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EURÓPA TERMÁLIS VIZEI

Forrás: Aquaprofit -VITUKI



A KÁRPÁT–MEDENCE GEOTERMIKUS 

ADOTTSÁGAI

• 23 – 27 km földkéreg vékonyodás

• Geotermikus grádiens érték: 5 °C/100 m

• A terület 70 %-án vízadó rétegek



TERMÁLKARSZT VÍZTESTEK MAGYARORSZÁG 

TERÜLETÉN

Már a rómaiak és törökök által használt források legnagyobb részt 

karsztosodott karbonátos vízadó rétegekből erednek

Forrás: Vituki-Máfi-Aquaprofit



PORÓZUS TERMÁLVÍZTESTEK MAGYARORSZÁG 

TERÜLETÉN

Vastag homok és homokkő rétegek alkotják, a feláramló vizek 

90oC-nál is forróbbak lehetnek

Forrás: Vituki-Máfi-Aquaprofit



HAZÁNK KÜLÖNLEGES FÜRDŐVIZEI

Termálvíz (hévíz): olyan természetben

előforduló víz, amely hőmérséklete a

földfelszínre jutás helyén 30 ºC feletti

Természetes ásványvíz: védett, felszín

alatti vízadó rétegből származik, és oldott

ásványi anyag tartalma legalább 1000 mg/l

(kivételesen 500 mg/l)

Gyógyvíz: olyan természetes ásványvíz,

amelynek gyógyhatása klinikai kettős vak

kísérlettel bizonyított

Felhasználás lehet:

- külső (fürdővíz)

- belső (ivókúra, inhaláció)

BÜK: 1957



MAGYARORSZÁG JELLEMZŐ ÁSVÁNYVIZEI 

ÖSSZETÉTEL SZERINT

Bükfürdő: Felsőbüki Nagy Pál kút

• szénsavas vizek CO2> 1000 mg/l

• alkáli-hidrogénkarbonátos vizek

• Ca-Mg hidrogénkarbonátos vizek

• kloridos  vizek

• szulfátos vizek

• vasas vizek Fe ion > 10-20 mg/l

• kénes vizek

• jódos és brómos vizek: 1 mg/l jód   

vagy 5 mg/l bróm

• fluoridos vizek

• radonos vizek: radonaktivítás 

min. 37 Bq/l



A GYÓGYÍTÓ VÍZ

A gyógyvíz hatása:

• fizikai hatás: a halmazállapot, hőmérséklet, 
felhajtó erő, a hidrosztatikai nyomás

• Kémiai hatás: a vízben oldott ásványi 
anyagok hatása (fürdőzés külsőleg
ivókúra belsőleg) és belégzés

Gyógyvízkúrával kezelhető betegségek, típusok:

• reumatológiai megbetegedések

• műtét utáni rehabilitáció

• nőgyógyászati megbetegedések

• kardiológiai megbetegedések

• emésztőszervi megbetegedések

• légzőszervi megbetegedések

• menedzser betegségek (kimerültség, stressz, stb.) 



A MAGYARORSZÁGI FÜRDŐKULTÚRA 

KIALAKULÁSA

A kezdetek
Római kor Török kor

• 19 fürdő, (Thermae Maiores), 

katonai nagyfürdő

• fürdőszolgáltatások: 

(frigidárium, tepidárium, 

caldarium, izzasztó, masszázs, 

tornaterem, stb.)

• Gyógyfürdők (Budapest, Eger)

• Szolgáltatások: „ilidzsa”, 

„hamam” 



A MAGYARORSZÁGI FÜRDŐKULTÚRA 

FEJLŐDÉSÉNEK ARANYKORA

• 1876 - közegészségügyi 

törvény, fürdőorvosok 

alkalmazása

• 1896-ban a fürdők, 

gyógyforrások száma 286

• Közlekedési fejlesztések 

(vasút) utazási 

kedvezmények

• Tudományos 

szakirodalom 

kialakulása

• 1934 - Reuma és 

Fürdőkutató intézet 

létrehozása

• 1937 - Nemzetközi 

Gyógyfürdőügyi 

Kongresszus, 

székhely: Budapest



AHOGY ELKEZDŐDÖTT 
A RÓMAI KORTÓL NAPJAINKIG

Savaria fürdőibe vizet szállító aquaductus (1-2 nyilvános fürdő) Tarcsafürdő fejlődése 1621-től

Strandfürdő Szombathelyen 1939 Árokfürdőzés Bükön 1961



MAGYARORSZÁG TERMÁL- ÉS GYÓGYFÜRDŐI

• 1372 db termálkút

• 215 db elismert gyógyvíz

• 235 db elismert ásványvíz

• gyógy-, termál- és strandfürdő: 

385 db

• minősített gyógyfürdő: 73 db

• gyógyszálló: 62 db

• wellness szálló: 107 db

• gyógybarlang: 5 db

• Széndioxid terápiaközpont: 2 db

• minősített gyógyhely: 16 db

• gyógyiszap kitermelés: 5 db



AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS, MINT A TURIZMUS 

ZÁSZLÓSHAJÓJA

Forrás: Dr. Kincses Gyula 2011. ESKI



ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT FÜRDŐKEZELÉSEK

01 Gyógyvizes gyógymedence

02 Gyógyvizes kádfürdő

03 Iszappakolás

04 Súlyfürdő

05 Szénsavas fürdő

06 Orvosi gyógymasszázs

07 Víz alatti sugármasszázs

08 Víz alatti csoportos gyógytorna

09 Komplex fürdőgyógyászati ellátás (nappali kórház)

10 Csoportos gyógyúszás (18 éves kor alatt)

11 Széndioxidfürdő CO2 (mofetta) kezelés



AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS FEJLESZTÉSÉT 

MOZGATÓ TÉNYEZŐK

• Gyógyító Magyarország – Egészségipar az Új Széchenyi Terv kiemelt 

programja

• az egészség, az egészségmegőrzés életmód tényezővé válik

• hazánk kiemelkedő természeti-turisztikai adottságokkal rendelkezik

• magas a foglalkoztatási igény az ágazatban

• egyedülálló hagyományok a fürdőkultúrában



ERŐSSÉGEINK

• a földrajzi elhelyezkedés, természeti adottságok

• a kivételes termál- és gyógyvízkincs

• épített és kulturális vonzerők

• kiemelkedő szálláshelykínálat vezető szállodaláncok részvételével

• a háttérturizmus bázisa sokrétű

• stabil vendégkör, magas visszatérési aránnyal

• hálózati együttműködések jelentősek (Klaszter, TDM)

• jelentősek, sokrétűek a határon átnyúló együttműködések

• országos átlaghoz  mérten jó a szakmai képzettség színvonala

• gazdasági fejlődést tekintve az ország egyik legdinamikusabb területe

• jó a közbiztonság



GYENGESÉGEINK

• közlekedési infrastruktúra fejletlensége

• a vonzerők kidolgozatlanok, a tematikus 

kínálat alacsony szintű

• a színvonalas szabadidő eltöltés lehetőségei hiányosak és 

koordinálatlanok

• jelentősek a finanszírozási problémák, diszkriminatív pályázati feltételek

• a beutaztatások szintje alacsony, szervezetlen

• az idegenforgalmi adó felhasználásának szabályozatlansága

• a települések turisztikai szakmai felkészültsége rendkívül alacsony

• még mindig magas konkurenciaképzet és hiányos együttműködési 

készség

• hiányos környezeti tudat



LEHETŐSÉGEK

• az új Széchenyi Terv

• előtérbe kerülnek a speciális, egyedi termékek

• megélénkül a külföldi utazási kedv

• dinamikusan növekszik az egészség-

megőrzésre, életmódváltozásra való igény

• nő a turizmusra épülő vállalkozási kedv

• növekszik a belföldi turizmus

• erősödik a természet és környezet minőségét 

értékelő tudat



VESZÉLYEK

• a megye, mint turisztikai desztináció vonzereje az országimázs 

gyengülésével csökken

• erősödő határon túli konkurencia

• gazdasági világválság hátrányos hatása

• az infrastrukturális fejlesztések elmaradása (pl. közút, repülőtér, stb.)

• az aktív népesség csökkenése, illetve ingatlanszerzési kivándorlás 

erősödése

• együttműködési készség romlása



AZ ADOTTSÁGOK, LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSÉNEK 

IRÁNYAI

• A közlekedési infrastruktúra fejlesztése

• Új vonzerők kidolgozása, tematikus kínálat, 

komplex termékek bővítése

• A szabadidő eltöltés lehetőségének növelése, koordinálása

• Információs csatornák bővítése

• A települések turisztikai felkészültségének (humán, marketing, stratégia,

forrásfelhasználás, stb.) fokozása

• Regionális, közös hovatartozás szemléletének erősítése

• Egységes regionális arculat, imázs növelése

• A közös marketing (régió, kistérség, település)

akciók létrehozása

• Humán erőforrás felkészültség fokozása

• Az együttműködési hajlandóság (magán, állami szféra, stb.), integrációra 

törekvés erősítése



AZ EGÉSZSÉGTURISZTIKAI PIAC ERŐSÍTÉSÉNEK 

FELADATAI

• A termék pozícióinak erősítése

• a tartózkodási idő hosszabbítása

• a szezonalitás csökkentése, az időjárás függetlenség növelése

• fajlagos költés fokozása – magas élőmunka lehetőség kihasználása

• a minőség fokozása

• A szolgáltatási piac erősítése, kereslet élénkítése

• A termékfejlesztési tevékenység fokozása

• Integrációs törekvések támogatása

• A nemzetközi megjelenés elősegítése 

(arculat, specialitások, stb.)

• K+F+I segítése, támogatása



MIT TEHET AZ ÁLLAM A FÜRDŐSZOLGÁTATÁS 

FEJLESZTÉSÉBEN

• a jogszabályi háttér megteremtése, turizmustörvény 

megalkotása

• közgazdasági környezet, adószabályozás átalakítása

• pályázati rendszerek bővítése, a hozzáférhetőség könnyítése

• fürdőfejlesztésre vonatkozó országos stratégia kimunkálása

• a szolgáltatások állami stabilizálása (OEP)

• belföldi turizmus élénkítése

• országmarketingben az egészségturizmus szerepének növelése

• a képzés, kutatás, innováció támogatása

• elérhetőség biztosítása, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése



ÖNKORMÁNYZATI TEENDŐK

• a gyógyhelyek, kiemelt gyógyhelyek komplex 

fejlesztése

• szabadidő tartalmas eltöltésére irányuló

fejlesztések

• a fürdőhelyek által nyújtott magas 

színvonalú szálláshelyek kialakítása, bővítése

• települési, kistérségi együttműködések 

támogatása (TDM)

• a gazdálkodási feltételek piackörnyezetnek

megfelelő optimalizálása



ELÉRENDŐ CÉLOK, JÖVŐKÉP

• zászlóshajó, a „hungarikum”, a gyógyvízkincs

• komplex gyógyhelyi fejlesztések, jól menedzselt 

gyógytérségek,rendszerek

• szakképzett, valós igényeknek megfelelő munkaerő rendelkezésre 

állása

• növekvő belső turizmus (preferenciák)

• európai piacon domináns helyzetben

a magyar egészségturizmus

• emelkedő vendég- és fogyasztólétszám

• komplex integrációk, hálózatok működnek



A LEGLÁTOGATOTTABB MAGYARORSZÁGI VÁROSOK 

2013-BAN

Forrás: KSH - 2013.

Belföld Külföld Összesen

1. Budapest Budapest Budapest

2. Hajdúszoboszló Hévíz Hévíz

3. Siófok Bük Hajdúszoboszló

4. Hévíz Sárvár Siófok

5. Zalakaros Hajdúszoboszló Bük

6. Gyula Balatonfüred Balatonfüred

7. Bük Siófok Sárvár

8. Balatonfüred Győr Zalakaros

9. Sopron Eger Sopron

10. Eger Zalakaros Eger



BUDAPEST FÜRDŐVÁROS

Budapest 1873-ban Óbuda,

Buda és Pest egyesülésével

„született”

Termálforrásainak száma 118, a feltörő víz 

mennyisége 30 000 m3/d

Budai oldal gyógy- és strandfürdőinek 

száma: 9

Pesti oldal gyógy- és strandfürdőinek 

száma: 7



BUDAPEST LEGHÍRESEBB FÜRDŐI I.

Rudas 

legdíszesebb 

török fürdő

Lukács 

legpatinásabb,

legnagyobb 

gyógyfürdő



BUDAPEST LEGHÍRESEBB FÜRDŐI II.

Széchenyi

fürdőpalota a 

Városligetben

Gellért 

„sáros” fürdőből 

előkelő szálloda



BUDAPEST LEGHÍRESEBB FÜRDŐI III.

Rác

a „királyok”

fürdője

Király

a török 

fürdőkultúra

őre



BUDAPEST LEGKEDVELTEBB FÜRDŐI

Palatinus

a Dunából nőtt legnagyobb

Római

a legrégebbi

Dagály

a legnépszerűbb

pesti fürdő



A LEGNAGYOBB, LEGISMERTEBB GYÓGYFÜRDŐK ÉS 

GYÓGYHELYEK I.

Több mint gyógyfürdő a nyugati kapuban

(kiemelt gyógyhely)



Debrecen

Gyógyulás

„trópusi”

segítséggel

Gyula

az egészség

vára

A LEGNAGYOBB, LEGISMERTEBB GYÓGYFÜRDŐK ÉS 

GYÓGYHELYEK I.



Harkány

az ördög

ajándéka

(kiemelt gyógyhely)

Hajdúszoboszló

az országban a

legnagyobb

(kiemelt gyógyhely)

A LEGNAGYOBB, LEGISMERTEBB GYÓGYFÜRDŐK ÉS 

GYÓGYHELYEK III.



A LEGNAGYOBB, LEGISMERTEBB GYÓGYFÜRDŐK ÉS 

GYÓGYHELYEK IV.

Zalakaros

generációk

találkozóhelye

Miskolctapolca

fürdő a föld

mélyében



A LEGNAGYOBB, LEGISMERTEBB GYÓGYFÜRDŐK ÉS 

GYÓGYHELYEK V.

SÁRVÁR



HÉVÍZ A VILÁGHÍRES

Hévízi tó:

Keletkezés: 200 millió éve

Felület: 47 500 m2

Vízmélység: 38 m

Hőmérséklet: 26-35 C0

Gyógyvíz (gyógyiszap): 

enyhén radioaktív hatás

Fürdőhely:

1795 az első fürdőház

1907 szanatórium épül

1952 Állami Gyógyfürdőkórház



Epilógus:
„Nincs a kerek földnek még egy országa, melynek
buja termékenysége, természeti kincsekben való
gazdagsága vetekedhetnék Magyarországéval.”

(Eötvös József)

„Egy nemzetnél nem az a fontos, hogy vannak-e 
értékei, hanem az is, hogy vannak-e értékeinek 
megbecsülői.”

(Egry József)

Köszönöm a figyelmüket!


