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KÖSZÖNTŐ 

 

Világszerte az egészség felértékelődése, az egészségturizmus 

térhódítása és dinamikus növekedése tapasztalható. Ennek alapját az 

évezredes hagyományokon alapuló gyógyturizmusban - elsősorban 

balneológiában - megszerzett hírnév, a természeti erőforrások 

mennyiségi és minőségi értékei, valamint az elmúlt évtizedek 

fürdővárosfejlesztései teremtették meg. A fürdővárosok egyre inkább 

a kutatások fókuszába kerülő, a tudományos és a gyakorlati 

szakembereket, a turizmussal foglalkozó oktatókat, kutatókat és 

magukat a turistákat is foglalkoztató, izgalmas kérdés. 

 

 

Dr. Szabó Zoltán 

ügyvezető elnök 

Magyar Fürdővárosok Szövetsége 
 

 

 

 

 

 

TÁMOGATÓK 

         
 

      



 

A SZENTESI SPORT- ÉS ÜDÜLŐKÖZPONT 

 

A gyönyörű környezetben található a Szentesi Üdülőközpont, mely 

többféle medencével, vízi csúszdával és a helyi termálvízzel kiváló 

kikapcsolódási lehetőséget biztosít minden korosztály számára. A 

strandfürdő egy liget közepén helyezkedik el, amely ideális terep esti 

sétákra, de könnyed kocogásra is, mivel egy új, gumiborítású 

futópálya is található a területen, amely 820 méter hosszú és 1,2 méter 

széles. A fürdőben egy 42-38-35 fokos termál medence, három 

úszómedence, egy élményelemekkel felszerelt gyermekmedence, egy 

pancsoló medence és három különböző nehézségű vízi csúszda vehető 

igénybe. Ezek mellett három szauna áll a vendégek rendelkezésére, 

amelyekben időnként szauna szeánszokat is tartanak. Szentes város és 

a Szentesi Sport- és Üdülőközpont ismertsége és turisztikai vonzereje 

a Fürdővárosok Nemzetközi Tudományos Konferenciája révén és 

annak köszönhetően is növekedni,és szélesedni fog. 

 

 

Márton Mária 

ügyvezető igazgató 
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A KONFERENCIA PROGRAMJA 

 

Társelnökök: Prof. Dr. Lakner Zoltán CSc. Szent István Egyetem 

                        Dr. Szabó Zoltán Ph.D  Pannon Egyetem 

Titkár:            Hojcska Ágnes Erzsébet Ph.D jelölt 

 

1000 – 1015 Konferencia köszöntése (1) 

Szirbik Imre polgármester Szentes 

 

1015 –1020 Konferencia megnyitása (2) 

Dr. Szabó Zoltán a konferencia Szervező Bizottságának elnöke 

 

1020 –1030 Elnöki köszöntő (3)      

Prof. Dr. Lakner Zoltán CSc. egyetemi tanár, Szent István Egyetem 

 

1030 – 1100 Nyitó előadás (4) 

Prof. Dr. Győri Lukrécia egyetemi tanár, University of Novi Sad 

A szerbiai gyógyfürdők struktúrája és fejlődésének korlátai 

 

1100 – 1115 Hangodi Krisztina (5) 

Néhány egészségturisztikai vonzerővel rendelkező 

település egészségturisztikai és egészségügyi 

fejlesztésekkel összefüggő pályázati aktivitásának 

településfejlesztési összefüggései 

1115 – 1130 Dr. Székely Andrea – Balogh László (6) 

Mórahalom és a Szent Erzsébet Gyógyfürdő 

kapcsolatrendszere 

1130 – 1145 Scheitzner Beáta (7) 

Miskolc-Miskolctapolca értékei: „Három fürdő, egy 

város - a lehetőségek versenye” 

1145 – 1200 Dr. Bali Lóránt – Hegedűsné Dr. Baranyai Nóra (8) 

Három jelentős Balaton-parti fürdőváros értékei és 

turisztikai szempontú összehasonlító vizsgálata 

1200 – 1215 Dr. Szabó Zoltán (9) 

A hazai gyógyturizmus kínálati értékeinek és 

keresletének vizsgálata 
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1215 – 1230 Dr. Hefelle-Kiss Ferenc (10) 

A fürdőüzemeltetés fókuszában a legionella – tévhitek, 

valóság, megoldások 

1230 – 1245 Hojcska Ágnes Erzsébet (11) 

A mozgásszervi betegségek prevalenciája és gyógyítási 

lehetőségei fürdővárosi értékek felhasználásával 

1245 – 1300 Patakiné Dr. Bősze Júlia - Magyar Márton - Dr. Boros   

Szilvia (12) 

A hazai egészségturizmus értékei rekreációs 

szempontból – a Kneipp-kúra tartalomváltozásai 

1300 – 1315 Magyar Márton (13) 

Animációs szolgáltatási értékek az egészségturisztikai 

profilú hazai szállodákban  

1315 – 1330 Dr. Boros Szilvia – Magyar Márton – Patakiné Dr. 

Bősze Júlia (14) 

Budapest fürdővárosi értékei a Margitsziget példáján 

keresztül 

1330 – 1400 Elnökök beszámolója (15), a konferencia lezárása (16) 

Prof. Dr. Lakner Zoltán CSc. egyetemi tanár, Szent István Egyetem 

Dr. Szabó Zoltán a konferencia Szervező Bizottságának elnöke 

 

1400 – 1500 EBÉD 

 

1500 – 1530 Zsura Zoltán (17)    

      Best practice a Szentesi Sport- és Üdülőközpontban  

 

1530 – 2000 Szakmai program, fürdőlátogatás, fürdőzés 

 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.;  

 GPS: 46.65074, 20.24929 
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ELŐSZÓ 

 

A Fürdővárosok Nemzetközi Tudományos Konferencia elindítása az 

1993-ban megalakult Magyar Fürdővárosok Szövetsége egyik fontos 

célkitűzése volt. A Fürdővárosok Nemzetközi Tudományos 

Konferencia célja, hogy a fürdővárosokhoz kapcsolódóan a 

tudásmegosztás és a publikálási lehetőség új eszközévé váljon. A 

konferencia a tudományos tanulmányok mellett, helyt kíván adni a 

külföldi és hazai hivatali vezetőknek, a fürdővel rendelkező 

települések polgármestereinek, fürdők vezetőinek és munkatársainak 

a jó gyakorlatok bemutatására is.  

A konferencia a fürdővárosokkal kapcsolatos új tudományos 

eredményeket nemzetközi kontextusba ágyazottan mutatja be, mind a 

szűken vett szakma, mind pedig a téma iránt érdeklődő nagyközönség 

számára. A tudományos konferencia szervezési feladatait az alapító 

Magyar Fürdővárosok Szövetsége és Szentes Város Önkormányzata 

látja el.  

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a konferencia fővédnökének 

Kakas Bélának a Csongrád Megyei Közgyűlés Elnökének, a 

konferencia védnökének Szirbik Imrének Szentes Város 

Polgármesterének, Prof. Dr. Lakner Zoltán tanszékvezető egyetemi 

tanárnak a konferencia felkarolásáért, Prof. Dr. Győri Lukrécia 

egyetemi tanárnak a konferencia szakmai támogatásáért, a 

Tudományos Bizottságnak az előadások kiválasztásáért, a Szervező 

Bizottságnak a konferencia előkészítéséért, különös tekintettel 

Márton Máriának a Szentesi Sport- és Üdülőközpont ügyvezető 

igazgatójának.  

 

 

Dr. Szabó Zoltán 

a szervezőbizottság elnöke 
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A SZERBIAI GYÓGYFÜRDŐK STRUKTÚRÁJA ÉS 

FEJLŐDÉSÉNEK KORLÁTAI 

 

Prof. Dr. Győri Lukrécia1 

 

University of Novi Sad 

21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 3. Srbija 

djerilukrecija@gmail.com 

 

 

Kivonat: 

A szerbiai gyógyfürdők hosszú múltra tekintenek vissza kedvező 

földrajzi fekvésük és gazdag ásványvízforrásaik miatt (több mint 

1000). Területén közel 50 gyógyfürdő található. Az összes 

vendégéjszakák számának 30%-át a gyógyfürdőkben eltöltött 

vendégéjszakák képezik. Mégis a kereslet 90%-a belföldi piac felé 

irányul. Az okokat a gyógyfürdők strukturális felépítésében 

kereshetjük, hiszen a szerbiai gyógyfürdők nagy részében a lakosok 

egészségbiztosítási rendszerének részét képezik, így nagyobb 

hangsúlyt fektetnek az egészségügyi szolgáltatások minőségére, a 

szálláshelyek, a vendéglátás és a rekreáció kínálatának rovására. A 

gyógyfürdők fejlődését és korszerűsítését gátolják a rendszertelen 

vagyonjogi viszonyok, elsősorban az állami és az Állami 

Nyugdíjbiztosítási Pénztár között, az idejemúlt Gyógyfürdőkről szóló 

törvény (1993-ból), a friss tőkebefektetés és a gyógyfürdők fejlesztési 

stratégiájának hiánya is. Az állam elsősorban a vagyonjogi viszonyok 

rendezésében, a gyógyfürdők magánosításában, befektetőkkel való 

stratégiai partnerségben, illetve köz-, és magántársulásokban látja a 

megoldást a gyógyfürdők korszerűsítésére és tartalmakkal való 

feltöltésére. Ezen intézkedések célja a szerbiai gyógyfürdők 

versenyképességének növelése és jobb pozicionálása, úgy a hazai, 

mint a külföldi piacon. 

Kulcsszavak: gyógyfürdő, ásványvízforrás, viszonyok, magánositás, 

vendégéjszaka 

                                                           
1 egyetemi tanár 

mailto:djerilukrecija@gmail.com
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NÉHÁNY EGÉSZSÉGTURISZTIKAI VONZERŐVEL 

RENDELKEZŐ TELEPÜLÉS EGÉSZSÉGTURISZTIKAI ÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ 

PÁLYÁZATI AKTIVITÁSÁNAK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 

ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 

Hangodi Krisztina2 

 

Szegedi Tudományegyetem 

Természettudományi és Informatikai Kar  

6722 Szeged, Egyetem utca 2.  

hangodi.krisztina@gmail.com  

 

 

Kivonat: 

Az elmúlt évtizedben egyfajta verseny alakult ki a desztinációk között 

az európai uniós pályázati forrásokért és azok eredményes 

megvalósításáért, és ebből adódóan igen nagy eltérések is 

tapasztalhatók a desztinációk sikerességében. Ez szoros összefüggést 

mutat a településfejlesztés törekvéseivel, hiszen az egészségturisztikai 

fejlesztések multiplikátor hatások révén a települések gazdaságát és 

egészségügyi intézményrendszer területi egyenlőtlenségeit is 

alapvetően meghatározhatják, Kutatásom alapkérdése, hogy egyes 

települések milyen mértékű forrást tudnak európai uniós pályázatok 

révén vonzani, milyen volt a pályázati aktivitásuk és 

eredményességük, továbbá összhangban voltak-e a településfejlesztés 

céljaival? Az eredmények alapján megállapítható, hogy a hasonló 

méretű és lakosságú települések között is tapasztalhatók lényeges 

differenciák, azonban az uniós forrású turisztikai fejlesztések 

generálhatják a gazdaság- és az egészségügyi prpjektek számának 

növekedését is. 

 

Kulcsszavak: egészségturisztika, egészségügy, fejlesztés, területi 

egyenlőtlenség, európai uniós források 

                                                           
2 Ph.D hallgató/projektmenedzser 

mailto:hangodi.krisztina@gmail.com
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MÓRAHALOM ÉS A SZENT ERZSÉBET GYÓGYFÜRDŐ 

KAPCSOLATRENDSZERE 

 

 

Dr. Székely Andrea3 

Balogh László4 

 

Szegedi Tudományegyetem 

Mérnöki Kar 

Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 

6724 Szeged, Mars tér 7. 

szekely@mk.u-szeged.hu  

 

 

 

Kivonat: 

Mórahalom városa az elmúlt húsz évben jelentős fejlődést mutat. A 

tanulmány célja volt, hogy vizsgája a Szent Erzsébet Gyógyfürdő 

hatását a településre, különös tekintettel annak településszerkezetére 

és gazdaságara. A kutatás módszertana primer kutatásból (interjúk, 

terepmunka) és célzott szekunder kutatasbó1 állt: területfejlesztési 

dokumentum elemzés, honlap elemzés, térképkészítés). A kutatás 

végeredményeképpen megállapítható, hogy a gyógyfürdő jelenléte (a 

gyógyturizmus és egészségturizmus) elsődleges és másodlagos 

multiplikátor hatást gerjeszt a településen, melyek beazonosítása 

megtörténik a tanulmányban. A város és fürdő kapcsolatrendszere 

komplex, több oldalró1 jó1 vizsgálható kérdéskör, mely hazai 

viszonylatban kitűnő esettanulmányt támaszt. 

 

Kulcsszavak: egészségturizmus, turizmusfejlesztés, Mórahalom 

te1epülésfejlesztés, helyi gazdaságfejlesztés,  

 

 

                                                           
3 főiskolai docens 
4 junior kutató 

http://www.mk.u-szeged.hu/karunkrol/okonomiai/okonomiai
mailto:szekely@mk.u-szeged.hu
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MISKOLC-MISKOLCTAPOLCA ÉRTÉKEI: „HÁROM 

FÜRDŐ, EGY VÁROS - A LEHETŐSÉGEK VERSENYE” 

 

 

Scheitzner Beáta5 

 

Miskolci Turisztikai Kft.  

Fürdőüzemeltetési divízió 

3519 Miskolc, Pazár sétány 1.  

scheitzner.beata@mcturisztika.hu  

 

 

 

Kivonat: 

A Miskolci Turisztikai Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. ezen a 

néven 2007. december 21-étől működik. A társaság küldetése a 

fenntartásában működő létesítmények fejlesztése mellett a 

létesítményekben minőségi szolgáltatások biztosítása a vendégeknek. 

A Miskolci Turisztikai Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. 

fürdőüzemeltetési divíziójához tartozik a Miskolctapolca 

Barlangfürdő és Barlang Aquaterápia, Miskolctapolcai Strandfürdő és 

a Selyemréti Strandfürdő. A kutatás célja feltárni a versengő három 

fürdőben rejlő lehetőségeket. Miskolctapolca Barlangfürdő és Barlang 

Aquaterápia páratlan természeti környezetben élményfürdő, wellness 

és aquaterápia. Miskolctapolcai Strandfürdő a fitness-, wellness-

központot tartalmazó strand, amely tovább épül, s egy egyedülálló 

élményfürdővel egészül ki. A Selyemréti Strandfürdő, ahol a család 

minden tagja megtalálja a kedvére való kikapcsolódás lehetőségét 

 

Kulcsszavak: Miskolc, fürdőturizmus, barlangfürdő, strandfürdő, 

fürdőüzemeltelés 

 

 

 

                                                           
5 Fürdőüzemeltetési divízióvezető 

mailto:scheitzner.beata@mcturisztika.hu
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HÁROM JELENTŐS BALATON-PARTI FÜRDŐVÁROS 

ÉRTÉKEI ÉS TURISZTIKAI SZEMPONTÚ 

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 

 

 

Dr. Bali Lóránt6 

Hegedűsné Dr. Baranyai Nóra7 

 

Pannon Egyetem  

Georgikon Kar 

Vállalatökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék 

Gazdaságmódszertani Tanszék 

8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. 

balilori@georgikon.hu  

 

 

 

Kivonat: 

A Balaton Magyarország egyik legjelentősebb turisztikai célpontja. 

Tanulmányunkban arra törekszünk, hogy bemutassuk a térség három 

legjelentősebb városának a társadalmi-gazdasági, kulturális értékeit. 

A tó és vonzáskörzete/partvidéke sajátos fekvéssel bír, ennek és a 

magyar területi fejlődésének a közel 100 éves eredményeként három 

meghatározó turisztikai központja alakult ki, amelyek eltérő kínálattal 

rendelkeznek. A három város Balatonfüred, Keszthely és Siófok, 

mindegyik saját magát, önjelöltéként, a Balaton Fővárosának tartja. A 

rendszerváltozást követő időszakban a települések marketing 

stratégiájába beépült a „Balaton Fővárosa” vagyok szlogen. A 

tanulmányban azt a célt tűztük magunk elé, hogy e három várost a 

turisztikai jellemzők alapján pozícionáljuk a Balaton turisztikai 

életében. 
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Kivonat: 

Magyarország esetében az egészségturizmus egyik fő ága a 

nemzetközileg is egyedi értéknek számító gyógyvízre alapozott 

gyógyturizmus. Ennek alapját hazánkban a természeti erőforrások, 

elsősorban a balneológiára alapozott gyógyszolgáltatások, valamint az 

elmúlt másfél évtized kapacitás- és szolgáltatásbővítő fejlesztései 

teremtették meg. Magyarország a kiemelkedően kedvező gyógyvíz 

ellátottságából és a gyógyturisztikai szolgáltatók fejlesztéseinek 

köszönhetően a gyógyturizmus piacának növekvő fontosságú 

szereplője lehet. Ehhez azonban alapvető a hazai gyógyturizmus 

piacának kínálati értékeinek és keresletének megismerése. A kutatás 

arra keresi a választ, hogy a gyógyturizmus hazai piaca milyen 

változáson ment keresztül. A gyógyturizmus globalizálódott piacához 

történő alkalmazkodás akkor lehetséges, ha egyrészt pontosan ismert 

a gyógyfürdők és gyógyszállodák kapacitás-változása, másrészt a 

gyógyturisták szokásainak változása.    

 

Kulcsszavak: gyógyturizmus, balneoterápia, gyógyszolgáltatás, 

gyógyfürdő, gyógyszálloda, 
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Kivonat: 

A fürdőüzemeltetés során az elmúlt évben kiadott új jogszabályi 

változások miatt újabb feladatok merülnek fel a használati-melegvíz 

(HMV) rendszerek és élménymedencék üzemeltetése során. Rengeteg 

tévhit táplálta félelem ötvözi a Legionella pneumophila baktérium 

által okozott megbetegedést. A Legionella vízszerető baktérium, 

mindenhol előfordul, ahol pangó meleg víz van. A kórokozó 

megtalálható a háztartási melegvíz-rendszerek 90%-ban, akár a 

zuhanyzófejben is. A betegséget a levegőbe porlasztott fertőzött 

vízcseppek okozzák, emberről emberre történő terjedése nem 

bizonyított. A publikáció tisztázza a tévhiteket, valós ismereteket és 

megoldást ad az üzemeltetők részére. 

 

Kulcsszavak: fürdőüzemeltetés, melegvíz, legionella élménymedence 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 ügyvezető igazgató 

mailto:kiss.ferenc@magyarfurdokultura.hu


 
 

 

 
19 

 

A MOZGÁSSZERVI BETEGSÉGEK PREVALENCIÁJA ÉS 

GYÓGYÍTÁSI LEHETŐSÉGEI FÜRDŐVÁROSI ÉRTÉKEK 

FELHASZNÁLÁSÁVAL 

 

Hojcska Ágnes Erzsébet10 

 

Magyar Fürdővárosok Szövetsége 

Fürdőváros Turisztikai Kutatóintézet 

5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 

h.agnes.erzsebet@gmail.com 

 

 

Kivonat: 

A fejlett országok idősödő társadalmában egyre nagyobb problémát 

jelent a mozgásszervi egészség romlása. Magyarországon a negyedik 

helyen állnak a mozgásszeri betegségek a rokkantságban leélt életévek 

alapján a nem fertőző betegségek között. A kutatómunkám alapját az 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ, az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár és a Központi Statisztikai Hivatal 

adatbázisából származó adatok adják. Kutatásom elsődleges célja, 

hogy feltárjam a hazai mozgásszervi betegségek prevalenciáját a 

felnőtt háziorvoshoz történő bejelentkezések alapján. Másodlagos 

célom a prevalencia adatok összevetése a gyógyfürdőellátások 

igénybevételi kimutatásaival, a rendelkezésre álló források alapján. A 

hazai gyógyfürdőellátások jelentős fürdővárosi értéket képviselnek a 

mozgásszervi betegségek gyógyítása terén. A vizsgálati eredmények 

és azok értékelése segítheti a mozgásszervi egészség fejlesztésének 

megvalósulását, és ezeket az eredményeket érdemes figyelembe venni 

a gyógyvíz alapú egészségturizmus tervezésnél is. A vizsgálati 

eredmények alapján további új kutatások indítását javaslom, és az új 

eredmények értékelését a változások és lehetőségek függvényében. 

 

Kulcsszavak: mozgásszervi betegségek, gyógyfürdőellátás, 

morbiditási adatok, prevalencia 
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Abstract: 

Recreation is becoming more commonly used in everyday life phrase. 

However, the complexity of the content has not come in public 

consciousness so well yet. Many people connect it only to leisure time, 

others to sports, or health. However, nowadays in professional circles 

it has become a complex area for the quality of life and its 

improvement. This theory is connected with the Kneipp cure, too. We 

were curious whether the originally for preventive and therapeutic 

purposes used, five-part Kneipp cure what kind of transformation has 

gone through. We have also examined how the Kneipp services can 

be characterized, and place in health tourism by recreational aspects. 

We attempted mapping the Hungarian health tourism industry, with 

the focus on the health profile hotels, to specify the appearance of this 

special service. In these days typically the water-based, basin service 

appears in the service portfolio. Although there can be found a special 

type of Kneipp cure in Hungary, without water. 

 

Keywords: recreation, quality of life, Kneipp cure, health tourism 
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Abstract: 

Animation-entertainment, programs, fun, summer. Typically these 

words enter one’s mind, if you do not make a connection even to the 

films of Disney or Pixar Studio, or to informatics. While before you 

could take part in hotel animation mostly in abroad, in these last two 

decades this family-friendly, sport and recreational service is spread 

in Hungary, as well. The author’s independent surveys since 2002 

observe the Hungarian hotel animation supply (N2002 = 20; N2004 = 35; 

N2007 = 77; N2014 = 134), in which there is a spectacular growth, to 

more than sixfold in numbers of units related to the basis year. There 

is a national specificity by the hotels’ service profile (Nwellness = 67, 

35%) and location mainly related to ‘water regions’ (NBalaton = 48, 

36%; NNorth-Hungary = 20, 15%). In this study the portfolio of animation-

entertainment programs by health hotels is illustrated. Those 

programs, which brings experience to the demand (N = 945) and have 

favorable effects towards quality of life. 

 

Keywords: animation / entertainment, hotel, wellness, service, water-

related programs 
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Abstract: 

Margaret Island is located in the heart of Budapest and has been 

offering wild variety of recreational activities for hundreds of years. 

Danubius Health Spa Resort Margitsziget is attended nowadays by 

foreign and Hungarian guests as well. The aim of this study is to 

examine the use of wellness and medical supplies, lifestyle factors and 

physical self-concept of the regular spa visitors. Regular spa visitors 

(N = 94, 49 male) with membership were measured by questionnaires. 

Mean age was 44,5 ± 16,2 years, mean BMI was 24,5 ± 3,8 kg/m2. 

The use of pools, whirlpool and sauna was more popular at the older 

generation, although the use of fitness center did not correlate with 

age. The time of regular visits and fruit consumption showed positive 

correlation. Negative relationship was between the time of regular spa 

visit and sweet beverage consumption. Our results suggest that regular 

spa visit has a beneficial impact on lifestyle factors and might increase 

wellbeing and health at all ages. 

 

Keywords: health tourism, life style, well-being, nutrition, body image 
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