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BEVEZETÉS 
 

A turizmus a gazdaság meghatározó szektora, a nemzeti össztermék 

előállításában, a foglalkoztatásban, illetve a fizetési mérleg egyensúlya 

tekintetében egyaránt kiemelt jelentőségű ágazat. 2010 és 2016 között a bruttó 

szállásdíj-bevételek 77,4%-kal emelkedtek a KSH adatai szerint, a kereskedelmi 

szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma pedig 41,3%-kal nőtt ugyanezen 

időszakban (KSH, 2017). 

Magyarországon az elmúlt években középpontba került az egészségturizmus, 

mint gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő és hazánk versenyképességét javító 

ágazat. Az egészségturizmusban részt vevő fogyasztók folyamatosan változó 

igényeinek nehéz megfelelni, egyrészt a növekvő egészségtudatosság, illetve a 

külföldi trendek miatt, másrészt azért, mert megnőtt az egészségturisztikai 

vállalkozások piacra lépése. Az állami irányítás is kiemelten kezeli ezt a területet, 

így a turizmus állami irányító szerve, a Nemzetgazdasági Minisztérium 2013-ban 

kidolgozta a 2014-2024 időszak turizmusfejlesztési terveit, elkészült a Nemzeti 

Turizmusfejlesztési Koncepció, melynek célja a magyarországi turisztikai 

fejlesztések irányainak meghatározása és forrásainak megteremtése. A Koncepció 

jövőképe szerint 2024-ben Magyarország az egészségturizmus több területén 

Európa egyik legnépszerűbb desztinációja lesz. A Koncepció célrendszeréből 

kiragadott attrakciófejlesztés szerint a termékfejlesztés nemzeti szintű prioritásai 

között az első helyen az egészségturizmus áll. A Koncepció első számú 

prioritásaként a korábbiaknál is egyértelműbben és hangsúlyosabban jelöli meg 

az egészségturizmust, egyenrangúan kezelve annak természetes 

gyógytényezőkre, illetve orvosi szolgáltatásokra alapozott ágát. Jelen tanulmány 

is kiemelten kezeli az egészségturizmust, néhány főbb fejlesztésre váró turisztikai 

termékkel (kulturális turizmus, lovas turizmus, ökoturizmus, kerékpáros 

turizmus) együtt, melyek potenciális kitörési pontjai lehetnek a hazai 

turizmusnak. 
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1. EGÉSZSÉGTURIZMUS 
 

1.1. Az egészségturizmus fogalomrendszere 

 

Az évek során számos fogalmi meghatározás született, azonban hazánkban a 

2005-ben megalkotott fogalmi lehatárolás az egyik legelterjedtebb illetve 

legátfogóbb. 

Az 1. ábra az egészségturizmus fogalomrendszerét ábrázolja, melynek 

elkészítése során Kincses Gyula, illetve a Melanie Smith és Puczkó László által 

megalkotott egészségturizmus fogalomrendszerek lettek ötvözve és kiegészítve. 

Az egészségturizmus célszegmensei egyrészt a gyógyturisztikai szolgáltatásokat 

igénybe vevők, másrészt a rekreációs szolgáltatások iránt érdeklődök. A két 

szegmens teljesen nem választható el, vannak közös metszéspontok, átfedések. A 

rekreációs turizmus szolgáltatásait igénybe vevő vendégek egészségük megőrzése 

érdekében veszik igénybe a szolgáltatásokat, itt inkább a turisztikai szolgáltatások 

dominanciája a jellemző. A gyógyturizmus igénybe vevői egészségük 

helyreállítása érdekében veszik igénybe a szolgáltatásokat. Ezeknél a 

vendégeknél nagyobb hangsúlyt kapnak a gyógyászati szolgáltatások. 

1. ábra: Az egészségturizmus fogalomrendszere 
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Forrás: KINCSES (2009b) és SMITH és PUCZKÓ (2010) alapján saját 

szerkesztés 

 

1.1.1. Az egészségturizmus fogalma 

 

Az egészségturizmus egy összetett fogalom, a turisztikai szervezetek 

Nemzetközi Uniója 1973-ban így fogalmaz: „az egészségturizmus nem más, mint 

az ország természeti erőforrásait, de különösen a gyógyvizeket és az éghajlatot 

hasznosító egészségügyi létesítmények kiaknázása” (SMITH és PUCZKÓ, 2010). 

GOODRICH (1987) megfogalmazásában az egészségturizmus lényege, hogy 

egy desztináció vagy turisztikai létesítmény attrakciói mellett egészségügyi 

szolgáltatásait és létesítményeit is céltudatosan a piaci megjelenés középpontjába 

állítja, és ezzel igyekszik odavonzani a látogatókat. 

HALL (1992) az egészségturizmust úgy értelmezi, mint egy olyan utazás, 

melynek elsődleges célja az egészség megőrzése, és amelyre szabadidőben kerül 

sor. 

VAJDA és VADAS (1995) értelmezésében az egészségturizmus a turizmus 

olyan speciális ága, amely magában foglalja az igényelt kórházi, szanatóriumi 

vagy gyógy-üdülőben történő ellátást is. 

HENDERSON (2004) fogalmi meghatározása jobban igazodik napjaink keresleti 

trendjeihez. Ő az alap- és kiegészítő motivációk, illetve a különböző 

kezeléstípusok szerint osztotta alrendszerekre az egészségturizmust. 

Az egészségturizmus fogalmát Magyarországon 2005-ben a II. Nemzeti 

Fejlesztési Tervhez kapcsolódóan határozták meg: „az egészségturizmus a gyógy- 

és wellness turizmust átfogó fogalom, a turizmusnak azon területét jelenti, ahol a 

turista utazásának fő motivációja az egészségi állapotának javítása és/vagy 

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

célterületen tartózkodás alatt igénybe is vesz egészségturisztikai szolgáltatást” 

(NÁDASI és UDUD, 2007). 

RUSZINKÓ (2006) alapján az egészségturizmus jelentősége az alábbiakban 

foglalható össze: 
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– az egészségturizmus előnye, hogy nincs szezonalitás, nyáron a tömegesség, 

a kikapcsolódás, a pihenés, a családi programok jellemzik, az ősz és tavasz 

a gyógyászat, gyógykezelések jegyében zajlik, télen pedig általában a 

szépségápolásra és a prevencióra helyeződik a hangsúly; 

– a tartózkodási idő az átlagosnál jóval hosszabb a gyógyászati kezelések 

miatt; 

– az egészségturizmus esetében a fajlagos költés átlagosan 30-35%-kal 

magasabb, mint a turizmus más területein, aminek oka a hosszabb 

tartózkodási idő és az egészségturizmusban résztvevők nagyobb fizetési 

hajlandósága. 

GARCIA-ALTES (2005) tágabb értelmezésében az egészségturizmusnak 

tekinthető minden olyan utazás, mely egészségügyi okból történik. Az 

egészségturisztikai vendégkörbe sorolható minden olyan vendég, aki betegsége 

miatt, terápiás céllal, illetve egészségmegőrző szándékkal vesz igénybe 

szolgáltatást. 

 

1.1.2. Rekreáció, szabadidő, rekreációs turizmus lehatárolása 

 

A rekreáció az egészségturizmus azon ága, melyet a turisztikai szolgáltatások 

dominanciája jellemez, tehát olyan vendégek veszik igénybe a rekreációs 

kínálatot nyújtó szolgáltatók programjait, akik alapvetően egészségesek, 

preventív céllal látogatják ezen helyeket. A következő fejezetben a rekreáció 

fogalmi meghatározásait mutatom be, hazai és külföldi szakirodalom alapján. 

Azonban a rekreáció fogalmi lehatárolása előtt meg kell határozni, mi is az a 

szabadidő. 

A szabadidő a munka jellegű elfoglaltságokon túli olyan idő, mellyel az ember 

szabadon rendelkezik, tetszése szerint a munkahelyi, családi és társadalmi 

kötelezettségek után. Ezen idő alatt az ember megvalósíthatja kedvteléseit, 

hódolhat hobbijainak, kielégítheti érdeklődési körét, s melyet teljesen fölösleges 

dolgokkal is eltölthet. Dumazedier (1967) szerint a szabadidő azon tevékenységek 

összessége, melyeknek az ember teljes odaadással szentelheti magát, akár pihenés 

vagy kikapcsolódás céljából, akár azért, hogy ismereteit bővítse, vagy kiélhesse 
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alkotóképességét, miután eleget tett hivatali, családi és társadalmi 

kötelezettségeinek. 

Tehát Dumazedier a szabadidő eltöltésének a célját a kikapcsolódásban jelöli 

meg. Erre a célra alkalmasak a rekreatív tevékenységek. 

A rekreáció1 tulajdonképpen a szabadidő eltöltés kultúrája. A „tökéletes” közérzet 

elérésének útja. A testi, lelki és intellektuális energiáink és teljesítő képességünk 

megtartása, visszanyerése vagy javítása a szabadidős tevékenységeink által. A 

rekreáció visszaalkotó, újrateremtő tevékenység. A szellemileg, fizikailag fáradt 

ember energiáinak, egészségének és munkaképességének bővített újratermelését 

jelenti. Funkciója kettős: pihentető és fejlesztő szerepe van. Így tehát ügyelnünk 

kell arra, hogy az általunk végzett tevékenység ne csupán a pihenés igényes 

eltöltésére irányuljon, hanem fejlesztő feladatát (személyiségformálás), képzési 

célját is teljesítse. A passzív pihenés nem hozhatja ezt az eredményt, mert 

ingerszegény, és nem pótolja az emberek nagy többsége számára hiányzó 

mozgást. Így nem teljes értékű pihenés. 

Nézzük meg az alábbi rendszerezést, mely a lehetőségek sokaságát adja – akár 

egyenként, akár kombinálva az elemeket – számunkra az értékes szabadidős 

aktivitásokról. 

A rekreáció fajtái2: 

1. A pihenés 
 

a) tétlen pihenés, szemlélődés; 
 

b) szellemet foglalkoztató, szórakoztató olvasás, zenehallgatás, 

tévézés, stb.; 

 

 

 

 
 

 

1 Kovács Tamás Attila: Rekreáció irányzatai. III. Országos Sporttudományi Kongresszus, Bp. 

1999. március 5-6. (előadás) 

2 Dobozy L. – Jakabházy L.: Sportrekreáció 1992. 12-13. p. 
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c) aktivitást igénylő szórakozás: színház, koncert, előadás, mozi, 

stb. 

Ezek a programok akkor értékesek a vendégfogadásban, ha azt társítani tudjuk a 

napi aktivitásokkal. Gondolok itt arra, hogy a lóápolás és a lovas oktatás előtt 

vagy után a vendég szívesen lapoz fel egy szakkönyvet a témával kapcsolatban, 

vagy érdeklődéssel néz a vadászat előtt egy ezzel kapcsolatos videofilmet. 

Az aktivitást igénylő szórakozások közül felértékelődik azok szerepe, melyek 

helyi jelleget tükröznek, vagy hagyományokat őriznek (pl. Szüreti bál, 

néptáncbemutató, táncház, lovasbemutató, népzenei koncert, farsangi bál, 

betlehemes játékok megtekintése). 

2. A kreatív szabadidő eltöltés 
 

a) szellemi: továbbtanulás, versírás, népi játékok – hagyományok 

elsajátítása, 

b) művészi: muzsikálás, kerámiaformázás, színjátszás, 
 

c) technikai: modellezés, barkácsolás, stb. 
 

d) fizikai: kertészkedés, nép- és társastánc, állattartás, 

számítástechnika, stb. 

A kreatív szabadidő eltöltési módokból számunkra értékes programok az adott 

térség régi népi játékainak, népi hagyományainak, néptáncainak megismerésén 

túl, ezek elsajátítása. A kézműves mesterségek gyakorlása (kerámiafestés, 

tojáspatkolás, kosárfonás, fazekasság, csipkeverés, hímzés), mely az adott 

térségre dominánsan jellemző. Népi és egyéb játékok elkészítése (pl. csutkababa, 

szőrlabda, papírsárkány, gyékénytutaj, stb.) is élményt nyújt, az elkészített 

játékok pedig eszközként szolgálhatnak a játéktevékenységhez. 

A mezőgazdaságba való bekapcsolódás a városi gyerekeknek érdekes és élmény- 

gazdag. Megismerkedhetnek a portán tartott állatokkal, részt vehetnek az 

etetésükben, gondozásukban. A kertekben, szőlőkben, birtokokon folyó 

növénytermesztés is jó programlehetőség (pl. veteményezés, gyümölcs 

betakarítás, szüret, aratás, stb.), mely szezonális jelleget tükröz. Helyi 



12 

 

 

ételspecialitások elkészítése a megtermelt alapanyagokból is érdekes 

programlehetőséget hordoz magában. 

A pihenés fajtái (l. csoport) csupán a szellemet dolgoztatják, illetve egy 

hajlandóságot, befogadó-készséget kíván az egyéntől, hiszen itt a programot csak 

a megfigyelés adja, pl. néptáncbemutató megtekintése. A kreatív szabadidő 

eltöltés (2. csoport) a szellemet is foglalkoztatja, de a mozgásos cselekvés is jelen 

van, hiszen itt nemcsak nézi a táncot, de tanulja is, és az elsajátítás során szellemi 

és fizikai aktivitást egyaránt megkövetel az egyéntől. 

3. A fizikai rekreáció 
 

e) nem kötelességszerű fizikai munka; 
 

f) horgászás, vadászat; 
 

g) kondicionálás; 
 

h) sportágtanulás, gyakorlás; 
 

i) versenyzés; 
 

j) sport-rekreáció. 
 

A sport-rekreáció a fizikai rekreáció egy jelentős részét képezi, élményt, 

szórakozást, kikapcsolódást, társaságot jelent. 

A fizikai rekreáció fő jellemzője a mozgásos cselekvés dominanciája, mely 

többnyire sportágakban testesül meg, amik központi elemei, építőkövei lehetnek 

a szabadidős programoknak. Nem véletlen, hogy a sportot úgy tekintjük, hogy a 

leghatásosabb eszköze az egész motórium regenerálódásának, a testi és ezzel 

kapcsolatos lelki fittség megteremtésének. 

A sport-rekreáció ágai, eszközei:3
 

 

 

 

 

 

3 Dobozy L. – Jakabházy L.: Sportrekreáció 1992. 12-13. p. 
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1. A hagyományos versenysportok mozgásanyaga, edzései, versenyei (ha 

elsősorban rekreációs céllal végzik); 

2. A gimnasztika (szabad- és társas gyakorlatok, kézi- és szerep-gyakorlatok, 

táncos formák, stb.); 

A testépítés, ha kondicionálás céljából foglalkozunk vele: 
 

3. A relaxáció s a tökéletes pihenés más eljárásai (masszázs, szauna, 

jógagyakorlatok, autogén tréning); 

4. A természetjárás-turizmus (gyalogos-, kerékpáros-, sí-, vízi-, lovas-, motoros- 

turizmus, hegymászás, barlangászat, könnyűbúvárkodás); 

5. A sportüdülés: egy-két sportág tanulásával, gyakorlásával eltöltött aktív 

üdülés; 

6. Tanfolyamok (kondicionáló, helyreállító, sportágat oktató, stb.). 
 

Láthatjuk, hogy a szabadidő aktív eltöltésére számos kedvező lehetőség 

kínálkozik, mi elsősorban azokat a fizikai aktivitásokat szeretnénk bemutatni (a 

teljesség igénye nélkül), melyek a falusi turizmus vendégei számára élményben 

gazdag kikapcsolódást és felüdülést nyújthatnak. 

Mielőtt rátérnénk a konkrét lehetőségekre, csokorba szedve értékelnénk az egyes 

sportok, testmozgások jelentőségét, melyek rekreációs értéke kimagasló. 

Játékok 

Az ember lételeme a játék. Ezt támasztja alá Friedrich Schiller4 az esztétikai 

nevelésről szóló leveleiben: 

„Az ember csak akkor játszik, amikor a szó legteljesebb értelmében ember, és 

csak akkor egészen ember, ha játszik.” 

Mindenki szeret játszani, nemcsak a kicsik, de a nagyok is. A játék kellő 

motiváltságot teremt, jól fejleszti a testi képességeket (kondicionális és 

 
 

4 https://issuu.com/minarthos/docs/schiller_levelek 



14 

 

 

koordinációs képességek). Tehát nemre, korra való tekintet nélkül szinte az egész 

család részt vehet az egyes játékokban. Közösségformáló szerepe nagy, illetve a 

családi sportolás5 „több nemzedék játékos testedzése együtt még látványnak is 

csodálatos, amikor unoka, gyermek, felnőtt és nagyszülő részesül a sportolás 

örömében”. 

A játék közvetlen célja pedig a versenyben a győzelem elérése, küzdelem árán. A 

játék életszituációt modellál, hiszen a küzdelem a versenyhelyzet, a győzelem 

vagy a kudarc elviselése a piacgazdaságunk küzdelmes, mindennapi életére készít 

fel, ahol tét nélkül kipróbálhatja az ember önmagát. Ezért nagyon nagy a 

jelentősége a gyermekek személyiségformálásában, szocializációjában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Nemessuri Mihály: Egészségvédő-életőrző sportok. Mozgás és Viselkedésbiológiai Szakosztály 

25 éves jubileumi konferenciája, Tihany, 1994. 
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A life-time sportok (egész életen át űzhető sportok) 
 

Ide soroljuk azokat a testmozgásokat, melyek az egyszerű mozgásszerkezet vagy 

a mérsékeltebb fizikai terhelés miatt szinte egész életen át művelhetők. Az eltérő 

kondicionális állapotban lévő, különböző korosztályú emberek számára egyaránt 

ajánlható, így a fiataltól az idősebb korosztály örömteli szórakozását adhatja. 

Néhány ezek közül: úszás, futás, gyaloglás, evezős sportok, tenisz, asztalitenisz, 

tollaslabda, lovaglás, vitorlázás, teke, golf, stb. Jelentősége növekedését igazolja 

az emberek életkorának növekedése, a szenior-korosztály gyarapodása, akiknek a 

mérsékeltebb terhelésű fizikai aktivitás válik szinte szükségletévé. 

A természeti sportok 
 

A természetben űzött sportok értékét adja, hogy kiragadja az embert a civilizációs 

ártalmakból, és egészséges környezetben teszik lehetővé a testmozgást. A 

természet erőivel (nap, szél, hőmérséklet, stb.) való testedzés hatása kedvező, 

növeli az ember teherbíró képességét. Pl.: a természetjárás minden ága, vízi- 

sportok, horgászás, vadászat, lovas- és jeges-sportok, erdei futás, gimnasztika. A 

természeti sportok közül kimondottan értékesek a téli sportok, hiszen akkor 

nyújtanak mozgásélményt az egyén számára, amikor legmagasabb a 

mozgáshiány, hiszen tudjuk, hogy ősszel-télen jobban a lakásba szorul az ember 

és kevesebbet mozog, sportol, mint a tavaszi-nyári évszakokban (KÖNYVES és 

MÜLLER 2001). 

A rekreációnak számos fogalmi meghatározása létezik. Jelenti egyrészről 

napjaink fogyasztói társadalmának egészségre káros hatásai miatt megerősödött, 

a sportolásra, aktív tevékenységre való igényt, ami leginkább a testi-lelki 

felfrissülést, felüdülést, valamint ebből fakadó jobb szellemi, fizikai teljesítmény, 

munkavégző-képesség elérését eredményezi. Másrészről jelenti a szabadidő 

kulturális eltöltését, a szórakozást, a minőségi élet (jó közérzet, jól-érzés és a jól- 

lét) megteremtését (DOBOZY és JAKABHÁZY, 1992; KOVÁCS, 1998; 

SZABÓ, 2004). 

Tágabb értelemben a rekreáció felüdülés, kikapcsolódás, pihenés. Szűkebb 

értelemben a rekreáció olyan tapasztalatokat és szórakoztató tevékenységeket 

jelent, melyeket az egyén szabadidejében végez, az alapját pedig az képezi, hogy 

a tapasztalatokat, amiket szerzett, és a tevékenységek, melyeket folytatott, a szó 
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szoros értelmében „újjá építették”, így annyira felfrissülhet, hogy a napi 

kötelezettségeit képes elvégezni, folytatni (AP, 1986). 

A Countryside Recreation Research Advisory Group 1970-ben a következőket 

publikálta a rekreációval kapcsolatban. A rekreáció minden olyan tevékenység, 

melyet a szabadidő során végzünk, kivéve azokat a tevékenységeket, amelyeket 

az ember úgymond kötelezőnek tart megtenni a szabadidő terhére. Ilyenek például 

a bevásárlás, túlórázás, másodállás, ház-, illetve személygépkocsi karbantartása, 

különórák, házi feladat elkészítése, gyermekgondozás, vallási és politikai 

kötelezettségek. 

DOBOZY és JAKABHÁZY (1992) szerint az elsődleges rekreálódási forma a 

pihenés. Ezen belül is több csoportot lehet elkülöníteni. Tétlen szemlélődés, 

szellemet foglalkoztató pihenés (keresztrejtvényfejtés, olvasás, stb.), aktivitást 

igénylő szellemi rekreáció (színház, mozi, koncert, opera, stb.). Egy másik 

formája a rekreációnak a kreatív szabadidő eltöltés. Ide sorolható a nem 

kötelességszerű fizikai munka (kertészkedés, stb.), a technikai kreatív szabadidő 

eltöltés (barkácsolás, modellezés), a művészi kreatív szabadidő eltöltés (amatőr 

színjátszás, zenélés, festés, versmondás, táncolás), illetve a fizikai kreatív 

szabadidő eltöltés (vadászat, horgászat). Fizikai rekreáció még a például a sport 

rekreáció. 

A rekreáció az egyén olyan érzelmi állapotának tekinthető, amely annak jó 

közérzetéből és elégedettségérzetéből fakad. Mindez a következő érzésekkel 

jellemezhető: hatalom és teljesítmény érzése, jókedv, az elfogadás és siker 

élménye, öröm. Tehát a rekreáció erősíti a pozitív énképet (GRAY és 

PELEGRINO, 1973). A rekreáció egy olyan tevékenység vagy élmény, amelyet 

annak résztvevője rendszerint önként választ részben azért, mert abból valamilyen 

elégedettség érzete származik, részben pedig azért, mert valamilyen személyes 

vagy társadalmi értékhez jut általa. A rekreáció a szabadidő eltöltésének része, 

nem áll semmilyen összefüggésben a munkával (KRAUS, 1966). MADOW 

(1965) szerint a rekreáció szórakozást, vagy a szabadidő kellemes eltöltését 

jelenti, emellett a különböző szabadidős tevékenységeket értjük alatta. PIGRAM 

(1983) és YUKIC (1970) hasonlóképpen fogalmazta meg, mi a rekreáció. 

Véleményük szerint önként választott tevékenységnek tekinthető, mely a 
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szabadidőben végezhető, elsősorban örömszerzés és elégedettség érzésének 

céljából. 

A rekreációt TORKILDSEN (1986) a következőképpen értelmezte. Személyes 

élmény (amit az egyén él át), tevékenység (amilyen formában végezzük), 

intézmény (az a szervezeti keret, amely elérhetővé teszi a közösség számára), 

folyamat (ami a résztvevővel történik) és struktúra (annak, ami a rekreáció 

kereteit adja). A fentebb említett definíciók alapján megállapítható, hogy a 

rekreáció egy komplex fogalom, mely folyamatosan változik, ahogyan a 

fogyasztói igények illetve trendek is. A definíciókban az a közös, hogy a 

szabadidő terhére végzünk minden olyan tevékenységet, mely alatt rekreálódunk. 

Rekreációs tevékenységek csoportosítása 
 

Dobozy és Jakabházy alapvetően szellemi és fizikai rekreációt különböztet meg. 

A szellemi rekreálódást a kulturális javak fogyasztása és a társadalmi élet nyújtja. 

A fizikai rekreációt az aktív és a passzív pihenés jellemzi (2. ábra) (REISCHL, 

2007). 

 
 

2. ábra: Rekreációs tevékenységek 
 

Forrás: DOBOZY és JAKABHÁZY (1992) 



18 

 

 

A fenti megfogalmazások alapján véleményem szerint a rekreációs turizmus 

fogalmát a következőképpen összegezhetjük. A rekreációs turizmus az 

egészségturizmus azon ága, melyre a turisztikai szolgáltatások túlsúlya jellemző, 

és kevesebb hangsúlyt kapnak a gyógyászati szolgáltatások, a szabadidő terhére 

végezzük, és a megszokott környezetből való kilépés jellemzi. 

 

1.1.3. Holisztikus turizmus fogalma 

 

Az egyén lelkére fókuszáló forma vezetve őt a transzcendencia vagy a 

megvilágosodás felé. Lehet kapcsolata a vallással, és gyakran kapcsolódik hozzá 

rituálé, valamilyen ünnepség vagy hagyomány, melyek különböző vallásokból 

származhatnak (I1). 

 

 

1.1.4. Wellness turizmus fogalma 

 

A wellness fogalmát és filozófiáját Halbert Dunn amerikai orvos fejlesztette ki. 

Célja volt egy olyan életmód program kialakítása a betegei számára, amely 

könnyen betartható úgy, hogy mellette megmarad az életkedvük. A wellness 

kifejezést az ’50-es évek végén az Egyesült Államokban szakmai körökben 

használták. Az amerikai biztosító társaságok felismerték, hogy a mindinkább 

szaporodó krónikus betegségek kapcsán sok a táppénz miatt kieső nap, így 

támogatják a wellness kezdeményezéseket (HOJCSKA és SZABÓ, 2010). Az élet 

számos szegmensében megjelent ez a kifejezés, így többek között az 

idegenforgalom, a szépségápolás, a hétköznapi fogyasztás, a divat, a sport és 

rekreáció, a marketing, vagy éppen a prevenció és alternatív orvoslás területén, 

ahol a termékek és szolgáltatások széles köre viseli ezt a címkét (ILLING, 2002; 

KICKBUSCH, 2003; FÓRIS, 2007). Világszerte elfogadottá vált, amelynek 

köszönhetően jelentős ütemben bővült piaca, és amelynek gazdaság- és 

társadalomkutatók további térnyerést prognosztizálnak a jövőben (ARDELL, 

1985;  NEFIODOV, 1996;  HORX, 2001; SCHOLZ, 2003;  PILZER, 2007). Ma 

már a wellness-piac robbanásáról beszélnek a piackutatók. A nyugati 

országokban mind többen dolgoznak a wellness-szférában, s egyre nagyobb 

kereskedelmi forgalmat bonyolítanak a wellness-termékekkel is. A wellness- 

hotelek  sokkal  keresettebbek,  mint  a  szokványosak,  gyakran  már  hetekkel 
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korábban be kell jelentkezni előre, ha helyet szeretne valaki kapni. Megelőz 

minden más iparágat, az internetet és a tőzsdét is beleértve (HOJCSKA és 

SZABÓ, 2010). Ezt a tendenciát a gazdasági dinamizmus mellett olyan, a világ 

fejlett területein érvényesülő általános trendek magyarázzák, mint az 

individualizáció erősödése, a demográfiai átalakulás, a nők társadalmi 

szerepeinek megváltozása, a spiritualizálódás, a munka átalakulása, a civilizációs 

betegségek egyre szélesebb körű elterjedése, illetve az egészséges életmód 

további felértékelődése (FRIEDL, 2007; ZSIGMOND, 2008). Az új testideál 

megjelenésével és a modern élet felgyorsult tempójával párhuzamosan egyre 

nagyobb igény jelentkezett az egészséges életmód és a holisztikus értelemben vett 

testi-lelki egyensúly megőrzése iránt, amely egy új, összetett terület, a wellness 

megjelenését eredményezte (HORX, 2001). 

Wellness fogalmi meghatározásai 
 

A wellness fogalma még nem tisztázott, ezért több különböző definíció is 

érvényben van. RÁTZ (2004) szerint a wellness „egészséget jelent, a szó 

holisztikus értelmében, a fizikai, szellemi és értelmi képességek harmonikus 

egyensúlyát”. 

„Ha elfogadjuk, hogy a megnevezés, az illness, magyar fordításban betegséget 

jelentő ellentétpárjaként, vagyis egészségként értelmezhető, akkor a wellness 

elsősorban olyan életformát képvisel, amelyben az egyén a test, a lélek és a 

szellem optimális, harmonikus állapotára törekszik” (MICHALKÓ, 2004). 

A wellness voltaképpen a hétköznapokban is érvényesülő életfilozófia. 

Holisztikus értelmében, vagyis a fizikai, lelki és szellemi képességek 

harmóniájaként is használják, alapjában véve a prevenció, regeneráció, relaxáció 

és a fitnesz összességét jelenti. A wellness tehát azt jelenti, hogy az ember 

igyekszik egészségtudatosan élni, képes javítani, vagy megőrizni testének és 

lelkének egészségi állapotát. Mivel ezt az életmódot nagyon kevesen tudják 

megvalósítani hétköznapjaikban, megnőtt az igény arra, hogy mindezt legalább 

alkalmanként, animátorok, rekreátorok, turisztikai szakemberek 

közreműködésével megtehessék. „A turizmus felismerte, hogy mindezt időben és 

térben koncentráltan kell a vendég számára biztosítani, így alakultak ki a wellness 

szállodák, ahol 3-7 nap alatt bekövetkező életmódváltással, tudatos 
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egészségmegőrzéssel, rendszeres testmozgással, egészséges táplálkozással, káros 

szenvedélyek kerülésével igyekszenek luxus körülmények között regenerálni a 

vendég szervezetét” (MICHALKÓ, 2004). 

Mivel a wellness egészségi állapot általános javítása, karbantartása céljából 

igénybevett komplex szolgáltatásai egyben a szabadidő kulturált, élményekben 

gazdag eltöltését is jelentik, wellness-turizmus nem csak az egészségturizmus, 

hanem a rekreációs turizmus részének is tekinthető. 

A wellness a mai kor emberének kialakított egészségtudatos, reform életforma, 

melyben a wellnesst gyakorló jól érzi magát. A wellness életformában kiemelt 

hangsúlyt kap a jó közérzet és az egészségmegőrzés. Követői fejlesztik az 

egészségüket és a fizikai fittségüket, környezettudatos életet élnek, emellett 

szellemi, spirituális és szociális kiegyensúlyozottságra törekszenek. Rövidtávon 

pihentető, frissítő élményt nyújt, hosszú távon pedig más szemléletet, jobb 

életminőséget, teljes értékű életet kínál. A wellness életmód gyakorlásával 

elkerülhetők az olyan civilizációs betegségek, mint az infarktus, a magas 

vérnyomás, a cukorbetegség, továbbá megelőzhetők a szív- és érrendszeri vagy 

mozgásszervi megbetegedések (HOJCSKA és SZABÓ, 2010). 

ARDELL (1985) szerint a wellness annak az életformának a tudatos választása, 

hogy az ember magáról gondoskodjon és a legmagasabb szintű egészségi 

állapotot élvezze, ami a saját képességein belül elérhet (LACZKÓ et al., 2008). 

A mintaként szolgáló amerikai modellektől eltérően a wellness koncepciók 

Európában elsősorban a turizmus által terjedtek el, amelyek leggyakrabban az 

üdülő, gyógy- és sporthotelek összekapcsolásával alakultak ki. Ez a felfogás 

látható ILLING (2002) koncepciójában és definíciójában. Ardellhez hasonlóan a 

teljességre való törekvés jegyében egy öt pilléren nyugvó wellness modellt állított 

fel, de a wellness-t azonban már egészségturisztikai szempontból definiálja. E 

szerint „a wellness a teljes törekvés a testi, szellemi és lelki jóllétre vitalizáló és 

lazító eszközök/programok által, amelyeket különleges egészségközpontokban 

alkalmaznak”. 
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Illing a wellness 3 fokozatát fogalmazza meg: 
 

1. fokozatú wellness: Élvezet a testi és lelki következmények figyelembe vétele 

nélkül. 

2. fokozatú wellness: A jóllét állapotát aktívan próbálják elérni (tréning, 

tudatosítás), a következmények figyelembe vételével. 

3. fokozatú wellness: Tartós magatartásváltozás azzal a céllal, hogy mind a test, 

mind a lélek számára a jóllét tartós állapotát elérjük. 

Illing szerint az eredeti wellness filozófiának megfelelően a cél a 3. fokozat 

elérése lenne. Ez azonban az európai szemlélet szerinti szolgáltatóknál nem 

működik, mivel ezek elsősorban passzív, kényeztető, beauty- és fitnesz 

termékeket kínálnak a vendégeknek wellness címszó alatt (ILLING, 2002; 

LACZKÓ et al., 2008). 

MULVIHILL (2003) a következőképpen fogalmazta meg a wellnesst. Szervezett 

formában történő felüdülést okozó tevékenységek és az életvitelbe történő 

szisztematikus beavatkozások együttese, melyeket vállalatok, irányított 

betegellátási szervezetek és kormányzati ügynökségek ajánlanak, akiknek az 

elsődleges céljuk, hogy gondoskodjanak az egészséges életmód oktatásáról, 

azonosítsák a megváltoztatható egészségügyi kockázatokat és befolyásolják az 

egészségről alkotott gondolkodás megváltozását. 

A wellness egy többdimenziós létállapot (CORBIN és PANGRAZI, 2001), 

számos egyetem, vállalat és a népegészségügyi program által elfogadott népszerű 

wellness modell hat területet foglal magában: társadalmi, foglalkozási, lelki, 

fizikai, szellemi, érzelmi (National Wellness Institute). A National Wellness 

Institute a korábban meglévő hat „dimenziót” később kiegészítette még két 

területtel (kulturális, környezetvédelmi), melyek magukba foglalják a wellnesst. 

SARACCI (1997) megkérdőjelezte a WHO (World Health Organization, 

Egészségügyi Világszervezet) által sokat idézett egészség definíciót, miszerint az 

egészség a teljes fizikai, mentális és szociális jólét állapota, nem csupán a 

betegség és fogyatékosság hiánya. Saracci szerint ez a megfogalmazás sokkal 

közelebb áll a boldogság állapotához, mint az egészséghez, ugyanis nem biztos, 
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hogy aki egészséges, az egyben boldog is. Tehát az egészség és boldogság fogalmi 

meghatározásai némileg különböznek, bár lehet vitatkozni azzal, hogy a wellness 

kifejezés mindkét definíciót magába foglalja (SMITH és KELLY, 2006). 

A KPMG (2002) nemzetközi tanácsadó cég szerint: A wellness lényege az 

egészség megőrzése: a mentális, fizikai és biológiai egészség összhangjának 

megteremtése; a hangsúly a megelőzésen van, a részvétel önkéntes a kezeléseken. 

A MAGYAR WELLNESS TÁRSASÁG (2006) megfogalmazásában a wellness 

olyan életforma, amelynek gyakorlói a civilizáció okozta bántalmakat a test, lélek, 

szellem együttes kényeztetésével, odafigyeléssel, tudatos életvitellel igyekeznek 

megelőzni. 

A wellness átfogóan értelmezett (mentális, fizikai, biológiai) egészség 

összhangjának megteremtését célozza; és inkább kapcsolatos az életstílus 

megváltoztatásával, mint egy-egy konkrét betegség gyógyításával. Az 

egészségtudatos ember ugyanis életformájával, egészséges táplálkozásával, 

rendszeres testmozgásával járulhat hozzá egészsége megőrzéséhez, a betegségek 

megelőzéséhez. A wellnesst sokan a fitnesz szinonimájának tartják, de ez 

helytelen, mert a wellness több mindenre kiterjed. Míg a fitnesz a fittséget, 

edzettséget, fizikai erőkifejtéssel szerzett erőnlétet, egészséges 

reformtáplálkozást foglal magában, addig a wellness teljes egészként szemléli az 

embert, a test karbantartása mellett ugyanolyan hangsúlyt fektet az emocionális, 

spirituális, intellektuális és szociális fittségre. Fontos eleme a testi és lelki 

harmónia megteremtése, egy kiegyensúlyozott, de mégis dinamikus életmód 

kialakítása és fenntartása (HEGEDŰS és LACZKÓ, 2008). 

A wellness turizmus fogalma 
 

A wellness turizmus minden olyan kapcsolat és jelenség összessége, amely során 

az emberek azzal a céllal utaznak el és tartózkodnak egy helyen, hogy egészségi 

állapotukat megőrizzék vagy javítsák. A wellness szolgáltatásokat igénybe vevő 

vendégek számára a speciális helyeken megfelelő szakmai hozzáértés és 

személyes gondoskodás áll rendelkezésre. A szolgáltatók széleskörű csomagokat 

kínálnak, mely magában foglalja a fitneszt/szépségápolást, egészséges 

étrendet/diétát, relaxációt/meditációt és a szellemi tevékenységet/tanulást. A 

wellness turizmus összetett szolgáltatásaival egyszerre célozza a fizikai állapot és 
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állóképesség javítását, valamint a szellemi frissesség megőrzését (HOJCSKA és 

SZABÓ, 2010). 

A wellness-turizmust egészségesek veszik igénybe, akiknek célja a relaxáció és 

rekreáció, illetve az általános állapot és közérzet javítása (VÁRHELYI et al., 

2012). Továbbá fontos számukra a mentális, fizikai és biológiai összhang 

megteremtése és megőrzése, amelyet az életstílus megváltoztatásával, betegségek 

megelőzésével   és   egészségmegőrzéssel   kívánnak    elérni    (OES,    2007). 

A wellness turizmusban cél az egészségmegőrzés, „melynek során az egészséges 

emberek szabad idejükben, saját költségükön vagy kiegészítő/magánbiztosítók 

finanszírozásával egészségügyi elemeket is tartalmazó turisztikai 

szolgáltatáscsomagot vesznek igénybe”.6 

MUELLER és KAUFMANN (2000) a wellness turizmust olyan kapcsolatok és 

jelenségek összességeként értelmezi, melyek az utazásból és a szálláshelyen 

tapasztalt élményekből erednek, olyan emberek számára, akiknek célja, hogy 

megőrizzék, illetve támogassák az egészségüket. A wellness turisztikai 

szolgáltatások/termékek tipikusan olyan átfogó szolgáltatási csomagot 

jelentenek, melyek a fizikai állóképességet fejlesztik, az egészséges táplálkozást 

célozzák, relaxációs hatásúak és szellemi tevékenységet is tartalmaznak 

(BODEKER és COHEN, 2008). 

A wellness turizmus elsődleges célja az egészség megőrzése. Kialakulása 

elsőként a fejlett országokban indult meg mintegy viszontválaszaként a 

társadalom betegségekkel kapcsolatos veszélyérzetének erősödésére. A wellness 

szó – melyet ilyen formában az ötvenes évek végén írtak le először a 

tengerentúlon – egyik értelmezése szerint a well-being és a wholeness szavak 

összevonásából született, míg mások a well-being és a fittness egyesítéséből 

származtatják, mintegy a betegség (illness) ellenpárjaként. Az angol wealnesse 

szól – ami jó egészséget jelent – már 1654-ben feljegyzésre került (EŐRY és 

HEGEDŰS, 2006). 

 

1.1.5. Medical wellness fogalma 
 
 

 

6 Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia, Budapest, 2007., 10. p. 
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Tulajdonképpen a gyógy- és a wellness kezelések ötvözete. Orvos által végzett 

állapotfelméréssel kezdődik, amely során modern diagnosztikai eszközöket is 

alkalmaznak (pl. biorezonancia). Ennek elemzése kapcsán egyénre szabott 

kezelést ajánlanak a betegnek. Cél, hogy e kezelések markánsan 

megkülönböztethetőek legyenek a többitől, a hatásuk mérhető, színvonaluk pedig 

kontrollálható legyen, mely lehetővé teszi, hogy az egészségbiztosítók hajlandóak 

legyenek finanszírozni a számukra hosszabb távon mindenképpen olcsóbb 

prevenciós terápiákat (OES, 2007). 

 

1.1.6. Rehabilitáció, rehabilitációs turizmus fogalma 

 

Gyógytényezőre épül, egészségügyi szakszemélyzet végzi a szolgáltatásokat. 

Természeti erőforrások igénybevételével gyógyászati szolgáltatások nyújtása 

történik. 

 

1.1.7. Orvosi turizmus fogalma 

 

A célcsoport, amely igénybe veszi ezeket az orvosi szolgáltatásokat az adott 

településen vendégéjszakát és a kezelések között turisztikai költést generáló 

turisták csoportja. Leginkább a határ menti és az országhatáron túlról jól 

megközelíthető, frekventált helyen lévő orvosi szolgáltatásokat vesz igénybe ez a 

vendégkör, és nem a gyógyvízen alapuló egészségjavulás céljával érkezik. Az 

ilyen igényekre épült szolgáltatási kör ma Magyarországon a fogorvosi, 

szemészeti/optikai és plasztikai sebészeti beavatkozásokra koncentrál (OES, 

2007). 

 

1.1.8. Fitnesz fogalma 

 

Társadalmunk fejlődésének és a korszerű technikai eszközök megjelenésének 

következményeként és életmód-befolyásoló hatásaként jelentkezett az emberek 

egyre romló egészségi állapota. Az ember ugyanis valamennyi felfedezését az 

irányba tette, hogy élete könnyebb, kényelmesebb legyen (háztartási gépek, 

gépesített munkafolyamatok). Napjaink mozgásszegény és ülő-életmódja súlyos 

egészségügyi problémákat vet fel (MÜLLER et al., 2013). Ennek kapcsán 

felértékelődött a mozgás iránti igény, melyre teret biztosítanak az edzőtermek, 

konditermek, illetve a wellness szállodák fitnesz részlegei. Maga a fitnesz 
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kifejezés szintén az Egyesült Állomokból származik, a wellnesshez hasonlóan. 

Az alábbiakban a fitnesz és fitnesz turizmus néhány fogalmi meghatározását 

mutatom be. 

A fitnesz a fizikai teljesítőképesség elérését tűzi ki célul, továbbá az egészségi 

állapot szintjének emelését. Hazánkban az aerobic, a kondicionálás és az erősítés 

párosul hozzá. Népszerűek a kondicionálótermek, az edzőtermek, illetve a 

wellness szállodák fitnesz termeiben válogathatnak a vendégek a szolgáltatások 

között. Az aerobic változatai mellett népszerűek a jóga, hastánc, salsa 

foglalkozások. Ezek a teremfoglalkozások bármely évszakban, napi elfoglaltság 

mellett is rendszeresen űzhetők. Az amerikai irodalomban a totális fitnesz az 

intellektuális, emocionális és fizikai dimenziókra egyaránt vonatkozik 

(REISCHL, 2007). 

MÜLLER és RÁCZ (2011) megfogalmazása alapján a fitnesz egy 

versenysportágat jelent. Az aerobik alapú gyakorlatok bemutatása mellett 

pontozzák a részvevők megjelenését, az izomzat kidolgozottságát, és a 

bemutatkozás során a fitneszről elhangzott véleményük alapján a megjelenés 

harmóniáját, a kisugárzást, a megnyilvánulások intelligenciáját. Tehát azt is 

mondhatnánk, hogy a fitnesz, mint sportág, egy aerobikverseny és egy 

szépségverseny együtteséből tevődik össze. 

A fitnesz turizmust az egészségturizmus egy különálló formájának tekintjük, ezért 

a wellness turizmus egy meghatározó szolgáltatási elemeként értelmezzük. A 

fitnesz ez esetben az aktív sportot igénybe vevő vendégek számára vonzó 

mindamellett, hogy ők keresletet jelentenek a wellness egyéb szolgáltatásaira 

(HOJCSKA és SZABÓ, 2010). 

Élményfürdő, mint egészségturisztikai szolgáltató 
 

A termálvizek gyógyító hatását már az ókori rómaiak is ismerték, több településen 

is igen fejlett fürdőkultúrával rendelkeztek (OES, 2007). Magyarország 

fürdőkultúrája a kelta időkig nyúlik vissza. Már a római időkben kialakultak az 

első fürdőzőhelyek, és Mátyás király idejében már virágzó fürdőkultúrával 

rendelkeztünk (MAGYAR TURIZMUS Zrt., 2005). Alapvetően a római fürdőket 

két csoportra lehet osztani, ezek a therme és a balnea. A therme elegáns, fényűző 

fürdőházat jelentett, amely a kor akkor elérhető legnagyobb kényelmét kínálta. A 
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balnea egyszerűbben berendezett fürdőházat jelentett. A fent említetteken túl 

fontos különbséget jelentett a két fürdőtípus között az, hogy a therme inkább a 

fürdőzés élvezetét nyújtotta, a balnea pedig a gyógykezelések, fürdőkezelések 

helyszíne volt (RUSZINKÓ, 2006). 

A honfoglalás után az első utalás a magyarországi fürdőkre vonatkozóan Szent 

István király pécsváradi bencés apátságot alapító 1015-ös oklevelében található. 

Ebben előírta a birtok-adományozás feltételeként fürdő létesítését megfelelő 

számú fürdőszolga alkalmazásával (ÁKOSHEGYI és NÉMETH, 2006). A török 

uralom idején számos, ma is ismeretes fürdőhely alakult ki: többek között 

Budapesten a Rác, Király, Lukács fürdők, valamint Egerben a török fürdő. A 

törökök pontosan ismerték a vizek gyógyhatásait. A fürdőzés szabályait a Korán 

diktálta. A fürdőzés preventív jellegű volt, külön ivókúra alkalmazásáról nincs 

feljegyzés ebből a korból (BOROS et al., 2011). 

A fürdőkultúra a 19-20. század során tovább szélesedett hazánkban, köszönhetően 

annak is, hogy olaj, illetve artézi víz után kutatva több helyen termálvíz tört fel a 

mélyből, amelyek kedvező gyógyhatása hamar kiderült. Így alakult fürdő többek 

között Hajdúszoboszlón, Zalakaroson, Sárváron (MAGYAR TURIZMUS Zrt., 

2005). Ebben a korszakban alakultak ki a nemzetközi hírű fürdőhelyeink – pl. 

Balatonfüred, Balf, Harkány, Hévíz –, és szintén ez a korszak segített Budapest 

világvárosi és nemzetközileg elismert fürdővárosi rangra emelkedésében a 

nagyobb gyógyfürdők (Gellért, Széchenyi, Lukács) fejlesztésének 

eredményeként (OES, 2007). Hazánkban a 21. században ismét lendületet kapott 

a fürdőkultúra, ugyanis egyre fontosabbá válik az egészség megőrzése, 

visszanyerése, és a Széchényi Tervvel, valamint a II. Nemzeti Fejlesztési Tervvel 

együtt megjelent az egészségturizmus terminológiája (BOROS et al., 2011). 

A vendégek növekvő igényeinek kielégítésére épültek a fürdőkomplexumok, 

melyek minőségi szolgáltatásokat nyújtanak a vendégek számára. Az 

önkormányzatok által igénybe vett állami és uniós támogatások segítségével nem 

csak nagy fürdőkomplexumokat, hanem városi szintű fürdőket is létrehoztak, 

melyek főként a helyi közönség kiszolgálását tűzték ki célul. A komplexumok 

megépítésével és elterjedésével egy időben megváltoztak a fürdőzési szokások is. 

Az élményparkok, valamint a különböző sport- és közösségi programok 

bevezetésével a fürdők területén is lehetővé vált az aktív szórakozás, a csendes- 
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wellness és a gyógyászati szolgáltatások fejlődése pedig új lehetőségeket nyitott 

az aktív pihenésre, a gyógyulásra (GLOBAL SPA SUMMIT, 2011). 

 

1.2. Az egészségturizmus nemzetközi tendenciái 

 

Az alábbi fejezet a világ wellness-turizmusának kialakulását mutatja be. Azok az 

országok lettek részletesebben bemutatva, melyek jól reprezentálják azt a 

kontinenst vagy régiót, ahol elhelyezkednek. Az elemzésben szereplő országok 

szelekciója során nem az volt az elsődleges szempont, hogy fejlettebb legyen 

egészségturizmus szempontjából, mint a régió többi országa, hanem olyan 

területek bemutatása volt a cél, ahol a wellness turizmus kitörési lehetőségként 

helyeződött a fókuszba, és a termékek széles skáláját magas szakértelemmel 

kínálják. 

Napjainkban az egészségturizmus különböző formái egyre jelentősebb szerepet 

játszanak a világ turizmusában, illetve számos ország gazdasági teljesítményében. 

Az elmúlt évtizedben töretlenül fejlődő egészségturizmuson belül főként a 

wellness-turizmus területén figyelhető meg dinamikus bővülés mind világ-, mind 

hazai viszonylatban. Az olyan általános trendek, mint az individualizáció 

erősödése, a demográfiai átalakulás, a nők társadalmi szerepeinek megváltozása, 

a spiritualizálódás, vagy az egészséges életmód felértékelődése megteremtette a 

rekreálódás, és azon belül a wellness szolgáltatások és termékek iránti igény 

társadalmi hátterét (FRIEDL, 2007; ZSIGMOND, 2007). A különböző 

tudományterületek, szakemberek véleménye szerint a társadalomban 

tapasztalható átalakulásoknak, illetve az ágazat kedvező gazdasági 

teljesítményének köszönhetően a wellness piac a jövőben is az egyik 

leggyorsabban fejlődő turisztikai és gazdasági ágazat lesz (ARDELL, 1985; 

NEFIODOV, 1996; HORX, 2001; SCHOLZ, 2003; PILZER, 2007). De nem 

kizárólag hazai probléma, hogy a különböző országok nem tudják jól kiaknázni 

az adottságaikban rejlő különbségeket, ami a kínálat uniformizálódásához vezet, 

veszélyeztetve annak fenntarthatóságát. A következő évtizedre különösen Észak- 

Amerika, Skandinávia és Nyugat-Európa tehetős, idősödő, ugyanakkor aktív, 

magas életminőségre törekvő korosztályai jelenthetnek a wellness turizmus 

számára óriási potenciált. A nemzetközi wellness turizmus fejlődési dinamikáját 

mutatja, hogy 2013-ban 211 ország adatai alapján a bevételek 12,7%-kal, az 

utazások  száma pedig  11,8%-kal  (586,5  millió  utazásra) növekedett összesen 
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2012-höz képest. A wellness utazások többsége belföldre irányul, hiszen az 

utazások 83%-a, a realizált bevételeknek pedig 68%-a a belföldi utazásokból 

származik. A wellness turizmus gazdasági hatását mutatja, hogy a közvetlen 

bevételeken túl a terület multiplikátor hatását (közvetett bevételeket) is 

figyelembe véve 2013-ban 1,5 billió USA dollárra becsülik az ágazat nagyságát, 

amely 32,8 millió embernek jelent munkát világszerte. A wellness turizmus 

bevételeinek több mint felét még mindig a legnagyobb forgalmat lebonyolító 5 

ország (sorrendben Egyesült Államok, Németország, Franciaország, Japán, 

Ausztria) adja, de súlyarányuk csökken (2013-ra, 62%-ról 59%-ra) a többi ország 

és terület dinamikus növekedése miatt. A leggyorsabban fejlődő országok között 

találhatók olyan jelentős jövőbeli potenciállal rendelkező országok, mint Kína, 

India, Indonézia, Thaiföld, Törökország és Marokkó (GWI, 2014). 

Puczkó László a Spa & Wellness kiállítás szakmai konferenciáján a legfrissebb 

nemzetközi kutatások tükrében kifejtette, hogy fontosnak tartja például a helyi 

tényezők és rituálék, az ökoszemlélet beépítését a szolgáltatáscsomagokba. A cél 

új szegmentációk és szegmensek megtalálása, figyelembe véve, hogy ezek alapja 

nem az életkor, hanem az azonos életstílus legyen. Sikerre számíthat minden, ami 

eredeti, pl. a fúziós termékek és szolgáltatások. A szakember véleménye alapján 

Magyarországnak is ideje elrugaszkodni a kizárólag vízalapú wellness 

szolgáltatási szemlélettől (PUCZKÓ, 2011). 

Amerika 
 

Az Észak-Amerikai kontinens egészségturizmusának fő gerincét a spa, a wellness 

és az orvosi turizmus jelenti. A wellness turizmusban világelső a kontinens, 

hiszen mind az utazások számában (171,7 millió utazás 2013-ban), mind a 

realizált bevételek nagyságában (195,5 milliárd $ 2013-ban) messze megelőzik a 

többi földrészt. A spa szektorban a harmadik legnagyobb piac a világon, 26.510 

szolgáltatóval, 397.000 alkalmazottal és 18.3 milliárd dollár éves bevétellel. A 

világ egyik legjelentősebb küldő területe az orvosi turizmus világpiacának. A 

régió vezető országa az Amerikai Egyesült Államok, amely a világ legnagyobb 

egészségturisztikai bevételével rendelkező országa (197 milliárd $ 2013-ban). A 

’90-es évektől kezdődően az észak-amerikai spa szektorra bővülés volt jellemző, 

amely növekedést még a gazdasági világválság sem tudott megállítani. Az ISPA 

(2006) és a GWI (2014) jelentése alapján a spa ipar mérete megsokszorozódott az 
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elmúlt 25 év alatt az Amerikai Egyesült Államokban, amit jól mutat, hogy az 

1990-ben működő 1331 spa szolgáltatóhoz képest 2013-ban már 22.852 ilyen 

egység működött. 

Kanada természeti forrásai fontos alapját képezik a természet és outdoor 

rekreáción alapuló turizmus fejlődésének, melyet wellness szolgáltatásokat 

nyújtó szálláshelyekkel kombinálnak. Azonban a fitnesz és egyéb rekreációs 

szolgáltatások és szolgáltatók nem kaptak megfelelő promóciót ahhoz, hogy nagy 

számú nemzetközi turistát vonzzanak az országba (GLOBAL SPA SUMMIT, 

2011). Az ISPA 2006-ban végzett USA-ra és Kanadára kiterjedő felmérése szerint 

a lakosság körülbelül egynegyede legalább egyszer volt spa-ban a megelőző 

évben; ennél többször mintegy 15%-uk. A spa-ba látogatók fő motivációja 

elsősorban a stressz enyhítése, csökkentése, az izmok ellazítása, illetve jobb 

közérzet elérése. Míg a férfiak gyakrabban említettek fizikai betegséget a spa- 

látogatás motivációjaként, a nők elsődleges célja, hogy megjelenésükön 

javítsanak (ISPA, 2006; GWI, 2014). 

Dél-Amerika egészségturizmusának mutatói messze elmaradnak Európa vagy 

Ázsia adataitól, de növekedési üteme magasabb azokénál. A spa szektor bevételei 

86%-kal (4,7 milliárd $), a szolgáltatók száma pedig 66%-kal növekedett 2007- 

2013 időszakban. A spa szektor két kiemelt turisztikai terméke a főként kültéri 

aktív tevékenységeken alapuló „kaland spa” és a biodiverzitást kihasználó „öko 

spa” (SMITH és PUCZKÓ, 2010; GWI, 2014). Dél-Amerika gazdag termál- és 

gyógyforrásokban, amelyekre támaszkodva komoly fürdőkínálat (961 db) és 

kultúra jellemzi a területet. A fürdők fejlesztése, a helyi lehetőségek és tradíciók 

kihasználása megadja a lehetőségét a bevételek (2013-ban 900 millió US$) 

növelésének a földrészen (GWI, 2014). Brazíliában, Argentínában és Bolíviában 

fontos utazási motiváció a szépségápolási beavatkozások és kezelések 

igénybevétele. A jellemzően USA-ból érkező betegekre alapozó iparág komoly 

kínálatot alakított ki az említett országokban. 

Mexikóban jelentős volumenű fogászati turizmus alakult ki az amerikai határ 

régióban (MTA, 2015). Az egyelőre szűk wellness piaccal rendelkező földrészen 

(35,5 millió utazásból 25,9 milliárd dollár bevételt realizáltak 2013-ban) további 

dinamikus bővülést prognosztizálnak a Karib szigetek országainak, főként a 

nyelvi előnyökre, az egyedi vonzerőt képviselő táji- és klimatikus viszonyokra 
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alapozva (PASCARELLA, 2008; SMITH és PUCZKÓ, 2010). A fent említett 

országok között a szépészeti beavatkozáson túl Brazília jellemzően az orvosi 

turizmus célpontja, ezen belül is a plasztikai sebészeti beavatkozások azok, 

melyek kiemelt fontossággal bírnak. A kormány jelenleg nem támogatja a 

wellness turizmus kiépülését az országban, azonban érdekeltsége növekedhet, 

hiszen a 2014-ben megrendezett futball világbajnokság és a 2016-os olimpiai 

játékok várhatóan növelni fogják az ország turisztikai vonzerejét. Az országban 

kis piaci szegmenst jelentenek a spa-k illetve a wellness központok, a 

legjelentősebb turisztikai terméke Brazíliának az ökoturizmus, és egyre nagyobb 

igény mutatkozik az ökospa-k iránt. Az ökoturizmus által kínált szolgáltatásokat 

hatékonyan össze lehet hangolni a wellness által kínált turisztikai termékekkel 

(GLOBAL SPA SUMMIT, 2011). 
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Afrika 
 

Afrikában csak a Dél-Afrikai Köztársaságban, Kenyában, Tanzániában és néhány 

szigeten (Seychelles, Mauritius) található jelentősebb wellness és spa turisztikai 

kínálat annak ellenére, hogy a kontinensen zajlott a leggyorsabb bővülés az 

iparágban, a 2007-2013-as időszakban. Ezekben az országokban nagy hangsúlyt 

fektetnek a wellness és spa turizmus jól azonosítható, az adott helyre jellemző 

sajátos arculatának kialakítására, amely elsősorban a helyi természeti (pl. őserdő, 

gyógynövények, stb.) és kulturális (törzsi gyógyító technikák, rituális 

szertartással összekötött masszázs programok, szafari, stb.) adottságoknak a 

beépítését jelenti a programokba. Ennek köszönhetően olyan egyedi 

szolgáltatásokat tartalmazó márkaneveket kívánnak széles körben ismertté tenni, 

mint „wildfitness” (vadonfitness) Kenyában, vagy „bush spa” (bozót spa) a Dél- 

Afrikai Köztársaságban (SMITH és PUCZKÓ, 2008). 

Ázsia 
 

Ázsiában az idegenforgalmi szektor dinamikusan fejlődik, ennek egyik kiemelten 

fontos ágazata az egészségturizmus, amely rendkívüli mértékben bővült az elmúlt 

időszakban. 2013-ban már Ázsiában működött a legtöbb spa szolgáltató (32.451), 

amelyek alkalmazottainak száma (614.202 fő) és összes bevétele (18,8 milliárd 

$) Európa után a második legmagasabb volt a világon. Ezek mellett a kontinens a 

thermál- és gyógyfürdők piacán is egyértelműen világelső volt, hiszen a fürdők 

számában (20.298) és az összes bevétel (26,7 milliárd US$) nagyságában is 

messze felülmúlta a többi kontinenst (GWI, 2014). Ázsia az orvosi turizmus 

piacán is a világ egyik legnagyobb forgalmú kínálatával rendelkezik, amely 

mellett a holisztikus wellness utazások legkedveltebb területei is a kontinensen 

találhatók (KINCSES, 2009a; SMITH és PUCZKÓ, 2010). 

Az 1990-es évek közepétől főként Dél-Kelet-Ázsiában nagyon dinamikusan 

kezdett növekedni a spa-k száma (30-60%-kal 5 évenként). A növekedés töretlen 

ütemét mutatja, hogy 2007-hez képest 50%-kal nőtt a spa-k száma, míg az 

alkalmazottaké 69, a bevételek 65%-kal emelkedtek 2013-ra. Ebben az 

időszakban megduplázódott a spa- és wellness hotelek száma szerte a régióban. 

A legnagyobb spa piaccal Japán, Kína, Dél-Korea, India és Thaiföld rendelkezik, 

amelyek mellett nagy számban épültek még spa-k Balin, Maldív szigeteken, 
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Indonéziában és Szingapúrban, de még a turisták által ritkábban látogatott 

országokban is (pl. Laosz, Kambodzsa, vagy Vietnám) jelentős kínálat található, 

azonban a vezető még mindig Bali szigete. Ezt a bővülést magyarázzák egyrészt 

a régió országaiban rendelkezésre álló erőforrások és tradíciók (pl. japán és koreai 

fürdőkultúra, vagy thai masszázstechnikák, stb.), másrészt a növekvő számú 

külföldi turisták spa- és wellness szolgáltatások iránti fokozódó érdeklődése, 

továbbá a hazai középosztály anyagi megerősödése, illetve ezen rétegek spa 

szolgáltatások iránti fogékonysága (férfiak esetében is). 

A gyógy- és thermálfürdők piacán is további bővülést prognosztizálnak, főként a 

tervezett kínai beruházások százaira és a fürdők töretlen kedveltségére (pl. 

Japánban, Koreában, vagy Tajvanon) alapozva (RÁTZ, 2004; SMITH és 

PUCZKÓ, 2010; GWI, 2014). A régió legnagyobb egészségturisztikai központja 

Japán, csaknem 40 milliárd dollár éves bevétellel. A régió legnagyobb spa- és 

wellness turisztikai bevételével rendelkező országban található a világ egyik 

legnagyobb termálvíz készlete és fürdőhálózata is, amelyhez a társadalomban 

széles körben elterjedt fürdőkultúra kapcsolódik (évente átlagosan a japán 

lakosság 60%-a látogat el legalább egyszer fürdőbe) (BOROS et al., 2012; GWI, 

2014). 

India hosszú múltra visszatekintő wellness turisztikai célpont. Előnye, hogy olcsó 

és magas minőségű szolgáltatásokat kínál, nincsenek nyelvi korlátok, a legtöbb 

orvos jól beszél angolul, a hagyományos és alternatív terápiák hosszú múltra 

tekintenek vissza. Az országban a wellness turizmus alapját a jóga illetve az 

ayurvéda képezi. Az ország területén számos ashram található, melyek jóga és 

meditációs szolgáltatásokat kínálnak. A Kulturális és Idegenforgalmi 

Minisztérium nagy figyelmet fordít a legtöbb wellness és spirituális turizmus 

helyszínéül szolgáló épület infrastruktúrájának fejlesztésére. Küldő területek, 

ahonnan a vendégek többsége érkezik, Észak-Amerika, Európa, Közel-Kelet, 

illetve gazdagabb ázsiai országok (GLOBAL SPA SUMMIT, 2011). 

Indonéziában a wellness turizmus új és dinamikusan fejlődő szektornak számít. 

A kormány aktív szerepet játszik a wellness turizmus fejlesztésében és a 

megfelelő marketing kidolgozásában. Szoros az együttműködés az Indonéz Spa 

Szövetséggel, speciális névjegyzéket állítottak össze, melyben 20 luxus wellness 

hotelt mutat be és népszerűsít a vendégek számára. Bali, Ázsia spa turizmusának 
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vezető régiója, az itt működő hotelek világszínvonalú wellness szolgáltatásokat 

kínálnak. Jól képzett helyi terapeuták, a wellness termékek bőségesen 

rendelkezésre álló helyi alapanyagai, valamint a természetes táj, mely 

tényezőkben Bali vonzereje rejlik (GLOBAL SPA SUMMIT, 2011). 

A wellness turizmus Jordániában jellemzően a Holt-tenger vidékére 

koncentrálódik. Az ország számos természetes erőforrással rendelkezik, a 

hőforrások Maán területén, és a termálforrások Zarga és Maán területén. A Holt- 

tenger régiója Jordánia legfőbb wellness turisztikai központjává vált, melyet „a 

világ legnagyobb természetes spa”-jaként is neveznek. Az elmúlt években számos 

nemzeti stratégia és tanulmány született a szektor fejlesztése érdekében. 2004-ben 

megalkották a Nemzeti Turizmus Stratégiát a 2004-2010 közötti időszakra, mely 

a Jordán turizmus bevételeinek megduplázását tűzte ki célul. A Stratégia a 

réspiacok fejlesztésére összpontosít elsősorban, melyek közül egyik az Egészség- 

és wellness Turizmus (GLOBAL SPA SUMMIT, 2011). 

Thaiföld az ősi gyógymódok központjaként ismert. Számos meditációs szentély 

található, amelyek a buddhista tradíciók első kézből történő megtapasztalását 

kínálják. Az országban a spa mint fogalom új volt 1993-ig, ekkor nyitott meg az 

első spa Bangkok Mandarin Oriental Hotel elnevezéssel. Az iparág ezután 

ugrásszerűen megnőtt. A ’90-es évektől a kormány erősen nagy hangsúlyt fektet 

a wellness turizmus által kínált lehetőségekre, és elkezdte fejleszteni az 

egészségmegőrzéshez kapcsolódó szolgáltatásokat. A Közegészségügyi- és 

Kereskedelmi Minisztérium közösen megalapozták Thaiföld vezető szerepét, 

mint egészségturisztikai központ. A Minisztériumok szorosan együttműködnek a 

privát szektorral és a Thai Spa Szövetséggel (GLOBAL SPA SUMMIT, 2011). 

Európa 
 

Európa a nemzetközi egészségturizmus magterülete, többek között a gyógy- és 

wellness turizmushoz kötődő hagyományai, kultúrája és felhalmozott 

ismeretanyaga, valamint sajátos kínálati-, illetve keresleti viszonyai miatt is 

(KISS és TÖRÖK, 2001; LACZKÓ, 2009; GWI, 2014). 2013-ban Európa 32.190 

spa-ja realizálta a legmagasabb bevételt (29,8 milliárd $) és alkalmazta a legtöbb 

munkavállalót (678.920 fő) a spa iparban világszerte. Ezek mellett Európába 

irányult a legtöbb wellness utazás (216,2 millió), amelyből 178,1 milliárd dollár 
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folyt be a wellness szolgáltatókhoz. Európa több régiója (német nyelvű országok, 

Olaszország, Közép-Kelet Európa országai) jelentős tradíciókra támaszkodó 

fürdőkultúrával, és folyamatosan megújuló, fejlett fürdő ágazattal rendelkezik. A 

fejlett világot (így Európa országainak többségét) érintő társadalmi, kulturális és 

gazdasági trendek, valamint az orosz és a közép-ázsiai országok (pl. 

Azerbajdzsán) piacaiban rejlő lehetőségek további fejlődését vetítik előre az 

európai wellness- és terápiás gyógyturizmusnak (GWI, 2014). 

Az alábbiakban azokat az országokat emeltem ki, melyek jelentős fürdőkultúrával 

bírnak, wellness- és spa bevételei kiemelkedőek, tehát az európai rekreációs 

turizmus súlypontjai. 

A német anyanyelvű országok Európa legegészségtudatosabb államai közé 

tartoznak, ahol jelentős hagyományai vannak mind a fürdőkultúrának, mind a 

gyógyturizmus igénybevételének. Ezek az országok rendelkeznek a világ egyik 

legjelentősebb egészségturisztikai kínálatával, illetve tartoznak a legfontosabb 

küldő országok közé (főként a német turisták) Európa és hazánk 

egészségturisztikai szolgáltatói számára (MUELLER és KAUFMANN, 1998; 

NAHRSTEDT, 2001; GWI, 2014). 

Ausztriában hosszú múltra visszatekintő hagyománya van a termálfürdőknek, 

illetve a spa létesítményeknek. A világ 6. legmagasabb wellness- és terápiás 

gyógyturisztikai bevételével rendelkező ország (2013-ban 18,28 milliárd $), 

rendkívül nagy fejlődésen ment keresztül az elmúlt 20 évben (ÖQA, 2015). 2013- 

ban 1200 spa (amelyből több mint 800 spa szálloda), 124 gyógy-, termál- és 

élményfürdő, valamint közel 200 magánklinika és rehabilitációs központ 

működött Ausztriában. 2009-ben az osztrák szállodai kapacitás 18%-a volt az 

egészségturizmushoz köthető, amelyből 78% wellness, 12%-a fürdő, 2%-a Alpine 

wellness és 8%-a medical wellness turisztikai kapacitás volt. 2014-ben az 

Ausztriában töltött vendégéjszakák 23%-a (több mint 18 millió), a 3, 4, 5 csillagos 

szállodák vendégéjszaka számának pedig csaknem negyede (24%) kötődött az 

egészségturizmushoz. 

Az egészségturizmus Németországban a kiemelt turisztikai termékek közé 

tartozik (F.U.R., 2015). A világ második legnagyobb piacának kínálati 

nagyságrendjét mutatja, hogy 2013-ban 5575 Spa szolgáltatót és 1265 fürdőhelyet 
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(gyógy-, termál-, kneipp- vagy tengeri fürdőt) tartottak nyilván. BRITTNER és 

WIDMANN (2006) tanulmánya szerint 2006-ban Németországban 350 wellness 

orientációjú településen 497 wellness kritériumoknak megfelelő szálloda 

működött. Ezek 60%-a a tradicionális egészségturisztikai helyekhez, a másik 

része nagyvárosokhoz és azok agglomerációjához, illetve egyéb kiemelt 

turisztikai attrakciókkal rendelkező területekhez (pl.: Szász Svájc, Elbai 

Homokkőhegység) kötődött. A spa szektorban 126 ezer, míg a gyógyfürdők és 

gyógyhelyeken 350 ezer alkalmazottat foglalkoztatott a szektor 2013-ban. A 

kereslet nagyságát jelzi, hogy 2013-ban csaknem 60 milliárd (59,9) dollár 

bevételhez jutottak a wellness- és spa szolgáltatók, illetve a fürdőhelyek. Csak a 

német gyógyhelyek és a fürdők több mint 20 millió turistát fogadtak, akik több 

mint 102 millió vendégéjszakát töltöttek el 2001-ben (BRITTNER és 

WIDMANN, 2006; BMWI, 2011; GWI, 2014). 

Az alábbi ábra a turizmus irányító szerveit mutatja be, illetve a magán szektor 

érdekképviseleti szerveit. 
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1.3. Az egészségturizmus hazai tendenciái 

 

A nemzetközi trendekhez hasonlóan hazánkban is egyre nagyobb számú, és egyre 

összetettebb a wellness-szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások köre. Hazánkban az 

alábbi típusú helyszíneken van lehetőség wellness szolgáltatások igénybevételére: 

a wellness-szállodákban, vagy a különböző minősítésű kereskedelmi 

szálláshelyeken (például a gyógyszállókban) kialakított wellness-részlegekben, a 

gyógy-, termál- és élményfürdők erre kialakított egységeiben, 

egészségcentrumokban, napi wellness-szolgáltatóknál: idetartoznak a wellness- 

centrumok; ezek olyan létesítmények, amelyek széles körű wellness-, fürdő-, 

szauna-, relaxációs, fitnesz-, sport- és szépség szolgáltatásokat nyújtanak (ÁCS 

és LACZKÓ, 2008). 

A nemzetközi egészségturisztikai piacokon tapasztalható változások az utóbbi 

évtizedben markánsan megjelentek Magyarországon is. A tradicionálisnak 

tekinthető és nemzetközi hírű gyógyturisztikai profil mellett hazánk folyamatosan 

növekvő wellness kínálattal is rendelkezik, amelyhez a jövőben is kihasználható 

erőforrásokkal rendelkezik (LACZKÓ és RÉBÉK, 2008). 

Ma Magyarországon minden település gyógyturisztikai desztináció szeretne 

lenni, a szolgáltatók közül kevesen ismerik fel az életstílus alapú szolgáltatások 

iránti kereslet növekedésében rejlő lehetőségeket (ÁCS és LACZKÓ, 2008). 

Hazánkban több mint 200 olyan település van, amelynek turisztikai kínálatában 

meghatározó súllyal jelennek meg a gyógy- és/vagy wellness szolgáltatások, 

illetve termékek. Vendégkörük nagysága és kiterjedtsége alapján vannak közöttük 

nemzetközi, regionális, illetve helyi egészségturisztikai vonzerővel jellemezhető 

települések (LACZKÓ és RÉBÉK, 2008). 

A hazai turisták által leggyakrabban látogatott települések rangsorában előkelő 

helyen találhatók fürdővárosaink: Hajdúszoboszló, Zalakaros, Hévíz, Gyula és 

Bük, amelyek mellett Siófok, Balatonfüred, Sopron és Eger is jelentős 

egészségturisztikai (főként wellness) kínálattal rendelkeznek. 

Az 1. táblázatban is látható, hogy 2015 leglátogatottabb települései között 

túlnyomórészt olyan városok szerepelnek, melyek elsődleges vonzereje az 

egészségturizmus. 
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1. táblázat: Külföldi és belföldi vendégéjszakák számának megoszlása 
 

 

Rangsor 

 

Település 

Külföldi és belföldi 

vendégéjszakák 
száma 

1. Budapest 8.712.571 

2. Hévíz 923.539 

3. Hajdúszoboszló 854.948 

4. Siófok 712.098 

5. Bük 672.076 

6. Balatonfüred 591.362 

7. Zalakaros 462.205 

8. Sárvár 457.357 

9. Eger 443.085 

10. Debrecen 386.213 

 Forrás: KSH, 2015 alapján saját szerkesztés 
 

A hazai terápiás gyógy- és wellness-turizmus alapját a természeti adottságaink 

jelentik. Hazánk Japán, Izland, Olasz- és Franciaország után a világ ötödik 

legjelentősebb gyógy- és termálvízkészletekkel rendelkező ország. Magyarország 

területének 80%-a alatt jelentős mennyiségben található 30 Celsiusnál magasabb 

hőfokú és kiváló ásványi összetételű termál víz. Kedvező, az energiaipar számára 

is kihasználható adottság, hogy az ország területén a geotermikus gradiens7 értéke 

a világátlag másfélszerese (GELLAI, 2004). A természetes gyógytényezőkről az 

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság (továbbiakban: OGYFI) 

nyilvántartást vezet, melyek minősítéséről a www.ogyfi.hu honlap tájékoztat. A 

napjainkban nyilvántartott csaknem 1300 termálkútból körülbelül 800 hévízkút 

aktív, ezekből jelenleg 270 kút vizét használják fürdésre és gyógyszerként. A 

vízhez kötődő gyógytényezők mellett 14 gyógyhely, 5 gyógybarlang, és 4 

gyógyiszappal kezelő helyszín, valamint egy mofetta (Mátraderecskén) található 

hazánkban. 

Egyedi egészségturisztikai értékeink közé tartozik Európa egyetlen 

barlangfürdője, a Miskolctapolcai, illetve Európa legismertebb meleg gyógyvizű 

 

 

7 A geotermikus gradiens a felszín alatti hőmérsékletnövekedés mérőszámaként használt mutató, 

az egységnyi mélységváltozásra jutó hőmérsékletváltozást fejezi ki. 

http://www.ogyfi.hu/
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tava, a Hévízi tó (OES, 2007). Kutatási eredmények alapján elmondható, hogy az 

eddigi fürdő- és hotelfejlesztések nem okoztak jelentős negatív hatásokat sem a 

felszíni, sem a felszín alatti víztestekben, és csak néhány területen kell valamilyen 

problémával szembenézni (KOVÁCS, 2004). A vízkészletre hazánkban 

elsősorban fürdő- és gyógy szolgáltatásokat alapoznak, amely mellett lehetőség 

nyílik még a gyógyvíz alapú wellness termékek előállítására (krémek, speciális 

kozmetikai készítmények, stb.), a vízhez kötődő wellness programok 

biztosítására, illetve új típusú szolgáltatások fejlesztésére is (RUSZINKÓ, 2007). 

Fejlesztések, fejlesztési irányok 
 

A Széchenyi Terv fürdőfejlesztései, amelyek országosan közel 65 milliárd 

forintnyi összeget tettek ki, majd az I. NFT és az ÚMFT-n belüli Észak-alföldi 

Operatív Program (ÉAOP) voltak azok a programok, amelyek igen jelentős 

összegeket fordítottak erre a célra (HETI VÁLASZ, 2010). Emellett a PHARE- 

források és a hazai decentralizált pénzalapok további jelentős fejlesztéseket 

generáltak (pl. Hajdúszoboszló, Aquapark). 

A Kormány elkészítette a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Partnerségi 

Megállapodást, amely a fejlesztések fő céljait jelöli ki, meghatározza a 

korszerűsítés stratégiáját és a nemzeti fejlesztési prioritásokat. A Partnerségi 

Megállapodás általános célkitűzése a fenntartható növekedés és a magas 

hozzáadott értékű termelés és a foglalkoztatás bővítése, melyek elérésére öt 

prioritást jelölt ki. A Partnerségi Megállapodás megvalósulását hét operatív 

program segíti elő, ezek közül a legnagyobb forrással a Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs Operatív Program (GINOP) bír. A GINOP a foglalkoztatás bővítését, 

a folyamatos tanulást és a leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatását tűzte ki 

célul (LACZKÓ és BÁNHIDI, 2015). 

A hazai ágazat nehézségei 
 

Az alábbi fejezetben a magyarországi szakemberek által említett, az ágazatra 

jellemző hátráltató tényezők kerülnek bemutatásra. 

Hazai szakértők véleménye alapján a kedvező gazdasági mutatók, a rendelkezésre 

álló természeti erőforrások az országos, regionális, valamint lokális 

gazdaságfejlesztést célzó rendelkezések, törvények, valamint az ágazatba érkező 
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kormányzati és önkormányzati támogatások ellenére a hazai egészségturizmus 

elvárt ütemű és mértékű fejlődését különböző problémák és negatív tényezők is 

befolyásolják (AUBERT és SZABÓ, 2005; HEGEDÜS, 2006; RUSZINKÓ, 

2007; KATOR, 2007; KÖTELES, 2008). 

A hazai kutatások eredményeként az valóban megállapítható, hogy az országot 

termálforrás nagyhatalomból gyógy- és termálturisztikai nagyhatalommá 

fejleszteni kívánó mindkét Széchenyi Terv (2001, 2011) egészségturisztikai 

alprogramjának eredményeként napjainkra az egészségturizmus a turizmus 

szektor egyik legdinamikusabban fejlődő területévé vált (BOROS et al., 2011). A 

KSH keresletfelmérése szerint a hazánkba látogató külföldiek körében a harmadik 

leggyakoribb fő turisztikai motiváció az egészségturizmus (gyógykezelés vagy 

wellness), ami az 1-3 éjszakás utazások esetében az összes rövid utazás 3,5%- 

ának, 4 éjszakás vagy annál hosszabb utazások esetében az összes hosszabb utazás 

17,9%-ának legfontosabb mozgatórugója volt 2011-ben (összes utazás alatt a 

turisztikai és nem turisztikai célú utazásokat értjük). 2011-ben a szállodai 

férőhelyek 27,3%-a található az egészségturizmust közvetlenül kiszolgáló 

szállodákban (2. táblázat). 

2. táblázat: A kereskedelmi szálláshelyek kapacitása, 2012. július 31. 
 

Mutató Egységek Szobák Férőhelyek 
2012/2011 
(férőhelyek) 

Gyógyszálloda (db) 30 4 640 10 512 -24,1% 

Wellness-szálloda (db) 164 11 076 27 160 +17,0% 

 Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés,2013 
 

2011-ben a szállodai férőhelyek 27,3%-a található az egészségturizmust 

közvetlenül kiszolgáló szállodákban. A gyógy- és wellness szállodák a szállodák 

vendégéjszakáiból 33,2%-ban, a szállodák bruttó bevételeiből 34,8%-ban 

részesedtek (3. táblázat). 

3. táblázat: Gyógy- és wellness szállodák 2011. évi összefoglaló adatai 
 

Mutató Összes szálloda Gyógyszálloda 
Wellness- 
szálloda 

Szállodai vendégéjszakák 
  (ezer fő)  

15 372 2 201 2 908 
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Szállodák bruttó bevétele 
(millió Ft) 

224 798 32 923 45 361 

 Forrás: KSH, Nemzetgazdasági Minisztérium, Turisztikai és Vendéglátóipari 

Főosztály adatai alapján saját szerkesztés, 2013 

Megfigyelhető tehát a kutatások és számadatok alapján az ágazat jelentősége a 

turizmuson belül, azonban a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint a 

hazai turizmus dinamizálásához nem elég csak a Széchenyi Tervben kiemelt 

területként kezelt egészségturizmus fejlődését preferálni. Figyelmet kell fordítani 

egyéb turisztikai húzóágakra, úgy mint konferenciaturizmus, Budapest, Balaton 

turizmusa, és a vidék turizmusfejlesztése, beleértve a kiemelt regionális 

repülőtereket is (NÉPSZAVA, 2010). 

VÁRHELYI (2012b) alapján az ország féloldalasan fejlődött a Széchenyi-terv és 

befektetői aktivitás kapcsán. Egyrészt az amúgy is fejlettebb Dunántúlon több 

nagy gyógyfürdő profilú fedett létesítmény és wellness-szálló (pl. Sárvár, Győr, 

Tapolca, Zalakaros) épült, másrészt a fejlesztések zöme turisztikai, és nem 

egészségügyi létesítményeket érintett. Utóbbi nem csak azért problémás, mert ez 

féloldalas, azaz korlátokat jelentő fejlődés, hanem mert félő, hogy az 

egészségügyi szakmaiság is csökken azáltal, hogy egyre több szálloda és fürdő 

önállóan nyújt lényegében egészségügyi jellegű szolgáltatásokat. A modern 

egészségturizmus legfőbb trendje az egészség felértékelődése, valamint a magas 

színvonalú szolgáltatások komplexitása. 

Az ágazaton belül a turizmus rovására az egészségügy nagyobb jelentőséggel bír. 

Az eltolódás oka lehet a kezelések rendszeres, lakóhelyen történő 

igénybevételének trendje is. A kezelésektől már nem elsősorban egzotikumot, 

kényeztetést várnak a páciensek, hanem valós, hosszú távon is érezhető hatást, 

eredményt, így az orvosilag is megalapozott, bizonyítékokon alapuló kezelések 

és kúrák jelentősége, részaránya növekedett (TURIZMUS ONLINE, 2012). 

Probléma azonban, hogy az Európához felzárkózó egészségturizmussal 

párhuzamosan a magyar egészségügy helyzete az elmúlt tíz évben folyamatosan 

romlott, így egyre kevésbé tekinthető az egészségturizmus hátterének, a magyar 

egészségturizmus egyik versenyelőnyének. Kívánatos lenne az egészségturizmus 

és az egészségügy ehhez kapcsolódó részeinek – elsősorban a rehabilitációs 
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intézeteknek, balneológiának, fizioterápiás központoknak – az együttes 

fejlesztése is (VÁRHELYI, 2012b). 

Németh István, a Magyar Fürdőszövetség egykori társadalmi elnöke 

problémaként említi a megfelelő szakember utánpótlást. Véleménye szerint a 

hiányosság több tényezőre is visszavezethető. Az infrastrukturális fejlesztések, a 

szolgáltatási igények meghaladták a humánerőforrás felkészültségét meghatározó 

jogszabályi minimális képzettségi előírásokat. Másrészt a szakemberellátást 

biztosító oktatási rendszer kínálata ötletszerű, koordinálatlan, a piaci igényekkel 

nincs összhangban, a képzések egysíkúak, nem adnak komplexen hasznosítható 

ismereteket és rendkívül alacsony színvonalú a gyakorlati felkészültség. Szilágyi 

Zsuzsanna, a Magyarország egészségturizmusa című tanulmány szerzője szintén 

egyetért azzal, hogy az egészségturisztikai szakemberek (pl. gyógytornászok, 

szakorvosok) száma az igényekhez képest alacsony, emellett problémaként 

említi, hogy az egészségturizmus hazai kínálatában a szolgáltatások jelentős 

részének nem megfelelő a színvonala (BOROS et al., 2011). 

KINCSES (2009a) két problémát említ az ágazattal kapcsolatban. Egyrészt 

világtendencia, hogy a természetes gyógytényezőkre alapozott gyógyfürdők 

hagyományos pozícióját kezdik kiszorítani az élményfürdők, a gyógyszállókét a 

wellness szállók. A térfoglalás egyszerű: a kékmedencés divat is 

egészségfejlesztő, sőt: miután nem természetes gyógytényezőn, hanem telepített 

eszközökön, berendezéseken alapul, valamint nemcsak betegeket, hanem 

egészségeseket is céloz, kevésbé szűk spektrumú, mint egy klasszikus 

gyógyfürdő, aminek terápiás spektrumát meghatározza a víz összetétele. Ma már 

a wellness ipar kliséjére a rehabilitációban is megjelentek a „kékmedencés” 

intézetek, azaz a gyógyfürdők, gyógyszállók vendégkörét megcélozzák gyógyvíz 

nélküli intézmények is. Másrészt a gyógyvíz alapú létesítmények – elsősorban az 

építés dátumából fakadóan – nem, vagy csak részben követték az idegenforgalmi 

infrastruktúra fejlődését (3. ábra). Különösen igaz ez a magas hozzáadott értékkel 

rendelkező gyógy-intézményekre. A probléma tehát az, hogy amíg a gyógyvíz 

speciális természeti adottsághoz kötött és nem lehet akárhol, addig a kékmedencés 

turizmus bárhol lehet, ahol van megfelelő tőke, illetve elég turisztikai 

attraktivitás. Ezekben pedig – ellentétben a gyógyvízzel – nem vagyunk 

nagyhatalom (KINCSES, 2009b). 
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Annak ellenére, hogy termálvíz nagyhatalom vagyunk, nagyon kedvező 

természeti adottságaink vannak, mégis az iparági bevételek alapján csak a 

középmezőnyben a helyünk, illetve versenyhátrányt jelent még az, hogy az új 

tendenciákban gyakorlatilag nem veszünk részt. Ennek oka jelentős részben a 

hazai vállalkozói kultúra, illetve iparági vállalkozói tudás hiányosságaiban 

keresendő (TURIZMUS ONLINE, 2012). 

Az ENSZ Turisztikai Világszervezet (United Nations World Tourism 

Organization) előrejelzése alapján valamennyi korosztályra jellemző lesz a 

rekreáció és a fenntartható turizmus iránti igény, és a fogyatékosok is többször 

utaznak majd. Ez Magyarország számára azért is jelent nehézséget, mert a 

szolgáltatók még nem fordítanak kellő figyelmet a fogyatékkal élőkre. 

A térségek idegenforgalmi vállalkozóiból, civil szervezeteiből megalakult 

Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek (TDM) számos előnye mellett 

a szakemberek hátrányokról is beszélnek. 

A régi és jelenlegi szabályozók alapján a TDM szervezetek önfenntartó képessége 

és az önkéntessége csak rövidtávon teljesíthető. Amint a pályázati lehetőség 

megszűnik vagy szünetel, különösen a közép- és felső (desztinációs) szintek léte 

kérdéses. A turisztikai fejlesztési támogatások elosztásnál a már működő TDM 

szakértőinek véleményét nem hallgatják meg, így sok a presztízs- vagy népjóléti 

beruházás. Ismét felmerült, hogy sem az önkormányzatok, sem a turizmusból 

közvetlenül vagy közvetetten profitáló vállalkozások számára nem normatív 

előírás a TDM fenntartásának előteremtése, helyi szinten sem (TURIZMUS 

ONLINE, 2013). 

Hazai szakértők javaslatai alapján lettek kialakítva a jövőbeli célok, melyek 

megvalósulása kitörési lehetőséget biztosíthat az ágazat számára. Elsőként 

érdemes kiemelni, hogy a fedett fürdők elengedhetetlenek a szezonalitás 

csökkentéséhez, ami egyben megalapozza az épülő szállodák gazdaságos 

működtetését. A fedett fürdők megléte egyben az utazásról döntők 

bizonytalanságát is csökkenti, kevésbé számít az időjárás, azaz ezek a fürdők 

akkor is hasznosak, ha jó idő esetén a fürdőzők inkább a kinti medencéket veszik 

is igénybe. Fontos az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emelése, amely 

egyrészt az arculatot pozitívan befolyásoló elem, másrészt olyan nagy értékű 
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szolgáltatás, amely a rendszerben magasabb hozzáadott értéket jelent. Ezekhez a 

szolgáltatásokhoz is jelentős beruházásokra van szükség. Végül kiemelendő, 

hogy az infrastruktúra fejlesztése mellett legalább annyira fontos a modern spa 

termékfejlesztés, illetve az oktatás, képzés a gazdaságosabb, nemzetközi 

trendeknek jobban megfelelő, szakmailag megalapozottabb működés érdekében 

(VÁRHELYI, 2012b). A hazai egészségturizmus adottságainak, jellemzőinek, 

problémáinak, valamint a piaci követelmények tudomásul vétele nélkül nem 

várhatók tartós eredmények. Nemzetközi és hazai szinten is fontos az egyedi, 

magas színvonalú kínálat és marketingtevékenység (BOROS et al., 2011). 

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint a jövőben 

minőségfejlesztésre, egyedi kínálat és szolgáltatások megteremtésére van 

szükség. Meggyőződésük, hogy a hazai turizmus fenntartható fejlődése 

beindításának alapja a kis- és közepes turisztikai vállalkozások, s ezek között a 

szállodák jövedelmezőségének javítása. Ehhez viszont a kereslet ösztönzése 

mellett a szabályozási környezet javítása szükséges. Ez elsősorban az áfa kulcsok 

és a bérjárulékok csökkentését jelenti. Ha ebben nem történik előrelépés, ha nem 

nő jelentősen a kereslet, nem képződnek új munkahelyek. 

KINCSES (2009a) véleménye alapján elengedhetetlen a minőség-management 

rendszerek fejlesztése, amelyek feltétele egy, a szolgáltatások minőségét, a 

betegbiztonságot és a panaszkezelési rendszert magába foglaló minőségtanúsítási 

rendszer, és egy erre épülő védjegy kifejlesztése. Mindez az általános turisztikai 

szempontok miatt is fontos: az árelőny miatt érkező beteg nem elég jó vendég, 

azaz nem sokat költ az általános turisztikai infrastruktúrára. Ugyanakkor a 

minőségelőny miatt érkező beteg, mint vendég is igényesebb, és többet költ az 

egészségügyi ágazaton kívül is. 

Azonban a problémák és a jelentős nemzetközi verseny ellenére is javasolható az 

egészségturizmus kiemelt támogatása. E támogatásnak azonban az eddigieknél 

sokkal célzottabbnak, a világtrendekre jobban épülőnek kell lennie. Ez egyrészt a 

hagyományos infrastruktúra-fejlesztések támogatása helyett a fürdővárosok, 

fürdők komplexebb, a jövedelmezőségre is jobban tekintettel lévő fejlesztését 

jelenti, másrészt az eddigieknél sokkal professzionálisabb, modernebb 

marketingmunkát feltételez. Ezek mellett azonban további fontos lépések is 

szükségesek, így az iparág vérkeringésébe történő bekerülést, kapcsolatépítést, 
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képzési anyagok, illetve spa-foglalási, promóciós rendszerek fejlesztését, 

valamint drasztikusan újraértelmezett formájú és méretű termékfejlesztést 

(TURIZMUS ONLINE, 2012). 

A szakemberek egyetértenek abban, hogy professzionális keresletélénkítésre van 

szükség, de nem csak a mintegy negyedét adó egészségturizmus, hanem a 

turizmus minden ága növekedésének beindításához. Az alábbi problémafa 

szemlélteti a szakértők által az ágazatot sújtó nehézségek közötti összefüggéseket. 
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3. ábra: Az egészségturizmus problémafája 
 

 

Forrás: Kozmáné Csirmaz, 2013. 

Magyarország számára hosszútávon versenyhátrány a nemzetközi piacon 

Magyarország árelőny típusú desztináció 

Termálvízre vonatkozó 

hasznosíthatósági kutatások hiánya 

A gyógyvíz önmagában, hozzáadott 
szakmai és turisztikai szolgáltatások 
nélkül nem piacképes tartósan 

Szálloda és fürdő fejlesztéseket nem 

követte az alap-és turisztikai 

infrastruktúra kiépítése 

Zöldmezős beruházások Hévízhasznosítási igény nő 
Tradicionális jól működő gyógyfürdők 

válhatnak veszélyeztetetté 

Kevésbé hatékony fürdő 

fejlesztések 

Kínálatunk legnagyobb részt 

Budapesten és a Balatonnál 

koncentrálódik 

A hazai kínálatban a szolgáltatások 

jelentős részének nem megfelelő a 

színvonala 

Egészségturisztikai szakemberek 

száma az igényekhez képest alacsony 

Magas színvonalú, 

komplex szolgáltatások 

hiánya 

A magas szakmai tartalmú szolgáltatások 

többsége piacképtelen a kiegészítő 

szolgáltatások minősége és piacszervezési 

hiányosságok miatt 

Nagymértékű humánerőforrás kiáramlás 

Minőségbiztosítási 

rendszerek hiánya 

Szereplőket összefogó, integrált aktív 

kommunikáció hiánya 

Alul finanszírozott, romló színvonalú 

egészségügyi ellátórendszer 

Az ágazatnak nincs 

megfelelő lobbyereje 

Az ágazat nem a jelentőségének 

megfelelő helyén található az 

államigazgatási rendszerben 

Az Egészségügyi Minisztérium részéről nem látható az 

egységes, elfogadott koncepció mely meghatározná az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár elképzeléseit az 

ágazat támogatása tekintetében 
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1.4. Az egészségturizmus gazdasági hatásai 

 

A turizmus egyik húzó ágazata az egészségturizmus, jelentős gazdaságélénkítő 

hatása van, és nagymértékben hozzájárul a munkahelyek teremtéséhez Az alábbi 

fejezetben az ágazat gazdaságra gyakorolt hatásait mutatom be. 

A Központi Statisztikai Hivatal a turizmus szatellit számláit legutóbb 2007-ről 

készítette el. Ezek alapján a turizmusra jellemző ágazatok bruttó hozzáadott 

értéke 1322 milliárd Ft-ot tett ki, ami közvetlenül, vagyis a tovagyűrűző hatások 

nélkül is 5,9%-os hozzájárulást jelent a GDP-hez (Magyar Turizmus Zrt., 2014b). 

A Széchenyi Terv keretében Magyarországon megvalósuló 98 milliárd Ft-ra 

becsült egészségturisztikai beruházások közvetlenül összesen 69,436 milliárd Ft 

GDP növekedést eredményeztek (MUNDRUCZÓ és SZENNYESI, 2005a). A 

turizmus szatellit számlái szerint 2007-ben a turizmusban közvetlenül 

foglalkoztatottak száma 323 ezer fő volt. A multiplikátorhatást figyelembe véve 

a munkahelyek körülbelül 13%-át (mintegy 500 ezer munkahelyet) közvetlenül 

vagy közvetve a turizmus generálja (Magyar Turizmus Zrt., 2014b). 

Az egészségturizmus hatással van a jövedelmekre, a munkahelyekre, 

beruházásokra, a fizetési mérlegre, és egyéb közvetett hatással bír (4. ábra). A 

témával foglalkozó szakirodalmak (TRIBE, 1997; SINCLAIR, 1998; 

PAAJANEN, 1999; PUCZKÓ és RÁTZ, 2002; GELAN, 2003; GKI, 2004; 

MUNDRUCZÓ és SZENNYESI, 2005b) leggyakrabban az ágazat jövedelem- és 

munkahelyteremtő hatását emelik ki. 

Amennyiben gazdasági ágazatként vizsgáljuk, megállapítható, hogy az egyik 

legjelentősebb exportterméknek tekinthető, amely szolgáltatás voltából adódóan 

láthatatlan. A szolgáltatás jellemzőiből adódóan tehát nem az eladó (szolgáltató) 

szállítja termékét a vevőhöz (turistához), hanem utóbbi utazik a termékhez, 

megspórolva ezzel a szállítmányozás költségeit. A turista az adott desztinációban 

való tartózkodása során olyan termékeket és szolgáltatásokat is megvásárol, 

amelyek nem, vagy csak nagyon nehezen lennének exportálhatóak. Az 

egészségturizmus jövedelemtermelésével összefüggő hatások körébe a 

beszállítók és a turizmussal komplementer kapcsolatban álló vállalkozások 

árbevétele, a vállalkozói nyereség, a foglalkoztatottak bére, az így keletkező 

államháztartási bevételek és mindezek gerjesztett hatásai tartoznak (MOLNÁR, 
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2011). Az egészségturizmus munkahelyteremtő hatása is jelentős. A gyógy- és 

wellness turizmus piacára jellemző az alacsonyabb fluktuáció és a nagyobb 

munkaerő állomány, mivel kiegyenlítettebb forgalom és több munkaerő igényes 

szolgáltatás nyújtása jellemzi, mint a turizmus többi szektorát (PUCZKÓ és 

RÁTZ, 2003; MICHALKÓ, 2010; SMITH és PUCZKÓ, 2010; BOROS et al., 

2012; GWI, 2014). A beruházás- és vállalkozásösztönző szintén jelentős hatással 

bír. Az egészségturizmusból származó bevétel az iparág piaci szereplőihez jut. 

Ezek egy részét a piaci szereplők a turisztikai termékek (szolgáltatások) 

előállításához szükséges javak vásárlására fordítják, másik része a piaci szereplők 

(munkavállalók, vállalkozók, önkormányzatok, állam) jövedelmét alkotja 

(MOLNÁR, 2011). 

A turizmus a folyó fizetési mérlegen belül, a nemzetközi fizetési mérleg 

úgynevezett láthatatlan szolgáltatások megnevezés alatt szerepel, amely egy 

önálló soron mutatja az idegenforgalmi devizabevételek és -kiadások alakulását. 

A devizabevételeket befolyásoló közvetlen hatás egyik eleme, hogy a külföldi 

turisták a termál-, élményfürdők gyakori látogatói, illetve a gyógy/wellness 

szállodák vendégforgalmának több mint 50%-a is a külföldi vendégektől 

származik (MUNDRUCZÓ és SZENNYESI, 2005b). 

 

1.5. Az egészségturizmus társadalmi-kulturális hatásai 

 

Az egészségturizmus társadalmi hatásainak mérése meglehetősen nehéz, ráadásul 

nehézséget okoz, hogy a változások okai és következményei térben és időben 

sokszor eltérnek (PEARCE, 1993). Alapvetően megállapítható, hogy a társadalmi 

hatások inkább a helyi lakosság mindennapi életében bekövetkező változásokat, 

az egészségturizmus szektor jelenlétéhez és működéséhez való alkalmazkodást 

foglalják magukban, míg a kulturális hatások olyan változások a helyi közösség 

érték- és normarendszerében, amelyek egyúttal befolyásolják a közösség 

társadalmi kapcsolatait, anyagi kultúráját is. Ennek alapján a társadalmi hatások 

inkább rövidebb távon, a kulturális hatások pedig inkább hosszabb távon 

érvényesülnek (TEO, 1994). A 4. ábra a turizmus és egészségturizmus 

jelentősebb társadalmi-kulturális hatásait szemlélteti. 
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4. ábra: Az egészségturizmus hatásai 
 

 

Forrás: PIRILLIS (1991), PIZAM és MILMAN (1984), BURDGE (1994) alapján 

saját szerkesztés 
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Minőség és elégedettség szerepe az egészségturizmusban 
 

Az egészségturisztikai szolgáltatók hosszútávú fennmaradásának záloga a 

visszatérő vendég. Azonban a vendég abban az esetben fog visszatérni, ha 

elégedett, mert minőségi szolgáltatást kapott. Számos szakirodalom foglalkozik a 

vevői elégedettséggel. Jelen tanulmány néhány modellt mutat be, melyek a 

turisztikai szolgáltatások igénybe vevőinek elégedettségét vizsgálják. Ám a 

minőség fogalmának lehatárolása elkerülhetetlen a téma megértéséhez. 

Minőség fogalmak 
 

A minőség fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat, mivel maga a 

fogalom többrétű, egységes meghatározása nem létezik (VERES, 2009). Azonban 

az egészségturisztikai szolgáltatók szempontjából fontos áttekinteni a 

meghatározásokat, mivel a szolgáltatók hosszú távú fenntarthatóságának egyik 

eszköze lehet a minőségi szolgáltatások nyújtása. TOMCSÁNYI (1994) alapján 

a minőség a szolgáltatás hasznosságát meghatározó tulajdonságok együttes 

hatásfoka. A hasznosság mértéke a fogyasztói értékítélet (5. ábra). 

5. ábra: Egy wellness szolgáltató minőség-paraméterfája 

Wellness szolgáltató 

szolgáltatásminősége 
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Forrás: Saját szerkesztés VERES (2009) alapján 
 

Elégedettségi modellek a turizmusban 
 

A turisztikai desztinációk sikerének egyik fontos záloga a látogatók 

elégedettsége. KOTLER (1998) szerint: „az elégedettség adott személy öröme, 

vagy csalódottsága, ami egy termékvárakozással szemben érzékelt 

teljesítményének (vagy eredményének) az összehasonlításából származik. Akkor 

elégedett a fogyasztó, ha a termék megfelel az elvárásainak; ha felülmúlja 

elvárásait, akkor a vevő nagyon elégedett; elégedetlen viszont, ha a termék nem 

felel meg az előzetes elvárásoknak”. 

A turisztikai döntéshozatalhoz hasonlóan az elégedettség is összetett, számos 

tényezőtől függő folyamat. Kiemelt szerepet játszik a szubjektivitás, vagyis a 

racionálisnak tekinthető tényezők mellett legalább ilyen fontos, hogy a látogató 

maga hogyan éli meg az utazás élményét, az előzetes elvárások teljesülését. Más 

szempontból megközelítve az elégedettség is több dolgot befolyásol, például az 

elégedettebb vendég lojálisabb az adott desztinációval szemben, ami egy jövőbeli 

utazásban vagy az úti cél másoknak történő ajánlásában ölthet testet (MAGYAR 

TURIZMUS ZRT, 2014b). 

Az elégedettségmérési modellek a minőség és az elégedettség konstrukcióinak 

elképzelésére helyezik a hangsúlyt, amelyeket az idő függvényében két csoportra 

oszthatunk: az egyik csoport dinamikus modellek, a másik pedig a statikus 

modellek. A statikus modellek közül a legfontosabbak: a gap-modell, illetve 

annak újabb, kibővített változata, a SERVQUAL módszer és a Kano-modell, 

amelyek az észlelések különbözeteivel foglalkoznak. A dinamikus modellek az 

idő- és folyamatjellegre koncentrálnak, amelyek közül legfontosabbak: a 

Boulding és társai nevéhez köthető dinamikus folyamat modell, a Liljader- 

Standvik-féle kapcsolatminőségi modell és a Staurr-Neuhaus- féle kvalitatív 

elégedettségi modell (KARAKASNÉ MORVAY és DARUKA, 2009). 

A turizmusban használt fogyasztói elégedettségi modelleket a különböző 

szolgáltatók az alábbi célok elérésére alkalmazzák: 

 a turisták elvárásainak megértése, a turisták elégedettségét eredményező 

területek meghatározása; 
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 a turisztikailag releváns területeken nyújtott teljesítmények mérése, illetve 

ennek alapján az egységek minősítése; 

 rendszeres felmérésekkel a kijelölt egységek, területek 

teljesítményváltozásának nyomon követése; 

 a szolgáltatás színvonalának továbbemelésére szolgáló lehetőségek 

azonosítása; 

 normarendszer és viselkedési forma kialakítása a turisztikai szolgáltatók 

részére; 

 végül, de nem utolsósorban kommunikációs üzenetek megfogalmazása 

(MAGYAR TURIZMUS ZRT, 2014b). 

TEM modell 
 

A modellt a Magyar Turizmus Zrt. a közelmúltban alakította ki, és a társaság 

megbízásából és közreműködésével a M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató 

Kft. dolgozta ki, tesztelte és finomította. Első alkalommal 2012 nyarán a Balaton 

régióban alkalmazta a piackutató cég. 

A TEM-modell valamely desztináció környezetével, különböző szolgáltatásaival, 

programjaival, látnivalóival, körülményeivel való elégedettséget mutatja az egyes 

területi egységekre vagy az egyes szolgáltatásokra vonatkozó részindexek, illetve 

a teljes desztinációval való elégedettséget jelző aggregált index segítségével 

(MAGYAR TURIZMUS ZRT. 2012). 

GAP modell 
 

A szolgáltatás igénybe vevőjének elégedettségét megalapozó szolgáltatásminőség 

mérésére léteznek elméleti modellek és a modellekre épülő alkalmazási 

technológiák. A ma már klasszikusnak számító GAP-modell azt ábrázolja, hogy 

az igénybe vevői minőségérzet kialakulásának folyamatában szükségszerű 

kommunikációs „elcsúszások” vannak, melyek együttesen, összhatásukban 

eredményezik az ügyfél tapasztalatok és elvárások eltéréseit (VERES, 2009). 

A SERVQUAL-modell alapjának tekinthető gap-modell a szolgáltatások 

sikertelenségét öt hiányosságra/résre (gap) vezeti vissza: 
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1. Gap 1: A fogyasztói elvárások és a menedzsment percepcióinak különbsége 

a fogyasztóiról, másképpen fogalmazva az a tudásbeli szakadék (knowledge 

gap), mely a fogyasztók vélt és valós elvárásai között húzódik. A fogyasztói 

igények és elvárások pontatlan meghatározásából a szolgáltatásminőség 

romlása direkt módon következik. 

2. Gap 2: Az elvárt fogyasztói és a kínált szolgáltatói minőségszabványok 

különbsége (standards gap), mely az előző réshez (GAP 1) hasonlóan, a 

szolgáltatói oldalón való minőségi előírások, illetve a fogyasztói oldalon 

való minőségi elvárások eltéréséből fakad. 

3. Gap 3: A szolgáltatás megvalósításának rései (delivery gap), mely az 

előírt/kínált szolgáltatásminőség és a valódi szolgáltatás közötti eltérést 

jelenti. 

4. Gap 4: A szolgáltatás, mint áru eladásának kommunikációs rései 

(communications gap), ebben a dimenzióban az eltérést a szolgáltatás 

leírásában, kommunikációjában és a tényleges szolgáltatás megvalósítása 

közötti különbségben elemezzük. Értelemszerűen a reklámozott/ígért és a 

megvalósított szolgáltatás különbségei vezetnek minőségromláshoz. 

5. Gap 5: A tényleges szolgáltatásminőség és az elvárt szolgáltatásminőség 

közötti rések, különbözetek összessége, vagyis a fentebb sorolt rések 

kumulált függvénye, amely az alábbi módon írható le szavatosan: ��� 5 = 

�(��� 1  + ��� 2 + ��� 3 + ��� 4). Az ötödik réssel, mint indikátorral 

a teljes szolgáltatásminőséget jellemezhetjük (service gap). 

A gap-modell elemeinek viszonyrendszerét a 6. ábra szemlélteti. 
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6. ábra: A szolgáltatásminőség konceptuális modellje (GAP 5) 
 
 

Forrás: Parasuraman et al. (1985) 
 

 
 

A SERVQUAL- módszer 
 

Parasuraman, Berry és Zeithaml dolgozta ki ezt a folyamatorientált módszert 

1986-ban (PARASURAMAN et al., 1988), melynek elnevezése az angol 

SERVice QUALity kifejezésből származik. A módszer lényege, hogy az igénybe 

vevők elégedettsége az elvárt és az észlelt teljesítmény elérésével arányos, 

következésképpen ezek eltérését kell megmérni. A minőségdimenziók fő elemei 

megegyeznek a kibővített gap-modellnél ismertetettekkel.8 

 

 
 

 

8 http://szallodamenedzsment.ektf.hu/down/7.pdf 

http://szallodamenedzsment.ektf.hu/down/7.pdf
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Igen gyakran használt és Gap modell-hez hasonlóan vitatott eljárás a 

szolgáltatások minőségmérésében a SERVQUAL skála (PARASURAMAN et 

al., 1988), melynek célja a vizsgált cég erősségeinek és gyengeségeinek felfedése 

és diagnosztizálása a szolgáltatásminőség kontextusában (HOFFMAN és 

BATESON, 2008). 

A SERVQUAL módszertan alapját öt nagyobb szolgáltatásminőséget lefedő 

dimenzió képezi9: 

1. Megfoghatóság/tárgyi (tangibles) szolgáltatásminőség, vagy a szervezet 

fizikai eszközeinek, szolgáltatásainak, megjelenésének, épületeinek, 

termékeinek és alkalmazottainak megjelenése/minősége. 

2. Megbízhatóság (reliability), vagyis a szolgáltató megbízhatóan és 

folyamatosan képes az ígért áruk és szolgáltatások biztosítására. 

3. Érzékenység (responsiveness). 
 

4. Biztonság/bizalom (assurance), vagyis a szolgáltatói személyzet udvarias, 

hozzáértő, bizalomgerjesztő. 

5. Empátia/átélés (empathy), mely akkor jellemző, ha az ügyfelek/vendégek 

úgy érzik, hogy igényeik fontosak és érthetőek a szolgáltató számára. 

A fent körvonalazott öt dimenzióval a teljes szolgáltatásminőség határozható 

meg. A teljes szolgáltatásminőség értékelésekor a fenti öt dimenziót sorrendben 

3:2:1:2:2 súlyokkal látják el. A SERVQUAL módszertan szerint való felmérések 

két nagy kérdésblokkból állnak. Az első és a második blokk is egyaránt 22-22 

kérdésből épül fel. Az első 22 kérdés célja, hogy fogyasztók, mint válaszadók 

elvárásait megismerjük/feltárjuk egy konkrét szolgáltatóval kapcsolatban, míg a 

második kérdésblokk 22 kérdésének célja, hogy értékeljük a fogyasztók 

megítélését a cégről az adott szolgáltatói ágazatban. Ezt követően igen egyszerű 

matematikai művelettel az első és a második blokkban keletkező 

átlagpontszámokat kell összehasonlítanunk, tehát a fogyasztói „elvárások” 
 

 

9 Az öt dimenzió meghatározásának tudományos alapját fókuszcsoportos kutatások képezték. Az 

eredeti modell megalkotói 12 fókuszcsoport lebonyolításának eredményeit publikálták. 
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átlagos értékéből ki kell vonnunk a fogyasztók átlagos „észlelt” pontszámát10. A 

főátlagok közötti különbséget „szakadékpontszám”-nak („gap score”) is 

nevezzük. A pozitív különbség a két érték között azt tükrözi, hogy fogyasztói 

tapasztalatok/percepciók meghaladták a várakozásokat, vagyis az ügyfelek 

elégedettek. Negatív szakadék pontszámok esetén, vagyis ahol a fogyasztók által 

észlelt szolgáltatásminőség főátlagai kisebbek, mint a várakozásaikat/elvárásaikat 

tükröző átlagpontszámok, ott az ügyfelek boldogtalanok. Amikor a 

szakadékpontszám nullával egyenlő, az előzetes fogyasztói elvárások és 

tapasztalatok találkoznak, vagyis az ügyfelek pontosan az elvárt 

szolgáltatásminőséget kapták, így elégedettnek tekinthetők. A SERVQUAL 

mérési skála alkalmazásakor a cél tehát az, hogy az ügyfelek percepcióiból és 

elvárásaiból képzett „szakadékpontszámok” értékei mind az öt fentebb sorolt 

szolgáltatásminőségi dimenzió szerint legalább 0 értékűek legyenek (SALEH és 

RYAN, 1991). 

Az eredeti SERVQUAL koncepció, mint eszköz ugyanakkor sok akadémiai 

szintű kritikát kapott, és a módszertan kiigazításával az eszköz újabb és újabb 

változatait hozták létre, hogy az megfeleljen az adott, specifikusabb jellemzőkkel 

bíró vendéglátói környezetben. E fejlesztési folyamat eredményeként olyan 

kifejezések és módszerek jöttek létre, mint a LODGQUAL, LODGSERV, 

DINESERV, HOLSAT és GROVQUAL, melyek mindennapossá váltak az egyes 

ágazatokban (PRIDEAUX et al., 2006). 

Kano-modell 
 

A Kano-modell alkalmas annak érzékeltetésére, hogy a különböző 

termékkövetelmények és az azoknak megfelelő terméktulajdonságok hogyan 

hatnak a vevők elégedettségére. Ez az elmélet azon a feltevésen alapul, hogy a 

fogyasztók a termékjellemzők jelentőségének értékelésekor különböző fontossági 

szinteken mozognak. A Kano elemzés lényege, hogy a vevők termékkel szembeni 

követelményei alapvetően háromfélék lehetnek: 

 

 

 

 

 

10 A 44 elemű SERVQUAL kérdéssor 7 fokú likert skálákból áll. 
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1. Elemi követelmények (elvárt alapvető tulajdonságok): fontosak, a 

fogyasztó teljes mértékben el is várja a teljesülésüket. 

2. Teljesítménymutatók (egydimenziós tulajdonságok): olyan kifejezett 

igények, amelyekre a fogyasztónak szükségük van. 

3. Elragadtatási faktorok (vonzó tulajdonságok): nem elvárt tulajdonságok, 

amelyek teljesülésekor meglepetést váltanak ki a fogyasztóban 

(MORVAY és DARUKA, 2009). 

A modell a termékjellemzőket egy koordinátarendszerben ábrázolja (7. ábra). 
 

7. ábra: Kano-modell 
 

 

Forrás: SZVITACS (2007) 
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2. KULTURÁLIS TURIZMUS 
 

A kultúra gazdaságfejlesztési tényezőként való azonosításának és a szabadidő 

utazással való eltöltésének napjainkban tapasztalható térnyerése jelentősen 

hozzájárul a kulturális turizmus felértékelődéséhez. Az utazási motivációk között 

a világ kulturális értékeinek megismerése iránti igény kielégítése az ókortól 

kezdve mindig jelen volt. A második világháború után a tömeges turizmus 

megjelenésének, a tengerpartok kínálatának kiszélesítésével azt mégis sikerült 

időlegesen háttérbe szorítani. A tengerpartok látogatottsága számos tényező 

összetett hatásának köszönhetően csökken, így a kultúra jelentheti az utazással 

együtt járó szabadidős igények kielégítésének egyik alternatíváját, amelynek 

palettáján fontos szerepet játszanak az úgynevezett tematikus jellegű attrakciók, 

úgy, mint a kulturális értékekre alapozott tematikus utak. Mivel a világ legtöbb 

országában a városok képezik a kulturális turizmus kikristályosodási pontjait, így 

a kultúra és város sikeres szimbiózisa jelentős mértékben hozzájárulhat a 

település bevételeinek növeléséhez, a helyi lakosság közérzetének javulásához, 

egy élhetőbb és a turisták számára is vonzó életlehetőség kialakításához. A 21. 

században ez kizárólag tudatos tervezés és fejlesztés mellett valósulhat csak meg, 

amelynek szem előtt kell tartania a fejlett, az utazási piac többségét képező 

társadalmak által elvárt igényt, az élmény elsődlegességét, ugyanakkor törekedni 

kell a tradicionális városi formák és életterek megőrzésére, visszaállítására 

(MICHALKÓ és RÁTZ, 2005). 

 

2.1. Kulturális turizmus fogalmi lehatárolása 

 

A kulturális turizmus meghatározására több nemzetközi és hazai fogalom létezik, 

nincs azonban általánosan elfogadott fogalom meghatározás. Számos 

szakirodalomban ismert, hogy a kultúra turisztikai termékként (vonzerőként), 

ugyanakkor motivációként is megjelenik az utazások során. Az Európai Unió 

egyik legújabb vonatkozó kutatásában az utazási motivációk főbb csoportjait a 

következők szerint határozzák meg: pihenés, tengerpart, család és barátok 

meglátogatása, városlátogatások, kultúra és vallás, természet, sport, 

egészségmegőrzés, tehát a kulturális turizmus az utazások egyik fő 

motivációjaként kerül meghatározásra (BARTA et al., 2009). 
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Tágan értelmezve a kulturális turizmus olyan turisztikai termék, amelynek 

központi eleme a turista legszélesebben értelmezett intellektuális igényeit 

kielégítő vonzerő. Termékfejlesztési és termékmenedzsment szempontból 

azonban ez a megközelítés nehezen kezelhető, tehát ebben az értelemben szinte 

akármilyen szabadidős utazás besorolható a kulturális turizmus fogalomkörébe, 

az átélt új élmények révén ugyanis a turista mindenképpen valamiféle új 

tapasztalatot, tudást szerez. 

Szűkebb értelemben a kulturális turizmus olyan turisztikai termék, amelynek 

keretében a turista kifejezetten kulturális motiváció miatt választ desztinációt, a 

termék kínálati oldalát képviselő szolgáltatások pedig a kultúra által motivált 

turista igényeit elégítik ki. Kulturális jellegű motiváció lehet például a műemlékek 

és örökséghelyszínek felkeresése, a fesztiválokon való részvétel, a kiállítás-, 

múzeum-, színház- vagy koncertlátogatás, illetve a tanulmányút vagy a 

zarándoklat. E szerint a megközelítés szerint a kulturális turizmus lényegi 

attrakcióit döntően az ún. „magas kultúra” vagy fogalomkörébe tartozó 

programok, események, látnivalók jelentik, mint például a klasszikus zene, az 

opera, a balett vagy a klasszikus képző- és előadó művészet. Figyelembe kell 

azonban a fogalomalkotás során azt is venni, hogy napjaikban egyre nagyobb 

szerepet játszik a kulturális turizmusban az ún. „populáris” vagy „tömegkultúra” 

(jelentős tömegeket vonzanak például a könnyűzenei fesztiválok vagy a 

hollywoodi sikerfilmekhez kapcsolódó helyszínek és látnivalók 

Tehát a kulturális turizmus olyan turisztikai termék, amelyben a turista 

motivációja új kultúrák megismerése, kulturális eseményeken való részvétel és 

kulturális attrakciók meglátogatása, a kínálat központi elemét alkotó vonzerő 

pedig a felkeresett desztináció sajátos, egyedi kultúrája (RÁTZ, 2011). 

 

2.2. A kulturális turizmus nemzetközi trendjei 

 

A kulturális turizmus nemzetközi keresleti trendje kapcsán megállapítható, hogy 

az élmény-jelleg dominál, a kikapcsolódás, szórakozás mellett csupán 

másodlagos az ismeretszerzés és a tanulás. A turisták szívesen ismerik meg az 

adott ország kultúráját, hagyományait. Jellemző, hogy a kultúra fogalma kitágul, 

már nem csak a hagyományos értelemben vett művészeti ágak és örökségek 

tartoznak a kultúrához, hanem az életstílus, divat, design, kortárs művészete is. A 
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kulturális látnivalók egyre szélesebb rétegeket vonzanak, növekszik az igény a 

kulturális és egyéb turisztikai termékek komplex igénybevételére (BARTA et al., 

2009). 

 

2.3. A kulturális turizmus hazai trendjei 

 

A magyarországi kulturális utazások résztvevői jellemzően belföldi turisták. A 

hazai várak, kastélyok többsége felújításra és berendezésre szorul, azokban az 

esetekben ugyanakkor, amikor megfelelő minőségű és komplexitású 

rekonstrukció történik, a kastély akár nemzetközi viszonylatban is versenyképes 

attrakció lehet, nemzetközi rendezvényeknek is otthont adhat. Ezt a komplex, 

minőségi megújulást támogatja a Nemzeti Kastély- és Várprogram megvalósítása. 

Világörökségi helyszíneink egyrészt nemzetközi és belföldi viszonylatban a 

speciális utazási motivációjú vendégek számára jelentenek utazási motivációt, 

másrészt valamennyi világörökségi címmel rendelkező helyszín/attrakció egyben 

egy turisztikai termékhez is kapcsolódik. A szellemi örökségen, 

néphagyományon alapuló vonzerők kapcsán csak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

esetében beszélhetünk jelenleg kiemelt szerepről, miközben hazánk kulturális 

örökségének, szellemi hagyományainak kincsestára rendkívül gazdag. 

Múzeumaink, gyűjteményeink, színházaink, Nemzeti Emlékhelyeink, népi 

műemlékeink és tájházaink jellemzően a belföldi közönséget vonzzák. Vallási, 

hitéleti motivációjú utazások terén a nemzetközi vallásturisztikai utakhoz való 

kapcsolódás, illetve olyan komplex, turisztikai termékeken átívelő turisztikai 

attrakció létrehozása jelenthet előrelépést, amelyre jó példa a Pannonhalmi 

Bencés Apátság. Szintén kiváló lehetőség lehet az elvonulás-turizmusban rejlő 

potenciál kiaknázása (I2). 

 

2.3.1. Hazánk kulturális turisztikai kínálatának elemei és jellemzői 

Városok és városlátogatás 

Hazánk nemzetközi szintű turisztikai piacának központi szereplője Budapest. A 

főváros mindig is kiemelkedő szerepet töltött be hazánk turizmusában, 

ugyanakkor uniós csatlakozásunk és a néhány éve elinduló kulturális 

vonzerőfejlesztések hatására Budapest az európai kulturális „nagyhatalmak” 

kihívói közé lépett. A főváros a belföldi kulturális turizmus szempontjából is 
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központi funkciót kap. A város vezető szerepet tölt be mind a külföldi, mind a 

belföldi vendégéjszakák tekintetében. A vidéki városok elsősorban kulturális 

jellegű kínálatát a kisebb településeken megismerhető néphagyományok, 

népművészet és a falusi turizmus jól egészíti ki. 
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Fesztiválok 
 

Hazánkban összesen 400-600 fesztivált rendeznek évente, amelyek közül a 

regisztrált rendezvények száma 300 körülire becsülhető. A hazai fesztivál-piac 

legátfogóbb vizsgálata szerint a népművészeti és gasztronómiai fesztiválok 

aránya a legmagasabb, 22%-os, illetve 18%-os részarányt képviselve. A 

komolyzenei rendezvények a fesztiválok 14%-át, az irodalmi- és film fesztiválok 

7%-át, ahogyan az amatőr fesztiválok is 7%-át adják a magyar fesztivál-világnak. 

A népművészeti programok (előadások és vásárok, kézműves foglalkozások) 

meglehetősen markáns szerepet játszanak, ugyanis a vizsgált fesztiválok 2/3-ának 

kínálatában megjelentek, amíg a fesztiválok 20%-a kínált gasztronómiai 

programokat, élvezeteket (I3). 

A magyarországi fesztálok célközönsége és színvonala, vonzereje azonban 

jelentősen eltérő képet mutat. A többnapos rendezvények az adott térség 

turizmusában és gazdaságában fontos szerepet töltenek be, továbbá az országról 

alkotott kép formálásában is jelentősek. Jelentős szempont továbbá, hogy 

lehetőséget adnak a turisztikai szezon meghosszabbítására, így a szezonon kívüli 

időszakban is forgalmat generálnak. A magyarországi fesztivállátogatók körében 

végzett kutatás szerint a legismertebb hazai fesztiválok: 

 Sziget Fesztivál, 

 Budapesti Tavaszi Fesztivál, 

 Debreceni Virágkarnevál, 

 Művészetek Völgye. 

A fesztiválok közül a legkedveltebbek a könnyűzenei és a gasztronómiai 

rendezvények, a legkevésbé népszerűek a komolyzenei- és a filmfesztiválok. A 

fesztiválokon részt vevők mintegy harmadára jellemző, hogy utazásuk időpontját 

az őket érdeklő fesztiválok jelentősen befolyásolják (BARTA et al., 2009). 

A Budapesti Tavaszi Fesztivál 1981 óta kerül megrendezésre, általában három- 

négy vezető téma köré alakítják a programkínálatot, és a szervezők igyekeznek új 

helyszíneket is bevonni, mint például 2008-ban a Gellért fürdő különleges 

épületét. A szervezők statisztikái szerint a látogatók mintegy 30%-a külföldi, és 

az utóbbi évek jellemző tendenciái azt mutatják, hogy az utazási irodákon 

keresztüli csoportos foglalások csökkentek, sokkal több az interneten keresztül 
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foglaló egyéni vendég. A fesztivál költségvetése állami, önkormányzati, 

szponzori támogatásokból és a jegybevételekből áll össze, utóbbi kb. 50-60%-ot 

tesz ki. Az előszámítás 25%-át fordítják marketingre. Jelentős számú külföldi 

vendéget vonzanak a nyári ifjúsági és kulturális fesztiválok, melyek közül a 

legsikeresebbek a Sziget Kulturális Menedzser Iroda koordinálásában zajlanak, 

így a budapesti Sziget Fesztivál, a zamárdi Balaton Sound és a soproni Volt 

Fesztivál. Közöttük a legismertebb és legnagyobb a Sziget Fesztivál, melynek 

külföldi látogatói a magyar turizmus egyéb területein is célcsoportot jelentenek (a 

magyar látogatók kevésbé, hiszen korlátozottabban érdekeltek turisztikai 

szolgáltatások igénybe vételében). A kutatási eredmények szerint a külföldiek 

több mint fele a rendezvény megkezdése előtt már Magyarországra érkezik, és 

mintegy 40%-uk hosszabbítja meg a tartózkodását. Az utóbbi években egyre 

növekszik azok aránya, akik a Szigeten kívül kereskedelmi szálláshelyet vesznek 

igénybe. A fesztiválra érkezők kifejezetten nyitottak Budapest megismerésére, és 

egyéb helyszíneket (mint pl. a Balatont) is szívesen felkeresnek, négyötödük 

érdeklődik egyéb programlehetőségek iránt is (BARTA et al., 2009). 

Kortárs kulturális turizmus 
 

Magyarország számos kortárs művészeti ágban is sok kiválóságot adott a 

világnak. A magyarokról nem csupán Kodály vagy Bartók nevére asszociálnak a 

zenekedvelők, van egy szűk művészetpártoló külföldi kör, aki ismeri Kurtág 

György munkásságát, és komoly elismerést vívtak ki maguknak a kortárs 

komolyzene, illetve a jazz képviselői is. Szintén nagy népszerűségnek örvendenek 

a kortárs képzőművészetek: a Tate Galleryben Moholy-Nagy László, André 

Kertész és Kemény Zoltán művei után Reigl Judit festményei is láthatóak voltak 

(I3). 

A kortárs művészetek a programkínálatban és az imázs építésben is fontos 

szerepet játszhatnak, többek között az irodalom, a filmművészet jelentősen 

befolyásolhatja az adott desztinációk ismertségét és a róluk alkotott képet. Pl. az 

olasz vagy a cseh filmek hatása mérhető módon jelenik meg a turizmus 

forgalmában. A média szerepe szintén nagyon erős. Napjainkban már több 

nagyrendezvény is a kortárs művészetekre épül, pl. a Budapesti Őszi Fesztivál 

keretei között a kortárs kultúra domináns. Ezt a művészeti irányzatot mutatja be 

a Trafó – Kortárs Művészetek Háza, ahol a színes előadások mellett szakmai 
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programokat, nemzetközi konferenciákat is szerveznek. A zenei élet területéről a 

nemzetközi viszonylatban is egyedülálló Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny 

kiemelkedő. Az ország több városa jelentős modern kori művészeti 

gyűjteménnyel rendelkezik, amelyek jelenleg egymástól elszigetelten, gyakran 

nem a megfelelő helyszínen kerültek kiállításra. A fenti értékes gyűjtemények 

elhelyezése méltó módon, egy helyen, emblematikus épületben európai hírű lehet. 

Számos olyan európai várost ismerünk (pl. Graz, Bilbao), ahol egy-egy ilyen 

kiállítóhely nemzetközi érdeklődésre tart számot és látogatók ezreit vonzza. A 

helyi, fiatal művészek számára több bemutatkozási lehetőséget szükséges 

biztosítani (BARTA et al., 2009). 

Vallási turizmus 
 

Hazánkban a vallási turizmus feltárása, vonzerőleltárba történő vétele még nem 

történt meg, ehhez elengedhetetlenül szükséges lenne az egyházi közreműködés 

és ismeretanyag feltárása, ezért a vallási turizmus jelentőségéről becslések állnak 

rendelkezésre. A Magyar Turisztikai Ügynökség kutatás szerint a belföldre, több 

napra utazók mindösszesen 0,6%-a indul útnak vallási motivációval, amíg a 

külföldre utazók közel 1%-a (I3). 

„A vallás és turizmus kapcsolata legtöbbször valamely nagy (vallási vagy 

kulturális) egység megtapasztalásához, a hasonlóság, összetartozás megéléséhez 

kötődik” (PUSZTAI, 2003). A vallási helyek turisztikai célponttá válásában az 

élménytársadalom is fontos szerepet játszik (KORPICS, 2003). A másik oldalról 

nézve az élményközpontúság a vallásban is megfigyelhető, ahogy KORPICS 

(2003) fogalmaz: „spirituális nyüzsgés”. A zarándoklat és a turizmus közötti 

kapcsolat sokrétű, gazdasági, politikai, társadalmi, pszichológiai és érzelmi 

vonatkozása egyaránt megtalálható a tudományos munkákban (IRIMIÁS és 

MICHALKÓ, 2013). 

A vallás és a turizmus értelmezéséhez hozzátartozik, hogy az utazás nem csupán 

a turizmuskutatók szerint járul hozzá az egyének életminőségéhez (MICHALKÓ, 

2010). A vallási turizmus helyszínei Magyarországon főként a belföldi 

érdeklődőket vonzzák, ugyanakkor az épített örökség részeként számon tartott 

neves templomok, egyházi helyszínek (pl. a Szent István Bazilika, a Mátyás- 

templom, az esztergomi bazilika, a Dohány utcai Zsinagóga, püspöki székhelyek, 
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egyházmegyei gyűjtemények, könyvtárak) a külföldi városlátogatók 

programjának is fontos elemei. A kifejezetten vallási motivációjú utazások főbb 

célpontjai a magyarországi kegyhelyek és zarándokhelyek (pl. Máriapócs, 

Mátraverebély-Szentkút), melyek alapja a Mária-tiszteleten nyugvó búcsújárás. 

Szintén ehhez kapcsolódik a jelenleg kialakítás alatt álló zarándokútvonal, a 

Mária-út, amely az ausztriai Mariazelltől, magyarországi helyszíneket érintve az 

erdélyi Csíksomlyóig tart. Emellett épül a Via Margaritanum, az ún. Gyöngyök 

útja, mely a Szent Margithoz kapcsolódó emlékhelyeket kapcsolja össze: ehhez 

kapcsolódhat a későbbiekben a Margit-szigeti romok további feltárása, 

látogatóközpont építése, kulturális programhelyszín kialakítása, többek között 

szabadtéri misztériumjátékok, koncertek céljára. 

A templomi műkincsek felkutatása, restaurálása és bemutatása is érdeklődésre 

tarthat számot. Érdemes emellett a székesegyházi levél- és kottatárak (Kalocsa, 

Pécs, Esztergom, Szombathely) feltárására is energiát és forrásokat áldozni, 

tekintve, hogy közöttük ismert és elfeledett zeneszerzők neves alkotásai 

találhatóak a barokk korszaktól egészen a XX. század elejéig. 

A kegyhelyekkel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy látogatóik és a 

zarándoklatokon résztvevők elsődleges célja a lelki megújulás. Ezt a turizmusnak 

tiszteletben kell tartani, ezért úgy kell kialakítani az egyházi helyszínek turisztikai 

programjait, hogy a látogatók eme igénye ne szenvedjen kárt. A hitéleti motiváció 

Magyarországon most éled újjá (BARTA et al., 2009). 

Örökségi helyszínek 
 

Gazdag épített örökségünk, kastélyaink és váraink népszerű lenyomatai hazánk 

több, mint ezer éves történelmének és kultúrájának. Hazánk nyolc Világörökségi 

helyszínnel rendelkezik, amelyek nemzetközi ismertségre és érdeklődésre 

tartanak számot: a Budai Várnegyed a Duna látképével, az Andrássy úttal 

kiegészítve, Hollókő, az Aggteleki- és Szlovák-karsztvidék, a Pannonhalmi 

bencés apátság, a Hortobágyi Nemzeti Park, Pécs ókeresztény síremlékei, Fertő- 

Hanság Nemzeti Park, Tokaj-Hegyalja (I3). 

A világörökségi címet elnyerő attrakciók helyzete nehéz, hiszen az elismerés 

anyagi támogatással nem jár, ugyanakkor szigorú előírásoknak kell megfelelni. 

Problémát jelent továbbá, hogy a legtöbb látogató csupán egynapos kirándulás 
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keretében érkezik a világörökségi helyszínekre, a hosszabb tartózkodást ösztönző 

komplex programok egyelőre nem kerültek kialakításra, illetve a már meglévő 

lehetőségek ismertsége alacsony fokú. Fontos, hogy a világörökségi helyszínek 

fejlesztése, a programlehetőségek bővítése oly módon történjék, hogy több 

célcsoportnak nyújtson széleskörű kínálatot, illeszkedjék a hagyományos 

épületek közé és a természeti környezetbe, képes legyen a szezonalitás 

csökkentésére. A nyári főszezonban, illetve a hétvégéken garantált programok 

szervezése szükséges, amelyek a tartózkodás meghosszabbítását növelik, és 

újbóli visszatérésre motiválják a vendégeket (BARTA et al., 2009). 

Élő hagyományok 
 

Magyarország a népi hagyományok különösen gazdag örökségével rendelkezik. 

A falusi emberek évszázadok óta sajátos művészi igénnyel alkották és díszítették 

környezetüket. A magyar népművészet valamennyi ága hihetetlenül változatos és 

egyedi: minden egyes nagytájegységnek, azon belül kistájegységnek, történeti 

kornak sajátos hagyományai vannak (I3). 

A magyar hagyományok között külön ki kell emelni a hungarikumokat. A 

hungarikumok védelméről országgyűlési határozat született. 

A „hungarikum” a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely 

olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra 

jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség (I4). 

A hungarikum törvény, mely 2012. július 1‑ én lépett hatályba, az alábbiak 

szerint határozza meg a hungarikum fogalmát. „Jelentése olyan gyűjtőfogalom, 

amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben, 

megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, a magyarságra jellemző 

tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság 

csúcsteljesítménye.” 

A magas minőségű magyar termékeket a turizmus területén is sokkal 

erőteljesebben kellene megjeleníteni. Jó lehetőség lehet az országkép 

formálásában, marketingtevékenységben, tematikus útvonalak kialakításának 

alapmotívumaként, rendezvények, fesztiválok keretében, valamint színvonalas 

magyar ajándéktárgyak formájában. A magyar gasztronómiai hagyományok a 
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turizmusban kevésbé kihasználtak, ugyanakkor elmondható, hogy hazánkban már 

számos színvonalas bor- és gasztronómiai rendezvény zajlik. Sok olyan értékkel, 

különlegességgel rendelkezünk, ami nemzetközileg is vonzó lehet. A magas 

minőségű alapanyagok, a jellegzetes magyar étel- és italkülönlegességek és a 

hozzájuk kapcsolódó legendák kevésbé ismertek. Szakértői vélemények 

egybehangzóan azt állítják, hogy a Budapest-központú turizmusszemléletet a 

vidéki helyszínek bevonásával lehet megváltoztatni, ehhez pedig elsősorban a 

hagyományokra építő termékfejlesztés járulhat hozzá (BARTA et al., 2009). 
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3. ÖKOTURIZMUS 
 

A turizmus napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata, amely igen 

jelentős mértékben járul hozzá a nemzeti jövedelemhez. A természetvédelem 

hivatalos szerveinek is el kell fogadni, hogy a turizmus egyre specializálódóbb 

igényei mind nagyobb mértékben termelik ki a turisták azon csoportjait, amelyek 

a természeti területek felé orientálódnak. A turizmusban tevékenykedőknek 

feltétel nélkül el kell fogadnia a természetvédelmi érdekek elsődlegességét, mert 

ha a természeti környezetet sérül, akkor éppen az a vonzerő szűnik meg, amiért a 

jövő ökoturistáját a területre lehetne csábítani. 

 

3.1. Az ökoturizmus fogalmi lehatárolása 

 

Az IUCN Ökoturizmus Programjának megfogalmazása szerint „az ökoturizmus 

a környezetért felelősséget vállaló utazás és látogatás a viszonylag zavartalan 

természeti területeken, azok természeti, valamint jelen és múltbeli kulturális 

értékeinek élvezete és értékelése céljából, úgy, hogy kíméli azokat a látogatás 

káros hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népesség társadalmi, gazdasági 

előnyökhöz juttatásával”. 

A 97/2005 (XII.25.) OGY határozatban található (Országos Területfejlesztési 

Koncepció) definíció szerint az „ökoturizmus: a környezetért felelősséget vállaló 

utazás és látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken, azok 

természeti, valamint jelen és múltbeli kulturális értékeinek élvezete és értékelése 

céljából, úgy, hogy kíméli azokat a látogatás hatásainak mérséklésével, valamint 

a helyi népességet társadalmi, gazdasági előnyökhöz juttatja. Komplex megoldási 

lehetőséget kínál a védett természeti területek kezelői számára a természetvédelmi 

értékek fenntartásával, a turizmus és a helyi erőforrások megújításával, a 

vendégforgalom ellenőrzött keretek között. Főbb jellemzői a kiscsoportos jelleg, 

a helyi társadalomnál jelentkező haszon. Az ökoturizmus gyűjtőfogalom alá 

sorolható turizmustípusok a falusi~, vízi és vízparti~, aktív~ egyes válfajai, 

valamint a természeti turizmus. Utóbbi a természeti környezetben található 

flóráról/faunáról, természetes és kultúrtájról szerezhető élmények összességét, 

informális tanulás lehetőségét a védett természeti és kulturális adottságok 

védelme mellett biztosító sajátos turisztikai programok köreként értelmezhető.” 
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3.2. Az ökoturizmus célcsoportjai 

 

3.2.1. Alkalmi zöldturisták 

 

A csoportba tartozó turisták elsődleges motivációi közé nem tartozik a természeti 

környezethez kapcsolódó turisztikai termékek igénybevétele, de utazása során 

útba ejtik a látványosságot kínáló látogatóközpontot, bemutatóhelyet, 

tanösvényeket. Az ökoturizmus hazai keresletében ez a szegmens a legnagyobb 

arányú. Az élményorientált szolgáltatások révén az ökoturizmus 

szemléletformáló, örökségtudatosító funkciójának érvényesülése fontos lenne, 

sikeres fejlesztés esetén e szegmens egy részéből igazi ökoturisták válhatnak. 

 

3.2.2. Aktív zöldturisták 

 

Elsődleges céljuk a természethez kötődő aktív tevékenységek végzése, akik a 

rekreációs tevékenységeik során természeti ismereteket is szerezhetnek. 

 

3.2.3. Ökoturisták 

 

Az ökoturizmus definíciójának megfelelő, környezettudatos, autentikus értékeket 

kereső, felelősségteljes turista, utazásuk során úgy választják meg az igénybe 

veendő szolgáltatásokat, hogy a negatív hatásokat minimalizálják, a pozitív 

hatásokat növelik. 

 

3.2.4. Elkötelezett ökoturisták 

 

A természet megismerése, az ökológiai szempontú életvitel a mindennapjaik 

része. Utazásaik során aktívan hozzájárulnak a természeti és kulturális értékek 

megőrzéséhez. 

 

3.3. Az ökoturizmus nemzetközi trendjei 

 

Az ökoturizmus nemzetközi piaca az elmúlt években az egyik leggyorsabban 

növekvő turisztikai ágazat. Ezt a folyamatot leginkább segítő világjelenség, hogy 

az utazók egyre inkább keresik az életüket, szemléletüket gazdagító élményeket, 

beleértve az egészséges környezet és a természet értékeit. Ez összefügg a 
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természet iránti megváltozott hozzáállással, a környezeti-nevelés közoktatásban 

való fejlődésével és a média környezet iránt élénkülő figyelmével. Az elemzők 

szerint növekedés várható az öko-szálláshelyek és zöldhotelek terén, folyamatos 

növekedés a természethez kapcsolódó turizmusformák kapcsán, és ennek 

fényében jósolható, hogy az ökoturizmus az elsők között tud profitálni ezekből. 

Az ökoturizmus piaca nem tekinthető egységesnek. A termékek széles spektruma 

tartozhat ide, valamint számos fogyasztói tevékenység, motiváció és sajátosság 

jellemzi piacot. Az egyik legfontosabb trend az idősebb generációk részvétele az 

ökoturizmus legfontosabb piacain: Észak-Amerikában, Észak-Európában, és 

kisebb részben Japánban. Az életkor előre haladtával egyre kevésbé keresik az 

aktív, fárasztó, veszélyes tevékenységeket, inkább a kímélő, a természet 

megfigyelésével kapcsolatos programokat választják. A jelentős szabadidővel és 

diszkrecionális jövedelemmel rendelkező réteg kiváló piac az ökoturizmus 

számára. Az ökoturizmus értelmezésével összefüggő probléma, hogy az utazási 

irodák – figyelembe véve a fogyasztók érzékenységét ebben a témában – „öko” 

jelzővel illetik minden természet közeli szolgáltatásokat nyújtó vagy 

természetben zajló terméküket (MICHALKÓ, 2011). 

 

3.4. Az ökoturizmus magyarországi trendjei 

 

A nemzetközi trendek azt mutatják, hogy az ökoturizmus, a természeti értékek, és 

a természetben végezhető tevékenységek, valamint a természet megismerése 

iránti vágy növekszik, ugyanakkor a hazai lakosság nem ismeri az itthoni 

ökoturisztikai lehetőségeket, amely a nem megfelelő kommunikációnak 

köszönhető (ÖFS, 2008). 

A hazai ökoturisztikai piac jelentősen eltér a nemzetközitől. Míg külföldi 

desztinációk esetében (Nyugat-Európa, USA, Ausztrália) a szakirodalom inkább 

nagy ökoturisztikai desztinációkról, valamint az azokra szakosodott 

utazásszervezők által szervezett öko-utakról szól, addig hazánk esetében sokkal 

kisebb léptékről és elsősorban belföldi turistákra alapozott turizmusról van szó. 

Szervezetlen utazással, illetve az utazók részéről a legtöbb esetben önálló 

szervezésről, továbbá még egyelőre nem komplex termékről van szó. Általában 

egynapos látogatók azok, akik a hazai ökoturisztikai bemutatóhelyeket felkeresik, 

a hazai bemutatóhelyek külföldiek által történő látogatása pedig meglehetősen 

csekély. 
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Egy hazai kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy kifejezetten a nemzeti 

parkok meglátogatása kedvéért mindössze az utazók 3%-a indul útnak és 

körülbelül 6% veszi figyelembe ezt a lehetőséget az utazás tervezésekor. 

Ugyanakkor egy nemzeti park meglátogatása elfogadott, ha van rá lehetőség, a 

válaszadók 18%-a meglátogatja ezeket az úti célokat. A nemzeti parkok 

meglátogatása során ezek a turisták leginkább a természeti értékeket, a szép tájat, 

a jó levegőt és a csendes környezetet tartják kiemelkedően fontosnak. Jellemzően 

egyszerűbb és középkategóriás szállásra tartanak igényt, vagyis az 1 és 2 csillagos 

szállodákat, turista- és ifjúsági szállókat, üdülőházakat preferálják (MICHALKÓ, 

2011). 
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4. LOVAS TURIZMUS 
 

4.1. A lovas turizmus fogalma 

 

Összefoglaló elnevezése a lóval, lovaglással kapcsolatban álló elsősorban 

turisztikai tevékenységeknek. A lovas turizmusba beletartoznak a lovas túrák, 

lovasbemutatók, vadászlovaglás, solymászat és a lovas táborok, azonban a 

lovassport a lovardai szolgáltatások és gyógy lovaglás nem képezik részét a 

turizmus ezen ágának (LFS, 2006). 

 

4.2. Történeti áttekintés 

 

A ló és az ember történelme az ősidők óta szorosan összefonódott. Kezdetben a 

sztyeppeken élő nomád népek, mint vadászzsákmányt követték a vad méneseket. 

Később az élelemforrásból „közlekedési eszköz” lett. Felismerték az emberek, 

hogy a lóhátról történő vadászat gyorsabb, nagyobb terület meghódítása válik 

lehetővé. 

Ezt követően a ló „harci eszközként” funkcionált. Kalandozó őseink a honfoglalás 

után ismertek voltak nyilaikról, kitartó lovaikról és különleges harci 

technikáikról. 

Államalapító Szent István királyunk idejére tehető a lovak központosított 

tenyésztése, melyre nagy gondot fordított volt. Védővámokkal és kiviteli 

tilalmakkal óvta egyik féltve őrzött kincsünket, a lovakat. 

A török hódoltság idején a 3 részre szakadt országon a lovaink keveredtek a 

szomszédos nemzetek lófajtáival, melyek eredménye a gyors, kemény, kitartó, 

szívós lófajták megjelenése. A magyar ember számára a ló társ volt a munkában 

és a háborúban is. 

A magyar huszárság és könnyűlovasság Mátyás király óta a harcok 

nélkülözhetetlen eleme volt. A XIX. században Széchenyi és Wesselényi 

törekvése volt, hogy a magyar lósportot „embersporttá” fejlessze, és bevonja a 

korszerű testgyakorlatozások közé. A lovak harcban való jelentősége a XIX. 

századig megmaradt, hiszen egy-egy gyors lovasroham egész háborúk sorsát 

dönthette el. A fegyverek megjelenésével az állat katonai jelentősége egyre 
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csökkent. A motorizáció előretörésével a mezőgazdaságban igavonásra használt 

lovak jelentősége is visszaszorul csakúgy, mint a szállításban az igavonó lovaké. 

Igaz ugyan, hogy az iparosodással a ló kiszorul az ember napi munkájából, 

azonban a gépek és motorok soha nem tölthetik be azt a helyet az emberek 

szívében, amit a ló foglal el. Ezt támasztja alá az a tény, hogy a lovasok tábora, a 

lókedvelő emberek száma fokozatosan növekszik, valamint egyre több azon 

emberek köre, akik szabadidejüket szívesen töltik lovakkal, lovaglással, 

lovassporttal (KÖNYVES és MÜLLER, 2001). 

 

4.3. A lovas turizmus célcsoportjai 

 

4.3.1. Lókedvelők 

 

Az a turistatömeg, amely a lovas rendezvényeket, mint látványosságot látogatja. 

Jellemző, hogy érdeklődésük főleg a lovasbemutatókra, fesztiválokra, lovas 

napokra, illetve lovas oktatásra, maximum egy órás tereplovaglásra korlátozódik. 

Megjelenésük a lovardák körül véletlenszerű, szerepük csekély és passzív, de a 

pozitív tapasztalat, az új élmény kellő motiváltságot ad számukra; visszatérő, 

potenciális vendégkörré válhatnak. Nagy élményt jelent, ha lóhátra vagy ló által 

húzott kocsira ülhetnek csekély lovas tudásuk ellenére is. Érdeklődéssel figyelik 

a lovasok öltözködésének eleganciáját, sportversenyek, múzeumok megtekintését 

is szívesen beépítik programjukba. Megvan bennük a vágy, hogy lovasok 

legyenek. 

 

4.3.2. Lovasok 

 

Azok a személyek, akik a lovardákat, a lovas rendezvényeket és sportversenyeket 

tudatosan, célirányosan keresik fel, és szakértői szemmel figyelik. A 

legigényesebb és a legszűkebb réteg, akinek fő motivációja a ló. Lovas tudásuk 

magas szintű. A ló az életük, szabadságukat szívesen töltik lóháton. Érdeklődésük 

főleg a magas színvonalú lovasversenyek (díjugratás, díjlovaglás, fogathajtás, 

stb.), illetve a tereplovaglás felé irányul. Jelentős a szerepük a ló adás-vételében. 

 

4.3.3. Hobbilovasok 

 

Ebbe a csoportba tartoznak azok az emberek, akik lovagolni jönnek, illetve 

programválasztásukat a lovas szolgáltatások megléte motiválja. Ez tehát a 
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leginkább megcélozható szegmens a marketingstratégia által. Minden iránt 

érdeklődnek, ami a lovakkal kapcsolatban áll: versenyek, lovas hagyományok, 

lószerszámok, felszerelések, bemutatók, fesztiválok, tenyészszemle, de 

elsősorban az egy órától a több napig terjedő lovas túrák. Számuk nagyobb az 

előző csoportéhoz viszonyítva, de ők is tehetős pénzügyi alappal rendelkeznek. 

Legtöbbjükben él az egészséges életmód iránti igény, tehát a sportaktivitásokat, 

egészséges ételeket, a vidék nyugalmát, környezetét preferálják (MÜLLER és 

BORBÉLY, 2015). 

 

 

 

8. ábra: A lovas turizmus szegmensei és kapcsolata más turizmus ágakkal 
 

Forrás: Kóródi (2006) 
 

A fenti ábrán látható, hogy a tenyésztéssel foglalkozók az (A) betűjelet kapták. A 

lovassport szervezői a (B), a hobbilovasok kísérői (C), az állatsimogatók, 

nézelődők, kocsikázók a (D), lovassport kisegítő személyzete pedig az (E) 

betűjellel lettek ellátva. A lovassportot űzők, hobbilovasok az (F), túlélőtúrán, 

kalandtúrán résztvevők a (H) betűt kapták. A gyógy lovaglás oktatói az (I), a lovas 

torna edzői a (J), rendszeresen lovaglók a (K), fogatozók és aktív lovas táborban 
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résztvevők az (L), gyógy lovaglás résztvevői az (N), a lovas torna résztvevői az 

(O), wellness lovas program résztvevői az (M), a nomád túrán vagy lovas 

életmódtáborban résztvevők pedig a (P) betűt kapták. Ez a sokszegmensűség 

differenciált piaci stratégiát követel, amely azt feltételezi, hogy az eltérő 

sajátosságokkal rendelkező szegmensek számára eltérő marketing mix kerül 

kialakításra. A továbbiakban azt vizsgáltam, hogy ez mennyiben jelenik meg a 

választék differenciáltságában (KÓRÓDI, 2006). 

 

4.4. A hazai lovas turizmus tendenciái 

 

Napjainkban a lovakat leginkább sportcélból és szabadidős lovaglás céljából 

tartják. Így manapság a ló és a lovas szolgáltatások, mint turisztikai termékek 

jelentkeznek napjaink idegenforgalmában. A lovas programok és szolgáltatások 

bővülő köre, mennyiségi és minőségi mutatóinak emelkedése az egyre magasabb 

költségvonzata miatt a szabadidő eltöltésének az egyik legdrágább formája. 

Hazánkban a lovasok több mint 70%-a rekreációs, úgynevezett szabadidős lovas. 

A lovak összszámának több, mint 80%-a a rekreációs lovasokat szolgálja. A 

magyarországi nem hivatásos lovas élet sokkal nagyobb méretű, mint a hivatásos 

sport és egyéb lovas aktivitások (KOLLÁR-KLEMENCZ, 2012). Lovas nemzet 

vagyunk – tartják rólunk, és valljuk magunk is. Az ember vonzódása a lóhoz ősi, 

szinte ösztönös érzés a szabadság, a természetbe olvadás fokozhatatlan érzése. 

Növekszik az emberekben a gyökerekhez való visszavágyódás, és a természettel 

való közvetlen kapcsolat kialakítása, a városi létből való menekülés igénye 

(KÖNYVES és MÜLLER, 2001). 

Kínálat 
 

Hazánkban fél millió ember érhető el a lovas turizmuson keresztül, ezek egy része 

aktív lovas, illetve a lovas iparágat kiszolgáló ember, például állatorvos, 

takarmánykészítő, szerszámkészítő, kereskedelemi és a vendéglátóipari dolgozó. 

A lovas turizmus legfőbb kínálati elemei Magyarország egész területén 

gyakorolhatóak. Eltérés mutatkozik azonban a vidék és a nagyobb városok lovas 

turizmusa között. A nagyobb városokban, elsősorban Budapest és környékén 

található lovardák elsősorban lovardai szolgáltatásokkal foglalkozhatnak a 

nagyvárosi feltételek, adottságok miatt. A tereplovaglás lehetőségei leginkább 
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vidéken találhatók meg, rövidebb, hosszabb időtartamú lovas túrákban 

megnyilvánulva (LFS, 2006). 

 

 
A szabadidős programok repertoárjában a sportágak, mint eszközök 

felhasználásában a lovassportok merőben eltérnek az eddigiektől, hiszen itt a 

„szer” különleges bánásmódot igényel. Így azok számára, akik a lovassportot 

kívánják rekreációs és felüdülési célból választani, elsőszámú kérdés, hogy 

tudnak-e lovagolni. Amennyiben megfelelő gyakorlattal rendelkeznek, akkor 

kevesebb a teendő, és nagy lovaglótudást igénylő profibb szolgáltatások is 

ajánlhatók a számukra (pl. lovas túra, vadászlovaglás). Abban az esetben, ha csak 

az előképzettséggel rendelkezőknek ajánlunk programot, leszűkítjük a 

célcsoportunkat. Azonban, ha a lovas turizmusban „tömegesítés” lehetőségét 

látjuk, úgy gondot kell fordítani az alapvető lovas ismeretek elsajátítására. 

Ennek keretében sort kell keríteni az alábbi területekre: 
 

 ismerkedés a lóval, 

 lovaglás oktatása, 

 lovas túra, 

 fogattúra, 

 utazás cigánykocsival, 

 vadászlovaglás, 

 gyógy lovaglás, 

 lovasbemutatók, 

 lovassportok (díjlovaglás, díjugratás, military, fogathajtás, galopp, 

ügetőversenyzés, lovas torna /voltizsálás/, távlovaglás, lovasjátékok). 

Ajánlott ismerkedni a lóval, leginkább azok számára, akik még nem lovagoltak 

soha, de szeretnének megtanulni, kisgyerekeknek vagy a ló iránt érdeklődő 
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családok számára, ami jó kikapcsolódást jelenthet a fiatalabb vagy idősebb 

korosztálynak is. Történhet az istállóban vagy a szabadban. 
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Az érdeklődők megismerkednek: 
 

 a ló ápolásával kapcsolatos eszközökkel (pl. vakaró, ápolókefe, 

gyökérkefe, patakaparó, farokfésű, stb.), és megfigyelhetik a tisztítás 

mozzanatait, 

 a ló megközelítésének szabályával (mindig elölről közelítsünk a 

lovakhoz), 

 a ló takarmányozásával, etetésével, 

 a ló felszereléseivel, tartozékaival (nyereg, kantár, zabla, segítőszár, 

stb.), 

 a ló típusaival, fajtáival, 

 a lovas felszereléseivel (KÖNYVES és MÜLLER, 2001). 

A lovaglás oktatása 
 

A lovaglás, bár csodálatos sport, nagyon sok veszélyt rejt magában, éppen ezért 

az oktatását nagyon gondosan meg kell tervezni, elő kell készíteni. 

A lovas oktatást a lovagló tudás felmérésével kezdjük, és a résztvevőket 

csoportokba osztjuk, hogy kik tartoznak a kezdőkhöz, és kik a haladókhoz. 

A kezdőknek meg kell tanulniuk: 
 

 a lóápolást és felszerszámozást, 

 felszállást a lóra, és helyes testtartást a lovon, 

 az alap jármódokat (lépést, ügetést, vágtát) futószáron, 

 a ló irányítását a lovardában. 

Ezeknek az elsajátításához azonban hosszabb idő szükséges (egyéntől függő, kb. 

1 év). 
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Akik már nagyobb gyakorlatra tettek szert a lovaglásban, szakosodhatnak, 

specializálódhatnak a különféle lovassportágak felé, pl. díjlovaglás, military, 

tereplovaglás, stb. 

A haladók: 
 

Akik a kezdőknek ajánlott gyakorlatokat, feladatokat készségszinten 

elsajátították, illetve nagy gyakorlattal rendelkeznek, az ő számukra az ajánlott 

feladatok az alábbiak: 

 minél több lovon lovagoljanak, „ismerkedjenek” meg a lovardából sok 

lóval, 

 a jármódokat gyakorolják, 

 a stílusgyakorlatokat iskolázzák (díjlovaglás, military), 

 vegyenek részt a tereplovaglásban, hiszen ez adja a lovaglás savát- 

borsát. 

A tereplovagláson ajánlott: 
 

 legalább két ember menjen ki a terepre mindig (a másiknak tudjon 

segíteni, ha véletlenül baleset történik), 

 mindig tapasztalt ló és lovas társaságában menjen ki terepre, 

 több ember részvétele esetén túravezetőt kell alkalmazni, akinek az 

utasításai a mérvadóak, 

 ismert lóval lovagoljanak ki, hiszen fontos hogy ismerjék a ló 

viselkedését, szokásait, 

 biztos lovaglótudás szükséges a terepen való lovagláshoz, 

 ajánlott a zajos, forgalmas helyek elkerülése (KÖNYVES és 

MÜLLER, 2001). 

Túralovaglás 



79 

 

 

A magyarországi lovas turizmus a ’60-as években ezzel a termékkel indult, és 

ezzel tett szert világhírnévre (LFS, 2006). 

Biztos lovaglótudással rendelkező vendégek számára ajánlott, akik hosszú évek 

alatt a lovas-órán megszerzett technikai tudásukat, tapasztalataikat hasznosítani 

tudják. A technikai tudás mellett elengedhetetlenül fontos a speciális 

állóképesség, erőnlét is, hiszen a túralovasok több napos vagy több hetes 

kirándulásokat tesznek meg lóháton. Az úti csomagnak feltétlenül tartalmaznia 

kell: térképet, iránytűt, kötszeres csomagot, kisebb sérülések ellátásához 

szükséges  anyagokat,  pataszeget,  stb.  Kétféle  lovas  túra  van;  az  egyik  a 

„klasszikus”, mely állomáshelyről-állomáshelyre vonul, kb. 30-50 km-t tesznek 

meg lóháton  naponta.  Időtartama lehet  néhány naptól  –  több  hét.  A másik  a 

„csillagtúra”, ami azt jelenti, hogy a kiindulási hely ugyanaz a hely marad a túra 

végéig, és erről a helyről lovagolnak ki minden nap más irányba, más útvonalon, 

de mindig a kiinduló helyre térnek vissza. A lovas túrák során (a szervezőktől 

függően) lehetőség nyílhat arra, hogy a nem lovaglók számára lovas kocsit 

biztosítanak, és azzal kísérik végig a túrázók csapatát (KÖNYVES és MÜLLER, 

2001). 

Leggyakoribb a 2-3 órás túra, az egész napos túráknál már pihenőt, pikniket is 

beiktatnak, illetve valamely vendéglátóipari egység (csárda) gasztronómiai 

szolgáltatása is színesítheti a túra programját. Csak komolyan megalapozott 

lovaglótudással vehet részt a lovas vendég a 3-4-5 órás lovas túrán (LFS, 2006). 

A túralovaglásra a legjobb a military lóhoz hasonló tulajdonságú ló, aki minden 

terepen átviszi lovasát. Élénk vérmérsékletűek, kitűnő állóképességűek és 

belovagoltsággal bírnak. A túravezető nagy terepismerettel rendelkező gyakorlott 

lovas kell, hogy legyen. 

Fogattúra 
 

Magyarország évtizedek óta a fogathajtás fellegvára. Számos olimpiai és 

világbajnokunk neve fémjelzi, általuk évek óta a világ fogathajtó élmezőnyébe 

tartozunk (LFS, 2006). Kisebb csoportoknak, kluboknak, baráti társaságoknak, 

családoknak ajánlott, illetve azoknak, akik lovagolni nem tudnak, vagy arra nem 

vállalkoznak, de szeretnének a szabad levegőn a táj szépségeivel megismerkedni. 

Egy kocsiban 4-6 fő részére van kényelmes hely. Legyen a túra akár a gazdag 



80 

 

 

állatvilággal rendelkező erdős hegyek között, folyóparton vagy a füves, homokos 

pusztákon, felejthetetlen élményt nyújt a szabadban egybekötött piknik 

lehetőséggel. A fogattúra programja gazdagodhat egyéb más programokkal, ha az 

úti cél megválasztása olyan településekre visz el, ahol megtekinthetők népi 

hagyományok, múzeumok, kulturális rendezvények (KÖNYVES és MÜLLER, 

2001). 

Utazás cigánykocsival 
 

Ez a speciális program – mint fogattúra – felejthetetlen élményt nyújthat az egész 

családnak vagy baráti társaságnak egyaránt. Akik erre vállalkoznak, átélhetik a 

vándorló cigányok életének hangulatát. A megfelelő útvonal megválasztásával 

lehetőség nyílik felfedezni Magyarország természeti csodáit, változatos növény- 

és állatvilágát, védett természeti értékeit és a hagyományaikat őrző kis falvaink 

szépségét (KÖNYVES és MÜLLER, 2001). Azonban a cigánykocsi program 

korábbi népszerűsége mellett számtalan problémát is felvet, sokszor szakmailag 

nem megalapozott tudással bérelnek lovakat a vendégek (LFS, 2006). 

Vadászlovaglás (régi angol falkavadászat imitációja) 
 

Csakis gyakorlott lovasok számára ajánlott, hiszen változatos terepviszonyokon, 

akadályokon keresztül visz az út, mely lótól és lovastól egyaránt jó erőnlétet 

követel meg. Talán a lovaglás egyik legizgalmasabb, egyik legnagyobb élményt 

nyújtó formája, de egyben a legköltségesebb is. A résztvevő fizeti a vadászati 

díjat. Saját lóval kell rendelkeznie, melyet a vadászatra visz, és megfelelő öltözék 

is szükségeltetik (a díjugrató versenyek általános öltözékének megfelelően) 

(KÖNYVES és MÜLLER, 2001). 

Kitűnően kiképzett, jó ugróképességgel rendelkező lovakra van szükség, mivel a 

vadászlovaglások meghatározott koreográfia szerint zajlanak (LFS, 2006), és 

több változata is ismeretes. Népszerű az a forma, amikor a követendő vadat egy 

lovas helyettesíti, aki egy húsdarabot húz maga után, hogy a kutyák szagot 

kapjanak. A lovasok pedig a kutyákat követik. Az előre kijelölt útvonalon pedig 

kisebb akadályokat is helyezhetnek el, ami nehezíti és változatossá teszi a terepet. 

Mivel a kutyafalkát a résztvevők fizetik, ezért ez költséges. Kevésbé költséges 

változata, amikor a vezető vállára egy rókafarkat erősítenek, és azt a lovast 

üldözik a többiek, mint rókát. Kiegészülhet szabadtéri ebéddel, este 
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vadászvacsorával, illetve vadászbállal vagy más egyéb programokkal 

(KÖNYVES és MÜLLER, 2001). 
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Gyógy lovagoltatás 
 

Hazánkban az iskoláskorú gyermekek több mint felénél találunk valamilyen 

ortopédiai vagy belgyógyászati rendellenességet, elváltozást. Ezért már az új 

tanterv a gyógytestnevelés órákat kötelezően bevette az iskolai oktatás rendjébe. 

Akár az iskolákat megcélozva, akár az egyéneket (fogyatékosok, gyerekek, 

felnőttek, külföldiek, stb.), ezzel a szolgáltatással kiegészítve lehetne a programok 

skáláját bővíteni. Ezen tevékenység űzéséhez 1-1,5 év szükségeltetik a lovak 

kiképzésére; orvos vagy terapeuta alkalmazása is szükséges. Számos helyen 

(diszlexia, diszgraphia, gerincferdülés és tartási hibák, stb.) eredményesen 

alkalmazható a gyógylovaglás, ahol a 3 dimenziós mozgásimpulzusokat 

használják fel (KÖNYVES és MÜLLER, 2001). 

Lovasbemutatók 
 

A magyarországi lovas turizmus egyik jellemzője, hogy a lovas hagyományok 

bemutatása lovas műsor keretében történik, ahol a vendégek alapvető vendéglátó 

ellátásban is részesülnek (LFS, 2006). Kulturális programot nyújthat az egész 

család számára. A lovas tudással rendelkezők és lovagolni nem tudók számára 

egyaránt látványos program. Különféle látványosságokkal találkozhatunk ezen 

bemutatók alkalmával, mint: 

 csikós bemutató ügyességi gyakorlatokkal, mint a ló fektetés, ültetés, 

kendőlopás; 

 lovas-torna (voltizsálás), mely a lóháton végrehajtott 

tornagyakorlatokat és a lóra történő fel-leugrásokat tartalmazza; 

 díjugratás, mely alkalmával a ló akadály fölötti ugróképességét 

csodálhatjuk meg; 

 lovas-íjász bemutató: ahol nem csak az íjászok célzó képességét 

csodálhatjuk meg, de az öltözékük is a múltba visz bennünket; 

 Puszta-ötös bemutató: elől 3, hátul kettő ló, és e kettőn áll a csikós, aki 

a száguldó lovakat kordában tartja; 
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 Puszta-tízes: négy vágtató ló elől, 4 középen, és kettő hátul, melyen a 

csikós áll és irányít; 

 fogathajtó versenyek, melyek sokoldalú próbatételt jelentenek, mind a 

ló, mind a lovas számára; szigorú pontozásban részesül a küllem is, a 

kocsit, a lovat és a hajtót illetően is; 

 fajtabemutatók: a különféle lófajták bemutatása (lipicai, shagya, arab, 

nóniusz, kisbéri, furioso, stb.) (KÖNYVES és MÜLLER, 2001). 
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5. KERÉKPÁR TURIZMUS 
 

5.1. A kerékpáros turizmus fogalmi lehatárolása 

 

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2007–2013 szerint a kerékpáros 

turizmus fogalma: „Egy vagy többnapos szabadidős célú turisztikai termék, 

amely a kerékpározáson részben, mint közlekedési módon, részben, mint 

kikapcsolódási formán alapszik. Speciális turisztikai infrastruktúrát igényel: 

útvonal hálózat, szálláshelyek, táblarendszer. stb.” 

Más értelmezésben a kerékpáros turizmus olyan tevékenység, amely a 

kerékpározáson, részben mint közlekedési módon, részben mint kikapcsolódási 

formán alapszik, és turisztikai szolgáltatások igénybevételével, továbbá 24 órán 

túli, lakóhelyen kívüli tartózkodással jár (FARKAS és BALOGH, 2001). 

Nemzetközi kutatások eredményei alapján elmondható, hogy a turisztikai céllal 

„kerekezők” között nagyon soknak legalább olyan fontos a kerékpárral történő 

szabadidős utazás kulturális aspektusa, mint maga a fizikai tevékenység 

(MINTEL, 2009). Ez azt mutatja a szolgáltatók számára, hogy azok a kerékpáros 

turistautak, csomagajánlatok, útikönyvek lesznek a sikeresek, melyek a 

kerékpáros turistáknak kulturális örökségeket bemutató turisztikai attrakciókat is 

tartalmaznak. Az Európai Parlament megbízásából 2012-ben készült tanulmány 

(I5) kerékpáros turizmusként értelmezi azt, amikor az utazók kerékpárral 

közlekednek szabadidős céllal. 

Összességében a kerékpáros turizmus a turizmus fenntartható formái közé 

tartozik, és kevésbé terheli a környezetet, mint a turisztikai tevékenységek 

többsége. A kerékpáros turizmus piacán nemzetközi viszonylatban az alábbi 

tendenciákkal lehet számolni: 

 A kerékpáros turizmus tekintetében a jövőben is folyamatos lesz a 

növekedés. 

 A kerékpározás Európában, és lassan hazánkban is elmozdul a magas 

minőségű turizmus irányába. 

 Rövidebb, és egyre gyakoribb kerékpáros kikapcsolódások. 
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 Erősödő verseny a kerékpárosoknak kínált programok, termékcsomagok 

közt. 

 Egységes információs és szolgáltatási rendszer kiépítése egyre több 

országban. 

 Határokat átívelő kerékpárutak iránt nő az érdeklődés. 

 Tematikus utak terjedése várható (RAFFAY, 2011). 

Az EuroVelo 2012, valamint a hazai, A kerékpáros turizmus fejlesztési stratégiája 

(KFS, 2010) irodalmak meghatározásai szerint a kerékpáros turizmusban az 

alábbi rendszertani besorolás használatos: 

 

5.1.1. Kerékpáros turizmus (Cycle tourism) 

 

Két meghatározott hely közötti, a szabadidőt turisztikai céllal eltöltő, kerékpárral 

történő utazást jelenti. A kerékpározás ez esetben markáns része a turisztikai 

élménynek. 

 

5.1.2. Kerékpáros nyaralás (Cycle holidays) 

 

Nyaralási forma, ahol a kerékpáros legfőbb motivációja a kerékpározás. A fő 

közlekedési eszköz jellemzően a kerékpár mind a helyi, mind pedig a helyközi 

közlekedésben, de a célterületet más közlekedési eszközzel is elérheti a vendég. 

 

5.1.3. Nyaralás közbeni kerékpározás (Holiday cycling) 

 

Olyan nyaralás, amikor a kerékpározás egy program a nyaralás során, más 

programok is szerepelnek nyaraláskor (pl. hosszú hétvégés tartózkodás alatt egy 

délelőttöt a kerékpározásnak szentel a turista). 

 

5.1.4. Kerékpáros egynapos túrák (Cycle day trips) 

 

Olyan rekreációs kirándulások, melyek otthonról vagy a szálláshelyről indulnak, 

a napi kirándulás egyik meghatározó eleme a biciklizés. Egynapos 

kirándulásoknak is nevezhetjük. 
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5.1.5. Hosszú távú kerékpáros utak (Long distance cycle routes) 

 

Olyan kerékpáros útvonalakat igényel, amelyeknek céljuk, hogy arra ösztönözzék 

a kerékpáros turistákat, hogy egy országon belül vagy országok között különböző 

desztinációkat keressenek fel. Hosszabb távolságot tesznek meg a résztvevők, ez 

egy magasabb edzettségi szintet követel, illetve feltételezi, hogy a kerékpározás 

az életmód része. Ezek az utak több mint 100 km hosszúságúak, de nem ritka az 

500 km-es útvonal sem. A kerékpáros régiókra/útvonalhálózatokra jellemző, 

hogy jól kitáblázottak, és különböző interpretációs eszközökkel felszereltek a 

kerékpárosok minél jobb tájékoztatása érdekében. Különböző piacokon hirdetik 

őket a nagyközönség vagy szervezetek felé (pl. Budapest-Passau kerékpártúra a 

Duna mentén, egybekötve a turisztikai attrakciók meglátogatásával. 

 

5.1.6. Kerékpáros események (Cycling Events) 

 

Olyan jelentős nemzeti vagy nemzetközi kerékpáros versenyek, teljesítménytúrák 

vagy egyéb kerékpáros rendezvények, programok, amelyek valamilyen téma 

vagy esemény alapján kerülnek megrendezésre. Hatásuk több szempontból is 

jelentős, ugyanis a közvetlen eseményen való részvétel mellett a kísérő 

családtagok és egyéb érdeklődők, nézők által is hozzájárulnak a helyi gazdaság 

erősödéséhez. A kerékpáros események közé sorolhatjuk a konferenciákat, 

műhelytalálkozókat és egyéb szakmai eseményeket. 

 

5.1.7. A hosszú távú (vándor) kerékpáros turizmus 

 

A kerékpározásnak egy olyan speciális formája, amely az egyik legnagyobb 

bevételt eredményezheti, ami probléma azonban, hogy nagyon szűk a célcsoport. 

 

5.2. A kerékpáros turizmus célcsoportjai 

 

A szegmentálás a korosztályok alapján történt. 
 

A tipikus európai kerékpáros turista 40-55 éves, párban vagy kis csoporttal 

utazik, és 3-4 éjszakát tölt el utazása során. A második legnagyobb korosztály a 

20-29 év közöttieké. Mindkét csoportra jellemző, hogy utazásaikat inkább saját 

maguk szervezik, és nem foglalnak előre szállást. A kerékpáros turisták legalább 

annyit – de egyes tanulmányok szerint többet – költenek, mint más turisták. Az 
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egynapos kerékpáros látogatói piac sokkal szélesebb körű, több családot és a 

fiatalok csoportjait is bevonja, amelynek köszönhetően már gyerekkorban beépül 

a kerékpározás a mindennapi életbe és a kikapcsolódási formák közé. Általánosan 

megállapítható, hogy a fő motivációs tényezők közé tartozik az egészséges élet, a 

relaxáció és az attraktív vidéki környezet. 

 

5.3. A kerékpáros turizmus nemzetközi trendjei 

 

A nemzetközi keresleti trendek alapján megállapítható, hogy a kerékpáros 

turizmus még olyan kontinenseken is viszonylagosan nagy jelentőséggel bír, ahol 

a kiépített általános és háttér infrastruktúra nem, vagy csak nagyon korlátozottan 

áll rendelkezésre. Ezekben az országokban leginkább a kaland-jelleg dominál a 

kerékpáros utazásoknál, míg a fejlettebb, kiépült infrastruktúrával rendelkező 

desztinációk a természet megismerésére, az egészséges életmódra fektetik a 

hangsúlyt a kerékpáros turizmus promóciójában (KFS, 2010). Európai felmérések 

szerint a költségtényező nem a legfontosabb motiváció (nem feltétlenül a spórolás 

miatt dönt valaki a közlekedés e válfaja mellett, és nem igaz az sem, hogy 

kevesebbet költenek a kerékpáros turisták, mint nem kerékpáros társaik). A 

biztonság és a látnivalók mellett legfontosabbnak a kerékpáros turisták az 

útvonalak megfelelő kitáblázását tartják, illetve a szálláshelyek és az étkezés 

minőségét. Nem elhanyagolható tényezők az információs anyagok megléte, a 

tömegközlekedés elérhetősége (a kerékpárnak a túra kiindulási pontjára történő 

szállítása miatt), a kerékpárutak hálózatának sűrűsége, a kerékpárjavító szervizek 

megléte és a szálláshelyek infrastruktúrájának minősége (RAFFAY, 2011). 

A kerékpáros turizmus piacán nemzetközi viszonylatban az alábbi tendenciákkal 

lehet számolni (Happy Bike és Magyar Kerékpáros klub felméréseit alapul véve), 

közép- és hosszú távon: 

 A kerékpáros turizmus tekintetében a jövőben is folyamatos lesz a 

növekedés. 

 A kerékpározás Európában, és lassan hazánkban is elmozdul a magas 

minőségű turizmus irányába. 

 Fokozódó verseny érezhető a kerékpárosoknak nyújtott program- és 

termékcsomagok között. 
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 Nő az érdeklődés a határokon átívelő kerékpáros útvonalak, utazások 

iránt. 

Évente megközelítőleg 2,795 milliárd kerékpáros turisztikai utazást, kirándulást 

bonyolítanak le Európában, amelynek a gazdasághoz való hozzájárulása évi 54 

milliárd Euróra becsülhető. A legalább egy éjszakát eltöltő kerékpáros turisták 

száma a 25,6 milliót is eléri, ami az összes, az EU tagállamok lakói által generált 

turisztikai célú utazás 3%-át jelenti (PEETERS et al., 2007). 

Az EuroVelo jelentése szerint, az egynapos kiránduló utakon a fejenkénti költés 

európai átlaga 16 €, a többnapos utazásoké fejenként 350 € körül alakul. A 

többnapos kerékpáros utazások átlagos fejenkénti napi költése 53.36 €, amelynek 

kb. 40%-át szállásra, 30%-át ételre és italra, további 30%-át pedig más 

szolgáltatásokra (pl. vásárlás, közlekedés, programok) fordítják. A kirándulások 

esetében a napi költés 60-75%-át ételre, italra szánják (KFS, 2010). 

 

5.4. A kerékpáros turizmus hazai trendjei 

 

Magyarország adottságai nagyon jók a kerékpáros turizmus szempontjából. Az 

ország változatos, látványos táji értékekkel rendelkezik, egymáshoz viszonylagos 

közelségben, így hosszabb kerékpáros túrával több tájegység is felfűzhető egy 

kirándulás útvonalára. A kerékpáros túrák feltételei így széles körben, akár 

családosok számára is adottak az ország domborzati viszonyainak köszönhetően. 

Magyarországon a kerékpáros turizmus a turizmus gyorsabban növekvő ágai közé 

tartozik. Egy 2003-as felmérés szerint a hazai fiatalok körében kiemelkedően a 

legnépszerűbb sport a kerékpározás. A kerékpárosoknak nyújtott szolgáltatások, 

vendéglátás tekintetében a hazai kereslet számottevő növekedésére lehet 

számítani, mivel növekszik a sportolásra és szabadidős célokra használható 

kerékpártípusok részaránya. Egy korábbi, 2001-es magyarországi felmérés 

alapján megállapítható, hogy a legtöbb hazai bringás ma még az országon belül 

kerékpározik, csupán 7%-uk nevezett meg külföldi települést kedvelt városként. 

Az aktív kerékpározók egyre népesebb csoportján kívül sokan vannak, akik 

bizonyos feltételek megléte esetén bicikliznének. A kereslet tehát adottnak tűnik 

a hazai kerékpáros turizmus piacán, a hazai kínálat azonban még nem teljes 

körűen áll rendelkezésre (RAFFAY, 2011). 
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Magyarországon az útirányjelző táblarendszerrel kijelölt, turisztikai célú 

kerékpáros útvonalak összefüggő rendszert csak egy-egy kisebb, lehatárolt 

területen alkotnak. Ilyen a Balaton és a Tisza-tó (utóbbi része a 11. számú 

EuroVelo túraútvonalnak), illetve a Fertő-tó körüli kerékpáros túraútvonal. 

Kivételt képez a fentiek alól a 6. számú EuroVelo magyarországi szakasza, 

amelyet a Duna mentén összefüggő útirányjelző és információs táblarendszerrel 

láttak el. 1992 és 2004 között 1620 km önálló kerékpárút, valamint gyalog- és 

kerékpárút építésére kaptak központi támogatást települési önkormányzatok. 

Azóta az útpénztári forrásból kb. 170 km önálló kerékpárút, gyalog- és kerékpárút 

épült ki országszerte. Jelenleg az ilyen, gépjárműforgalomtól elkülönített 

kerékpárforgalmi létesítmények összhossza 2000-2500 km között van. További, 

összesen kb. 500 km útirányjelző táblarendszerrel jelölt kis gépjármű-forgalmú 

közút, árvédelmi töltés és erdészeti út sorolható még a kerékpáros 

útvonalhálózatba. Ezeknek a jellemzően rövid szakaszokban fellelhető 

kerékpárforgalmi létesítményeknek (kerékpársávoknak, önálló kerékpárutaknak 

és gyalog-kerékpárutaknak) az egymáshoz való kapcsolódása nem megfelelő, így 

nem alkotnak hálózatot, emellett a minőségük is változó, sok helyen felújításra 

szorulnak. A kerékpáros útvonalak minőségében kis távolságokon belül is óriási 

különbségek vannak, mind a nyomvonalak biztonságában és 

akadálymentességében, mind a burkolat minőségében, mind pedig az útvonal 

kitáblázottságában. Regionális szinten elmondható, hogy jó minőségű, nagyobb 

területet lefedő kerékpáros útvonalhálózat csak néhány területen (pl. Duna-mente, 

Fertő-tó környéke, Balaton körül, Dél-Zala, Dráva-mente, Tisza-tó) található 

(KFS, 2010). 
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6. SPORTTURIZMUS 
 

6.1. A sportturizmus fogalma 

 

A sportturizmus fogalmi meghatározásánál tudnunk kell, hogy mindenki által 

elfogadott verzió még nem létezik. 

Szűkebb értelemben csak az a személy számít sportturistának, akinek elsődleges 

utazási motivációja a sport. 

Tágabban értelmezve az utazást, a sportolókat is besorolhatjuk a 

sportturizmusban résztvevők közé. Ez alapján azonban a sportturizmusba nem 

tartoznak azon utazások, amelyek során a turista valamilyen sportrendezvény 

megtekintése, azaz passzív résztvevője (lévén, hogy azt a rendezvényturizmus 

résztvevőjeként tartják számon). 

A sportturizmus nem kereskedelmi célú utazás, melynek célja sporttevékenység 

végzése vagy annak szemlélése – mindez az otthoni környezettől különböző 

helyszínen (HALL, 1992). 

„A sportturizmus azokat az állandó lakóhelytől való elutazásokat tartalmazza, 

amelyek célja a versenysportban vagy a rekreációs sportban való részvétel vagy 

azok megtekintése, de lehet célja valamely sporttal kapcsolatos helyi vonzerő 

megtekintése, mint pl. sportmúzeum, sportstadion, hírességek csarnoka, stb.” 

(HUDSON, 2003). 

Sportturizmus alatt minden olyan tevékenységet értünk, amikor emberek egy 

sporteseményt résztvevőként vagy nézőként felkeresnek, illetve amennyiben azon 

üzleti céllal vesznek részt. Ennek megfelelően a sportturizmus piaci keresletét két 

csoportra bonthatjuk: az aktív résztvevőkre és a passzív nézőkre. A nem 

versenyszerű sportturizmushoz tartoznak azon létesítmények is, amelyek 

vendégeiknek sportolási lehetőségeket kínálnak (például a sportszolgáltatásokkal 

rendelkező szállodák vagy a szabadidős sportlétesítmények). Kiemelt 

sportesemények esetében a sport és a turizmus nagyon szorosan kapcsolódik 

egymáshoz (olimpiai játékok, a világ- és kontinensbajnokságok, vagy akár a 

nemzetközi mezőnyt vonzó maratonok) (I6). 



91 

 

 

 

 

„Olyan szabadság, amely sporttevékenységet tartalmaz – akár annak szemlélését, 

akár annak űzését” (WEED és BULL, 1997). 

HINCH és HIGHAM (2001) szerint azonban pontosan a versenyzés vált 

meghatározó trenddé – a rekreációs sporttól az élsportig. A professzionális és az 

amatőr sporthoz kapcsolódó események, rendezvények, tehát mint komplex 

turisztikai termékek, szintén egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert. A 

„kiállítás” jellegű megarendezvények, kontinentális bajnokságok, ligaversenyek 

és kupák elsődleges fogyasztójává természetesen az odalátogató közönség vált. 

Növekvő kereslet tapasztalható a kedvtelésből versenyzők számára nyitott 

versenyek, erőpróbák (iron-man, utcai futó versenyek, teljesítménytúrák, tókerülő 

kerékpárversenyek, tóátúszó versenyek), egészségközpontú megmozdulások 

(mellrák elleni futás vagy gyaloglás, stb.) iránt is. 

A sportturizmust a részvétel alapján ugyancsak két nagy területre, aktív és passzív 

sportturizmusra osztotta GIBSON (1998, 2006), míg ROBINSON és GAMMON 

(2004) a sportcélú üdüléseket elsődleges és másodlagos motiváció szerint 

elemezte és csoportosította. 

Szűkebb értelemben az a személy számít sportturistának, akinek elsődleges 

utazási célja a sport. Tágabb értelemben az utazás alatt valamilyen formában a 

sportolókat is besorolhatjuk a sportturizmus résztvevői közé. A turista 

tevékenységét figyelembe véve megkülönböztetünk aktív és passzív 

sportturizmust. Mindkét fajta lehet hivatásos és szabadidős is (BÁNHIDI, 2007). 

Az aktív turizmusnak számos formája létezik, a kerékpáros turizmustól kezdve a 

síelésen át a lovaglás, a tenisz, a vízi sportok legkülönbözőbb formái, a 

természetjárás és túrázás, a golf tartoznak ide. Az egészségtudatos életmód miatt 

népszerűsége folyamatosan növekszik. A másik forma, a passzív turizmus a 

sporteseményekkel kapcsolatos utazásokat foglalja magában. Középpontjában 

ezen események megtekintése áll. Gyakran előfordul az is, hogy a sportesemény 

kiegészítő programként szerepel (DOBAY, 2007). 
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Meg kell említeni azt is, hogy maguk az aktív tevékenységek egymáshoz is jól 

illenek, a kerékpáros turizmushoz például gyakran kapcsolódik a túrázás, séta 

(MINTEL, 2009). 

A sportturizmus a turizmusból fejlődött ki, ennek egyik továbbfejlődött ága. A 

turizmus és a sport találkozása a sportturizmus kialakulását eredményezte. 

Manapság talán ez a leggyorsabban fejlődő turisztikai ágazat, termékei pedig 

egyre szélesebb körben jelennek meg az idegenforgalomban. Az ágazat jól 

érezhető növekedése vélhetően a sporttevékenység népszerűsödésének is 

köszönhető (BÁNHIDI, 2007). 

 

6.1.1. Csoportosítás a sportturizmuson belül 

 

A turista aktivitását tekintve rendező elvként, aktív és passzív sportturizmust 

különböztetünk meg. Mindkét turizmusfajta lehet hivatásos és szabadidős 

turizmus is. 

 Az aktív turizmus tovább osztható természeti környezetben (outdoor) 

vagy sportlétesítményekben (indoor) űzött sporttevékenységekre. A 

sporttevékenységeket véve rendező elvként pedig szinte annyiféle fajtája 

lehet a sportturizmusnak, ahányféle sportágat gyakorolhatnak az utazók: 

kerékpáros turizmus, lovas turizmus, vízi turizmus, stb. Ennek értelmében 

a sportturizmus elnevezés gyűjtőfogalomként funkcionál, amelybe 

beletartoznak a különféle sporttevékenységgel kapcsolatos sportutazások. 

 A passzív sportturizmusban résztvevők tovább osztályozhatók utazásuk 

célját illetően: tartozhatnak a sportoló (szabadidős- vagy élsportoló) 

kíséretéhez (pl. edző, családtag, orvos, stb.), lehet a céljuk a 

sporteseményen való szurkolás, de lehet sportlétesítmények látogatása is. 

Emiatt a passzív sportturizmus gyakran nagyobb tömeget mozgat meg, 

mint az aktív (I6). 
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9. ábra: A sportturizmus rendszere 

 
Forrás: MÜLLER és BORBÉLY (2015) 

 

Ahogyan az ábra is szemlélteti, a sportturizmust tehát többféle szempont alapján 

csoportosíthatjuk. A turista aktivitását tekintve aktív és passzív sportturizmust 

különböztethetünk meg. Mindkét turizmusfajta lehet hivatásos és szabadidős is. 

 

6.2. A sportturizmus nemzetközi trendjei 

 

Világszerte a sportturisztikai szolgáltatások növekvő keresletét támasztja alá az 

egészségtudatos magtartás terjedése, valamint a szabadidő aktív és tudatos 

eltöltésének erősödése. A fogyasztói magtartás és az azt befolyásoló tendenciák 

ismerete fontossá válik napjainkban, mellyel megérthetjük a célcsoport elvárásait 

és igényeit a sport és sportturisztikai szolgáltatásokkal szemben. A 

trendkutatásnak elsősorban profitorientált közegben van jelentősége, de egyre 

inkább a nonprofit jellegű cégek és szervezetek is nyomon követik a 

versenyképességük javítása érdekében. A trendek változnak napjainkban elég 

gyorsan, így ezeknek a követése és figyelése és kutatása egyre fokozottabb 

figyelmet kap. 
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Az alábbi ábrán látható, hogy a világ turistaérkezéseinek a száma 1989-től 2013- 

ig növekedést mutatott. Igaz, hogy a válságra érzékenyen reagált, mely a 2009-es 

év csökkenő turistaérkezéseiben realizálódott. 

10. ábra: A világ turistaérkezéseinek száma 1989-2013 (UNWTO) 
 
 

Forrás: MÜLLER és BORBÉLY (2015) 
 

Azonban a grafikon jól mutatja, hogy már 2010-ben keresletbővülés volt 

megfigyelhető. Azóta a Világ turistaérkezéseinek a száma töretlen növekedést 

mutat, évente 4-6%-ot. A lineáris előrejelzési trend a jövőben is forgalombővülést 

prognosztizál (MÜLLER és BORBÉLY, 2015). 

 

6.3. A sportturizmus hazai tendenciái 

 

Hazánk esetében különösen nagy érdeklődésre tarthat számot az 1986 óta 

megrendezett Forma-1. Egy-egy nagyobb esemény a szervező ország számára 

kiváló imázs-építési lehetőséget nyújt, jelentős beruházásokat, fejlesztéseket 

indukál, s ezek a létesítmények a továbbiakban még sokáig hasznosíthatóak mind 

a helyi lakosság, mind pedig az odalátogatók számára (I6). Egy belföldre utazó 

háztartás átlagosan 2,59 utazáson vett részt, ami az összes magyar háztartásra 

vetítve 1,28 utazást jelent háztartásonként a vizsgált időszakban. A belföldi 
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utazáson részt vevők motivációi közül kiemelkedik a rokonok és ismerősök 

felkeresése (36,9%) és a vízparti üdülés (18,6%). Ez a két cél együttesen az 

utazások 55,5%-ának volt elsődleges motivációja. A belföldi utazások elsődleges 

motivációjaként a sportolás, sport jellegű tevékenység végzése a vizsgált minta 

1,8%-ánál jelentkezett, sportrendezvények meglátogatásánál ez mindösszesen 

0,1% (M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény kutató Társaság, 2005. december - A 

magyar lakosság utazási szokásai (1000 fős, a 18 év feletti lakosság megye, 

településméret, nem és kor szerint országosan reprezentatív minta). 

11. ábra: A belföldi utazások motivációi (%) 
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Forrás: M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény kutató Társaság, 2005. 
 

A magyar szabadidős turisták közül 2005-ben 82.700 fő vett részt 

sportesemények látogatásában, ahol is a látogatók költése összesen 15.913.196 e 

Ft volt, a tartózkodási idejük összesen 1.786.815 nap, ami a sportturisták esetében 

3,1 átlagos tartózkodási időt jelentett. A sportturisták fajlagos költése 8,9 e Ft volt 

(MAGYAR TURIZMUS Zrt., 2005). Hasonló átlagos tartózkodási időt 

regisztráltak a 2008-as labdarúgó Eb kapcsán: Ausztriában átlagosan 3,6 éjszakát 

töltöttek az Eb-turisták, Svájcban pedig 3,4-et (SZŰCS, 2007). 

A szabadidős szolgáltatások fogyasztójává vált sportturisták indíttatása egyrészt 

lehet úgynevezett toló (push) jellegű, amikor fő motiváció az elszakadás a 

hétköznapoktól, baráti kapcsolatok ápolása, a közösséghez tartozás élménye, 

valamint lehetőség arra, hogy olyat tegyenek, amit egyébként nem. Másrészt húzó 

(pull) jelleggel vonzó számukra a mérkőzés, a verseny túlfűtött, izgalmas és izzó 

légköre, valamint az eredmény bizonytalansága által kiváltott feszültség, izgalom 

(HINCH és HIGHAM, 2004). 

A sportrendezvényre érkező turisták korábban a hagyományos 

sportrendezvényeknél, elsősorban a sportélmény, saját csapatuk, sportolójuk 

szereplése miatt látogattak el a rendezvényre, mely jelentős érzelmi kötődést 

eredményezett, és látogatásuk a sportrendezvényekre koncentrálódott. 

Napjainkban már a verseny, mint élmény átélése, megragadása, a rendezvényen 

való részvétel a fő motiváció. A turisták az eseményen túl tetemes elvárást 

támasztanak a kiegészítő szolgáltatások és programok iránt, amelyek maradandó 

élményt nyújtanak (ALBERS, 2004). 

A sportturisták nem csak a sporteseményeket látogatják, egyre fokozottabb 

igényként jelennek meg a különböző kiegészítő szolgáltatások, szabadidős 

programok, package-ek iránt az igények. A szervezőknek gondoskodniuk kell 

olyan attraktív programcsomagokon, speciális turisztikai, kulturális és 

szórakoztató programokon, ahol nem csak a sportrendezvények résztvevőit, de az 

érdeklődők igényeit is kielégítik. Fontos lehet a körutazások kínálata, melyek a 

turisták tartózkodási idejét hosszabbíthatják meg a desztinációban 

(KURSCHEIDT, 2002). 
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Gazdasági hatások 
 

A különböző sportrendezvényeknek csakúgy, mint a turizmusnak, számos hatása 

van a társadalomra és a gazdaságra egyaránt. Az alábbi a fejezetben a 

sportturizmus gazdasági hatásai kerülnek bemutatásra. 

Makrogazdasági szinten a kereslet alakulása, az árszínvonal, a foglalkoztatottság 

és a külkereskedelem adataiban jelenik meg a rendezvény hatása, míg 

mikrogazdasági szinten közvetlen hatások (szervezőbizottság kiadásai és 

bevételei) és a közvetett pénzügyi és nem pénzügyi eredmények jelentik. 

A sportban zajló világesemények üzleti szellemben való elemzése nem nagy 

történeti múlttal és hagyományokkal rendelkezik. Az 1984-es olimpia volt az első 

sporttörténeti jelentőségű, mivel a Los Angeles-i játékokat gazdasági alapokra 

helyezve, mint sportterméket értékesítették. Ezt az olimpiát ugyanis kifejezetten 

profitszerzési célokkal, „klasszikus” marketing és eladás-ösztönzési, 

szórakoztatóipari eszközöket felhasználva szervezték. 

Nem meglepő, hogy az Egyesült Államokban zajlott a sportgazdasági forradalom, 

itt értelemszerű volt a nyereségszerzés gondolata. Már a harmadik, 1904-es St. 

Louis-i nyári olimpiára „az üzleti szellem rányomta bélyegét”, az 1996-os atlantai 

olimpiát pedig éppenséggel a túlzott profitorientáció jellemezte (MÜLLER és 

BORBÉLY, 2015). 

Az amerikaiakat a közvetlen pénzügyi haszonszerzés motiválta az olimpia 

rendezése kapcsán, más városok, országok esetében az olimpiához köthető 

„hasznok” vagy „versenyelőnyök” gondolata diverzifikáltabb. Az 1988-as szöuli 

olimpia Dél-Korea egész gazdaságát dinamizálta, Barcelonából igazi népszerű 

világvárost varázsolt a XXV. nyári játékok. 2000-ben a sydneyi játékok 

Ausztráliát népszerű turisztikai desztinációvá tette, a turizmus és a kiváló 

rendezés hatásain keresztül nemcsak a várost, de magát Ausztráliát hozta a 

világhoz közel, Peking pedig sportsikerekbe és lélegzetelállító létesítményekbe 

burkolt világhatalmi erődemonstrációt produkált az olimpiarendezés címén (I7). 

 Munkahelyteremtő hatás 
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A 2008-as labdarúgó Eb Ausztriában közel 6000, Svájcban 7500, összesen 13.400 

munkahely létrejöttéhez járult hozzá. 

A dél-afrikai labdarúgó Vb, és annak előkészületei 2005–2010 között 415 ezer 

munkahelyet teremtett a 24,3 százalékos munkanélküliségi rátával küzdő 

országban. 2010-ben 280 ezren találtak – legalább ideiglenesen – állást a vb-nek 

köszönhetően. 

A Lengyelország és Ukrajna által rendezett 2012-es labdarúgó Eb rendezés 

előnye, hogy általuk számos munkahely teremtődött, s közülük nem kevés a 

kontinensviadal után is megmaradt, továbbá a fejlesztések hosszú időre hasznosak 

az egész ország számára, mert megkönnyítik például a közlekedést, jobbá, 

kényelmesebbé, színvonalasabbá teszik a mindennapi életet (I8). 

 Bevételt generál 

Ausztria–Svájc. Az Eb Európának mintegy 1,4 milliárd eurós többletkeresetet 

generált. Ennek oka, hogy az esemény alatt az európaiak többet költöttek utazásra, 

vendéglátó-szolgáltatásokra, élelmiszerre, közlekedésre. 

Nem csak Európában volt hatása a 2008-as labdarúgó Eb-nek, pl. az elektronikai 

készülékeket gyártó cégek még Thaiföldön is 20-30 százalékkal több terméket 

tudtak értékesíteni (leginkább tv, LCD tv). A dél-afrikai labdarúgó vb-nek 15 

milliárdos többletbevétel lett az eredménye. 

 Sportrendezvények hatása a turizmusra 

Több elemzés és kutatás számol be, hogy a rendezvény előtt, alatt és után is 

érvényesül az esemény hatása az adott ország turizmusára. Ez a hatás majdnem 

mindig többletet generál, kivéve a 2004-es athéni olimpiát, amikor 4%-kal 

kevesebb turistaérkezés realizálódott, mint az előző évben, ezt azonban a 

megemelkedett szállásárakból befolyó magas többletbevétel (10,3 milliárd euró) 

kompenzálta (MÜLLER és BORBÉLY, 2015). 

Egy-egy kiemelkedő nemzetközi sportesemény (olimpia, vb, Eb) 

megrendezésének turisztikai hatása igen jelentős a rendező turisztikai desztináció 

számára, hiszen a rendezvényre érkező sportolók, edzők, kísérő személyzet, 

valamint az érkező szurkolók jelentősen megnövelik a turistaérkezések számát, a 
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szálláshelyek többlet vendégéjszakát, a szolgáltató szektor többletbevételt tud 

realizálni. Pl. a 2008-as labdarúgó Eb Ausztriának 800.000, Svájcnak 700.000 

többlet vendégéjszakát eredményezett, míg Ausztriának 263 millió euró, 

Svájcnak 140 millió euró többletfogyasztást eredményezett (MÜLLER és 

BORBÉLY, 2015). 
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7. ÜZLETI TURIZMUS 
 

A hivatásturizmus (közismert angol rövidítéssel MICE: Meetings, Incentives, 

Conferences, and Exhibitions vagy Meeting Industry) egyik kiemelten fontos ága 

a turizmus egésznek, pozitív hatással bír a nemzetgazdaságra. Magába foglalja a 

vállalati találkozókat, ösztönző jutalom utakat (incentive), konferenciákat, 

kongresszusokat, kiállításokat és vásárokat. Jelentősége a magyarországi 

statisztikákban is tükröződik; az utóbbi években az üzleti utazók költése csaknem 

a szabadidős turisták költésének a duplája volt. A magas költségek a szegmens 

fő jellemzőiből is adódnak, hiszen a magas díjazású kongresszusi programok és 

azokhoz kapcsolódó szolgáltatások mellett általában további turisztikai 

programokat is igénybe vesznek a résztvevők. Mindemellett az esetleges kísérők 

is további turisztikai bevételt biztosítanak. Nagyobb kongresszusok esetén a 

résztvevők nagy létszáma lökésszerű foglaltságot idéz elő a szállodákban (I9). 

 

7.1. Üzleti turizmus fogalma 

 

A hivatásturizmus azokat az utazásokat jelenti, ahol minden a munkával függ 

össze. Tehát a vendég munkaidejében utazik, a munkáltatója költségén és a 

munkáltató érdekében. A hivatásturizmusban résztvevő vendégek saját 

szakmájuk, szakterületük képviselői, ezáltal az üzleti találkozókon való sikeres 

együttműködések más ágazatok fejlődését is generálják. Az üzleti utakon 

résztvevő vendégek gyakran szabadidős turistaként is visszatérnek ugyanabba a 

desztinációba. 

 

7.2. Az üzleti turizmus nemzetközi trendjei 

 

A konferenciák és kongresszusok területén Európa a világ vezető desztinációja. 

Évente mintegy négymillió fő vesz részt kb. négyezer ülésen, aminek 80%-a 

ötven főnél kisebb hazai konferencia. A vizsgált országokban 270, legalább 300 

fő befogadására alkalmas konferencia központ van. Az ülések tartalmát illetően 

növekszik a tudományos és technikai témájú ülések iránti érdeklődés. 

A  kiállítások  és  vásárok  világát  is  Európa  határozza  meg,  itt  realizálódik a 

„világpiac” 70-80 százaléka. Egyértelműen látszik a konferenciák és a kiállítások 

konvergenciája, szinte nincs konferencia egy kísérő kiállítás, trade show nélkül, 
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és ugyanez igaz fordítva is, mert a kiállításokat rendre szemináriumok, szakmai 

konferenciák kísérik. 

Nagy verseny van az országok és városok között, ki tudja a legjobb feltételeket 

nyújtani ahhoz, hogy a világ konferencia tortájából minél nagyobb szeletet 

vághasson magának. A verseny erős Párizs, London, Brüsszel és Bécs a városok 

közötti elsőségért, és évente módosul az országok rangsora is. 

A Nemzetközi Szervezetek Szövetsége, az UIA évente elkészíti a top listát, hogy 

mely országokban és városokban tartották a legtöbb nemzetközi ülést. Évek óta 

az élen nem történt változás az országok tekintetében, a legtöbb ülést az USA-ban 

rendezik (az egész piac 7-8%-át birtokolja), a második helyen Franciaország áll, 

majd Nagy-Britannia, s évente változó módon, de általában Németország és 

Olaszország következik. 

Hazánk a nyolcvanas évek közepétől a húszas élmezőnyben volt, ami országunk 

nagyságát illetően óriási eredmény, hiszen olyan országokat hagytunk magunk 

mögött, mint Portugália, Lengyelország vagy Dél-Afrika. 1999-re pozíciónk – 

zömében az elégtelen ülésezési kapacitás miatt – meggyengült és a 21. helyre 

szorultunk vissza. 

A konferenciaszervezés fiatal ágazat, még nem alakult ki megfelelő statisztikai 

mutatórendszere. Kevés a megbízható felmérés és viták vannak a mérési 

módszerekről. 

 

7.3. Az üzleti turizmus magyarországi tendenciái 

 

A megrendezett konferenciák száma alapján, a világon, a Nemzetközi 

Konferenciák és Kongresszusok Szövetségének (ICCA) statisztikai 

összefoglalója szerint Magyarország a 33. helyen, Budapest a 16. helyen végzett 

2016-ban, három helyet javítva mind az országok, mind a városok listáján elért 

helyezésén (ICCA, 2016). 

2016-ban rekord számú hivatásturisztikai rendezvény került megrendezésre 

Magyarországon, országos viszonylatban 27,6%-kal nőtt a hivatásturisztikai 

(MICE) rendezvények száma (MTÜ, 2016). 
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Minden ötödik nemzetközi konferenciát vidéki helyszínen rendeztek meg, nőtt a 

konferenciák hossza is, 2016-ban 2,8 nap volt az átlag. A 2017-es első féléves 

statisztikák alapján a rendezvények száma 22,8%-kal nőtt az előző év azonos 

időszakához képest, valamint a konferenciák átlagos hossza 3,6%-kal, 2,9 napra 

emelkedett. A nemzetközi konferenciák alkalmával 17,8%-kal több külföldi 

vendéget köszönthettünk hazánkban a 2016-os első félévi résztvevő számhoz 

képest. A nemzetközi konferenciák átlagos hossza elérte a 3,9 napot. A javuló 

eredmények jelentős részben annak köszönhetőek, hogy az elmúlt években a 

hivatásturisztikai területen megnőtt az érdeklődés az új desztinációk, a felkapott 

helyszínek iránt, és ebben a tekintetben Magyarország és Budapest kifejezetten 

vonzónak számít (I9). 

2017-ben a nemzetközi konferenciák megrendelői elsősorban a britek (19,5%), az 

amerikaiak (18%) és a németek (17,7%) voltak, de szívesen választották 

rendezvényük helyszínéül Magyarországot a francia (7,2%), a holland (5,8%) és 

az osztrák (4,6%) megrendelők is. A legtöbb nemzetközi szervezésű 

hivatásturisztikai eseménynek továbbra is Budapest a helyszíne Magyarországon: 

a fővárosban rendezték meg a konferenciák több mint 80%-át. A magyar 

szervezésű hivatásturisztikai rendezvények évek óta először választottak több 

vidéki helyszínt (50,1%), mint budapestit (49,9%). A legnépszerűbb vidéki 

konferenciavárosok többek között Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Debrecen és 

Visegrád voltak. Budapesten kereskedelmi, míg vidéken egészségügyi témájú 

konferenciákat tartanak többségükben. 

A konferenciák átlagos hossza 2016-hoz hasonlóan három nap volt, a legtöbb 

rendezvényt májusban, októberben és novemberben tartották. A szervezők a 

helyszínek közül továbbra is a szállodákat részesítették előnyben (62,9%), de 

egyre keresettebbé váltak az egyedi hangulatot nyújtó egyéb helyszínek (19,4%) 

és az egyetemek (11,3%) is (I10). 

A konferenciák helyszín jellege szerinti megoszlás  tekintetében,  a  

konferenciák 82,1%-át tartották szállodában, ez a szám 2015-ben 84,5% volt. 

Ami az időbeli eloszlását illeti, szeptemberben, októberben és novemberben 

tartották a legtöbb konferenciát. 
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12. ábra: Konferenciák helyszín jellege szerinti megoszlása (2016) 
 

 

 

 

Forrás: I11 
 

13. ábra: Konferenciák területi megoszlása (2015-2016) 
 

Forrás: I11 
 

 
 

Nemzetközi és magyar konferenciák területi megoszlása alapján megállapítható, 

hogy a nemzetközi konferenciák 79,7%-a, a magyar konferenciák 62,6%-a 

Budapesten volt (I11). 
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7.4. Rendezvények a hivatásturizmusban 

 

Briefing 
 

Információs értekezlet. Egy bizonyos témában felelős és érdekelt emberek 

gyülekezete. 

Előadás 
 

Előre meghatározott témában, előre meghatározott ideig, előre felkért előadók 

tartanak ismertetőt. A végén kérdéseket tesznek fel. 

Fórum 
 

Közgyűlést vagy kongresszust követ, délután, vagy másnap. Kérdések, válaszok, 

véleménynyilvánítás. 

Kerekasztal 
 

Az asztal körül egyenrangúak ülnek, a vezető csak a technikai teendőket látja el. 

A hozzászólások informálisak és protokollmentesek. Csak kis létszám esetén 

hatékony. 

Konferencia 
 

Előre meghatározott napirend és program szerint zajló, általában 

problémamegoldó ülés. Kérdések, vita, reagálás, kritizálás. Kisebb számú 

összejövetel. 

Kongresszus 
 

Egy szakmai, kulturális, vallási, egyéb csoport több száz, vagy akár több ezer 

képviselőjének rendszeres találkozása. Egy téma megvitatása a cél, csak a 

szervezet tagjai vehetnek részt rajta, meghatározott gyakorisággal rendezik meg. 

Formális, több napig tart az ülés, szekciók is vannak. 
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Közgyűlés 
 

Szervezetek, klubok, egyesületek, társaságok legmagasabb szintű általános és 

formális összejövetele. Az alapszabályban meghatározott időközönként tartják, 

napirendjét előre közzéteszik. Az elnökség tagjai beszámolókat tartanak, a 

hallgatóság szavaz. 

Munkacsoport 
 

A résztvevők egy témát világítanak meg minden lehetséges oldalról, cél a közös 

állásfoglalás kialakítása egy magasabb szintű testület számára. 

Munkaülés 
 

Előre megszervezett találkozó, formális ülés, lehet akár egy konferencia is, vagy 

kongresszus. 

Brainstorming (ötletroham) 
 

Kis csoportban, egy adott téma megoldására tartják. Mindenki hozzászól, nem 

lehet egymást kritizálni. 

Panel vita 
 

Moderátor vezetésével 2-3 felkért előadó ütközteti a véleményét a feltett 

kérdésekről, a hallgatóság kérdezhet. 

Plenáris ülés 
 

Minden jogosult résztvevő egyidejűleg jelen van, szigorú napirend szerint zajlik 

az ünnepélyes esemény. 

Poszter szekció 
 

Minden résztvevő kap egy táblát, erre kiteszi a munkásságának legutolsó 

eredményeit. Tudományos kutatások prezentálására használják. 
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Szeminárium 
 

Oktató, képzés jellegű találkozó. A közös érdeklődésű hallgatóság passzív, 

létszám kicsi. Audiovizuális eszközök segítik a megértést, írásos anyagot kapnak 

a résztvevők. 

Szimpózium 
 

Meghatározott témában felkért előadók és szakértők beszélgetnek a témában 

jártas hallgatóság előtt. Vita után ajánlásokat fogalmaznak meg. 

Telekonferencia –Video- /audiokonferencia 
 

A résztvevők különböző helyszíneken ülnek és a technika segítségével látják, 

hallják egymást. 

Főleg tudományos területen, pl. operáció. 
 

Meeting 
 

Kisebb elnökség és hallgatóság, közepes nagyságú összejövetel. 
 

Workshop 
 

Kis létszámú csoport, intenzív viták, mindenki hozzászólhat, hatékony 

munkaforma. 
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8. BOR- ÉS GASZTROTURIZMUS 
 

8.1. Fogalmi lehatárolás 

 

A gasztronómiai turizmus a kulturális turizmus egyik válfaja, azonban a 

világviszonylatban is felértékelődő szerepe, illetve a hazai turizmusban elfoglalt 

jelenlegi pozíciójára és jövőbeni fejlesztési potenciáljára tekintettel, önmagában 

is helyét megálló turizmusformaként kezelhető. A gasztronómiai turizmushoz 

tartozik az itthon erőteljes fejlődésnek indult borturizmus is, amely elsősorban a 

borvidékek meglátogatására, a borok helyben történő fogyasztására és 

vásárlására, illetve a borász, valamint a borkészítés módjának testközelből való 

megismerésére is kiterjed. Ebbe a kategóriába tartoznak a borfesztiválok, szüreti 

rendezvények (I12). 

HALL és MITCHELL (2001) alapján a gasztronómiai turizmus fogalma olyan 

utazásokat foglal magában, melynek elsődleges motivációja az ételek, italok, 

illetve étkezési alapanyagok termelőinek, feldolgozóinak felkeresése, 

gasztronómiai fesztiválokon való részvétel, éttermek és más vendéglátóhelyek 

látogatása, és/vagy a gasztronómiájáról híres desztináció felkeresése a helyi 

ételek, italok megkóstolása, előállításának megismerése céljából. 

A borturizmus a borok kóstolása, fogyasztása, készítésének megismerése által 

motivált utazás. A borturizmus sokrétű fogalom, a pincelátogatásoktól, bor- 

kóstolástól a szüreti eseményekig, borfesztiválokig. A borturizmus napjainkban a 

turizmus egyik legdinamikusabban fejlődő területe a kisebb, interdiszciplináris 

jellegű területek közül. Hazai jelentőségét több tényező is alátámasztja. 

Magyarország jelentős hagyományokkal büszkélkedhet a borkultúra terén, ennek 

ellenére gyakorlatilag ismeretlen a világ borpiacán. Turisztikai desztinációként 

sikeresebb, mint borexportőrként. Ezért a magyar bor megismertetésének, a 

bormarketingnek a leghatékonyabb formája éppen a borturizmus kihasználása 

lehet. Ez természetesen pozitívan hathat a turizmus egészére, hiszen a turisztikai 

kínálatot szélesíti (VÁRHELYI, 2012a). 
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8.2. Hazai trendek 

 

Magyarország versenyelőnyei, amelyek a biodiverzitásban, a sokszínű és 

komplex háztáji tradicionális gazdálkodásban és ezek kulturális örökségében 

rejlenek, még a mai napig meghatározóak. A hazai tájegységek különleges 

ökológiai adottsággal rendelkeznek. Híres termőtájaink számos egyedi 

hungarikummal büszkélkedhetnek. A bor nem csak hazánk, hanem az európai 

kultúra szerves része is, a szőlőtermelés ökológiai szempontból is fontos 

mezőgazdasági tevékenység. Magyarország borászata ezer esztendős múltra 

tekint vissza. Magyarország volt az első, aki eredetvédelmi intézkedést hozott a 

Tokaj hegyvidék borának megvédésére. Az országban 22 borvidék található, 

amelyek négy nagy bortermő tájon helyezkednek el, s amelyeken mind 

megtalálhatóak a termeléseket hosszú idők óta meghatározó hagyományok. A 

borturizmuson belül ki kell emelni a borutakat, melyek jellemzője, hogy az adott 

tájra jellemző bor, illetve az a régió hagyományos életmódjához kapcsolódó 

attrakciókat kapcsolja össze. Hazánkban az első borút a Villány-Siklós 

borvidéken jött létre 1994-ben. Magyarország – a jelentős szőlészeti és borászati 

hagyományok mellett - gasztronómiai értékekben is rendkívül gazdag (I6). 

Mindamellett, hogy hazánk jelentős hagyományokkal büszkélkedhet a borkultúra 

terén, problémát jelent, hogy ismeretlen a világ borpiacán. Turisztikai 

desztinációként sikeresebb, mint borexportőrként, így a magyar bor 

megismertetésének, a bormarketingnek a leghatékonyabb formája éppen a 

borturizmus kihasználása lehet. Ez természetesen pozitívan hathat a turizmus 

egészére, hiszen a turisztikai kínálatot szélesíti (I13). 

A borturizmus hazai jelentőségét több tényező is alátámasztja. Magyarország 

jelentős hagyományokkal büszkélkedhet a borkultúra terén, ennek ellenére 

gyakorlatilag alig ismert a világ borpiacán. Turisztikai desztinációként 

sikeresebb, mint borexportőrként. Ezért a magyar bor megismertetésének, a 

bormarketingnek a leghatékonyabb formája éppen a borturizmus kihasználása 

lehet. Ez természetesen pozitívan hathat a turizmus egészére, hiszen a turisztikai 

kínálatot szélesíti. A borászati ágazat számára a borturizmus kereskedelmi 

csatorna is: van olyan borász, aki a teljes termelését ennek segítségével adja el, és 

ezzel kiiktatja a lánckereskedelmet. Emellett bor a vendéglátásban mindig is 

kitüntetett szereppel bírt. Ez a bor és a kultúra, valamint a bor és a gasztronómia 
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speciális viszonyából következik. Gazdasági okai is vannak: széles 

árkategóriában találhatunk borokat. Az évjárat, termőhely, fajta, az emberi 

tényezők, az alkalmazott szőlészeti és borászati eljárások sokfélesége, 

sokszínűsége, ezek hangsúlyainak eltérő volta a bor termelése folyamán eltérő 

karakterű és értékű borokat eredményez. Így a bor kiválóan alkalmas a különböző 

fizetőképességű (illetve fizetési hajlandóságú) vendégek keresletének 

kielégítésére (VÁRHELYI, 2012a). 

Várhelyi összefoglalta az egyes típusokat, melyek legfontosabbjai közvetlenül 

vagy közvetve a bor kóstolásához kötődnek: 

 pincelátogatás, borkóstoló (ezen belül pincében történő borfogyasztás, 

illetve minőségi, általában kóstolósoron alapuló borkóstolás) 

 borút kialakítása, borkóstoló túra 

 borászok szálláskínálata, vendéglátása 

 borvendéglők borvidékeken 

 bor és egyéb turizmus összekapcsolása (pl. wellness) 

 bortrezor, vendégek pincészetekhez kötése 

 borfesztivál 

 szüret, szüreti fesztivál 

 borértékelés, borvásár kereskedőknek 

 borral foglalkozó civil és szakmai szervezetek utazásai 

 gasztronómia 

 borest, esetleg kulturális programmal, borbál 

 újbor (Beaujolais, Márton nap) 

 borakadémia oktatás 
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8.3. Fejlesztési célok 

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség fejlesztési céljai közé tartoznak többek között: 
 

A strandok gasztronómiai kínálatának felmérése és a majdani fejlesztési irányok 

meghatározása, a borhetek, borfesztiválok felmérése, vonzerejük alapján való 

kategorizálása, esetleges fejlesztéseik konkretizálása. A vendéglátóegységekben 

nyújtott szolgáltatások (pl. borkínálat és -ajánlás) borismereti továbbképzés 

formájában is történő minőségi javítása, hazai pincészetek infrastrukturális 

helyzetének és gasztronómiai kínálatának felmérése és fejlesztése 

A magyarországi borutak definiálása, valamint azok lehetőség szerinti 

revitalizálása. 
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9. ESETTANULMÁNY 
 

9.1. A fogyasztói elégedettség vizsgálat jelentősége és módszere az 

egészségturizmuson belül 

 

Az egészségturisztikai szolgáltatások igénybevétele, illetve a fogyasztói szokások 

vizsgálata elengedhetetlen egy jól működő, hosszútávon fenntartható vállalkozás 

működtetéséhez. A vállalkozások legfontosabb célkitűzése, hogy visszatérő 

vendégeket generáljon. Egy új vendég megszerzése ötször annyi költséget jelent 

egy szolgáltató számára, mint megtartani a visszajáró vendégeket, így az igények 

folyamatos megfigyelése és elemzése elengedhetetlen a szolgáltatók számára. 

Az alábbi esettanulmány egy 1200 fős minta vizsgálatát mutatja be (ebből 445 db 

a wellness, 232 db a fitnesz, és 530 db az élményfürdőzési szokásokat méri fel), 

elemzi a vizsgált vendégek igényeit, szokásait, és az eredményekből 

következtetéseket von le, illetve a hasonló vizsgálatok eredményei is bemutatásra 

kerülnek összehasonlításképpen. 

A kérdőív többnyire zárt kérdéseket tartalmaz, azonban a saját vélemények 

kifejtésére is volt lehetőség nyitott kérdések formájában. A kérdőív kielemzése 

során azok a kérdések kerültek feldolgozásra, melyek a kutatás szempontjából 

információt nyújtanak. A kérőíves felmérésből származó elsődleges adatok az 

SPSS 20.0 statisztikai program, illetve Microsoft Excel segítségével lettek 

feldolgozva. 

A kérdőív három területet érint. A prevenciós, rekreációs turizmus részterületeit 

a wellness, fitnesz, és élményfürdőzési szokásokat, attitűdöket kerülte. A 

kérdőíveket magyarországi wellness szállodákban illetve élményfürdőkben 

töltötték ki a vendégek, miután igénybe vették a szolgáltatásokat. A fitnesz 

szokásokat felmérő kérdőívek aránya a legalacsonyabb a mintában, a vendégek 

elsősorban nem a fitnesztermek által kínált szolgáltatások miatt töltenek 

vendégéjszakát a magyarországi wellness szállodákban. 

A kérdőívek kitöltetése az alábbi wellness hotelekben és élményfürdőkben 

történt: 
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Annagora Élményfürdő, Aquaticum Élményfürdő, Balaton Hotel, Délibáb Hotel, 

Egerpark Hotel, Európa Hotel, Galériusz Élményfürdő, Hotel ATLANTIS, Hotel 

Azur, Hotel Erkel Hungesthotels, Hotel Lidó, Hotel Magiszter, Hotel Magiszter, 

Hotel Residence, Panoráma Apartman Hotel, Panoráma Hotel Siófok, Silver 

Resort, Vértes Szálloda. 

A minta bemutatása 
 

Életkor megoszlása 
 

A minta életkori megoszlását (14. ábra) tekintve elmondható, hogy az egészség 

megőrzését célzó szolgáltatásokat főként a 26 és 40 év közöttiek veszik igénybe 

(35,6%), a 41 és 60 év közöttiek aránya is magas az egészségmegőrző 

szolgáltatások igénybevételét tekintve (31,4%). 18 év alatt (4,6%) és 60 év fölött 

(6,4%) kevésbé jellemző a prevencióra való odafigyelés. 

14. ábra: A megkérdezettek életkora 
 

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
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A kapott eredményekhez hasonló eredményei lettek annak a 20000 mintás 

kutatásnak, melyet Németországban végeztek 2013-ban. A német Gfk11
 

TravelScope eredményei alapján a 30-49 éves korosztály utazási szokásaira 

jellemző, hogy az összes utazáshoz viszonyítva, ami ennél a korosztálynál 29,6%, 

a wellness szolgáltatásokat igénybe vevő utazó átlagon felül képviselteti magát 

(31,5%). 

Iskolai végzettség megoszlása 
 

A megkérdezettek iskolai végzettségének kérdésére a minta 99,2%-a válaszolt. 

Magas a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya (49,4%), ezen belül fele-fele 

arányban oszlik meg az egyetemet és a főiskolát végzettek aránya (23,3%-26,1%). 

15. ábra: A megkérdezettek iskolai végzettség szerinti megoszlása 
 

 

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
 

Középfokú végzettséggel rendelkezik 319 fő (26,7%), OKJ-s képesítése 119 

főnek van, míg a pihenésre, feltöltődésre vágyó látogatóknak 7%-a szakmát 

 

 
 

11 Gesellschaft für Konsumforschung egy világszerte több mint 100 országban működő piackutató 

cég. 
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tanult. Mindössze 4%, azaz 52 fő rendelkezik alapfokú végzettséggel. 30 fő 

(2,5%) nem válaszolt a végzettségére vonatkozó kérdésre. 

A német Gfk által végzett kutatás alapján a 30 és 49 éves wellness utazókra 

jellemző, hogy a diplomások aránya, hasonlóan a dolgozat tárgyát képező 

kutatáshoz 45%. 

A minta iskolai végzettség szerinti megoszlása alapján megállapítható, hogy az 

egészségmegőrző szolgáltatókat nagy részben a magasan kvalifikált személyek 

látogatják. 

Jövedelem megoszlása 

1200 főből 950-en válaszoltak a jövedelmüket érintő kérdésre, ami a válaszadók 

78,7%-a. Többnyire olyan vendégek vesznek igénybe rekreációs szolgáltatásokat, 

akik családjának nettó havi jövedelme meghaladja a 280.000 Forintot (25,7%). A 

vizsgált mintában 203 olyan látogató van, akik családjának nettó havi jövedelme 

130.001 és 180.000 Forint között van, ez a vendégek 21,4%-a. A 180.001 és 

230.000 Forint közötti jövedelem kategóriába 199 főnek esik a nettó havi 

jövedelme. Mindössze 119 fő az, akinek családja nettó havi jövedelme nem 

haladja meg a 130.000 Forintot. A jövedelemkategóriákat figyelembe véve 

megállapítható, hogy jellemzően a magasabb jövedelemmel rendelkező családok 

választják szabadidejük eltöltésre a wellness szállodákat és élményfürdőket (16. 

ábra). 
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16. ábra: A megkérdezettek családjának nettó havi jövedelme 
 

 

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
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Családtagok számának megoszlása 
 

Az egészségturisztikai szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat többnyire 

négytagú családok veszik igénybe (38,1%). A három tagú családok 23%-a veszi 

igénybe ezen szolgáltatásokat, azonban a párok körében is kedveltek az 

egészségmegőrző programok, 22,3%-uk veszi igénybe (17. ábra). 

17. ábra: Családtagok számának megoszlása 
 

 

 
 

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 

Összességében elmondható, hogy azoknál a háztartásoknál, ahol két gyermek van 

a családban, kedveltebbek a preventív, élményt nyújtó szolgáltatások igénybe 

vétele. 

A német Gfk által készített kutatás is hasonló eredményeket hozott. 2012-höz 

viszonyítva 2013-ban átlagon felüli növekedést prognosztizáltak a kutatók a négy, 

vagy annál több taggal rendelkező háztartásoknál a wellness szolgáltatásokat 

célzó utazások területén. Ezen családok összutazását tekintve (23,6%), a négy 

vagy annál több fővel bíró háztartások rekreálódást célzó utazásai 25,1%. 

A Magyar Turizmus Zrt. (Magyar Turisztikai Ügynökség) megbízásából a Trend 

International Market Research Kft. egy hasonló kutatást végzett a magyar 
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háztartások nyári szezoni utazási terveiről (1000 fő)12. A vizsgálat eredményei 

alapján elmondható, hogy a gyermekes háztartások (45,3%) az átlagnál (38,4%) 

lényegesen magasabb arányban terveztek utazást. A megkérdezettek 7,6%-a 

jelölte meg a wellnesst a tervezett utazás fő céljaként. 

Lakhelyek megoszlása 
 

Arra a kérdésre, hogy „Mely településről érkezett?”, a kérdőíves felmérésben 

szereplő személyek közül 20-an (1,7%) nem adtak választ. 

18. ábra: A megkérdezettek lakhelyének megoszlása 

(település típusok szerint) 

 

 

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
 

A prevencióra figyelmet fordító látogatók majdnem fele (43,8%) városból13, 

38,6%-uk pedig valamelyik megyeszékhelyről érkezett. 102-en (8,6%) érkeztek 

 
 

12 A Magyar Turizmus Zrt. (2016 óta Magyar Turisztikai Ügynökség) megbízásából a Trend 

International Market Research Kft. 2013 áprilisában 1000 fős telefonos (CATI) kutatást végzett a 

magyar háztartások nyári szezoni (2013. május-szeptemberi) utazási terveiről. A vizsgálat egy 

2005 óta tartó, évenként ismételt kutatássorozat része. 

13 KSH besorolás alapján 
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a fővárosból, és majdnem ugyanennyien, 107 fő (9%) érkezett községekből (18. 

ábra). 

Utazással kapcsolatos információk megszerzésének megoszlása 

19. ábra: A megkérdezettek információszerzési szokásainak megoszlása 

 

 
Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 

 

A megkérdezettek 93%-a adott arra a kérdésre választ, hogy honnan szerzett 

információt az adott egészségturisztikai szolgáltatóról. A válaszadók 35,4%-a 

volt az, aki rokonoktól, ismerősöktől értesült az élményfürdőről illetve 

szállodáról, nem messze maradt el az aránya azoknak a vendégeknek, akik az 

Interneten keresztül informálódtak (21,9%). 10% fölött van azok száma, akik a 

szálloda honlapjáról szerezték az információt (11%) (19. ábra). 

A német GfK által végzett reprezentatív kutatás eredményei azonban azt 

mutatják, hogy a teljes német utazási piacot figyelembe véve az utazók 30%-a, 

ezen belül is a wellness szolgáltatásokat igénybe vevők szegmensének (34%) 

elsődleges információforrása az internet. A német vendégek – az összpiacot 

tekintve – 14%-a, a wellness utazók 12%-a a rokonoktól illetve ismerősöktől 

szerzett információk alapján választanak desztinációt, szemben a magyar 

vendégekkel. 
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A Magyar Turizmus Zrt. (Magyar Turisztikai Ügynökség) által 2013-ban 

publikált sajtóanyag a magyar háztartások utazási szokásait vizsgálta. A kutatás 

hangsúlyozta, hogy jelentős a korábbi élmények szerepe az utazási döntésben. Az 

utazások során a belföldi úti cél iránti érdeklődést elsősorban a rokonoktól, 

barátoktól kapott meghívás (52,5%) keltette fel, mely összhangban van 

kutatásunk eredményével. Emellett igen jelentős a saját vagy ismerőseink korábbi 

élménye, ezt jelzi a saját korábbi kedvező tapasztalat 41,9%-os és az ajánlás 

25,0%-os említési gyakorisága. A médiának és az egyéb csatornáknak (hirdetés, 

Tourinform iroda, utazási kiállítás, prospektus, utazási iroda ajánlása) lényegesen 

kisebb szerepük volt. A válaszadók több mint negyedének (28,2%) az interneten 

talált információk, ezen belül is valamelyik honlapon talált hír, kép (13,6%) 

keltette fel érdeklődését. 

Összességében megállapítható, hogy növekvő tendenciát mutat az Internetről 

szerzett információ, mint elsődleges információforrás, illetve az 

egészségturisztikai és egyéb szolgáltatóknál szerzett korábbi élmények is 

nagymértékben befolyásolják az utazási döntést. Ezt a megállapítást az is 

alátámasztja, hogy arra a kérdésre, hogy „Járt-e már az adott egészségturisztikai 

szolgáltatónál   korábban?”,   a   válaszadók    50,4%-a    igennel    válaszolt    

(4. táblázat). 
 

4. táblázat: „Járt-e már korábban vendégként az 

élményfürdőben/szállodában?”kérdésre adott válaszok megoszlása 
 

Gyakoriság Százalék 
Valós 

százalék 
Kumulatív 

százalék 

Érvényes 
válaszok 

igen 606 50,2 50,4 50,4 

nem 596 49,4 49,6 100,0 
 Összesen 1202 99,6 100,0  

Hiányzó 

válaszok 

0 
5 ,4 

  

Összesen  1207 100,0   

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a megkérdezettek 50,4%-a 

visszatérő vendég, és 49,6%-uk először látogatja az adott szolgáltatót. 
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A megkérdezettek 37,1%-a ara a kérdésre, hogy „amennyiben nem járt korábban 

a szolgáltatónál, kérem indokolja meg, hogy miért nem” kérdésre a „korábban 

nem hallott róla” választ adta. 28,3% volt azok aránya, akiknek a „túl messze van 

a lakhelytől” választ adta; 19,1%-a a válaszolóknak a „más élményfürdőbe jár”, 

és 15,4% a „túl drágának tartja” választ adta. A megkérdezettek 37,1%-a először 

van az adott egészségturisztikai szolgáltatónál, mivel korábban nem halott róla. 

28,3%-a a válaszadóknak túl messze találta a lakhelyétől az élményfürdőt vagy a 

szállodát (5. táblázat). 

5. táblázat: „Amennyiben nem járt korábban a szolgáltatónál kérem, 

válasszon a következő válasz lehetőségek közül!” kérdésre adott válaszok 

megoszlása 
 

Gyakoriság Százalék 
Valós 

százalék 

Kumulatív 

százalék 

Érvényes 
válaszok 

túl messze van a lakhelytől 176 14,6 28,3 28,3 
korábban nem hallott róla 231 19,1 37,1 65,4 

 túl drágának tartja 96 8,0 15,4 80,9 
 más élményfürdőben járt 119 9,9 19,1 100,0 
 Összesen 622 51,5 100,0  

Hiányzó 

válaszok 

járt ott, így nincs válasz 
585 48,5 

  

Összesen:  1207 100,0   

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
 

A Statisztikai Tükörben (2013) publikált eredmények alapján 2013-ban a magyar 

lakosság jelentős része nem utazott turisztikai céllal sem hétvégére, sem hosszabb 

időre. A turizmusból való kimaradás okaként minden második esetben az anyagi 

lehetőségek hiányát említették a válaszolók. A második jelentősebb ok az 

egészségügyi probléma (19%) volt. A lakosság 16%-áról feltételezhető, hogy bár 

az összeírást megelőző időszakban nem utaztak, azt a későbbiekben megteszik. A 

nem utazóknak mindössze 2,5%-a nyilatkozott úgy, hogy akkor sem szeretne 

utazni, ha megtehetné. 

Jelen tanulmányban a válaszadók fele volt az, aki nem először jár az adott 

desztinációban. A kapott adatok szerint az egészségük megőrzésére figyelmet 

fordító vendégek többsége (37,1%) nem rendelkezett elegendő információval 
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korábban a szolgáltatóról, és a megkérdezettek 15,4%-a tartja túl drágának az 

adott szolgáltatót. 

Az egészségturisztikai szolgáltatók látogatásának gyakoriságát célzó kérdésre a 

válaszadók 44,8%-a a „most vagyok itt először” választ adta. „Évente 2-3 

alkalommal” választ a megkérdezettek 26,5%-a jelölte meg, és közel azonos 

arányban jelölték meg az „ünnepek alkalmával” (10,5%) és „csak akkor jövök 

szállodába, ha kedvezményt kapok” (12,7%) válaszokat a megkérdezettek (20. 

ábra). 

20. ábra: „Milyen gyakran látogatja az egészségturisztikai szolgáltatókat?” 

kérdésre adott válaszok megoszlása 

 

 
 

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 

A válaszok alapján összességében megállapítható, hogy a mintában szereplők 

közel fele korábban még nem látogatott egészségturisztikai szolgáltatókat, 

vélelmezhető, hogy még kevésbé fordítanak az emberek az ilyen jellegű egészség- 

prevenciós szolgáltatásoknak jelentőséget. Ezt támasztja alá az is, hogy az 

egészségturisztikai szolgáltatások gyakori igénybevételét a megkérdezettek csak 

igen kis %-a jelölte meg válaszként. 

Az emberek többsége szabadidős tevékenységét, utazását társaságban, családdal, 

barátokkal szereti eltölteni. Jelen kutatás ezt teljes mértékben alátámasztja, 
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tekintettel arra, hogy a megkérdezetteknek csak 6,1%-a érkezik egyedül, hogy 

különböző egészségturisztikai szolgáltatást vegyen igénybe. A 6. táblázat 

szemlélteti a válaszok megoszlását a „Kivel érkezett” kérdésre. 
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6. táblázat: „Kivel érkezett?” kérdésre adott válaszok megoszlása 
 

  
Gyakoriság Százalék 

Valós 

százalék 

Kumulatív 

százalék 

Érvényes 
válaszok 

egyedül 73 6,0 6,1 6,1 

párjával 429 35,5 35,9 42,0 
 családdal 401 33,2 33,5 75,5 

 barátokkal, 
ismerősökkel 

251 20,8 21,0 96,5 

 munkatársakkal 42 3,5 3,5 100,0 
 Összesen 1196 99,1 100,0  

Hiányzó 

válaszok 

 
11 0,9 

  

Összesen  1207 100,0   

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
 

A válaszadók legnagyobb aránya (35,9%) a párjával, 33,5%-a a családjával, és 

21,0%-a barátokkal, ismerősökkel érkezett egészségturisztikai szolgáltatásokat 

igénybe venni. A látogatók közül mindössze 73 fő érkezett egyedül (6,1%), és 

csupán 3,5% látogatott el a szállodába vagy élményfürdőbe a kollégáival. 

Az emberek 94,8%-a egyénileg szervezi az utazásait, mindössze 5,2% azoknak 

az aránya, akik az utazási iroda szolgáltatásait veszik igénybe (7. táblázat). 

7. táblázat: „Milyen szervezésben érkezett?” kérdésre adott válaszok 

megoszlása 
 

  
Gyakoriság Százalék 

Valós 

százalék 

Kumulatív 

százalék 
Valós egyéni 1134 94,0 94,8 94,8 
 utazási iroda 62 5,1 5,2 100,0 
 Összesen 1196 99,1 100,0  

Hiányzó 

válaszok 

0 11 ,9   

Összesen  1207 100,0   

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
 

A következő kérdés kapcsán a válaszadóknak hat különböző állítás közül kellett 

eldönteniük, hogy igaz az adott állítás vagy sem. A kérdések arra irányultak, hogy 

egy élményfürdőnek melyek azok a tulajdonságai, amit jobban preferálnak. 
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21. ábra: „Kérem, jelölje melyik az igaz és melyik hamis állítás?”kérdésre 

adott válaszok megoszlása 

 

 

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált egészségturisztikai 

szolgáltatók szinte mindegyike rendelkezik valamilyen egyedi tulajdonsággal. Az 

épületek belső részeinek elrendezése átlátható, ésszerű, könnyen meg lehet találni 

az egyes helyiségeket a kapott válaszok alapján. Arra vonatkozóan, hogy 

mennyire családias az adott turisztikai szolgáltató és mennyire gyermekbarát, már 

megoszlik a megkérdezettek véleménye, azonban ez részben köszönhető annak 

is, hogy nem mindegyik szolgáltató célozza meg a gyermekkel érkező családokat, 

mint szegmenst, így alapvetően nem nyújt extra szolgáltatást például a 

gyermekeknek. Azonban a trópusi környezetet, amennyiben jellemző a 

szolgáltatóra, a válaszadók többsége vonzónak találta. 

A wellness szállodákba, illetve élményfürdőkbe látogatók 67,3%-a (763 fő) az 

adott desztinációban egy-három napot tölt el. Ez is alátámasztja azt a napjainkban 

általánossá vált trendet, hogy az egy-három vendégéjszakával járó rövid utak 

teszik ki az utazások számának jelentős részét (MAGYAR TURIZMUS Zrt, 

2013). 
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22. ábra: „Hány napra érkezett a városba?” kérdésre adott válaszok 

megoszlása 

 

 

 

 
Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 

 

A KSH 2013. jelentése alátámasztja a kutatás eredményeit, amennyiben a belföldi 

utazások között az 1-3 éjszakásak, azaz – feltehetőleg – a hétvégi utazások 

domináltak (69,3%). 21,2%-ot tettek ki a 4-6 éjszakás utazások, az általam végzett 

kutatásban ez az érték 23,8%, és 2,9% az egyhetes utazások aránya. Hasonló 

eredmény született az egy hetet meghaladó utazások tekintetében, mindössze 101 

fő (8,9%) töltött el egy hétnél többet a célhelyen. 

„Mennyit költött itt-tartózkodása alatt a jegyáron felül?” kérdésre a válaszadók 

kicsit több, mint egyharmada (34,2%) 5 ezer Ft alatti összeget jelölt meg, ami arra 

utal, hogy egyéb plusz szolgáltatásokat a megkérdezettek legnagyobb része nem 

vesz igénybe. 25,2% azok aránya, akik 5-10 ezer Ft költenek, 17-5% 10-20 ezer 

Ft között vesz igénybe egyéb szolgáltatásokat. 23,2% azok aránya, akik az 

alapszolgáltatások  igénybevételén  túl,  egyéb  szolgáltatásokra   is   költenek 

(8. táblázat). 
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8. táblázat: „Mennyit költött itt-tartózkodása alatt a jegyáron felül?” 

kérdésre adott válaszok megoszlása 
 

Gyakoriság Százalék 
Valós 

százalék 

Kumulatív 

százalék 

Érvényes 
válaszok 

5000 Ft alatt 403 33,4 34,2 34,2 

5000-10000 Ft között 297 24,6 25,2 59,3 
 10001-20000 Ft között 206 17,1 17,5 76,8 
 20000 Ft fölött 274 22,7 23,2 100,0 
 Összesen 1180 97,8 100,0  

Hiányzó 

válaszok 

0 
27 2,2 

  

Összesen  1207 100,0   

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
 

A szolgáltatásokkal való fogyasztói elégedettség 

 

A vizsgálatban szereplő személyek három témakör kapcsán lettek megkérdezve 

(wellness, fitnesz, élményfürdőzési szokások). A kérdőívek kitöltése a 

szolgáltatások igénybevétele után történt. A vizsgálatban részt vevő vendégek 

43,9%-a az élményfürdők által nyújtott szolgáltatásokat vette igénybe, 36,9% a 

wellness szolgáltatásokat, míg 19,2%-uk a fitnesz szolgáltatásait használja. Az 

alábbi szolgáltatások mindhárom részterületet érintik. 

A „Milyen szolgáltatásokat vett igénybe?” kérdésre több választ is meg lehetett 

jelölni a válaszlehetőségek közül. Az élményfürdőben megkérdezettek közül nem 

meglepően legtöbben az élménymedencéket vették igénybe (89,2%, 471 fő), ezt 

követi a jakuzzi (63,15%, 334 fő) és a dögönyözők (50,9%, 269 fő) használata. 

Az étterem szolgáltatásait 244 fő vette igénybe. Ez összecseng azzal a vizsgálati 

tétellel, amely az egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó költéssel kapcsolatos. A 

válaszok alapján elmondható, hogy az emberek az alapszolgáltatásokon túl 

kevésbé vesznek igénybe plusz költségeket jelentő, ún. extra szolgáltatásokat. 

A wellness szállodák vendégi legtöbben, 329 fő az étterem szolgáltatásait vették 

igénybe, ennek az oka az is lehet, hogy félpanziós ellátásban részesültek a 

szállodában. 335 fő a wellness részlegen belül az élménymedencéket vette 

igénybe, de közkedvelt ezen felül még a finn szauna (238 fő), a jakuzzi (205 fő), 
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illetve a masszázs (209 fő). 161 ember vette igénybe a gőzkamrát, és 116-an a 

dögönyözőket. 

A fitneszszolgáltatást igénybe vevők között is meg lett vizsgálva, hogy a szálloda 

mely egyéb szolgáltatásait veszik még igénybe. A válaszadók több lehetőség 

közül jelölhették meg azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a szállodában igénybe 

vesznek (23. ábra). 

23. ábra: A szolgáltatások igénybevételének megoszlása 
 

 

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
 

Arra a kérdésre, hogy „Elégedett volt-e az igénybevett szolgáltatásokkal?”, a 

wellnesst használó válaszadók 92,3%-a az „elégedett (135 fő), illetve a „nagyon 

elégedett” (276 fő) kategóriát jelölte meg. 6,3% számára „közömbös” volt ez a 

kérdés, és mindössze 0,7%-nak nem feleltek meg az igénybe vett szolgáltatások 

(9. táblázat). 
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9. táblázat: Szolgáltatásokkal való elégedettség megoszlása 

(wellness-t igénybe vevők körében) 
 

  
Gyakoriság Százalék 

Valós 

százalék 

Kumulatív 

százalék 

Érvényes 
válaszok 

nem voltam elégedett 3 ,7 ,7 ,7 

közömbös volt 28 6,3 6,3 7,0 
 elégedett voltam 135 30,3 30,5 37,6 
 nagyon elégedett voltam 276 62,0 62,4 100,0 
 Összesen 442 99,3 100,0  

Hiányzó 

válaszok 

0 
3 ,7 

  

Összesen  445 100,0   

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
 

A 10. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a vendégek 86,5%-a elégedett 

volt az igénybevett szolgáltatásokkal, míg 1,3%-a elégedetlen volt. 12,2% 

számára nem releváns, milyen minőségű az a szolgáltatás, amit igénybe vesz. 

10. táblázat: Szolgáltatásokkal való elégedettség megoszlása 

(Fitneszt igénybe vevők körében) 
 

Gyakoriság Százalék 
Valós 

százalék 

Kumulatív 

százalék 

Érvényes 
válaszok 

nem voltam elégedett 3 1,3 1,3 1,3 

közömbös volt 28 12,1 12,2 13,5 
 elégedett voltam 89 38,4 38,7 52,2 
 nagyon elégedett voltam 110 47,4 47,8 100,0 
 Összesen 230 99,1 100,0  

Hiányzó 

válaszok 

0 2 ,9   

Összesen  232 100,0   

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
 

Szauna használatának vizsgálata 

 

Az élményfürdő szolgáltatásait igénybe vevő vendégek közül annak a 177 főnek, 

akik a mintából igénybe vették a finn szaunát, 71,1%-a nem vett részt szauna 

programokon. 10,6% az aromás szeánsz programot vette igénybe, a sörös (5,7%), 

a jeges (5,3%) és a mézes szeánszot (5,1%) közel azonos számban vették igénybe 
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a fürdőzők. A sós, mézes olajos, sós olajos, kamillás inhaláló, és vitamin nektár 

szeánszokat a vendégek csupán 3,2%, 2,3%, 2,1%, 2,1%, 0,9%-a vette igénybe 

(24. ábra). 
 

24. ábra: Szauna programok használatának megoszlása 
 

 
 

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
 

Azon személyek a wellness szálloda vendégei (445 fő) közül, akik igénybe vették 

a finn szaunát (238 fő), nem mindenki próbálta ki a szauna programokat (276 fő; 

62%). Összességében elmondható, hogy 227 főből, akik próbálták a szauna 

programokat, 51 embernek az aromás szauna szeánsz tetszett a legjobban, ezt 

követte a mézes szeánsz (42 fő). A fitnesz szolgáltatások igénybe vevői (232 fő) 

közül 127 ember, azaz a válaszadók 54,7%-a nem vett igénybe szauna szeánszot. 

Azok, akik igénybe vették (58 fő), az aromás szeánszot próbálták ki. Közel 

ugyanannyian próbálták ki a mézes, illetve a gyümölcsös vitaminos szauna 

programokat (13, 12 fő). A wellness vendégeket megkérdezve, hogy miért nem 
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vették igénybe a programokat, a következő válaszok születtek. 126 fő (49%) a 

vizsgálatban szereplő személyek közül nem mutatott érdeklődést a szauna 

programok iránt, 37%-a a látogatóknak nem is tudott róla, hogy ilyen szolgáltatást 

is igénybe vehet, 14% pedig túl drágának tartotta a szauna programokért elkért 

összeget (11. táblázat). 

11. táblázat: „Amennyiben egyiket sem próbálta, kérem adja meg, miért?” 

kérdésre adott válaszok megoszlása (Wellness) 
 

  
Gyakoriság Százalék 

Valós 

százalék 

Kumulatív 

százalék 

Érvényes 
válaszok 

nem tudtam róla 94 21,1 36,6 36,6 

nem érdekel 126 28,3 49,0 85,6 
 túl drága 37 8,3 14,4 100,0 
 Összesen 257 57,8 100,0  

Hiányzó 

válaszok 

0 
188 42,2 

  

Összesen  445 100,0   

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
 

 

 

A fitnesz vendégek 42%-a nem érdeklődik a szauna programok iránt, és 37%, 

vélhetően a hirdetés hiányában, nem is kapott elegendő információt a szálloda 

ezen szolgáltatásairól (12. táblázat). 

12. táblázat: „Amennyiben egyiket sem próbálta, kérem adja meg, miért?” 

kérdésre adott válaszok megoszlása (Fitnesz) 
 

  
Gyakoriság Százalék 

Valós 

százalék 

Kumulatív 

százalék 

Érvényes 
válaszok 

nem tudtam róla 53 22,8 37,1 37,1 

nem érdekel 60 25,9 42,0 79,0 
 túl drága 30 12,9 21,0 100,0 
 Összesen 143 61,6 100,0  

Hiányzó 

válaszok 

0 89 38,4   

Összesen  232 100,0   

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017)Az étterem szolgáltatásaival való elégedettség 

vizsgálata 
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Arra a kérdésre, hogy „Igénybe vette az élményfürdőben található étterem 

szolgáltatásait?”, a következő válaszok születtek az élményfürdő szolgáltatásait 

igénybe vevő látogatóktól (13. táblázat). 

13. táblázat: Az éttermi szolgáltatások igénybevételének megoszlása 

(Élményfürdő) 
 

  
Gyakoriság Százalék Valós százalék 

Kumulatív 

százalék 

Érvényes 
válaszok 

igen 319 60,2 61,2 61,2 

nem 202 38,1 38,8 100,0 
 Összesen 521 98,3 100,0  

Hiányzó 

válaszok 

0 9 1,7   

Összesen  530 100,0   

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
 

A megkérdezettek 98,3%-a adott arra a kérdésre választ, hogy „igénybe veszi-e 

az étteremi szolgáltatásokat”? A válaszadók közel kétharmada (61,2%) él az 

étterem nyújtotta étkezési lehetőséggel, míg 38,8% nem veszi igénybe az 

élményfürdő ezen szolgáltatását. 

A wellness vendégek 86%-a vette igénybe a szálloda éttermének szolgáltatásait, 

14% nem étkezett a szállodában (14. táblázat). 

14. táblázat: Az éttermi szolgáltatások igénybevételének megoszlása 

(Wellness) 
 

  
Gyakoriság Százalék Valós százalék 

Kumulatív 

százalék 

Érvényes 
válaszok 

igen 380 85,4 86,0 86,0 

nem 62 13,9 14,0 100,0 
 Összesen 442 99,3 100,0  

Hiányzó 

válaszok 

 3 0,7   

Összesen  445 100,0   

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
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A fitnesz vendégek közül 83,8%-a a megkérdezetteknek igénybe vette a szálloda 

éttermének szolgáltatásait, 16,2% nem étkezett a szállodában (15. táblázat). 

15. táblázat: Az éttermi szolgáltatások igénybevételének megoszlása 

(Fitnesz) 
 

  
Gyakoriság Százalék 

Valós 

százalék 

Kumulatív 

százalék 

Érvényes 
válaszok 

igen 192 82,8 83,8 83,8 

nem 37 15,9 16,2 100,0 
 Összesen 229 98,7 100,0  

Hiányzó 

válaszok 

0 3 1,3   

Összesen  232 100,0   

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
 

Az élményfürdő látogatóinak többsége (268 fő, 82,7%) elégedett volt az étterem 

szolgáltatásával, mindösszesen 3,8% volt azon válaszadók aránya, akik 

elégedetlenségüket fejezték ki. 

Alapvetően a wellness látogatók is elégedettek voltak az étterem 

szolgáltatásaival, mivel a 445 fő 91%-a jelölte meg az „Elégedett vagyok” és 

„Nagyon elégedett vagyok” válasz kategóriákat. Hasonló az eredmény a 

fitneszlátogatók körében. Az éttermi szolgáltatásokkal a válaszadók 86,7%-a 

elégedett volt, 11,8%-ának közömbös az éttermi szolgáltatás színvonala. Azok 

aránya, akik az éteremmel nem voltak elégedettek, 1,5% (25. ábra). 
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25. ábra: Az éttermi szolgáltatásokkal való elégedettség megoszlása 

(1-egyáltalán nem vagyok elégedett; 2-nem vagyok elégedett; 3-számomra nem 

lényeges; 4-elégedett vagyok; 5-nagyon elégedett vagyok) 

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
 
 

Az egészségturisztikai szolgáltatók tisztaságával való elégedettség vizsgálata 

 

Az élményfürdő tisztaságára adott kérdések tekintetében összességében 

elmondható, hogy a vendégek elégedettek a vizsgálatba bevont élményfürdők 

tisztaságával. A medencéket kifejezetten tisztának találták a megkérdezettek. Az 

étterem, illetve a szaunák tisztaságáról nyilatkoztak a legkevesebben, ennek az 

egyik oka lehet az is, hogy ezt a két szolgáltatást vették a legkevesebben igénybe. 

A medencéket kifejezetten tisztának találták a megkérdezettek. Az étterem, illetve 

a szaunák tisztaságáról nyilatkoztak a legkevesebben, ennek az egyik oka lehet az 

is, hogy ezt a két szolgáltatást vették a legkevesebben igénybe. 
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Hasonló eredmények születtek a wellness és a fitnesz vendégek körében. 

Összességében elmondható hogy az egészségturisztikai szolgáltatók tisztaságával 

elégedettek a látogatók (26. ábra). 

26. ábra: Élményfürdő tisztaságára vonatkozó eredmények megoszlása 
 

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 

 

Egyéb szolgáltatások eredményei 
 

A vendégek 45,1%-a az egész napot szereti az élményfürdőben tölteni, míg 35,5% 

inkább csak a délutánt tölti ott. Az esti élményfürdőzést mindössze 7,5% 

választotta, azonban ez az alacsony fürdőzési arány részben annak is köszönhető, 

hogy nem mindegyik szolgáltató kínálatában szerepel az éjszakai fürdőzés, mint 

program (16. táblázat). 
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16. táblázat: „A nap mely szakában keresi fel az élményfürdőt?” kérdésre 

adott válaszok megoszlása 
 

  
Gyakoriság Százalék 

Valós 

százalék 

Kumulatív 

százalék 

Érvényes 
válaszok 

délelőtt 62 11,7 11,9 11,9 

délután 185 34,9 35,5 47,4 
 este 39 7,4 7,5 54,9 
 egész nap 235 44,3 45,1 100,0 
 Összesen 521 98,3 100,0  

Hiányzó 

válaszok 

0 9 1,7   

Összesen  530 100,0   

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
 

Mindössze 17%-a a válaszadóknak nem próbált ki egyetlen csúszdát sem. Azok 

közül, akik kipróbálták a csúszdákat, 33,7%-nak az óriás csúszda tetszett a 

legjobban, ezt követi a kamikáze csúszda 24,6%-kal, 16,2% jelölte be a családi 

csúszdát és 8,1% a hydro csúszdát (27. ábra). 

 

27. ábra: „Melyik csúszda nyerte el a tetszését?” kérdésre adott válaszok 

gyakorisága 
 

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
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Tekintettel arra, hogy a vendégek számára a csúszdaprogramok kedveltek, 

érdeklődtünk a csúszdabajnokságokról is, azok mennyire jelentenek vonzóerőt. A 

válaszadók 57,4%-a azonban nem is hallott a csúszdabajnokságról. Akik 

hallottak erről a programról, azok 13,4%-ban a barátoktól, ismerősöktől kaptak 

információt, 12,1% pedig az internet segítségével tájékozódott (17. táblázat). 

17. táblázat: „Honnan hallott az élményfürdőben megrendezett 

csúszdabajnokságról?” kérdésre adott válaszok megoszlása 
 

Gyakoriság Százalék 
Valós 

százalék 

Kumulatív 

százalék 

Érvényes 
válaszok 

rokonok 14 2,6 2,8 2,8 

barátok, ismerősök 71 13,4 14,0 16,8 

 az interneten olvastam 

róla 

64 12,1 12,6 29,4 

 az élményfürdő 

honlapján találtam rá 

54 10,2 10,7 40,0 

 most hallok róla először 304 57,4 60,0 100,0 
 Összesen 507 95,7 100,0  

Hiányzó 

válaszok 

0 23 4,3   

Összesen  530 100,0   

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
 

Az élményfürdő szolgáltatásait igénybe vevők többsége (53,7%) annak ellenére, 

hogy a csúszdaprogramokat kedveli, mégsem venne részt csúszdabajnokságon, 

kisebbségben vannak azok (bár arányuk nem kevés), akik ezt a programot 

(46,3%) szívesen kipróbálnák (18. táblázat). 

A vendégek alapvetően elégedettek wellness részlegen és élményfürdőben 

dolgozó személyzettel, melyet a 28. és 29. ábra is szemléltet. 
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18. táblázat: „Szívesen részt venne csúszdabajnokságon?” kérdésre adott 

válaszok megoszlása 
 

  
Gyakoriság Százalék 

Valós 

százalék 

Kumulatív 

százalék 

Érvényes 
válaszok 

igen 243 45,8 46,3 46,3 

nem 282 53,2 53,7 100,0 
 Összesen 525 99,1 100,0  

Hiányzó válaszok 0 5 ,9   

Összesen  530 100,0   

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
 

28. ábra: „Mennyire elégedett az élményfürdőben dolgozókkal?” adott 

kérdésre adott válaszok megoszlása 

(1-egyáltalán nem, 2-nem, 3-számomra nem lényeges, 4-igen, 5-nagyon 

elégedett vagyok) 

 

 

Éttermi dolgozók 
 

Ma sszőrök 
 

Sza una centrum személyzete 
 

Csúszda őrök 
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Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 

2 0 0 fő 

3 5 fő 
6 fő 

8 

1 1 8 fő 

9 fő 

1 9 1 fő 

9 1 fő 

1 6 fő 
4 fő 

3 

2 9 5 fő 
1 1 9 fő 

4 4 fő 

1 3 fő 

0 

2 9 1 fő 

1 5 1 fő 
4 5 fő 

1 2 fő 

0 

3 3 5 fő 

1 5 3 fő 
2 3 fő 

6 fő 

2 

 
7 1 fő 

1 3 4 fő 



138 

 

 

29. ábra: „Mennyire elégedett a szállodában dolgozókkal?” kérdésre adott 

válaszok megoszlása 

 

 

 

Forrás: Kozmáné Csirmaz (2017) 
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9.2. Kutatás eredményei 

 

A kapott adatok alapján meghatározható a szolgáltatók számára – a 

profitmaximalizálás érdekében (jegyáron felüli költés) – egy célcsoportot. 

A szegmensbe tartozó potenciális látogatókra jellemző: 
 

 4-7 napra érkeznek a desztinációba városi programok, illetve események 

résztvevőiként; 

 25 évesnél idősebb és 60 évesnél fiatalabb vendégek; 

 reklámanyagok kialakításakor a látogatók neme nem, ám az iskolai 

végzettség mindenképpen meghatározó (lehetőleg OKJ-s vagy magasabb 

végzettségűeket érdemes megcélozni); 

 egyes szolgáltatások igénybevételére a család létszáma hatással van; 

 érdemes nagyobb figyelmet fordítani a különszolgáltatások, mint például az 

étterem vagy a masszázs szolgáltatások megfelelő promotálására. 

Érdekes eredmény, hogy a kedvezményes szolgáltatások csak részben 

befolyásolják a szolgáltatások igénybevételét. A vizsgálatok alapján 

megállapítható, hogy árengedmény nyújtása néhány esetben generál visszatérő 

vendéget, érdemes más marketing eszközöket is igénybe venni, és nagy hangsúlyt 

fektetni a minőségi szolgáltatás kialakítására. 

Továbbá a vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a 4-7 napra érkező látogatók 

máshogy készülnek neki anyagilag a pihenésnek, mint a többi kategóriába tartozó 

vendégek. Önmagában az is ésszerű feltételezés lenne, hogy az 1-3 napra érkezők 

rövid idő leforgása alatt sok pénzt költenek, ám az eredmény ezt megcáfolta. 

Feltételezhetjük,      hogy      a      látogatók      a       tervezett       1-3       és    4-

7 napos látogatásaik során egyaránt sok pénzt visznek magukkal az adott 

városba, ám az eredmények alapján kimondható, hogy a 4-7 napra érkező 

vendégek mindig kicsit többet költenek egy adott élményfürdőnél vagy 

szolgáltatónál. 



140 

 

 

Hasonló témával foglalkozó hazai fürdőkutatások (KERÉNYI et al., 2010; 

MOSONYI és mtsai, 2013) megvizsgálták az észak-alföldi régió területéről a 

debreceni Aquaticum és mediterrán élményfürdő, a Nyíregyházi Aquarius 

Élményfürdő, a Hajdúszoboszló Hungarospa Zrt. fürdőjét és a Szolnoki Liget 

Thermál és Élményfürdő márkaelemeit. Az észak-magyarországi régió területéről 

Miskolctapolca unikális fürdőjét. A Közép-Dunántúli régió fürdőiből az Agárd, 

Komárom és Pápa fürdőit. A kutatás megállapította, hogy a hajdúszoboszlói, a 

debreceni és a miskolctapolcai fürdők rendelkeznek a legerősebb és legismertebb 

márkaalkotókkal, melynek alapja az egyediség. Szolnok, Nyíregyháza fürdői 

kialakuló márkát mondhatnak magukénak, a piacon a termék-életgörbe 

növekedés szakaszában vannak, kevésbé ismertek, leginkább belföldi igényeket 

elégítenek ki. A közép Dunántúli régióban található agárdi, pápai és komáromi 

fürdők sokkal szegényesebb márkapotenciállal rendelkeznek az észak-alföldi 

régiók fürdőinél. Az attrakciófejlesztés, az innovatív egyedi termék- és 

szolgáltatásfejlesztéssel lehet a márka potenciáljukat fejleszteni ezeknek a 

fürdőknek, hogy ismertebb vagy jól ismert márkákká válhassanak a jövőben. A 

fürdővendégek igénylik az animációs szolgáltatásokat. Mivel a fürdők egyik 

domináns célcsoportja a család, a gyerekanimáció biztosításával a szülőknek is 

lehetőségük nyílik a pihenésre, kikapcsolódásra a fürdő területén (MÜLLER et 

al., 2016a, b; MÜLLER és KÖNYVES, 2006a; Müller et al., 2005). 
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