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Absztrakt
Háttér: A masszázs wellness-turizmus fő (és az egyik legkedveltebb) szolgáltatási kategóriái közé tartozik, így nem véletlen, hogy a szállodák kínálatában megjelenik. Egyre több kutatás bizonyítja a masszázs
hatékonyságát és használatának előnyeit a különféle sérülések, betegségek kezelésében, a fájdalomérzet,
izomfeszültség és a szorongás csökkenésében és annak mérséklésében. Nemcsak hogy az egyészségre
pozitívan hat, de fontos szerepe van a kikapcsolódásban, így nem véletlen, hogy a legkedveltebb wellness
szolgáltatások egyike. E szolgáltatást a vendégek a fontos tényezők közé sorolják a desztináció választásban (Müller és Könyves 2006). Célkitűzés: Mivel az Észak-Alföldön az idegenforgalom szerepe fontos
tényező, így a kutatásunkban a régió 3-5 csillagos szállodáiban néztük meg, hogy a kínálati elemek között
milyen szerepet kap a masszázsszolgáltatás. 50 szállodát (18 három csillagos, 31 négy csillagos, 1 öt csillagos) vizsgáltunk meg kérdőív segítségével, valamint weblapjuk elemzésével a szolgáltatásaik és a kínálati
elemek tekintetében. Eredmények: a vizsgált szállodák többségében a masszázsszolgáltatás, különböző
mértékbe ugyan, de megtalálható. A leggyakrabban előforduló masszázstípusok a frissítő, vita-lizáló
masszázs, a talpmasszázs, a svédmasszázs, az aromaterápiás masszázs és a relaxáló, stresszoldó masszázs,
de emellett sokféle különleges masszázstípust kínálnak a szállodák a vendégeknek. Következtetések: nem
csak az emberek üdülőhely megválasztását befolyásoló tényezőinél, de a szállodák kínálati elemeiben is
megjelenik az élmény, a kényeztetés, az egészségtudatosság.
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Abstract
Background: Massage is one of the main categories of wellness tourism and is one of the most popular,
so it is no accident that it is included in the hotel offerings. Research proves the effectiveness of massage
and its benefits in the treatment of various injuries, diseases, reduction of pain, muscle tension and anxiety. Not only does it have a positive effect on health, but it plays an important role in relaxation, so it is no
coincidence that it is one of the most popular wellness services. Hotel guests include massage as an important factor in choosing a destination. Aims: Because of the importance of tourism in the Northern
Great Plain, our research looked at the role that massage services play in the supply of elements in the region's 3-5 star hotels. We surveyed 50 hotels (18 three-star, 31 four-star, 1 five-star) through a questionnaire and website analysis for their services and offerings. Results: Our results showed that the majority of
the examined hotels have massage services, although to varying degrees. The most common types of massage are refreshing, vitalizing massage, foot massage, Swedish massage, aromatherapy massage and relaxing, stress relieving massage, but there are also many special types of massage. Conclusion: The conclusion
of our research is that experience, pampering, and health consciousness appear not only in the factors influencing people's choice of resort, but also in the offerings of hotels.
Keywords: massage service, supply element, tourism, health
Disciplines: tourism, economy science, health sciences

A belföldi, turisztikai célú többnapos utazások
adata a 2008-2017-közi időszakot tekintve az utazás
célja szerinti választás azt mutatják, hogy leginkább
a szórakozás, pihenés (61%) a fő utazási motívum
(Biró és tsai, 2019; Fenyves és tsai, 2019). Az emberek a pihenés alatt szeretnének kikapcsolódni,
ellazulni, feltöltődni, ezért a szolgáltatásokban is ezt
keresik. Az Észak-Alföldön, az elmúlt években
(2014 és 2017 között) a vendégellátásban nőtt a férőhelyek száma, emellett az előrejelzési trend is azt
mutatja, hogy ez továbbra is növekedni fog (Biró és
tsai, 2019). Ez számos tényezőtől függ, de ez egyik
legjelentősebb motívum, hogy mennyire népszerű a
régió a turisták körében. Emellett ugyancsak lényeges, hogy a kínált szolgáltatások vonzóak legyenek
az utazók számára (Hidvégi és tsai, 2015; Biró és
Müller, 2017; Lenténé és tsai, 2018).
A szállodák ma már nem csupán az évi rendes
főnyaralás helyszínei, hanem az általános jó közérzet, a test és a szellem egészsége megőrzésének
helyszínévé is vált. Ennek következtében szükség-

szerűvé vált a kereskedelmi szálláshelyek mennyiségi és minőségi kínálatának javítása (Fenyves és tsai,
2014; Fenyves és tsai 2016; Lenténé és tsai, 2019;
Hidvégi és tsai, 2019).
Az egészséges életmódhoz tartozón szolgáltatások
- mint amilyen a masszázs -, hozzájárulnak a vendégek teljes körű kikapcsolódásához (Müller és
Bácsné, 2018).
A masszázs mellett számos stresszoldó módszer
és technika (pl. a mindfullness) megjelenik a turisztikai motivációban és ezzel együtt a kínálatban is
(Lengyel 2015, 2019; Lengyel és tsai 2018; Lengyel
és Kalmárné 2018). Mivel az egészségre való törekvés az üdülések során egyre inkább megfigyelhető,
ezek hatása a turisztikai desztinációk megválasztásakor is érvényesül, sőt a szolgáltatások preferencia
rendszerében is megjelenik (Szira és Lajos, 2005). A
szállodák szolgáltatásainál tehát fontos, hogy mit
kínálnak a vendégeik számára (Müller és tsai, 2016),
hiszen számukra jó esélyt jelenthet a desztinációk
versenyében.
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Korábbi kutatásaink eredményei (Müller és tsai,
2016) is ezt bizonyították, hogy a termékfejlesztés
fontossága elengedhetetlen a turisztikai szektor
gyors növekedésének következtében pedig rendkívül fontos a további folyamatos fejlesztés (humánerőforrás, információs, honlap, kínálati elem) ahhoz, hogy megbirkózhassanak a turizmus növekvő
követelményeivel.
Ma Magyarországon a szállodáknak a szabadidős
szolgáltatásokkal kapcsolatosan a szállodák a
minősítő rendszerben kötelező előírások nem
szerepelnek, csak választási alternatívák a
pontgyűjtésre. Jelenleg a szállodákat egy kategóriánként egységes európai minősítő követelményrendszer alapján sorolják be egytől öt csillagig.
A 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet szabályozza a kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetési
feltételeit és ez rendelkezik a szállodák kötelező
minősítéséről. Minél több csillaggal rendelkezik egy
szálloda, annál jobb szolgáltatásokat kínál a vendégek számára.
Egy korábbi (45/1998. (VI. 24.) IKIM) rendelet
értelmében a wellness szállodáknál találkoztunk
olyan követelményekkel, mely előírta, hogy a szálloda számára milyen különféle szolgáltatásokat kellett nyújtani (például: 4 féle szépségápolási szolgáltatást, vagy legalább 6 féle masszázs, relaxációs és
egyéb közérzetjavító – vizes és száraz – szolgáltatást kell kínálnia). Ez a korábbi rendelet, mint
látható kitért a masszázsszolgáltatásra is.
A jelenlegi kormányrendelet érvénybe lépésével
módosult a szabályzat: egységes európai követelménynek megfelelően pontszámokkal jelölik az
egyes feltételeket, és szolgáltatásokat aminek meg
kell felelni, csillagszámtól függően. A szabadidős
tevékenységek meghatározásánál a szállodáknak a
minősítő rendszerben kötelező előírások nem
szerepelnek, csak választási alternatívák a pontgyűjtésre. Itt kapnak helyet a korábbi wellness szállodák kívánalmai is, mint a masszázs. Így a
masszázsszolgáltatással kapcsolatosan jelenleg
nincs konkrét kitétel, úgy mint korábban, csak
annyi, hogy ha ilyen szolgáltatást kínálnak a vendégek számára, akkor a helység méretének minimum 10 négyzetméteresnek kell lennie. A
masszázsszolgáltatásért a szálloda két pontot
kaphat, de maximum csak hatot gyűjthet a kabinok
számának megfelelően. Mint látható nem a

masszázstípusok számától függ a pontszám, hanem
a helységek számától.
A masszázs, mint szolgáltatási kategória
Az egészség, mint érték egyre fontosabb szerepet
kap az ember életében (Horkay és tsai, 2018), mely
nem csak a rendszeres testmozgás igényében jelentkezik (Juhász és tsai, 2015; Kopkáné és tsai,
2015), hanem a szabadidő eltöltésében is (Szira és
Lajos 2005; Müller és Kerényi 2009; Boda és tsai,
2015; Bodolai és tsai, 2016; Biró és Müller 2017;
Mező és Mező 2017; Müller és tsai 2019; Laoues
és tsai. 2019 a,b,c; Fehér és tsai. 2019). A masszázs
nem csak a szabadidő hasznos eltöltéséhez, de az
egészséges életmódhoz is hozzátartozik - így nem
meglepő, hogy egyre inkább megjelenik a wellness
trendek között is és a szállodák, fürdők kínálatában
is egyre növekvő szerepet kap.
A masszázs egyre egzotikusabb és különlegesebb
változataival várják a vendégeket a látogatókat. A
kínálati trendekben megjelenő élménynyújtás, az
egyediség, az indivídum szerepe, a helyi specialitásokhoz való igazodás, a keleti és a nyugati
irányzatok ötvöződése, a komplexitás (Fónagy,
2009) a masszázstípusok megjelenésében is megfigyelhető.
Mivel a masszázs a wellness-turizmus fő szolgáltatási kategóriái közé tartozik, így nem véletlen,
hogy a masszázs-szolgáltatást a szállodák kínálatában a vendégek a fontos tényezők közé sorolták
(Árpási, 2014) azon tényezőkkel együtt, hogy a hotelben legyen medence, lehessen szaunázni és
legyen biztosítva az orvosi felügyelet.
Ennek ellenére egy másik hazai kutatás (Fodor é
Szilágyi 2014), mely az egészségmegőrzés és a wellness fogyasztói megítélését vizsgálta azt mutatta ki,
hogy a rendszeres masszázs sajnos a legkevésbé
jelenik meg az egészségmegőrzésben és az
egészségmegőrző tevékenységekre fordított kiadások közt is elenyésző a szerepe. Ennek oka talán
az lehet, hogy az üdülőhely megválasztását befolyásoló tényezőknél nem az egészség kategóriába
illesztik a masszázst, hanem az élmény, kényeztetés
közé (Árpási, 2014).
Árpási (2014) felmérése szerint a legkedveltebb
wellness szolgáltatások a termál-, élményfürdő,
szauna és a masszázs. A wellness-kínálat szolgáltatáselemeinél a fogyasztói megítélésében a víz és a
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szauna szolgáltatás után a masszázs következett. A
vendégek a wellness-kínálat szolgáltatáselemeinél a
masszást fontosnak tartják (Árpási, 2014).

és tsai, 2004; Field és tsai, 2007; Krohn és tsai,
2010).
MÓDSZER
Kutatásunk során a masszázs szolgáltatásokra
koncentráltunk. Célunk megvizsgálni, a masszázstípusok megjelenését az Észak-alföldi régió 3-5
csillagos szállodáinak szolgáltatásaiban, kínálati elemeiben. A kínálat elemzése volt a célunk.

A masszázs hatékonysága
Egyre több kutatás bizonyítja a masszázs hatékonyságát és használatának előnyeit a különféle
sérülések, betegségek kezelésében, a fájdalomérzet,
izomfeszültség és a szorongás csökkenésében és
annak mérséklésében. Hatékonysága bizonyított a
térd degeneratív ízületi gyulladása esetén, annak
kezelésében és rehabilitációjában (Perlman és tsai,
2006; Atkins és Eichler, 2013). A vizsgálatok jelentős javulást mutatnak a fájdalom mértékének
csökkenésében, az ízületi mozgáskiterjedésben és a
mozgástartomány fokban, valamint számos további
fizikai funkcióban is (Crane és tsai, 2012, Csörgő és
tsai, 2013).
További kutatás igazolta, hogy tradicionális thai
masszázs hatására pozitív változás következett be: a
pulzusszám, a fájdalom intenzitása, az izomfeszültség és a szorongás csökkenésében, valamint
a hajlékonyságban. Ezzel együtt a szubjektív
fájdalomérzet szignifikáns csökkenést mutatott a
szorongással és az izomfeszüléssel együtt, miközben a kontrollcsoport eredményei nem mutattak
szignifikáns változást (Buttagat és tsai 2011).
Kombinált, több masszázstípusból álló, masszázsterápia hatására javulás következett be az ízületi
mozgásterjedelmet, a szubjektív fájdalomérzetet, a
fizikai- és mentális egészségi állapotában 60 év
feletti nők körében már öt alkalmat követően is
(Csörgő és tsai, 2013)
A masszázsterápiák szerepe a kiegészítő és alternatív gyógyászatban is egyre inkább megfigyelhető
(Hymel és Rich, 2013). Gyógyír a mozgásszervi
problémákra, a krónikus gyulladásos betegségekben, például ízületi gyulladás vagy izomsorvadás
esetén is. Alkalmazzák fájdalomcsillapításra, váz- és
izomrendszeri megbetegedések kezelésére, sport1sérülések rehabilitációjára, sőt egyre fontosabb
szerepet kap a pszichológia területen (Hymel és
Rich, 2013). Bizonyítottan csökkenti a stresszt, a
szorongást és a depressziót, sőt segít a relaxációban
és támogatja a jó közérzet elérését (Tidus, 2000;
Robertson és tsai, 2002; Moyer és tsai, 2004; Field

Minta
A kutatásban 50 szállodát (18 három csillagos, 31
négy csillagos, 1 öt csillagos) vizsgáltunk meg kérdőív segítségével, valamint weblapjuk elemzésével a
szolgáltatásaik és a kínálati elemek tekintetében. Az
Észak-alföldi régióra tekintve a minta reprezentatív,
hiszen minden 3 csillagos és a fölötti szálloda
bekerült a vizsgálatba.
Eszközök
A kvantitatív eljárás során előtesztelt kérdőívet
alkalmaztunk, melyben számos szolgáltatás felmérése szerepelt így a masszázstípusok felmérése csak
egy kis részét képezték a komplex vizsgálatnak. Az
alábbi témakörök kaptak helyt a kérdőívben: az
egészségmegőrzés lehetőségei, wellness szolgáltatások, sport és szabadidős valamint gyógyászati
szolgáltatások megjelenése a szállodák kínálatában.
Jelen tanulmányunkban kizárólag a masszázstípusok kínálati elemeit mutatjuk be.
Eljárás
Azokban az esetekben, ahol a szállodák nem
töltöttök ki az adott kérdést, vagy a megadott
masszázstípus száma nem egyezett a részletes felsorolással, ott még az honlapos elemzést alkalmaztuk. A wellness szolgáltatások árlistáit elemezve
jutottunk további adatokhoz. Az adatfelvételre
2018-ban került sor.
Eredmények
A vizsgált szállodák 84 %-ban van masszázsszolgáltatás. Átlagosan 6,14 masszázstípus fordul elő
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(szórás 5,2), míg a szállodák 16%-ában nincs ilyen
jellegű kínálat. Az ötven szállodában összesen 48
féle masszázstípust kínálnak a vendégek számára.
Egy öt csillagos szálloda van a régióban, ahol 9 féle
masszázsszolgáltatást kínálnak a vendégeknek. A
négy csillagos szállodákban átlag 7,35, míg a három
csillagosban átlag 4,16 masszázstípust ajánlanak a
vendégeknek. A legtöbb masszázskínálat 22 féle
masszázstípus volt az egyik szállodában, de 12 szállodánál is 10 fölötti volt a kínálat típusa (1. táblázat).
A leggyakrabban előforduló masszázstípusok a
frissítő, vitalizáló masszázs (62%), a talpmasszázs
(58%), a svédmasszázs (56%), az aromaterápiás
masszázs (50%), a gyógymasszázs (50%) és a relaxáló, stresszoldó masszázs (50%).
A masszázsfajták vizsgálatakor érdemes megemlíteni, hogy az elnevezés alatt gyakran hasonló tartalom jelenik meg, hiszen a svéd masszázs, mely az
alap masszázsfajták egyike ugyancsak a tipikus,
lazító, frissítő masszázsfajtához tartozik.
Az egyes masszázsok hatásai közül leginkább, a
frissítés, vitalizálás, relaxáció, a stressz elűzése a legfontosabb a fizikai hatásokon felül (mint amilyen
az izmok ellazítása, a vérkeringés fokozása, valamint a méregtelenítés). Ebből a szempontból nehéz
megvizsgálni a kínálatot, hiszen egy masszázs során
a hatás összetetten jelentkezik, valamint számos
masszázstípusnál kombinálják kiegészítő eszközökkel, olajokkal, herbáriával így hatása nem
különíthető el. A talpmasszázsnál például a kínálatban megjelent többféle formában ez a masszázstípus frissítő talpmasszázsként, kényeztető talpmasszázsként és relaxáló talpmasszázsként.
Ennek ellenére, ha mégis megpróbálunk különbséget tenni a masszázstípusok hatásai között, akkor kiemelnénk a gyógymasszázst. A gyógymasszázst nem orvos végzi, hanem erre szako-

sodott gyógymasszőr vagy gyógytornász, gyógyító,
rehabilitációs céllal. Mivel az Észak-alföldi régió
egészségpotenciálja kiemelkedő, így nem meglepő,
hogy a szállodák felének (50%) kínálatában is
megjelenik ez a típus.
Itt érdemes megemlíteni az orvosi masszást, ami
a szállodák további 8%-ánál volt megtalálható. Ez
mindössze annyiban különbözik a gyógymasszázstól, hogy a rövidebb idejű masszázskezelést egyéb
gyógykezeléssel együtt írja fel az orvos, így ezekben
a szállodákban további kezelésekre is lehetőség
van.
Az üdülésre, pihenésre vágyó vendégek körében
a relaxáció, a felüdülés kiemelt célként szerepel, így
nem véletlen, hogy ez a régió szállodáinak kínálatában is megjelenik. A szállodák 50%-ában megtalálható és a következő kulcsszavakkal hirdetik a
masszázst: „relaxáló masszázs, hangulatjavító maszszázs, stresszoldó masszázs”.
A vizsgált szállodák kínálatban 20%-ban volt cellulit masszázs, melynek hatásai ugyancsak összetettek. Egyfelől szépségápolási célzatú - hisz a
narancsbőr megszüntetésére irányul, másfelől pedig
egészség célzatú. Mivel a cellulit hátterében számos
egyéb ok mellett (táplálkozási problémák, mozgáshiány) leggyakrabban a nyirokrendszer elégtelen
működése áll, így a masszázs során olyan erőteljes
mozdulatokkal dolgoznak, mely célja a zsírsejtek
összetörése, a kapillárisok aktiválása, értágító hatás
kiváltása, a vérkeringés javítása, hogy ezáltal felgyorsítsák a sejtek anyagcseréjét. A cellulit maszszázs hatása fokozható fahéj hatóanyagú masszázs
olajjal, valamint a köpölyözéssel. A gumiköpöly alkalmazása a vákuumhatás kedvező élettani hatásait
használja ki.
A szállodák közül egyben hirdettek külön köpölyös masszázst, míg ugyancsak egyben hirdettek
külön narancs-fahéj masszázst is.

1. táblázat A masszázs szolgáltatások megoszlása a 3-5 csillagos szállodák kínálatában (forrás: a Szerzők)
szálloda
3 csillagos
4 csillagos
5 csillagos
18
31
1
masszázsszolgáltatás
db
75
228
átlag
4,16
7,35
9
szórás
4,17
5,63
-
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A szállodák kínálatában a cellulit masszázs 20%ban volt jelen, cellulit, alakformáló, vagy karcsúsító
masszázs néven. További 14 %-ban nyirok maszszázs, méregtelenítő nyirokmasszázs, 2%-ban méregtelenítő masszázs, és további 2%-ban pedig
kötőszöveti masszázs elnevezéssel találkoztunk (1.
ábra).
Egy szállodában kínáltak ayurvedikus masszást,
mely egy olyan személyre szabott kezelés, amit a
holisztikus gyógyászathoz sorolnak. Az anti-aging
masszás is egy újfajta kínálati elemként jelent meg,
melynek célja a bőrfiatalítás, a ráncok kialakulásának megelőzése (1. ábra).
A reflexmasszázs hatását tekintve ugyancsak
összetett masszázstípus, hiszen a reflexpontok
masszírozásával, nyomásával befolyásolni lehet a
hozzájuk tartozó szervek működését, energiaellátását. A reflexmasszázs előnyeként említik továbbá, hogy beindítja a szervezet öngyógyító folyamatait, serkenti a vér- és a nyirokkeringést, a
tápanyagellátást és a méregtelenítést, harmonizálja a
működést, stresszoldó hatású (1. ábra).
A masszázskínálatban az egész test kezelésén túl
egyes testrészek masszírozásai is megjelenik. Ezek

közül leginkább a talpmasszázs, ami a szállodák
58%-ában szerepelt a kínálatban, míg a hátmasszázs a legkevésbé 6%-ban.
A fej, arc, és nyak 26%, míg kizárólag az arc
masszírozása 12%-ban szerepelt a kínálati elemek
között (2. ábra).
A svédmasszázs az a lazító, frissítő fajta alapmasszázs melyet a legtöbb szállodában (56%) megtalálunk a kínálatban. Emellett viszont megjelennek a Távol-keleti, ősi, tradicionális masszázsfajták, mint amilyen az Indiai testmasszázs (4%), a
Shi-Tao (4%) és a Tibeti hangmasszázs (4%).
Az egyik legősibb, és legnépszerűbb keleti
masszázs, mely hazánkban is régóta jelen van a
Thai masszázs, így nem meglepő, hogy a szállodák
kínálatában is előkelő helyen szerepel (14%). A
többi masszázstól eltérően ennél a típusnál nem
használnak olajat, vagy krémet. A technikájában
pedig ugyancsak eltérő, hiszen ennél a típusnál az
akupunktúrás pontokat ingerlik, pontnyomással,
sőt nyújtó gyakorlatokat is tartalmaz a mozgásanyaga. További különlegessége, hogy a masszőr
nemcsak tenyérrel, de ujjheggyel, térddel, talppal és
könyökkel is masszíroz.

1. ábra: a masszázskezelések hatás szerinti százalékos értékei az Észak-alföldi (3-5 csillagos) szállodák kínálatában
(Forrás: a Szerzők)
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2. ábra: a masszázskezelések testrészek szerinti csoportosítása az Észak-alföldi (3-5 csillagos) szállodák kínálatában
(Forrás: a Szerzők)

A Shiatsu masszázs a masszázs trendek között
egyre inkább előtérbe kerül, de ennek ellenére a
vizsgált szállodákban még kis mértékben találjuk
meg (6%), mindössze három szállodánál. A Shiatsu
masszázs egy akupresszúrára épülő olyan keleti
masszázsfajta, ami abban különbözik az ed-

digiektől, hogy az ujjakat használják a masszírozás
során a tenyér helyett, így stimulálva a meridián
pontokat. Egy szállodánál találtunk Finn, és egynél
Hungarikum masszázst a kínálati elemek között (3.
ábra).

3. ábra: a különleges masszázskezelések előfordulása az Észak-alföldi (3-5 csillagos) szállodák kínálatában (Forrás: a
Szerzők)

A masszázskínálatban olyan masszázstípusok is
megjelentek, melyekhez különleges eszközöket alkalmaznak mely segíti, kiegészíti a kezelést. Egyik
ilyen volt a lávaköves masszázs, melyben
felmelegített, valamint váltakozó hőmérsékletű
(hideg-meleg) a testre helyezett köveket alkalmaznak. 18%-ban jelent meg a kínálatban a
lávaköves, és 2%-ban a jádeköves masszázs.
A hidromasszázs a szállodák 16%-ában volt jelen
a kínálatban. Ez a fajta masszírozási technika nem
más, mint a víz és a levegő megfelelő összhangjával
elért, vérkeringést fokozó masszázs. A masszírozást
a meleg víz és a levegő keverékéből álló erőteljes
vízsugár végzi. Egyéb eszközös típusok is megjelentek a kínálatban, mint például a bambuszrúd
masszázs (4%), mely során különböző hosszúságú

olajozott bambusz rudak segítségével nyújtanak
felüdülést a vendég számára. A labdacsos
masszásnál (2%), speciális gyógynövényekkel és
fűszerekkel töltött kis ladbacsokat (zsákokat) alkalmaznak, melyből forró gőz hatására kioldódó
illóolajok hatékonyságát társítják a kezeléshez. A
szárazkefe masszázsnál (2%), pedig egy durva kefével dörzsölik végig az egész testet, mely eltávolítja
az elhalt hámsejteket a bőr felszínéről, majd további szépségápolási vagy masszázstechnikával
kombinálják a kezelést. A Kneipp féle taposó
masszázs (2%) különlegessége pedig, hogy a vendégek egy taposóban sétálnak, ahova lekerekített
köveket helyeznek. A kövek masszírozása mellett a
hideg és meleg hatás változtatásával további
előnyös hatást lehet elérni (lásd: 4. ábra).
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4. ábra az eszközös masszázskezelések előfordulása az Észak-alföldi (3-5 csillagos) szállodák kínálatában (Forrás: a
Szerző)

A masszázs által kifejlett hatások növelése
érdekében különféle illóolajok, herbáriák, alkalmazása is gyakori. Míg egyes hatóanyagok a cellulit
masszázs kiegészítő kellékei, pl a fahéj, vagy a pirospaprika pakolás, addig némelyik a stresszoldást,
míg más a bőr fiatalítását segíti elő. A vizsgált szállodákban sokféle kínálattal találkoztunk. Az aromaterápiás kezelések voltak többségben melyet
aromamasszázs, aromaolajos masszázs (50%) néven is hirdettek. Találkoztunk forró olajos herbál
masszázzsal (4%), és ezen felül külön gyógyfüves
masszázs (6%) is szerepelt a kínálatban, mely nem

azonos az előzőekkel. A labdacsos masszázst már
korábban említettük, de itt is szükségesnek tartjuk,
hiszen itt is gyógyfüveket alkalmaznak a maszszírozás során, csak annak felhasználási módja
különböző.
Ha mindezeket összesítjük, akkor az aromás,
herbáriás masszázstípusok a szállodák több mint
felénél (72%) megtalálhatók. A csokoládé (28%) és
a méz (18%) masszás ugyancsak több szálloda kínálatában megjelent, hasonlóan a rózsaolajos (8%), és
a tengeri sós (4%) masszázshoz (5. ábra).

5. ábra: az illóolajos, herbáriás masszázskezelések előfordulása az Észak-alföldi (3-5 csillagos) szállodák kínálatában
(Forrás: a Szerzők)
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Megvitatás
Eredményeink azt mutatták, hogy a szállodák a
kínálatbővítésében a masszázs is helyet kapott. Ez
nem véletlen, hiszen egyfelől a kínált szolgáltatások
teszik vonzóvá a szállodát az oda érkezők számára
(Hidvégi és tsai, 2015; Biró és Müller 2017; Lenténé
és tsai, 2018). Mivel mára a szállodák szerepe is változott és már nem csupán az évi rendes főnyaralás
helyszínei, hanem az általános jó közérzet, a test és
a szellem egészsége megőrzésének helyszínévé is
vált, így ennek következtében szükségszerűvé vált a
kereskedelmi szálláshelyek mennyiségi és minőségi
kínálatának javítása (Lenténé és tsai, 2019; Hidvégi
és tsai, 2019). A masszázskínálatban azt mondhatjuk, hogy a szállodák többségében van ilyen
típusú szolgáltatás és a leggyakrabban előforduló
masszázstípusok a frissítő, vitalizáló masszázs, a
talpmasszázs, a svédmasszázs, az aromaterápiás
masszázs, gyógymasszázs és a relaxáló, stresszoldó
masszázs, de emellett sokféle különleges masszázstípust kínálnak a szállodák a vendégeknek. A
masszázs által kifejlett hatások növelése érdekében
az illóolajok, a herbáriák, alkalmazása is gyakori,
melyek közül a különféle aromaterápiás kezelések
fordulnak elő leginkább a szállodák kínálatában, de
a csokoládé-, és a mézmasszás ugyancsak több szálloda kínálatában megjelent.

tsai, 2016). A kínálati trendekben megjelenő élménynyújtás, az egyediség, az indivídum szerepe, a
helyi specialitásokhoz való igazodás, a keleti és a
nyugati irányzatok ötvöződése, a komplexitás
(Fónagy, 2009) a masszázstípusok megjelenésében
is megfigyelhető, melyet az eredményeink is alátámasztanak. Ezeket a kínálati elemeket amennyiben a turisztikai szolgáltató megjeleníti az általa kínált csomagokban vagy rendezvényekben (Mező,
2012), segíti a vendégelégedettség növelését
(Kerényi, 2009, Müller és tsai, 2009, 2016).
A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.2.-16-201700003 számú projekt támogatta. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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