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A Magyar Egészségügyi Turisztikai Tudományos Társaság üdvözli, és szükségszerűnek 
tartja a Turizmusfejlesztési stratégia megújítását. 
 
A megújításhoz ideális alapnak tartjuk a vitairat bevezetőjében megfogalmazottakat: „2011 
januárjában megkezdődött az Új Széchenyi Terv végrehajtása. A magyar fejlesztéspolitika elkövetkező 10 évre 
vonatkozó céljait megfogalmazó dokumentum a turizmusra nézve is számos új elemet tartalmaz. A terv Gyógyító 
Magyarország-Egészségipari Programja a turizmust az egészségipar részeként értelmezi, egy rendszerbe fogva 
az egészséggel-, illetve a hazai termálvíz-kincs komplex hasznosításával összefüggő termelő és szolgáltató 
ágazatokkal. A turizmusfejlesztés első számú prioritásaként a korábbiaknál is egyértelműbben és 
hangsúlyosabban jelöli meg a dokumentum az egészségturizmust, egyenrangúan kezelve annak természetes 
gyógytényezőkre, illetve orvosi szolgáltatásokra alapozott ágát. A turizmus fejlesztésének céljait is magában 
foglaló Gyógyító Magyarország - Egészségipari Program elnevezése, illetve a mögötte meghúzódó koncepció a 
nemzeti turisztikai marketing, illetve az ország márka alkotás szempontjából is új irány kijelölését sejteti. 
Mindezek miatt indokoltnak tartjuk a tervezési dokumentumok alsóbb szintjeinek felülvizsgálatát, és 
hozzáigazítását az új szakmai prioritásokhoz.” 
 
Ezt a gondolatot tartjuk a megújulás sakkövének, és örömmel kell megállapítanunk, hogy 
az előző stratégiákhoz képest érdemi elmozdulás történt ezen a területen, de sajnáljuk, 
hogy ez a szemléletváltás még nem tudott megfelelő mélységen és intenzitásban 
végigmenni a stratégia megújításában. 

Általános megfontolások 
Társaságunk nem tartja magát kompetensnek a turizmus általános tendenciáinak 
megítélésében, de civilként is érezzük az alábbiakat: 

− A globalizáció, az olcsó légiközlekedés, általában a mobilitás érdemi növekedése 
átértékeli a világ turisztikai attrakcióit; 

− A világban általában felértékelődik az egészég, az egészséget támogató 
létesítmények, időtöltések stb. 

− Magyarország hagyományos turisztikai képe leértékelődési folyamaton megy 
keresztül, mert 

o a természeti tényezőink a gyógyvízkincsünket kivéve nem kiemelkedőek a 
táguló piaci kínálathoz képest, 

o a hagyományos, a XX. század utolsó harmadában rögzült turizmusképünk 
korszerűetlen, ideértve a hagyományos ételeket is, és ebben látható, 
tömeges kivételt az elmúlt évtizedben a sokat fejlődött borkultúránk jelent, 

o a rendszerváltás körüli felértékelődésünk véget ért (sőt visszafordult), mert 
más sem annyira olcsók, sem annyira exotikusak nem vagyunk. 
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Jól ítéli meg a Vitairat, hogy a világ turisztikai piacának átrendeződése, a 
fogyasztói igények és szokások megváltozása miatt elkerülhetetlen a magyar 
turizmus újra-pozícionálása. Megítélésünk szerint az új turisztikai ország-kép 
kialakításában olyan irányokat célszerű felvenni, amelyek 

− pozitív képpel azonosítják nemcsak a magyar turizmust, de általában Magyar-
országot is, 

− a korszerű nemzetközi trendekbe igazodnak, ezáltal hosszabb távú fenntartható-
ságot biztosítanak, 

− védenek a konjunkturális és szezonális hatásokkal szemben, 
− építenek a hagyományainkra, de azokat korszerűsített formában, megújítva viszik 

tovább, a magyar adottságokra, erődforrásokra támaszkodva. 
 
Ezeknek a feltételeknek Magyarországon az egészség-központi turizmus felel meg 
leginkább, mert 

− az egészség a világban felértékelődő érték, pozitív hívószó, amely ráadásul a fizető-
képesebb kereslet számára bír komoly választást-befolyásoló értékkel, 

− a területen kiemelkedő jelentőségű a hozzáadott érték, a szolgáltatások szerepe, 
ami megfelel Magyarország adottságainak, megszerzett referenciáinknak, 

− Magyarország a természeti értékek átrendeződése, a globalizáció miatti 
relativizálódása után (szinte kizárólag) ezen a területen rendelkezik megfelelő 
természeti adottságokkal, gyógyvíz-készletünk jelentős, és érdemi ismertséggel bír. 

Az egészség-központi turizmus tágabb fogalom, mint önmagában az 
egészségturizmus, ezért alkalmas a magyar turizmus alap-pozícionálására. Az 
egészség-központi turizmus központi magva továbbra is a gyógyfürdőkre, gyógyszállókra, wellness 
szállodákra épített „hagyományos” egészségturizmus, ami kiegészült az orvosi szolgáltatásokra 
alapozott egészségügyi turizmussal. Ugyanakkor az egészség középpontba helyezése más 
perspektívákat is nyit a magyar turizmus számára: számtalan kapcsolódó, ráépülő, az 
országot, a magyar turizmust pozitívan pozícionáló határterület turisztikai 
termékfejlesztését is lehetővé tesz. 

Ma már elfogadott, illetve nem vitatott, hogy a turizmus több új ága is kapcsolódik az 
egészséghez, illetve feltételezi az egészségügyi szolgáltatási hátteret, így új, eddig elzárt célcsoportok is 
bevonhatók a turizmusba. Az esélyegyenlőség felértékelődésével nő a fogyatékkal, a 
krónikus megbetegedéssel élők turizmusának jelentősége (ezek az emberek is teljes 
életet akarnak élni), de általában is, az egyre nagyobb jelentőségű időskori turizmust is 
befolyásolja az egészségügyi háttér biztosítása.  

A speciális betegséggel, fogyatékkal élők képességfejlesztésében Magyarországnak nagy 
hagyományai vannak, és nemzetközi ismertségünk is jó a Pető-módszertől a gyógylovaglásig 
terjedő skálán. Az ilyen betegek, gyermekek nyaraltatásában érdemi hagyományok vannak 
Magyarországon, elég a Bátor Táborra, vagy a cukorbeteg gyermekek táboroztatására 
utalni, de igen fejlett a művesével élők turizmusának informatikai megalapozottsága is. 
Mindez nemcsak azért jelentős, mert új célcsoportokat von be a turizmusba, de alkalmas 
egy pozitív, egészségközpontú ország-kép kialakítására, a turisztikai szezonok 
meghosszabbítására és új térségek bevonására is. 



A Magyar Egészségügyi Turisztikai Tudományos Társaság véleménye – 3 – 

A fentiek alapján az egészség-központi turizmus területén az alábbi piaci lehető-
ségek nyílnak az egészségturizmus mellett: 

− az egészséget, mint értékválasztást elsődleges szempontnak tekintő turisták,  
(Célállapot: Magyarország az egészséges választás!) 

− a betegséggel, fogyatékkal, egészségügyi kockázattal élők turizmusa (növekvő piac, mint 
például a rokkantak túrizmusa, de a művesekezelésre szorulók turizmusa, cukor-
beteg gyerekek táboroztatása egészségügyi felügyelet mellett stb.), 

− idősek turizmusa (a világban felértékelődő terület, amely szintén köthető háttér-
egészségügyi szolgáltatásokhoz), 

− szabadidő/tömegsport rendezvényekre épülő turizmus, 
− hivatásturizmusban az egészséggel, gyógyítással, egészséges táplálkozással, életmóddal kapcsolatos 

képzések, konferenciák. 
 
A kereskedelmi szálláshelyek és éttermi szolgáltatók széles rétege számára az 
„Egészséges választás” megkülönbözetés (tanúsító védjegy, ezen alapuló embléma, díj 
stb.) keretrendszerének kidolgozása hozhat piaci előnyt, ami az egészséget támogató 
(egészségbarát) szálláshelyek, éttermek megkülönböztetője lehet. A lehetséges megkülön-
böztető szempontok skálája igen tág: az allergiamentes ágyneműtől, az atkamentes porszívóval való 
takarítástól, a bérelhető kerékpártól vagy kijelölt túraútvonalaktól, a teljes nemdohányzó komplexumon 
át egészen a bio-sarkot is magába foglaló egészséges éttermi kínálatig és az ennek megfelelő konyhatech-
nológiáig terjed. A kritériumok lehetséges csoportjai: 

− allergiamentesség, teljes dohányzási tilalom a létesítmény egész területén, 
− egészséges táplálkozás (a minőségi helyi, ellenőrzött alapanyagoktól az egészséges 

konyhatechnológiák alkalmazásáig, illetve a vega és bio-étkezés lehetősége), 
− testmozgás lehetőségei, 
− gyógyászati szolgáltatás, medical wellness lehetőségei. 

 
A fentiek lehetővé teszik a hagyományos ikonjaink megújítását: az étkezésben például a 
hagyományos magyar konyha ismert termékei más konyhatechnológiával és (műfajon 
belül) egészségbarát alapanyagból készülhetnek: mangalica készítmények, szürkemarha 
gulyás stb. 

Az egészségturizmussal kapcsolatos észrevételek 
 
Örvendetes, hogy az orvosi szolgáltatásokra alapozott egészségügyi turizmus önálló feje-
zetként és összességében jó szemlélettel került be a vitairatba. Ugyanakkor a tervezetben 
számos pontatlanság is található, kezdve magának az egészségturizmusnak a definíciójával. 
A tervezet szerint  

egészségturizmus: az egészségi állapot megőrzésére, illetve annak javítására irányuló 
turizmus, amelynek egyik ága a természetes gyógytényezőkön alapuló wellness- és 
gyógyturizmus, másik fő területe az orvosi szolgáltatásokra alapozott egészségügyi turizmus.  

A meghatározás jó szellemű, de részleteiben több szempontból is pontatlan, illetve valót-
lan mögöttes állításokat tartalmaz. Egyrészt, a wellnes szolgáltatásoknak nem előfeltétele a 
természetes gyógytényező alkalmazása (sőt: egyre inkább a mesterséges környezet a jel-
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lemző), másrészt a „gyógyturizmus” fogalom ma már inkább történelmi kategória (ami a 
természetes gyógytényezők kihasználására épült gyógyászati és orvosi szolgáltatások rend-
szerét jelenti), de a gyógyturizmus fogalmából semmiképpen nem lehet szembe-állítólag 
kizárni az orvosi szolgáltatásokat (lásd még: a néhai fürdőorvosok aranyélete…) 
Az ESKI ma is elfogadható definíciója szerint: 

• Egészségturizmus: az egészséggel kapcsolatos olyan szándékos mobilitás összefog-
laló kifejezése, ahol a helyváltoztatás célja a gyógyulás (gyógykezelés), rehabilitáció, 
vagy az egészségfejlesztés (wellness, rekreáció stb.), és ehhez – az egészségügyi 
ellátás jellegétől függően különböző mértékben – turisztikai szolgáltatás is társul. 

Ha Tervezet eredeti meghatározást akarjuk pontosítani, akkor az alábbi javításokkal fo-
gadható el pontosnak: 

egészségturizmus: az egészségi állapot megőrzésére, illetve annak helyreállítására, javítá-
sára irányuló turizmus, amelynek egyik ága a wellness – fitness szolgáltatásokat, valamint egyes 
természetes gyógytényezőket kihasználó rekreációs – egészségfejlesztő turizmus, a másik ága 
az egészségi állapotot javító – stabilizáló egészségügyi turizmus, amely természetes 
gyógytényezők és erre épülő gyógyászati ellátások kihasználásán, illetve rehabilitációs egész-
ségügy szolgáltatásokon és orvosi szolgáltatásokon alapul. 

A fogalomrendszer pontosításához javasoljuk figyelembe venni az ESKI 2009.-es ábráit. 
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Az orvosi szolgáltatásokra alapozott egészségügyi turizmus 
Örvendetes, és kiemelten üdvözlendő, paradigmaváltás értékű, hogy az orvosi 
szolgáltatásokra alapozott egészségügyi turizmus önálló fejezetként jelenik meg a 
Tervezetben. 
Ugyanakkor a terület újszerűségéből, kutatatlanságából is fakadóan a fejezet 
megalapozottsága nem elégséges. Ennek oka az, hogy – más adat nem lévén – a Tervezet 
az OEP adataira alapozva von le következetéseket. Ezzel nem a fő baj, hogy az adatok 
régiek, és közben átrendeződött a világ, hanem hogy az OEP adatok globális 
egészségügyi turisztikai következetés levonására teljességgel alkalmatlanok, 
hiszen:  

− az egészségügyi intézmények alapvetően csak azokat az ellátásokat jelentik, 
amelyeknek a megtérítését az OEP-en keresztül várják (a nem OEP által 
finanszírozott ellátásokhoz mi köze is lenne az OEP-nek?) 

− a jelentett esetek között számtalan nem az egészségügyi turizmus területére 
tartotó ellátás van, pl. baleset miatti ellátás. (A turista nem lábtörés céljából utazik 
Magyarországra, de a baleseti ellátást számos ország visszatéríti, így a kórházak 
ezeket jelentik.) 

 
Tudnunk kell azt, hogy az egészségügyi turizmus alapvetően a nem a közfinanszírozás 
keretében a más országban igénybevett ellátásokat jelenti, ahol a beteg saját döntése, és zömmel 
saját (vagy önkéntes biztosítója) terhére veszi igénybe piaci körülmények között az ellátást 
az olcsóbb ár, vagy jobb minőség reményében. Magyarországon – sajnos – a kormányzat, 
illetve a statisztikák általában nem tudnak semmit a nem a közfinanszírozás terhére 
nyújtott ellátásokról, így az egészségügyi turizmusról sincs semmilyen érdemi 
információnk. Végképp igaz ez a magánszolgáltaknál igénybevett ellátásokra, holott az 
egészségügyi turisztikai szolgáltatások zömét ez a szektor nyújtja. 
 
Fontosnak tartjuk, hogy a tervezet a közszolgáltatást nyújtó intézményeket is aktívabban 
szeretné bevonni az egészségügyi turizmusba. Ennek érvei is árnyaltabban fogalmazhatók 
meg: 

- (nem adóalapú és nem lakossági terhet jelentő) többletforrást hoz az egészségügyi 
ágazatba, ezzel javítja a közszolgáltatások stabilitását, finanszírozhatóságát, 

- a legális többletjövedelem miatt és szakmai perspektíva jelentős a szerepe a 
munkaerő-megtartásban, 

- a külpiaci verseny miatt segíti az innovatív technológiák meghonosodását, 
- segít az egészségügy kifehérítésében, a szürkegazdasági jelleg visszaszorításában, 
- más ellátás-kultúra meghonosodását segíti, a közfinanszírozása is lecsorgóan, 
- egyes nagyértékű beruházások jobb kihasználását teszi lehetővé a kettős 

hasznosulás miatt. 
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Javaslatunk 
Az egészségügyi turizmus valós kitörési pont, de csak konzekvens munka és kormányzati 
támogatás esetén. 
A terület fejlesztésénél az alábbiakból kell kiindulni: 

- nincs megfelelő információ a területről, hiányzik a hiteles kínálat és kereslet-analízis, 
- a fogászattól és a gyógyszállóktól eltekintve az egészségügyi nincs megfelelő tömegű, kiajánlható, 

minőségi kapacitás, amire egy marketing kampány ráépíthető lenne, 
- a magyar egészségügyi szolgáltatások nem elég ismertek a világban, minőségük nem megfelelően 

hitelesített. 
 
Ezek az állítások határozzák meg a teendőket is: 

1. Létre kell hozni (akár a turizmus, akár az egészségügy igazgatási rendszerén beül) 
az a szervezetet, amelyik képes egy átalakított statisztikai beszámolási rend 
alapján a kereslet és kínálat folyamatos monitorozására, kommunikálására, 
ezzel a kommunikációs stratégia és a makro (állam) és mikroszintű (beruházók, 
szolgáltatók) stratégiai tervezés megalapozására. 

2. A fenti feladatot az állami és a piaci/civil szereplők feladatmegosztása elvén 
kell megszervezni: 
- Az információgyűjtésben és újraosztásban, szakmai felügyeletben meg kell jelennie az 

állami szereplőknek, 
- A marketingben az állami szereplők (pl. MT Zrt) és a piaci szereplők 

együttműködésének kell dominálnia, 
- A minőségtanúsításban az állami hitelesítés (rendszer szintű audit és 

„felvállalás”) mellett a piaci és civil szervezetekre kell alapozni. 
3. A fentiekre alapozva ki kell alakítani azt az államilag is hitelesített (de piaci 

alapon működő) minőségtanúsítási rendszert, amely alkalmas 
- a nem megfelelő minőségű szolgáltatók kiszűrésére, 
- a minőségi szolgáltatók egységes brenddé építésére, 
- az egyes szolgáltatók szakmai és egyéb információinak strukturáltan kereshető 

formátumú publikálására. 
- Emellett támogatni kell a szolgáltatóknak a célpiacuknak megfelelő 

minőségbiztosítás megszerzését. 
4. Konzekvens fejlesztéspolitikával az Uniós és a magánforrások közös 

felhasználásával a kulcsterületeken ki kell alapítani a megfelelő mennyiségű 
minőségi kínálatot (ez alapvetően a kiszolgáló létesítmények fejlesztését jelenti, 
mert a szakmai tartalom a legtöbb esetben ma is megfelelő). 

5. A korszerű szolgáltatási rendszer kialakíthatósága érdekében szükség van a 
szakmai szabályozás, a minimumfeltétel-rendszer átalakítására 
- A technológiai fejlődésnek megfelelően lehetővé kell tenni kisméretű aktív fekvőbeteg-

ellátó intézmények legális működését (ma a minimumrendelet szerit 80 ágy alatt nem 
működhet többprofilú intézmény!!!) 

- Célszerű bevezetni a „Medihotel” fogalmát, ami olyan szálloda, amely egészségügyi 
szakápolás nyújtására rendelkezik működési engedéllyel. 
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6. A gyógyvíz hasznosításban 
- szorosabb integráció kell a gyógyászati ellátások mellett az orvosi szolgáltatásokkal 

is (betegség-csoportokban a teljes kivizsgálási és terápiás lánc egybeszervezése), 
- támogatni kell a gyógyvizek hatását EBM alapon bizonyító kutatásokat és azok 

publikálását, 
- a gyógyvizeket nem általában „gyógyvízként”, hanem a terápiás hatásuknak 

megfelelő célcsoportokra tematizáltan kell promotálni.  

7. Minderre központilag támogatott marketingstratégiát kell ráépíteni, amely –
 az ismert desztinációkhoz hasonlóan – gesztus értékű kedvezményeket is 
tartalmaz az ideutazó gyógyturistáknak. A központi marketing elemei: 
- A magyar ország image, turizmus-kép alap-elemévé kell tenni az egészséget, az 

egészség-szolgáltatásokat, 
- a minősített szolgáltatókra építve központi kampányt kell indítani a 

külpiacokon, partnerségben a piaci szereplőkkel, szervezeteikkel, 
- a szakdiplomáciai eszközöket is igénybe kell venni (államközi és biztosító-közi 

megállapodások) elsősorban a ritka betegségek terén.  
A központi marketing stratégiát a piaci szereplőkkel partnerségen kell megvalósítani. 

8. A megfelelő piacanalízis után ki kell jelölni a kiemelt fejlesztési területeket. 
Három terület bizonyosan kulcs-prioritás: 
- a fogászat (ahol a reális cél a jó piaci pozíció megőrzése,) 
- a mozgásszervi betegségek terápiája (legyen Magyarország az ízületi betegek Mekkája, 

ahol a korszerű protézisműtétektől a gyógyfürdős rehabilitáción át a képességfejlesztő 
táborokig minden együtt van) 

- általában a rehabilitáció, kiemelten a turisztikai kapcsolatok miatt. 
Emellett fontos terület lehet: 

- plasztikai sebészet/szépészet/kozmetológia (piaci szolgáltatás) 
- a ritka betegségek gyógyítása (a közszolgáltatásokra épülő piaci terület) 
- egynapos sebészeti beavatkozások, kiemelten a szemészeti terület, 
- az európai globális demográfiai problémák miatt a reprodukciós medicina, a 

meddőség kezelése. 
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Összegzés  
 
A Magyar Egészségügyi Turisztikai Tudományos Társaság üdvözli, hogy a 
Turizmusfejlesztési stratégia az Új Széchenyi Tervem megfelelő szemléletváltást tükröz, és 
az egészségturizmuson belül már kiemelt területnek tekinti az orvosi szolgáltatásokra 
alapozott egészségügyi turizmust is. 
 
Ahhoz, hogy ez a szemlélet piaci eredményekben realizálódjon, a társaságunk által javasolt 
szakmai fejlesztéseket, együttműködéseket feltétlenül meg kell valósítani. Az egészségügyi 
turizmus egy dinamikusan fejlődő piac, amelynek térségi újrafelosztása napjainkban zajlik. 
Ha most nem pozícionáljuk magunkat megfelelően, akkor végleg lemaradunk ebben a 
versenyben.  
 
Azzal is szembe kell nézni, hogy a tradicionális területünk (balneológia) piaci 
megtartásának is az egészségügyi turizmus fejlesztése a feltétele, tehát minden szakmai érv 
az intenzív fejlesztés mellett szól. 
 
 
 
Budapest, 2011. június.  
 
 
Dr. Kincses Gyula 
 
A METTT elnöke 


