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A Magyar Fürdővárosok Szövetsége,
Fürdővárosok Tudományos Kutatóintézet és
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata szervezésében
2021. május 14-én (péntek) rendezi a

III. Fürdővárosok Nemzetközi Tudományos Konferenciát.
A Fürdővárosok Tudományos Kutatóintézet hagyományt teremtett, hiszen harmadik
alkalommal rendezi meg a Fürdővárosok Nemzetközi Tudományos Konferenciát, mely a
fürdővárosokhoz kapcsolódóan a tudásmegosztás és a publikálási lehetőség eszközévé vált. A
konferencia a tudományos tanulmányok mellett, helyt ad a fürdővel rendelkező települések
polgármestereinek, a fürdők vezetőinek és munkatársainak a jó gyakorlatok bemutatására is. A
konferencia a fürdővárosokkal kapcsolatos új tudományos eredményeket nemzetközi
kontextusba ágyazottan mutatja be, mind a szűken vett szakma, mind pedig a téma iránt
érdeklődő nagyközönség számára. Célunk a meglévő kutatási irányok és egyéni érdeklődések
kibontakoztatásának elősegítése a tudományos igényesség és következetesség fenntartása
mellett.

FÜRDŐVÁROS INSPIRÁCIÓ
Európában az utóbbi években zajló társadalmi, gazdasági változások eredményeként a
fürdővároskutatások új szakaszba érkeztek. Ez egyrészt abban mutatkozik meg, hogy a
fürdővárosok által inspirálva egyre több tudományos kutatás jelenik meg, melyek általában
közvetlenül kapcsolódnak a gyakorlathoz, a tudományos eredmények pedig a gazdasági és
társadalmi életben való közvetlen alkalmazáshoz. Másrészt abban mutatkozik meg, hogy
Európában elsőként Magyarországon, alapvetően a Fürdővárosok Tudományos Kutatóintézet
fürdővároskutatásaira alapozottan megjelent a fürdőturizmus-fejlesztő és a fürdőturizmus
szakközgazdász képzés. A fürdővárosokhoz kötődő interdiszciplináris tudomány fejlesztését és
művelését előtérbe helyező eszme iránti elkötelezettségünket kifejezve kívánjuk közkinccsé
tenni a különböző magyar és nemzetközi szakmai műhelyekben zajló fürdővárosok által
inspirált tudományos kutatási eredményeket.

Dr. Szabó Zoltán
a szervezőbizottság elnöke

PROGRAMVÁZLAT
1000 – 1030 Regisztráció
1030 Konferencia köszöntése, megnyitása
Nyitó plenáris ülés meghívott előadókkal
EBÉD
Szekcióülések
Konferencia lezárása, zárszó
1600 Szakmai program, fürdési lehetőség a HUNGAROSPA élményfürdőben

KONFERENCIA
Konferencia nyelve: angol, magyar
Konferencia helyszíne: HUNGAROSPA Thermal Hotel*** 4200 Hajdúszoboszló, József A. u. 25.
Kedvezményes szálláslehetőség:
− HUNGAROSPA Thermal Hotel*** 4200 Hajdúszoboszló, József A. u. 25.
− Görög Nikolett értékesítési manager
− E-mail: reservation@ hungarospathermalhotel.hu; Tel: + 36 70/7998926

KIVÁLASZTÁS, FENNTARTÁS
A Tudományos Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a szakmai tartalom alapján (a
tudományos normáknak eleget tevő, illetve a konferencia témájához illeszkedő) absztraktokat
elfogadjon vagy visszautasítson.
A konferencia változtatásának jogát fenntatjuk!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLIKÁCIÓS LEHETŐSÉG
 Angol nyelvű absztraktfüzet (ISBN számmal ellátott) és magyar nyelvű absztraktfüzet (ISBN
számmal ellátott) készül a Tudományos Bizottság által elfogadott absztraktokból a Magyar
Fürdővárosok Szövetsége kiadásában.
 A konferencián elhangzott előadásokból 2021. szeptember 1. napjáig megküldött, a
Tudományos Bizottság a kijelölt lektorok által elfogadott (minimum 18.000 karakterű, a
formai és a tudományos normáknak eleget tevő) publikációkat válogatja be az angol nyelvű
tudományos könyvbe könyvfejezetnek (ISBN számmal ellátott), melyet a Magyar
Fürdővárosok Szövetsége ad ki.

TÉMÁK, JELENTKEZÉS, RÉSZVÉTELI DÍJ
 A III. Fürdővárosok Nemzetközi Tudományos Konferenciára várjuk a résztvevőket, a
fürdővárosokhoz kapcsolódó témákkal, elsősorban a társadalomtudomány, a
gazdaságtudomány, a regionális tudomány, a környezettudomány, az egészségtudomány,
a földtudomány és a történettudomány területéről.
 A konferencián történő részvétel (előadó, hallgató) a jelentkezési lap határidőben való
megküldésével lehetséges:
o Előadóként való részvétel díja (tartalmazza: magyar nyelvű absztraktfüzet, angol
nyelvű absztraktfüzet, könyvfejezet, ebéd, kávészünet, szakmai programon való
részvétel, komplex fürdőbelépő):
 20.000 Ft (bruttó)/fő
 10.000 Ft/fő (a konferencia együttműködő partneri előadóinak)
 0 Ft/fő (külföldi előadóknak)
o Hallgatóként való részvétel díja:
 0 Ft/fő (ebédre, komplex fürdőbelépőre nem jogosít)

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG
Professzor Dr. Daragus Attila PhD (RO)
Professzor em. Dr. hc. Dr. Gundel János CSc (HU)
Professzor Dr. Győri Lukrécia PhD (RS)
Professzor Dr. Kocsondi József CSc (HU)
Dr. med. univ. Moll Károly (HU)
Dr. Szabó Zoltán PhD (HU)

SZERVEZŐBIZOTTSÁG
Elnök: Dr. Szabó Zoltán PhD (HU)
Tagok: Dr. habil. Bujdosó Zoltán (HU), Dr. habil. Fritz Péter (HU), Dr. Székely Andrea (FR), Dr.
Hefelle-Kiss Ferenc (HU), Lévay Enikő (HU), Vörös Attila (RS), Hojcska Ágnes Erzsébet
(HU)
E-mail: ugyvezetoelnok@magyarfurdovarosok.hu

