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Történelmi fürdővárosok Európában
„Nincs még egy főváros a világon, ahol annyi működő, 

történelmi fürdő lenne, mint Budapesten.”

A  víz civilizációnk hajnala óta a 
kultúra szerves része, melyet sok he-
lyen ma is kultikus tisztelettel öveznek. 
Az európai fürdőkultúrában egyszerre 
nyilvánul meg a tisztaság és az egész-
ség utáni vágy, valamint az ősi közeg-
be való visszatérés misztikus élménye. 
Európa-szerte számos településen fa-
kad termálvíz, a  fürdőzés üdítő élmé-
nyét kínálva az ott élők és a látogatók 
számára. Talán nem véletlen, hogy az 
egyik legnagyobb Európai Kulturális 
Útvonal is a fürdővárosokat öleli fel. 
Az útvonal gazdájának, az Európai 
Történelmi Fürdővárosok Szövetsé-
gének (European Historic Th ermal 
Towns Association – EHTTA) magyar 
tagja is van: a Budapest Gyógyfürdői 
és Hévizei Zrt. A  vállalat marketing 
igazgatójával, Czinege Szilviával be-
szélgettünk a határainkon átívelő, va-
lamint a határainkon belüli – részben 
kulturális – együttműködésekről.

Szabó Judit Nikoletta: Milyen elő-
nyökkel jár, és mikortól datálódik Bu-
dapest tagsága az EHTTA nemzetközi 
szövetségben?

Czinege Szilvia: Budapest a 2010. 
év végével csatlakozott az Európai 
Történelmi Fürdővárosok Szövetsé-
géhez: a csatlakozási folyamat persze 
már hamarabb megkezdődött. Buda-
pest Főváros Önkormányzata a Bu-
dapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt-t 
bízta meg, hogy képviselje Budapes-

tet a szövetségben, melynek olyan 
híres fürdővárosok a tagjai, mint 
Baden-Baden, Karlovy Vary, vagy az 
olasz Montecattini Terme. Össze-
sen 11 ország 28 fürdővárosa alkotja 
a szövetséget. A  szervezet működ-
tetésének oroszlánrészét az olasz és 
francia kollégák végzik, a  szervezési 
költségeket – tagdíjakból fedezik. Két 
éve működik a szövetségen belül két 
munkacsoport is, az egyik turisztikai 
marketinggel, a  másik pedig kutatá-
sokkal foglalkozik. Bár a szervezet 
anyagi forrásai nem tesznek lehetővé 
igazán kiterjedt marketingtevékeny-
séget, azért megjelent egy nemzetközi 
kiadvány, mely az összes, a szövetség-
ben részt vevő fürdővárost bemutat-
ja. Emellett online kommunikáció 

– honlap, Facebook – is támogatja a 
fürdővárosok népszerűsítését.

A  szervezet tulajdonképpeni cél-
ja, hogy a partnerhálózaton keresztül 
hasznos, speciálisan fürdővárosokat 
érintő információkat juttassanak el 
a tagoknak. A  sikeresebb közös kez-
deményezések között szerepel a Víz 
Világnapjához kapcsolódó programok 
összegyűjtése egy honlapra, vala-
mint az Európai Kulturális Tanáccsal 
együttműködésben megvalósuló Café 
d’Europe programsorozat. A program 
keretében fürdővárosok ismertetik 
meg szakmai és nagyközönség előtt 
a település fürdőkultúráját szakmai, 
valamint kulturális programokon ke-

resztül. A  programsorozat legutóbbi 
állomása a törökországi Bursa volt, 
ők a selyemútról szóló kiállítással és 
a török kultúrát bemutató ismeretter-
jesztő rendezvénnyel kísérték a fürdő-
történeti napokat. Baden-Badenben a 
Cafe d’Europe alkalmából operaelő-
adásokkal emlékeztek meg a fürdővá-
rosban a századfordulón – az 1900-as 
évek körül – folyó pezsgő kulturális- 
és kaszinóéletről.

Az ilyen kezdeményezések a für-
dőkultúrát kötik össze valamilyen 
másik kulturális ágazattal. Budapest 
viszont e tekintetben nagyon speci-
ális helyzetben van, hiszen a főváros 
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egy pezsgő kulturális élettel rendel-
kező, lüktető metropolisz. Nincs még 
egy ilyen főváros a világon, ahol eny-
nyi működő történelmi fürdő lenne! 
A  fürdőszövetségben Budapesten 
kívül nem is szerepel másik főváros, 
a  történelmi fürdővárosok Európá-
ban klasszikus „vidéki” fürdővárosok, 
ahol egyszerűen minden a fürdőről 
szól: a  szálláshelyek, a  gasztronómia, 
a  programok, mind a fürdőzni kívá-
nók igényeit szolgálják ki. Az is jel-
lemző, hogy a fürdővárosokban a tör-
ténelmi fürdő maga tulajdonképpen 
egy múzeum, a látogatók pedig a köré 
felhúzott modern fürdőkben kapcso-
lódhatnak ki.

Sz. J. N.: Hogyan kapcsolódik egy-
máshoz turizmus, kultúra és fürdő-
kultúra Budapesten?

Cz. Sz.: Budapestet fürdőkultúra 
szempontjából a működő történelmi 
fürdői teszik különlegessé. A  Gel-
lért, a  Lukács és a Széchenyi fürdő 
műemlék jellegű, a Rudas és a Király 
fürdő pedig emellett még speciálisan 
törökfürdő is. Ugyanakkor a történel-
mi fürdőinkhez nincsenek szállások 
hozzáépítve, ezért nem kifejezetten 
az egészségturisztikai piacon va-
gyunk jelen nemzetközi viszonylat-
ban. A  budapesti fürdőzés a külföldi 
piacon szabadidős tevékenységként, 
rekreációként jelenik meg. A magyar 
turizmus 70%-a Budapestre irányul: 
jellemzően a „city break” gyakorlatát 
követik az ide látogatók, az átlagosan 
eltöltött vendégéjszakák száma 2,4. 
Ebben a rövid időszakban a turistának 
arra van ideje, hogy egyszer ellátogas-
son – mondjuk – a Széchenyibe vagy 

a Gellértbe, emellett tesz egy város-
néző túrát, meglátogat pár kulturális 
intézményt – múzeumot, koncertter-
met például. A Cafe d’Europe inkább 
azokról a fürdővárosokról szól, ahol 
a fürdő látogatottságát ténylegesen 
emelni tudja a plusz szolgáltatásként 
biztosított kulturális program.

Az EHTTA aktív tagjai között 
vannak fürdővárosok, de – mint a 
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 

– fürdőt üzemeltető vállalatok is; mi 
úgynevezett támogató szervezetként 
vagyunk jelen. Az EHTTA tagságába 
folyamatos a felvétel, idén hat új für-
dőváros csatlakozott. Az Európai Kul-
turális Útvonalnak egyelőre az elő-
készítésével foglalkoznak csak, bár a 
Cafe d’Europe részben már kapcsoló-
dik hozzá. Az európai fürdőszövetség 

konferenciájának a római fürdőkultú-
ra a fő témája, és ennek kapcsán pá-
lyázat útján létrehoztak egy „Rómaiak 
lábnyomában” című kezdeményezést. 
Ez a projekt a történelmi emlékek fel-
kutatásáról szól, szálláshelyek megje-
lenítésével.

Sz. J. N.: Milyen potenciálok lenné-
nek egy ilyen európai úthoz való csat-
lakozásban ideális esetben?

Cz. Sz.: Szögezzük le: csatlakozni 
jó. Tehát bármi, ami a jó hírnevünket 
országhatáron túlra viszi, az pozitív 
dolog. Személy szerint az Európai 
Fürdővárosok Szövetségénél még 
annak a potenciálnak a kihasználá-
sát nem érzékelem, amit a résztve-
vő szervezetek, s  a kapcsolódó helyi 
szolgáltatások kommunikációja je-
lentene. Egy utazó csak azért nem fog 
elindulni, mert megtudja, hogy adott 
településen római emlékeket talál, ha 
azonban olyan komplex csomagaján-
latokkal találkozik, aminek – szállás, 
utazás, wellness-szolgáltatások és 
gasztronómia mellett – része a törté-
nelmi séta, akkor a település hívogató 
úti céllá válhat. A  turista pontosan 
szeretné tudni, mivel és mennyiért 
utazhat a településre, ott milyen szál-
lások és szolgáltatások várják, milyen 
programokkal kapcsolódhat ki. E  té-
ren csomagajánlatok összeállításával 
és népszerűsítésével lehet továbblép-
ni, amiben a közösségi médiának és 
általában az internetnek is nagy sze-
repe lehet.
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A  szövetség fürdővárosaiban egé-
szen különböző fürdőkultúrák ala-
kultak ki, ez nehezíti a közös kom-
munikációt is. Karlovy Vary, ahol 
nincs nagy fürdő, például régióként 
csatlakozott a szövetséghez. Karlovy 
Varyban ivócsarnok van, a  gyógyvíz 
magukba a szállodákba van bevezetve, 
ezekben lehet igénybe venni gyógy- és 
wellness-szolgáltatásokat. Ám annak 
ellenére, hogy cseppet sem homogén 
szerkezetű egyesületről beszélünk, az 
alapcélja mindenképpen pozitív: kö-
zösen szeretnénk minél több ember-
hez eljuttatni, hogy milyen gyönyörű-
séges helyeken lehet felüdülni, és mi-
lyen jó gyógyvizek találhatóak Euró-
pában. Nagyon büszkék vagyunk arra, 
hogy a világ „termálhatalmai” között 
az öt legnagyobb termál kinccsel ren-
delkezők között van Magyarország. 
Tegyük hozzá: ebben az ötben Izland 
is szerepel, ahol vulkanikus eredetű 
víz tör fel, ami viszont nem gyógyvíz 

– ha így vesszük, hazánk a világ negye-
dik termál-nagyhatalma.

Hogy a marketing promóciónak 
eladásösztönző hatása is legyen, a  kö-
zelmúltban együttműködési és stra-
tégiai terveket alakított ki az Európai 
Történelmi Fürdővárosok Szövetsége. 
Ennek keretében kutatásokat tervez, 

hiszen meg kéne ismernünk minden 
országnak a fürdőközönségét. A  saj-
tót havonta-kéthavonta tájékoztatja a 
szövetség az aktualitásokról: legutóbb 
arról adhattak hírt, hogy a szervezet 
vezetői az Európai Tanáccsal egyeztet-
tek a jövőre vonatkozó lehetőségekről. 
Tervezik egy blogger túra szervezését 
is, amelynek keretében kevésbé felka-
pott fürdőhelyeken népszerű utazási 
blogok szerzőit látják vendégül, hogy 
nagyobb nyilvánosságot kapjanak.

Sz. J. N.: Ez Magyarországot is 
érinti?

Cz. Sz.: Nem. Egyrészt, a  fürdők 
és a szállások egymástól függetle-
nül működnek, másrészt szerencsés 
helyzetben vagyunk, mert már így is 
napi szinten érkeznek megkeresések, 
főleg a Széchenyi, a  Szt. Gellért és a 
Rudas fürdő kapcsán. Ettől függetle-
nül a bloggertúra előremutató dolog 
a szövetség tagjai számára. A későbbi 
cél egy olyan turistakártya bevezetése, 
amivel a szövetség bármelyik fürdőjé-
nek szolgáltatásait kedvezményesen 
lehetne igénybe venni. Ezt akár egy 
pecsétgyűjtő nyereményjátékra is fel 
lehetne fűzni.

Sz. J. N.: Budapesten milyen – kul-
turális vonatkozású – csomagajánla-
tokkal teszik vonzóvá a fürdőkultúrát?

Cz. Sz.: A  legfontosabb csomag-
ajánlatot a Budapest Kártya jelenti, 
amivel a múzeumok, kulturális in-
tézmények mellett a fürdőket is ked-
vezményesen lehet látogatni. Emellett 
a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei 
Zrt.-nek nagyon jó együttműködé-
sei vannak sok kulturális egyesülettel. 
A Széchenyiben például állandó kiállí-
tás működik, a Gellért aulájában idő-
szaki tárlatok láthatók, advent idején 
pedig kamarazenekar zenél a fürdő 
előcsarnokában. Számtalan külön-
leges kulturális eseménynek is teret 
adunk: a  bábszínházak világnapján 
a Széchenyi fürdő kültéri medencé-
jében volt bábelőadás, egy holland 
ifj úsági zenekar pedig egyenesen a 
termálvízből vonult fel nyáron a lelá-
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tóra, hogy ott 150 kürt harsanjon fel. 
A  Liszt Év keretében a Művészetek 
Palotája, a  Zeneakadémia és az Ope-
raház közös kezdeményezésére meg-
valósult Liszt túrához is csatlakoz-
tunk. Bár folyamatosan a piacon lévő 
csomagajánlat nincsen, de rendszere-
sen együttműködünk kulturális szer-
vezetekkel: a  Tavaszi Fesztivál vagy 
a Sziget Fesztivál alatt például. Nem 
is lehet másképp, hiszen a fürdőkul-
túra és kultúra nagyon jól kiegészíti 
egymást, ha az ember feltöltődésre 
vágyik.

Sz. J. N.: Miben látja a kitörési 
pontokat a magyar fürdőkultúra jobb 
népszerűsítésére?

Cz. Sz.: A  fürdőkultúra a turiz-
musban húzóágazat, de ez nem volt 
mindig így: bár a 19. században és 
a 20. század elején aranykorát élte, 
a  világháború után sajnos a fürdő-
fejlesztések is háttérbe szorultak. 
A  Széchenyi-terv következtében újra 
felfedezték a gyógyvizeinket, és új 
erőre kapott az egészségturizmus 
újrastrukturálása. Bár a Budapest 
Gyógyfürdővizei Zrt. nem az egész-
ségturisztikai piacon vesz részt, de 
ettől függetlenül a balneológia1 felleg-
vára hazánkban Budapest. A  magyar 
emberek azonban leszoktak a fürdő-
be járásról, ezért a marketingkommu-
nikáció egy része évek óta arról szól, 

1 A  balneológia a gyógyforrásoknak, 
gyógyvizeknek a gyógyfürdői alkal-
mazásával és hatásaival foglalkozó 
tudomány, magyarul gyógyfürdőtan.

hogy ezt a folyamatot visszafordítsuk. 
A magyar pénztárcának bizony drága 
volt egy-egy fürdőbelépő megvásárlá-
sa, ezért is vezettük be a Zsigmondi 
klubkártyát, ami elsősorban a hazai 
közönségnek ad nagy kedvezménye-
ket. Külföldön viszont a magyar tu-
risztikai attrakciókról szólva a „top 
3” látnivalók között van valamelyik 
nagy fürdőnk, és ennek megfelelően a 
Széchenyiben és a Gellért fürdőben is, 
a napijegyet vásárolók 90%-a külföldi 

turista. Külföldön a magyar fürdőkul-
túráról kialakult kép nagyon pozitív, 
és mindez egy tudatosan épített kom-
munikációnak köszönhető.

A  magyar fürdőkultúra azonban 
nem létezhet magyarok nélkül: a kül-
földi turista számára óriási élmény 
látni a sakkozó törzsvendégeket a 
gőzölgő vízben. Az a célunk, hogy a 
magyarok közül mind többen újra 
felfedezzék a fürdőkultúrát: a  gyógy-
fürdőt a közhiedelemmel ellentétben 
nem akkor kell alkalmazni, amikor 
már itt is fáj, meg ott is fáj. Már akár 
20 éves kortól, prevenció jelleggel 
kellene gyógyfürdőbe járni, hiszen 
már ilyen fi atal korban is előfordul-
nak kopások, ízületi rándulások a 
vázrendszerben. A  fi atalok felé azt 
az üzenetet szeretnénk átadni, hogy 
fürdőbe járni trendi, és a fürdő remek 
találkozópont számukra is. Tévhit, 
hogy a fürdőket csak a nyugdíjasok 
látogatnák. Ha most elmenne a Szé-
chenyibe, megdöbbenne, hogy hány 
fi atal fürdőzik benne! Budapest fi ata-
los és trendi helynek számít a rom-
kocsmáival és a partiélettel. Nálunk is 
szinte minden szombaton ún. Sparty 
van este fél tizenegytől hajnal háro-
mig. Ugyanakkor a magas kultúrára 
fogékony közönséget sem szeretnénk 
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elveszíteni, így folyamatosan keres-
sük az egyensúlyt. Ennek érdekében 
a Magyar Turizmus Zrt.-vel és a 
BFTK-val (Budapesti Fesztivál- és Tu-
risztikai Központ) stratégiai szinten 
működünk együtt annak érdekében, 
hogy Budapest a fürdők városaként is 
tudatosuljon a hazai és a külföldi láto-
gatók fejében.

Budapestet fürdők szempontjából 
a többi fürdőváros közül a gyönyö-
rű épített öröksége emeli ki, máshol 
a természeti környezet csodálatos. 
Mégsem szeretnék lózungokat mon-
dani, mert a magyar vendégek szá-
mára az ár a leginkább meghatározó. 
Pontosan tudják, milyen csoda van a 
közelükben: készítettünk egy felmé-
rést a fürdők ismertségéről és látoga-
tottságáról a potenciális hazai célkö-
zönség körében, és azt kell mondjam, 
hogy nem volt olyan fürdő vagy olyan 
strand, amit ne ismertek volna, mégis 
nagyon sokan vannak, akik még éle-
tükben nem voltak a Széchenyiben 
vagy a Gellértben.

Sz. J. N.: Mi ebből a tanulság?
Cz. Sz.: Beszélni kell róla. Aztán 

még többet beszélni. Rá kell mutat-
ni a prevenció fontosságára, és arra, 
hogy érdemes kihasználni Budapest 
végtelenül szerencsés adottságait. 
Gyógyfürdőzéssel remekül el lehet 
odázni azt az időszakot, amikor már 
gyógyszeres kezelésre van szükség, és 

kemikáliákra költünk tenger pénzt. 
Nagyon keveset beszéltünk az elmúlt 
időszakban az ivókúrákról: pedig hát 
gyógyvizeink tökéletes belső regene-
rálásra is képesek, enyhíteni tudják a 
stresszes életmód okozta károkat, jó 
hatással vannak az emésztésre. Sze-
rintem nagyon sokan nem is tudják, 
hogy OEP által támogatott – viszony-
lag kis önrésszel igénybe vehető – ke-
zelések folynak a fürdőinkben, me-
lyekből egy évben kétszer 15 alkalom 
alanyi jogon jár mindenkinek, akit 
erre a szakorvos beutal.

Ugyanakkor azt tudni kell, hogy 
alapvetően nem a fürdőt, hanem Buda-
pestet „adjuk el”, mint ahogy Budapest 
is termékek és szolgáltatások tömegé-

vel kampányol maga mellett. Jelenleg 
is folyik egy Budapest Winter Invita-
tion akció a Turizmus Zrt.-vel, illetve 
4-5 csillagos szállodákkal együttmű-
ködve, melynek egyik központi üzene-
te, hogy a téli hidegben a vendégeket 
itt meleg források, termálvizes fürdők 
várják. A  sikeres fürdőturizmushoz 
azonban nagyon jó infrastruktúra kell: 
utazási, szállás, gasztronómiai és kul-
turális lehetőségek nélkül nem teljes a 
kép. Termálfürdőkkel London, Prága 
vagy Amszterdam nem tud szolgálni. 
A fürdők olyan különleges hozzáadott 
értéket képviselnek, melyekre Buda-
pest turizmusának érdemes alapoznia. 
Amellett: fürdőzni kellemes és egész-
séges. Nem csak a turistáknak.

CZINEGE SZILVIA (1972) közgazdász, turisztikai szakember. A Budapesti Gazdasági Főis-
kola elvégzése után az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Hivatalnál kezdte meg szakmai pá-
lyafutását, majd egy rövid, a Kempinski Szállodában értékesítés munkakörben eltöltött idő 
után, a Magyar Turizmus Zrt. marketing csapatához került, ahol számos belföldi és külföldi 
kampány kidolgozásában vett részt. A nemzeti turisztikai szervezetnél 2006 és 2010 között 
már, mint promóciós vezető dolgozott, és fő feladatai közé tartoztak mind a belföldi régiók, 
mind a külképviseletek kampányaihoz kapcsolódó médiák, kiadványok és kiállítások koor-
dinálása. 2010. november 15-től a BGYH Zrt. értékesítési és marketing igazgatójaként fő 
feladata a vendégszám folyamatos növelése mellett a „Budapest, a fürdők fővárosa” szlogen 
újbóli tartalommal való megtöltése.

SZABÓ JUDIT NIKOLETTA (1975) közművelődési szakember, újságíró. Tanulmányait 
a Casus Kortárs Művészeti Menedzserképző Kollégiumban, majd a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar-esztétika szakpárján végezte. 2001 
és 2011 között a Budapesti Művelődési Központban információs munkatárs, később 
pr-marketing menedzser. 2002 óta publikál különböző sajtóorgánumokban. 2011 és 2013 
között szabadúszó újságíró és kommunikációs tanácsadó. 2013-tól a Nemzeti Művelődési 
Intézet kommunikációs osztályának munkatársa.


