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A fürdővárossá válás kritériumai



Tartalom

• A kutatás háttere és életútja

• Gyógyhellyé nyilvánítás 
Magyarországon

• Magyar Fürdővárosok Szövetsége

• Vizsgált vonzástényezők

• Fürdőváros-kategóriák és jellemzőik

• Jó példák a kategóriákra

• Eredmények, megállapítások

• További kutatási irányok



Miért fontos a minősítés?

• Jelentős túlkínálat

• Lehetőség a differenciálódásra

• Segít a keresletnek az eligazodásban

• Turizmus egyéb területein megjelenő 
minősítések

• Kommunikációban elkülöníthető  -
település branding eszköze lehet



A kutatás életútja

0.
• Mi a fürdőváros?

1.
• Fürdőváros kritériumok azonosítása

2.

• 2 fürdőváros(?) egészségturisztikai termékének 
vizsgálata

3.
• Fürdőváros-típusok azonosítása

4.

• Kritériumok véglegesítése és súlyozása a fürdőváros 
típusokhoz



Gyógyhellyé nyilvánítás

• ÁNTSZ OTH hatásköre

• 17 gyógyhely



Magyar Fürdővárosok 
Szövetsége

• 42 tag, 34 város

• Szezonális strandfürdő – gyógy-és 
termálfürdő

• Tagság feltétele megkérdőjelezhető



Fürdőváros kritériumok

Primer

• Termálvíz

• Természeti környezet

• Kulturális környezet

Szekunder

• Fürdő/gyógy/wellness 
szolgáltatások

• Kapcsolódó egyéb 
turisztikai 
szolgáltatások

• Gasztronómia

• Építészeti kialakítás

• Programok (kulturális, 
konferencia sport)

(Boros – Mondok – Várhelyi, 2012)



Fürdőhelyek kategorizálása

• Kategóriák megállapításának alapja: 
fürdővárosok kínálati profilja

Eltérő 
profilok

Eltérő 
keresleti 
igények

Eltérő 
kritériumok



Fürdőhely profilok

• Gyógyfürdőhely

• Wellness-fürdőhely

• Családi-fürdőhely

• Strandfürdőhely



Fürdőhely kritériumok
Szempontok Gyógyfürdőhely

Wellness-
fürdőhely

Családi fürdőhely Strandfürdőhely

Fürdő
gyógy/termál;
szálláshelyek 
fürdőrészlegei

termál/wellness; 
szálláshelyek 
wellness részlege

élményelemek 
(csúszda, 
sodrófolyosó, stb.)

kiépített 
fürdőhely, 
medence

Víz
minősített gyógy termál/ 

mesterségesen
melegített

termál/ 
mesterségesen
melegített előny

akár hideg 
folyóvíz, tópart,  
kevés elvárás

Természeti 
környezet

(gyógy)parkok,
sétányok, pihenési 
lehetőség, kijelölt 
útvonalak

outdoor sportra 
alkalmas, 
változatos

outdoor családi 
aktivitásra 
alkalmas, 
változatos

az eredeti 
természetes  
környezet (pl. 
tópart)

Kulturális 
környezet

épített vs. 
programok; cél a 
fürdőkultúra 
fejlesztése 

kevésbé jelentős, 
szállodán belül

családi 
kikapcsolódás 
támogatása

kevésbé jelentős, 
tömeg kulturális 
igények 
kiszolgálása

Programok
desztinációban –
hosszabb 
tartózkodási idő

fürdőn/szállodán 
belül – rövid 
tartózkodási idő

fürdőn belül is, 
desztinációban is

inkább a 
desztinációban, 
rövid tartózkodás



Fürdőhely kritériumok

Szempontok Gyógyfürdőhely Wellness-
fürdőhely

Családi fürdőhely Strandfürdőhely

Fürdő-
szolgáltatások

hagyományos/ 
komplementer 
medicina; TB-
támogatott
kezelések; orvosi 
felügyelet; egyéb 
eü. szolgáltatások

változatos
wellness 
kezelések; 
fittness; életmód-
tanácsadás; 
előadások; 
outdoor
lehetőségek

élmény-
szolgáltatások 
korcsoportonként, 
csúszdák, 
játszóterek,
pancsolók, stb.

minimális 
szolgáltatás-igény, 
pl. homokos 
kiépített part 
stéggel, 
napozóágyak, stb.

Egyéb 
kapcsolódó 
szolgáltatások

minőségi 
szálláshelyek 
(gyógy nem 
elvárás) gyógy-
szolgáltatásokkal; 
egészséges 
kínálatot nyújtó 
vendéglátóhelyek

minőségi wellness 
szálláshelyek 
illeszkedő 
szolgáltatással; 
hangsúlyos az 
egészséges 
ételkínálat 

családi 
szálláshelyek, 
apartmanok, 
családbarát 
szolgáltatásokkal, 
játszóterek,
animáció, családi 
programok

nem szükséges 
minőségi 
szálláskínálat,
elegendő lehet pl. 
a kemping. 
Kikapcsolódást 
támogató 
szolgáltatások



Gyógyfürdőhely: Hévíz



Fürdőhely kritériumok
Szempontok Gyógyfürdőhely

Wellness-
fürdőhely

Családi fürdőhely Strandfürdőhely

Fürdő
gyógy/termál;
szálláshelyek 
fürdőrészlegei

termál/wellness; 
szálláshelyek 
wellness részlege

élményelemek 
(csúszda, 
sodrófolyosó, stb.)

kiépített 
fürdőhely, 
medence

Víz
minősített gyógy termál/ 

mesterségesen
melegített

termál/ 
mesterségesen
melegített előny

akár hideg 
folyóvíz, tópart,  
kevés elvárás

Természeti 
környezet

(gyógy)parkok,
sétányok, pihenési 
lehetőség, kijelölt 
útvonalak

outdoor sportra 
alkalmas, 
változatos

outdoor családi 
aktivitásra 
alkalmas, 
változatos

az eredeti 
természetes  
környezet (pl. 
tópart)

Kulturális 
környezet

épített vs. 
programok; cél a 
fürdőkultúra 
fejlesztése 

kevésbé jelentős, 
szállodán belül

családi 
kikapcsolódás 
támogatása

kevésbé jelentős, 
tömeg kulturális 
igények 
kiszolgálása

Programok
desztinációban –
hosszabb 
tartózkodási idő

fürdőn/szállodán 
belül – rövid 
tartózkodási idő

fürdőn belül is, 
desztinációban is

inkább a 
desztinációban, 
rövid tartózkodás



Fürdőhely kritériumok

Szempontok Gyógyfürdőhely Wellness-
fürdőhely

Családi fürdőhely Strandfürdőhely

Fürdő-
szolgáltatások

hagyományos/ 
komplementer 
medicina; TB-
támogatott
kezelések; orvosi 
felügyelet; egyéb 
eü. szolgáltatások

változatos
wellness 
kezelések; 
fittness; életmód-
tanácsadás; 
előadások; 
outdoor
lehetőségek

élmény-
szolgáltatások 
korcsoportonként, 
csúszdák, 
játszóterek,
pancsolók, stb.

minimális 
szolgáltatás-igény, 
pl. homokos 
kiépített part 
stéggel, 
napozóágyak, stb.

Egyéb 
kapcsolódó 
szolgáltatások

minőségi 
szálláshelyek 
(gyógy nem 
elvárás) gyógy-
szolgáltatásokkal; 
egészséges 
kínálatot nyújtó 
vendéglátóhelyek

minőségi wellness 
szálláshelyek 
illeszkedő 
szolgáltatással; 
hangsúlyos az 
egészséges 
ételkínálat 

családi 
szálláshelyek, 
apartmanok, 
családbarát 
szolgáltatásokkal, 
játszóterek,
animáció, családi 
programok

nem szükséges 
minőségi 
szálláskínálat,
elegendő lehet pl. 
a kemping. 
Kikapcsolódást 
támogató 
szolgáltatások



Wellness-fürdőhely: Visegrád



Fürdőhely kritériumok
Szempontok Gyógyfürdőhely

Wellness-
fürdőhely

Családi fürdőhely Strandfürdőhely

Fürdő
gyógy/termál;
szálláshelyek 
fürdőrészlegei

termál/wellness; 
szálláshelyek 
wellness részlege

élményelemek 
(csúszda, 
sodrófolyosó, stb.)

kiépített 
fürdőhely, 
medence

Víz
minősített gyógy termál/ 

mesterségesen
melegített

termál/ 
mesterségesen
melegített előny

akár hideg 
folyóvíz, tópart,  
kevés elvárás

Természeti 
környezet

(gyógy)parkok,
sétányok, pihenési 
lehetőség, kijelölt 
útvonalak

outdoor sportra 
alkalmas, 
változatos

outdoor családi 
aktivitásra 
alkalmas, 
változatos

az eredeti 
természetes  
környezet (pl. 
tópart)

Kulturális 
környezet

épített vs. 
programok; cél a 
fürdőkultúra 
fejlesztése 

kevésbé jelentős, 
szállodán belül

családi 
kikapcsolódás 
támogatása

kevésbé jelentős, 
tömeg kulturális 
igények 
kiszolgálása

Programok
desztinációban –
hosszabb 
tartózkodási idő

fürdőn/szállodán 
belül – rövid 
tartózkodási idő

fürdőn belül is, 
desztinációban is

inkább a 
desztinációban, 
rövid tartózkodás



Fürdőhely kritériumok

Szempontok Gyógyfürdőhely Wellness-
fürdőhely

Családi fürdőhely Strandfürdőhely

Fürdő-
szolgáltatások

hagyományos/ 
komplementer 
medicina; TB-
támogatott
kezelések; orvosi 
felügyelet; egyéb 
eü. szolgáltatások

változatos
wellness 
kezelések; 
fittness; életmód-
tanácsadás; 
előadások; 
outdoor
lehetőségek

élmény-
szolgáltatások 
korcsoportonként, 
csúszdák, 
játszóterek,
pancsolók, stb.

minimális 
szolgáltatás-igény, 
pl. homokos 
kiépített part 
stéggel, 
napozóágyak, stb.

Egyéb 
kapcsolódó 
szolgáltatások

minőségi 
szálláshelyek 
(gyógy nem 
elvárás) gyógy-
szolgáltatásokkal; 
egészséges 
kínálatot nyújtó 
vendéglátóhelyek

minőségi wellness 
szálláshelyek 
illeszkedő 
szolgáltatással; 
hangsúlyos az 
egészséges 
ételkínálat 

családi 
szálláshelyek, 
apartmanok, 
családbarát 
szolgáltatásokkal, 
játszóterek,
animáció, családi 
programok

nem szükséges 
minőségi 
szálláskínálat,
elegendő lehet pl. 
a kemping. 
Kikapcsolódást 
támogató 
szolgáltatások



Családi fürdőhely: Aquapalota, Gyula



Fürdőhely kritériumok
Szempontok Gyógyfürdőhely

Wellness-
fürdőhely

Családi fürdőhely Strandfürdőhely

Fürdő
gyógy/termál;
szálláshelyek 
fürdőrészlegei

termál/wellness; 
szálláshelyek 
wellness részlege

élményelemek 
(csúszda, 
sodrófolyosó, stb.)

kiépített 
fürdőhely, 
medence

Víz
minősített gyógy termál/ 

mesterségesen
melegített

termál/ 
mesterségesen
melegített előny

akár hideg 
folyóvíz, tópart,  
kevés elvárás

Természeti 
környezet

(gyógy)parkok,
sétányok, pihenési 
lehetőség, kijelölt 
útvonalak

outdoor sportra 
alkalmas, 
változatos

outdoor családi 
aktivitásra 
alkalmas, 
változatos

az eredeti 
természetes  
környezet (pl. 
tópart)

Kulturális 
környezet

épített vs. 
programok; cél a 
fürdőkultúra 
fejlesztése 

kevésbé jelentős, 
szállodán belül

családi 
kikapcsolódás 
támogatása

kevésbé jelentős, 
tömeg kulturális 
igények 
kiszolgálása

Programok
desztinációban –
hosszabb 
tartózkodási idő

fürdőn/szállodán 
belül – rövid 
tartózkodási idő

fürdőn belül is, 
desztinációban is

inkább a 
desztinációban, 
rövid tartózkodás



Fürdőhely kritériumok

Szempontok Gyógyfürdőhely Wellness-
fürdőhely

Családi fürdőhely Strandfürdőhely

Fürdő-
szolgáltatások

hagyományos/ 
komplementer 
medicina; TB-
támogatott
kezelések; orvosi 
felügyelet; egyéb 
eü. szolgáltatások

változatos
wellness 
kezelések; 
fittness; életmód-
tanácsadás; 
előadások; 
outdoor
lehetőségek

élmény-
szolgáltatások 
korcsoportonként, 
csúszdák, 
játszóterek,
pancsolók, stb.

minimális 
szolgáltatás-igény, 
pl. homokos 
kiépített part 
stéggel, 
napozóágyak, stb.

Egyéb 
kapcsolódó 
szolgáltatások

minőségi 
szálláshelyek 
(gyógy nem 
elvárás) gyógy-
szolgáltatásokkal; 
egészséges 
kínálatot nyújtó 
vendéglátóhelyek

minőségi wellness 
szálláshelyek 
illeszkedő 
szolgáltatással; 
hangsúlyos az 
egészséges 
ételkínálat 

családi 
szálláshelyek, 
apartmanok, 
családbarát 
szolgáltatásokkal, 
játszóterek,
animáció, családi 
programok

nem szükséges 
minőségi 
szálláskínálat,
elegendő lehet pl. 
a kemping. 
Kikapcsolódást 
támogató 
szolgáltatások



Strandfürdő-hely: Siófok



Megállapítások

• A jelenlegi kritériumok közül többnek 
nem felelnek meg a települések

• Az „ömlesztett” termékkínálat miatt 
nehézkes a profil meghatározás

• Fürdő-és szálláshelyfejlesztési
tendenciák befolyásolják



További kutatási irányok

• Die Kur minősítő rendszer 
feltérképezése

• Fürdőhely profilok kritériumlistájának 
véglegesítése, súlyozása

• Egyszerűen alkalmazható minősítő 
eszköz kidolgozása



Köszönjük a megtisztelő figyelmet!

priszinger@turizmus.uni-pannon.hu

papp@turizmus.uni-pannon.hu
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