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A PTE egy innovációs lehetősége: a balneológia  

Elméleti szinten a víz természeti erőforráskénti értékelésének gondolata számos 

kérdést vethet fel. Itt eltekintünk az erkölcsi, etikai vagy filozófiai nézetek, isko-

lák ismertetésétől, figyelmünket a víz gyógyító eszközként történő felhasználá-

sára
1
 és az ennek érdekében szervezendő egyetemi oktatásra térünk ki. 

Magyarország rendkívül kedvező geotermikus adottsággal rendelkezik. A 

geotermikus energia az a hőmennyiség-többlet, amit a földtani képződmények a 

felszíni átlaghőmérséklethez viszonyított magasabb hőmérsékletük eredménye-

ként tárolnak. Magyarországon a geotermikus gradiens értéke átlagosan 5
o
C/100 

m, ami mintegy másfélszerese a világátlagnak. A felszínen kb. 11
o
C az éves 

középhőmérséklet, az említett geotermikus gradiens mellett 1 km mélységben 

60
o
C, 2 km mélységben 110

o
C a kőzetek hőmérséklete és az azokban elhelyez-

kedő vízé is. Ennek oka az, hogy a Pannon-medencében a földkéreg vékonyabb a 

világátlagnál (24-26 km vastag, mintegy 10-15 km-rel vékonyabb más területek-

hez képest) és így a forró földköpeny a felszínhez közelebb van. A mért hőáram-

értékek is másfélszeresei (38 mérés átlaga 90,4 mW/m
2
) az európai átlagnak (60 

mW/m
2
). A geotermikus gradiens a Dél-Dunántúlon és az Alföldön nagyobb, 

mint az országos átlag, a Kisalföldön és a hegyvidéki területeken pedig kisebb 

annál
2
. Az ország területének közel négyötöde alatt található hévíz, azaz a hazai 

előírás szerinti 30°C-nál magasabb hőmérsékletű forrás és kút. Az 2012-es ada-

tok szerint Magyarországon több mint 1370 termálkút, 248 elismert gyógyvíz, 

228 elismert ásványvíz, 1 természetes széndioxid-gázlelőhely, 5 minősített gyó-

gyiszap, 5 gyógybarlang, 39 gyógyfürdői minősítésű szolgáltató található
3
. A 

Magyar Turizmus Rt. még 2002-ben azt a célt tűzte ki, hogy öt éven belül az 

országba látogató idegenforgalom zöme az egészségturizmusra irányuljon, ha-

zánk a fürdők országa legyen az idelátogatók szemében. Ez a cél eddig csak 

részben teljesült. 

Az egyes vizek értékelésének kiindulási pontja a kardinális hasznosság alap-

elve, vagyis az, hogy bizonyos tulajdonság-összetételek nem helyettesíthetők 

                                                        
1
 Fogarassy Csaba, Neubauer Éva (2013) Vízérték és vízvagyonértékelés/ Water Value And 

Water Property Evaluation. Journal of Central European Green Innovation. 1. 53 -69. 
2
 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 2014. 

http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=72&lng=1-20140115. 
3
 Bender Tamás, Bálint Géza, Prohászka Zoltán, Géher Pál , Tefner Ildikó Katalin (2013) A 

balneológia helyzete Magyarországon. Bizonyítékok a magyar gyógyvizek hatékonyságáról 

Magyar Tudomány.2013. 11.  1307-1312. http://www.matud.iif.hu/2013/11/05.htm-0140112. 

http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=72&lng=1-20140115
file:///C:/Users/Feek/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FM23KK2Y/Magyar%20Tudomány.2013%2011
http://www.matud.iif.hu/2013/11/05.htm-0140112
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mással. Példa erre egy gyógyvíz gyógyászati értéke és energiája. Külön-külön 

mindkét tulajdonságot lehet ilyen-olyan költséggel helyettesíteni. Ez a két he-

lyettesített rész azonban nem nyújthat soha olyan hasznosságot, mint az eredeti 

gyógyvíz, mert az egész mindig több mint a részek összessége. Vegyük például a 

parádi gyógyvizet. A palackozott Parádi kénes gyógyvíz értékelése piaci alapon 

történik, viszont a parádi gyógyfürdő már a kardinális hasznosságot képviseli, 

mert nem helyettesíthető mással, mert még egy ugyanolyan nincs
4
. A víz mint 

erőforrás egyébként számos, de nem elégséges vizsgálat tárgya
5
. 

Az országos és területi turisztikai tervekben a hazai vízvagyon egészségügyi 

hasznosításával megfogalmazottak és a wellnes- meg gyógyfürdők terén elért 

egyes eredmények ellenére nem egy hiányt fedezhetünk fel. Ilyen a magyar ter-

málvízkincs orvosi hatásainak komplex vizsgálata és a mindennapi orvosi gya-

korlatban való megvalósítása. Nem mint a turisztika egy ágaként, hanem megha-

tározó rendező elvként. A hatékony egészségügyi hasznosítás hiányzó feltétele a 

balneológia, mint integrált tudomány kevéssé értékelt volta.  

A balneológia a gyógyforrások, gyógyvizek gyógyfürdői alkalmazásával és 

hatásaival foglalkozó tudomány, magyarul: gyógyfürdőtan. Ennek központba 

helyezésével más rendezési elv nyomán alakítható a tudományos szakfejlesztés. 

 

Balneológiai tevékenységkörök 

Vízgyógyászat – Baranya, Harkány 

A víz hatása az ókortól ismert, a gyógyító szerzetesek már az Árpád-házi kirá-

lyok alatt a kolostorok mellé fürdőházakat is építettek. Az első nyilvános fürdőt 

hazánkban 1007-ben I. István király létesítette a pécsváradi xenodochium me l-

                                                        
4 Fogarassy Csaba- Neubauer Éva (2013) 57. 
5 Pl. Marjainé Szerényi, Zsuzsanna (é.n.), I. Függelék A természeti erőforrások közgazdasági 

értékelésére szolgáló módszerek és alkalmazhatóságuk a Víz Keretirányelv végrehajtásában , 

in Víz Keretirányelv végrehajtásának elősegítése II. fázis. Zárójelentés. 14. Melléklet. Út -

mutató a közvetett hatások értékelésének lehetőségeiről. ÖKO Zrt. vezette Konzorcium, Bp. 

gyógyító víz 
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lett, négy ápolóval és hat fürdőszolgával. Az első magyar balneológiai könyv 

l549-ben Bázelben jelent meg, Hypomnemation de admirandis Hungariae Aquis 

(Rövid ismertetés Magyarország csodálatos vizeiről) címen, Werner György 

Sáros megyei várkapitány tollából. 

A Helytartótanács 1863-ban osztályozta fürdőinket, első osztályúnak minősí-

tette Balatonfüred, Bánk, Bártfa, Bazin, Bikszád, Buziás, Erdőbánya, Harkány, 

Karsehnbach, Lubló, Nagyvárad, Parád, Pöstyén, Szliács, Szinnye-Lipócz, 

Szobráncz, Tátrafüred, Tarcsa, Trencsén-Teplicz, Vihnye, Visk fürdőit és hat 

budai fürdőt. 

A balneológia a XIX. század végén került tudományos érdeklődés közép-

pontjába. 1882-ben a Magyar Királyi Orvosegyesület külön balneológiai szakb i-

zottságot hozott létre, még ugyanebben az évben önálló kongresszust tartottak a 

forrás- és fürdőtulajdonosok
6
. A Monarchia idején szerveződő fürdőkultúra je-

lentős gyógyító bázisokat hozott létre (fürdő- és ivókúrák), a fürdőorvosok szer-

vezete 1911-re több mint kétszáz főt számlált
7
. 

A külföldi tanulmányutak és saját tapasztalatok közreadása folyamatosan 

szép számú balneológiai irodalmat teremtett, de magának a tudománynak az 

oktatása nem valósult meg. A sokféle fürdő-képesítés, orvosi tapasztalat ellenére 

– mint Antall József megjegyezte – „A hagyományos orvoslás oktatása mellett 

kevés erő jutott a balneológia orvosi önálló ismeretei rendezésére”
8
 és a számos 

kezdeményezés (Kolozsvár, Debrecen, Budapest) ellenére a tudomány önálló 

egyetemi szakként történő bevezetésére nem került sor. 

Magyarországon balneológiai orvosi tevékenység 1882 óta folyamatos, a 

képzéssel kapcsolatban létező hiányokat több esetben taglalták
9
, de ma egyetlen 

hazai egyetemen vagy főiskolán sincs önálló balneológia alap- vagy mesterszak. 

Ennek következtében – e tudomány egészségügyi értéke, deklarált fontossága 

ellenére – érvényesülése/érvényesítése elmarad a profitorientált idegenforgalom, 

turisztika mögött. 

                                                        
6 Fluck István A hazai balneológia korai szervezeti keretei (1882–1938). 

http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-04/data/pdf/2602a.pdf-20140114. 
7
 Gömör Béla (2006) A magyar balneológia aranykora. Az egyesület első ötven éve. Buda-

pest.GMR Reklámügynökség Bt.  
8
 Antall József, Buzinkay Géza, R. Harkó Viola, Vida Tivadar (1971) A magyar balneológia 

irodalmának kezdetei és törekvések egyetemi oktatására. Országos Reuma és Fizioterápiás 

Intézet. Jubileumi Évkönyv. 1951–1971. Budapest. ORFI. 370–378. 

http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-

05/pdf/4.19.3/antall_buzinkay_harko_vida_balneologia.pdf 
9
 Pl. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága 

megbízásából az Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia (2007). Aquaprofit Műszaki, 

Tanácsadási és Befektetési Rt. Budapest, 2007. május 30. Néhány fejezet: 3.7. Az egészség-

turizmus környezete. 41, 3.7.1. Politikai, jogi környezet 42, 3.7.2. Társadalmi környezet 43, 

.7.3. Gazdasági környezet 43, 3.8. Az egészségturizmushoz kapcsolódó szakágazatok helyze-

te 44, 3.8.1. Egészségügy 45, 3.8.2. Területfejlesztés 45, 3.8.3. Környezetvédelem, 46, 3.8.4. 

Energiagazdálkodás 48, 3.8.5. Közlekedés 50, 3.8.6. Oktatás 50-51, SWOT-analízis 52-53. 

http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-04/data/pdf/2602a.pdf
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Holott a balneológia az a rendszer, amelyre és amelyben valamennyi az 

egészséget szolgáló tudás integrálódik. Balneológiát pl. Pécsett azok a hallgatók 

tanulnak, akik rekreáció mesterszakosok (vö. az igen alapos, lényegre törő tema-

tikát a dr. habil. Wilhelm Márta egyetemi docens, PTE TTK Testnevelés- és 

Sporttudományi Intézetétől)
10

. A turisztika gazdasági ágában jeleníti meg francia 

üzleti kiállítások sora a balneológiát
11

, holott a témát bemutató történeti vissza-

tekintés
12

 és számos intézeti és kórházi közlemény a vízgyógyászatot kiemelt 

helyen kezeli. Megemlítjük, hogy az egészségügyi hatékonysággal foglalkozó 

medikometria eljárást a francia Nemzeti Orvosi Akadémia (L'Académie 

Nationale de Médecine) 1992-ben fogadta el és a balneológiát illetően is kapcso-

latot teremtettek az eljárással. A medikometria olyan statisztikai, matematikai 

módszerek alkalmazása, amelyekkel tesztelik az egészségügy térbeli szabálysze-

rűségeit, figyelembe véve az egészségügy valamennyi szereplőjének szempontja-

it, átfogó és térbeli hatékonyságra törekedve
13

. Nincs módunk több adat, ismeret 

felsorolására, de pl. a németországi balneológiai közlemények sokasága mellett 

egy 2010-ben alapított új könyvtár is jelzi a balneológia állandó helyét az orvos- 

és egészségtudomány meg a turisztika körében
14

. 

A Miskolci Egyetem Virtuális Egészségturisztikai Kutatási Központjában az 

egészségturisztikai kutatások szervezeti hátterét ME karai (a Műszaki Földtudo-

mányi-, a Gazdaságtudományi- és az Egészségügyi Kar) szellemi bázisán terem-

tették meg. Célprogramjukban a balneológiát mint eszközt jelölik
15

. A Veszpré-

mi Egyetem idegenforgalmi szakmenedzser képzése a gyógyturizmusra és a 

nemzeti parkok turizmusára koncentrál, de a gazdag egészségügyi turisztikai 

képzéskínálat többségében a balneológia nem szerepel. Örvendetes a PTE AOK és 

általában a PTE ilyen irányú tevékenysége, amely a balneológia hátterét jelenti. 

                                                        
 10 A PTE. gazdag tanulmányi kínálatában a sporttudományok 

(mesterkepzesi_szakok_kkk_110105.pdf. rekreáció, rekreációszervezés és egészségfejlesztés 

http://www.pte.hu/index.php?module1=catalogue&module2=newsflash&module3=smarties&

module4=quick_links&act=lst&pageID=13&print=) képzési és kimeneti követelményei kere-

tében szerepel a balneológia is, az egészségmegőrzés-rehabilitáció szakirányban,  

http://tesi.ttk.pte.hu/oktatas/kepzesek/0303_msc_rek.htm-20140114., 
11

 A látványos francia idegenforgalmi/szabadidős bemutatókon  a balneológia eddig (Lyon, 

Marseille,Párizs) rendre az üzleti szektorban szerepel (Trade shop France 2014),  

http://www.expodatabase.com/international-trade-shows/building-constuction-real-

estate/balneology-sports-facilities-swimming-pools/france/2014/ -1014011. 
12

 Delorer, Milhaud (1954) The Evolution of Social Balneology in France Since the 1st Inte r-

national Congress of 1947. Rhumatologie. 1954 Mar-Apr. 2. 39-40. 
13

 Bailly, A.—Widmer, G. (1997) Une nouvelle approche pour la planification hospitaliére: la 

conception médicométrique. Rue d'Economie Régionale et Urbaine, 5. 817 -827.  
14

 Balneologische Bibliothek. Institut für kurmedizinische Forschung in Bad Wildungen.  

http://www.wlz-fz.de/Lokales/Waldeck/Wildunger-Zeitung/Neue-Chance-fuer-

kurmedizinische-Forschung. 
15 A Miskolci Egyetem Virtuális Egészségturisztikai Kutatási Központjának Fenntarthatósági 

Terve. 2009. Baross Gábor program Miskolc. 

http://www.pte.hu/index.php?p=catalogue&act=download&file=1&id=699
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.pte.hu/index.php?module1=catalogue&module2=newsflash&module3=smarties&module4=quick_links&act=lst&pageID=13&print
http://www.pte.hu/index.php?module1=catalogue&module2=newsflash&module3=smarties&module4=quick_links&act=lst&pageID=13&print
http://www.expodatabase.com/international-trade-shows/building-constuction-real-estate/balneology-sports-facilities-swimming-pools/france/2014/
http://www.expodatabase.com/international-trade-shows/building-constuction-real-estate/balneology-sports-facilities-swimming-pools/france/2014/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13186632
http://www.wlz-fz.de/Lokales/Waldeck/Wildunger-Zeitung/Neue-Chance-fuer-kurmedizinische-Forschung
http://www.wlz-fz.de/Lokales/Waldeck/Wildunger-Zeitung/Neue-Chance-fuer-kurmedizinische-Forschung
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Stratégia és balneológia 

A dél-dunántúli fejlesztési programokban, a fürdőhelyek különböző terveiben, a 

Pécsi Tudományegyetem stratégiai programjaiban, az egyes karok  terveiben is 

több helyt szerepel a turizmus, gyógyturizmus, az egészségipar lehetőségeinek 

jobb kihasználása, feltételei megteremtése. Ebben a 2014. év jelentős fordulatot 

hozott, folyik a harkányi balneológiai épület bővítése
16

, ezzel az intézményi 

bázisnövekedés további iránya nyílik meg. Húzóágazat lehetne a balneoterápia – 

fogalmazta meg dr. Bender Tamás
17

, ehhez lenne szükséges PTE egyetemi prog-

ramként a balneológia szak létesítése és a baranyai adottságra koncentrálva, 

modellértékű rendszer létrehozása. 

Azok a megfogalmazások, melyek a Dél-Dunántúl turizmusfejlesztésére vo-

natkoznak, a turizmust a terület- és a vidékfejlesztés egyik eszközének, az élet-

minőség javításának a rekreációs funkción keresztül történő gazdagodása eszkö-

zeként értelmezik. Ez a felfogás tükröződik a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stra-

tégiában, valamint az Országos Területfejlesztési Koncepcióban és annak a rég i-

ónkra vonatkozó Operatív Programjában. Ez utóbbi a régió jövőképét egy „ott-

honos, természet- és emberközeli régió víziójaként rajzolja meg, ahol íze van az 

életnek”
18

. A Regionális Innovációs Stratégia (2004) jövőképében fontos elem-

ként jelent meg az egészségturisztikai és a kulturális iparon alapuló turisztikai 

szolgáltatás-fejlesztés, melynek alapjául a régió adottságai, belső erőforrásai 

szolgálnak. 

A régióval foglalkozó országos és regionális programok víziói prioritásként 

fogalmazzák meg a turisztikai szektor szerepét és fejlesztési lehetőségeit. A 

dokumentációk turisztikai szaknyelvre lefordítható tanulságai úgy fogalmazha-

tók meg, hogy a turizmus töltse be gazdaságfejlesztő funkciói mellett a terület - 

és vidékfejlesztésre, valamint az életminőség-javítására gyakorolt hatását. E 

funkcióknak csak komplex módon, a külső környezetével és a belső szakmai 

kapcsolatrendszerével integráltan képes megfelelni. 

A vízgyógyászat 

A víz, mint a gyógyító rendszer alapja rendelkezésre áll (1. táblázat). Számos a 

gyógyhelyeket értékelő megállapítás született. Az erre építhető programok isme-

retében a vízkultúra, a balneológia meghatározó, integráló jellege nyilvánvaló, 

önálló szakként a fürdőkultúra emberi erőforrás tudásának feltétele. Elfogadva 

egy korábbi felosztást, a balneológia rendszertani alapvetése orientáló a tudás-

csoportokra. 

                                                        
16 A balneológiai épület bővítése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház NKft. A 

„Harkányi gyógyvíz - Egészséget adó és megőrző őselem" című projekt keretében történik.  

https://www.grabarics.hu/hirek/elindult_harkanyban_a_balneologiai_epule-20140111. 
17

 LAM (Lege Artis Medicin). 2006.16. 4. A balneológia tudományos alapjairól. 
18

 A Dél-Dunántúli Turisztikai Régió turizmusfejlesztési stratégiája. 

http://www.kormany.hu/download/5/8e/20000/Del-Dunantul.pdf.48.  

https://www.grabarics.hu/hirek/elindult_harkanyban_a_balneologiai_epule-20140111
http://www.kormany.hu/download/5/8e/20000/Del-Dunantul.pdf.
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1.táblázat: Gyógytényezős települések a Dél-Dunántúlon 

Dél-Dunántúl gyógytényezővel rendelkező települései 
Nemzetközi jelentősé-

gű gyógytényezővel 

rendelkező település 

Országos és regionális jelen-

tőségű gyógytényezővel ren-

delkező települések 
Helyi jelentőségű gyógytényezővel 

rendelkező települések 
Harkány Barcs, Csokonyavisonta, 

Dombóvár-Gunaras, Hőgyész, 

Igal, Kaposvár, Marcali, Na-

gyatád, Sellye, Sikonda 

Babócsa, Bóly, Buzsák, Csurgó, 

Hidas, Magyarhertelend, Nagyba-

jom, Simontornya, Szekszárd, 

Szentlőrinc, Szigetvár, Tamási, 

Tarany, Tengelic, Újpetre 
 

Így, a „gyógyító víz” ismeretkör a víz összetételéből adott hatásmecha-

nizmusra alapozott orvosi eljárások rendszerét tartalmazza. A gyógyítás ebben 

veszi igénybe a legújabb eredményeket, mivel csak itt juthat a föld méhéből 

előtörő gyógyvízhez eredeti állapotában (vízforgatás nélkül). A folyamatban a 

prevenció, a folyamatos gyógykezelés és a rehabilitáció valósítható meg. 

A „regeneráló víz” a prevenció és a rehabilitáció folyamatára utal, amelyben 

a célorientált eljárások mellett nyugalmat ígérő fürdőhelyek találhatóak,  ahol 

egyszerűbb és széles skálájú wellness-szolgáltatások szerveződnek. 

A „egészség és víz” körben a kormánypolitika általános egészségtudatosítási 

rendszerének megfelelően az egészségmegőrzés és a fürdőzési kultúra tudatosí-

tását a víz által nyújtott (természeti és épített) szórakoztatási lehetőségek és az 

egészséges életmódra nevelés összekapcsolásával valósítjuk meg. Lehetőség van 

a prevenciós és rehabilitációs eljárásokra. 

A balneológiai képzés 

A termálvíz felhasználásával folytatott orvosi eljárások, a balneológia és balneoterá-

piás kezelések ismertek és elterjedtek Magyarországon. A hazai, évtizedes balneoló-

giai tevékenység a pécsi-harkányi intézménnyel új lendületet kaphat. Bár elsősorban 

az angolszász országokban sokan még ma is kételyeiket hangoztatják az eredmények 

tudományos megalapozottságával kapcsolatban, szükséges erősíteni a tudomány 

marketingjét, az eredményeket pedig publikálni. Új hátteret ad ehhez a Budapesten 

nemrég megalakult Nemzetközi Balneológiai Kutató Központ
19

. 

Ahhoz, hogy a természeti adottságokat az eddiginél hatékonyabban lehessen 

kihasználni, elkerülhetetlen a képzés újjáalkotása. Egyik feltétel a balneológia-

oktatás egyetemi bevezetése. Míg Romániában tantárgyként tanítják, Magyaror-

szágon még az egyetemi tankönyvek is kevéssé említik a tudományterületet. A 

hazai orvosok jellemzően reumatológusként, nőgyógyászként, bőrgyógyászként, 

                                                        
19

 A Nemzetközi Balneológiai Kutatóközpont (NBK) létrehozásával új szervező erő jelent 

meg a hazai szakmai-tudományos és társadalmi-politikai erőtérben. A magyar magánszemé-

lyek által alapított független SME (kis-középvállakozás), amely a nemzetközi tudóstársada-

lom legprogresszívebb erőit nyerte meg együttműködésre  („Scientific Board”), vö. MTA - 

Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzetközi Balneológiai Kutató Központ. 

http://mta.hu/tudomany_hirei/uj-fejezet-a-magyarorszagi-balneologiai-kutatasokban-126885/ 

és htp://www.medicalonline.hu/tudomany/cikk/uj_balneologiai_szervezet-20140114 

http://mta.hu/
http://mta.hu/
http://mta.hu/tudomany_hirei/uj-fejezet-a-magyarorszagi-balneologiai-kutatasokban-126885/
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kardiológusként vagy például urológusként ismerkednek meg a termálvizes terá-

piákkal, illetve a turisztikai szakágak valamelyikén találkoznak a balneológiával. 

Előrelépés, hogy a PTE-n és a SZE-n balneológia választható kreditpontos tan-

tárgy, a doktori iskolákban többen választják témául a balneológia valamely 

területét. 

A balneológia elsősorban az egészségügyhöz, másfelől a turizmushoz kap-

csolódik. A turisztikai szakirányok sok esetben divatirányzatokat követnek, így 

miközben egyes területeken túlképzés figyelhető meg, addig a piac új igényeire 

épülő szakképzés sok esetben hiányzik. Ilyen a balneológia, melyben olyan tudás 

érvényesítendő, ahol az egyes egyének egészségi állapotához kötődő vízgyógyá-

szati programok lebonyolítása magas szinten biztosítható. Az egészség- és minő-

ségorientált ellátandók igényeinek kielégítéséhez ezért olyan emberi erőforrás 

háttér szükséges, amely az adott területen magasan képzett, nyelveket beszélő, 

személyiségében is megfelelő állományt alkot. 

Az oktatás/ képzés fő tendenciái: 

− a vízadottságoknak megfelelő gyógyászati rendszer kialakítása,  

− a balneológiai szakmai képességek meghatározó érvényesítése, 

− a balneológia akkreditált moduljaiból alulról felfelé építkező, egymásra 

épülő rendszerek alakulnak ki, 

− a személyiségfejlesztés, az orvosi-egészségügyi szolgáltatási etika és mi-

nőségbiztosítás, 

− természetes a nyelvtudás, 

− és az informatika felhasználói szintű ismerete – hogy csak ezeket említsük. 

A meglehetősen szerteágazó egészségturizmus oktatásáról vázlatosan elmond-

ható, hogy az önálló képzés szükségességét tagadó időszakot az egészségturizmus 

és oktatás divatja váltotta fel. A különféle területeken működő intézmények és 

karok több szakiránya vesz fel az egészségturizmushoz besorolható  jelzőt, ami-

vel a szak piaci versenyképessége nő. Eddig a képzések főként a gazdasági, tes t-

nevelési meg sportirányultságú oktatási intézményekben jelentek meg. 

Azok a perspektívák amelyek a vízkultúrához kapcsolódnak és a magyar ta-

pasztalatokra is számítanak
20

, méginkább indokolják az egyetemi szintű balneo-

lógia szak létesítését. A PTE szellemi és intézményi bázisa megalkotója lehet a 

balneológia-szaknak, megerősítve a hazai gyógyítást, példát nyújtva a külföld 

számára egyben európai szintű modellt alkotva a harkányi gyógyító bázisra építve. 
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 Balneológiai együttműködés Csungkinggal. 2013. július 08. A 16 európai és számos kínai 

önkormányzat találkozóján (2013. július 2-3. ) a magyar delegáció az előzetes egyeztetések 

alapján balneológiai együttműködést helyezett kilátásba - közölte a Nemzetgazdasági Minisz-

térium. A kínaiak bár gyógyászatukról világhíresek, a vizek egészséget megőrző és javító 

felhasználása még fejlesztésre vár. Népegészségügyi szempontból fontosnak látják a kínaiak, 

hogy megismerjék a gyógyvizes terápiákat, azok egészségügyi rendszerbe kapcsolását és a 

vízhez kapcsolódó rekreációs szolgáltatásokat. www.turizmusonline.hu  


