helyezkednek el a 

vendégek. Emiatt kizárólag ülőhelyek kialakítására kell törekednünk. Az ülőhelyek (padok) kényelmes 

magassága 45 cm, az ülőpad felület 45 cm széles Az ülőhelyek készülhetnek a kabin falszerkezeténél 

alkalmazott anyagokból, és a falszerkezetnél alkalmazott rétegrendekkel, esetleg terméskőből, vagy műkőből. 

 

109. ábra. Gőzkabin terv és a megvalósítási folyamat. Forrás Kerex Óbuda Kft. 

A gőzkabinokban kialakított ülőhelyeket el lehet látni beépített fűtéssel, kellemesebbé téve a padokon az 

időtöltést. A hosszabb ideje üzemelő kabinokban a falak és a padok egy idő után felmelegszenek, a padfűtés 

üzemeltetése ilyenkor már nem szükséges. A padfűtés teljesítményigénye 100-200W/m2. 

 

110. ábra. Elektromos padfűtés kialakítása 

A gőzkabinok padfelületein elkerülhetetlen a kondenzálódó vízgőz és izzadság keverékének jelenléte, ami 

higiéniás veszélyeket rejt. Ezért biztosítani kell a kabin belsejében egy (hideg vizes) vízcsapot tömlővel, 

amellyel használat előtt és után a vendégek leöblíthetik a padfelületeket. Ilyen kialakítás látható a 111. ábrán is. 

A gőzkabin mennyezetén nem célszerű vízszintes sík felületet képezni, mert a kicsapódó vízgőz lecsepeg a 

mennyezetről, ami kellemetlenül érintheti a benntartózkodókat. Boltíves, vagy ferde (min: 15° fokos szögű) 

mennyezet esetén a kondenzvíz el tud folyni a falak irányába. 
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111. ábra. Gőzkabin mennyezete íves kialakítású 

A gőzkabinok egyik speciális eleme az edzett üvegajtó. Az edzett üveg elviseli a nagy hőmérséklet 

különbségeket, illetve a folyamatos párát. Az ajtó alatt 2-3cm-es légrés van, amely biztosítja a friss levegő 

bejutását a kabinba. A gőzkabinok másik speciális és nélkülözhetetlen eleme az elszívó ventilátor, amelynek 

közvetlenül a szabadba kell fújnia a gőzkabinból elszívott levegőt. A ventillátorral szabályozhatjuk a 

gőztermelés intenzitását, mert a gőz által felfűtött kabinba mindaddig nem kerül friss gőz, amíg a kabin kissé le 

nem hűl. A kabint gyorsan hűthetjük, ha a ventillátorral kiszívjuk a meleg levegő bizonyos részét. Az elszívott 

levegő nagyon párás, amit, ha a légtechnikai rendszerbe vezetnénk a csövekben jelentős mennyiségű víz 

kondenzálódását okozhatja, ami korróziós tüneteket, és egyéb meghibásodásokat eredményezhet. 

 

112. ábra. Gőzkabin ajtó 

A gőzkabin padlójába lefolyó beépítése szükséges a kondenzvizek hatékony elvezetésére. 
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Az építészeti attrakciók mellett különös hangsúlyt kapnak a fények is, hiszen a sejtelmes fények a sűrű gőzben 

különleges élményt nyújtanak. A fényforrások kiválasztásakor nem szabad elfelejteni, hogy a magas 

páratartalom miatt normál 230V feszültséggel üzemelő fényforrások a kabinba nem telepíthetők. Alacsony 

feszültségű (24V), vagy LED világítás építhető be, illetve üvegszál optikás rendszerek alkalmazhatók, amely 

esetben a fényforrás a kabinon kívül kerül telepítésre. A LED fényforrások lehetnek pontszerű fények, vagy 

világító szalagok egy vagy több színben. Az üvegszáloptikás rendszerek lehetővé teszik, hogy akár több száz 

tűhegynyi fénypontot hozzunk létre, a csillagos égboltot idézve, miközben a fénypontok színe egyszerre változni 

képes. 

 

113. ábra. Hagyományos gőzkabin világítás 

A fények mellett az illatok is fontos jellemzői a gőzkabinoknak. Illatadagolás nélkül tulajdonképpen nem is 

szabad gőzkabint kialakítani, ugyanis az illattalan gőznek kissé kellemetlen „mosókonyha‖ szaga van. Az 

illatokat a gőzgenerátorból kiszabaduló gőzbe injektálják, és a gőzzel elkeveredve jutnak a kabin helyiségbe. A 

gőzbefúvók helyzete kulcsfontosságú a kabin használhatósága és biztonsága szempontjából. A forró gőz égési 

sérüléseket okozhat, ha közvetlenül a bőrfelületre jut. Ezért általában a gőzbefúvókat az ülőhelyektől távol 

helyezik el, célszerűen valamilyen látványos elem (pl. falikút, kemence jellegű építmény stb.) védelmében. A 

gőzgenerátor és a gőzbefúvók közötti gőzvezetékek kiépítésénél ügyelni kell arra, hogy a csőben képződő 

kondenzvíz ne képezhessen vízdugót, mert az prüszkölő hanghatások eredményez. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a 

gőzvezeték folyamatosan lejt a gőzbefúvók irányába, vagy ha másképp nem megoldható a gőzgenerátor 

irányába. 

 

114. ábra. Padalatti és rejtett gőzbevezetés 

A különböző méretű gőzkabinok energiaigénye a következő táblázat szerint tervezhető 

7. táblázat. Gőzkabinok energiaigénye 

 

A gőzkabin gépészeti berendezéseit a kabinon kívül kell elhelyezni, mintegy 1-2m2 alapterületen. A 

gőzfejlesztés során a vízben oldott ásványok visszamaradnak a gőzgenerátorban, és jelentősen csökkentik a 
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gőzgenerátor alkatrészeinek élettartamát. Emiatt alapvető követelmény, hogy a gőzgenerátorokat teljesen 

lágyított vízzel (0-3nK) lássuk el, ami hagyományos ioncserés vízlágyító készülék beépítését írja elő a betápvíz 

vezetékébe. A vízlágyító készüléket általában szintén a gépészeti térben helyezik el. Az épület vízellátására is 

gyakran építenek be vízlágyító készüléket, de ezek többnyire 5-8nK keménységű vizet bocsátanak ki, tehát az 

így kezelt víz keménysége a gőzgenerátor számára nem megfelelő. 

 

115. ábra. Gőzgenerátor 

Léteznek ún. fogyóelektródás gőzgenerátorok is, amelyeket határozottan tilos lágyított vízzel ellátni. Működési 

elvük a víz elektromos vezetőképességén alapul. A berendezésben egy víztartály van, amelybe elektródák 

vannak beépítve. Ha az elektródák vízbe merülnek, az elektródák között áram folyik, amely felforralja az 

elektródák között a vizet. A keletkező vízgőz mennyisége függ az áram erősségétől, a vízbe merülő elektródák 

felületének nagyságától és a víz elektromos vezetőképességtől. A víz vezetőképessége az oldott ásványanyag 

tartalommal változik. A berendezések a „normál‖ ivóvíz paramétereire lettek optimalizálva. Ez azt jelenti, hogy 

az ideális betápvíz vezetőképessége 200-500µS/cm. A lágyított víz vezetőképessége általában magasabb az 

optimálisnál, ami nagyobb áramot jelent, és az elektródák fokozott elhasználódását eredményezi. A gőztermelés 

során az ásványi anyagok visszamaradnak a tartályban, első lépésben növelik a víz ásványanyag 

koncentrációját, egyúttal csökkentve a víz vezetőképességét, illetve a keletkező gőz mennyiségét. Második 

lépésben az ásványi anyagok kicsapódásával kell számolnunk, azaz a kivált ásványi anyagok iszapot képeznek a 

tartályban. Az iszap gyakori elvezetése, a víztartály rendszeres tisztítása, az elhasználódott (elfogyott) 

elektródák időszakos cseréje szigorú kritériuma a megfelelő működésnek. 
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116. ábra. Gőzkabin gépészet asztalban, sarokban vagy egy ablakban. 

3. 9.3. Orosz- és Ír-fürdő 

A banja, az orosz gőzszauna. A gőzfürdőt már a régi görögök is használták, ám mai hagyományait inkább az 

orosz „banja‖ teremtette meg. Az orosz szaunában a levegőt 60 °C-ra hevítik, és a finn szaunázással ellentétben 

állandóan locsolják. Így nedves, trópusi klímához hasonló levegő alakul ki. Régebben a hevítésre kőből épített 

kályha szolgált, mely a külön erre a célra fából épített és agyaggal tapasztott, alacsony helyiség közepén állt. 

 

117. ábra. Banja. Forrás: www.spatrendmagazin.hu  

http://www.spatrendmagazin.hu/
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Egyes források szerint egyszerűen a közfürdők szaunáira volt jellemző gőzfürdő, amely orosz eredetű, ezért 

nevezik így:„banja‖, „banka‖ vagy „bonja‖. Ezt támasztja alá a 45 C°-os levegő hőmérséklet és 100 %-os relatív 

páratartalom. A levegő tehát a gőzfürdőben olyan páradús, hogy azonnal újból lebegő vízcseppekké alakulnak 

át. 

A banját azonban megkülönbözteti a gőzfürdőtől, hogy benne aktív élet folyik. A szaunázók egy csokor 

nyírfavesszővel enyhén ütögetik a testüket, segítve ezzel az izzadást, a hidegtől merev izmok fellazítását és a 

bőr hámlasztását, tisztulását. Az alapos izzadást követően itt is a jeges vízben való megmártózás következhet. 

A finn szaunához hasonlóan a banja is segíti szervezetünket a salaktalanításban, hatékony immunerősítő és 

érregeneráló hatású, meghűléses betegségekkel szembeni gyógyhatása – inhalációs hatásmechanizmusa révén – 

azonban jobb. Aromaterápiára is alkalmas, így lazító, nyugtató, stresszoldó hatású. A gőznek köszönhetően 

kitágulnak, tisztulnak a pórusok, fokozódik a faggyúmirigyek kiválasztása, élénkebbé válik a vérkeringés, az 

izmok ellazulnak, a légutak nyálkahártyájának hurutja is oldódik. Könnyebb elviselni, mint a száraz, forró 

szaunát. 

A gőzkabin Ír változata is terjed, amelyet ennek megfelelően Ír-fürdőnek neveznek. Ennél a változatnál 

magasabb a levegő hőmérséklet 50-55 C°, és alacsonyabb a relatív páratartalom 90%. 

4. Összefoglalás 

A gőzkabinok létrehozása – legyen ez a hagyományos, az orosz vagy éppen az ír változat – átgondolt tervezést 

igényel, mind épületgépészeti mind belsőépítészeti szempontból. A gőzkabinok üzemeltetése viszonylag 

jelentős energiafogyasztással jár, tehát a vendégek várható létszámának precíz felmérése, és ez alapján a kabin 

méretének meghatározása kulcsfontosságú a gazdaságos üzem szempontjából. 
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10. fejezet - Meleg és hideg 
légkamrák 

A fürdőkultúra eredetét az ókori Római Birodalom idejére teszik, habár már a görög kultúra virágzása idején is 

léteztek közfürdők. 2000 évvel ezelőtt Rómában kb. 170 nyilvános fürdőhely létezett. A „Thermae‖-k a higiénia 

és a testedzés mellett mindenekelőtt a közösségi élet legfontosabb színterei közé tartoztak. A római 

fürdőkomplexumokban hagyományosan a következő fürdőhelyiségek találhatóak meg: tepidarium, caldarium, 

és a frigidarium. 

A középkori muszlim világban azután - építészetileg számos megoldást a Bizánci birodalomban megismert 

római thermákból merítve - a fürdőkultúra tovább fejlődött, némileg átalakult. A muszlim hívők mindegyikének 

állandó kötelessége volt a (rituális) mosakodás. A szépség, a tisztaság, illetve maga az egészség hozzátartozott a 

harmonikus életvitelhez, mindez a világ teljességéről való muszlim gondolkodás része volt. A lakóházakon belül 

található fürdők mellett nagy számban elterjedtek és óriási népszerűségre tettek szert a közfürdők (arab nevükön 

hammámok). A hammamok forrásai és a szökőkutak, a szemet gyönyörködtető vízmedencék legalább annyira 

szolgálták a hívők lelkének, mint testének a felüdülését. A hammamokban elhagyták a hideg csarnokot 

(frigidarium), kibővítették az öltöző helyiségeket, a nemeket pedig szigorúan elkülönítették egymástól. A 

tepidarium, caldarium funkcióit megtartották, és bővítették a komplexumot masszírozó helyiségekkel, 

amelyekben meleg fekvőpadokat alakítottak ki a vendégek számára. 

Napjainkban a wellness világában egy-egy új objektum tervezésekor a korabeli elnevezések mind gyakrabban 

tűnnek fel, de a kialakításban nyilvánvalóan mellőzve azt a harmóniát, ami jellemezte a régi korok 

fürdőkultúráját. A legtöbb esetben a különböző vizes fürdők és légfürdők kusza kavalkádja jelenik meg a 

tervasztalokon, és az is többnyire tisztázásra szorul, hogy az elnevezések mögött pontosan ki milyen műszaki 

specifikációjú objektumot ért. 

Ebben a fejezetben azokat a fürdőhelyiségeket tekintjük át, amelyek hagyománya az ókorba nyúlik vissza. 

1. 10.1. Tepidarium 

A római fürdők egyik jellegzetes helyisége, az elnevezés meleg (tepidus) fürdőhelyiséget jelöl. A rómaiak 

idejében a tepidarium központi helyzetet foglalt el a fürdő komplexumban, ebből a helyiségből nyílt a többi 

sokféle forró (caldarium) és hideg (frigidarium) fürdőhelyiség, illetve ehhez kapcsolódtak az öltöző helyiségek. 

Építészeti szempontból a tepidariumokra jellemző volt, hogy a leggazdagabban díszített, viszonylag nagyméretű 

helyiségek voltak. A fürdőzés rituáléja ebben a helyiségben kezdődött és itt ért véget. A tepidarium padlóját, 

falait fűtötték jellemzően meleg vízzel, melyet rejtett módon vezettek a padló alatt, falak mögött. Ezek a 

rendszerek voltak az első ismert központi fűtés megoldások. A padlók, fekvőhelyek hőmérséklete 35-40°C.volt, 

a padlóból, fekvőhelyekről sugárzó hővel való közvetlen testi kontaktus pedig segítette a fürdőzőket az 

ellazulásban. 

 

118. ábra. Római kori tepidarium. Forrás wikipédia 
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119. ábra. Mai tepidárium. Forrás: Hotel Caramell – Kerex Óbuda Kft. 

Tepidarium létrehozása a mai technológiákkal nem jelent túl nagy kihívást, hiszen a padlófűtés, falfűtés 

berendezéseivel a temperált felületeket biztosítani tudjuk. Nincs külön kiszolgálóhelyiségre szükség, „csupán‖ a 

fűtésrendszer átgondolt tervezésére és kivitelezésére kell ügyelnünk. A tepidarium energiaigénye 50-150W 

légköbméterenként. A helyiség kialakítása a belsőépítészek számára jelent igazán kihívást, hiszen a 

hagyományok szerint a díszítés, nemes anyagok felhasználása és ügyes kombinációja leginkább erre a 

helyiségre jellemző. 

2. 10.2. Caldarium 

A római fürdők legforróbb helyisége volt a caldarium. A padlózat alá rejtett forróvizes medence fűtötte a 

helyiséget. A teremben nagyon magas páratartalom (gőz), és magas hőmérséklet uralkodott, tulajdonképpen ez 

volt a korabeli gőzkabin. A fürdőzők a kabinban izzadás közben olíva olajjal kenegethették magukat. 

A caldariumot mai értelmezésben a gőzkabinok, szaunák és tepidarium között kategorizáljuk, ami azt jelenti, 

hogy a helyiség klimatikus jellemzői (hőmérséklet és relatív páratartalom) már izzadásra késztetik 

szervezetünket, de sokkal kíméletesebb módon, mint a szaunák, vagy gőzkabinok esetében. 

 

120. ábra. Római kori caldarium 
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121. ábra. Mai caldarium 

Bizonyos esetekben csupán a felületek fűtéséről van szó a caldariumban, máskor a gőzkabinok technológiáját 

alapul véve, gőzzel is fűtik a helyiséget. A caldariumban jellemzően 40-45°C a hőmérséklet, a relatív 

páratartalom pedig 80-100%. Mindehhez légköbméterenként kb. 200-700W fűtőteljesítményre van szükség. 

Csupán a felületek fűtése esetén nincs szükség kiszolgáló helyiségre, gépészeti szempontból ebben az esetben is 

a fűtésrendszer megalkotása jelenti a fő feladatot. Abban az esetben, ha gőzzel is fűtjük a helyiséget, a 

gőzkabinoknál is alkalmazott műszaki megoldásokra van szükség, tehát szükséges kiszolgálóhelyiséget 

biztosítani. (1-2m2) 

3. 10.3. Frigidarium 

A római fürdőkomplexumokban a fürdővendégek a meleg fürdők (caldarium) után a fürdő rituálét a 

frigidariumban folytatták. A frigidarium egy olyan hideg levegőjű helyiség volt, amelyben egy kisebb vagy 

nagyobb méretű hideg vizes merülőmedencét is kialakítottak. 

 

122. ábra. Római kori frigidarium 

A mai frigidariumok a hidegebb levegőt szellőztetéssel, hideg vizes zuhanyokkal, Kneipp-medencével vagy 

jégkása folyamatos készítésével biztosítják. 
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123. ábra. Mai frigidarium. Forrás: Hotel Posta Zirm, Olaszország 

Tulajdonképpen frigidariumnak nevezhető a II. témakör 5. tanulási egységében bemutatott hidegvizű merülő 

medence is, de egyre több helyen külön helyiséget alakítanak ki a „hideg szobának‖. Ez az alacsony 

hőmérsékletű, 3-10 fokos kabin kevésbé drasztikus, mint a hideg vizes merülő medence, mert a felhevült testet 

lassabban és kíméletesebben frissíti fel. A modern hűtéstechnika már lehetővé teszi, hogy a vendégek a testüket 

ne csak hideg vizes medencével, vagy zuhannyal hűtsék le, hanem a hűvös levegőjű kabin használatával. Ehhez 

a hűtéstechnikából jól ismert kompresszoros hűtőgép egységeit kell felhasználni. 

4. 10.4. Frigidarium – hűtőegység 

A kompresszoros hűtőgépek „munkaközege‖ vagy hűtőközege olyan anyag, ami atmoszférikus körülmények 

között már alacsony hőmérsékleten (jóval 0°C alatt) forrásnak indul és párolog, azaz folyadék halmazállapotból 

gőzzé alakul. Az állapotváltozáshoz hőre van szükség, amelyet a környezetéből vesz fel. Ilyen hűtőközeg pl. az 

ammónia (NH3), vagy a CFC, HCFC és HFC elnevezésű közegek. Utóbbiak olyan vegyi anyagok, melyek 

összetevői a klór (C), fluor (F), szén (C) és hidrogén (H). A CFC-k és HCFC-k klórtartalmuk miatt károsítják az 

ózonréteget. A HFC gázok nem tartalmaznak klórt, így nem károsak az ózonrétegre. Mindhárom gáz elősegíti a 

globális felmelegedést, azonban a HFC gyorsabban lebomlik a légkörben, így ebben a tekintetben kevésbé káros 

a másik kettőnél. 

A hűtőközeg zárt rendszerben kering a hűtőgépben. A kompresszoros hűtőgépnek négy fő szerkezeti egysége 

van, ennek megfelelően a körfolyamat is négy állapotváltozásból tevődik össze. Az első az elpárolgás ami 

tulajdonképpen maga a hűtés, mivel a közvetítőközeg párolgása hőt von el a környezetéből. Gazdaságossági és 

főleg környezetvédelmi okok miatt a hűtőközeget vissza kell alakítani folyadékká, hogy ismét felhasználható 

legyen. E célból először kompresszió, majd kondenzáció és végül expanzió következik. 

A kompresszoros hűtőgép működését a 127. ábrán tanulmányozhatjuk. 
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124. ábra. Kompresszoros hűtőgép működési vázlata 

Az elpárologtató (1) - rendszerint egy csöves hőcserélő - végzi a hűtést, ami a közvetítő közeget (pl. levegő) 

vagy közvetlenül a hűtendő anyagot (pl. ipari víz) hűti le. A kompresszor (2) végzi a hűtőközeg gőzeinek ez 

elpárologtatóból való elszívását, majd térfogatuk összenyomásával (kompressziójával) hőmérsékletük emelését, 

végezetül a kondenzátorba való benyomását. A kondenzátor (3) lényegében az elpárologtatóhoz hasonló 

hőcserélő, ahol a hűtőközeg gőzeinek folyadékká való visszaalakítása történik. Ehhez az elpárologtatóban és a 

kompresszorban felvett hőt el kell vonni a hűtőközegtől, és át kell adni a környezet általbiztosított természetes 

hűtőközegnek. Ez nem más, mint a kondenzátort körülvevő levegő vagy vezetékből, kútból, esetleg más 

természetes forrásból (folyó, tó) nyert víz. A fojtó- vagy adagoló szelep (4) feladata a kondenzátorban 

visszaalakított, de még meleg hűtőfolyadék visszahűtése az elpárologtatóban megkövetelt alacsony 

hőmérsékletre. Ez lényegében a kompresszió ellentett műveletével, az expanzióval, azaz a nyomáscsökkentéssel 

megy végbe. A fojtószelep egyben szabályozza az elpárologtatóba beadagolt hűtőközeg mennyiségét is. 

Kompresszoros hűtőgépen kívül a gyakorlatban alkalmaznak abszorpciós és gőzsugár hűtőgépeket is. 

Magyarországon az egészségturizmus szolgálatában a hűtőegységek még nem terjedtek el, a klímatechnikában 

illetve élelmiszeripari megoldásokra viszont számos megoldást találhatunk a hűtőkompresszorok alkalmazására. 
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125. ábra. Hűtőkompresszor 

5. 10.5. Frigidarium kialakítása 

A kamrák kialakítása teljesen egyedi lehet, de mindenképp javasoljuk a hőszigetelő panelek használatát. Így a 

megfelelő hőszigetelés és energia megtakarítás hosszú távon is biztosítható. 

A szigetelő oldalfalakat és mennyezetet később a belsőépítész tetszés szerint burkolhatja, a frigidárium kívánt 

vizuális megjelenésének megfelelően. A belső burkolás lehet műgyantás, plasztik hatású, mozaikcsempés stb. A 

belsőépítésznek külön figyelmet kell fordítani az elpárologtató berendezés megfelelő elrejtésére, hogy az ne egy 

környezetidegen tárgyként jelenjen meg. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy lehetőség van az elpárologtató 

egység kamrán kívüli kialakítására, amely légcsatorna segítségével fújja a hideg levegőt a frigidárium belső 

terébe. 

A frigidárium hasznos kiegészítője – néhány esetben helyettesítője - a jégkása készítő berendezés, amely a 

kamra mennyezetére szerelve folyamatosan hullatja alá a hideg jégkását. A vendégek így a testükre hulló 

jégkása záporral hűthetik le magukat. 

 

126. ábra. Jégkása berendezés. Forrás: Hotel Szarvaskút 

A jégkása készítő gép a hűtőkamrán kívül kerül felszerelésre (mennyezetre vagy oldalfalra) és folyamatos 

hálózati ivóvíz ellátásra van szüksége. Fontos megjegyezni, hogy a jégkamrát a tervezés során úgy kell 

elhelyezni, hogy a beépített gépészet (aggregát, elpárologtató, jégkása gép) utólagosan könnyen hozzáférhető 

legyen, és ne okozzon gondot a rendszeres karbantartása, szervízelhetősége. 

A belső világításhoz javasolt LED fényforrások beépítése a mennyezetbe, amelyek akár változó színűek is 

lehetnek. A javasolt megvilágítási színhőmérséklet a kékes színárnyalat, amely fokozza a hidegérzetet. 

6. 10.6. Hókabin, jégbarlang 

Az északi népek szauna kultúrája szerint a forró légfürdő után a szabadban (havon) tartózkodtak egy ideig. A 

korábbi korokban erre csak olyan helyeken volt mód, ahol természetes módon volt hó, mesterségesen lehetetlen 

volt megvalósítani a havas terepet. Napjainkban rendelkezésre állnak azok a technológiák, amelyekkel 

mesterséges módon havat tudunk előállítani akár egy helyiségben is, tehát tulajdonképpen akárhol, akármilyen 

évszakban vendégeinknek biztosítani tudjuk az eredetihez hasonló élményt. 

A hókabinban, jégbarlangban a hőmérséklet 0 - -3°C. A fagypont alatti hőmérséklet biztosítja a hó és jég 

megmaradását. Hagyományos építőanyagok alkalmazása nem jellemző a hókabinok és jégbarlangok esetében, 

leginkább erre a célra előregyártott panelekből építik a kabint, ugyanis a hő- és vízszigetelés speciális igényeket 

támaszt. A falszerkezet kialakításakor ugyanis a párazárást nem az általában megszokottak szerint a belső 

oldalon kell kialakítani, hanem a falszerkezet külső oldalán. A kabin körül szellőztetett légrést kell hagyni a 
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párakicsapódás elkerülése érdekében. A kabin bejáratát zsiliprendszerben kell kialakítani, azaz a kabin bejárata 

elé egy kisebb zárt előteret kell képezni. Az előtér külső ajtaja, valamint a hókabin ajtaja nem lehet egyidejűleg 

nyitva, elkerülendő a belépés és kilépés ideje alatti nagymértékű levegőcserét, amely nagymértékben 

megnövelné a kabin amúgy sem csekély energiafogyasztását. 

 

127. ábra. Hókabin 

A levegő hűtését, valamint a havat termelő berendezést, ventillátorokat, biztonsági berendezéseket a kabin 

közelében elhelyezett kiszolgálóhelyiségbe kell telepíteni. A berendezések helyigénye és energia igénye a 

következő táblázat szerint tervezhető: 

8. táblázat 

 

A hulladékhő hasznosítása magától értetődő. Mivel a hókabinok szinte kizárólag olyan wellness központokban 

vannak, ahol energiafaló medencék, és egyéb wellness helyiségek találhatók, vétek lenne ezt a jelentős 

hőenergiát veszni hagyni. A medencék és egyéb wellness helyiség fűtési rendszerébe beleintegrálhatóak azok a 

berendezések (hőcserélők, szelepek, szigetelt csővezetékek stb.) amelyek lehetővé teszik a hótechnika 

hulladékhőjének hasznosítását a medence vagy egyéb helyiség fűtésére. 
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128. ábra. Hókabin. Forrás: www.innovag.de 

A hó termelése szakaszos üzemben folyik. Ez azt jelenti, hogy kb. 3 óra üzem után a hótermelés leáll, és egy kb. 

30 perces leolvasztási program indul el, annak érdekében, hogy a kabinban a hó mennyisége ne növekedjen meg 

túlságosan. Természetes a hótermelést célszerű a vendégforgalom idejére korlátozni. 

 

129. ábra. Hókabin gépészeti elrendezés 

7. Összefoglalás 

Az ókori és középkori fürdőkultúra filozófiája nagymértékben egybecseng a mai wellness filozófiájával. A 

wellness szolgáltatást nyújtók ezért szívesen illetik a különböző fürdő helyiségeiket a régi elnevezésekkel. A 

különböző kultúrákból származó objektumok keverékében azonban nyilvánvalóan nincs mód arra, hogy 

valamely kultúra rituális fürdőzés élményét közvetítsük. Így a fürdőzővendégek a különböző helyiségeket 

ötletszerűen veszik igénybe. Ha igazán különleges és egyedi szolgáltatásra törekszünk a wellness 

szolgáltatásaink kialakítása során, érdemes valamely kultúra legfontosabb jellemzőit szem előtt tartani mind a 

megjelenés, mind a szolgáltatások összessége tekintetében. 

http://www.innovag.de/
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11. fejezet - Inhalációs és egyéb 
kabinok 

A légfürdők előzőekben tárgyalt típusait másképpen klímakabinoknak is nevezhetjük, hiszen a kabinok jellemző 

paraméterei a léghőmérséklet és a levegő relatív páratartalma, azaz a kabin klímája. Ebben a fejezetben a 

légfürdők azon fajtáit tárgyaljuk, amelyeknél a kabin levegőjének klimatikus jellemzői nem térnek el jelentősen 

az átlagos termek paramétereitől, ugyanakkor a helyiség levegőjének kémiai összetételét illetően jelentős 

különbségek vannak. 

A kabin levegőjébe folyékony vagy szilárd részecskéket juttatunk, amely belélegezve jut az ember szervezetébe, 

ezt az eljárást nevezik inhalációnak, vagy aeroszol-terápiának. 

1. 11.1. Sókabin – inhalációs kabin 

„Az ember arany nélkül tud élni, de só nélkül nem‖ - A só az az anyag, amely a víz mellett egyedülálló helyet 

foglal el az emberi anyagcsere folyamatokban. Évszázadokkal ezelőtt felismerték eleink, hogy a sós levegő 

jótékonyan hat a légúti betegségekben szenvedőkre, illetve azt, hogy a tengerpartokon, tengeren élők, 

sóbányákban dolgozók erőteljes légzőszervi egészségnek örvendenek. Ennek egyenes következménye lett, hogy 

a sós levegőn való tartózkodást terápiaként alkalmazták. 

 

130. ábra. Parajdi sóbarlang 

A konyhasó és egyéb halogén elemek alkotta sók (bromid, jodid) terápiás alkalmazását haloterápiának 

nevezzük. A terápia természetes helyszínei nehezen elérhetők a legtöbb ember számára, így a rendelkezésre álló 

technológiák alkalmazásával gyorsan elterjedtek és terjednek a könnyen elérhető mesterséges haloterápiás 

helyiségek. A haloterápia célját szolgáló teremben a levegő kliamatikus jellemzői megegyeznek a normál szobai 

levegő jellemzőivel. Az egyedüli lényeges különbség, hogy a sószoba levegője sórészecskékkel dúsított. A 

dúsításra többféle megoldás létezik, a különböző eljárások során eltérő sókoncentrációt érhetünk el a 

helyiségben. 

Minden szilárd anyag, így a kristályos só is folyamatosan szublimál (párolog). Ha ez zárt térben (szobában, 

barlangban stb.) történik, a levegőben lévő só koncentrációja 0,5-1mg/m3-re nő. Ilyenkor a szilárd kristályból 

kilépő sómolekulák a levegőben lévő vízrészecskékhez kapcsolódnak, abban feloldódnak. A párolgó só 

javarésze így vízhez kötve van jelen a levegőben. A levegő páratartalma alapvetően befolyásolja a helyiség 

levegőjében oldható só mennyiségét. A magasabb páratartalmú levegő több sórészecskét tud magában tartani. A 

természetes terápiák helyszínéül szolgáló sóbányák üregeiben a relatív páratartalom többnyire a közérzetünk 

számára ideális 45-55%, a hőmérséklet pedig egyenletes 13-18°C. Ezeket a klimatikus viszonyokat próbálják 

követni a mesterségesen kialakított haloterápiás helyiségekben is, oly módon, hogy a helyiségbe minél nagyobb 
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mennyiségben helyeznek el bányászott vagy mesterségesen előállított sókristály tömböket. A helyiségben a 

sókoncentráció növelése a sótömbök párolgó felületének növelésével érhető el. Ennek egyik legkézenfekvőbb 

módja, hogy a sótömbökből alakítjuk ki a helyiség falburkolatait. 

 

131. ábra. Sótömbök 

A sókristály tömbök burkolatként történő alkalmazása a sókristály színének, átlátszóságának, 

szennyezettségének köszönhetően számos belsőépítészeti attrakció lehetőségét rejti magában. A sóburkolat 

mögé helyezett fényforrásokkal nagyon hangulatos, meghitt környezet alakítható ki. 

 

132. ábra. Sókabin belső rejtett világítással, sótéglából. Forrás: Óbudai Kristály Sóbarlang – www.sobuda.hu  

2. 11.2. Sókbinok kialakítása 

A leggyakrabban alkalmazott burkolási eljárások: 

• Vágott sótéglákból kialakított falazat (téglafalhoz hasonló kialakítás) – A levegővel érintkező aktív sófelület a 

sótégla egy, maximum két lapjára korlátozódik. A látványszempontok háttérbe szorítják a terápiás 

szempontokat. 

• Szabálytalan alakú, lehetőleg minél kisebb méretű (0,5-2 kg) sótömbök egymásra helyezése, (fa)kalodában – 

ebben az esetben a levegővel érintkező fajlagos felület lényegesen nagyobb, egységnyi tömegű sótömbbel 

magasabb sókoncentráció érhető el a levegőben. 

 

http://www.sobuda.hu/
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133. ábra. Fakalodás sófal képe. Forrás: Sókristály kft. – www.dryou.hu  

Az így kialakított szobákban, kabinokban naphosszat lehet tartózkodni, a helyiségben lévők semmilyen eltérést 

nem tapasztalnak a normál levegőhöz képest, ezért gyakori, hogy óvodai termeket, gyerekszobákat, 

hálószobákat is burkolnak részben vagy egészben sótömbökkel. A helyiség mérete tetszőleges lehet, de célszerű 

akkora termet kialakítani, hogy abban elférjenek olyan tárgyak, bútorok, amelyek segítenek abban, hogy a bent 

tartózkodók aktívan tölthessék az időt (pl: sóhomokozó, székek, asztalok, polcok stb.) Kiszolgáló helyiségre 

nincs szükség, így tulajdonképpen bármilyen helyiséget sószobává varázsolhatunk. A berendezési tárgyak 

kiválasztásakor érdemes kerülni a könnyen korrodálódó fém alapanyagú tárgyakat. 

 

134. ábra. Sóhomokozó. Forrás: Szalina Sóbarlang és Masszázs Szalon. www.szalina.hu  

A haloterápiához kapcsolódó kutatások szerint 10-20mg/m3 sókoncentráció esetén lehet a leglátványosabb 

egészségügyi eredményeket tapasztalni. Ezért elterjedtek olyan megoldások, amelyekkel a levegőben lévő 

sórészecskék számát megtöbbszörözhetjük: 

Ventilláció. A levegőben lévő só koncentrációját növelhetjük az által, ha a légmozgást serkentjük a sófelületek 

közelében, azaz valamilyen – lehetőleg rejtett - ventillációs megoldást alkalmazunk. Elérhető koncentráció: 1-

5mg/m3. Ez az érték még mindig gyakorlatilag korlátlan idejű használatot enged meg, a használók utcai ruhában 

tartózkodhatnak a helyiségben. A ventillátoros rendszer helyigénye és energiaigénye csekély (40-100W), 

kiszolgáló helyiségre nincs szükség 

Telített vizes sóoldat párologtatása. Ha a kristályos sótömböt vízbe tesszük, a sótömb egy része a vízben 

feloldódik és végső soron 26%-os telített sóoldatot kapunk. Az így létrejött sóoldatot hidegpárásítóval, vagy 

szakaszos üzemű nagynyomású porlasztókészülékkel a helyiség levegőjébe juttatjuk. Ennél az eljárásnál a 

kabinban a relatív páratartalom értéke magasabb (70-80%), valamint a sósvíz kicsapódásával kell számolnunk. 

Emiatt ez az eljárás alapvetően más célú helyiségekben (hálószoba, gyerekszoba) nem javasolt, a kabinban 

tartózkodók ruházatát illetően a fürdőruha, fürdőköpeny javasolt. Az elérhető sókoncentrátum: 5-10mg/m3. A 

terápia javasolt időtartama 40-60perc. A helyiség magas páratartalma és sótartalma miatt a helyiség 

kialakításakor speciális megoldások alkalmazása szükséges (vízszigetelés, hőszigetelés). A helyiség méretét 

nem érdemes eltúlozni, mert az üzemeltetés energia igénye, valamint anyag felhasználása a kabin méretével 

arányosan növekszik. Kiszolgálóhelyiség kialakítása nem szüksége, kivéve, ha nagyobb teljesítményű 

porlasztókészülék kerül beépítésre. Ebben az esetben 2-3m2 helyigénnyel kell számolnunk. A kabin elektromos 

energiaigénye 0,5-2kW. 

 

135. ábra. Sóoldat párásító. Forrás: Saunabau 

http://www.dryou.hu/
http://www.szalina.hu/
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Száraz aeroszol. Rendkívül finom szemcsékké őrölt só beporlasztását értjük az eljárás alatt. Így 10-20mg/m3 

sókoncentráció érhető el. Ráadásul a sórészecskék jelenetős része nem kapcsolódik vízmolekulákhoz, ezek 

mérete így kisebb, ezáltal légzőszerveink mélyebb üregeibe is eljutnak. A terápia során egyértelműen érezhető, 

hogy valamilyen különleges folyamat zajlik a tüdőnkben, valamint a szánkban határozott sós íz érezhető. A 

terápia 10-20 percig javasolt. A helyiség kialakításánál a szigetelés ebben az esetben is különösen fontos. 

Kiszolgálóhelyiség biztosítása szükséges a kabin közelében (4-8m2) ahol elhelyezésre kerülhet a levegősürítő és 

sóaprító készülék. 

 

136. ábra. Sóporlasztó. Forrás: AREC 

3. 11.3. Illatkabin 

A szag általában valamely anyagból a levegőbe jutó és a szaglóidegekre ható illó részecskék által keltett érzet. 

Az illat rendszerint illóolajokból eredő jó, kellemes szag. 

A külvilágtól kapott érzetek közül a szagok, illatok vannak a legnagyobb hatással hangulatunkra, közérzetünkre, 

tehát kézenfekvő, hogy a harmonikus léthez szükség van a kellemes illatok élményére is. Az illatanyagok 

általában növényi kivonatból készült illóolajok. A leggyakrabban alkalmazott illatok: fenyő, eukaliptusz, menta, 

citrom, narancs, levendula, zöldalma, illetve számos különböző fantázianevű fűszeres illat. 

 

137. ábra. Illat flakonok 

Szaglásunk egyik érdekessége, hogy az állandó intenzitású szagot, illatot „megszokjuk‖, és egy idő után nem 

érzékeljük. Ráadásul egyénenként igen eltérő az illatok, szagok érzékelése. Ha tehát olyan helyiséget szeretnénk 
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kialakítani, ahol az illatok kapnak központi szerepet, különös figyelmet kell fordítanunk a különböző illatok 

gazdaságos és hatékony adagolási módjának kiválasztására. 

4. 11.4. Illat anyagok adagolása 

Füstölés, párologtatás. A füstölés a kiskereskedelemben kapható, otthoni használatra tervezett füstölők, és 

gyertyák felhasználását jelenti. Az illat párologtatásakor egy kisebb edénybe néhány milliliter illatanyagot 

helyezünk el, amelyet hagyunk szabadon párologni. A párolgás intenzitása némileg növelhető, ha melegítjük az 

illatanyagot pl. teamécsessel. Az ily módon működő kabinba lépők határozottan érzik az illatot, de a 

benntartózkodás alatt folyamatosan csökken, majd néhány perc után elvész az élmény. Gyakorlatilag nincs 

semmilyen gépészetre szükség, ami helytakarékossági és energetikai szempontokból előnyös. 

Telített oldat befúvás. A nagyobb kiszerelésű illatanyagba egy kis levegőkompresszorral levegőt fújunk, amely 

átbugyborékol az illatanyagon és magával ragad illatrészecskéket. Az illatanyaggal telített levegőt ezután egy 

csővezetéken keresztül a kabinba vezetjük. Az eljárás előnye, hogy a kompresszor ki-be kapcsolásával az 

illatadagolást szakaszossá tehetjük, kiküszöbölve a megszokás okozta érzetcsökkenést. A kompresszor és az 

illatanyag tárolóedény általában a kabinon kívül kerül elhelyezésre, tehát a kabin közelében szükség van egy 

kisebb helyre (30x50x20cm – kisebb szekrény, vagy polc). A rendszer energiaigénye elhanyagolható 

mértékű.(10-40W) 

Illatanyag porlasztás. Szakaszos üzemben nagynyomású levegővel közvetlenül a kabin légterébe porlasztjuk 

az illatanyagot, hasonlóan a dezodorokhoz. Az eljárás előnye, hogy pontosan szabályozhatjuk a beporlasztott 

illatanyag mennyiségét, szintén kiküszöbölve ezáltal a megszokás okozta érzetcsökkenést. A 

porlasztókészüléket a kabin közvetlen közelében kell elhelyezni, amit figyelembe kell venni a kabin 

tervezésekor. A készülék helyigénye kb. 50x50x50cm, energiaigénye 50-200W. 

 

138. ábra. Illatpumpa gőzgenerátorhoz. Forrás: Kerex Óbuda Kft. 

Az illatkabinok önálló kialakítása általában nem jellemző. Gyakoribb megoldás, hogy a klímakabinok (szauna, 

infraszauna, gőzkabin) felszereléséhez hozzáteszik az illatadagolás berendezéseit is. A gőzkabinok esetében ez 

tulajdonképpen kötelező is, amennyiben nem akarjuk, hogy „mosókonyha‖ szaga legyen a kabinnak. A 

tepidárium, caldarium kabinokban történő tartózkodást is élvezetesebbé teszi, ha illatingerek is érik a 

„légfürdőzőt‖. 

5. 11.5. Mofetta 

Eredetileg sok szén-dioxidot tartalmazó viszonylag alacsony hőfokú vulkáni gázfeltörés jelenségét nevezték 

mofettának. Elnevezése a latin „mephitis‖ („bűzös kipárolgás‖) szóból származik. A száraz mofetták gázt, a 

nedves mofetták szénsavas vizet (savanyúvizet) adnak. Ez utóbbival a gyógyászati medencéknél már 

találkozhattunk. 
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A mintegy 1000 m mélységből feltörő nagy szén-dioxid tartalmú gáz hatásos a verőérbetegségek (különböző 

eredetű és súlyosságú alsó végtagi érszűkületek), cukorbetegség érszövődményei, magas vérnyomás, különféle 

reumatikus betegségek, és számos más betegség és panasz kezelésében. 

A széndioxid nehezebb a levegő gázkeverékénél, így a légtér nyugalmi állapotában a széndioxid a helyiség 

padlója felé igyekszik, míg a levegőt felfelé szorítja a felsőbb rétegekbe. Így kialakulhat a helyiségben egy 

rétegzett gázkeverék, ahol alul (biztonságosan max. 70-80 cm rétegvastagságban) széndioxid van, felette pedig 

normál levegő. A széndioxid belégzése életveszélyes (lásd borospincék) ezért nagyon körültekintően, 

folyamatos orvosi felügyelet mellett szabad a mofettában tartózkodni. Egy-egy kezelés 20-30 percig tart, a 

terápia eredménye többszöri kezelés után válik érzékelhetővé. 

 

139. ábra. Mofetta kívülről és a lángpróba, Sugasfürdő 

Valójában minden technikai feltétel adott, hogy biztonságos mofetta kabint alakítsunk ki, de ezek mostanáig 

nem terjedtek el a wellness világában. Magyarországon, Mátraderecskén a Széndioxid Gyógygázfürdőben 

működik mofetta, de természetes mofettákból a környező országokban és Erdélyben több is található (pl. torjai 

Büdös-Barlang, Sugásfürdő (Sepsiszentgyörgy). 

Mofetta kialakítása esetén mindenképpen szükséges kiszolgáló helyiség a kabin közelében, ahol a széndioxidot 

biztosító berendezés és szellőztető berendezések elhelyezhetők (4-8m2). Energiaigény nem számottevő (40-

300W) 

 

140. ábra. Mátraderecske mofetta. Forrás:Mátraderecskei Széndioxid Gyógygázfürrdő. http://www.mofetta.eu/  

6. 11.6. Fény és hang kabinok 

A fények hangulatunkra való hatása közismert. A fénykabinokban színes fényforrások vannak elhelyezve. A 

színek program szerint váltakoznak. A fénykabinok, hasonlóan az illatkabinokhoz, ritkán jelennek meg önálló 

egységként, jellemzőbb, hogy szaunákat, infraszaunákat, tepidariumokat, caldariumokat látnak el a fényterápia 

készülékeivel, fényforrásaival. Korábban elsősorban színes izzókat és fénycsöveket használtak, napjainkban a 

LED-es és üvegszáloptikás rendszerek vannak terjedőben. 

http://www.mofetta.eu/
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141. ábra. Csillagos égbolt világítás. Forrás: Saunabau 

A külvilágtól kapott ingerek közül a hanghatásokkal nem foglalkoztunk még. A harmonikus életérzéshez, 

ellazuláshoz a kellemes, nyugtató zenére is szükségünk lehet. Célszerű tehát minden, a témakörben említett 

wellness helyiségben biztosítani a halk zenehallgatáshoz szükséges - bizonyos esetekben igencsak speciális 

kialakítású – hangszórók beépítését is. 

7. Összefoglalás 

A wellness céljait szolgáló légfürdők, ahogy a régmúlt korokban úgy napjainkban is igazi felüdülést, 

kikapcsolódást képesek nyújtani az oda látogató fürdőzővendégek számára. A mai technikai feltételek lehetővé 

teszik, hogy bárhol létrehozzunk a légfürdők kombinációjából egyedi megjelenésű és szolgáltatású „wellness 

centrumot‖, amely már önmagában is képes arra ösztönözni az embereket, hogy az adott objektumot válasszák 

nyaralásuk, pihenésük helyszínéül. 

A sókabinok terápiás hatása több alkalommal történő kezelés után válik érezhetővé, tehát olyan helyeken 

javasolható a kialakításuk, ahol a vendégek jellemzően hosszabb időt (1-2 hét) töltenek el. Ugyanez mondható el 

a mofettákkal kapcsolatban is. 

Az illatok, fények, hangok azok az érzetek, amelyek a leginkább hatnak hangulatunkra, érzelmi állapotunkra, 

közérzetünkre, tehát ha igazán emlékezetes élményt szeretnénk vendégeinknek nyújtani, ezekről sem 

feledkezhetünk meg. A legjobb megoldás az, ha az egyéb célú wellness helyiségekben (szauna, gőzkabin, 

tepidárium stb.) az elsődleges funkciók mellett biztosítjuk a kellemes illatokat, fényeket és zenét, természetet 

utánzó zörejeket. 
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IV. rész - Egyéb fürdő elemek 

A II. és III. témakörben az ember testével érintkező víz és a levegő nyújtotta fürdőelemeket soroltuk fel. Ezek 

után logikusan következik, hogy a folyadék és a gáz után megvizsgáljuk szilárd anyagok testünkkel való 

érintkezésének a lehetőségét. Régóta alkalmazzák a gyógyításban az ún. homok- vagy iszapfürdőket, amelyek 

műszaki rendszerekben szerényebbek így nem töltenének ki önállóan egy tanulási egységet. Fontosnak tartjuk 

azonban megemlítésüket ezért került az egyéb fürdőelemek közé. 

 

142. ábra. Iszap fürdő 

Ebbe a témakörbe soroltuk azokat a masszázs rendszereket ahol nem a vízsugárral érjük el a kívánt hatást. 

Masszázs élményt, masszírozó hatást kézi erővel vagy segítségül véve a technikát és elektromosságot akár gépi 

úton is okozatunk. A szakképzett masszőrök munkáját segítő berendezések és a speciális fotelek, ágyak 

jelenthetnek tehát újabb „egyéb‖ fürdőelemeket, amelyek nagyon népszerűek. 

A fürdő egységek mellett a testmozgásra szárazföldön lehetőséget biztosító termeket is meg kell említenünk. 

Ezért kerül bemutatásra röviden a tornaterem és a konditerem, amelyek talán a legnépszerűbbek, vagy azt 

mondhatjuk, hogy a legtöbb vendégnek nyújtanak mozgási lehetőséget az egészségturizmus egységeiben. 

Végezetül ebbe a témakörbe soroltuk a napfürdőzés lehetőségének bemutatását, amely a természetes mód 

mellett szoláriumok alkalmazásával is megvalósítható. 
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12. fejezet - Bevezetés 

Az előző két témakör elemeit egyrészt az alkalmazott szivattyú jellemzői alapján a Q-H diagramban helyeztük 

el, a légfürdőket pedig a levegő állapotát figyelembe véve Mollier féle i-x diagramban ábrázoltuk. Ez a tanulási 

egység – és egyben témakör – az egyéb fürdőelemeket sorakoztatja fel, amelyeket ebben az elrendezésben idáig 

nem sikerült besorolnunk és bemutatnunk. Tehát ezeknél az elemeknél nem játszik szerepet sem a víz, sem az 

ember környezetében lévő levegő. Megerőszakolva azt mondhatnánk, hogy az iszapfürdő, a masszázs és esetleg 

a tornateremben vagy konditeremben szilárd anyaggal kerül kölcsönhatásba az emberi test, de ez nem igaz 

például a szoláriumra vagy a napozóteraszra. Így ebben a tanulási egységben lévő elemeket egyszerűen 

felsoroljuk, mert pihenést, felüdülést, gyógymódot jelenthet a vendégek számára és lehetőséget az 

egészségturizmusban résztvevő vállalkozások számára. 

1. 12.1. Iszapfürdő 

Ahogy a témakör bevezetőjében is említettük, a testünket a folyadék illetve gáz után szilárd anyag is érheti. 

Ezeket a fürdőket homok- vagy iszapfürdőnek nevezik. A kezelés során azt használjuk ki, hogy a szilárd 

anyagnak nagyobb a hőtároló képessége, mint a víznek vagy a levegőnek. Az iszappal, homokkal, vagy ha úgy 

tetszik gyógyfölddel való kezelés során az emberi testet – részben vagy egészben – felhordjuk, begöngyöljük az 

adott 40-50°C-os iszappal. 

Ezek az anyagok a keletkezési helyüknek megfelelően különböző vegyi összetételűek. Részben elmállott 

kőzetekből keletkeztek, ásványi anyagot tartalmaznak, ezek az ún. szervetlen iszapok. Másrészt növényi 

maradványok korhadása útján jönne létre, amelyeket lelőhelyüknek megfelelően lápoknak, tőzegeknek vagy 

egyszerűbben szerves iszapoknak nevezhetünk. 

Alkalmazásuk leginkább mozgásszervi betegségek kezelésében elterjedt, de használják néhány nőgyógyászati 

probléma orvosolására is. 

 

143. ábra. Iszapfürdő a természetben 

Sajnos a termál illetve gyógyvizekkel ellentétben a lelőhelyek száma hazánkban nem túl gazdag. De szerencsére 

az ott található iszapot megfelelő kitermelés után értékesítik és már az ország számos fürdőhelyén alkalmazzák 

az iszapfürdőkhöz. A Magyarországon alkalmazott iszapfélségeket lelőhelyük alapján különböztetjük meg. 

Beszélhetünk Hévízi, Kolopi, Marosi, Hajdúszoboszlói vagy Velencei iszapról. 
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Nagy népszerűségnek örvend és már számos wellness szolgáltatást nyújtó hotel, panzió alkalmazza a 

Marokkóból származó nagy tisztaságú magnéziumban gazdag ásványi földet, a Rhassoult. 

Mivel kevés az olyan lelőhely ahol az iszappakolás közvetlenül kültéren alkalmazható, ezért alkalmazásokhoz 

kezelő és gépház helyiségre van szükségünk. A megvalósítás során elsősorban egy olyan helyiséget kell 

biztosítanunk, amelyben lehetőleg állítható magasságú kezelő ágy található, ahol a kezelő az iszappakolást a 

vendégre elhelyezi. A kezelés időtartama 15-20 perc, amelyet követően a lassan rászáradó iszapot az emberi 

testről el kell távolítani. Ebből a célból előnyös, ha a kezelő helyiség rendelkezik zuhanyzási lehetőséggel. Az 

így távozó iszapot felfogják és fertőtlenítés, felfőzés után ismételten felhasználják. A 24/2007. (VII. 3.) KvVM 

rendelet alapján hatályba lépett Vízügyi Biztonsági Szabályzat alapján az iszapcsomagoló-helyiség falait 

mosható anyaggal kell burkolni. A padozat csúszásmentességéről állandóan gondoskodni kell. 

Magyarországon nem elterjedt megoldás, de külföldön számos példa található rá, hogy az iszapot kádfürdőként 

is alkalmazzák. 

 

144. ábra. Iszapkezelés 

 

145. ábra. Iszap kádfürdő 

A gépházban történik az iszap vízzel való keverése és gőzzel való felmelegítése, felfőzése. Talán gépház helyett 

célszerűbb az iszap előkészítő elnevezés, amely előnyös, ha a kezelő helyiségek közelébe kerül kialakításra. Ha 

ezt nem sikerül megvalósítani, az iszapok szállításáról, mozgatásáról külön gondoskodni kell. A keverés és 80-

100°C-a való felmelegítés karos keverős készülékben történhet. Ezek a keverős készülékek kettős 

falszerkezetűek, így a melegítéshez túlhevített gőz közvetett módon felhasználható. A már említett Vízügyi 

Biztonsági Szabályzat előírja, hogy iszapfőzésnél a keverést gépi erővel kell végezni. A keverő-főző üst fedelét 

a keveréssel kényszerkapcsolatú védelemmel kell ellátni. Az iszapfőző üstöt kívülről hőszigetelni kell. Az iszap 

előkészítése során ún. kenhető iszapot kell készíteni, amelynek állaga nem is túl híg, de nem is túl sűrű. 

Fokozott figyelmet kell fordítani, hogy az iszap hőmérséklete elérje a 80-100°C-t a fertőtlenítés végett. A 

kezeléshez megvárjuk, hogy az iszap a kívánt 40-50°C-ra hűljön, és például vödrökben juttatjuk el a kezelő 

helyiségbe. 
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146. ábra. Iszap főző és keverő üst 

A kezelőhelyiségben normál világítási és szellőzési igénnyel, hálózati vízzel és az iszap visszaforgatásához 

elkülönített csatornahálózattal kell számolnunk. Az előkészítő helyiségben a keverős készülék energiai igényét 

kell szem előtt tartani valamint az iszapok tárolását, mozgatását szükséges biztosítani. 

Amennyiben az iszap előkészítő helyiségben az beszállított iszapot főzés előtt porítani, őrölni kell, úgy a 

helyiséget és a berendezést porelszívóval kell ellátni (MSZ-10-275). 

2. 12.2. Masszázs 

Az egészségturizmus speciális műszaki rendszerei között a II. témakör 2. tanulási egységében elsőként kerültek 

bemutatásra a hidromasszázs medencék és elemeik, majd az 5. tanulási egységben a gyógyászati medencék 

között a tangentor is látható volt. Minden bizonnyal a vízsugár masszírozásra történő alkalmazását megelőzték a 

puszta kézzel és emberi erővel végezhető masszázs módszerek. Már az időszámításunk előtti időkből 

találhatunk erre vonatkozó írásos, rajzos munkánkat. Első gondolatra úgy tűnhet, hogy a masszázs 

megvalósítása, megvalósíthatósága nem igényel bonyolult műszaki rendszereket. De ne gondoljuk, hogy csak 

egy kezelőasztal elhelyezéséről kell gondoskodni, amelyet a masszőr minden irányból jól meg tud közelíteni. A 

masszázs módszerek sokfélesége és a technika nyújtotta lehetőségek ebben a témakörben is széles választékot 

nyújtanak mind a vendégek, mind a vendéglátók számára. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy a technikai 

lehetőségek bemutatása előtt a már hagyományos – a műszaki elemeket valóban nélkülöző – módszereket is 

bemutassuk pár szóban. 
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147. ábra. Masszázs terem 

A masszázs a legrégebbi gyógyeljárások közzé tartozik. Nem tudjuk, ki volt az első, aki alkalmazta, de 

feltételezhetően az emberek ösztönösen kezdték el először önmagukon, majd egymáson gyakorolni. Amikor 

megfájdul valamink, ösztönösen is odakapunk, dörzsölni, simogatni, nyomkodni kezdjük. Ezek a mozdulatok 

tekinthetők a masszázs alapjának, mely gyógyító hatásának és erejének felismerése után elindult hódító útjára. 

Elnevezésének eredetét sem ismerjük pontosan, de származhat a görög „massein‖ (dörzsölni, gyúrni), a francia 

„massage‖, a héber „mases‖ vagy az arab „mass‖ (kézzel simogatni, nyomni) szavakból egyaránt. A fennmaradt 

írásos dokumentumokból láthatjuk, hogy fejlődése folyamatos volt a történelem során, kihatással volt rá a 

gyarapodó tapasztalatok, valamint az orvosi és egészségügyi felfedezések egyaránt. 

Mindössze néhány konkrétumot megemlítve a legnagyobb ókori görög orvos Hippokratész (ie. 460-377) "De 

officina medici" c. munkájában foglalkozik a masszázs módszereivel. Krónikus betegeknek a mozgás és 

gyógyfürdőzés mellett masszázst javasolt. A római birodalom legnagyobb orvosa, Galenus (i.sz. 129-201) 

átvette Hippokratész tanait, és "Tripsis c. (Egészség megóvásáról) művében javallatokat és utasításokat adott a 

masszázs fogásait illetőleg. Ugorva az időben a XIX. Század elején indult az orvostudomány fejlődése és ez a 

masszázs alkalmazásában is megmutatkozott. Az első modern tudományos alapokra épülő feljegyzéseket egy 

svéd vívómester, Pehr Henrik Ling (1776 -1839) írta, mellyel megteremtette a modern torna és masszázs 

alapjait. Ismertette a masszázs technikáját, fogásait, hatásait és javallatait Innen ered a ―svéd masszázs‖ 

elnevezés. A XIX. század végén Németországban Albert Hoffa (1859-1907) munkájaként jelent meg a 

"Masszázs kézikönyv", amelyben összefoglalta az alkalmazott technikákat, benne az öt alapfogást, amely ma is 

meghatározó a módszerekben: simítás, gyúrás, dörzsölés, ütögetés, rezegtetés. 

Hazai példát keresve, Mátyás király udvarában ún. dögönyözők végeztek a masszázshoz hasonló módszeres 

gyakorlatokat. Később a török megszállás idején, ahogy elterjedt a fürdő kultúra, vele együtt a masszírozás 

gyakorlata is. 

Napjainkban a masszázs gyakorlata mind differenciáltabbá vált. A tudomány fejlődése mellett, ez a terápia is 

egyre változik, megtartva alapjait. Megállapíthatjuk, hogy a masszázs eljárásokat két külön álló vonal fémjelzi, 

az Ázsiai és az Európai stílus, amelynek vannak találkozási pontjaik, de filozófiájukban különböznek. 

3. 12.3. Masszázs módszerek 
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Említsünk meg néhány konkrét módszert a lehetőségekre. Általános elnevezésnek tűnhet a gyógymasszázs, 

amelyet orvosi utasításra gyógyító jelleggel végeznek. A gyógymasszázs alapja a svédmasszázs, ezek alapján az 

európai irányzathoz tartozik. A gyógymasszázs kifejezetten a nem teljes értékűen működő testrészekre irányul. 

A kezelés időtartama teljes mértékben a panasz mennyiségétől és erősségétől függ. 

A gyógymasszázs, amellett, hogy enyhíti a panaszokat, serkenti a vérkeringést és az anyagcserét, ellazítja az 

izmokat, növeli a teljesítményt, továbbá az immunrendszerre is pozitív hatással van. Fájdalomcsillapító hatása 

kettős. Elsősorban az idegvégződésekre gyakorolt behatás által gátolja az fájdalmas ingerek eljutását az agyba, 

tehát hasonlóképpen csillapítja a fájdalmat, mint a fájdalomcsillapító tabletták. Továbbá speciális területeken 

való mechanikus behatás által az agyat fokozott endofrin termelésre készteti, amely szintén 

fájdalomcsillapítóként hat a szervezetre. A gyógymasszázs nyugtató hatása is közismert, hiszen az izmok 

ellazítása stressz oldó hatással bír. 

A nyugati irányzatok legelterjedtebb módozata a már említett stockholmi svéd vívómester Pehr Henrik Ling 

által a masszázs és a torna kombinálásával kialakított svédmasszázs. A svédmasszázs egy igen erőteljes, gyúró 

technológián alapul. Közismert tény, hogy a svédmasszázs akkor hatékony, ha már fáj. Fellazítja az izmokat, és 

nagyon hatékony az alvászavarok leküzdésében. Minden ember, akinek mozgás szegény az életmódja, kötelező 

lenne igénybe venni ezt a szolgáltatást, mivel átmozgatja a nem használt izmokat, megelőzve azoknak 

sorvadását. Ez a masszázs fajta kifejezetten a testre korlátozódik, mint az európai masszázs fajták legtöbbje. A 

svédmasszázs során a páciensnek is aktívan részt kell vennie az eljárásban, meghatározott tornagyakorlatok 

formájában. 

 

148. ábra. Svédmasszázs 

A legismertebb – egyben legelterjedtebb – keleti masszázsfajta a thai masszázs jelenleg. A thai masszázs 

teljesen eltérő a többi masszázstól. A technikája nem gyúró és nyomó fogásokból áll, ennél a masszázsnál a 

masszőr nyújtja és kifeszíti az izmokat és az izületeket, ehhez a könyökét, térdét és a talpát is használja. Elsőre 

elég durvának tűnhet, ahogy az izmokat kifeszítik, de a kifeszítés sorrendje igen kötött, a meridián vonalakon 

halad végig, ezzel tulajdonképpen egyben egy meditációs kezelést is kapunk. A masszázs érinti a reflexpontokat 

és az akupresszúrás pontokat is, igen erősen kidolgozott technológia. Fő vonásaiban eltér a hagyományos 

masszázsoktól, mint például kemikáliák tekintetében. A thai masszőr nem használ sem masszázs olajat, sem 

krémeket. 

A thai masszázs elsősorban a vegetatív idegrendszert stimulálja, így serkenti a belső szervek optimális 

működését. Mivel az energiavonalakon halad végig, így egyszerre van energetizáló és nyugtató hatása. Az 

izmok kifeszítése során a testet is kezeli, ellazítja az izmokat, növeli a rugalmasságot, oldja a feszültséget. A thai 

masszázs, a keleti irányzathoz híven, a testet és a lelket egyaránt kezeli, a nyugati stílussal szemben nem csupán 

a testre korlátozódik. Aki szellemi vagy lelki felfrissülésre vágyik, vagy éppen ezt szeretné kínálni vendégeinek, 

mindenképpen a keleti vonulatok között tájékozódjon, és ezek közül válassza ki magának a megfelelő masszázs 

fajtát. 

Csupán felsorolásként megemlítjük, hogy az egészségturizmus palettáján megtalálhatók az ülőmasszázs, 

sportmasszázs, ayurvéda (indiai gyógyászati rendszer), akupresszúra, aromaterápiás vagy éppen alakformáló 

masszázs módszerek. 

4. 12.4. Masszázs berendezések 

A legtöbb előzőekben említett masszázsmódszer egy kellően tágas 12-20 m2 alapterületű, jól szellőztethető 

szobában, teremben valósítható meg. Igényként merül fel a hálózati hideg-meleg víz biztosítása és ennek 

megfelelően a csatorna bekötése. A világítás tekintetében a nyugati változatok a természetes fényt vagy több 

fényforrás elhelyezését igénylik. A keleti módszerek a félhomályt, a hangulatvilágítást, az ún. rejtett világítást 

kedvelik. A helyiség fűtése, klímatizálása egy normál lakószoba fűtési rendszereivel egyezik meg, a lényeg, 

hogy vendégek számára kellemes hőmérsékletet tudjuk biztosítani télen-nyáron. 

A masszírozás típustól függően szőnyegen vagy speciális masszázspadokon végezhető. Utóbbira láthatunk 

példákat az alábbi képeken. 
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149. ábra. Masszázs padok 

Különleges kelléket és előkészítést igényel például a lávaköves masszázs. A masszírozás forró kövek által 

történik, amelyek gyógyító hatását már évezredekkel ezelőtt ismerte az orvoslás tudománya. A masszírozás nem 

kézzel, hanem vulkáni eredetű kövekkel történik. Sima, lapos köveket helyeznek a testfelületre, melyet előzőleg 

felhevítettek 50-60 fokos hőmérsékletűre, majd óvatosan az izmokba nyomják a köveket. 

A lávaköves masszázs speciális illóolajokkal történik, ezáltal kombinálva a masszázst és az aromaterápiát. 

Ebből adódóan az illóolajok keverése egyénre szabottan történik, attól függően, hogy mit szeretnénk kezelni a 

masszázzsal. A lávaköves masszázs és az aromaterápia kombinációjának hatékonysága azon alapul, hogy a 

kövek sokáig megtartják magas hőmérsékletüket, ezáltal az illóolajok a felhevített bőrbe sokkal könnyebben és 

sokkal mélyebbre hatolnak. 

 

150. ábra. Láva köves masszázs 

A masszírozás alapfogásait – simítás, gyúrás, dörzsölés, ütögetés, rezegtetés – gépészeti elemek, elektromos 

áram kombinációjával is elérhetjük. Széles a paletta, hiszen a egy-egy kisebb felületet vagy pontot érintő 

berendezésektől kezdve a komplett teljes testet masszírozó fotelek, ágyak is megjelentek már a gyakorlatban. 

Előbbiekre példa a nyak, hát, derék vagy talpmasszírozó berendezések, székekre lerakható masszázsülések. A 

masszázs fotelek skáláján pedig már megjelentek távirányítóval irányítható vagy akár pénzbedobással indítható 

változatok. 
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151. ábra. Masszázs fotelek. Forrás: Takasima 

A gépi masszázs berendezések görgők, membránok, rugók, mechanizmusok, pneumatikai elemek 

alkalmazásával érik el a körkörős, görgető, nyomkodó, ütögető hatásokat. Általában a görgők távolsága, 

mozgóalkatrészek pozíciója állítható, ezáltal biztosítható, hogy több ember számára is kényelmes, hatásos 

megoldást jelentsen. Az orvosi gyakorlatban gyakran alkalmazott vákuum technika, szívó masszázsfejek 

lehetőségét kínálja, ezzel is bővítve a lehetőségeket. 

A gépi masszázs rendszerek energia igénye alacsony, egyfázisú elektromos hálózat, 30-300W teljesítményigény 

a legtöbb esetben elegendő berendezésenként. 

5. 12.5. Tornaterem, konditerem 

A masszázs módszerek kialakulása során láthattuk, hogy a mozgást az egészségmegőrzés alapjának tekintették 

elődeink. A svédmasszázs pedig a masszírozás és torna kombinációjából fejlődött ki. Ebben az értelemben 

tornaként a testi gyakorlatok rendszerét érthetjük és nem a sportági tartalmat keressük. Vagyis minden tudatos 

testmozgás, amelynek célja az állóképességünk javítása, egészségi állapotunk megőrzése, tornaként 

értelmezhető. Az iskolai oktatás több szintjén is órarendi keretek között találkozhatunk a tornával, illetve itt már 

más elnevezésben testneveléssel, talán szerencsésebb lenne testedzést említeni. Szerencsére az emberek 

felismerték a testmozgások fontosságát és szerepét, így egyre többekben fogalmazódik meg az igény mind a 

mindennapokban a munka melletti rendszeres, mind a pihenésként, kikapcsolódásként végezhető alkalmi 

testmozgásra. A különböző sportolási lehetőségeket nem szeretnénk ennek a jegyzetnek a keretei között 

felsorolni, de az egészség turizmusban betöltött szerepe miatt a wellness részlegek, szálloda egységek körében 

népszerű tornatermekben történő átmozgatásról vagy a konditeremről érdemes említést tenni. 

Az előbbi, vagyis egy általános testmozgás biztosítása egy nagyobb helyiségben, teremben megoldható. Az 

egyszerűség kedvéért nevezhetjük tornateremnek, de ne gondoljuk, hogy itt egy röplabda vagy kosárlabda pálya 

méretű, a szabályoknak megfelelő felfestett parkettázott, oldalán bordásfalakkal ellátott „valódi‖ tornateremről 

van szó. A gyakorlat, hogy már 20-50 m2-es területen is tudunk a vendégein számára lehetőséget biztosítani 

például jóga, aerobik, stb. gyakorlatok elvégzésre. A lehetőségeket pedig néhány egyszerűbb tornaszer (kötél, 

zsámoly, kézi súlyzó, rugós cipő, stb.) használatával lehet fokozni. A helyszükségleten és a szellőztethetőségen 

kívül szinte nincs is más, amit meg kell említenünk. A helyiség fűtése és világítása megfelel az általános 

követelményeknek, a szellőzés pedig a fokozott levegő elhasználódás miatt jelent nagyobb odafigyelést. 
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152. ábra. Tornaterem. Forrás: Spauza Medical Wellness, Szentendre 

A tornaterem azt a változatát, amelynél nagyobb, fixen telepített berendezésekkel – például súlyzókkal, 

futópadokkal, szobakerékpárokkal, stb. – kívánjuk a testmozgás lehetőségét biztosítani kondicionáló vagy 

röviden konditermeknek nevezzük. A kialakításnak csupán a képzeletünk és a pénztárcánk szab határt, mert a 

különböző testrészek edzésére létrehozott eszközök választéka megszámlálhatatlan. 

Az ilyen termek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy adott berendezés könnyen megközelíthető, 

használata kényelmes legyen és használat közben ne okozzon balesetveszélyt másokra. 

 

153. ábra. Konditerem a Hotel Presidentben 

6. 12.6. Napfürdő, napozó terasz 

Végül, de nem utolsó sorban bemutatásra kerül az egyik legtermészetesebb, mindenki számára könnyen elérhető 

– bár látni fogjuk, hogy veszélyeket is rejtő – lehetőség: a napfürdőzés a napozási lehetőség biztosítása. 

A napfény gyógyászati hatását több ezer éve dicsérik és előnyös hatásai között meg kell említeni, hogy a bőrben 

lévő inaktív D-vitamin napfény – pontosabban az UV-A sugarak – hatására alakul át zsírban oldódó aktív D-

vitaminná. Ezzel segíti az erős és egészséges csontok kifejlődését, és megakadályozza pl. a csontritkulást. Az 

emberi szervezetnek létszükséglet, gyermekeknél az angolkór, felnőtteknél a csontritkulás kialakulása ellen véd. 

A fény ellenálló képességünket erősíti, így a lelki problémák gyógyításában is szerepe van. Régen az angol 
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arisztokrata családok is előszeretettel töltötték az időt mediterrán vidéken, szívesen utaztak a hidegebb-esősebb 

hónapokban mediterrán éghajlatra. 

A Nap sugárzásának csak elenyésző részét vagyunk képesek látni, érezni. A látható fény tartományából az 

ibolya szín a legalacsonyabb hullámhosszú (380-420 nm), amit még szemünk képes felismerni. Az ennél 

alacsonyabb hullámhosszú az ibolyán túli, vagyis az ultra-ibolya sugárzás. Hullámhossz szerint még 

megkülönböztetünk UV-C (200-280 nm), UV-B (280-315 nm) és UV-A (315-400 nm) sugarakat is. Utóbbi 

teljes mértékben eljut a Földre és főleg ennek a tartománynak köszönhetőek a napfény pozitív hatásai, de 

például roncsolja a bőrben lévő A-vitaminokat. Az UV-C sugarakat az ózonréteg elnyeli, így el sem éri a Földet. 

Ezzel ellentétben az UV-B sugárzás részben eljut a Földre és mértéke az ózon réteg ritkulásával nő. Mivel ez a 

sugár felel a leégésért és részben a bőrrák kialakulásáért, a napfürdőzés veszélyekkel is járhat. 

A bőrünk sötétebbre színeződése – barnulása - védekezés a káros hatások ellen. A napsugárzás arra ösztönzi a 

festéktermelő sejteket (melanociták), hogy nagyobb mennyiséget termeljenek a védő festékanyagból (melanin), 

s ez folyamat hozza létre a lebarnulást. A bőrszín sötétedése (barnulás) általában átmeneti és rövid idő után 

eltűnik. A hosszú távú ártalmak sokszor csak évek múlva jelentkeznek. A Nap károsító hatásától a bőr 

kivörösödhet, kiszáradhat, ráncosodhat. 

Mindent összevetve a mértékletes napfürdőzés pozitív hatású az emberekre és sokan munkájukból vagy 

hobbijukból adódóan különösebb ideológia nélkül is elég időt tartózkodnak a „napon‖. Azok számára viszont, 

akik mindennapjaikat irodában, zárt helyiségben, a napfénytől elzártan töltik, a napozó teraszok biztosítása, az 

vizes vagy éppen kabinos egészségturizmus elemekkel egyenértékű lehet. 

Kialakítása pozícionálható, kényelmes ágyakat, fekvőpadokat igényel, leggyakrabban épületek tetején vagy 

árnyéktól mentes kerti területeken alakítják ki. 

 

154. ábra. Napozó terasz Ausztriában 

 

155. ábra. Hotel Piroska, Bük, napozó 

Fontos megjegyezni, hogy a fürdőkben, uszodákban biztosítani kell a pihenést szolgáló ún. beépítetlen területet. 

Strandfürdőkben ez 8m2/fő, nyitott uszodákban 4m2/fő, zárt uszodákban 1 m2/fő ez az érték az egyidejű 
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legnagyobb terhelésre vonatkoztatva. A napozónak kialakított terület pedig beszámítódik a beépítetlen területbe, 

így kialakítása nem jelentkezik többlet helyigényként. 

7. 12.7. Szolárium 

Sokat vitatott és az egészség szempontjából talán a legvitatottabb műszaki berendezés a szolárium. Az előző 

oldalon megismert UV-A és UV-B típusú ultraibolya sugárzást kibocsátó eszköz a napsugárzás előnyös hatását 

kívánja folyamatosan – természetesen elektromos áram felhasználásával – biztosítani. 

A napfürdőzés kapcsán már láthattuk a túlzott napozásból adódó egészségügyi problémákat, valamint az 

ultraibolya sugarak kedvező hatásait is, így ezeket nem soroljuk fel újra. 

Elfogadva azt a tényt, hogy a túlzott használata veszélyes lehet és néhány európai ország a 18 éven aluliak 

számára már betiltotta a szolárium használatát, nézzük meg, hogy mikor lehet előnyös. 

A nyári szabadságok, a pihentető „hosszú hétvégék‖ megkezdésekor, a megváltozott körülmények – többek 

között a szabadban való tartózkodás – nem várt igénybevételeket is jelenthet. Mivel előtte keveset vagy 

egyáltalán nem tartózkodtunk a napon, így a bőrünk védekező mechanizmusának nem lesz elég ideje kialakulni. 

Barnulás helyett vörösödés, leégés és természetesen ennek következményei árnyékolhatják be a pihenésünket. A 

mai modernnek számító szoláriumok már 6-8 perces kezelést követően fokozatosan, a sugarakat figyelembe 

véve biztonságos módon készítik fel bőrünket a napsugarak fogadására. 

Ha az előbbi gondolatmenetet kiegészítjük a divat diktálta elvárással, máris a turizmus szolgálatába állíthatjuk a 

„mesterséges‖ napozás berendezését. 

A szoláriumcsövek a 310 és 400 nanométer közötti tartományba tartoznak, így a napsugárzásnak, hatás 

szempontjából legfontosabb fényösszetevőit főként az UV-A és minimális mértékben az UV-B tartományba eső 

sugarakat hozzák létre. 

 

156. ábra. Fekvő szolárium belülről 

A természetes napfény pótlására szolgáló első készüléket egy Finsen nevű dán orvos szerkesztette, ez egy 

szénrudas ívlámpa volt. Azóta rengeteg, akár házi használatra szánt kvarclámpát és szoláriumgépet fejlesztettek 

ki. Mivel a hagyományos, napi használatú üveg elnyeli az UV-A és az UV-B tartományba eső sugarak nagy 

részét, a szoláriumcsöveket speciális, az UV-fényt áteresztő kvarcüvegből készítik. Az égő belsejében higany 

van, az elektromos áram ennek a gőzén halad át és gerjeszti a higanymolekulákat, ennek hatására a 

higanymolekulák kibocsátják az ibolyántúli sugarakat. Ehhez nagyon hasonlóan működnek a xenonlámpák, 

ezek a napfény spektrumához még jobban hasonlító összetételű fényt adnak, így alkalmasabbnak tűnnek a 

természetes napsugárzáséhoz hasonló hatások eléréséhez. 

Kialakítási formájában megkülönböztetünk álló és fekvő szoláriumokat. Előbbit egyenletes barnító hatása és 

higiénikus használata miatt kedvelik a nyilvános helyeken. Utóbbi előnyének pedig a kényelmesebb használat 

tulajdonítható. 
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157. ábra. Álló szolárium 

8. Összefoglalás 

A tanulási egység felsorakoztatta a vizes-fürdők illetve légfürdőkhöz nem köthető – ezért egyéb fürdőelemeknek 

elnevezett – egységeket, megoldásokat. A napfürdőzés biztosítása egy terasz segítségével, talán az egyik 

legkönnyebben kivitelezhető egészségturisztikai elem, de olvashattunk a veszélyeiről is. 

Hasonlóan az egyszerűbb elemekhez sorolhatjuk a tornatermet, amely főként a helyszükséglete miatt okozhat 

fejtörést, de annál sokrétűbb lehet a kihasználtsága. Bemutatásra került néhány masszázs rendszer illetve a 

masszázs gépi lehetősége és ez a tanulási egység foglalkozott az iszapfürdő lehetőségével is. 
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V. rész - Betekintés a fürdők műszaki 
rendszereibe 

Az eddigiekben áttekintettük az egészségturizmus lehetőségeit, bemutattuk mind a vizes fürdők, mind a 

légfürdők elemeinek a kialakítását, működési mechanizmusát és műszaki feltételeit. Az utolsó témakörben, 

megpróbálunk az előadáshoz szorosan kapcsolódó gyakorlatot megvalósítani abban a formában, hogy 

betekintünk néhány Magyarországon található fürdő szolgáltatásaiba. A fürdő rövid történetével, a vendégek 

számára nyújtott lehetőségek felsorolásával és néhány fényképpel szeretnénk érzékeltetni, hogy a fürdők 

miképpen próbálják alkalmazni az egészségturizmus elemeit a vállalkozásukban. 

 

158. ábra. Gödöllő, Blaha-fürdő egykoron 
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13. fejezet - Bevezetés 

A néhány bemutatásra kerülő fürdő kiválasztásánál a bőség zavara nehezíti meg a helyzetünket. Mindenekelőtt a 

fővárosban kezdjük a barangolást. Budapest több szempontból is különleges város. A fürdőzés és a wellness 

szerelmeseinek elsősorban azért vonzó, mert az egyetlen olyan nagyváros a világon, amely bővelkedik 

gyógyvizű hőforrásokban. Több mint száz természetes termálkútja naponta 70 millió liter 21-78 Celsius fokos 

gyógyvizet ad. Ezen kívül természetesen a budapesti szállodákban is megtalálhatók azok a wellness 

szolgáltatások, amellyel bővíthetik a szolgáltatásaikat. 

A fővárost elhagyva szinte minden megyében megtalálhatók kisebb-nagyobb volumenben az egészségturizmus 

képviselői, amelyekből tetszőlegesen szemezgethetünk. 

A fürdővezető képzést gondozó Szent István Egyetem székhelye ma nem az egészségturizmus lehetőségeiről 

híres. Pedig nem volt ez mindig így. A legnagyobb vonzerőt nyújtó Grassalkovich-kastély ún. muzsikus szárnya 

az 1867-es átalakításokig beltéri márványmedencés fürdővel rendelkezett. A kastély rekonstrukciója folyamatos, 

de a fürdő felújítását csak későbbre tervezik, jelenleg a medence állapota életveszélyes. 

 

159. ábra. Gödöllő, Gizella-fürdő 

Az idősebb gödöllőiek szívesen emlékeznek vissza az V. témakör beharangozójában, a 161. ábrán látható Blaha-

fürdőre vagy 162. ábra Gizella fürdőjére. Mind a kettőben a medencén kívül trambulin jelentett különlegességet. 

A Gizella-fürdőnél pedig még kádfürdőket is alakítottak ki. A Blaha-fürdő medencéje még éppen látható, a 

Gizella fürdő helyén már salakos kézilabda pálya található. Gödöllőn jelenleg a nyári időszakban az – eredetileg 

víztározónak épült – Egyetemi Strand nyújt fürdési lehetőséget. A területén két medence található, a 

nagymedence 33 x 11 méteres, 2 méteres átlagos vízmélységgel és 24-26 °C-os víz hőmérséklettel. A 

gyermekmedence 6 x 6 méteres, vízmélysége 70 centiméter, a víz hőmérséklete 26-28°C. Egyéb 

egészségturizmusra jellemző speciális elemeket egyelőre nem találhatunk itt, bár műszaki rendszerekre azért 

akad példa. A medencék vizének a melegítésére napkollektoros fűtési rendszerrel segítenek rá. 

A gödöllői lakosság bizakodva várja a távlati tervekben szereplő termálfürdő megépítését, és ami nagyon jó hír, 

hogy a termálvíz kutak fúrásai már megkezdődtek. 

Addig, amíg a képzésben résztvevőkkel nem tanulmányozhatjuk közvetlenül – például Gödöllőn – egy fürdő 

lehetséges speciális műszaki rendszereit, tegyük meg ezt magyarországi példákkal és a világháló segítségével. 

1. 13.1. Gellért fürdő 
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Kezdjük a Budapest szívében található a Gellért Fürdő és Szálloda együttesével, amely 1918-ban nyitotta meg 

kapuit. 1927-ben épült fel a hullámfürdő és 1934-ben már pezsgőfürdővel is rendelkezett. Közel évszázados 

működése során számos alkalommal került sor bővítésre és felújításra. Napjainkban modern technikai 

felkészültség ötvöződik a történelmi hagyományokkal. 

A Gellért Gyógyfürdőben 13 medence található. 

A pezsgőfürdő részben nagyméretű, 246 m2 vízfelületű, 26°C-os pezsgőfürdő medence, valamint egy kisebb, 60 

m2 vízfelületű, 30°C-os ülőmedence található. 

A külső részben 500 m2 vízfelületű, 26°C-os hullámfürdő medence, 94 m2 vízfelületű, 30°C-os, 

élményberendezésekkel ellátott ülőmedence, valamint 56,4 m2 vízfelületű (átlagosan 0.4 méter vízmélységű), 

30°C-os gyerekmedence várja a vendégeket. 
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A gyógyfürdő osztályokon 8 termálmedence található, amelyek vízhőfoka 26-38°C között változik. 

A fürdő vízellátását a Gellért-hegy belsejében található források biztosítják. A hőforrások vize nátriumot, 

valamint fluoridiont is tartalmazó kálcium-magnézium-hidrogénkarbonátos és szulfátos-kloridos hévíz. 

A vízösszetétel ízületi gyulladások, keringési zavarok, gerinc megbetegedések, porckorong bántalmak, 

érszűkület valamint idegzsába esetében kifejezetten jótékony hatással bírhat. 

Az inhalátóriumban pedig lehetőség nyílik idült hörghurutos és asztmás panaszok kezelésére. 

Videó: Gellért fürdő 

2. 13.2. Lukács-fürdő 

 

 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3786,Gellert_furdo
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A mai Lukács Fürdő környékén a XII. században betegápolással foglalkozó Szent János-lovagok, majd a 

rodoszi és máltai lovagrendek telepedtek le, akik kolostoraik mellé fürdőt is építettek. A török korban is 

működött a fürdő, de a feltörő források energiájának a lőporgyártásban és a gabonaőrlésben vették nagyobb 

hasznát, ugyanis őrlő malmot működtettek. Buda visszafoglalása után a fürdő kincstári tulajdonba került. 1884-

ben Palotay Fülöp megvásárolta a kincstártól, ezzel átalakítások sora vette kezdetét. Felépült a gyógyszálló, 

modern vízgyógyászati osztályt létesítettek, és átépítették az uszodát. A világ minden tájáról érkeztek ide a 

gyógyulni vágyók, akik a sikeres gyógykúrát követően márvány hálatáblákat helyeztek el a fürdő udvarának 

falán. 

A fürdő ivócsarnoka 1937-ben épült. Budapesten 1979-ben a Lukács Fürdőben jött létre az első komplex 

gyógyfürdőellátást biztosító részleg (nappali kórház). A lukács-fürdő vize nátriumot is tartalmazó kálcium-

magnézium-hidrogénkarbonátos és szulfátos-kloridos hévíz, melynek fluoridion-tartalma is jelentős. 

1999-ben került sor az uszodai szabadtéri medencék korszerűsítésére. Ennek során az addig alig használt ún. 

iszaptó helyére élménymedence került, melyben megtalálható a sodrófolyosó, a víz alatti pezsegtetés, a 

nyakzuhany, az ülőpadokba rejtett, hátat masszírozó vízsugár, whirlpool, buzgárok, pezsgőágy és még sok más, 

eddig kevésbé ismert szolgáltatás. A fürdő másik udvarában levő két különböző hőmérsékletű úszómedence is 

szűrőforgató-berendezéssel épült újjá. 

A wellness részlegben Kneipp medence, szauna, jégkása és merülőmedence, kényelmes pihenőtér és Himalája 

sófal található. 

Videó: Lukács-fürdő 

3. 13.3. Hotel President 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3787,Lukacs-furdo
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A régi nagy múltú gyógyfürdők után nézzük meg Budapest talán legfiatalabb szállodáját. A belvárosban a régi 

Hotel Hold helyén épült fel és 2009-ben nyitotta meg kapuit az öt csillagos Hotel President. 

A szálloda szolgáltatásai minden képzeletet felülmúlnak, még helikopterrel is érkezhetnek a vendégek. 

Természetes, hogy egy egész szintet szenteltek a sportolási lehetőségek, szórakozás, kikapcsolódás biztosítására. 

Wellness részlegünkben egy 15 méteres úszómedence található, amelyben több sebességre beállítható 

ellenáramoltató üzemel, ezzel biztosítva a folyamatos úszás lehetőségét. A kellemes ellazulást víz-dögönyözők 

segítik. 12 fő befogadására alkalmas óriás jacuzzi, finn- és infraszauna, hideg vizes csobbanó várják az 

egészséges életmód rajongóit. 

Videó: Hotel President 

4. 13.4. Park Teniszklub 

 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3788,Hotel_President
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Az egészségturizmusban alkalmazott műszaki rendszerek nem csak a fürdők vagy a szállodák szolgáltatásait 

bővíthetik. Jó példa erre a Park Teniszklub megújulása. 

A Feneketlen-tó mellett működik Budapest egyik legrégebbi és legpatinásabb teniszkomplexuma. Már 1908-ban 

a Kelenföldi Labdázó Társaság tenisztelepként kezdte meg a működését. A telepet 2004-ben a tenisztelep és a 

hozzá tartozó klubház teljesen felújult és wellness részleggel is bővült. Ez utóbbi a sportolók regenerálódását, 

kikapcsolódását, szórakozását hivatott biztosítani. Megtalálható hagyományos és infra szauna, úszómedence, 

masszázsmedence. 

2003-ban kezdődő felújításkor egy használaton kívüli medence volt a kiindulópont. A medence sarkából külön 

vízterű hidromasszázs rész került kialakításra. A kültéri medence beltérivé változott. 

5. 13.5. Hévíz 
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A vidéki barangolást talán Magyarország legismertebb gyógyvízével kezdjük. Egy ókori legenda szerint a Szent 

Szűz egy keresztény dajka könyörgő imádságára forrást fakasztott. A dajka egy lebénult gyermeket szeretett 

volna meggyógyítani. A mélyből feltörő tó meleg vizétől és a gőzölgő iszaptól a sovány, csenevész gyermektest 

teljesen felgyógyult. A legenda a római korból származik, az említett gyermek pedig nem más, mint Flavius 

Theodosius keletrómai császár, aki 391-ben a keresztény vallást saját birodalmában állami vallássá 

nyilvánította. A fakasztott forrás azóta is táplálja a világon egyedülálló hévízi tavat. 

A hévízi tó a Tapolcai-medence vulkáni kúpjaival és a Tihanyi-félsziget forráskúpjával közösen 2003 

januárjában felkerült a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság ajánlási listájára. 

A hévízi tó a világ legnagyobb biológiailag aktív, természetes gyógytava. Hőmérséklete a föld mélyéből előtörő 

hideg és meleg forrásvizek keveredésének eredménye. A forrásbarlangból másodpercenként 410 liter 40 C°-os 

víz tör a felszínre. Ennek a vízhozamnak köszönhetően a tó vize három és fél nap alatt teljesen kicserélődik, 

ezáltal folyamatosan tiszta marad. 

A hévízi tó vize egyenlő mértékben gazdag oldott és gáznemű anyagokban, egyesítve a szénsavas, a kénes, a 

kálcium, magnézium, hidrogén-karbonátos és enyhén radioaktív gyógyvizek kedvező tulajdonságait. Külön 

említést érdemel a tó medrét vastagon borító radioaktív gyógyiszap. A maga nemében egyedülálló hévízi iszap 

egyaránt tartalmaz szerves és szervetlen anyagokat, s a benne lévő rádiumsók és redukált kénvegyületek a 

gyógytényezők különleges értékeit képviselik. A többtízezer éves Pannon tengerből származó gyógyvíz és 

gyógyiszap a komplex fizikoterápiás kezelésekkel együtt valamennyi reumatikus- és mozgásszervi betegség 

kezelésére alkalmas. A víz hőmérséklete télen 23-25 °C, nyáron akár a 33-36 °C-ot is eléri. 

A gyógytó kezelője és működtetője a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht, mely szolgáltatások 

egész sorát kínálja a látogatóknak. 

A Schulhof sétány épületegyüttesében kapott helyet az ún. Téli Fürdő. A kórház területén létesített, fedett 

fürdési lehetőséget biztosító terápiaközpontot természetesen az év bármely szakában igénybe vehetik a város 
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vendégei. A fedett medencék száma 9 (gyógymedence, súlyfürdő, élményfürdő, gyógytorna medence, 

pezsgőfürdő), vízhőmérsékletük: 32-37° C. 

A gyógykórház egyénre szabott terápiaterv alapján szakorvosi vizsgálatot és komplett kúrát kínál. Az ambuláns- 

és fekvőbetegek a fizioterápiás kezelések - iszappakolás, súlyfürdő, víz alatti vízsugármasszázs, szénsavfürdő, 

elektromos kádfürdő, diadinamic elektromos kezelés, interferencia kezelés, mágnesterápia, négyrekeszes 

galvánfürdő, ultrahang, gyógytorna, gyógymasszázs - széles spektrumából kapják a megfelelő terápiát. 

Videó: Hévíz 

6. 13.6. Gyula várfürdő 

 

 

 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3789,Heviz
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A Várkertben, a várral szemben találjuk a Várfürdőt. 1958 novemberében tört fel a 2005 méter mély kútból a 

gyógyvíz, és 1959-ben megnyílt a fürdő. Látogatottságának növekedése minden várakozást felülmúlt. 1968-ban 

megindult a gyógyvizes kezelés. 
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Az első kút után még öt mélyfúrású kutat fúrtak a fürdő ellátására. A fürdő vizét 1971-ben gyógyvízzé, a 

környékét 1985-ben gyógyhellyé nyilvánította az egészségügyi miniszter. 

A Várfürdő vize alkáli-hidrogénkarbonátos gyógyvíz. Magas ásványianyag-tartalma van, ezért színe barna 

tónusú. Mozgásszervi megbetegedések, helyi idegbántalmak gyógyítására, balesetek utáni rehabilitációs 

kezelésekre, savas eredetű gyomorbántalmakra és gyulladásos nőgyógyászati betegségekre alkalmazható kiváló 

hatással. A fürdő tervezésénél nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a medencéket egymástól távol helyezzék el, 

így elkerülik a zsúfoltságot, s napi 10 000 vendég esetén is lehet csendes pihenőhelyet találni. 

Az egykori kastélykert 8,5 hektáros parkjában ma 20 medence áll a fürdőzők rendelkezésére, ebből 11 fedett, a 

többi szabadtéri. Számos gyógy-, strand-, valamint 25, 33 és 50 méteres úszómedence között válogathatnak a 

vendégek. Kedvelt a dögönyöző és a nemrégiben megnyílt hullámfürdő is. 

2009 karácsonyában adták át az új Castello szaunapark, amely hét új — kül- és beltéri — szaunát, illetve több 

exkluzív szolgáltatást vonultat fel. A szaunapark közvetlenül kapcsolódik a wellness részleghez, könnyű az 

átjárás a két létesítmény között. A szolgáltatás színvonalát emeli, hogy a létesítményben dolgozók 

szakértelemmel és odaadással segítik azokat, akik még nem ismerik a szaunázás írott szabályait és szívesen 

adnak felvilágosítást az élettani hatásokról, a különböző szaunakabinok helyes használatáról. Folyamatosan 

figyelnek a higiéniára, a vendégek nyugalmára. 

Videó: Gyula várfürdő 

7. 13.7. Székesfehérvár Árpád fürdő 

 

 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3790,Gyula_varfurdo
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Székesfehérvár csodálatos épülete 20 év pihenés után, újjászületve 2010 tavaszán tárta ki újra kapuit. A fürdő 

leglátványosabb része a török fürdő, amelyben két, mozaikkal kirakott ülőmedence, ülő pezsgőfürdő és központi 

fürdőmedence várta egykor és várja ma is a 36-38 fokos vízben felüdülni vágyókat. Igazi különlegessége a 

fürdőnek a mozaikcsempés tepidárium. A régi épületben gyógy- és fitneszszolgáltatást, továbbá masszázst is 

igénybe vehetnek a vendégek. A felújítást a műemlékvédő szakemberek szigorú felügyelete mellett végezték, s 

mindent, ami a fürdő két évtizedes bezártsága alatt nem ment tönkre, visszaépítettek, helyreállítottak. 

Hogy ne hiányozzanak a vendégeknek a XXI. századi fürdőkultúra szolgáltatásai sem, a műemlékfürdő mellé 

emeltek egy új épületet, ahol a szauna, gőzkabin, élményzuhany kapott helyet. 

Videó: Székesfehérvár Árpád fürdő 

8. 13.8. Agárd termálfürdő 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3791,Szekesfehervar_Arpad_furdo
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Fejér megye legjelentősebb, legkedveltebb, és a Velencei-tó térségének egyetlen gyógy- és élményfürdője. Az 

egyedülálló természeti környezetben elhelyezkedő fürdő egész évben várja a gyógyulást, regenerálódást kereső 

vendégeket, és a kikapcsolódni vágyó családokat. A fürdő a 2007-ben végzett fejlesztés eredményeként európai 

színvonalú fürdőkomplexummá vált, új elemekkel, kibővített szolgáltatásokkal gazdagodott. A fürdő nyári 

szezonban mintegy 9 hektáros ligete is igénybe vehető. 

A termálfürdő vízellátását a közel 1000 méter mélyről érkező hévíz kutak 58°C illetve 62°C vízhőfokú ásvány, 

illetve gyógyvízminősített hévízkútjai biztosítják. 

A fürdő területén 4 fedett termálmedence, egy 33°C-os kültéri élménymedence, továbbá a szabadban egy 

gyermekmedence és egy pancsoló található. A gyógyvizet ásványi anyag összetétele - különösen a jelentékeny 

kéntartalom - alkalmassá teszi kopásos mozgásszervi betegségek gyógykezelésére. Hatásos idült gyulladásos 

mozgásszervi és nőgyógyászati betegségek, valamint balesetek, bénulásuk utáni állapotok kezelésére. 

Rendelkezik a legmodernebb balneoterápiás, fizikoterápiás berendezésekkel, az ott dolgozó orvosok 

irányításával komplex terápiában részesülhetnek a gyógyulni vágyó vendégek. Egyedülálló lehetőségeket kínál 

az érbetegek fizikoterápiás kezelésére. 

A fürdő vezetői 2006-ban a régi 15,5 méter átmérőjű termálmedence átalakításáról döntöttek. Szerették volna 

szélesebb vendégkör számára – gyerekektől az idősebbekig – a medence használatát biztosítani. A megbízott 

uszodatechnikai vállalkozás a következő ábrákon látható variációkat vonultatta fel, amelyek közül a vezetőség a 

„Termál v_3‖ variációt választotta. Az átalakítás előtt, közben és után képek itt láthatók. 
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Videó: Agárd termálfürdő 

 

 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3792,Agard_termalfurdo
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9. 13.9. Piknik panzió 
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A fürdőzés szerelmesei számára a szórakozást, felüdülést, pihenést vagy éppen sportolási lehetőséget jelenthet 

legnagyobb élővizünk, a Balaton. A Balaton környéki turizmussal foglalkozó vállalkozások ennek ellenére 

széles skáláját vonultatnak fel a wellness vagy gyógy szolgáltatások terén. Jó példa erre a Pro Tourismo - díjas 

három csillagos Hotel Piknik és Étterem, amely meghitt családias környezetben Siófokon található. A hotel 

8000 m2 alapterületen helyezkedik el, a Balatontól körülbelül 3,5 km távolságra. 
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A tulajdonos 2010-ben döntött a fejlesztések mellett és a korábbi kültéri medence, teniszpálya kiegészült egy 

beltéri wellness egységgel. A fejlesztések során 36°C-os élménymedence, Kneipp taposó, gőzkabin, szauna, 

került a szolgáltatások közé. 

10. 13.10. Mogyoród aquaréna 

 

 



 Bevezetés  

 157  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

 



 Bevezetés  

 158  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

 



 Bevezetés  

 159  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

Nem maradhat ki a bemutatásból példaként egy csúszdapark sem. Ráadásul a Mogyoródon a Hungaroring 

melletti domboldalon 11 és fél hektáros területen megvalósított Aquaréna nemcsak Magyarországon, de Közép-

Európában is egyedülálló. Az élményparkban 26 csúszda, összesen másfél kilométernyi csúszdapálya kanyarog 

föld fölött és föld alatt. A dombos vidék adottságait kihasználva a csúszdák nem magas acélszerkezetekre 

épülnek, hanem belesimulnak a domboldal lankáiba. A kilenc medence között élménymedence, jacuzzi, 

háromszintes ugrómedence, valamint a lassan hömpölygő Lusta folyó várja a vendégeket. 

Videó: Mogyoród aquaréna 

11. 13.11. Miskolctapolca barlangfürdő 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3793,Mogyorod_aquarena
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Miskolctapolca igazi kuriózum a fürdők palettáján. Barlangfürdője Európában egyedülálló, hiszen karsztban 

ilyen magas hőfokú víz nem található másutt. 1936-ban fedezték fel a 150 m hosszú barlangot, amelyet 1941-

ben nyitottak meg. Az itteni víz szívműködési zavarok, érbetegségek, vérnyomás és vérkeringési zavarok 

gyógyítására alkalmas. A tavi fürdőt 1969-ben építették. A barlangfürdőből sziklaalagút vezet a két kagyló 

alakú szabadtéri medencéhez. Az egyik medencén beton kagylóhéj képez tetőt. Itt 4-5 vastag vízsugár alatt lehet 

dögönyöztetni testünk izmait. 

A Bükk hegység lábánál található Miskolctapolca gyógyhatású forrásvizével és természetes meleg vizű 

barlangfürdőjével mind jobban kiérdemli a hazai és a külföldi vendégek elismerését. A látogatók az időjárástól 

függetlenül válogathatnak a termál-, tavi, illetve barlangfürdők között. A 31 Celsius-fokos víz kalcium, 

magnézium-hidrogénkarbonátos, nyomokban metabórsav, metakovasav, jód, bróm és radon tartalmú. A fürdő 

termálrészében két gyógymedence található, innen juthatunk a különleges élményt nyújtó természetes 

barlangfürdő 5 medencéjébe és a szauna parkba. 

Annak ellenére, hogy a barlangfürdő lehetőségei egyedülállóak 1998-ban megkezdődött egy rekonstrukció, 

amely számos területen bővítette a szolgáltatások körét. 

A nyári időszaki igények kiszolgálását biztosító külső területen új élményelemek, illetve a betegellátás bővítését 

biztosító új terápiás épület létrehozása. 2005-ben átadásra került az egy gyógytorna medence, az egy 4 személy 

egyidejű kezelését biztosító súlyfürdő, a 3 db új masszázshelyiség, az egy Kneipp kúrához szükséges hideg és 

melegvizes taposóösvény. Megvalósításra került 1 db gyermekmedence, a 110,2 m2 – es 4-6 éves korosztály 

számára, 51-60 cm vízmélységgel, komplex csúszdás vízi játszótérrel, valamint és a 103,6 m2 – es, 1-4 éves 

korosztály számára, 33-40 cm vízmélységgel, és élményelemekkel, mindkét medencében vízforgató-szűrő 

rendszerrel és élményelemekkel. 
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A vendégforgalom igényeihez képest épült meg a 303 m2-es Szauna-park, melyben 4 db 10 fős finn szauna, 1 db 

5 fős finn szauna, 1 db 14 fős gőzkabin, 4 db 2 fős infra szauna, és 2 db álló szolárium található öltözővel, és 12 

fő részére alkalmas pihenővel, ahol 12,58 m2 – es merülőmedence. 

Sorra került a 806 m2 - es Kagyló-medence rekonstrukciójára és bővítése, melynek során vízforgató-szűrő 

rendszer, valamint 4 db nyakzuhany, 4 db dögönyöző, 8 db skótzuhany, 6 db álló hidromasszázs kerül 

elhelyezésre. A bővítés keretében egy új 310,89 m2 vízfelületű, 1,4 m vízmélységű úszható medencetér is 

létesült. 

Az elkövetkező évek során, a turisztikai igényeknek és elvárásoknak megfelelően további fejlesztéseket is 

tervez a miskolctapolcai négycsillagos Barlangfürdő. 

12. 13.12. Hotel Szarvaskút 
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Végezetül egy vidéki példa, ahol az egészturizmus fejlesztése mellett döntöttek. „2010.november 01-december 

23-ig a hotel wellness részlege felújítási munkálatok miatt zárva van „ – ez volt olvasható egy bakonyi 

háromcsillagos hotel honlapján. A megújult wellness világban fedett uszoda, hidromasszázs medence, kültéri 

hidromasszázs medence, gyermekmedence, finn szauna és infra kabin, gőzkabin, szolárium, masszázs, 

kozmetikai szolgáltatás várja a feltöltődésre vágyókat festői környezetben, Zirc mellet a családbarát Hotel 

Szarvaskútban. 

13. Összefoglalás 

A kiválasztott Magyarországi példákkal az egészségturizmusban alkalmazott műszaki rendszerekre mutattunk 

be példákat. Látható, hogy még azokon a helyeken is a paletta szélesítése mellett döntenek, ahol amúgy 

egyedülálló lehetőségek kínálkoznak. 
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Zárszó 

Jegyzetünkben áttekintettük az egészségturizmusban alkalmazott műszaki rendszereket. Nagyobb hangsúlyt 

fektettünk a vizes elemekre és a légfürdők típusainak bemutatására és felsoroltunk olyan további megoldásokat, 

amelyekről úgy gondoltuk, hogy kapcsolódnak fürdőkhöz, egészséges életmódhoz. Tudatában vagyunk annak, 

hogy a felsorolásunk nem teljes, egyes területeket nem részleteztünk kellőképpen. Bizonyos elemek inkább 

tartoznak a vendéglátás, az építészet vagy az orvostudomány, esetleg a sport területére ezért nem is kívántuk 

szerepeltetni. 

Szeretnénk megemlíteni, hogy a XVIII. században működő fürdők elemei vagy inkább részei közé sorolták 

például a kávézót, a társalgót, a táncteret és még a sétaútvonalakat is. Ezekkel a szolgáltatásokkal vált teljessé a 

fürdők élete. A kávézó természetesen ma is megtalálható, de elképzelhető, hogy büfének, étteremnek nevezik, 

ha italfogyasztáson kívül étkezési lehetőséget is biztosít. A társalgók előterekké, várakozóvá változtak, ahol az 

asztalok helyett már beléptető rendszerrel, információs pulttal találkozhatunk. A táncolás élményét biztosító 

lehetőségeket pedig egyáltalán nem soroljuk az egészségturizmus elemei közé, annak ellenére, hogy a mozgást 

mindenki fontosnak tartja. 

Bízunk benne, hogy jegyzetünk hasznos lehet fürdőkben dolgozók számára és ötletet adhat további 

fejlesztésekre, átalakításokra. 
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A jegyzet készítéséhez felhasználtuk az uszodatechnikai és wellness technikai vállalkozások weboldalait, 

kiadványait; fürdők, strandok, hotelek, szállodák és egyéb egészségturizmusban érdekelt szolgáltatók 

weboldalait, prospektusait; valamint az érintett egyéb szakmák (hűtéstechnika, páramentesítés, építészet, 

világítástechnika, gyógyászat) egyes vállalkozásainak szakanyagát, szakcikkeit, kiadványait és weboldalait. 
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Fogalomtár 

balneológia 

gyógyvizek alkalmazásával, hatásával foglalkozó tudomány 

légcsereszám 

megmutatja, hogy egy adott helyiségben óránként hányszor cserélődik ki a teljes légtérfogat 

páraterhelés 

megnövekedett párakibocsátás, páraképződés, vízfelületek párolgása 

harmatponti hőmérséklet 

az a hőmérséklet, amelynél a levegőben lévő páramennyiség eléri azt az adott levegőhőmérséklethez tartozó 

mennyiséget (g/m3), amit a levegő ezen a hőmérsékleten még pára formájában felvenni képes, azaz telítődik. 

vizes-fürdő 

Az emberi testtel érintkező közeg a víz, amelyek hőmérsékletükben, rendeltetésükben például mozgásukban 

különbözhetnek. 

légfürdő 

Az emberi testtel érintkező közeg különböző állapotú (páratartalmú, hőmérsékletű) gáz 

emelőmagasság 

annak a vízoszlopnak a magassága, amellyel a nyomásérték egyensúlyt tart 

térfogatáram 

Időegység alatt átáramló vízmennyiség térfogata 

Hidromasszázs elemek 

vízbefúvással, levegő bevezetésével vagy a kettő keverésével érik el a masszírozó hatást 

Ellenáramoltató, ellenúszó 

Alkalmazásánál a kialakuló erős sodrással szemben úszva egyhelyben marad a használó. 

buzgár 

a medence fenéklemezébe épített áramoltató fej, amelyen keresztül érkező víz legyőzve a felette lévő 

vízoszlopot, a vízfelszínt erősen fodrozza 

sodrófolyosó 

íves csatorna, melyben igen erősen áramlik a víz 

hullámmedence 

gépészettel megvalósított, tengerek hullámzását idéző medence 

szörfmedence 

tengeri szörfözés szimulálására alkalmas állóhullám a medencében 

élményzuhany 
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különleges hatásokat, élményeket nyújtó, alapvetően nem tisztálkodás célú zuhanyok, funkciójukban és 

formájukban is eltérnek a hagyományos zuhanyoktól 

hidroterápia 

a víz fizikai tényezőit (hőmérséklet, nyomás, felhajtó erő) felhasználó gyógyászat 

Termálvíz vagy hévíz 

rétegvíz, amelynek hőmérséklete meghaladja a 30 °C-ot 

Kneipp-fürdő 

váltakozó hideg-meleg vizű lábfürdő 

Súly-fürdő 

a fürdőző a testrészeire akasztott súlyokkal függ a gyógyvízben 

elektroterápia 

elektromágneses hullámok gyógyászati alkalmazása 

Galván-fürdő 

a hidro- és az elektroterápia ötvözésé, a kezelés vízzel és enyhe elektromos egyenárammal történik 

Szénsavas-fürdő 

a fürdők vizébe széndioxid gázt kevernek 

abszolút nedvességtartalom 

1 kg száraz levegőben lévő gőz mennyiségét adja meg 

relatív nedvességtartalom 

azt fejezi ki a nedves levegő milyen mértékben telített a vízgőzzel 

szauna 

Alacsony páratartalmú meleg légfürdő 

Infra kabin 

az infravörös sugárzást alkalmazó kabin 

Infravörös tartomány 

a 0,76 μm és az 1000 μm közötti hullámhosszok közé eső tartomány 

bioszauna 

a hagyományos szauna enyhébb változata, kímélő légfürdő 

gőzkabin 

nedves, gyakorlatilag 100% relatív páratartalmú és alacsonyabb hőmérsékletű (45-50°C) légfürdő 

tepidárium 

Testhőmérsékletű légfürdő 

caldarium 
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40-45°C a hőmérsékletű légfürdő 

frigidárium 

Alacsony (3-10°C) hőmérsékletű légfürdő 

banja 

orosz gőzszauna 

odorium 

illatkabin 

iszap-fürdő 

Az emberi testtel érintkező közeg szilárd (iszap, homok) 

masszázs 

A test gyúrása, dörzsölése, masszírozása 


