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Kincses Gyula

• A téma fontossága - a gyógyturizmus fogalmának
fejlődése
• A gyógyturizmus jelene
• A gyógyturizmus jövője
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• Meghatározott jövőkép, nemzetstratégia nélkül nincs tartós,
fenntartható fejlődés.
• A gazdasági válság átrendezi a világgazdaságot.
Magyarországnak is újra kell pozícionálnia magát,
ehhez új, jól meghatározott prioritások kellenek.
• Az esélyes pontok: a geopolitikai szerep jobb kihasználása
(„hídfőállás”) és a szolgáltatásokra (hozzáadott értékre)
épülő ágazatok.
• Ezért egy új Magyarországon kiemelt szerepe lehet az
egészségügynek, és az erre épülő/ezt megalapozó
egészségiparnak, ezen belül a gyógyturizmusnak.
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1.

A válság utáni világban általában is az ország újrapozícionálására van szükség. Ennek a kitörési pontja az
egészségipar, ezen belül az egészségturizmus.

2. A turizmus hagyományos magyar ikonjai (goulasch,
tschikosch, fokosch, félszezonos - lángosos Balaton) nem
biztosítják a piaci pozíció tartását az átalakuló és
globalizálódó turisztikai piacon.
3. Az egészségügyi rendszerünk sem finanszírozási, sem HR,
sem betegelégedettségi oldalról nem fenntartható.
4. Az egészségturizmus infrastruktúrája ma minimum
egyenetlen színvonalú, és a kulcselem, a gyógyvíz
ÖNMAGÁBAN ma már nem attraktív, a tartós piacképességhez komplex szolgáltatás-rendszerre van szükség.
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• Az egészségturizmus tartalmában, fogalmaiban az
elmúlt időszakban hatalmas fejlődésen ment keresztül.
• A hagyományos, a természeti gyógytényezők
kihasználására alapozott gyógyturizmus fogalma az
elmúlt évtizedekben érdemben átalakult, kiterjedt, úgy
az egészségvédő prevenciós, rekreációs, mint az
orvosi szolgáltatásokra alapozott gyógyturizmus
irányába.
• A világban sem egységes a fogalomhasználat,
Magyarországon az elmúlt évekig tartalmi
tisztázatlanságok is voltak, illetve a szakterület tartósan
nem fogadta be a világon egyre terjedő új területeket.
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A hagyományos gyógyturizmus
Egészségturizmus

Prevenciós,
rekreációs turizmus

Wellness,
aktív-fitness,
selfness stb.

Gyógyturizmus

(egészségügyi turizmus)

természeti
gyógy-tényezőkre

Medical wellness

alapozott gyógyhelyek
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• Az orvosi szolgáltatásokra épülő gyógyturizmus a világ egyik
legdinamikusabban fejlődő üzletága.
• 2006-ban az egészségturizmus világpiacát szakértők
(McKinsey and Co.) 60 milliárd dollárra becsülték, 2012-re ez
100 milliárd dollárra növekedhet.
• Egyes (zömmel távol-keleti) országok erre iparszerűen álltak rá.
• A gyógyturizmus a turizmusnak az az ága, ahol a
legmagasabb az egy vendégéjszakára jutó fajlagos költés
(bár a zöme nem a hagyományos turisztikai infrastruktúrában
realizálódik).

• A piac felosztása a vége felé tart, telítődik, sok országban
komoly központi támogatást kap a terület.
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• Motivátorok a gyógyturizmusban:
– ár (olcsóbb szolgáltatás),
– minőségi hiány pótlása (más technológia, komfort,
megbízhatóság, „nagy név” garanciája),
– hozzáférés
• mennyiségi hiány pótlása (várólista kerülése),
• szabályozási (szabályozatlansági) jogi könnyítés
(mesterséges megtermékenyítés, de pl.: őssejt ipar…).

• Típusok ennek megfelelően:
– ár-előny típusú szolgáltatók/országok,
– minőség-előny típusú szolgáltatók/országok,
– hiányt pótló szolgáltatásra alapozott szolgáltatók.
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• Magyarország (igaz, hogy rejtőzködően…) igen jó pozíciókkal
rendelkezik ezen a piacon:
– fogászatban (az NHS szakértői szerint is) Európában piacvezetők vagyunk,
– az esztétikai sebészetben is dobogósak vagyunk,
– a mozgásszervi betegségek kezelésében igen jó referenciáink vannak a
hagyományos gyógyfürdőkezelésektől a legmodernebb izületsebészeti
ellátásokig.

• Ma még az esetek kb. 80%-át és a bevétel közel felét az osztrák
határmenti (elsősorban) fogászati turizmus hozza.
• A bevételek másik jelentős részét az erre szakosodott utazásszervezőkön keresztül érkező egyesült királyságbeli, ír, francia, dán,
német és svájci páciensek adják.
• Egyelőre nem jelentős, de potenciáljában növekvő a közszolgáltatókhoz érkező betegek száma. Elsősorban a román, szerb, ukrán
betegek térítésköteles (azaz szabadáras) ellátásai a jellemzőek.
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2007-es adatok

Esetszám

Közfinanszírozású intézményekben államközi
elszámolású ellátás (‘E’ térítési kategória)
Közfinanszírozású intézményekben jelentett
térítésköteles ellátás (‘4’ térítési kategória)

624

Bevétel (mrd Ft)
0,15

2 929 jelentett

0,6-1,2

Fogászat

Kb. 180 000

32-50

Plasztikai sebészet/Szemészet/Szülészetnőgyógyászat

Nem ismert

4-5

Magánintézményekben térítésköteles ellátás

Az orvosi szolgáltatásokon alapuló
turizmus összesen
Gyógy- és wellness-szállók magyar vendégei

899 400 fő

16,2

Gyógy- és wellness-szállók külföldi vendégei

444 600 fő

13,6
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• Nemzetközileg ismert nagy egyéniségek: Semmelweis,
Szentgyörgyi stb. (A szakmai közvélemény ennél jóval több
nevet ismer: Politzertől, Fodor Józseftől Hültl Hüméren, Szondy
Lipóton át Bárány és Békésyig);
• Jelentős hagyományú háttéripar (kiemelten: gyógyszer);
• Igen jó a kutatási háttér az élettudományok területén a
genomikától az info-bionikáig számos más területet is említve;
• Az orvosképzés piacán ma Magyarország jelentős pozíciót
foglal el (több tízezer utazó nagykövet…);
• Kiemelkedő a gyógyvízkészletünk, és a gyógyvízre alapozott
rehabilitációban komoly hírünk és hagyományaink vannak;
• A Pető-módszer is egy ismert hungarikum;
• Mai jó történetek: Massa sikeres és híres gyógyítása.
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• A start-pozíciónk (régi és új hagyományaink,
adottságaink, országérdek) jó.
• A világtendenciák prosperitást ígérnek.
• Mindez nem jelent további automatikus növekedést
Magyarországon.
• Ehhez a gyógyturizmus mindkét ágában szemléletváltásra és sok-sok konzekvens munkára van
szükség.
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• Az unikális gyógyvízkészletünk:
– a világ jelentős részén ez (mint fogalom is) ismeretlen,
– a ráépülő szolgáltatások struktúrája, sokszínűsége,
célcsoport-orientáltsága, kommunikációja nem megfelelő,
ma már elmarad a fejlődő infrastruktúrától (a wellness világ
nemcsak eszközpark, hanem filozófia is).

• Az egészségügyi (orvosi) szolgáltatásoknál
– a fogászatot és az esztétikai sebészetet leszámítva nincs
megfelelő mennyiségű minőségi kínálat,
– nincs központilag támogatott és irányított marketing
tevékenység.
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Kiváló gyógyvízre
épült létesítmény

Gyógy- és termálvíz nélküli

létesítmény
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A gyógyvíz jelentősége, unikalitása ÖNMAGÁBAN (társuló
szolgáltatások nélkül) leértékelődik.
A megoldás:
• a gyógyfürdőket, gyógyszállókat, szakosodott gyógyintézeteket az
infrastruktúra és a kiszolgálás minőségében a wellness és
élményfürdők színvonalára kell felhozni,
• a wellness és élményfürdő fejlesztéseket koncentráltan, gyógyvízre
telepítve, komplex szolgáltatási rendszerben szabad támogatni,
• a gyógyvíz-alapú szolgáltatásokban növelni kell a medikális
szolgáltatások arányát, ahol lehet, az adott probléma teljes
vertikumát kell egy intézményben/térségben nyújtani,
• sokszínűbbé, személyre-szabottabbá, a spirituális tartalmakat is
felhasználóvá kell tenni a ráépülő szolgáltatásokat,
• a marketingben erősen kell használni a szakmai elemeket, a
gyógyvíz unikális jellegét, pontos terápiás spektrumát.
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Hatalmas perspektíva, hatalmas piac.
De...
– a mai piaci pozíciónk ár-előnyre alapozott,
– az olcsóság nem lehet tartós, stratégiai cél.
Ezért:
A stratégiai cél, hogy Magyarország az ár-előny
típusú szolgáltatás-csoportból a minőség-előny/
hiánypótló szolgáltatást nyújtó csoportba kerüljön
át.
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1. A természetes gyógytényezők (gyógyvíz) komplex
gyógytérségként menedzselve, a rekreációs
turizmustól a gyógytényező terápiás spektrumára
épített szakmai szolgáltatásokig integrálva.
2. Árelőny kihasználása a fejlett országok fizetős
szolgáltatásainál (fogászat, esztétikai sebészet).
3. Ellátási hiányok pótlása a fejlett országok felé
(várólistás területek megállapodásos vagy fizetős
megoldása).
4. Minőségi hiányok pótlása a déli és keleti szomszédok
+ Oroszország felé.
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• A hosszú távú fejlődés megalapozása: az egészségipar
központi, ország-prioritássá tétele.
• Az Egészségturisztikai Stratégiában az egészségturizmus
ágai között az egészséges arány helyreállítása, ennek
kapcsán ennek érvényesítése:
– a fejlesztési források elosztásában (pályázati kiírások),
– a kommunikációban, marketingben.

• Felkészülés a tematikus évre (lökés terápia):
– Az egészségügyi ágazat szakértőinek is segítenie kell a
felkészülést;
– Mindennek megalapozásához:
minőségtanúsítási rendszer elindítása.
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• Az egészségturizmus valóban az egyik kitörési pont
úgy a turizmus, mint az egészségügy számára.
• Magyarország jó adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy
Európa egyik egészségturisztikai központja legyen, de
ehhez szemléletváltásra és sok-sok konzekvens munkára
van szükség.
• Az egészségipar integrált „realizálója” a megújított
szemléletű egészségturizmus, melyben a zászlóshajó, a
„hungarikum” továbbra is a gyógyvíz, de ehhez egyre
több hozzáadott szolgáltatást kell társítani, és az önálló
orvosi szolgáltatások fejlesztését, promotálását is meg kell
oldani.
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