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kihasználásának vizsgálata 

The medicina] waters of Heves county and their 
development 

Heves county is abounding in tourist values; therefore, it is one of the most fre-
quented counties in Hungary. Still, investment in tourism is relatively low in this 
region, which might be the result of the fact that the small number of development 
realised in the region is accompanied by low investment in the tourism industry, as 
well as insufficient supply and relatively low-level cooperation between the various 
fields and suppliers. 

In my presentation 1 aim to describe the potentials of the medicinal waters of the 
region, such as building medicinal baths, as well as to what extent the given settle-
ment exploits or is planning to build upon its endowment. 

My presentation is primarily based on Internet-based data and personal interviews, 
as background literature gives access only to general information on the topic. 

The settlements involved in the research are the following: Eger, Egerszalók, 
Felsőtárkány, Bükkszék, Heves, Párád, Parádfúrdő, Mátraderecske, Tarnaméra. 

In fact, not all settlements can exploit their potentials properly. Fligh-quality 
supply requires common investment. Accessibility, improved road networks, high-
quality service, as well as the improved efficiency of marketing activities are among 
the most important prerequisites. Moreover, European Union subsidy might ease 
development financed by local governments facing financial difficulties. 

Bevezetés 

Heves megye az ország legkisebb megyéi közé tartozik. Területe az ország terü-
letének 3,9%-a, lakossága 327 000 fő, az ország lakónépességének 3,2%-a. Az 
Észak-magyarországi régióban a területi súlya 27%, illetve lakónépességének aránya 
25,2% (www.ksh.hu). 

Heves megye turisztikai kínálata igen gazdag, így az ország egyik legláto-
gatottabb megyéje annak ellenére, hogy a lehetőségekhez mérten igen alacsonyak az 
idegenforgalomban megvalósuló beruházások. Néhány jelentős fejlesztés mellett 
igen alacsony az ágazatot érintő invesztíció, hiányos a termékkínálat és viszonylag 
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gyenge az együttműködés szintje a különböző területek és a szolgáltatók között. A 
megye idegenforgalmának marketingtevékenysége igen intenzív, ami döntően csak a 
vendégforgalom szinten tartását tudja biztosítani. 

Előadásomban a gyógyvíz adta lehetőségeket kívánom bemutatni, valamint azt, 
hogy ezt a természeti adottságot mennyire használta, használja, illetve tervezi ki-
használni az adott település. „Kakukktojásaként szerepel az elemzésben Felsőtár-
kány, ahol nem található gyógyvíz, mégis van egy tervezett projektje, amely gyógy-
turisztikai komplexum építésére vonatkozik. 

Módszer 

Munkámat a szakirodalom áttanulmányozásával kezdtem. Ezeket is szerepelte-
tem a felhasznált irodalomban, viszont ezekben annyira általános és elavult informá-
ciókat találtam, hogy inkább az Internet lehetőségeit használtam fel. Mindezt szemé-
lyes interjúkon elhangzottakkal egészítettem ki, valamint az általam is ismert dol-
gokkal. 

Gyógyvízzel „rendelkező" települések 

Eger 

A hévíznek a gyógyítás szolgálatába állítása geográfiai lag és fizikailag a lelő-
helyhez, a víznyerő területhez van kötve. Hazánk e tekintetben kedvező helyzetben 
van a több, mint 400 ismert hévízével. Az országon belül is kiemelt helyzetben van 
Eger. A városban talált bizonyítékok azt mutatják, hogy a fürdőkultúra több száz 
éves. Valószínűsíthető, hogy a város településhelyének kiválasztásában is szerepe 
volt a források létezésének. 

A mai egri Török-fürdő elődjét a város török megszállása idején, 1610 és 1617 
között építették. A századok alatt ismételt rekonstrukciók során a fürdő török jelle-
gét megőrizték. A fő medence nyolcszögletű, mint valamennyi török fürdőé. A Tö-
rök-medence felett aranylemezekkel borított kupola van. A fürdőzők számára igen 
kellemes a forrásvíz 31°C-os hőmérséklete. A forrásvizet nem vezeték hozza a fel-
színre, hanem a víz közvetlenül a Török-medence és egy másik medence, a Pezsgő-
fürdő alatt jön fel. A további négy medence között két melegvizes (35°C, 38°C) 
medence is található. A meleg medencékhez a vizet az Egerrel szomszédos község, 
Andornaktálya melegvizű forrásaiból vezetik ide. 

A Török-fürdő vizének fő gyógyhatását a benne oldott radon okozza. A radon 
gyulladáscsökkentő, a szervezet endorfin-termelését fokozó hatású (a közérzetet 
határozottan javítja), mint ionizáló sugárzás, a sejtek regenerációs folyamatait is 
előmozdítja. 

2007-ben kezdik el a Török-fürdő rekonstrukcióját. Régóta tervezte már a város, 
hogy az idegenforgalom számára is elérhetővé és látogathatóvá teszi a Török-fürdőt, 
de ehhez szükséges volt a gyógyászati részleg kiváltása. A jelenlegi rendszer, az, 
hogy hétvégén már megnyitják a nagyközönség számára a fürdőt is csak pár éve 
működik. Előtte kizárólag a beutalt betegek használhatták. 
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A rekonstrukció során egy új, 1265 m2-es gyógyászati részleg épül a Reumakór-
ház mellé. Továbbá felújítják a Török-fürdő épületét és medencéit, valamint a szol-
gáltatásokat is bővítik. A projekt a tervek szerint 2008 végére készül el. A Török-
fürdő műemlékvédelem alatt áll, ezért a fejlesztéseknél ezt figyelembe kell venni, 
hiszen a védelem miatt túl nagy átalakításokat nem lehet végezni (Dr. Bereczki 
János). 

Az egri Termál- és Strandfürdő épületét 1839 és 1840 között építették, bővítet-
ték, mely Pyrker egri érsek nevéhez fűződik. Magyarországon az egyetlen olyan 
vidéki gyógyfürdő, mely a város szívében van. 

Két érdekessége van a fürdőnek. Az egyik, hogy a nagymedencében Európában 
egyedülálló módon a medence alatti forrásokból kavicsrétegen keresztül tör fel a 
radon tartalmú gyógyvíz. 

A másik a dögönyöző. Ez a 3 méter mélyre süllyesztett medence a gyógymeden-
cék mellett található. A dögönyözőben 6 vízkiömlő üzemel 2 méter magasan, ezt is a 
gyógyvízforrás táplálja, (www.egertermal.hu) 

A fürdőszolgáltatással együtt vehető igénybe a strand területén található 
Wellness Ház, melyben infraszauna, finn szauna, gőzkabin, pezsgőfürdő, masszázs 
és szolárium várja a vendégeket. A Wellness Házat télen fűtött folyosó köti össze a 
szomszédságában található termálmedencével. 

A fürdő látványos fejlesztése 1997-ben indult. Először az új 50 m-es, feszített 
víztükrű úszómedencével bővítették a kínálatot. A gyermekek 2002-ben vehették 
birtokba a vízivárat, a felnőtteknek pedig nyitott-fedett élménymedence létesült. 400 
főt befogadó öltözőépület került kialakításra, sőt az Érsekkert felé is új bejáratot 
nyitottak. A 2002-ben befejezett beruházások meghozták az eredményt, ugyanis az 
Egri Termálfürdő a gyógy- és termálturizmus egyik hazai fellegvárává vált. A strand 
fejlesztése, bővítése még napjainkban is tart. 

A fürdő megfelelő működéséhez elengedhetetlen az együttműködés. A Termál-
fürdő ezt felismerve szerződést kötött a Hunguest Hotel Flórával, miszerint a 3 csil-
lagos, 184 szobás gyógyszálló vendégei egész évben térítésmentesen vehetik igény-
be a közvetlen szomszédságban elterülő fürdőt. Ez éves szinten 3-4000 főt jelent. 
Ezenfelül vannak szállodák, amelyek ideiglenesen, akciós csomagokban árusítják a 
belépőjegyeket. 

A fürdő látogatottsága a 2005-ös évben 350 ezer fő volt. A nyári szezonban leg-
alább 65%-ban a határon túlról érkeznek ide. A küldő ország általában Lengyelor-
szág és Szlovákia, de említhetnénk az Unió bármely területét is. A nyári szezon 
mellett a télire is ki kell térni. Ekkor jelentősen visszaesik a látogatottság. Ez ellen a 
Termálfürdő nehezen tud küzdeni, hiszen a turizmus általános problémája a szezo-
nalitás. Hideg időben a fűtött folyosókon keresztül megközelíthető melegvizes me-
dencékre, az élménymedencére és a wellness részlegre tudnak támaszkodni. 

Az árak meghatározásánál többféle szempontot kell mérlegelni. Tulajdonképp 
Egerben kiváló szálláshelyek vannak, de ezek egy kivételével maximum 3 csillago-
sak. Ezért mondhatjuk, hogy Egerben a társadalmi osztály középrétege adja a város 
idegenforgalmi bevételeit. Emiatt nem teheti a fürdő túl magasra a mércét az árak 
területén. Emellett ami valóban meghatározó, az az elkelt belépőjegyek alapján 
állapítható meg, vagyis, hogy mennyi felnőtt, mennyi nyugdíjas/diák belépőt értéke-
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sitettek. Ha valaki az élménymedencét szeretné használni, azért felárat kell fizetnie. 
Ugyanakkor az is érdek, hogy minél többen és jobban kihasználják az igénybe vehe-
tő szolgáltatásokat. Az egri lakosok igazolvány felmutatása ellenében 30%-os ked-
vezménnyel juthatnak a fürdőzéshez 2006-tól. 

A Termálfürdő SWOT analízise: 

Erősségek: 
- maga a gyógyvíz 

- a gyógyvíz mennyisége 
- a fürdő fekvése Eger központjában 

- a természeti környezet, amit az Érsekkert kölcsönöz 
- belül is parkosított 
- közvetlenül a strand előtt parkoló áll rendelkezésére 
- a munkaerő jól képzett 
- jól látható helyeken táblácskák segítik az eligazodást idegen nyelven is 

Gyengeségek: 
- a nyelvtudás hiánya 
- a korlátozott terület 

Lehetőségek: 
- a jövőben megpályázandó támogatások 
- fejlesztések a jobb kihasználás érdekében 
Veszélyek: 
- a megpályázott pénzösszeget rosszul használja fel a Termálfürdő 
- a korábban felvett hitelek jelenlegi törlesztése 

Elmondhatjuk, hogy az Eger Termál Kft. jól kézben tartott fürdőt üzemeltet. 
Igyekeznek lépést tartani a haladó fürdőkultúrával, rugalmasan kezelik a vendégek 
igényeit. Megpróbálják a lehető legjobban kihasználni az adott lehetőségeket és 
igyekeznek a lehető legmegfelelőbb szolgáltatást nyújtani. Számos tervvel rendel-
keznek és annak ellenére, hogy jól működik a vállalkozás, nem elégednek meg eny-
nyivel. Nem hagyják ellaposodni a kínálatot és azt sem engedik, hogy pár év múlva 
egy korszerűtlen létesítménnyel találják szembe magunkat azok, akik ellátogatnak 
Egerbe. (Szente János) 

Egerszalók 

A turisták számára a legnagyobb vonzerőt a föld mélyéből feltörő hőforrás által 
táplált gyógyfürdőjelenti. A völgyön keresztül az alsó patakokba folyó víz, miután a 
„felesleges" sótartalma kiválik, a sziklákon ezüstös mészkőlerakódást hoz létre, 
melyből az idők során 120 m -es domb keletkezett. 

1961-ben olajkutatók fúrtak le az egerszalóki térség egyik völgyében, s így talál-
ták meg a 700 m mélyről feltörő gyógyvizet, amely - becslések szerint - 27 300 éve 
keletkezett. Kiváló tulajdonságai miatt 1992-ben a Népjóléti Minisztérium gyógy-
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vízzé nyilvánította. Sajnos az épülő fürdő a teljes gyógyvízkapacitást leköti, így 
palackozására nem lesz lehetőség, ehelyett ivókutakat helyeznek majd el a fürdő 
területén. 

A fejlesztési lehetőségeket az egri és a helyi önkormányzat is felismerte és úgy 
gondolták, hogy a gyógy- és a kongresszusi turizmushoz egyaránt jók a fürdőhely, 
illetve a térség adottságai. Gyógyidegenforgalmi központtá kívánják tehát alakítani a 
hőforrást. Pályázatot írtak ki a forrást övező 17,5 hektáros terület hasznosítására 
vonatkozóan, melyet a Szalók Holding Kft. jogelődje nyert meg. A társaság által 
2004 nyarán megkezdett fejlesztés eredményeként egy fürdőkomplexum valósul 
meg, több lépcsőben. 

A gyógyászati egység várhatóan 2007 márciusának végén nyílik meg. Az új bel-
téri és a kültéri fürdők is ekkortól lesznek látogathatók. A 206 szobás szállodai részt 
egy esztendővel később adják majd át. A sódombbal szemben épül egy apartman-
szálló, valamint 17 épületben 208 lakást magába foglaló üdülőfalu. 

A fürdő éves maximális befogadóképessége közel 851 ezer fő lesz, amely - a 
hazai és a külföldi termálfürdők kihasználtsági adatai alapján - 45%-os kihasznált-
ságot feltételezve, 383 ezer fős éves vendégszámot jelent, amelyet - az előrejelzések 
szerint - a harmadik évre ér el a fürdő. 

Az árakat az új szolgáltatásokhoz és a versenytársak áraihoz viszonyítva alakít-
ják ki. A Szalók Holding által elvégzett összehasonlító vizsgálat azt mutatta, hogy a 
fürdőlátogatókat nem annyira az árak befolyásolják, hanem a kapott szolgáltatás 
színvonala, minősége, a kellemes környezet, a valódi kikapcsolódási élmény meglé-
te, az egészséges életmódhoz való viszony, valamint a fürdő imázsa. Az árpolitiká-
ban figyelembe veszik a fenti elemzés következtetéseit és azt, hogy egy új beruhá-
zásról van szó, tehát szükségesek a vendégcsalogató bevezető árak. Kedvezményes 
jegyeket és különféle kombinált belépőket is alkalmaznak majd. A belépőjegyek 
értékesítése elsősorban a fürdő pénztáraiban történik, de e hagyományos módszer 
mellé újabb értékesítési csatornák bevonását is tervezik. Szerepel a tervek között 
hazai és külföldi utazási irodákban, Tourinform irodákban, Interneten történő jegy-
ertékesítés. Sőt kórházak, klinikák orvosait is be akarják vonni a vendégek szervezé-
sébe. Fontosnak tartják tanulmányutak rendszeres szervezését is az orvosok részére. 
Emellett nyereményjátékok szponzoraként is osztanának belépőjegyeket, külföldi 
újságíróknak szerveznének „study-tourokat". 

A projekt kialakításánál hangsúlyt kapott a meglévő természeti környezet meg-
óvása, a természetes környezet bevonása az építészeti kialakításba. A kültéri meden-
céket teraszos kialakításúra tervezték, követve a geológiai alakulatokat, amely me-
dencék végül is a tóba épülnek bele. A fürdőépület kialakítása szintén követi a geo-
déziai alakulatokat, a tervek elkészítésekor minél többet kívántak meghagyni az 
eredeti, természetes környezetből és minél kevésbé zavarni azt az épített környezet-
tel. A fürdő fejlesztési területén egy sétaútvonalat építenek ki, amely megkerüli a 
völgyet. Az útvonal egy-egy pontján pihenőket, tüzrakó-helyeket, tájékoztató táblá-
kat helyeznek majd el. 

Japán szakemberek szerint különleges a völgy klímája is, így az önkormányzat 
tervezi a völgy jótékony hatásának kivizsgálását, az esetleges különleges sugárzás 
megmérését (Kékesi Eszter). 
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Felsőíárkány 

Felsőtárkány egyik legszebb részén terül el a Hegyikristály Üdülőpark. Az első-
sorban bemutató jellegű park nagyszerű kirándulóhely, kiváló lehetőséget nyújt a 
Bükk természeti értékeinek, növény- és állatvilágának, kőzeteinek megismerésére. 

Későbbi cél egy 3,4 milliárd Ft-os beruházás keretében a 20 hektáros területen 
egy gyógyturisztikai komplexum kialakítása. Ennek része lenne egy 4 csillagos, 100 
szobás, szobánként két ágyas, patkó alakban elhelyezkedő termálszálló étteremmel, 
közepén félig földbe süllyesztett konferenciateremmel, gyógyturisztikai létesítmé-
nyekkel, rekreációs szolgáltatásokkal. A főépület mellett 40 db 3 csillagos apartman-
ház, egy turistaszálló és egy sátras kemping kerülne kialakításra. A tervek között 
szerepel termálvizes medencék kialakítása a hozzátartozó szolgáltatásokkal, orvosi 
rendelőkkel. Az ehhez szükséges vizet a jelenlegi elképzelések szerint hozatnák, és 
helyben melegítenék fel. 

A projekt célja egy olyan rekreációs turisztikai centrum létrehozása a régióban, 
amely lehetővé teszi a régió adottságainak fokozott értékesítését azáltal, hogy a 
területen a meglévő adottságokat új, vonzó elemekkel gazdagítja. A fejlesztés meg-
teremti a területen a klimatikus gyógy-, a lovas-, az ökoturizmus és az aktív pihenést 
szolgáló létesítmények és szolgáltatások feltételrendszerét. Emellett olyan szállás-
hely kínálatot is teremt, amely figyelembe veszi a meglévő és várható igényeket, és 
az év 365 napján a vendégek rendelkezésére áll. 

A konferenciaturizmus meghonosításának akadálya a megépülő szálloda 200 fé-
rőhelyes kapacitása, hiszen ugyanebben a szállóban laknának az egyéb célból ideér-
kező vendégek is. 

Az üdülőkomplexum előnye - a közeli egri szállodákkal szemben - a természe-
tes környezet és a tiszta levegő, valamint a programlehetőségek nagy választéka. A 
közelben lehetőség van lovaglásra, kerékpározásra, a jövőben - többek között -
játszótér, teniszpálya, úszómedence, kisállatkert és többszintes pisztrángos tórend-
szer kerül kialakításra. 

A projektet kidolgozó cég tulajdonosa szerint nem jelent komoly konkurenciát az 
Egerszalókon épülő hotel az üdülőparknak, hiszen ez más környezetben helyezkedik 
el, itt lehetőség lesz különböző, az aktív pihenést szolgáló szolgáltatások igénybevé-
telére, ezenkívül az emberek nem mindig ugyanoda akarnak járni, szükségük van a 
változatosságra. 

A cég az üdülőpark megvalósításához jelenleg befektetőt keres. (Farkas Imre) 

Bükkszék 

Bükkszéken 540 méter mélyből tör fel a 40°C hőmérsékletű Salvus gyógyvíz. E 
víznek köszönheti országos ismertségét a település. 

A Strandfürdőben található 3 gyógyvízzel feltöltött medence, valamint 1 000 m2-
es feszített víztükrű úszómedence. 

A vizet Salvus néven palackozzák is, mégpedig nem helyben, hanem Pilisszent-
ivánon, a Salvus Kft. telephelyén. Ez a Kft. biztosítja a vizet a gyógyfürdő számára 
is, amelyet viszont nem ő üzemeltet. 
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Bükkszéken 2005. szeptember 27-én tették le az új Salvus Egészségturisztikai 
Szálloda alapkövét. A beruházók az új létesítménytől a település turisztikai életének 
fellendülését várják. A már 1993 óta nem működő bányászüdülőt gyógyszállóvá 
fejlesztik, melynek keretében egy különleges természeti és gyógy vízi adottságokra 
épülő, háromcsillagos kategóriájú, akadálymentes egészségturisztikai szálloda jön 
létre. A projekt célja, hogy színvonalas szállásférőhelyeket teremtsen, egészségügyi 
szolgáltatásokat nyújtson, és gyógyászati igényeket elégítsen ki. A térség idegenfor-
galmi kínálatát szélesítve így a minőségi gyógyturizmus feltételeinek megteremtése 
mellett 48 új munkahely is létrejön. A tervek szerint jelen projektet hamarosan köve-
ti II. ütemként a Salvus gyógyvízre alapozott teljes körű gyógyászati és wellness rész-
leg kialakítása, III. ütemként pedig egy 500 fős konferenciaközpont létrehozása is. 

Heves 

A város egyik vonzereje a meleg vizű strand. A több mint 70 éve üzemelő, ko-
rábban hideg vizű strandfürdő területén 1961-ben újabb fúrást végeztek és 794 m 
mélységben bő hozamú termálvizet találtak. A 47°C-os víz gyógyhatású, ásványi 
sókban bővelkedik, a fürdőzők mellett a gyógyulni vágyók is felkeresik. A termálkút 
üzemeltetésével a strand intenzív fejlődésnek indult, területileg bővült, gyógyme-
dence és gyermekmedence létesült. A lombos fák alatt faházak sora épült, a meglévő 
épületeket szálláshelyekké alakították. 

A hosszú távú tervekben szerepel egy üdülőfalu kialakítása is, amelyet a Viczán-
tavon átívelő híd kötne össze a fürdővel. A vendégeket apartmanházak és kastélyszálló 
várná, így az idegenforgalmi szezon is megnövelhető lenne (www.hevestour.hu). 

Párád, Parádfürdö 

1763-ban Markhot Ferenc megyei tiszti főorvos vezetésével timsótartalmú ás-
ványvizet fedeztek fel a területen. Aztán a későbbi kutatásoknak köszönhetően kide-
rült, hogy Párád igen gazdag gyógyvízkinccsel rendelkezik, melyek közül a legis-
mertebb a kénes vegyületeket tartalmazó „csevice", amit Parádi vízként hoztak for-
galomba, a másik pedig a vastimsós fürdővíz. Mindezeket 1813 óta használják 
gyógyászati célokra. Parádfiirdő épületegyüttesei többségében a Károlyi család 
megbízásából készültek. Közülük ma is eredeti formájában látható a Parádfiirdői 
Gyógyfürdő Kórház épülete, amit 1873-ban építettek és jelenleg államilag támoga-
tott fekvő és járóbeteg ellátás folyik a falai között. 

Mátraderecske 

1968-ban épült meg a vasútállomás mellett a Kincses néven ismert termálvizű 
strandfürdő. 1967-ben tört fel a termálvíz, más célú kutatófúrás során, mely után egy 
medencével megnyitották az említett időpontban a strandot. Két évig üzemelt úgy, 
hogy magától tört felszínre a víz, aztán már csak kompresszorral lehetett fenntartani 
a vízhozamot. Három medencéje volt, egy ülő-, egy úszó- és egy gyermekmedence. 

Sajnos mára ez a fürdő korszerűtlenné váll, be kellett zárni. Elérkezett az idő a 
felújításra. Ki kell építeni a vízforgató berendezést, ki kell csempézni a medencéket. 
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Problémaként jelentkezett az is, hogy a strandon nem volt vendéglátó- és kereske-
delmi egység sem. 

A másik nagy probléma a stranddal kapcsolatban, hogy évről-évre veszteséget 
termelt. Ennek következtében az önkormányzat a strandfürdőt értékesíteni kívánja. 

Tarnaméra 

A tarnamérai termálvizü Strandfürdő és kemping egy 2,5 hektáros ősparkban he-
lyezkedik el. Három medencéje van, az egyik vízforgató berendezéssel ellátott fel-
nőtt úszómedence, a másik gyermekpancsoló. Mindkettő vize 30°C-os. A hagyomá-
nyos körmedence vize 38°C-os. Az enyhén jódos termálvíznek a mozgásszervekre 
gyakorolt, életvitelt és közérzetet javító jótékony hatását emlegetik a leggyakrabban 
(www.hevestour.hu). 

Összegzés 

Összegezve az eddigieket, úgy érzem, hogy megvannak e térségnek az adottsá-
gai, és itt elsősorban a gyógyvíz adta adottságokra gondolok, ahhoz hogy egy még 
keresettebb idegenforgalmi célponttá váljon. Mindehhez azonban az eddiginél még 
szorosabb együttműködésre van szükség a települések önkormányzatai, sőt vállalko-
zói között is. Ahhoz hogy egy minőségi termékkínálatot tudjanak kialakítani a tér-
ségben, véleményem szerint feltétlenül szükségesek a közös beruházások. Fontos 
feladat lenne a megközelíthetőség javítása, az úthálózat felújítása, a meglévő szol-
gáltatások minőségi színvonalának emelése, a marketing és propaganda tevékenység 
hatékonyságának növelése. Hiányoznak a térségben a különböző koordináló szervek 
és személyek, kevés helyen alkalmaznak például turisztikai menedzsereket. Az ösz-
szehangolt idegenforgalmi fejlesztések és az együttműködési készség szintjének 
javítása mellett megoldást jelenthetnek a közeljövőben várhatóan emelkedő Európai 
Uniós támogatások, melyekből kivitelezhetővé válhatnak az önkormányzatok forrás-
szegénységéből elmaradó fejlesztések. Az EU-s csatlakozás által az európai biztosí-
tottak potenciális piacát képezhetik a térség gyógy- és termálfürdő helyszíneinek, 
ugyanakkor a csatlakozás mások számára is lehetőséget kínál és a versenytársak 
erősödő aktivitása és a felerősödő versenyhelyzet ronthatja a térség piaci pozícióját. 
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