
 
 

 
 
 
 
 

 

A „Fürdőfejlesztés Békésen” című projekt 
részletes megvalósíthatósági tanulmánya 

 
 
 
 
 

 

2022. június



1 
 

„Ha az Úr nem építi a házat, 
hasztalan fárad az építő!” 

(Ps 127,1) 
 

 

 

Tartalomjegyzék 
 

1. Vezetői összefoglaló .......................................................................................... 4 

1.1 A projekt aktualitása, indokoltsága, szükségessége ......................................... 4 

1.2 A fejlesztés igazodása az NTS2030-hoz .......................................................... 5 

1.3 A fejleszteni kívánt ingatlan tulajdonviszonyai .................................................. 6 

1.4 A projekt előkészítettsége ................................................................................. 6 

1.5 A tervezett szolgáltatások és a műszaki tartalom ............................................. 7 

1.6 Az üzemeltetés szempontjai ............................................................................. 9 

1.7 A projekt pénzügyi elemzésének összegzése ................................................ 10 

2. A projektgazda bemutatása ............................................................................ 12 

2.1 A projektgazda, mint település általános bemutatása ..................................... 12 

2.2 A projektgazda korábbi turisztikai célú fejlesztései ......................................... 12 

2.3 A projekt szempontjából releváns szakmai együttműködések ........................ 13 

2.4 A tervezett projektötlet illeszkedése a projekt-gazda tevékenységébe, 
stratégiájába ............................................................................................................. 14 

2.5 A projektgazda jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzete .................................. 18 

2.6 A projektgazda jövőbeni vagyoni és pénzügyi kilátásai .................................. 24 

3. Helyzetértékelés – a fejlesztési igény megalapozása ................................... 25 

3.1 Általános társadalmi-gazdasági helyzet .......................................................... 25 

3.2 Turisztikai trendek ........................................................................................... 32 

3.2.1 Trendek és tendenciák a nemzetközi egészségturizmus területén ....... 32 

3.2.2 Trendek és tendenciák a magyarországi egészségturizmus területén .. 35 

3.2.3 Következtetések .................................................................................... 36 

3.3 Keresletelemzés ............................................................................................. 37 

3.3.1 Vendégforgalmi adatok, bevételek ........................................................ 37 

3.3.2 A jelenlegi célcsoportok meghatározása ............................................... 40 

3.3.3 A jelenlegi célcsoportok jellemzői ......................................................... 42 

3.4 Kínálatelemzés ............................................................................................... 42 



2 
 

3.4.1 A termékhez kapcsolódó kínálat ........................................................... 42 

3.4.2 Versenytárselemzés ............................................................................. 44 

3.5 SWOT elemzés ............................................................................................... 63 

3.6 A projekt célkitűzései, elvárt eredményei, hatásai .......................................... 68 

3.6.1 Célkitűzések .......................................................................................... 68 

3.6.2 Elvárt eredmények, hatások.................................................................. 69 

3.6.3 A projekt illeszkedése az NTS 2030-hoz .............................................. 73 

4. A tervezett projekt bemutatása ....................................................................... 92 

4.1 A tervezett projekt jelenlegi státusza .............................................................. 92 

4.2 Célcsoportok ................................................................................................... 94 

4.2.1 Jelenlegi célcsoportok a Fürdőben ....................................................... 94 

4.2.2 Jövőbeni célcsoportok .......................................................................... 95 

4.2.3 A jövőbeni célcsoportok igényei és megfelelő kiszolgálásuk ................ 96 

4.3 Létrejövő termékek, szolgáltatások bemutatása ........................................... 100 

4.3.1 Fürdőfejlesztés .................................................................................... 100 

4.3.2 Szállásfejlesztés ................................................................................. 105 

4.3.3 Látogatómenedzsment ....................................................................... 108 

4.3.4 Szakmai együttműködések ................................................................. 109 

4.3.5 USP-k, egyediségek, különleges adottságok ...................................... 109 

4.3.6 Illeszkedés az NTS 2030 horizontális célrendszeréhez ...................... 111 

4.4 A projekt műszaki tartalma ............................................................................ 112 

4.5 A projekt költségvetése ................................................................................. 115 

4.6 Beszerzési stratégia ..................................................................................... 117 

4.7 A projekt időbeli ütemezése .......................................................................... 119 

4.8 Projektmenedzsment és jövőbeli üzemeltetés .............................................. 121 

4.8.1 Projektmenedzsment-szervezet .......................................................... 121 

4.8.2 Jövőbeli üzemeltetés .......................................................................... 124 

5. Marketingterv ................................................................................................. 130 

5.1 Piaci pozicionálás bemutatása ...................................................................... 130 

5.2 Marketingkommunikációs és értékesítési stratégia ....................................... 134 

5.2.1 Arculat kialakítása, image, kreatív elemek .......................................... 134 

5.2.2 Célcsoportok szerinti kommunikáció ................................................... 134 

5.2.3 Marketing kampányok ......................................................................... 136 

5.2.4 PR ....................................................................................................... 140 

5.2.5 Árképzés ............................................................................................. 143 

5.2.6 Értékesítés/eladásösztönzés (sales promotion) .................................. 144 

5.2.7 Értékesítési csatornák ......................................................................... 146 



3 
 

6. Pénzügyi elemzés .......................................................................................... 147 

6.1 A pénzügyi elemzés módszertana ................................................................ 147 

6.2 A projekt nélküli eset bemutatása ................................................................. 148 

6.3 A fejlesztés költségeinek bemutatása ........................................................... 151 

6.4 A működés költségei ..................................................................................... 151 

6.5 Fenntartási és karbantartási költségek ......................................................... 152 

6.6 A maradványérték meghatározása ............................................................... 153 

6.7 Pótlási költségek ........................................................................................... 153 

6.8 Pénzügyi költségek összegzése ................................................................... 154 

6.9 Pénzügyi bevételek becslése ........................................................................ 156 

6.10 A projekt pénzügyi teljesítménymutatói ........................................................ 159 

6.11 A támogatási összeg meghatározása ........................................................... 161 

6.12 A projekt finanszírozásának forrásai ............................................................. 161 

6.13 A fenntarthatóság bemutatása ...................................................................... 162 

6.14 Érzékenységvizsgálat ................................................................................... 163 

7. Kockázatelemzés ........................................................................................... 167 

 
  



4 
 

1. Vezetői összefoglaló 
 

1.1 A projekt aktualitása, indokoltsága, 
szükségessége 

Településünk Békés megyében található, az ország gazdaságilag elmaradott 
részében. Több önerős, illetve közadakozásból finanszírozott fejlesztés valósult meg 
a fürdő esetén, pl. a külső termálmedence (2011-ben), két szauna (2016-ben), a külső 
gyermekmedence (2019-ben). A Békési Fürdőért Közalapítvány támogatásával 
folyamatosan zajlik a strandterület szépítése, parkosítása, az öntözőrendszer 
kiépítése. Az utolsó két komolyabb, az állam által is támogatott fejlesztés 
gyógyfürdőnkben még 2009-ben (uszoda), illetve 2011-ben (reumatológia) valósult 
meg.  
Az elmúlt évek működése számos olyan fejlesztést tesz szükségessé, melyek a 
vonzerő megőrzése, a műszaki színvonal fenntartása és a gazdaságos működés 
szempontjából halaszthatatlanná váltak. Önkormányzatunk több éve foglalkozik a 
Békési Gyógyfürdő és Uszoda megújítási lehetőségeivel és egy kapcsolódó szálloda 
létrehozásával. Az ehhez szükséges előkészítéseket, pl. fürdő- és szállásfejlesztési 
szakmai koncepció kidolgozása, megtettük. 
A fürdőbe látogatók száma évről évre folyamatosan nő, 2019-ben 96.000 vendég 
érkezett. A turisták városunk szálláshelyein éves szinten 12.000 vendégéjszakát 
töltenek. Annak ellenére, hogy a Dánfoki Üdülőközpont és számos sikeres rendezvény 
mellett a Gyógyfürdő és Uszoda a város egyetlen valódi, egész éves turisztikai 
vonzereje, még így is termel némi (nagyságrendileg 30 M Ft/év) veszteséget, melyet 
– a fontos társadalmi hatások, pl. úszásoktatás, gyógyászat érdekében – évről évre az 
önkormányzat finanszíroz.  
Jelen RMT egy olyan fejlesztést mutat be, mely a Gyógyfürdő és Uszoda turisztikai 
vonzerejének számottevő növekedését, valamint – egy 49 szobás szállodával 
kiegészülve – a stabil, hosszútávon fenntartható működést, hátrányos helyzetű 
térségünkben további munkahelyek teremtését éri el. 
 
A projekt adatai: 
Kedvezményezett neve: Békés Város Önkormányzata 
Projekt címe: Fürdőfejlesztés Békésen 
Projekt azonosítója: ET-2020-02-103 
Iktatószám: KFE-00481-7/2020 
A projektelőkészítés támogatási jogcíme: nem állami támogatás, a megvalósítás 
támogatási jogcíme: helyi infrastruktúra fejlesztésére irányuló beruházási támogatás. 
A támogatás összege: 5,405 Mrd Ft, intenzitása: 98,67% 
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1.2 A fejlesztés igazodása az NTS2030-hoz 

 
Az Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030-hoz való illeszkedését a 3.5.3 
pont mutatja be részletesen. A fejlesztés az alábbi fontos tényezők által felel meg 
az NTS 2030 célrendszerének: 
• Az együtt-élő turizmus megvalósulása mentén a Békési Gyógyfürdő és Uszoda 

a jövőben szorosabban kíván együttműködni a településsel, annak szakmai 
szervezeteivel és turizmushoz köthető szolgáltatási egységeivel, hiszen csak így 
valósítható meg a településre érkező vendégszegmensek minél teljesebb körű 
igényeinek kielégítése.  

• A családbarát turizmus erősödését elsősorban a fürdő termék-, és 
szolgáltatáskínálata támogatja, pl. az új, komplex élménymedence, a csúszdapark 
és a kifejezetten gyermekeknek szánt spray park révén, hiszen így több 
generációnak kínál egyidejű kikapcsolódási lehetőséget. 

• Hozzáférhető turizmus alatt az egyes attrakciók, szállás és vendéglátóhelyek 
megközelíthetősége, bejárhatósága, akadálymentes környezete, a szolgáltatások 
akadálymentesítettsége, mind fizikai, mind infokommunikációs szempontból, illetve 
a kiszolgáló létesítmények megléte és állapota értendő, melyeket a fejlesztések 
során megvalósuló új tájékoztatási rendszer, a fürdő könnyű megközelíthetősége 
(mind gépkocsival, mind kerékpárral, mind tömeg-közlekedéssel (pl. helyi 
buszjárat), valamint akadálymentessége támogatja.  

• A Békési Gyógyfürdő és Uszoda üzemeltetése, a fejlesztés során megvalósuló 
elemekkel a Stratégiában leírtaknak megfelelően a turizmus fejlesztésének 
horizontális céljához szintén több ponton kapcsolható, többek közt a humán 
erőforrás fejlesztéssel, a többnyelvű elérhetőséggel, a PR és marketing 
tevékenységgel, valamint a tájékoztatás modernizálásával és egységesítésével.  

• A desztinációs logika értelmében 2016-tól kezdődően kiemelt turisztikai 
fejlesztési térségek kerültek lehatárolásra, amelyek jelenleg is nagy 
vendégforgalommal rendelkező fogadóterületek vagy jelentős fejlesztéssel és 
marketinggel még vonzóbb belföldi és nemzetközi úti céllá, márkává tehető 
területek. Bár Békés Város nem tartozik kiemelt turisztikai térséghez, jövőbeni 
márkapozíciója a tervezett fejlesztés programjának hatására a térségben 
megerősödik, amely jelentős minőségi előrelépést jelenthet. A szolgáltatások 
fejlesztésével, új egységes színvonal kialakításával a komplexum egyre vonzóbbá 
válik a belföldi turisták számára, valamint a megújult minőségi, köztük 
szálláskínálattal, jó ár-érték aránnyal és egyedi wellness, gyógyászati és 
élményszolgáltatásokkal, gasztronómiai kínálattal a külföldi vendégek számára is 
keresett desztinációként jelenik meg.  

• A fejlesztések eredményeinek fenntarthatóságát egyrészt a környezetbarát 
technológiák alkalmazása, másrészt a bevételek növekedése tudja biztosítani. A 
beruházás során maximálisan törekedni kell arra, hogy az új létesítmények – pl. a 
modern gépészetnek és a korszerű energiaellátásnak köszönhetően – 
költséghatékonyan működtethetők legyenek. 
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1.3 A fejleszteni kívánt ingatlan tulajdonviszonyai 

 
Jelenlegi tulajdoni helyzet 
A teljes fejlesztési terület önkormányzati tulajdon, a Tátra utca irányában egy újonnan 
bevont (azonos helyrajzi számú), korábban is önkormányzati tulajdonú területtel 
bővült. Hrsz: 1265. 
 

 
 
Jövőbeni tulajdoni helyzet 
A Gyógyfürdő és Uszoda, illetve maga az ingatlan tulajdonviszonyai a jövőben nem 
változnak. 
A projekt keretén belül tehát megtörtént a telek eddig nem használt részének 
bevonása a Tátra utca felé, így a strandterület és annak befogadóképessége is 
növekedni fog, illetve rendelkezésre áll a szálloda építéséhez szükséges terület. 
A projekt során – a növekvő vendégszám miatt – új parkolóhelyek is létesülnek. 
 

1.4 A projekt előkészítettsége 

 
Már évekkel ezelőtt érzékelhető volt, hogy Békésen mind a turisztikai attrakciók 
további fejlesztése, mind egy minőségi szálláshely létrehozása szükséges. Jelen 
projekt előkészítésének kronológiája az alábbi: 

• szállásfejlesztési koncepció készült: 2017. március; 
• kérelem beadása: 2019. november; 
• adatlap beadása: 2020. december; 
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• engedélyes terv (fürdő, uszoda, szálloda) készült 2021. júliusra; 
• RMT elkészülésének határideje: 2021. szeptember 15. 
• a végleges kiviteli tervek 2021. október 15-ra készültek el. 
• RMT és kiviteli tervek jóváhagyása: 2022. június 30. 

 

1.5 A tervezett szolgáltatások és a műszaki tartalom 

 
CÉLCSOPORTOK A JÖVŐBEN 
Érdeklődés, korosztály szerint: 

• egészségtudatos 60+ korosztály (döntően a gyógyászati szolgáltatások 
vendégköre, egy részük a szállodában fog megszállni); 

• egészségtudatos középkorúak (és 45 és 60 éves kor között – wellness, ill. egy 
részük szálloda); 

• egészségtudatos fiatal felnőttek (30 és 45 éves kor között – wellness, ill. egy 
részük szálloda); 

• kisebb (legfeljebb 13-14 éves) gyermekkel érkező, akár többgenerációs 
családok (strand, ill. egy részük szálloda); 

• baráti társaságok (wellness és strand, ill. egy részük szálloda); 
• aktív turizmus résztvevői (wellness, ill. kis részük szálloda); 
• helyi sportolók (uszoda); 
• iskoláskorú gyermekek (uszoda); 
• üzleti utazók (szinte csak szálloda); 
• kulturális programok, rendezvények résztvevői (inkább szálloda); 
• vadászok (szinte csak szálloda). 

 
Lakóhely szerint: 

• 95% magyar vendégek, felfutás után az egész országból; 
• 5% külföldiek, döntően románok, németek, szerbek, a békéscsabai 

nagyrendezvények ideje alatt szlovákok, a vadászturizmus esetén spanyolok, 
osztrákok, olaszok). 

 
A FEJLESZTÉSSEL LÉTREJÖVŐ TEVÉKENYSÉGEK/SZOLGÁLTATÁSOK 
RÖVID LEÍRÁSA 
Fő épített elemek: 

1.) 49 szobás szálloda építése  
2.) Az Uszoda bejárata és az öltöző bővítése (800 főre), beléptető- és értékesítő 

rendszer fejlesztése; 
3.) A meglévő uszodaépületet és a gyógyászatot összekapcsoló épületben  

• wellnessrészleg szaunával,  
• strandétterem zárható terasszal és  
• üzlethelyiség; 

4.) Komplex élménymedence (hullám- és strandmedence, csúszda). 
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További élményelemek, szolgáltatások a strandon: 
5.) Napozóterület az élménymedence mellett; 
6.) Nyári öltözőkabinok és vizesblokkok; 
7.) „Spray park” gyermek vizes játszótér, élményelemekkel a gyermekeknek; 
8.) Óriás sakktábla; 

 
Egyéb projektelemek: 

9.) Strandhoz illő burkolatok, parkosítás, esztétikus kertészeti kialakítás a napozó 
felületen kívül; 

10.) Gépkocsiparkoló bővítése, illetve fedett kerékpártárolók; 
11.) Gyógymedence burkolatának cseréje. 

 
 
A PROJEKT ÁLTAL MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK MŰSZAKI 
TARTALMÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA 

• Bontási munkák: büféépület, a régi használaton kívüli beton strandmedence, 
néhány járda, a kerítés egy része; 

• Összekötő épület és szaunavilág: az uszoda és a gyógyászati épületek 
összekötése megvalósul úgy, hogy a téli-nyári átközlekedés biztosítása mellett 
szaunavilág, pihenőterület, büfék, fogyasztótér és üzlethelyiség is létrejön; 

• Uszodai öltöző bővítése: a meglévő öltözőrész mellé, hasonló elrendezéssel 
és kialakítással duplikálni lehet a jelenlegi férőhelyek számát; 

• Nyári bejárat és kültéri mosdó-öltöző blokk: a Mátra utca felől, az uszoda 
mellett jön létre az új fedett nyári főbejárat, benne a szükséges kiszolgáló-
helyiségekkel; 

• Kültéri medencék és élményelemek: létrejön egy új, tengerparti plázs hatású 
hullámmedence, illetve egy élményelemekkel és csúszdákkal felszerelt 
strandmedence is. Megépül egy kisebb „száraz” játszótér, valamint egy 
látványos spraypark. A gyógymedence burkolata is felújításra kerül.  

• Kertépítés: a füvesített zöldfelület és a strandterület növényi díszítése teljes 
egészében megújul, térberendezésekkel lesz tagolt, kiépülnek a fő közlekedési 
sávok. 

• Szálloda: a telek Kőrösi Csoma Sándor és Tátra utcai sarkában épül a 
négycsillagos, 49 szobás szálloda. A földszint + 2 emeletes, manzárdtetős 
épület gyógyászati szárnnyal (benne kisebb wellness részleg és 
kezelőhelyiségek, pl. masszázs, szépségápolás), valamint 
konferenciateremmel rendelkezik. A szálloda a földszinten összekapcsolódik a 
meglévő gyógyászati épülettel, a szállóvendégek számára ezzel biztosítva a 
közvetlen átjárást a fürdő teljes fedett területére.  

• Parkolók: 55 db új, közterületi parkoló a Mátra és a Tátra utcákban, az út 
mentén jön létre. 

• Akadálymentesítés: a tervezett létesítmények teljesen akadálymentesek 
lesznek. 
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A MEGVALÓSÍTÁS TERVEZETT ÜTEMEZÉSE: 
• 2022. első negyedévére Projektgazda megkapta az összes szükséges 

engedélyt; 
• RMT és kiviteli tervek jóváhagyása: 2022. június 30. 
• 2022. harmadik negyedévében feltételes közbeszerzés; 
• 2022. IV. negyedévétől 2024. IV. negyedévéig megtörténik a kivitelezés; 
• 2024. éve végén újranyit a teljes fürdő és a megnyílik a szálloda. 

 
OUTPUT ÉS EREDMÉNY INDIKÁTOROK (táblázatot ld. a 3.5.2 pontban) 

• fürdő éves látogatószáma (ER): 96.000-ről (2019.) 120.000 főre 
• a szálloda vendégéjszakáinak száma (ER): 21.000-ről (60%) 23.000-re (64%); 

a Békés városi bázisérték: 12.000 vendégéj volt 2019-ben 
• új attrakcióelemek létrehozása (OP): 4 db (szaunaközpont, élménymedence, 

csúszdapark és spray park) 
• új szolgáltatások létrehozása (OP): 10 db (öltöző bővítése, 4-féle 

szaunaszolgáltatás, strandétterem, üzlethelyiség létrehozása, napozóterület 
kialakítása, parkolók bővítése, fedett kerékpártárolók kialakítása) 

• új szálloda szobáinak száma (OP): 49 szoba 
• együttműködésbe/keresztpromóciós tevékenységbe bevont partnerek száma 

(ER): 5 db (Dánfoki Üdülőközpont, Kolbászfesztivál, Pálinkafesztivál, 
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége, Szabadkígyósi kastély); 

• közvetlenül a projektből származó munkahelymegtartás (OP): 13 fő, új 
munkahelyek száma: 45. Az új komplexumban tehát 58 állandó munkahely lesz. 
Nyáron havonta (júliusban és augusztusban) 5-5 diák vállalhat majd munkát. 

 

1.6 Az üzemeltetés szempontjai 

• A projekt megvalósításához és üzemeltetéséhez szükséges engedélyek 
azonosítását és számbavétele: 
o építési engedély, 
o NNK engedélyek (fürdő, gyógyászat), 
o katasztrófavédelmi engedély, 
o ÉMI-TÜV engedély (csúszda), 
o vízjogi engedély. 

A működés megkezdéséhez továbbá a működési engedély beszerzése szükséges. 
 
• A projektet megvalósító szervezet bemutatása: részletesen a 4.8.1 pontban 

található. A projekt megvalósításáért egy általános projektmenedzser, egy 
műszaki, egy pénzügyi és egy turisztikai/ marketing menedzser lesz felelős. 

• Az üzemeltetéssel megbízott szervezet és az üzemeltetés tervezett kereteinek 
bemutatása: a fürdő üzemeltetése kapcsán érdemes létrehozni egy önkormányzati 
tulajdonú kft-t, a szálloda üzemeltetésével pedig megbízni egy spa-hotelek 
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működtetésében tapasztalt, eredményesen működő szállodaüzemeltető céget (ld. 
4.8.2 pont). 

• Egyéb, megvalósítás alatt álló, vagy tervezett projektekkel való szinergiák és 
kapcsolódások számbavétele: Dánfoki Üdülőközpont, Madzagfalvi napok, Békés-
Tarhosi Zenei Fesztivál; 

 
 

1.7 A projekt pénzügyi elemzésének összegzése 

 
A projekt költségvetésének főbb összesítő számai 

Projektelemek megnevezése Tervezett költség 
Előkészítés költségei 120.000.000 Ft 
Igénybe vett szolgáltatások 240.661.051 Ft 
Fürdőfejlesztés összesen 2 447 248 774 Ft 
Szállásfejlesztés összesen 2 669 819 414 Ft 

MINDÖSSZESEN: 5 477 729 239 Ft 
 
 
A projekt forrásösszetétele 
Az előkészítésre megítélt támogatás intenzitása: 100%, pozitív kormányzati döntés 
esetén a projekt fizikai megvalósításának támogatási intenzitása (a finanszírozási 
hiány) várhatóan 98,67%, összege 5,405 Mrd Ft lesz, tehát 1,33% (72,877 M Ft) önerő 
szükséges a projekt megvalósításához. 
 
A megvalósítandó projekt pénzügyi és közgazdasági költség-haszon 
elemzésének rövid összefoglalása 
A fürdő jelenleg veszteségesen üzemel, mivel a két fő szolgáltatás – az uszoda és a 
gyógyászat – az érvényben lévő finanszírozási viszonyok között, a hazai tapasztalatok 
alapján nem is lehet nyereséges. A komplexum évente 33-34 M Ft finanszírozást 
igényel a tulajdonos Önkormányzat részéről, ami összességében nem rossz 
eredmény. 
 
A Projekt megfelel a fenntarthatósági elvárásoknak, hiszen a projekt 
megvalósulása nélküli veszteség, melyet évről évre az Önkormányzat finanszíroz, 
eltűnik, illetve a projekt az első teljes üzemeltetési évben már nyereséget termel. A 
nettó összes pénzáram halmozott értéke mindvégig pozitív, mely azt mutatja, hogy a 
projekt önkormányzati támogatás nélkül is működőképes, tehát hosszú távon 
fenntartható. 
 
A finanszírozási hiány számításának eredményeként a projekt 98,67%-os 
támogatási mértékre jogosult, ugyanakkor megfelel az NTS 2030-ban rögzített azon 
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feltételnek is, hogy a támogatott projekt ne termeljen veszteséget, és pénzügyileg 
önfenntartó legyen. 
 
Az esetlegesen nyújtandó biztosíték, biztosítékok ismertetése 
A 2011. évi CXCV. törvény rendelkezik az államháztartásról (Áht), ennek végrehajtási 
rendelete a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról (Ávr). Utóbbi jogszabály 84. § (1) bekezdése szerint „A támogató 
az Áht. 50/A. §-a szerinti biztosíték kikötésétől [c) pont alapján] – ha a költségvetési 
támogatás teljes egészében a helyi önkormányzat kötelező feladatát, önként vállalt 
helyi közfeladatát vagy a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi feladatát érinti, 
vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyon a helyi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat törzsvagyonná válik – helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat 
kedvezményezett részére, … folyósított költségvetési támogatás esetén 
eltekinthet.” 
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2. A projektgazda bemutatása 
 
Jelen projekt Kedvezményezettje Békés Város Önkormányzata (mint a Fürdő 
fenntartója), tehát de jure ő a projektgazda. A fejezetnek azonban több pontja is inkább 
a Gyógyfürdőre és Uszodára vonatkozik, mivel több szempontból is utóbbi a releváns, 
tehát de facto a Fürdő értelmezhető inkább projektgazdaként. Ezen kettősség az adott 
helyeken megjelölésre került a fejezetben. 
 

2.1 A projektgazda, mint település általános 
bemutatása 

 
Lakosságszám, demográfiai adatok 

A KSH adatai szerint a lakosság száma 2020-ban 18.173 fő volt (’Évközi népesség 
száma’). Az elmúlt 10 év alatt 10%-os csökkenés volt megfigyelhető. A csökkenő trend 
az egész térségre jellemző, azonban a tapasztalatok alapján a turisztikai fejlesztések 
a multiplikátor hatás révén képesek ezen trend mérséklésére, idővel esetleg 
megállítására is. A helyi népesség nemzetiségi megoszlása a legutóbbi népszámlálás 
adatai alapján: a lakosok 90,7%-a magyarnak, 7% cigánynak, 0,4% németnek, 0,3% 
románnak, 0,4% szlováknak mondta magát (9,3% nem nyilatkozott). 
 
Gazdaság, közlekedés 

A gazdasági szervezeteket tekintve a szolgáltatások területén a közeli megyeszékhely 
által fellépő versenyhelyzet miatt mérsékeltebb a dinamizmus. Békés nincsenek helyi 
nagyfoglalkoztatók, hiányoznak a húzóágazatok a lokális gazdasági szerkezetből, alig 
van külföldi tőkebefektetés. Ennek megfelelően a város térségi szerepkörei inkább 
szolgáltatási szerepkörökre koncentrálódik, mint a termeléssel összefüggő 
tevékenységekre. 
 
 

2.2 A projektgazda korábbi turisztikai célú fejlesztései 
 
A Város az elmúlt években több turisztikai célú fejlesztést hajtott végre. Ezek között 
volt több kerékpárút-hálózat fejlesztési projekt, mivel a Város kiemelt figyelmet szentel 
a fenntartható közlekedési formák előnyben részesítésére. Emellett sor került az 
Uszoda energetikai korszerűsítésére, továbbá támogatásban részesült a Békés 
Tarhos Zenei Napok rendezvény is. Ezek mindegyike egyaránt szolgálja a helyi 
lakosság és a Békésre érkező vendégek igényeit is. Dánfokon mindezeken felül 
szabadstrand fejlesztésére, illetve látogatóközpont kialakítására került sor. 
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A továbblépéshez egyértelműen szükséges a fürdő- és szállodakomplexum 
létrehozása. Ezek nélkül Békés, illetve a helyi egészségturizmus nem lesz képes 
továbbfejlődni, mert sem a turisták, sem a helyi lakosság számára nem lesz elég 
vonzó, nem tud majd megfelelő programot és turisztikai kínálatot biztosítani. 
 
 

2.3 A projekt szempontjából releváns szakmai 
együttműködések 

 
Értékesítő partnerek: 

Tervezzük a kapcsolat fölvételét a szallas.hu-val, illetve a gyógyfürdő-szolgáltatások 
piacra vitelében jártas utazási irodákkal. 
 
Szakmai partnerek: 

Az Önkormányzat 2020. óta tagja a békéscsabai TDM szervezetnek. A legközelebbi 
Tourinform Iroda Békéscsabán található, 12 km-re a leendő szállodától. 
A Város közösségi életének, és turizmusának is szerves részét képezik a Dánfokon 
elérhető szabadidős és sportszolgáltatások. 
Békés alapító tagja, illetve székhelye a Kerékpárosbarát Települések Országos 
Szövetségének. A Város a „kerékpárosbarát település” díj többszörös nyertese. 
A Gyógyfürdő és Uszoda közeljövőben tervezi, hogy belép a Dél-alföldi 
Termálklaszterbe. 
 
Nagyobb rendezvények Békésen (és a résztvevők becsült száma): Madzagfalvi 
Napok (5000 fő), Határtalanul Fesztivál (1000-1500 fő), évente kb. 30 sportesemény 
(800-1000 fő), Békés-Tarhosi Zenei Napok (5-700 fő), bálok (600 fő), Egy hajóban 
evezünk (fesztivál a Körösön, 160-200 fő), Békésről Elszármazottak Találkozója (150-
200 fő), Országos Népi Építészeti Tanácskozás (80-100 fő).  
A Város turizmusa és a szálloda leendő vendégéjszakái szempontjából meg kell 
említeni Békéscsaba és Gyula nagyobb rendezvényeit, pl. a Kolbászfesztivál, vagy 
a Pálinkafesztivált (összesen 110-120.000 főnyi közönséget hoznak a megyébe). 
Együttműködést, keresztpromóciót tervezünk a következő partnerekkel: Dánfoki 
Üdülőközpont, Kolbászfesztivál, Pálinkafesztivál, Kerékpárosbarát Települések 
Országos Szövetsége, Szabadkígyósi kastély. 
 
A Fürdő beszállítói: 

• Alföldvíz Zrt. – vízkezelés 
• Alföldvíz Zrt. – önellenőrző vízminták készítése 
• Mikroszervíz Kft.– gyógyászati szoftver 
• Mobil Adat Kft. – uszoda kiskassza díjcsomag 
• Global Payment – fizető terminál 



14 
 

• Dr. Bordás Róbert – jogi képviselet 
• Thermax Kft, Torma Ernő egyéni vállalkozó – kazánok karbantartása 
• Salem Kft. – gyógyiszap beszerzés 
• U+N Kft. – gyógyászati eszközök, berendezések, készülékek karbantartása 
• Delta-Clean Kft, AMTEK Kft. Tatárné Papp Anikó– tisztító- és fertőtlenítő 

szerek, higiéniai termékek 
• Békés-Vill Kft. – érintésvédelem, villanyszerelési munkálatok 
• KONE-Kft. – felvonó karbantartás 

 
 

2.4 A tervezett projektötlet illeszkedése a projekt-
gazda tevékenységébe, stratégiájába 

 
Békés Város Önkormányzata a képviselőtestület által alkotott 22/2019 (X.29.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak alapján az alábbi kötelező feladatköröket látja el 
(kiemelve a részben vagy egészben turizmussal összefüggő feladatok) 
 
Helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 
feladatok: 

• Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

• Adó- vám és jövedéki igazgatás 
• Köztemető-fenntartás és - működtetés 
• Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
• Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
• Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 
• Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés 
• Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
• Közterület rendjének fenntartása 
• Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek 
• Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 
• Területfejlesztés igazgatása 
• Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
• Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 
• Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
• Országos közfoglalkoztatási program 
• Közfoglalkoztatási mintaprogram 
• Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 
• Erdőgazdálkodás 
• Halászat, haltenyésztés 
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• Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása 
• Feldolgozóipar igazgatása és támogatása 
• Út, autópálya építése 
• Híd, alagút építése 
• Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
• Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
• Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
• Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
• Vízi létesítmény építése (kivéve árvízvédelmi létesítmények) 
• Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 
• Egyéb távközlés 
• Piac üzemeltetése 
• Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
• Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
• Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
• Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
• Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
• Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
• Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és 

fenntartása 
• Komplex környezetvédelmi programok támogatása 
• Lakóépület építése 
• Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
• Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
• Közvilágítás 
• Zöldterület-kezelés 
• Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
• Háziorvosi alapellátás 
• Háziorvosi ügyeleti ellátás 
• Fogorvosi alapellátás 
• Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
• Ifjúság-egészségügyi gondozás 
• Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 
• Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
• Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
• Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
• Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
• Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
• Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
• Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
• Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
• Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
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• Könyvkiadás 
• Egyéb kiadói tevékenység 
• A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatása 

fejlesztése, működtetése 
• Nemzetközi kulturális együttműködés 
• Egyéb szabadidős szolgáltatás 
• Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
• Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
• Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
• Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
• Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 
• Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
• Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
• Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás 
• Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
• Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 

 
Az önkormányzat önként vállalt feladatai: 

• Az Önkormányzat a törvény által előírt, kötelezően ellátandó feladatai mellett 
gondoskodik: 

o az épített környezet védelmével, 
o civil- és nyugdíjasház működtetésével, 
o múzeum működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 

• Közreműködik az energiaszolgáltatás és a foglalkoztatás feladatainak 
megoldásában. 

• Az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése és a sport 
támogatása érdekében intézménye útján Sportpályát, Sportcsarnokot, Uszodát 
és szabad strandot üzemeltet, a költségvetési rendeletében meghatározottak 
szerint sportcélú támogatást nyújt sportszervezetek részére, a versenysportot 
támogatja. 

• Önkormányzati üdülőt működtet Fonyódon. 
• A kis- és középvállalkozások támogatása érdekében Vállalkozói Centrumot 

(Inkubátorházat), működtet, vállalkozói alapot hoz létre. 
• Az Önkormányzat - feladatainak eredményes megoldása érdekében - 

együttműködik a Békés Megyei Önkormányzattal. A koordináció keretében 
közvetlen cél a megyei tervek, koncepciók, elképzelések kidolgozásában való 
közvetlen részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi elképzelésekkel. 

• Járó beteg szakellátó intézményt működtet. 
• Hivatali konyhát működtet. 
• Kamatmentes kölcsönt nyújt a lakosságnak. 
• Városi rendezvényeket szervez és ehhez kapcsolódó marketing 

szolgáltatásokat végez. 
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• Ellátja családi rendezvények szervezését (névadók). 
• Ellátja a saját tulajdonú ingatlanok üzemeltetését. 
• Biztosítja az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatást. 
• Kikötőt üzemeltet. 
• Ellátja a kulturális örökség helyi védelmét. 
• Helyi utazási kedvezményt, oktatási ösztöndíjakat biztosít. 
• Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatást nyújt. 
• Mezei őrszolgálatot tart fent. 
• Közterület felügyeletet működtet. 

 
 
A Gyógyfürdő és Uszoda üzemeltetője a Békési Gyógyászati Központ és 
Gyógyfürdő (járóbeteg szakellátás a főtevékenyégi köre). Önkormányzati intézmény, 
melynek egészségügyi tevékenyégét jórészt a NEAK finanszírozza, az Önkormányzat, 
mint fenntartó támogatja mind a gyógyászat, mind az uszoda működését. 
A Békési Gyógyfürdő munkavállalói létszáma a három részlegre (balneo-termál vizes 
részleg, fizioterápiás részleg és uszoda) osztva a következő: 
 
A balneo-termál vizes részleg: 
8 fő egészségügyi dolgozó az alábbiak szerint: 

- 6 fő gyógymasszőr 
- 1 fő gyógytornász 
- 1 fő balneo terápiás asszisztens 

6 fő nem egészségügyi dolgozó: 
- 2 fő takarító 
- 2 fő uszómester 
- 1 fő pénztáros 
- 1 fő karbantartó 

Összesen: 14 fő 
 
A fizio-terápiás részleg (NEAK által finanszírozott, járóbeteg szakellátáshoz tartozó): 
Reumatológia szakrendelésen: 

- 3 fő szakorvos (ebből 1 fő főállásban) 
- 2 fő asszisztens 

Ortopédia szakrendelésen: 
- 2 fő szakorvos 
- 2 fő asszisztens 

Fizioterápián: 
- 2 fő fizio terápiás asszisztens 
- 2 fő gyógytornász 
- 1 fő adminisztrátor vagy recepciós 

Összesen: 14 fő 
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A Békési Uszodában a létszám: 
- 4 fő uszodagépész 
- 4 fő uszodamester 
- 4 fő pénztáros 
- 1 fő uszoda vezető 
- 1 fő takarító (közfoglalkoztatott) 

Összesen: 13 fő 
 
MINDÖSSZESEN: 41 fő 
A jövőbeni üzemeltetést a 4.8.2 pont részletezi. 
 
 
Békés Város Önkormányzata elkötelezett a turizmus fejlesztése mellett. A 
Gyógyfürdő és Uszoda fejlesztése, illetve szálloda létrehozása nélkülözhetetlen nem 
csak a település, de az egész járás turizmusa szempontjából.  
A helyi turizmus fő természeti tényezője a Körös és annak holtágai. A nagy 
hagyományokkal rendelkező körösi vízitúrázás fejlesztése része az Aktív és 
Ökoturisztikai Fejlesztési Központ általános stratégiájának, ennek részeként a vízitúra 
stratégia jelenleg elfogadás előtt áll.  
Az önkormányzat alapító tagja a Kerékpárosbarát Települések Országos 
Szövetségnek, melynek a székhelye is a városban található. A kerékpárosbarát 
fejlesztések folyamatosak a városban.  
A város emellett törekszik arra, hogy olyan környezetet teremtsen, ami vonzóvá teszi 
a városközpontot. A város egy ízben elnyerte a Virágos Magyarország díjat. Továbbá 
Békés a horgászturizmus szerepét is erősíteni kívánja a helyi adottságok lehetőleg 
maximális kihasználásával. A kínálati rendkívül gazdag: a Dánfoki területen és a 
Körösökön, továbbá a bányatavakon engedélyezett a horgászat. 
A projekt keretében fejlesztendő Gyógyfürdő és Uszoda maximálisan szolgálni fogja 
az Önkormányzat társadalmi céljait: az idősebbeknek gyógyászati kezeléseket nyújt, 
a gyermekeknek úszásoktatást biztosít. 
 
 

2.5 A projektgazda jelenlegi vagyoni és pénzügyi 
helyzete 

 
A település 2021. évi költségvetési pozíciója stabil, a rendelkezésre álló források 
biztosítják mind az intézmények, mind az önkormányzati kötelező és önként vállalt 
feladatok finanszírozását.  
Az Önkormányzat rendelkezésére álló bevételi források közül a legnagyobb részarányt 
az állami támogatások jelentik, melynek összege 1.488.131.157 Ft, a másik nagyobb 
tétel, amely a működési kiadások finanszírozását és kiegészítését szolgálja, a helyi 
adóbevételek. Ezek összege: 529.975.000 Ft.  
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2021. évben várhatóan 219.701.235 Ft saját bevétel realizálódik. 
Ezen források lehetővé teszik intézményeink biztonságos működtetését, továbbá 
olyan feladatok ellátását, melyek nincsenek kötelezően előírva az önkormányzatok 
számára, de mindenképpen a település fejlődését, az itt lakó emberek jobb közérzetét, 
a település vonzóbbá tételét szolgálják. 
A település fontos feladatának érzi a civilszervezetek támogatását, a színvonalas 
települési rendezvények szervezését és – a jövőben – az idegenforgalom élénkítését 
is. Ezen célok megvalósítására 14.605.000 Ft került az idei költségvetésben 
elkülönítésre. 
 
Az intézményi hálózat napi zavartalan működtetésének biztosítása mellett a fejlesztési 
elképzelések megvalósítása is elengedhetetlen. Ezen célok megvalósítását mintegy 
428.580.263 Ft összegű, előző években képződött maradvány szolgálja.  
A saját erő megléte lehetővé teszi a pályázati lehetőségek kihasználását, a szükséges 
önerő biztosítását, a pályázatoknál elengedhetetlen előkészítési feladatok, tervezési 
folyamatok elindítását, azok előfinanszírozását. 
Az elmúlt években az Önkormányzat igyekezett minél több pályázati lehetőséget 
kihasználni annak érdekében, hogy településünk szépüljön, fejlődjön, minél élhetőbb 
településsé váljon. 
 
 
Pályázati forrásból megvalósult legfontosabb önkormányzati projektek az elmúlt 10 
év során az alábbiak: 

Megnevezés Kódszám 
Összes 
költség Támogatás Saját erő 

Közlekedésbiztonsági 
kerékpárutak 
támogatása 

GKM 244 708 000 189 428 427 55 279 573 

Kerékpárút hálózat 
fejlesztés 
DAOP-2007-3.1.2 

DARFT 66 871 762 58 883 898 7 987 864 

Önkormányzati és 
állami tulajdonú 
belterületi valamint 
önkormányzati 
külterületi közutak 
fejlesztése 
DAOP-2007-3.1.1/B 

DARFT 119 755 580 101 792 243 17 963 337 

Közterületen elkövetett 
jogsértések 
visszaszorítása 

I és R Minisztérium 4 600 000 1 200 000 3 400 000 

Ipari területek, ipari 
parkok és vállalkozói 
inkubátorházak 
infrastrukturális 
fejlesztése 
DAOP-2007-1.1.1/A 

DARFT 300 000 000 150 000 000 150 000 000 

Illegális hulladék-
lerakók felszámolá-
sának feladatai 

KVVM 4 911 600 3 929 280 982 320 
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Alapfokú 
oktatásfejlesztés 
DAOP-2007-4.2.1/2F 

DARFT 549 546 050 494 591 445 54 954 605 

Balesetveszélyes 
csomópontok 
átépítésének 
társfinanszírozása 

GKM 61 078 450 42 754 915 18 323 535 

A Dél-Alföldi Turisztikai 
Régió Ismertségét 
növelő Turisztikai 
Marketingeszközök 
Támogatása TU-DAL-3 

TU-DAL 5 000 000 4 500 000 500 000 

Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése Békés 
gesztorságával 

KÖZOP 160 300 000 104 805 000 55 495 000 

Belterületi közutak –  
kapacitást nem növelő 
– szilárd burkolat felújí-
tásának támogatása 

DARFT 23 745 240 10 685 358 13 059 882 

Belterületi közutak – 
kapacitást nem növelő 
– szilárd burkolat felújí-
tásának támogatása 

DARFT 8 255 600 4 127 800 4 127 800 

Belterületi közutak – 
kapacitást nem növelő 
– szilárd burkolat felújí-
tásának támogatása 

DARFT 6 618 600 6 618 600 0 

Leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának 
támogatása 

DARFT 20 685 600 13 994 204 6 691 396 

Leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának 
támogatása 

DARFT 8 248 320 6 598 656 1 649 664 

Leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának 
támogatása 

DARFT 19 350 000 15 480 000 3 870 000 

Leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának 
támogatása 

DARFT 23 544 000 18 835 200 4 708 800 

Leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának 
támogatása 

DARFT 10 843 200 8 674 560 2 168 640 

Leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának 
támogatása 

DARFT 17 500 000 14 000 000 3 500 000 

Kistérségi komplex 
Járóbetegellátó 
Központ kialakítása 

DAOP  662 240 000 528 411 694 133 828 306 

Bölcsődei ellátást 
nyújtó intézmények 
fejlesztése és 
kapacitásának bővítése 

DAOP  210 504 000 199 978 800 10 525 200 
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A terület- és 
régiófejlesztési 
célelőirányzat (TRFC) 

DARFT 10 000 000 9 500 000 500 000 

Kompetencia alapú 
oktatás, egyenlő 
hozzáférés innovatív 
intézményekben  

TÁMOP 63 408 506 63 408 506 0 

Esélyegyenlőségi 
programok 
végrehajtásának 
támogatása 

TÁMOP 82 822 904 82 822 904 0 

Békés város 
szennyvíztisztító 
telepének 
korszerűsítése 

KEOP-1-2-0/B/10-
2010-0040 498 749 000 498 749 000 0 

Komposztálást 
népszerűsítő projekt 
Békés Város 
Önkormányzata 
szervezésében 

KEOP-6.2.0/A/09-
2010-0158 10 177 000 9 668 150 508 850 

Békés, Bóbita óvoda 
fejlesztése 

DAOP-4.2.1-11 210 480 000 199 956 000 10 524 000 

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/2 45 979 162 45 979 162 0 
Komplex telep-program 
(komplex humán 
szolgáltatás hozzáférés 
biztosítása 

TÁMOP-5.3.6-11/1 150 000 000 150 000 000 0 

Energiatakarékos 
átalakítás Békés város 
intézményeiben 

KEOP-5.5.0/A/12-
2013-0024 290 516 967 246 939 422 43 577 545 

Békés város 
közvilágítási 
hálózatának 
korszerűsítése 

KEOP-5.5.0/A/12-
2013-0005 149 877 551 127 395 918 22 481 633 

BékésBringa – Békés 
Város kerékpáros 
turisztikai fejlesztése 

DAOP-2.1.1/J-12-
2012-0117 288 912 300 288 912 300 0 

Városháza homlokzat-
felújítása II. ütem 

Nemzeti Kulturális 
Alap 3 387 350 1 400 000 1 987 350 

Városháza homlokzat-
felújítása III. ütem 

Nemzeti Kulturális 
Alap 

6 003 374 3 000 000 3 003 374 

Békés, Baky utca 4. sz. 
épületenergetika Belügyminisztérium 

27 861 250 22 289 000 5 572 250 

A hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás fejlesz-
téséhez szükséges 
eszközvásárlás 

Vidékfejlesztési 
Minisztérium  35 496 500 35 496 500 0 

Jantyik Mátyás mell-
szobrának elkészítése 

Vizuális Művészetek 
Kollégiumához  2 000 000 2 000 000 0 

Csabai úti és Táncsics 
utcai gyalogát-
kelőhelyek létesítése 

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ 10 971 200 9 872 142 1 099 058 

Békés Város 
Önkormányzatának 
szervezetfejlesztése 

ÁROP-1.A.5-2013-
2013-000 39 999 996 39 999 996 0 

Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet 

KAB-KEF-11-A-3622 500 000 500 000 0 
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Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet 

KAB-KEF-11-C-3634 360 000 360 000 0 

Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet 

KAB-KEF-12-7987 500 000 500 000 0 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

KAB-KEF-13-13785 250 000 250 000 0 

Ivóvízminőség-javító 
program 

KEOP-1.3.0/09-11  2 228 057 212 2 228 057 212 0 

Hulladéklerakó 
rekultivációja 

KEOP-1.1.1/2F/09-11 30 000 000 30 000 000 0 

I. világháborús 
emlékmű felújítása 

Közép és Kelet-európai 
Történelem és 
Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány 

4 000 500 1 000 000 3 000 500 

Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása 

KEOP-2014-4.10.0/N-
0272 47 794 855 34 495 579 13 299 276 

Uszoda energetikai 
korszerűsítése 

KEOP-2015-4.10.0/U-
0001 139 921 615 111 937 292 27 984 323 

Tanyafejlesztési 
Program 

FM 6 000 000 6 000 000 0 

Térfigyelő 
kamerarendszer Belügyminisztérium 4 671 319 3 644 969 1 026 350 

K.E.F. működési 
feltételeinek biztosítása 

KAB-KEF-15-A22485 
Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

400 000 400 000 0 

Békés Tarhos Zenei 
napok 

270-5/2015/NAKVI 
Földművelésügyi 
minisztérium 

1 999 600 1 999 600 0 

 
 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének fő számai 
 

Megnevezés Összeg Ft 
Működési bevételek összesen 3 534 828 200 

Állami támogatások  1 488 131 157 

Közhatalmi bevételek 529 975 000 
Intézményi működési bevételek 374 133 190 
Működési célú átvett pénzeszközök 857 711 284 
Működési célú finanszírozási bevételek 
(pénzmaradvány, állami megelőlegezés) 

284 877 569 

Felhalmozási bevételek összesen 749 320 138 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 73 156 838 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 59 370 000 
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 
(pénzmaradvány) 

616 793 300 

Bevételek főösszege 4 284 148 338 
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Megnevezés Összeg Ft 

Működési kiadások összesen 3 534 828 200 

Személyi jellegű kiadások 1 104 299 244 
Munkaadókat terhelő járulékok  182 017 283 
Dologi kiadások 817 061 931 
Szociális kiadások és egyéb juttatások 115 700 000 
Pénzeszközátadások és egyéb támogatások 1 083 872 961 
Működési tartalék 172 351 534 
Működési célú finanszírozási kiadások 59 525 247 
Felhalmozási kiadások összesen 749 320 138 
Beruházások, felújítások 31 417 315 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 200 000 
Fejlesztési célú tartalék 677 924 823 
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 27 778 000 
Kiadások főösszege 4 284 148 338 

(Forrás: Békés Város Önkormányzata) 
 
A vagyoni helyzet alakulása 
Az Önkormányzat konszolidált mérlegfőösszege összege 292.672.270 Ft-tal csökkent. 
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 721.248.431 Ft-tal 
növekedett. Ezen belül mely a tárgyi eszközök és immateriális eszközök körében 
végzett beruházásoknak köszönhetően 810.163.031 Ft-os növekedés, a befektetett 
pénzügyi eszközök körében 88.914.600 Ft-os csökkenés történt. Az Alföldvíz 
Regionális Viziközmű-szolgáltató Zrt-ben lévő részesedéseink után elszámolt 
értékvesztés miatt. A társaság közgyűlése 2020. december 5-én meghozott 24/2020 
(XII.05.) számú közgyűlési határozatával döntött a társaság alaptőkéjének 
leszállításáról. A 14.000 Ft névértékű törzsrészvény névértékét egyenként 4.600 Ft-ra 
csökkentette, mely 88.914.600 Ft-tal csökkentette 2020. évi mérleg szerinti 
eredményünket. 
 
A pénzeszközöknél 863.106.879 Ft csökkenés történt. 
A követelések állománya a múlt évhez képest 120.933.084 Ft összegű csökkenést 
mutat, melynek elsődleges indoka adott előlegek összegének csökkenése. 
A források változásainál a saját tőke csökkenése 1.537.253.262 Ft, mely elsősorban a 
mérleg szerinti eredmény csökkenésével indokolható. 
 
A kötelezettségek állománya 17.631.291 Ft-tal csökkent az előző évhez képest, 
melyek elsősorban a beruházásokhoz és a felújításokhoz kapcsolódó, év végén 
beérkező számlák csökkenésével indokolható. 
 
Békés Város Önkormányzatának 2020. évi mérlegbeszámolójában a részesedések a 
következő befektetéseket tartalmazzák: 
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Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséről 

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. részvény 2 012 

Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részesedés 100 000 

BKSZ PLUSZ KFT üzletrész 3 600 000 

Hunyadi téri óvoda gyermekeiért alapítvány vagyonrész 20 000 

Békés Megyei Vízművek Rt. részvények 43 511 400 

Békés Fürdőért Közalapítvány részesedés 500 000 

Békés Airport Kft. részesedés 600 000 

Békési Férfi Kézilabda Kft. alapítói vagyon 3 900 000 

Békés Ferment Kft. 1 546 500 

Körösök Völgye Kft. üzletrész 10 000 
Békés város bölcsödéinek apróságaiért alapítvány alapítói 
vagyon 60 000 

Békés Kommunális Szolgáltató Kft. részesedés 30 000 000 

Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 103 000 

KBC Békés megyei Teleülések Fejlesztéséért Nonprofit KFT. 400 000 

Összesen: 84 352 912 
(Forrás: Békés Város Önkormányzata) 

 
 

2.6 A projektgazda jövőbeni vagyoni és pénzügyi 
kilátásai 

 
Reményeink szerint az előző évek megfontolt, takarékos gazdálkodását folytatva az 
Önkormányzat jövőbeni pénzügyi helyzetére is a stabilitás lesz jellemző. Mind 
ehhez szükséges a kötelező feladatokhoz kapcsolódó állami finanszírozás jelenlegi 
rendszerének fennállása, illetve a bekövetkező változásokhoz (pl. minimálbér, 
garantált bérminimum növekedés) igazodó finanszírozás, továbbá nagyon fontos, 
hogy az Önkormányzat hosszú távon tudjon számolni helyi adóbevételeivel, a 
rendszer olyan jellegű átalakításon ne menjen keresztül, ami csökkenti az ezen a 
jogcímen felhasználható bevételek nagyságát. Alapvető cél, hogy a fejlesztésre 
fordítható jelenlegi tartalékokat ne kelljen a településnek a működési kiadásai 
finanszírozására felhasználni. 
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3. Helyzetértékelés – a fejlesztési igény 
megalapozása 

 

3.1 Általános társadalmi-gazdasági helyzet 

 
A Város fekvése 

Békés városa az ország délkeleti részén, Békés megyében fekszik, a 
megyeszékhelytől, Békéscsabától 10 km-re, a Kettős-Körös partján. 
 

A Város elhelyezkedése 

 
 
 
A békési térségben több meghatározó, turisztikai szempontból jól hasznosítható 
elemmel találkozhatunk, melyek egymást kiegészítve, erősítve hivatottak biztosítani a 
Délkelet-Alföld és a Város egyedi értékét. Magyarországon az egészségturizmus – 
hatásos gyógyvizeink, felkészült és elismert szakembereink révén – stratégiai termék, 
nagyban hozzájárul turizmusunk versenyképességéhez.  
A Békési Fürdő a Város egyik fő vonzereje. Emellett a közel érintetlen alföldi táj 
kedvező adottságai, különösen a környező felszíni vizek mind az aktív, mind pedig az 
ökoturizmus számára megfelelő alapot jelentenek. A Város kulturális öröksége pedig 
megfelelően kiegészíti ezen a tényezőket. 
 
 



26 
 

A Város közlekedési kapcsolatai 

A Város a megyeszékhelytől, Békéscsabától 10, Gyulától 25 km-re fekszik, a Kettős-
Körös bal partján.  
Békés város környéke teljesen sík, a természetes szintkülönbség 1-2 méter, átlagos 
tengerszint feletti magassága 80-85 méter. Közvetlen szomszédos városai, északon 
Bélmegyer, keleten Tarhos és Doboz, délen Gerla és Békéscsaba, nyugaton Murony 
és Mezőberény. Természetes határa a Kettős-Körös, jelentős vize emellett a régi 
Fehér-Körös medre, a város közepén áthaladó Élővíz-csatorna. Békés központja a 
3407-es számú Békési kistérségnek, melynek tagjai: Bélmegyer, Doboz, Kamut, 
Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Csárdaszállás (utóbbi község a Békési 
járásnak nem része). Békés város településszerkezetét erősen tagolják a nagyobb 
forgalmú átvezető utak, illetve a város kettészelő Élővíz-csatorna.   
A városon áthaladó 470. főút a legforgalmasabb (Békéscsaba-Mezőberény), mely 
teljes egészében átvezeti a forgalmat a városon. A főút Békéscsaba felé a 44., 
Mezőberény felé a 47. és 46. főút elérését biztosítja. A 44. út a Dél-alföldi régió egyik 
meghatározó fő közlekedési tengelye, mely egyben ráhordó út az M5-ös autópályára. 
Az M44. autópálya elkészültét követően sokkal kedvezőbb lett a Város elérhetősége. 
A gyorsforgalmi út 12 km-re van a Fürdőtől. 
 
Az Élővíz-csatornán való átkelést két híd biztosítja a forgalom számára zavartalan 
áteresztéssel. Tarhos felé a 4238-as számú negyedrendű út vezet, mely rákötést 
biztosít Vésztőn és Szeghalmon keresztül a Szegedet Debrecennel összekötő 47-es 
főútvonalra, Doboz-Sarkadon keresztül a méhkeréki, Doboz-Gyula érintésével a gyulai 
határátkelő irányába. 4644-es számú negyedrendű úton Murony érintésével Kondoros 
előtt érhető el a 44-es számú főút, azon keresztül Szarvas illetve Kecskemét. 4238. 
számú negyedrendű út Gerla-Békéscsaba, Doboz valamint Gyula irányában jelent 
gyorsabb, kisebb forgalmú közlekedési lehetőséget. 

 
Az M44-es gyorsforgalmi út vonalvezetése 
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A Város szerkezete 

A város egyike az Alföld nagyhatárú mezővárosainak, melyek a XVII. század végén 
lezárult 150 éves török kor után indult látványos fejlődésnek. A belterületen megmaradt 
elnevezésekből – Bánhida, Ibrány, Hatház, Újváros, Malomvég – és a helyben lakók 
önképéből is követhető a XIX. század folyamán egybeépült településrészek. A 
folyószabályozást követően kialakultak a városrészek „kertségek” – Szécsénykert, 
Jégverem-kert, Nagykert, Sebők-kert, Malomasszony-kert, Csatárkert – melyek 
egészen a XX. század hetvenes-nyolcvanas évig elsősorban agrár-hasznosítású 
területekként használtak. A belterületek közelében elterülő „kertségek” egy részében 
családias építkezési hullám indult meg az utóbbi 30 év folyamán. A településhez 
csatlakozó, speciális szerepkörű településrész Dánfok, ahol a folyóvízi turizmusra 
épülő szabadidős üdülőközpont került kialakításra.  
 

A Város közúthálózati szerkezete 

 
 
A város iparterületei a belterület peremén részben a Kettős-Körös mellett, részben 
nyugatra, részben déli irányban (Csabai út két oldala) alakultak ki. Az utóbbi 
elsősorban a megyeszékhely és a rajta keresztül elérhető, az ország nagyobb 
piacainak jól elérhetősége miatt messze a legdinamikusabb, de funkcióját tekintve 
kevésbé egységes, mivel nagy területű raktárak, kereskedelmi és szálláshely 
egységek keverednek a megmaradt tanyákkal. A külterületi lakott helyek 4-7 km 
távolságra fekszenek Békés centrumától, ami megnehezíti a városi szolgáltatások, 
munkahelyek elérését. A közel 20ezer lakosú város a 127 km2-es területén az 
országos átlagot 50%-kal meghaladó népsűrűséggel bír.  
Társadalmi adottságok 

A Szálloda 
elhelyezkedése 

1000 m 
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Népessége alapján Békés az Alföld és ezen belül a Dél-alföldi Régió városhálózatában 
fontos helyet foglal el, a megyeszékhely és a másodlagos centrum – Gyula, 
Békéscsaba – utáni hierarchikus szintben. Szerepkörét tekintve járási (korábban 
kistérségi) központ. A korábbi évtizedek során Békés városa a változó területet és 
települési kört lefedő Békéscsaba, majd a Közép-Békési térség alcentrumaként 
létezett, így térségi ellátó és központi funkciói fejlesztésében a hasonló méretű 
városokkal összevetve késésben van. 2004. óta a kistérségi közigazgatási funkciók 
kiépülése révén a város centrumfunkciói gyarapodtak, melyet azonban nem követett 
gazdaságilag számottevő erősödés, de a térségi szerepkörök kiépülése révén Békés 
egyértelműen előrelépett a városok hierarchiájában. Békés társközponti része a 
megye súlyponti település-együttesének Közép-békési Centrumnak (KBC), melynek 
motorját a három város – Békéscsaba, Békés, Gyula – együttműködés jelenti. A KBC 
a Dél-alföldi régió harmadik legjelentősebb népessége és gazdasági tömörülése, mely 
nem csak magyarországi, hanem tágabb viszonylatban is jelentős fejlődési potenciállal 
rendelkezik.  
 

Békés város népességszámának alakulása 

 
 
A KBC-térségen és a megyén keresztül Békés városa bekapcsolódik a Duna–Körös–
Maros–Tisza Eurorégiós szintű nemzetközi együttműködésbe, ahol elsőrendű 
együttműködési lehetőségek kiaknázására, kihasználásra törekedik. A KBC-térség és 
Arad között szorosabbá váló együttműködés új fejlődési lehetőséget jelenthet a helyi 
vállalkozások számára is.  
 
Gazdasági aktivitás 

A gazdasági szervezeteket tekintve az átlagot meghaladó aktivitás csupán az ipari és 
építőipari kisszervezetek esetén tapasztalható, ugyanakkor a szolgáltatások területén 
a közeli megyeszékhely nagyszámú vállalkozásának versenye miatt mérsékeltebb a 
dinamizmus. Békés esetében a gazdasági szerepkörök gyengeségére vezethető 
vissza a dinamika hiánya, nincsenek helyi nagyfoglalkoztatók, hiányoznak a 
húzóágazatok a lokális gazdasági szerkezetből, alig van külföldi tőkebefektetés. Ennek 
megfelelően a város térségi szerepkörei inkább szolgáltatásokra (oktatás-képzés, 
egészségügyi-szociális szféra, piaci szolgáltatások) koncentrálódik, mint a termeléssel 
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összefüggő tevékenységekre. A regisztrált társas vállalkozások szerkezete jelzi a helyi 
gazdaságban a meghatározó nagyvállalat hiányát.  
 

A Város működő vállalkozásainak megoszlása méretük szerint 
  m i k r o v á l l a l k o z á s k ö z é p v á l l a l k o z á s 

  k i s v á l l a l k o z á s 

Év Összesen 1-4 fő 5-9 fő 10-19 fő 20-49 fő 50-249 fő 250 fő felett 

2014. 3008 2157 64 32 20 10 1 

2015. 2962 2062 70 26 20 10 0 

2016. 2958 2358 82 33 16 13 0 

2017. 2943 2328 74 29 16 13 0 

2018. 2981 2338 81 29 18 15 0 

2019. 3027 2405 72 38 18 17 0 

2020. 2997 2203 79 41 20 16 0 

Forrás: KSH, 2021. 
 

A legnagyobb vállalkozások a városban 

Cég neve Foglalkoztatotti létszám 

Optigép Kft. 100< 

Békés Drén Kft. 100< 

Inter Turbo Kft. 100< 

Agro-Délo Szolg. Kft. 30< 

In Situ Hungária Kft. 30< 

Bétak Kft. 25< 

Marathon Taneszköz-Sport Kft. 20< 

Prevail Co. Kft. 20< 

Heal-Tech Electronics Kft. 20< 

Kónya és Társa Kft. 10< 

Forrás: KSH 
 
Az exportált áruk értéke alapján a három legnagyobb vállalat a városban: 

• HealTech Kft. (járműelektronika) – exportált áruk értéke: kb. 200 millió Ft 
• Optigép Kft. (mezőgazdasági gépgyártás) – 135 millió Ft 
• Békés Drén Kft. (hulladékkezelés) – kb. 60 millió Ft 

 
Az iparon belül kedvező jel a fémfeldolgozás, a gépgyártás, az elektronikai iparok és 
járműgyártás viszonylag magasabb súlya (egyharmados arány), melyek távlatos 
fejlesztése és pályázati tevékenysége mellett rákapcsolódási lehetőségeket jelentenek 
a világgazdaság húzóágazataihoz. Magas arányt képviselnek a kereskedelemhez 
köthető társaságok és az üzleti szolgáltató tevékenységek. A társas vállalkozásokon 
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belül a kft-k és bt-k szerepe a döntő. Az egyéni vállalkozások száma többszörösen 
meghaladja a társas cégekét, ami országos és megyei összevetésben is kedvezőtlen.  
A városi kiskereskedelmi hálózat fejlett, tagolt. Az 1000 lakosra jutó üzletek száma 
(116) elmaradt a megyei városi átlagtól (174), de a kedvező megközelíthetőség miatt 
a békésiek számára a megyeszékhelyen működő nagyobb, specializált egységek is jól 
elérhetők. A vendéglátóhelyek száma közelíti a százat, ennek közel fele étterem, vagy 
cukrászda, melyek magasabb ellátási színvonalat is képesek nyújtani a helyi és a 
Békésre látogató vendégeknek. A vendéglátóhelyek 1000 lakosra jutó száma (46) 
jóval elmaradt a megyei városi átlagtól (66). Ez egyértelműen jelzi, hogy Békés a 
turisztikai vonzerők kihasználtsága terén a megye legnagyobb centrumai mögött 
(Békéscsaba, Gyula, Orosháza, Szarvas) elmarad. A turisztikai szakképzés 
megfelelően biztosítja a szakmai utánpótlást. A középfokú szakképzés több oktatási 
intézményben zajlik mind Békésen, mind a szomszédos városokban. Emellett a 
felsőoktatási intézmények kínálatában is szerepel a turizmus. A térség intézményei a 
Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kara Békéscsabán és a Gál 
Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar. Mindkét intézményben, illetve 
jogelődeiben nagy hagyományai vannak a különböző turisztikai képzéseknek. 
 
Turisztikai adottságok 

A város legnagyobb turisztikai rendezvényei közé tartozik a Békés-Tarhos Zenei 
Napok és a Madzagfali Napok. Jelentős turisztikai potenciállal rendelkezik továbbá a 
városi Gyógyfürdő és Uszoda, a Dánfoki üdülőterület, a csónak- és hajókikötő a 
Kettős-Körösön, az Élővíz-csatorna, valamint a Körösök Völgye Natúrpark Békés 
megyei szakasza.  
A legjelentősebb turisztikai termékek Békésen a következők: 
- a Gyógyfürdő és Uszoda révén az egészségturizmus jelenléte (jelenleg még 

szerény wellness- és élményfunkciókkal); 
- a folyamatban lévő Zöld folyosó projekt kapcsán a vízi turizmus; 
- kerékpáros turizmus; 
- ifjúsági turizmus; 
- kulturális rendezvények; 
- aktív turizmus az Élővíz-csatornán (zöld folyosó); 
- vadászati turizmus (jó vadászterületek vannak a környéken, a vendégek azonban 

jelenleg Békéscsabán vagy Bélmegyeren szállnak meg); 
- horgászturizmus. 

 
Békés város földrajzi fekvéséből adódó környezeti-természeti adottságai az Országos 
Területrendezési Terv övezeti besorolása alapján jól szintetizálható. A város területén 
háromféle ökológiai szempontból értékes övezet található: A Kettős-Körös, az Élővíz-
csatorna a településtől délre fekvő szakasza, mely védett természeti terület, és a 
Békéstől nyugatra fekvő területek, mely szintén védett természeti terület. Kulturális 
örökség szempontjából a település egész területével a megyei jelentőségű területek 
övezetébe tartozik. 
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Békés környezetének ökoturisztikai adottságai 

 
 

Ökológiai folyosók 
Doboz-Gerlai határcsatorna 8,73 hektár 
Kettős-Körös ártér 559,54 hektár 
Vargahosszai-főcsatorna 41,42 hektár 
Fehér-hát 0,01 hektár 
Ludad-puszta 141,05 hektár 

 
A város fejlesztési dokumentumai foglalkoznak a szálláshely-fejlesztés 
szükségességével. Békés Város Gazdasági Programja elsődlegesen a 
rendezvények és a gyógyfürdő vendégköréhez kapcsolja a minőségi szálláshelyek 
fejlesztését. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia és Békés Város 
Településfejlesztési Koncepciója hasonlóképpen a jelenlegi turisztikai termékek 
(egészségturizmus, aktív turizmus, kulturális turizmus) kiszolgálása érdekében 
fogalmazta meg a szálláshelyek mennyiségi és minőségi fejlesztését. 
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3.2 Turisztikai trendek 

 

3.2.1 Trendek és tendenciák a nemzetközi egészségturizmus 
területén 

 
A Tourism Observatory for Health, Wellness and Spa legújabb kutatása szerint a 
szolgáltatások spektruma és a szolgáltatók típusa is bővül, jelenleg 17-féle 
szolgáltatót különböztetnek meg nemzetközi szinten, ezek között olyan újfajta 
termékek is vannak, mint pl. a „reptéri spa” Ez is rávilágít arra a jelenségre, hogy a 
spa és wellness iparág mennyire összetetté és sokszínűvé vált az utóbbi években. 
Érdekes, hogy az egészségturizmusban használt terminológia nem csak 
kontinensenként, hanem országonként is jelentősen változhat. Keresleti szempontból 
lényeges megállapítás, hogy – nemzetközi szinten – a vendégeknek mindössze 
20%-a helyi, 50%-a belföldi és 30%-a külföldi illetőségű. 
A szolgáltatók piaci pozícióját tekintve egyfajta „demokratizálódás” mutatkozik a spa 
iparban: látványosan bővül a középosztályt kiszolgálók aránya. A szolgáltatók 
többsége (55%) még mindig inkább a luxuskategóriába tartozik, magas színvonalat 
igyekszik biztosítani a vendégeinek, a középkategóriás szolgáltatók aránya 28-ról 
35%-ra nőtt, ugyanakkor a diszkont áron működők részaránya 3%-kal csökkent. 
Küldőpiacok szempontjából az USA őrzi vezető helyét, őt követi Nyugat-Európa, majd 
Észak-Európa, a negyedik Közép-, az ötödik pedig Kelet-Európa. 
Kor szerinti célcsoportok közül az idősebbek (1946. előtt született, tehát 70-nél 
idősebb korosztály) aránya 17% a nemzetközi egészségturizmusban, ők a 
gyógyturizmus tipikus célcsoportja. A háború után (1946-64) született (baby boomer) 
generáció 31%-ot tesz ki, ezzel a legnagyobb, mind létszámban, mind költésben a 
legfontosabb korosztály, őket követik az X generációhoz (1965-75) tartozók 27%-kal. 
A legfiatalabbak közül az Y generáció (1976-95) 18%-ot tesz ki, közülük számosan 
már családjaikkal utaznak, a Z generáció (1996 után születettek) tagjai pedig 8%-ot 
adnak, ami azért érdekes és egyben pozitív piaci jelenség, mert a felmérésben részt 
vevő spa-wellness szolgáltatók számukra biztosítják a legkevesebb (vagy egyáltalán 
semmilyen) szolgáltatást. 
A legnépszerűbb szolgáltatások analízise csak kis változásokat hozott a korábbi 
évekhez képest: változatlanul a masszázs a legkeresettebb, illetve a természetes 
erőforrásokon, gyógytényezőkön alapuló szolgáltatások iránti kereslet egyre nő. 
Érdekesség, hogy leginkább a külföldi vendégek vevők a helyi hagyományokon és 
gyógytényezőkön alapuló szolgáltatásokra, a belföldi utazók leggyakrabban a 
termálfürdő/wellness élményt keresik, a helyi/környékbeli lakosok is kedvelik az 
utóbbit, ők sokszor organikus termékeket is igényelnek. 
A vendégek költése egy rendkívül fontos indikátora az adott iparág sikerességének, 
nincs ez másként az egészségturizmusban sem. A felmérésben résztvevő turisták 
(akár belföldiek – 69 euro, akár külföldiek – 73 euro) kb. kétszer annyit költenek, mint 
a helyi vendégek (38 euro). Hazánk szempontjából két fontos piac, a németajkú és az 
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orosz. Előbbire a középkategóriás szolgáltatók a legjellemzőbbek, kereslet 
szempontjából pedig a belföldi piac, utóbbi esetében a felsőkategóriás szolgáltatók, 
illetve szintén a belföldi vendégek a meghatározók. 
A fő célcsoportok terén komoly változás ment végbe az utóbbi években: míg 
korábban a spa-wellness piac vitathatatlanul fő célcsoportja az egyedül utazó nők 
voltak, addig mostanra nemzetközi szinten a társakkal – partnerrel, családdal, 
barátokkal – való utazás vált jellemzővé. A németajkú piacokon a párok, az Y 
generáció (családdal, barátokkal) a két fő keresleti tényező, és a harmadik helyre 
szorult vissza az egyedül utazó nők, mint célcsoport. Az orosz nyelvű piacokon viszont 
az első a gyermekes családok, a második a párok és baráti társaságok, a harmadik 
pedig az Y generáció képviselői. 
Az utazások fő motivációi szempontjából a kutatás megállapítja, hogy 2016-ra 
egyértelműen a kezelések és wellness programok a meghatározóak mind a kül- és 
belföldi turisták, mind a helyi vendégek számára. A helyieknek (a visszatérés 
szempontjából) fontos továbbá a korábbi élmény, míg a belföldi turistákat inkább a 
kíváncsiság, a felfedezési vágy hajtja újabb és újabb fürdőhelyekre. A fürdőhelyek, 
spa- és wellnessközpontok ma már technikailag rendkívül modernek és jól felszereltek, 
ez a tényező – a kutatás alapján – nem játszik főszerepet a vendégek megnyerésében. 
Fontos tudni ugyanakkor, hogy a németajkú piacokon a „lokáció” az egészségturisták 
legfőbb motivációja belföldi utazásaik során, míg külföldi utazásokkor a kíváncsiság és 
az ismert brand is fontos tényező. Az oroszoknál is meghatározó tényező a lokáció – 
a korábbi pozitív élményekkel egyetemben. Ezeken a piacokon egyre jobban 
figyelembe veszik a minősítések meglétét. 
Mindhárom szegmens (kül- és belföldi turisták, helyiek) számára az első helyet a 
családi fürdők és wellnessközpontok foglalják el. Néhány országban (pl. 
Németországban, Ausztriában) igen jól kiépült kínálat várja a vendégeket, míg más 
országokban ezek a létesítmények rendelkeznek a legnagyobb növekedési 
potenciállal. Ez tehát azt jelenti, hogy a természetes gyógytényezőkön alapuló 
kezelések, termálfürdők, a wellness szolgáltatások, a gyógy- és wellness szállodák 
mind elmaradnak e kettő mögött. A jövőben várhatóan a speciális igényeket kielégítő 
létesítmények iránt fog nőni a nemzetközi kereslet, pl. visszavonulást, feltöltődést 
biztosító destination spa-k, a belföldiek inkább a termálfürdőket látogatják. 
A szolgáltatások tekintetében kiemelendő az a trend, mely szerint a természetes 
gyógymódok, gyógytényezők iránti erősödik az érdeklődés. Ezért is nélkülözhetetlen 
ezen gyógytényezők bizonyítékokon alapuló kutatása (evidence based medicine). 
Egyértelműen nemzetközi vonzerővé váltak a természetes gyógytényezőkön alapuló 
kezelések, míg a belföldi turisták és a helyi vendégek a holisztikus (testi, lelki, szellemi 
egészség és egyensúly) szolgáltatásokat preferálják. Az egészséges kínálat – pl. 
modern, egészséges gasztronómiai kínálat, zavartalan alvás – szinte minden utazó 
számára fontos kritérium lett ez elmúlt évek során. 
A kutatás a kereslet alakulása tekintetében ismét megkülönbözteti a helyi, a belföldi 
és a nemzetközi piacot. A helyi/környékbeli vendégek számának növekedését 6%-ra 
prognosztizálja, ezen belül az első alkalommal fürdőbe látogatók száma 8, vagy akár 
10%-kal is nőhet. Belföldi utazók esetében az az első alkalommal fürdőt felkeresők 
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10%-os bővülést mutathatnak, ugyanakkor a belföldi utazók fürdőlátogatásai csak 
ennél jóval szerényebb mértékben nőnek, kvázi stagnálnak. A nemzetközi piacon a 
látogatók számában 7, az első fürdővendégek látogatásai 10%-kal nőnek. Mindhárom 
piacon 3% körüli az átlagos tartózkodási idő hosszabbodása, a költések ennél 
nagyobb mértékben, 6-8%-kal nőnek az előrejelzés szerint. 
A magyar egészségturizmus szempontjából továbbra is meghatározó németajkú 
piacokon 6%-os vendégszám, 7%-os első fürdővendég-szám, szintén 3%-os átlagos 
tartózkodási idő növekedése, és a vendégköltés 5%-os bővülése várható a kutatás 
szerint. 

Hazánk nemzetközi piacai az egészségturizmusban 

Rangsor Látogatók száma  Gyógyszálló vendégéj. 

1. Ausztria Németország 

2. Szlovákia Oroszország 

3. Németország Ausztria 

4. Csehország Csehország 

5. Románia Szlovákia 

6. Hollandia Románia 

7. Ukrajna Lengyelország 

8. Szerbia, Montenegró, Koszovó Izrael 

9. Horvátország Egyesült Királyság 

10. Oroszország Olaszország 

Forrás: KSH, 2019. 
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A gyógy- és egészségturisztikai motivációval érkező 
külföldi látogatók költése, 2015 (millió Ft)* 

 
 
* Azóta nem történt részletes felmérés, illetve megváltozott módszertannal történik a 

becslés, ezért a 2015. évi adatok tekinthetők a leginkább relevánsnak. 
 

3.2.2 Trendek és tendenciák a magyarországi egészségturizmus 
területén 

 
A természetes gyógytényezőkön alapuló egészségturizmus (gyógy- és wellness) 
turisztikai infrastruktúrája kiépült: 98 gyógyfürdő, 40 gyógyszálló, 32 gyógyhely, 
több száz wellness-, élmény-, strandfürdő és uszoda működik az országban. 2014-ben 
elkezdődött a fürdők minősítése, aminek egyrészt az a célja, hogy támpontot adjon a 
fürdők kínálatában való eligazodáshoz, másrészt megkülönbözteti az uszodákat, a 
gyógy-, a wellness, az élmény- és a strandfürdőket egymástól, illetve a szolgáltatás 
színvonaláról is képet ad a vendégek számára. A turisztikai régiók leglátogatottabb 
attrakciói között a fürdők vannak többségben. 

A balneológiai szolgáltatások nemzetközi viszonylatban is versenyképesek, mivel 
jelentős árelőnyt biztosítanak az utazási és szálláshely költségek mellett is. Hiánypótló 
szolgáltatást nyújtanak a gyógyfürdő-létesítmények, amelyek a küldő országokban 
nem, vagy nem megfelelő minőséggel és/vagy elégtelen kapacitással működnek. A 
beteg a szolgáltatást komplex csomagban, pihenéssel összekötve veheti igénybe, 
ezért az orvosi és a szálláshely szolgáltatások mellett további turisztikai 
szolgáltatásokat is megvásárol. Gyakran hozzátartozója is elkíséri, így míg a beteg 
kezeléseket kap, kísérője igénybe veheti a létesítmény, illetve közvetlen környezete 
nyújtotta turisztikai lehetőségeket, programokat. 
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Az egészségturisztikai kínálat erőssége a gazdag termál- és gyógyvízkincs mellett a 
gyógyfürdő-kultúra hosszútávon kialakult tradíciói (pl. történelmi fürdők, 
fürdőkezelések), a felhalmozott orvosi tudás és tapasztalat, a magyarországi 
fürdőkultúra nemzetközi elismertsége. Az elmúlt években létrejött fürdőklaszterek 
azon a felismerésen alapulnak, hogy szükség van a fürdők egymás közötti, illetve a 
fürdők és a települések vállalkozói közötti együttműködésre. A megoldandó feladatok 
között kell megemlíteni, hogy gyakran nem elég megbízható a szolgáltatatási 
színvonal, amit a védjegyrendszer orvosolhat. Szükség van a fürdők egyedi 
profiljának kialakítására, ami a 2007-2013. között megvalósult kapacitásbővítő 
fejlesztések miatt különösen sürgető feladat. A gazdaságos fürdőüzemeltetés 
szempontjából a bevételi oldalon kedvezőtlen tényező az OEP/NEAK finanszírozástól 
való erős függés, az elismert térítési díjak az önköltségtől is jelentősen elmaradnak (a 
valós költségek 40-60%-át fedezik). A költségek tekin-tetében pedig az energetikai 
fejlesztések elmaradása jelent kihívást. A fürdő-kezelések iránti hazai és nemzetközi 
kereslet bővítése érdekében javítani szükséges a balneológia elismertségét a hazai 
egészségügyben, ami a gyógytényezők hatásainak orvosi alátámasztásával, célzott 
kutatásokkal, valamint az orvosi és a turisztikai szakma közötti kommunikáció, 
együttműködés javításával érhető el. 

Az egészségturizmusban érintett településeken a turisztikai szemléletű 
településfejlesztés nem tekinthető általános gyakorlatnak, ami rontja a gyógyhelyek 
nemzetközi versenyképességét. 
 

3.2.3 Következtetések 

 
A Tourism Observatory for Health, Wellness and Spa kutatásának két fontos 
megállapítása, hogy „a családi fürdők és wellnessközpontok … rendelkeznek a 
legnagyobb növekedési potenciállal”, illetve hogy „a természetes gyógymódok, 
gyógytényezők iránti erősödik az érdeklődés”. Üzleti szempontból alátámasztott 
tehát mind a wellness, mind a gyógyászati szolgáltatások kialakítása a megújuló 
Békési Gyógyfürdő és Uszoda területén. 
A nemzetközi kutatás a kereslet várható erősödése kapcsán megállapítja továbbá, 
hogy – eltérő mértékben ugyan, de – mind a helyi/környékbeli, mind a belföldi, mind a 
külföldről érkező vendégek száma növekedni fog, és a költésük is nő. 

A Fürdő szempontjából fő nemzetközi küldőpiac, Románia kapcsán megállapítható, 
hogy – egészségturizmus szempontjából – hazánk Top 10 küldőpiacának egyike. A 
fürdőlátogatók számát tekintve az ötödik, míg a gyógyszállodákban eltöltött 
vendégéjszakák száma alapján a hatodik helyen áll. 

Az a megállapítás, hogy a külföldi vendégek „egyre jobban figyelembe veszik a 
minősítések meglétét” arra kell ösztönözze a Fürdőt, hogy – a gyógyvíz birtokában, 
illetve a gyógyászat fejlesztése után – mielőbb megkezdje a tárgyalást a Magyar 
Fürdőszövetséggel a gyógyfürdő-minősítés, illetve az Európai Fürdőszövetséggel 
(ESPA-val) a EuropeSpa minősítés megszerzése érdekében.  
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3.3 Keresletelemzés 

 

3.3.1 Vendégforgalmi adatok, bevételek 

 
Békésen kifejezetten kevés minőségi szálláshely áll a vendégek rendelkezésére. 
Ennél fogva a vendégéjszaka-adatok is hiányosak (háromnál kevesebb a 
kereskedelmi szálláshely). Az összes kereskedelmi szálláshelyen 12 ezer körüli 
vendégéjszaka-számot érnek el, ám ezen vendégéjszakák többsége a Dánfoki 
Üdülőközpontban realizálódik, amelyet a nyári időszakban nagy számban vesznek 
igénybe gyermektáborok céljára, tehát összességében alacsony a városi 
szálláshelyek jövedelemtermelése. 

 
A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának alakulása 

a Békési járás két legnagyobb forgalmat lebonyolító településén 
 

 
Forrás: KSH 
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A magánszálláshelyek forgalma jóval csekélyebb a kereskedelmi szálláshelyeknél. 
Ezen felül évről évre nagy ingadozások is mutatkoznak benne. 
 

A magánszálláshelyek vendégforgalma (éves vendégéjszakák száma) 

 
 

A város teljes vendégforgalmának alakulása 

 
 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



39 
 

A szálláshelyek vendégszámait összevetve a Fürdő vendégszámaival, jól látható, 
hogy a Fürdőt – minőségi, az egészségturisztikai szolgáltatások színvonalának 
megfelelő szintű szálláshelyek hiánya miatt – jelenleg többnyire nem turisták, hanem 
helyi, környékbeli lakosok veszik igénybe. 
 

A Békési Gyógyfürdőben 2019-ben a következő forgalmat bonyolította: 
Összes vendégszám: 95.993 
ebből  

Egyszeri belépő:  

felnőtt 9.586 
diák/nyugdíjas: 7.407 
gyermek: 2.371 
kísérő:  1.045 
esti kedvezményes úszó: 604 
éjszakai fürdőzés: 8.233 

Bérletek (10+20 alkalmas):  
felnőtt: 736 
diák: 241 
nyugdíjas: 1.009 

Fürdőgyógyászati ellátás, vénnyel: 31.905 
Támogatott bérlet: 1.192 

 

 
Forrás: A Fürdő saját adatai 

 
Az éves szintű idegenforgalmi adóbevételek alakulásában kisebb ingadozások 
megfigyelhetőek ugyan, de hosszabb távon emelkedő tendencia tapasztalható. 
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Az utóbbi évek IFA-bevételeinek alakulása (forint) 

2016. 754.800 

2017. 631.562 

2018. 869.838 

2019. 806.000 

2020. 42.200 
 
 

3.3.2 A jelenlegi célcsoportok meghatározása 

 
Békés város turisztikai pozícióját, így a célcsoportokat is meghatározza a település 
sajátos adottsága. A város turizmusa három pilléren nyugszik, a három pillér azonban 
eltérő erősségű, attól függően, hogy az adottságok mellett milyen kiépítettség, azaz 
milyen infrastrukturális háttér jellemzi a fogadó oldalt. 
 
Az egyik pillér a Város kulturális örökségére épülő turizmus. Ez nem csak az 
építészeti értékek iránt érdeklődő vendégeket vonzza, hanem a különböző tematikájú 
rendezvényeken keresztül szélesebb célcsoportokat is. Napjainkban a posztmodern 
turizmusra jellemző, hogy az utazások során az élmény a meghatározó, az 
ismeretszerzés, a tanulás is az élményeken keresztül valósul meg. Jellemző 
tendencia, hogy a kultúra fogalma kitágul: már nem csak a hagyományos értelemben 
vett művészeti ágak és örökségek tartoznak a kultúrához, hanem az életstílus, divat, 
design, kortárs művészetek is – egy utazás során keveredik tehát a klasszikus és a 
modern értelemben vett kultúra „fogyasztása”. A kulturális látnivalók szélesebb 
rétegeket vonzanak, növekszik az igény a kulturális és egyéb turisztikai termékek 
komplex igénybevételére. Ugyanakkor a felgyorsult életritmusnak megfelelően az 
utazások időtartama rövidül, még a kulturális turisták jelentős része is felszínes 
érdeklődésű. Ez nem jelenti az autentikus kulturális örökség iránt hiányzó érdeklődést, 
de a turisztikai attrakciók megteremtésekor figyelembe kell venni a látogatók igényeit. 
A kulturális turisták a kínálati oldaltól egyszerű érthetőséget és kreativitást várnak el, 
így maguk is szívesen bekapcsolódnak az élményteremtésbe, ami szintén segíti az 
autentikus élmény átélését a turisták számára.  
A Város egyik erőssége a kulturális, ezen belül is a rendezvény-kínálata. Az év 
különböző időszakaiban megrendezésre kerülő legjelentősebb események 
látogatószáma és ebből a várható szállodai vendégszám a következő: 
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Rendezvény 
megnevezése 

Teljes 
vendégszám 

Szállodai 
vendégek 

várható száma 

Várható 
tartózkodási idő 

Várható 
vendégéjszakák 

száma 
Békés-Tarhosi Zenei 
Napok 

500-700 fő 60-80 fő 14 nap 840 

Egy hajóban evezünk 160-200 fő 40-50 fő 2-3 nap 120 

Határtalanul 1000-1500 fő 200-250 fő 3 nap 300* 

Madzagfalvi Napok 5000 fő 300-400 fő 3 nap 300* 
Elszármazottak 
Találkozója 

150-200 fő 40-50 fő 2 nap 80 

Országos Népi 
Építészeti 
Tanácskozás 
(ICOMOS) 

80-100 fő 60-80 fő 7 nap 420 

Sportesemények  
(évi kb. 30) 

800-1000 fő 

300 fő 
(a sportesemények 
alatt egyenletesen 
elosztva) 

1 nap 300 

Bálok (KÉSZ-bál, 
Sportbál, Hepp-bál) 

600 fő 150-200 fő 3 × 1 nap 300* 

Békéscsaba és 
Gyula nagyobb 
rendezvényeinek (pl. 
Kolbászfesztivál, 
Pálinkafesztivál) 
közönsége 

110-120 e fő 200-250 fő 2 × 3 nap 600* 

Összesen:  1000-1400 fő 
3-4 nap 

(átlagosan) 
3260 véj 

*A szállodában legfeljebb 100 vendéggel kalkulálhatunk egy időben, mivel a tervezett 
szobaszám 49. 
 
Látható, hogy csupán a Város rendezvényei önmagukban 11%-os kapacitás-
kihasználtságot eredményeznek a Szállodában. 
 
A következő pillér a Város és természeti környezete adottságaira épülve az aktív 
turizmus, melynek alapja egyrészt a Körös és az Élővíz-csatorna nyújtotta 
lehetőségek, illetve a túrázási lehetőségek, másrészt a Város kerékpár-barát jellege, 
a megfelelően kiépített kerékpárút-hálózat, mind a Város belterületén, mind pedig a 
tágabb környezetben. Az aktív turizmus szintén több szegmens számára jelent 
különleges vonzerőt, ezek közé tartoznak az aktív mozgásos életformát választó 
családosok, de a fiatalabb korosztály is.  
 
A harmadik pillér az egészségturizmus, melynek kereslete direkt a Fürdőre irányul.  
Az aktív turizmus esetén kisebb mértékben, de a másik két termék- illetve 
termékcsoport esetén viszonylag nagy az igény a minőségi szálláshelyek iránt. 
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Mindhárom termék iránt érdeklődőkre általánosan jellemző, hogy bár elsődleges 
motivációjuk az adott turisztikai termékre irányul, Békésre történő utazási döntésüket 
akkor fogják meghozni nagyobb számban, ha a Városban mind a vonzerők, mind pedig 
a szálláshelyek tekintetében gazdagabb és minőségi szempontból 
kiegyensúlyozottabb a kínálat, továbbá ez esetben várhatóan tartózkodási idejük 
hosszabb lesz. 
A Város három fő terméke mellett számolni kell az üzleti turizmus vendégkörével is, 
hiszen a Városban, vagy akár a közeli Békéscsabán, Gyulán működő vállalkozások, 
szervezetek partnerei szintén a jelen projekt keretében megvalósuló szálláshelyeket 
keresik. 
 

3.3.3 A jelenlegi célcsoportok jellemzői 

 
A három fő szolgáltatási egység vendégköre érdeklődés, korosztály szerint: 

• Gyógyászat vendégköre: döntően 60+ korosztály, ők lényegében a helyi 
gyógyvendégek, illetve a máshonnan érkező gyógyturisták 

• Uszoda vendégköre 
o egészségtudatos fiatal felnőttek; 
o egészségtudatos középkorúak; 
o helyi sportolók; 
o iskoláskorú gyermekek (úszásoktatás). 

• Strand vendégköre 
o nyugdíjas korosztály (a csendesebb időszakokban); 
o többgenerációs családok; 
o Békésre érkező aktív turisták (kisebb arányban); 

 
Lakóhely szerinti célcsoportok 

• Jelenleg a helyi, illetve a környékbeli, megyei, vendégek, 90%-os arányban (a 
helyi lakosság döntően az igényes éttermi és rendezvény-szolgáltatások 
kapcsán lesz a hotel szempontjából keresleti tényező); 

• 10% külföldiek, döntően románok, németek, szerbek, a békéscsabai 
nagyrendezvények ideje alatt szlovákok, a vadászturizmus esetén spanyolok, 
osztrákok, olaszok). 

 
 

3.4 Kínálatelemzés 

 

3.4.1 A termékhez kapcsolódó kínálat 

 
Békés településen 1927-ben egy fúrt kútból 43 fokos gyógyhatású termálvíz tört fel. 
Nemcsak a békésiek, hanem a környező települések lakói nagy számban kezdték 
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igénybe venni. A víz enyhítette a mozgásszervi és gyomorpanaszokat. 1939-ben adták 
át a Fürdő épületét, ekkortól már a megye más településeiről is látogatták. 1963-ban 
újabb kutat fúrtak, ebből 50 fokos kénes víz tört a felszínre. 
1990-ben a Fürdő épülete és a medencetér felújításra került. Ezen felül a 
létesítményben kapott helyet a reumatológiai szakrendelés, továbbá fizio- és 
balneoterápiás kezelések. 1996-ban került sor a gyógyvízzé nyilvánításra.  
2003-ban újabb kutat fúrtak, amelyből 55 fokos metakovasavas, jódos víz tör a 
felszínre. A Fürdő fő értéke a tömegturizmustól mentes, nyugodt környezet biztosítása, 
melyben komplex ellátást nyújtanak a vendégek számára. 
Az egyre növekvő népszerűség és a betegforgalom miatt a komplexum bővítésére 
egyre nagyobb igény mutatkozott. A felújításra a 2010-11-es DAOP pályázat 
keretében volt lehetőség. Ekkor az 506 m2 alapterület az új épület két szintjével 
összesen 1610,86 m2-re nőtt. A hozzá tartozó zöld terület 14.229.96 m2. Fekvését 
tekintve jól megközelíthető tömegközlekedési eszközzel is, megfelelő mennyiségű 
parkoló áll rendelkezésre. Az épület teljes egészében akadálymentes. 
 
Az épület két részre tagolódik: az egyik a balneoterápiás részleg, a másik részben 
található a reumatológiai és ortopédiai szakrendelés, valamint a fizioterápia. Összesen 
három medence áll a vendégek rendelkezésére: 

• 1 db 4 m2-es merülő medence 19-20 fokos vízzel, 
• 1 db 30 m2-es melegvizes medence 40 fokos vízzel, 
• 1 db 60 m2-es mozgás medence 36 fokos vízzel. 

 
A város fejlesztési dokumentumai foglalkoznak a szálláshely-fejlesztés 
szükségességével. Békés Város Gazdasági Programja elsődlegesen a 
rendezvények és a gyógyfürdő vendégköréhez kapcsolja a minőségi szálláshelyek 
fejlesztését. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia és Békés Város 
Településfejlesztési Koncepciója hasonlóképpen a jelenlegi turisztikai termékek 
(egészségturizmus, aktív turizmus, kulturális turizmus) kiszolgálása érdekében 
fogalmazta meg a szálláshelyek mennyiségi és minőségi fejlesztését. 
 
A Városban jelenleg kb. 450 szállásférőhely áll rendelkezésre. Abban az esetben, ha 
a Városban a vendégforgalom növekedésnek indul, ezek kihasználtsága is növelhető. 
Tekintettel azonban arra, hogy a meglévő szálláshelyek viszonylag alacsony 
kategóriákat képviselnek, és ennél fogva nem a leginkább fizetőképes keresletet 
szolgálják ki. Az új szálloda kialakításával azonban várhatóan ezeknek a 
szegmenseknek az érdeklődése is növekedni fog a Város iránt. 
 
A Városban a szállásférőhely-kapacitások a következőképpen oszlanak meg:  

- Középiskolai Kollégium két épülete (szezonálisan: csak nyáron és hétvégéken): 
300 férőhely; 

- Dübögő Szálloda és Étterem (14 szoba): 30 férőhely; 
- Dánfoki Üdülőközpont (ifjúsági szállás 15 faház): 95 férőhely; 
- Magánszálláshelyek összesen: 10 szoba, kb. 20 férőhely. 
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A természeti, illetve kulturális vonzerők mellett számos rendezvény is generál 
vendégforgalmat a Városban, felsorolásukat és vendégszámaikat ld. a 4.2 pontban 
(Célcsoportok). Bár a látogatók között ma még több esetben a helyi lakosság van 
többségben. A Város turisztikai marketing tevékenységének fokozásával, valamint a 
turisztikai kínálaton belül az infrastruktúra továbbfejlesztésével – ezen belül 
elsősorban a minőségi szálláshely kialakításával – ezek a rendezvények is stabil 
pontjai lehetnek a vendégforgalomnak. 
 

3.4.2 Versenytárselemzés 

 
A versenytársak vizsgálata több összefüggésre is segít rámutatni. Egyrészt 
megvilágítja, hogy melyek a környező, illetve a tágabb térségben található, hasonló 
kínálati struktúrával rendelkező települések, amelyek folyamatos fejlődését érdemes 
figyelemmel kísérni. Másrészt ezek a települések már jelenleg is rendelkeznek hasonló 
kínálati elemekkel, mint pl. Békésen a jelen fejlesztés tárgyát képező minőségi 
szálláshely.  
 
FÜRDŐ VERSENYTÁRSAK 
 
Elsőként a Fürdőt is érintő fejlesztés kapcsán a közeli Gyomaendrőd 
egészségturisztikai szolgáltatásait érdemes áttekinteni. 
Gyomaendrőd Békéshez hasonlóan csendes, nyugodt alföldi kisváros. Az országban 
egyedülálló természeti és kulturális értékeinek köszönhetően egyre több turista keresi 
fel nyaranta a közel 13 ezer lakosú települést. Az ország legtisztább vizű folyójaként 
ismert Hármas-Körös partján fekvő Gyomaendrőd nemcsak a horgászok és a vízi 
sportok kedvelőinek paradicsoma, hanem ismert, kiváló hatású gyógyvizének 
köszönhetően a gyógyulást keresők kedvelt úti célja is. Gyomaendrőd nemcsak 
természeti szépségeivel, hanem az országban egyedülállóan gazdag kulturális 
értékeivel is büszkélkedhet. Itt található a Kner Nyomdaipari Múzeum, az ország 
egyetlen ilyen jellegű ipartörténeti gyűjteménye. Európa szerte is ismert a 
Motorkerékpár Múzeum, ahol mintegy 180 restaurált jármű látható (sajnálatos módon 
a kiállítás jelenleg nem látogatható, az Önkormányzat szándéka, hogy a gyűjtemény 
újranyisson). A művészetkedvelők a Városi Képtárban találkozhatnak a városhoz 
kötődő alkotók műveivel. Az Endrődi Tájház épületében a korabeli parasztbútorzattal 
és más tárgyi emlékekkel ismerkedhetnek meg. 
Az Erzsébet liget szépen parkosított környezetében található a város termálfürdője, 
melynek értékes gyógyvize számos betegség gyógyítására alkalmas. A 2003-ban 
teljesen felújításra kerülő Liget Gyógyfürdő 62°C-os vizét 1960-ban nyilvánította 
gyógyvízzé az Egészségügyi Minisztérium. A gyógyvíz orvosilag igazoltan jó hatású 
az idült reumatikus, köszvényes bántalmak, az isiász, az izom- és idegfájdalmak 
kezelésére. A fürdő szolgáltatásai: balneoterápiás és fizioterápiás kezelés, szauna, 
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szolárium, masszázs. A strand feszített víztükrű úszómedencéi, a gyógyfürdő és fedett 
uszoda valamint a fürdő mellett kemping és panziók várják a vendégeket. 
Gyomaendrődre a természeti szépségek és látnivalók mellett nagyon sok érdeklődőt 
és kiállítót vonzanak az évente megrendezésre kerülő gasztronómiai események, a 
Sajt- és Túrófesztivál, a halfőzők versenye. Nyaranta a Körös-parti városban a 
Volkswagen bogarak szerelmesei találkoznak visszatérő rendszerességgel. A város 
határában motocross versenyeket rendeznek, a Körös vizén pedig a vízi sportokat 
űzők mérkőznek meg rendszeresen egymással. Júliusban a hazai és külföldi 
festőművészek, grafikusok és szobrászok randevúznak a Gyomaendrődi 
művésztáborban. 
 
Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping 

Békés megye egyik legszebb fürdője a Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping, 
mely a strandkedvelők és a gyógyulni vágyók számára egyaránt változatos 
szolgáltatásokat kínál. Az Erzsébet-ligetben, a város egyik legnagyobb zöldterületén 
elhelyezkedő 2,4 hektáros fürdőt 1959-ben kezdték építeni. Több évtizedes működés 
után, az 1990-es években jelentős fejlesztéseket hajtottak végre benne, többek között 
vízforgató berendezéssel is ellátták a medencéket. A fürdő életében mérföldkőnek 
számít a 2002-es év, ekkor kezdődött meg az a nettó 763 millió forintos beruházás, 
melyek keretében megújították és kibővítették az intézményt. Az átalakításhoz a város 
saját ereje (286 millió forint) mellett a Széchenyi-terv, valamint egy PHARE-program 
is hozzájárult. Az átadásra 2004-ben kerül sor.  
Az épületkomplexum fedett fürdőépületben három medence áll a vendégek 
rendelkezésére. A 25 méter hosszú 11 méter széles úszómedence (tanmedence) 
vízmélysége változó, 90-től 150 centiméterig terjed. Ez a medence 27-29 fokos vizével 
az iskolai úszásoktatás céljait is szolgálja. A következő medence egy ovális alakú, 
lazítómedence, melyben öt élményelem közül választhatnak a vendégek 
(oldalfalmasszázs, nyakzuhany, talpmasszázs, buzgár és jakuzzi). Az itteni, 35-36 
fokos víz már részben termálvizet is tartalmaz. A harmadik egy pancsoló medence, 
játék elemekkel bővítve. A fürdő fedett részében a medencéken kívül, szauna és 
infraszauna, valamint büfé is szolgálja a vendégek relaxációját és kényelmét. Noha a 
fürdő régi épülete felújításra szorul, viszonylag korszerű gyógyászati eszközök állnak 
itt a betegek rendelkezésére. A fürdő gyógyászati szolgáltatásait a két gyógyvizes 
termálmedence teszi teljessé, melyek 36 és 40 fokosak. A gyógyászati részleg 
komplett fizioterápiás kezelést kínál a gyógykezelésre érkezőknek. A reumatológiai 
szakrendelés mellett a gyógyvízre és a képzett szakemberek szaktudására alapozva 
több, NEAK-támogatással igénybe vehető gyógyfürdőellátást biztosítanak. A 
fürdőzésen kívül sokféle sportolási, szabadidő eltöltési lehetőség is kínálkozik 
(röplabdapálya, játszótér, gyermekcsúszda, wellness szolgáltatások).  
A teljes vízfelület: 1636 m2. 
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A Liget Gyógyfürdő jellemző árai: 
Teljes árú felnőtt napijegy:  1700,- Ft 
Diák/nyugdíjas napijegy:  1400,- Ft 
Családi jegy (2+2 fő):  5520,- Ft 
 
A térségbeli versenytársak hasonlóképpen változatos kínálattal vannak jelen a 
piacon. Gyula, Orosháza és Tiszakécske különösen széles spektrumú 
szolgáltatásokat nyújt a vendégek részére, de Szarvason, Füzesgyarmaton, 
Berettyóújfalun, Gyomaendrődön és Békéscsabán is szabadidős és egészségügyi 
fürdőszolgáltatások állnak a vendégek rendelkezésére. 
Ha pontosabban akarjuk meghatározni a versenytársakat, meg kell keresni azokat a 
fürdőket, amelyek kifejezetten hasonló jellemzőkkel rendelkeznek – akár a 
szolgáltatási struktúrát illetően, akár a vendégforgalom összetétele alapján, – de 
további párhuzamokat is találunk. Így pusztán a közeli fekvés nem tekinthető alapnak, 
a tágabb régióba is érdemes kitekintést tenni. Az összehasonlítás alapja elsőként a fő 
szolgáltatások, valamint a jellemző árak. 
 

Békés tágabb környezetének fürdővárosai 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 
 

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő – saját adatok 
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Fürdőszolgáltatások: melegvizes medence (40 fokos), mozgás medence (36 fokos), 
merülő medence. 
 
Vízösszetétel: kis sókoncentrációjú, nátrium-hidrogénkarbonátos termálvíz, melynek 
metakovasav és szerves anyag tartalma jelentős, és jódot is tartalmaz. 
 
Gyógyászati szolgáltatások: balneoterápiás részleg, reumatológiai és ortopédiai 
szakrendelés, valamint fizioterápia. 
 
Jellemző árak: 
Felnőtt belépő:   1450,- Ft 
Diák/nyugdíjas belépő:  1150,- Ft 
 
 
A tágabban meghatározott versenytársi kör fürdőinek szolgáltatásait és jellemző árait 
a következőkben kerülnek bemutatásra. 
Elsőként a közelebbi fürdőket vizsgáltuk meg részletesen, ez a tágabbnak tekinthető 
versenytársi kör. Ezt követően kerülnek bemutatásra a szolgáltatási összetétel mellett 
más jellemzők alapján is meghatározott fürdővárosok. Ez utóbbi vizsgálat már jóval 
pontosabb képet ad az összehasonlíthatóság tekintetében. Végeredményben 
megmutatja, hogy a versenytársaknál végrehajtott fejlesztéseket milyen keresleti 
trendek követték. 
 

Szarvasi Gyógyfürdő 
 
Fürdőszolgáltatások: 25 méteres feszített víztükrű úszómedence, pezsgő 
medence, ülőfürdő medence, tanmedence, termálmedencék; szaunák. 
 
Gyógyászati szolgáltatások: 
Balneológiai kezelések (gyógyvizes medencefürdő, iszappakolás, súlyfürdő, 
szénsavas fürdő, orvosi gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasszázs, víz alatti 
csoportos gyógytorna) 
 
Fizikoterápiás kezelések (rekeszes galván, Kowalschik galván, stabil galván, 
interferencia, diadynamic kezelés, iontoforesis, szelektív ingeráram kezelés, 
ultrahang-kezelés, Endosan, TENS) 
 
Jellemző árak: 
Teljes árú felnőtt napijegy:  1800,- Ft 
Diák/nyugdíjas napijegy:  1500,- Ft 
Családi jegy (2+2 fő):  5500,- Ft 

Árpád Gyógy- és Strandfürdő, Békéscsaba 
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Fürdőszolgáltatások: 50 méteres uszoda, élménymedence (tanmedencével és 
óriáscsúszdával, gyógyvizes termál medencék, gyermekmedence, szauna, 
nedvesgőz-kamra). 
A fürdő 36 és 40 fokos gyógyvizes medencékkel rendelkezik, melyekben elsősorban 
ízületi, reumatikus, és mozgásszervi betegségek kezelésére van lehetőség. 
Gyógyászati szolgáltatások: orvosi gyógy-masszázs, iszappakolás, víz alatti 
vízsugármasszázs, víz alatti csoportos gyógytorna. 
 
Jellemző árak: 
Teljes árú felnőtt napijegy:  1850,- Ft 
Diák/nyugdíjas napijegy:  1200,- Ft 
Családi jegy (2+2 fő):  4600,- Ft 
 
 

Barack Gyógy- és Élményfürdő, Tiszakécske 
 
Elsősorban mozgásszervi és nőgyógyászati betegségek kezelésére alkalmas, magas 
fluorid és natrium-hidrogén-karbonát tartalmú lágy, 52°C-on feltörő gyógyvíz. 
 
Fürdőszolgáltatások:  
Gyógyfürdő: 2 gyógymedence 
Élményfürdő: élménymedence, úszómedence, strandmedence, csúszdakomplexum 
 
Gyógyászati szolgáltatások: gyógyvizes medencefürdő, gyógyvizes kádfürdő, 
iszappakolás, szénsavas fürdő, orvosi gyógymasszázs, tangentor. 
 
Jellemző árak: 
Teljes árú felnőtt napijegy:  2600,- Ft 
Diák/nyugdíjas napijegy:  2200,- Ft 
Családi jegy (2+1 fő):  6700,- Ft 
 
 

Orosháza – Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő 
 
Alkáli-hidrogénkarbonátos gyógyvíz, magas metakovasav-tartalommal. 
 
Fürdőszolgáltatások:  
Fedett medencék: 3 gyógymedence, 2 súlyfürdő medence, 4 élménymedence, 2 
gyermekmedence, 1 gyógymedence élményelemekkel 
Nyitott medencék: 1 élménymedence, 1 tanmedence, 1 úszómedence, 1 
gyógymedence élményelemekkel. 
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Gyógyászati szolgáltatások: gyógyvizes medencefürdő, gyógyvizes kádfürdő, 
iszappakolás, szénsavas fürdő, orvosi gyógymasszázs, tangentor. 
 
Jellemző árak: 
Teljes árú felnőtt napijegy:  2600,- Ft 
Diák/nyugdíjas napijegy:  2200,- Ft 
Családi jegy (2+2 fő):  7200,- Ft 
 
 

Gyulai Várfürdő 
 
Nátrium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz, mozgásszervi, ideg- és bőrgyógyászati 
panaszok enyhítésére 
Aquapalota (élményfürdő), Gyógyászati részleg 
Teljes árú felnőtt napijegy:  2650,- Ft 
Diák/nyugdíjas napijegy:  2300,- Ft 
 
 
Szálláshelyek vendég- és vendégéjszaka-számai 

A versenytársak közül Gyula – adottságainak és szolgáltatási struktúrájánál fogva – 
nagyságrendileg magasabb vendégforgalommal és vendégéjszaka-számmal 
rendelkezik, illetve a 2008. évi válságot követő visszaesés is jóval csekélyebb volt, 
mint máshol. Szarvas, Gyomaendrőd és Orosháza forgalma hasonló mértékű, 
ezekben a városokban is jóval magasabb a vendégéjszakák száma Békéshez képest. 
Szintén stabil növekedési pályán van Tiszakécske, amelynek forgalma 2014-ben még 
igen alacsony volt, mára (2019-ben) azonban már felzárkózott a nagy forgalmú fürdő 
közé. Tiszakécske ennél fogva jó példa arra, hogy megfelelő minőségi fejlesztésekkel, 
különösen a komplex szolgáltatási spektrum és a színvonalas szálláshelyek 
kialakításával komoly forgalomnövekedés érhető el. Ez lehet a legfőbb alapja a békési 
fürdő- és szálláshelyfejlesztésnek. Kisebb a forgalma és kisebb növekedés is 
tapasztalható Berettyóújfaluban. 
 
Összességében a versenytársak forgalmát áttekintve egyértelműen látható a 
korreláció: mind a fürdőfejlesztéseknek, mind pedig a fürdőkhöz kapcsolódó 
szálláshely-fejlesztéseknek kedvező hatása van a vendégforgalom (fürdőben: 
vendégszám, szállodában: vendégéjszaka-szám) és ezzel együtt a bevételek 
tekintetében. 
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Békés és a régiós versenytárs települések 
vendégforgalmának alakulása 

 
(Forrás: KSH) 

 
Békésen 2010. óta a kifejezetten alacsony éves forgalom több mint hétszeresére nőtt. 
A vendégéjszakák számának növekedése Gyomaendrődön közel 50% volt 2019-ig, 
hasonlóan Berettyóújfaluhoz (40%). A nagyobb fürdők közül Orosháza forgalma 77%-
kal emelkedett, míg Gyuláé duplájára nőtt. A kisebb fürdők közül Füzesgyarmaton 
csupán 28%-os emelkedés következett be. A szarvasi változás +72%, míg 
Békéscsabán csak +19%. Tiszakécske a leginkább figyelemre méltó. Itt 2010-ben még 
20.000 alatt volt az éves vendégforgalom. 2014-ben 50 szobás szálloda nyílt, melynek 
köszönhetően 2019-re, a 2,5-szeres növekedés eredményeként már valamivel több, 
mint 50.000 a város vendégforgalma. 
 
A szezonalitás tekintetében a békési adatok nem mérhetőek, tekintettel a 
kereskedelmi szálláshelyek alacsony számára. A versenytársak közül 
Gyomaendrődön messze a legmagasabbak a különbségek a versenytárs települések 
között. Nagyságrendileg a nyári hónapok vendégforgalma azonos Tiszakécskén, 
Békéscsabán és Füzesgyarmaton, azonban míg ezekben a városokban a januári 
forgalom 2-3000 vendégéjszaka, addig Gyomaendrődön csupán 500. 
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A szezonalitás mértéke, a januári vendégforgalomhoz képest 
a versenytárs településeken 

 
(Forrás: KSH) 

 
A legnagyobb nyári forgalmat (június-augusztus) Gyulát (153.000 vendégéjszaka) 
követően Szarvas (58.700), Orosháza (31.800) és Tiszakécske (20.300) realizálja.  
 

Békés régiós versenytárs településeinek havi vendégforgalma (2019.) 

 
(Forrás: KSH) 
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A külföldi vendégéjszakák aránya az egész térségben viszonylag alacsony. Megyei 
szinten 13,6%, de a versenytárs településeken is hasonlóan kevés. Békéscsabán van 
a legtöbb vendég, ám ez a város üzleti és más szabadidős forgalmából fakad, kevésbé 
a fürdő látogatói révén. Békésen a külföldiek aránya elhanyagolható mértékű. 
 

A versenytárs települések vendégfogalmának megoszlása 
(a vendégéjszakák száma alapján, 2019) 

 belföld külföld 
Gyomaendrőd 86,3% 13,7% 
Békéscsaba 81,7% 18,3% 
Szarvas 83,0% 17,0% 
Gyula 86,3% 13,7% 
Orosháza 87,8% 12,2% 
Tiszakécske 89,6% 10,4% 
Berettyóújfalu 91,0% 9,0% 
Füzesgyarmat 92,7% 7,3% 

(Forrás: KSH) 
 
A külföldi vendégkör megoszlása a térség román határ menti fekvése ellenére elég 
sokszínű. Megyei szinten a külföldi vendégkör felét teszik ki a román vendégek. 
Emellett jelentős a németek (7,4%), a szerbek (5,6%), a szlovákok (5,2%) és az 
ukránok (4,2%) aránya.  
Valamennyi versenytársra igaz, hogy különösen a külföldi vendégek részéről komoly 
igény mutatkozik a jelenleginél kényelmesebb, minőségi szálláshelyek iránt. 
 
 

A versenytársak szűkített vizsgálata 

Tekintettel arra, hogy a földrajzi fekvés nem az egyetlen meghatározó tényező, a 
versenytársként történő vizsgálat szempontjait érdemes bővíteni a szolgáltatási 
struktúra mellett a vendégforgalom összetételére, az egyedi jellemzőkre és a vezető 
szolgáltatások mennyiségi és minőségi paramétereire.  
A szűkebb értelemben vett, versenytársként meghatározott fürdők többsége 
valamilyen különleges megjelenéssel, arculattal vagy elhelyezkedéssel rendelkezik, 
többnyire hasonló az éves vendégforgalmuk, illetve a fő küldőországokban is jelentős 
hasonlóságok mutatkoznak. Emellett szempontként kell szerepeltetni a földrajzi 
közelséget is, ami esetünkben az ország keleti részét jelenti, ez a hasonló vendégkört 
is alátámasztja. 
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A minden részletre kiterjedő vizsgálatok alapján az alábbi települések fürdői 
tekinthetőek szorosabb értelemben vett versenytársnak.  
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A szűkebb versenytársak köre 
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A szűkebben meghatározott versenytársi kör fürdőinek szolgáltatásai és jellemző árai 
a következők: 
 

Kastélypark Fürdő, Füzesgyarmat 
 
Fürdőszolgáltatások: 33 m-es úszómedence, 25 m-es tanmedence, 1 db 
gyermekpancsoló, fedett gyógyvizes élménymedence, félfedett gyógyvizes medence, 
nyitott gyógyvizes medence. 
 
A gyógyvíz fő javallatai: idült gyulladásos mozgásszervi megbetegedések, izom-
reumatikus, baleseti utókezelés, csont és ízületi műtétek utáni utókezelés, idült 
ideggyulladások, idegfájdalmak, idült derékfájás, Heine-Medin betegség utókezelése, 
idült gyulladásos nőgyógyászati megbetegedések, meddőség, általános szellemi és 
fizikai kimerültség. 
 
Jellemző árak: 
Teljes árú felnőtt napijegy:  1600,- Ft 
Diák/nyugdíjas napijegy:  1200,- Ft 
Családi jegy (2+2 fő):  4700,- Ft 
 
 

Bihar Termálliget Strand és Termálfürdő, Berettyóújfalu 
 
A 63 fokos termálvizet 1997-ben nyilvánították gyógyvízzé. A nátriumos, 
hidrogénkarbonátos, metakovasavas gyógyvíz elsősorban degeneratív mozgásszervi 
betegségek esetén jótékony hatású. 
 
Fürdőszolgáltatások: 25 m-es úszómedence, gyógyvizes ülő-, pihenőmedence, 
gyermekmedence, lazító medence, fedett ülő-, pihenőmedence. 
Gyógyászati szolgáltatások: mechanoterápia, orvosi gyógymasszázs, víz alatti 
csoportos gyógytorna. 
 
Jellemző árak: 
Teljes árú felnőtt napijegy:  1500,- Ft 
Diák/nyugdíjas napijegy:  1000,- Ft 
Családi jegy (2+2 fő):  4000,- Ft 
 
 

Sárkány Wellness- és Gyógyfürdő, Nyírbátor 
 
A gyógyvizes medencékben kalcium-magnézium hidrogén-karbonátos gyógyvizet 
alkalmaznak, az oldott sótartalma összesen 1526 mg/l. A gyógyvíz reumatikus és 
mozgásszervi betegségek kezelésére alkalmas.  
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Fürdőszolgáltatások: 2 uszoda medence, szaunák, masszázsok, gőzfürdő, sókabin, 
sógenerátor, váltófürdő (Kneipp-kúra). 
Strandmedencék: 1 úszómedence, 1 gyermekmedence csúszdával, 1 élmény-
medence 2 óriás csúszdával, élményelemekkel. 
 
Gyógyászati szolgáltatások: 2 db gyógyvizes medence (68 m², 34-36ºC és 24 m², 
36-38ºC, kezelések: súlyfürdő, gyógyiszap, szénsavas fürdő, víz alatti vízsugár-
masszázs, gyógymasszázs, Kinesio Tape, thai masszázs, csoportos víz alatti torna, 
18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás, sógenerátor szoba. 
 
Jellemző árak: 
Teljes árú felnőtt napijegy:  2500,- Ft 
Diák/nyugdíjas napijegy:  2000,- Ft 
Családi jegy (2+2 fő):  7800,- Ft 
 
 

Végardó Fürdő, Sárospatak 
 
Az 1959-ben megnyílt fürdő legutóbb 2009-ben újult meg, de jelenleg is folyamatban 
vannak nagy horderejű fejlesztések. A termálfürdőben 38°C-os gyógyhatású termálvíz 
áll rendelkezésre, amely ízületi és érrendszeri megbetegedések utókezelésére 
javasolt, ezen kívül nőgyógyászati panaszok enyhítésére is alkalmas, sőt ivókúraként 
is alkalmazható. 
Fürdőszolgáltatások: úszómedence, tanmedence, gyermekmedence, élmény-
medence, termálmedence, családbarát többfunkciós medence. 
 
Jellemző árak: 
Teljes árú felnőtt napijegy:  2100,- Ft 
Diák/nyugdíjas napijegy:  1900,- Ft 
Családi jegy (2+2 fő):  6400,- Ft 
 
 

Túrkeve, Termál- és Élményfürdő 
 
A fürdőben 78°C-os gyógyvíz tör a felszínre. A fürdő termálvize idült reumatikus, 
ízületi, bőr- és nőgyógyászati betegségek kezelésére, valamint műtétek utáni 
rehabilitációra alkalmazható. 
Élményfürdő részleg családbarát szolgáltatásokkal, gyógyvizes medence, Kneipp-
taposó, sószoba. 
Fedett medencék: gyógyvizes medence, gyógyvizes ülőmedence, strand medence, 
gyermekmedence, csúszdamedence, fekvőmedence, ülő pezsgőmedence. 
Szabadtéri medencék: gyógyvizű medence, uszoda medence, élménymedence. 
Gyógyászat: gyógytornamedence, súlyfürdő medence. 
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Jellemző árak: 
Teljes árú felnőtt napijegy:  2400,- Ft 
Diák/nyugdíjas napijegy:  2200,- Ft 
Családi jegy (2+2 fő):  8200,- Ft 
 
 
A szűkebben vett versenytársak közül Túrkeve és Gyomaendrőd fogalma hasonlóan 
alakult, annak ellenére, hogy szinte minden, fürdőn kívüli szolgáltatás kiszervezetten 
működik. Berettyóújfalu kisebb növekedést ért el, és összes kereskedelmi szálláshely-
forgalma alacsonyabb. Az itteni fürdő felújítás előtt áll. Nyírbátorban éppen fordítva 
alakult a forgalom. Míg 2010-ben a vendégszám igen alacsony volt, a sikeres 
fejlesztéseknek köszönhetően, azóta több mint háromszoros növekedés következett 
be. 
Jól látható, hogy a fürdőben realizált közel hasonló vendégforgalom milyen eltérő 
mértékű kereskedelmi vendégéjszaka-számot generál. Ez nyilvánvalóan nagyban 
függ a szálláshely-kapacitásoktól, de a fürdő szolgáltatási összetételétől is, hiszen a 
nagyrészt strandszolgáltatást kínáló fürdők esetén a forgalom nagyobb része egy 
napos látogató, nem pedig hosszabb tartózkodású valódi turista. 
 

A versenytárs települések vendégforgalmának alakulása 

 
 
A szezonalitás mértéke a legtöbb esetben a fedett fürdő- és gyógyászati 
szolgáltatások mennyiségétől függ. Vannak fürdők, ahol nagyobb a szezonalitás, tehát 
a strandfürdő jelleg dominál, ami a jelen fejlesztés keretében megvalósítani tervezett 
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fejlesztésekkel jelentős mértékben mérsékelhető. A leginkább kiegyenlített forgalma a 
kisebb fürdőknek, Füzesgyarmatnak és Berettyóújfalunak van. 
 

A szezonalitás mértéke (a júliusi forgalom a januári forgalomhoz viszonyítva) 

 
Forrás: KSH, 2019 

 
Konkrét egységek, mint szálláshely versenytársak 
 
A Gyomaendrődi Liget Fürdő mellett versenytársként kell tekinteni a környező 
települések olyan minőségi hoteljeire, amelyek hasonló jellegű, közvetlenül 
gyógyfürdőhöz kapcsolódó, vagy saját fürdő-, illetve gyógyászati részleggel 
rendelkező szállodák: 

1. Gyula, Hotel Erkel 
2. Wellness Hotel Gyula 
3. Szarvas, Liget Wellness és Konferencia Hotel 
4. Orosháza, Hotel Corvus Aqua 
5. Füzesgyarmat, Hotel Gara 
6. Tiszakécske, Hotel Barack 
7. Cserkeszőlő, Hotel Aqua-Lux 

 
A földrajzi közelség okán továbbá a Gyomaendrődön működő szolgáltatók is 
konkurrenciának mondhatók. 
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A Hunguest Hotels lánchoz tartozó gyulai Erkel Hotel közvetlen kapcsolatban van a 
Várfürdővel. A szálloda egyik, 3 csillagos szárnya 122 szobával rendelkezik, míg a 4 
csillagos részben 177 szoba és 9 lakosztály áll a vendégek rendelkezésére. A nagy 
méretből fakadóan a szállodában két étterem, valamint nagyméretű rendezvénytermek 
találhatóak. 
 
A Wellness Hotel Gyula 4 csillag superior kategóriájú szálláshely, amely közvetlenül 
a fürdő mellett helyezkedik el. A hotel az elsősorban családos vendégek fogadására 
alkalmas 68 szoba mellett wellness szolgáltatásokat kínál a vendégek részére. 
 
A szarvasi Liget Wellness és Konferencia Hotel 4 csillagos szálloda, ahol 34 szoba 
és 5 lakosztály áll rendelkezésre. A szálloda a belvároshoz közel, de erdővel ölelt 
területen, nyugodt természeti környezetben fekszik. Egyedi kínálata a wellness 
szolgáltatásokra épül. 
 
A Hotel Corvus Aqua Orosházán szintén 4 csillagos szálláshely, 33 szobával és 3 
lakosztállyal. A hotel tóparti környezetben, a fürdő szomszédságában található, azzal 
közvetlen összeköttetésben áll. A szállodában kisebb konferenciaterem található. 
A 3 csillagos füzesgyarmati Hotel Gara 86 szobás szálloda. A fürdő kötelében 
elhelyezkedő hotel wellness szolgáltatásokat kínál a vendégek részére, emellett egy 
kisebb konferenciateremmel is rendelkezik. 
 
A tiszakécskei 4 csillagos Hotel Barack a Tisza-parti Termálfürdő területén fekszik. 
Az 50 szobás kapacitást gyógyászati részleg egészíti ki. 
 
Cserkeszőlőn az Hotel Aqua-Lux 3 csillagos szálloda, 16 apartmannal, 26 szobával 
és 2 lakosztállyal. Emellett wellness szolgáltatások állnak a vendégek rendelkezésére. 
 
Gyomaendrődön két kisebb, egyaránt belvárosi szálloda található, a 11 szobával 
rendelkező Körös Hotel, valamint a Hárs Thermál Hotel, ahol a 25 szoba mellett 
wellness szolgáltatások is megtalálhatóak. 
A bemutatott, viszonylag magas kategóriájú szálláshelyek nagyban hozzájárulnak az 
egyes települések vendégforgalmának alakulásához. Részben ezért, részben pedig 
azért, mert az egyes szálláshelyek vendégforgalmi adatai nem nyilvánosak, a 
versenytárs települések forgalmát kell megvizsgálni annak érdekében, hogy képet 
kapjunk egyrészt a versenytársak erősségéről, másrészt láthatóvá váljon a hasonló 
fejlesztések eredménye, hatékonysága. 
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A versenytársak elhelyezkedése 

 
 
 
A versenytársak többségének vendégforgalma 2012. és 2019. között dinamikusan 
emelkedett (Gyula 44%, Cserkeszőlő 36%, Orosháza 132%, Tiszakécske: 394%, 
Füzesgyarmat 194%). Ez azt bizonyítja, hogy az egyes településeken végrehajtott 
fejlesztések eredményei jól láthatóan megmutatkoznak a vendégforgalomban, 
illetve azt is, hogy – a meglévő adottságokra tekintettel – Békés városának is jó esélyei 
vannak a forgalom jelentős bővülésére, tekintettel a turisztikai termékek 
sokoldalúságára. 
Gyula komplex kínálattal rendelkező város, ahol a Várfürdő, mint a legfontosabb 
attrakció kiegészül más, másodlagos, részben kulturális, részben természeti 
vonzerőkkel. A város ennek megfelelően folyamatosan fejlesztette szálláshely-
kínálatát is, így ott megtalálhatóak a magasabb kategóriájú szállodák is. Cserkeszőlő, 
illetve Tiszakécske is hasonló módon a fürdő és a szálláshelyek párhuzamos minőségi 
fejlesztésének köszönhetik vendégszámaik dinamikus emelkedését. Szarvas és 
Orosháza kínálatában azonban már – eltérő módon – alapvető hiányosságként 
jelentkezik a magas színvonalú szálláshelyek nem kielégítő kapacitása. 
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A versenytársak jellemző árai 2021-ben (2 ágyas szobák, 1 főre vetítve): 
 
Gyula, Hotel Erkel 

Főszezon: 27.000,- Ft/fő/éj, elő- és utószezon: 16.000,- Ft/fő/éj 
 
Wellness Hotel Gyula 

Főszezon: 25.000,- Ft/fő/éj, elő- és utószezon: 20.000,- Ft/fő/éj 
 
Szarvas, Liget Wellness és Konferencia Hotel 

Főszezon: 25.000,- Ft/fő/éj, elő- és utószezon: 20.000,- Ft/fő/éj 
 
Orosháza, Hotel Corvus Aqua 

Főszezon: 20.000,- Ft/fő/éj, elő- és utószezon: 18.000,- Ft/fő/éj 
 
Füzesgyarmat, Hotel Gara 

18.000,- Ft/fő/éj 
 
Tiszakécske, Hotel Barack 

Főszezon: 25.000,- Ft/fő/éj, elő- és utószezon: 18.000,- Ft/fő/éj 
 
Cserkeszőlő, Hotel Aqua-Lux 

10.000,- Ft/fő/éj 
 
Gyomaendrőd 

Hotel Körös: 10.000,- Ft/fő/éj 
Hotel Hárs: 9.000,- Ft/fő/éj 
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Békés és a versenytárs települések vendégforgalmának alakulása 
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3.5 SWOT elemzés 

 
Az elemzés részben a Város és közvetlen környezetének társadalmi helyzetét, 
gazdasági potenciálját, részben pedig közvetlenül a turizmust érintő jelenségeket 
mutatja be. 
 
ERŐSSÉGEK 
 
Város: 
- Teljes értékű járási központ; 
- A város a belföldi migráció egyik céltelepülése; 
- Térségi munkaerő vonzó és oktatási centrum hatásának megléte; 
- A népesség és az aktív keresők iskolázottsági szintje gyorsan javul; 
- Fejlett kereskedelmi és szolgáltató hálózat; 
- Erőteljes aktivitás a fejlett kommunikációs eszközök alkalmazása terén; 
- Világos vagyongazdálkodási irányok, elvek; 
- Relatíve kedvező egészségi állapotú lakosság (az elöregedés következtében ez 

változó, változhat); 
- Települési vonalas infrastruktúrája jól kiépített, kiugróan magas a csatornára kötött 

lakások aránya; 
- Észak-déli irányban kész a külterületi kerékpárút, és az állami utak mellett készen 

vannak a belterületiek is; 
- Egészségügyi ellátórendszer jól kiépült, térségi feladatok ellátására is képes; 
- A város közbiztonsági helyzete jó; 
- Intézményi ellátottsága teljes; 
- Nemzetközi piaci hatókörű, integrátor vállalatok jelenléte a vegyipar, gép- és 

járműipar területén; 
- Az EU átlagához viszonyított alacsony bérköltség; 
- A vállalkozói klaszterek, hálózati kezdeményezések erősödése; 
- A műszaki kultúra, a műszaki képzettség és végzettség erős reprezentáltsága, 

gazdasági vonzerőként működése; 
- Egyetemi, főiskolai K+F potenciál növekedése, a tudásközpontok létrejötte, 

növekvő gazdasági nyitottsága, ipari parkok nagyszámú jelenléte a régióban. 
 
Turizmus általában: 
- Értékes ökológiai és védett természeti területek megléte, ökológiai táj rehabilitációs 

területbe tartozás; 
- Komoly hagyományokkal és vendégkörrel rendelkező kulturális kínálat és 

húzórendezvények megléte; 
- Jól működő vonzerők: Gyógyfürdő és Uszoda, Dánfoki üdülőközpont, Körös; 
- Épített örökség (az Alföld egyik legnagyobb református temploma, szép és 

rendezett belváros); 
- Szervezett kenutúrák, vándortáborok. 
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Fürdő: 

- Nagy múltú fürdő; 
- Jelentős külföldi vendégforgalom;  
- Minősített gyógyvíz;  
- Komoly gyógyászati tapasztalat és hagyományok; 
- Egész éves nyitva tartás;  
- Tágas zöldterületek;  
- Élményfürdő;  
- Tágas belső pihenőterek;  
- Modern, karórás beléptetőrendszer;  
- Kiegészítő szálláshely szolgáltatások megléte (Dánfoki Üdülőközpont);  
- Több generációs fürdőszolgáltatások.  

 
 
GYENGESÉGEK 
 
Város: 
- Mérsékelt kiterjedésű önálló vonzáskörzet; 
- Erősebb városi versenytársak közelsége; 
- Hiányzó elkerülő út; 
- Vasúti szárnyvonalon a személyszállítás felfüggesztése; 
- Gyulára települt megyei intézmények nehézkes elérhetősége; 
- A kistérségi települések nehéz elérhetősége tömegközlekedéssel; 
- Kevés helyben elérhető munkahely; 
- A vállalkozói aktivitás szintje mérsékelt, alacsony a társas vállalkozások aránya; 
- Hiányzik a helyi gazdaságból néhány meghatározó termelő-szolgáltató 

nagyvállalkozás; 
- Szerény eszközrendszer a helyi gazdaság fejlesztésére; 
- Zöldfelületek aránya alacsony, melyen a várost övező kertterületek zöldfelülete 

valamelyest javít; 
- Pormentesített és aszfaltozott belterületi utak aránya alacsony, kiépítésük lassan 

követi a vonalas infrastruktúra létesítését; 
- Közterek, sportpályák, játszóterek állapota vegyes, a peremkerületek további 

fejlesztése szükséges; 
- A KKV-k tőkehiányosak, piaci pozícióik, versenyképességük, jövedelemtermelő 

képességük gyenge, alacsony az együttműködés szintje; 
- Hiányzik, illetve alacsony színvonalú a vállalkozások innovációs tevékenységét 

ösztönző, közvetítő szervezetek hálózata, elégtelen a régió kutatás-fejlesztésekkel 
foglalkozó szervezetei és a vállalkozások közti kapcsolat; 

- Kevés a felsőfokú végzettségűeket foglalkoztató munkahely a régióban, különösen 
a közép- és kisvárosokban, ami a diplomások elvándorlását ösztönzi; 

- Kevés az innovatív vállalkozások száma; 
- A munkanélküliségi arány magas, összetétele kedvezőtlen; 
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- A potenciális innovációs szereplők nemzeti vagy nemzetközi hálózatokban való 
részvétele elenyésző, a megyei vállalkozások nemzetközi kapcsolatrendszere 
fejletlen, innovatív klaszter hiánya; 

- Alacsony innovációs kultúra és kockázatvállalási készség; 
- Hiányzó koncentráció a K+F tevékenységben. 
 
Turizmus: 
- Kevés a jelentős vonzerő; 
- Minőségi szálláshelyek hiánya; 
- Kerékpárút hiányzó láncszeme a városközpont – Dánfok szakasz; 
- Városi és desztinációs programlehetőségek relatív hiánya; 
- Turisztikai marketingtevékenység intenzitása alacsony. 
 
Fürdő: 
- Fürdő (Gyógyfürdő és Uszoda) szolgáltatásai nem elég attraktívak hosszabb itt 

tartózkodás szempontjából, illetve kedvezőtlen a szolgáltatásstruktúra a 
jövedelmezőség szempontjából (uszoda és gyógyászat van, élményfürdő és 
wellness szolgáltatás alig); 

- Eltérő állapotban lévő egységek;  
- Hiányos szolgáltatási kínálat; 
- Gyógyászati részlegen magas a NEAK-vendégkör aránya; 
- Vendégértékelések követése hiányos és nem reprezentatív;  
- Erős nyári szezonalitás (strand);  
- Alacsony fajlagos költés a fürdőn belül;  
- Anyagi jellegű ráfordítások magas aránya;  
- Rövid tartózkodási idő; 
- Fürdőhöz közvetlenül kapcsolódó magas minőségű szálláshely hiánya; 
- Vendéglátóegységek mennyiségben és minőségben is fejlesztendőek;  
 
 
LEHETŐSÉGEK 
 
Város: 
- A Közép-Békési Centrum szorosabb integrációja révén a Dél-Alföld és a DKMT 

Eurorégió alközpontjává válás; 
- Magas tenyészidőszaki hőösszeg és a jó minőségű talajok kedveznek a 

mezőgazdasági kultúrák termesztésének; 
- Lehetőség van új ipari területek tudatos kijelölésére a város külterületén; 
- Megújuló energiaforrások magasabb szintű hasznosítása (szél, geotermia, szalma, 

egyéb mezőgazdasági hulladék); 
- Tervszerű erdősítési program indítása, mind a bel-, mind a külterületeken; 
- Új közterek, parkok kialakítása a meglévők rehabilitációja; 
- A gazdasági együttműködések szerepének felértékelődése, a meglévő tudományos 

potenciál és a helyi gazdasági szereplők közötti kapcsolatok dinamizálása; 
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- Nemzetközi (különösen regionális) gazdasági és turisztikai együttműködések 
ösztönzése; 

- Környezettudatosság erősödése; 
- Innovációs és vállalkozási készség javulása; 
- A gazdasági együttműködések, transzfer szervezetek szerepének felértékelődése, 

kutató helyek és a KKV-k közötti kapcsolatok építése. 
 
Turizmus: 
- A környező városokkal összehangolt turisztikai fejlesztések (pl. Élővíz-csatorna); 
- Aktív turisztikai fejlesztések (kerékpárutak, turistaútvonalak, Körös, Élővíz-

csatorna); 
- A kulturális turizmus iránti érdeklődés, kereslet erősödése; 
- Lovas turizmus kialakult helyi bázisának továbbfejlesztése; 
- Értékes apróvad-állomány a vadászturizmus számára. 
 
Fürdő: 
- Erősödő kereslet az egészségturizmus szolgáltatásai iránt; 
- Térségi gyógycentrummá válás; 
- Fejlesztési tervek megvalósulása, újabb pályázatok;  
- Sikeresen elért, már jelenlévő nemzetközi vendégkör bővülése;  
- Szabadon álló területek a fürdőn belül, melyek teret adnak a fejlesztésre;  
- Értékesítési és marketing tevékenységek – statisztikák, nyomonkövetések, 

elemzések - rendszerének kidolgozása;  
- Szálláshelyek bevonása a közös értékesítésbe (csomagajánlatok);  
- Város és Fürdő éves marketing stratégiájának egységes szerkezetbe foglalása, az 

értékesítés irányvonalainak és célszegmenseinek meghatározása;  
- Értékesítési és marketing csapat munkamegosztásának átszervezése a 

hatékonyságnövelés érdekében;  
- PR és marketing terv tárgyévet megelőző elkészítése hozzájárulhat a profit 

maximalizáláshoz;  
- Újabb belföldi és nemzetközi piacok felé történő intenzívebb nyitás, a magasabb 

költési hajlandóságú külföldi vendégek arányának növelése;  
- Fürdőn belüli tájékoztatás korszerűsítése;  
- Vendéglátóegységek bővítése, korszerűsítése;  
- Műszaki és energetikai projektek megvalósításán keresztül költséghatékonyság 

növelése. 
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VESZÉLYEK 
 
Város: 
- A szomszédos megyeszékhely által támasztott erősödő verseny az üzleti 

szolgáltatások és a kiskereskedelem területén; 
- Fokozó elöregedés, folyamatosan csökkenő születésszám; 
- Folytatódik az elvándorlás; 
- Magas a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, speciális nevelési 

igényű gyermekek száma; 
- Magas az egyszemélyes háztartások száma; 
- Viszonylag kiterjedt szegény réteg él a városban; 
- A tartós munkanélküliség és azzal összefüggő szociális problémák fennmaradnak; 
- Belvízveszély, árvízveszély gyakori; 
- A fejlesztési lépések nem kellő összehangoltsága a kistérségekben és a KBC-ben; 
- A munkahelyteremtő beruházások késlekedése vagy elmaradása; 
- A globális gazdaságpolitikai tényezők kedvezőtlen alakulása miatt csökken a 

befektetési hajlandóság, ami kedvezőtlenül érinti a munkahelyteremtést; 
- A földrajzi polarizáció erősödik, a megye gazdasági leszakadása tovább növekszik; 
- Az interregionális gazdasági kapcsolódások nem épülnek fel kellő mértékben. 
 
Turizmus: 
- A megyei fürdők nem kellően összehangolt fejlesztései éles és szükségtelen 

versenyhelyzetet eredményeznek; 
- Járványveszély fennmaradása; 
- A Romániából érkező esetleges szennyezés veszélyezteti a Körösökhöz kötődő 

turizmust. 
 
Fürdő: 
- Erős hazai versenyhelyzet, számos vendégszegmenst érintő modern, megújult 

termékek jelenléte és elérhetősége;  
- Épülő fürdők, erősödő konkurrencia Romániában; 
- A térségben tapasztalható munkaerőhiány;  
- Jelentős beruházási igények (állagmegóvás, felújítás, új fejlesztés);  
- Nagy volumenű költségallokáció az árbevételhez viszonyítva;  
- A szezonalitás okozta forgalomingadozás kiküszöbölésének nehézségei;  
- Fizetőképes kereslet elmaradása. 
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3.6 A projekt célkitűzései, elvárt eredményei, hatásai 

 

3.6.1 Célkitűzések 

 
Átfogó cél a Békési Gyógyfürdő és Uszoda komplex fejlesztésével a fürdő turisztikai 
vonzerejének, az új szálloda minőségének, illetve az egész komplexum és 
versenyképességének erősítése, gazdasági sikerességének javítása. 
 
 
A fejlesztés stratégiai céljai 

• A Békési Gyógyfürdő és Uszoda kínálatának bővítése és minőségi fejlesztése, 
vonzerejének javítása, a jól meghatározott célcsoportok igényeinek megfelelő 
szolgáltatási választék és színvonal kialakításával; 

• Békés ismertségének növelése: a helyi kultúra, fürdő- és sportélet jelentsen és 
mondjon valamit egyre több hazai turistának, illetve középtávon egyre többet 
mondjon a külföldi turistáknak is; 

• a turisztikai szezon meghosszabbítása; 
• a fürdőkomplexum – a Város egyéb vonzerőivel, programlehetőségeivel együtt 

– vonzó szolgáltatási csomaggá alakítása; 
• a komplexum jövedelmezőségének javítása – az ide érkező vendégek 

tartózkodási idejének és a fajlagos költésének növelése; 
• a Békési Gyógyfürdő és Uszoda egész éves működésének stabilizálása; 
• a kereslet erősítése: a komplexum rövidtávon régiós, illetve országos, hosszabb 

távon pedig nemzetközi turisztikai vendégforgalomba történő erőteljesebb 
bekapcsolása; 

• a Fürdő és a közeli szálláshelyek, valamint a Város többi turisztikai, 
szabadidőipari szolgáltatásai közötti szinergiák kihasználása, erősítése; 

• hosszú távon pénzügyi, környezeti és humán szempontból fenntartható 
működés. 

 
Szolgáltatási, szakmai célok 

A városvezetés turizmusfejlesztési programja keretében tervezett fürdő- és egyéb 
attrakció-, illetve szolgáltatásfejlesztésnek több célcsoportja, ennek megfelelően több 
egysége lesz, ezek szakmai céljai az alábbiak: 

• a Békési Gyógyfürdő és Uszoda több zónájának (gyógyászat, szauna, uszoda, 
élményfürdő, strand) kialakítása a különböző vendégkörök eltérő igényeinek 
megfelelően; 

• A fejlesztésnek köszönhetően 
o bővüljenek a szükséges kapacitások (fedett öltöző, parkoló, 

öltözőkabinok és vizesblokkok); 
o esztétikailag megújuljon és szolgáltatásokkal gazdagodjon a strand, 
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o erősödjön a wellness-kínálat (szaunaközpont), 
o jövedelmezőséget erősítő egységek jöjjenek létre (strandétterem, 

üzlethelyiség); 
o megépüljön a szálloda; 

• megfelelő szakmai együttműködés a Város többi turisztikai szolgáltatójával, 
komplex turisztikai csomagok összeállítása; 

• megfelelő együttműködés a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a 
tanulófoglalkoztatás keretében. 

 
 
Gazdasági-társadalmi célok  

• a Fürdő vendégszámának növelése évi 120-130.000 főre (ld. indikátorok); 
• az árbevétel növelése (az üzemelés 1. évében 410 M, az 5. évben pedig 540 M 

Ft pluszbevétel); 
• vendégéjszaka-szám növelése Békésen (a 2019-es bázisértékhez képest 21-

23.000 új vendégéjszaka); 
• turizmusból származó bevételek növelése a Városban; 
• idegenforgalmi adóbevétel növelése; 
• új munkahelyek létrehozása; 
• a turizmusban dolgozók egyre javuló jövedelmének biztosítása; 
• a turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősítése – a közösen 

meghatározott célok érdekében tartós partnerség alakuljon ki a szabadidőipar 
és a turizmus szereplői között. 

 
 

3.6.2 Elvárt eredmények, hatások 

 
Általánosságban: a Békési Gyógyfürdő és Uszoda gazdálkodása eredményes 
lesz, az új munkahelyek létrejötte és a többi turisztikai-szabadidőipari szolgáltatóval 
való együttműködés révén egyre jobbá válik a turizmus megítélése a Városban. 
 
Elvárt szolgáltatási, szakmai eredmények: a fürdőkapacitás mennyiségi és a 
fürdőszolgáltatások minőségi fejlesztése és az új szálloda megépítése, mely a 
meglévő kínálathoz csatlakozva, arra építve komplex turisztikai-szabadidőipari 
terméket hoz létre, az adott szolgáltatóegységbe érkező vendégek változatosabb és 
magasabb színvonalú kiszolgálását teszi lehetővé. A fürdő és a szálloda egész évben 
nyitva lesz, növekvő fedett tereinek, illetve az ott létrejövő minőségi szolgáltatásainak 
(új szaunaközpont, uszoda új bejárata és öltözője, egész évben működő gyógyászat, 
illetve ezek növekvő kapacitásának köszönhetően csökkenni fog a vendégforgalom 
szezonális ingadozása. 
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Elvárt gazdasági-társadalmi eredmények: a megújulás után rendkívül vonzó 
szolgáltatásokat nyújtó fürdőkomplexum az alábbi indikátorok teljesítését vállalja: 

• fürdő éves látogatószáma (ER): 96.000-ről (2019.) 120.000 főre 
• a szálloda vendégéjszakáinak száma (ER): 21.000-ről (60%) 23.000-re (64%); 

a Békés városi bázisérték: 12.000 vendégéj volt 2019-ben 
• új attrakcióelemek létrehozása (OP): 4 db (szaunaközpont, élménymedence, 

csúszdapark és spray park) 
• új szolgáltatások létrehozása (OP): 10 db (öltöző bővítése, 4-féle 

szaunaszolgáltatás, strandétterem, üzlethelyiség létrehozása, napozóterület 
kialakítása, parkolók bővítése, fedett kerékpártárolók kialakítása) 

• új szálloda szobáinak száma (OP): 49 szoba 
• együttműködésbe/keresztpromóciós tevékenységbe bevont partnerek száma 

(ER): 5 db (Dánfoki Üdülőközpont, Kolbászfesztivál, Pálinkafesztivál, 
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége, Szabadkígyósi kastély); 

• közvetlenül a projektből származó munkahelymegtartás (OP): 13 fő, új 
munkahelyek száma: 45. Az új komplexumban tehát 58 állandó munkahely lesz. 
Nyáron havonta (júliusban és augusztusban) 5-5 diák vállalhat majd munkát. 

 
Az indikátorok összesítését, az eredményindikátorok fenntartási időszakban történő 
változását ld. a következő utáni oldal táblázatában. 
 
A Békési Gyógyfürdő és Uszoda látványos fejlődésével – melynek köszönhetően a 
Fürdő nagy része megújul, illetve új szolgáltatások is kialakulnak, így új célcsoportok 
is megjelennek – Békés Város többi szálláshelyének forgalma, tehát vendég- és 
vendégéjszaka-száma is nőni fog. Együttesen – a fürdő és a szálláshelyek közti 
szinergia révén – több vendéget vonzanak a Városba. Ez önmagában is hozzájárul a 
projekt gazdasági fenntarthatóságához, ezt a szempontot a 6.11 pont is 
alátámasztja. 
 
A „Fürdőfejlesztés Békésen” c. projekt haszonélvezője azonban nem csak Békés 
Városa lesz, hanem az egész térség. Ennek oka leginkább a komplexum létrehozása 
és működése során megnyilvánuló multiplikatív hatásokban keresendő. A fejlesztés 
már a beruházás során számos helyi-környékbeli munkavállalónak, vállalkozásnak 
biztosít munka- és beszállítási lehetőséget. 
 
A komplexum működése is komoly üzleti és munkalehetőségeket rejt magában. 
Teltház esetén közel jelenleg kb. 500 vendég tartózkodhat a fürdőben (a fejlesztéssel 
ez nyilván nőni fog). Ennyi vendég kiszolgálása nem csak a közvetlenül itt dolgozóknak 
jelent majd munkát és jövedelmet, de beszállítási lehetőségekkel is számolni kell. Ezen 
belül talán a legfontosabb, hogy a helyi kistermelők is lehetőségekhez jutnak: az 
általuk termelt zöldségek, gyümölcsök, húsok és egyéb élelmiszerek legnagyobb 
előnye, hogy a vendégek nem csak helyi ízeket, de egyúttal mindig friss 
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alapanyagokból készült ételeket kóstolhatnak meg a vendégek. A gasztronómiának ez 
a szezonalitása kifejezetten pozitív jelenség. 
Az egészségturizmusra jellemző magas jövedelmi, termelési és foglalkoztatási 
multiplikátor hatás egyértelműen érvényesülni fog, és ez Békés mellett az egész 
Körös-mentére pozitív gazdasági hatást gyakorol. Talán a legnagyobb jelentősége a 
közvetlenül a gyógyfürdő és a hozzá kapcsolódó szálláshely által alkotott 
komplexumban, illetve a beszállítói lehetőségek révén létrejövő új munkahelyeknek 
lesz, hiszen a térségben még mindig van munkanélküliség. Az új munkahelyek és a 
bővülő szabadidős szolgáltatások mind Békés és a térség népességmegtartó-erejét 
növelik, a társadalmi fenntarthatóságot erősítik. 
 
A környezeti fenntarthatóságra gyakorolt hatások közül ki kell emelni az fürdő és a 
szálloda modern energetikai rendszerét (értsd: termálvíz-hasznosítás, modern 
gépészeti rendszerek). 
 
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra gyakorolt pozitív hatások közül ki kell 
emelni a mozgásszervi betegségtől szenvedők színvonalas kezelési lehetőségeit, a 
mozgáskorlátozottak számára a kedvező megközelítést.  
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Indikátorok 

Indikátortípus 
megnevezése 

Mérték-
egység 

Indikátor részletezése 

B
ázisérték 

d
átu

m
a 

B
ázisérték 

C
élérték  

elérésén
ek 

d
átu

m
a 

C
élérték  

F
en

n
tartás 

1. éve 

F
en

n
tartás 

2. éve 

F
en

n
tartás 

3. éve 

F
en

n
tartás 

4. éve 

F
en

n
tartás 

5. éve 

Indikátor 1 
A Fürdő éves 
látogatószámának 
növelése (mérhető 
indikátor)  

fő a Fürdő látogatószámának 
növelése 2019. 96.000 2024. 

dec. 31. 118 774 118 774 120 956 123 137 125 318 127 499 

Indikátor 2 
A szálloda 
vendégéjszakáinak 
száma (mérhető 
indikátor) 

vendégéj 

a Fürdő fejlesztésének és a 
szálloda építésének 
köszönhetően növekvő 
saját vendégéjszaka-szám 

2019. 0 2024. 
dec. 31. 21 173 21 173 21 531 21 888 22 246 22 604 

Indikátor 3 
Új attrakcióelemek 
létrehozása a 
fürdőben (műszaki-
szakmai eredmény) 

darab 

szaunaközpont, komplex 
élménymedence, 
csúszdapark és a 
gyermekeknek spraypark 
létrehozása 

2019. 0 
2023. 

jún. 30. 
ill. okt. 1. 

4 4 4 4 4 4 

Indikátor 4 
Új szálloda szobái-
nak száma (műszaki-
szakmai eredmény) 

darab a fürdőhöz kapcsolódva új, 
4*-os szálloda épül 2019. 0 2023. 

jún. 30. 49 49 49 49 49 49 

Indikátor 5 
Meglévő 
szolgáltatások 
bővítése, újak 
létrehozása 
(műszaki-szakmai 
eredmény) 

darab 

a tervezett szolgáltatások: 
• öltöző bővítése 
• 4-féle szaunaszolgáltatás 
• strandétterem és 
• üzlethelyiség létrehozása 
• napozóterület kialakítása 
• parkolók bővítése 
• fedett kerékpártárolók 

2019. 0 
2023. 

jún. 30. 
ill. okt. 1. 

10 10 10 10 10 10 

Indikátor 6 
új együttműködő 
partnerek száma 
(eredmény) 

darab 

együttműködésbe, 
keresztpromóciós 
tevékenységbe bevont új 
partnerek  

2019. 0 
2023. 

jún. 30. 
ill. okt. 1. 

5 5 5 5 5 5 
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3.6.3 A projekt illeszkedése az NTS 2030-hoz 

 
Az alábbi összefoglaló táblázat az NTS 2030 stratégiai pontjaihoz való illeszkedést 
sorolja föl. A stratégiai pontok az alábbiak: 
• Desztinációs logikán alapuló termék- és attrakciófejlesztés, alapinfrastruktúra-

fejlesztés (A-pillér); 
• Stratégiai márkakommunikáció, célzott marketingkommunikációs kampány-

aktivitás és értékesítés (B-pillér); 
• Elhivatott szakemberek, visszahívó vendégszeretet (C-pillér); 
• Megbízható adatok, mérhető teljesítmény (D-pillér); 
• Transzparens, kiszámítható szabályozás és ösztönzés (E-pillér); 
• Iránymutatás és együttműködés (F-pillér); 
• Identitás és kötődés (G-pillér); 
• Horizontális célkitűzések (H-pillér); 
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NTS 2030 céljaihoz való illeszkedés 

Stratégia pillérei 

A Kisfaludy Turisztikai 
Fejlesztési Program: 
desztinációs logikán 
alapuló termék- és 
attrakciófejlesztés, 
alapinfrastruktúra-
fejlesztés (A-pillér) 

Cél tartalma Általános célok és megvalósításuk példázata 

A1. Desztináció alapú 

megközelítés 

és új szemléletű 

attrakciófejlesztés és 

alapinfrastruktúra-
fejlesztés 

Az egységes térségi logika érvényesítése révén a fejlesztések olyan 
desztinációkban koncentrálódnak, amelyek jelenleg is jelentős turisztikai 
teljesítményt mutatnak fel, vagy a jelenleg kiaknázatlan turisztikai potenciáljuk 
fejlesztésével vonzó célponttá tehetők. A desztináción belüli fejlesztés a 
desztináció élménykínálatának teljessé tételét, minőségi javítását kell, hogy 
szolgálja, a desztináció márkaprofiljához illeszkedően. A desztinációkon kívül 
fejlesztésre érdemes pontszerű attrakciók esetén vizsgálandók a tematikus 
hálózatba szervezhetőség, vagy a turisztikai termékekkel, közeli desztinációkkal 
való kapcsolódási pontok. A desztinációs fejlesztéseknek egyben hozzá kell 
járulnia a táji adottságokon alapuló felelős tájhasználathoz, a természeti 
erőforrások és a kulturális örökség védelméhez, a bölcs és takarékos 
területhasználathoz és az éghajlatváltozás hatásainak mérsékléséhez, ezért a 
turisztikai fejlesztéseket a táji adottságokon alapuló rekreációs funkciók elérése 
érdekében a Nemzeti Tájstratégiában megfogalmazott intézkedésekkel 
összhangban kell megvalósítani.  

Ezen kiemelt cél beavatkozási logikáját részletesen ismertettük a Stratégia 
bevezető fejezetében.  

- A projekt illeszkedni kíván a 
desztinációra jellemző turisztikai 
kínálathoz (Körös vidéke), annak 
arculatát megőrző színvonalon működő 
szolgáltatója kíván lenni.   

- A projekt a desztináció eddig 
kiaknázatlan lehetőségeit kívánja 
tudatosabban kihasználni.  

- A projekt tiszteletben tartja, valamint védi 
a desztinációra jellemző táji 
adottságokat, a természeti erőforrásait, 
kulturális örökségét.  

- A tervezett fejlesztés a desztináció 
élménykínálatának teljessé tételét, 
minőségi javítását szolgálja, a 
desztináció márkaprofiljához illeszkedni 
fog. 

• Együttműködések 
desztináción belül (kulturális, 
sport és ökoturisztikai 
szolgáltatókkal, 
szálláshelyekkel, 
éttermekkel). 

• Együttműködések 
desztináción kívüli 
szolgáltatókkal. 

• Hatékony, és eredményes 
működtetés, amely során 
szem előtt tartják a mai kor 
által elvárt fenntarthatósági 
szempontokat.  
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A2. Térbeli és időbeli 
koncentráció oldása A korábban ismertetett szempontok alapján pontszerű beavatkozások helyett 

térben koncentráltan, desztinációkban gondolkodva történik meg a turisztikai 
kínálat elsődleges fejlesztése. Ez a térségi fókusz azonban országos szinten 
éppen arra alkalmas, hogy a jelenlegi térbeni (Budapest és Balaton centrikus), 
illetve szezonális (májustól szeptemberig tartó, de főleg július-augusztus 
hónapokat jelentő) egészségtelen koncentrációt csökkentse. A fejlesztések révén 
ugyanis új desztinációk válnak keresetté a turisták körében, melyekben a 
főszezonon kívül is gazdag élménykínálat fogadja a látogatókat. A szezonnyújtást 
lehetővé tevő infrastrukturális feltételek fejlesztése mellett ilyen célok mentén kell, 
hogy megtörténjen a rendezvénykínálat átalakítása is. Amellett, hogy a 
fejlesztések ilyen módon történő megvalósítása támogatja a turisztikai 
potenciállal rendelkező térségek számára a turizmusból származó gazdasági-
társadalmi előnyök maximális kihasználását, a szezonalitás csökkentése és a 
látogatóforgalom területileg kiegyenlítettebb elosztása segíti a turisztikailag 
frekventált térségek regenerálódását, a tömegturizmus káros hatásainak 
mérséklését, élhetőségük, társadalmi-környezeti fenntarthatóságuk megőrzését 
is. A szezon nyújtása egyben támogatja az ágazatban dolgozók számára a 
munka és magánélet összeegyeztethetőségét, hiszen valamelyest csökkenti a 
szezon hónapjaira eső aránytalan munkaterhelést. 

- A projekt tárgya olyan szerepet kíván 
betölteni a desztináció kínálatában, 
amely képes lesz annak népszerűségét 
erősíteni, szezonalitásán enyhíteni.  

- A projekt eredményeként olyan 
szolgáltatások jönnek létre, amelyek a 
főszezonon kívül is biztosítják majd a 
gazdag élménykínálatot – az 
egészségturizmus tipikusan ilyen termék. 

- A megvalósult projekt segíteni kívánja 
abban a térségét, hogy a turizmusból 
származó gazdasági-társadalmi 
előnyöket maximálisan kihasználhassa. 

- A projekt eredménye hozzájárul a 
szezonalitás csökkentéséhez és a 
látogatóforgalom területileg 
kiegyenlítettebb elosztásához, ezáltal is 
segítve a turisztikailag frekventált 
térségek regenerálódását, a 
tömegturizmus káros hatásainak 
mérséklését, élhetőségük, társadalmi-
környezeti fenntarthatóságuk megőrzését 
is. 

• A tervezett szolgáltatás 
segíteni fogja a turizmusból 
származó gazdasági-
társadalmi előnyök 
maximális kihasználását, a 
szezonalitás csökkentését. 
Ugyanis a kedvezményezett 
által nyújtott szolgáltatások 
széles kínálata a 
vendégeket arra fogja 
ösztönözni, hogy 
főszezonon kívül is 
felkeressék a fürdőt, az itt 
létrejövő szállodát és a többi 
békési szálláshelyet.  

• A megvalósítási helyszín 
turisztikai fejlesztése 
egyértelműen hozzájárul 
ahhoz, hogy a hazai 
turizmusra jellemző 
Budapest-Balatoni 
koncentrációt oldja. 

 

A3. Minőségi, új 
célcsoportokat 
megszólítani képes 
élménykínálat 
megteremtése 

Az új megközelítésű attrakciófejlesztési logika értelmében „minden attrakció 
egyforma, és minden attrakció különböző.” Egyforma szintet szükséges elérni, ha 
az attrakció megközelíthetőségéről, akadálymentesítettségéről, a többnyelvűség 
szempontjából vizsgált „érthetőségéről”, alapvető szolgáltatásairól, 
értékesíthetőségéről, digitalizáltságáról, környezetbarát, zöld jellegéről van szó. 
„Egyforma” minden attrakció abban az értelemben, hogy ezen szempontok 
kapcsán egy általánosan elvárt, jó minőséggel találkozik a látogató, amihez 
képest csak többletszolgáltatások fogadhatják. Különböző fejlesztéseket kell 
viszont megvalósítani abban a tekintetben, hogy nem jöhet létre két, azonos 
tematikába tartozó, egyforma vagy egymástól nehezen megkülönböztető 
attrakció, különösen nem azonos fogadóterületen.  

- A projektgazda számára fontos cél, hogy 
az általa biztosított alapszolgáltatások is 
legalább annyira magas színvonalúak 
legyenek, mint a célcsoportjai számára 
kialakított többletszolgáltatások.  

- Már a fürdő és a szálloda 
megtervezésekor figyelembe vette a 
projektgazda a megvalósítási helyszín, 
település, valamint a desztináció 
kulturális és természeti adottságait, 
potenciális versenytársai szolgáltatásait. 

• A fürdő és szálloda 
tervezése során 
Projektgazda figyelembe 
vette a helyi, valamint a 
térségi adottságokat, 
kulturális örökséget, 
valamint potenciális 
versenytársak 
szolgáltatásait. Ezek 
kielemzése után születettek 
meg a tervek. 
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Legyenek azok várak vagy kastélyok, gyógyfürdők vagy strandok, kulturális vagy 
gasztronómiai fesztiválok, nemzeti parkok vagy arborétumok, mindegyik 
specializált, egyedi, autentikus és emlékezetes kell, hogy legyen. Ehhez a 
célhoz tartozik a szálláshelyek, vendéglátóhelyek minőségi fejlesztése i s. 
Fontos, hogy a látogatókat a desztinációban a keresleti szegmenseknek 
megfelelően diverzifikált, általánosan jó minőségű szálláshelykínálat fogadja, a 
szállások profilja és az általuk nyújtott szolgáltatások pedig illeszkedjenek 
nemcsak a látogatók elvárásaihoz, hanem a desztináció élménykínálatának 
egészéhez, sajátos márkaprofiljához is. Az attrakciókat nemcsak a térbeli, 
tematikus koncentráció teszi átjárhatóvá: valamennyi desztinációban 
keresztpromóció, „tailor made” szolgáltatáscsomagok, összekapcsolt 
jegyértékesítési rendszer kell, hogy támogassa a szinergikus hatások 
kihasználását. Mindez lehetővé teszi új szegmensek, magasabb költési 
hajlandóságú célcsoportok elérését, az átlagos tartózkodási idő és a fajlagos 
költés növelését, jelentősen javítva a térségben működő vállalkozások 
jövedelmezőségét, ezáltal biztosítva a minőségi élménykínálat hosszú távú 
fenntartható-ságát. A minőségi élménykínálat alapozza meg azt is, hogy a ma 
külföldre irányuló utazások egy részét visszafordítsuk, a külföldön elköltött 
összegek egy része a jövőben hazai költésként realizálódjon. Az pedig, hogy a 
termékek és attrakciók esetén elvárt azok autentikus jellegének, egyediségének 
kidomborítása, egyben azt is jelenti, hogy ezek fejlesztése során előtérbe 
kerülnek a helyi sajátosságok, a térség saját identitásának kevéssé ismert, lassan 
feledésbe merülő alkotóelemei, olyan történetek, tradíciók, értékek, amelyek 
nemcsak a turisták számára vonzóak, hanem a térség identitásának 
újrafelfedezése, a helyi közösségek erősítése szempontjából is meghatározók. 

Ezek eredményeként kerültek meghatá-
rozásra a projekt célcsoportjai is.  

- Fontos, hogy könnyen azonosítható, 
versenytársaitól jól megkülönböztethető 
legyen mind a fürdő, mind a szálloda.  

- A projektgazda támogatja és ösztönzi a 
keresztpromóció, „tailor made” 
szolgáltatáscsomagok térségben történő 
kialakítását. 

- A projekt eredményeként egy olyan 
szolgáltatás jön létre, amely magasabb 
költési hajlandóságú célcsoportokat ér el, 
továbbá az átlagos tartózkodási időt és a 
fajlagos költést növeli, valamint 
jelentősen javítja a térségben működő 
vállalkozások jövedelmezőségét, ezáltal 
biztosítva a minőségi élménykínálat 
hosszú távú fenntarthatóságát. 

- A fejlesztés eredményeként előtérbe 
kerülnek a helyi sajátosságok, a térség 
(Körös vidéke) saját identitásának 
kevéssé ismert, lassan feledésbe merülő 
alkotóelemei, olyan történetek, tradíciók, 
értékek, amelyek nemcsak a turisták 
számára vonzóak, hanem a térség 
identitásának újrafelfedezése, a helyi 
közösségek erősítése szempontjából is 
meghatározók. 

•  A szálloda a desztináció 
adottságaihoz illeszkedő 
ugyanakkor magas 
színvonalú, egyedi helyszínt 
biztosít majd vendégei 
számára.  

• A fürdő és a szálloda 
jövőbeni együttműkö-dései 
révén, valamint a 
kialakítandó szolgáltatási 
csomagjai lehetőséget 
biztosítanak a desztináció 
több szereplőjét megismerni 
a vendégek számára. 
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A4. Elérhetőség javítása 
Magyarország, illetve a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek 
megközelíthetőségének, elérhetőségének, közlekedési kapcsolatainak javítása 
kulcsfontosságú feladat. A kifejezetten turisztikai célú fejlesztéseket ezért a 
desztinációk esetén a közlekedési elérhetőség javítását célzó beavatkozások, 
projektelemek egészítik ki. Cél a desztinációk megközelíthetőségének javítása 
mellett a desztináción belüli közlekedés javítása is. Kiemelt cél a Budapest Liszt 
Ferenc nemzetközi repülőtér és Budapest közlekedési kapcsolatának minőségi 
javítása, illetve minden olyan „belépési pont”, „országkapu” fejlesztése, környezeti 
állapotának rendezése, ahol a turista először találkozik az országgal, illetve az 
adott desztinációval. Idetartoznak a határállomások, vasútállomások, 
buszpályaudvarok. A közlekedési fejlesztések kapcsán is szükséges minden 
esetben a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés és a családbarát 
szempontok maradéktalan érvényesítése, emellett a környezetileg fenntartható 
közlekedési módok (gyalogos, kerékpáros, közösségi közlekedés) és a járművek 
preferálása, kombinált utazási módok ösztönzése, egyéni és közösségi 
közlekedés hatékony összekapcsolása, e-mobilitás növelése. 

- Békés Város megközelíthetősége sokat 
javult az elmúlt évek során. Az M44-es 
gyorsforgalmi út Budapest, illetve 
Kecskemét felől javított a közúti 
közlekedést. 

- A projektgazda mindent megtesz a 
desztináción belüli közlekedés 
javításáért, illetve a közlekedés 
fejlesztését támogató tevékenységei 
során maradéktalanul érvényesíti kívánja 
a fizikai és infokommunikációs 
akadálymentesítés és a családbarát 
szempontokat is.  

- Emellett támogatja, és ösztönözni 
kívánja a környezetileg fenntartható 
közlekedési módokat (gyalogos, 
kerékpáros, közösségi közlekedés) és 
járműveket, kombinált utazási módok 
ösztönzését, egyéni és közösségi 
közlekedés hatékony összekapcsolását, 
e-mobilitás növelését. 

- A projektgazda gondoskodni kíván a 
kiszolgáló személyzet nyelvi 
felkészültsége mellett a többnyelvű, 
integrált utastájékoztatásról, 24 órában 
rendelkezésre álló jegyvásárlási 
lehetőségről a helyi és távolsági 
közlekedés tekintetében.  

• A fürdő és a szálloda 
könnyen megközelíthető 
tömegközlekedés 
eszközeivel (pl. helyi 
buszjárat), valamint 
vendégei számára parkolót 
és zárható kerékpártárolót 
biztosít.  

• A fürdő és a szálloda a 
mozgásában akadályoz-
tatott vendégek számára 
ideális lesz. Ugyanis 
akadálymentesített szobák, 
terek, közlekedők, és 
szolgáltatások is kialakításra 
kerülnek.  

• A fürdő parkolójában, illetve 
a szállodában elérhető lesz 
elektromos autótöltő, 
valamint a vendégek a 
szálloda kerékpárjait is 
igénybe vehetik a 
fenntartható közlekedési 
módok támogatásának 
jegyében. 

A5. Innovatív turisztikai 
megoldások elterjesztése Legyen szó új élményelemről, technológiáról, know-howról vagy üzleti modellről, 

az innovációnak a korábbinál nagyobb hangsúlyt kell kapnia a turisztikai 
fejlesztések körében is. Ez nemcsak olyan követelmény, amelyet a nemzetközi 
versenyben való helytállás miatt kell szem előtt tartani, de a gyorsan változó 
globális környezetből fakadó szükségszerűség is egyben. Hazai viszonylatban 
jelenleg innovatív megoldásnak számítanak olyan, nyugat-európai országokban 
már bevett módszerek, mint amilyenek a készpénzkímélő fizetési módok 
támogatása, a bankkártya-használat lehetővé tétele a szolgáltatóknál, 
jegyszoftverek alkalmazása. Ezen részcél kapcsán kiemelten fontos a más 
ágazatokkal való kooperáció, például a kreatív iparral való kapcsolódási pontok 
azonosítása és a lehetséges szinergiák kiaknázása. A napjainkra jellemző 
gyorsan változó, kiszámíthatatlan, ellentmondásokkal teli és bizonytalan 

- Az innováció jelen turisztikai fejlesztés 
során is nagy hangsúlyt kap.  

- A fürdőben és a szállodában a vendégek 
számára biztosított lesz készpénzkímélő 
fizetési mód, a bankkártya-használat is 
lehetővé lesz téve. Jegyszoftver is 
alkalmazásra kerül.  

- A projektgazda a fürdő és a szálloda 
projektjének megtervezésekor számos 
külföldi és belföldi innovatív ötletet, 
megoldást elemzett, igyekezett azokat 
adaptálni. 

• A fürdő és a szálloda 
megtervezésekor különösen 
fontos szempont volt, hogy 
innovatív megoldásokat is 
figyelembe vegyenek a 
tervezők, illetve majd az 
elkészült szálloda ilyen jellegű 
szolgáltatásokat is kínáljon 
vendégei számára. 

• A Békési Gyógyfürdőben és a 
szállodában a vendégek SZÉP 
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környezetben az „előre menekülés”, a folyamatos megújulás létfontosságúvá 
válik, amelynek kapcsán az állam feladata a jó gyakorlatok összegyűjtése, 
ismertetése, belföldi adaptációjuk segítése, illetve a hazai innovatív ötletek és 
megoldások felkutatása, inkubálása, promotálása. 

kártyával és bankkártyával is 
fizethetnek majd.  

Stratégiai márka-
kommunikáció, célzott 
marketing-
kommunikációs 
kampányaktivitás és 
értékesítés (B-pillér) 

Cél tartalma Általános célok és megvalósításuk példázata 

B1. Magyarország 
turisztikai márkájának 
megújítása és 
márkarendszer 
kialakítása 

Ahhoz, hogy Magyarországról, mint nemzetközileg releváns turisztikai célpontról 
egységesebb és vonzóbb kép alakuljon ki a megcélzott küldőországok turistái, 
valamint a belföldi turisták körében egyaránt, új országos szintű turisztikai 
márkastratégia kialakítása szükséges. Amint az a kutatási eredményekből is 
kiderül, az egyes nemzetközi küldőpiacokon kialakult turisztikai Magyarország-
imázs nagymértékben eltér: minél távolabbi országot vizsgálunk, hazánk annál 
kevésbé ismert, ennek következtében a Magyarország-kép is általánosabb, 
kevésbé részletes. Célunk, hogy turisztikai növekedésre váltsuk azt az evidenciát 
és tényt, hogy Magyarország, és ezen belül Budapest ma Európa legfontosabb 
desztinációi közé tartozik, amely egyedülállóan hordozza magában 
versenytársaihoz képest a tradíció és innováció kettőségét a márka szempontból 
kiemelt erősséggel bíró területeken (kultúra, építészet, biztonság, életstílus, 
kreativitás, illetve meghatározó adottságként a víz tematikája). Fő feladatunk, 
hogy elsősorban versenytársainkhoz képest, illetve Európán belül pozícionáljuk 
hazánkat, meglévő márkaerősségeinkre építve, meghatározzuk azt az egyedi 
szegmentálást, amelyben különlegesek és egyedülállók vagyunk, azt az 
élménykínálatot, amelyet hazákban érhetnek el. A nemzetközi pozicionálás 
alapján megalkotott márkaüzenet, kampánykommunikáció adja az alapját a 
hosszú távú márkaépítésnek és a közvetítendő üzenetrendszernek. Ennek 
keretében megalkotunk egy átgondolt nemzetközi és hazai turisztikai 360 fokos 
marketing eszközrendszert a következő évtizedre, amelyet a szektor szereplőivel 
együttműködve teljesítünk ki és használunk tudatosan és következetesen. Az 
országos szintű turisztikai márka felépítésével egyidejűleg zajlik egy új turisztikai 
márkarendszer kialakítása. Arra törekszünk, hogy élénken megjelenítsük azokat 
az élményígéreteket, amelyeket ma Magyarország magába foglal úgy, hogy 
közben szem előtt tartsuk a desztináció alapú fejlesztések stratégiai 
keretrendszerét is. A hazai turisztikai márkarendszer felépítésének fontos 
rendezőelve, hogy a különböző szintű turisztikai márkák logikusan 
kapcsolódjanak egymáshoz, egymást erősítő márkaüzeneteket közvetítve. A 
turisztikai márkarendszer fő célja egy mondatban összefoglalva nem más, mint 

- A Békési Gyógyfürdő és Uszoda, 
valamint a tervezett szálloda minősége 
és arculata illeszkedik az NTS2030 által 
tervezett új turisztikai márka-
rendszerhez. 

- A komplexum, illetve annak 
szolgáltatásai Magyarországra jellemző 
élményígéreteket igyekszik biztosítani.  

- A fürdő és a tervezett szálloda 
minőségében kapcsolódik más hazai 
turisztikai márkákhoz, egymást erősítő 
márkaüzeneteket közvetítve. 

- A projekt erősíteni kívánja Magyarország 
külföldi vendégek számára átadni kívánt 
pozitív üzenetét hazánkról.  

• A fürdő és a tervezett 
szálloda arculatában 
illeszkedik a hazánk 
külföldre kommunikált 
profiljához. A komplexum 
törekedni fog arra, hogy a 
külföldi vendégekben 
hazánkról kialított pozitív 
képét tovább erősítse.  

• Továbbá a fürdő területén és 
a szállodában többnyelvű 
prospek-tusokat kíván 
kihelyezni a projektgazda, 
ahol a környék, a 
desztináció, vagy akár 
hazánk értékeiről tájékozód-
hatnak külföldi vendégei. 
Tervezetten az ajánlott 
látnivalók összekapcsolva 
kerülnek bemutatásra a 
partner szolgáltatókkal 
(online és offline). 



79 
 

megtalálni, hogy Magyarország milyen speciális és kiemelkedő élményt ígér a 
turistáknak. Ezt kell egységesen megfogalmazni, konzisztensen, több szinten 
megjeleníteni és hitelesen kommunikálni. A többszintű (ország, desztináció, 
település, attrakció vagy termék) márkarendszer segítségével egy erős 
márkapozíciót kell kialakítanunk, amelynek sajátos szempontrendszerét 
egységesen és következetesen kell érvényesíteni a szektor szereplőivel 
együttműködve a megjelenésben és a kommunikációban egyaránt. A 
legfontosabb szintek felülről lefelé haladva a következők: Magyarország-márka, 
Budapest-márka, kiemelt turisztikai fejlesztési térségek, turisztikai termékek (pl. 
egészségturizmus, üzleti turizmus), végül az egyes turisztikai szolgáltatók, 
attrakciók, kínálati elemek márkái. Ezek egymásnak részelemei, így fontos, hogy 
a kommunikációjukban ne legyen ellentmondás, és egységes márkázás, 
üzenetrendszer és koherens ügyfélélmény kísérje végig az utazót az ún. 
marketing szempontú ügyfélútja alatt (customer journey) egészen a 
tájékozódástól, az utazás megtervezésén keresztül a tényleges élmények 
megszerzéséig. Ehhez kapcsolódóan komplex módon kell végiggondolni a turista 
élményét, találkozási pontjait a márkával, illetve márkákkal: mind az utazás előtt, 
mind az utazás alatt, mind az utazás után. 

B2. Mérhető 
marketingkommuni-
kációs eszközök 
alkalmazása, 
marketingkutatások 

A stratégiai szemlélet érvényesítése elengedhetetlen a tényleges eszközrendszer 
területén is, azaz gondosan felépített, tudatosan megtervezett, 360 fokos 
egymásra épülő eszközöket alkalmazó kampányok kialakítása szükséges, erős 
digitális fókusszal, amelyek a kiválasztott célcsoportokat az általuk preferált 
felületeken, számukra fontos üzenetekkel, számukra érthető nyelvi és képi világgal 
érik el. Ebbe a csoportba tartoznak a célzott küldőpiaci kampányok is. A jövőben a 
mérhetőség és visszamérhetőség elsődleges szemponttá válik az aktivitások 
tervezésénél és kiértékelésénél. A célzott marketingtevékenység a turisztikai 
márkázás pilléreire épít, és világos élményígéretet ajánl a megfelelő 
turistaszegmensek számára. A célzott, specifikus kommunikáció egyben a turista 
magasabb elégedettségéhez, költéséhez és visszatérő látogatásához vezet, illetve 
személyes nagykövetünkké teheti őt saját környezetében (promoter). A fenti célok 
sikeres megvalósulásához a kutatási feladatokat két fő részre osztjuk, egyrészt a 
marketing-kutatásokra, másrészt a marketingkommunikációs kutatásokra. A 
marketing-kutatások jellemzően a piaci helyzet és a kereslet felmérésére, valamint 
a kínálati oldal elemzésére irányulnak. A marketingkommunikációs kutatások pedig 
a marketing-kampányok előkészítését, támogatását és értékelését segítik. Ezek 
segítségével a targetálás és stratégiaalkotás adatokra építkező helyzetelemzéssel 
alapozható meg. 

- A projektgazda a fürdő és a szálloda 
népszerűsítésére 360 fokos egymásra 
épülő eszközöket kíván alkalmazni 
kampányai során, erős digitális 
fókusszal, amelyek a kiválasztott 
célcsoportokat az általuk preferált 
felületeken, számukra fontos 
üzenetekkel, számukra érthető nyelvi és 
képi világgal kívánja elérni. 

- A projektgazda célzott, specifikus 
kommunikációt kíván folytatni.  

- A projektgazda a fürdő és a szálloda 
megtervezésekor, a koncepció 
kialakításakor marketing-kutatásokat 
végzett jellemzően a piaci helyzet és a 
kereslet felmérésére, valamint a kínálati 
oldal elemzésére. A marketing-
kommunikációs kutatások pedig a 
marketingkampányok előkészítését, 
támogatását és értékelését segítik. 

• A megjelölt célcsoportokat 
elsősorban a digitális 
kommunikáció trendjeit 
szem előtt tartva igyekszik 
elérni a Békési Gyógyfürdő 
és Uszoda. 

• A fürdőt és a városi 
szálláshelyeket igénybe 
vevő vendégek körében a 
projektgazda kutatásokat 
folytat majd, statisztikákat 
vezet. Az elemzések 
eredményei rendszeresen 
összevetésre kerülnek a 
turisztikai trendekkel, így a 
változó igényekre megfelelő 
időben tud reagálni a 
projektgazda. Ezáltal 
biztosítottá válik, hogy a 
vendégek mindig kielégítő 
szolgáltatást kapjanak. 
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B3. A külpiaci értékesítési 
tevékenység 
újragondolása 

A márkarendszer és a marketingkommunikációs tevékenység átalakítása, új 
alapokra helyezése mellett szükséges a külpiaci értékesítést is stratégiai szinten 
újragondolni és átalakítani. Ennek első lépését a küldőpiacokon végzett 
kutatások képezik, amelyek alapján kialakítható az új, átfogó, illetve a külpiacokra 
szabott értékesítési stratégia, meghatározhatók az egyes piacokra kiajánlható 
desztinációk, termékek, a legfontosabb üzenetek és az értékesítés csatornái. 
Ezzel párhuzamosan – a szervezeti keretek újragondolásával – új alapokra kerül 
az állami turizmusirányítás értékesítést támogató funkciója is. (A küldőpiacok 
csoportosítását és az ezekkel kapcsolatos stratégiai irányokat a Stratégia 
küldőpiacok elemzésével foglalkozó fejezete tartalmazza.) 

- A projektgazda kijelölt célcsoportjai okán 
növekvő hangsúlyt kíván fordítani a 
külpiaci értékesítési stratégiájára. Ennek 
érdekében a küldőpiacokon széleskörű 
kutatásokat végzett, és a jövőben is 
folyamatosan vizsgálni kívánja azok 
trendjeit.  

• A célcsoportok lehatárolása 
alapos és széleskörű kutatás 
eredménye. A vendégek 
elérése ezen információk 
mentén kerülnek 
megtervezésre, a 
szolgáltatások értékesítése 
is ezeknek megfelelően 
kerülnek megszervezésre. A 
desztináció, valamint a 
megvalósítási helyszín 
adottságai, valamint a kijelölt 
célcsoportok jellemzői 
együttesen eredményezték a 
fürdő és a szálloda által 
kijelölt stratégiát.  

B4. Stratégiai 
partnerségek kialakítása 
meghatározó piaci 
szereplőkkel 

Az állami turizmusirányítás marketingkommunikációs céljainak fontos részét 
képezi a piaci és szakmai szereplőkkel fenntartott szoros kapcsolat, a 
transzparens, tudásmegosztásra épülő működés. A Magyar Turisztikai Ügynökség 
szintjénél nem érhet véget a márkák kialakítása és a márkakommunikációs 
tevékenység sem. A turisztikai márka egy ígéret a Magyarországon időt eltöltő, 
ideérkező turistáknak, amit tartalommal megtölteni nem csak állami felelősség. A 
helyi szereplők, városok, szállásadók, vendéglátók, vagy egyegy attrakció 
üzemeltetője éppen úgy felelős azért, hogy a hazánkról sugárzott kép hiteles 
legyen, ehhez szükséges az őket képviselő szakmai szervezetekkel való szoros 
együttműködés. A turisztikai szektor kiemelt szakmai szervezeteivel való közös 
munkán túl a közös cél elérése érdekében stratégiai partnerségek kialakítása 
szükséges a teljes piaci szektor meghatározó szereplőivel, amelyek segítségével 
kiaknázhatóak az ezekkel a cégekkel való közös megjelenésből, kampányokból és 
szolgáltatásokból származó szinergikus hatások. Ilyen cégek lehetnek bankkártya 
kibocsátók, multinacionális vállalkozások, média, non-profit szervezetek, oktatási 
intézmények, és a szektor szempontjából releváns véleményvezérek. Nem csak 
az állam felelős azért, hogy vonzó kép alakuljon ki Magyarországról. A turisztikai 
márka irányainak letétele az állami turizmusirányítás feladata, de az, hogy milyen 
minőségben és hogyan szolgáltat a magyar turizmus, milyen benyomást hagy a 
turistákban, már nem kizárólagosan az államon múlik, hanem a gazdaság 
szereplőinek közös ügye. 

- A projektgazda (önkormányzat) mind a 
Békési Gyógyfürdő és Uszoda, mind 
hozzá kapcsolódó szálloda, mind pedig a 
helyi szálláshelyek által erősíteni kívánja 
a hazánkról kialakított képet. Ennek 
érdekében szakmai szervezetekkel való 
szoros együttműködést kíván kialakítani. 

- A projektgazda a szinergikus hatások 
kiaknázása érdekében stratégiai 
partnerségeket alakít ki a teljes piaci 
szektor meghatározó szereplőivel. 

- Az NTS2030-ban megfogalmazottnak 
megfelelően a projektgazda elfogadja, 
hogy nem csak az állam felelős azért, 
hogy vonzó kép alakuljon ki 
Magyarországról. Ennek megfelelően 
felelőséget vállalva magáénak is tekinti, 
hogy maga is erősítse a hazánkról 
kialakított pozitív képet.  

• A Békési Gyógyfürdő és 
Uszoda, illetve a hozzá 
kapcsolódó szálloda 
profiljának megfelelően 
tervezi meg, és jelöli ki 
együttműködéseit a turizmus 
más szereplőivel. Kiemelt 
szerepet szán a szakmai 
együttműködéseknek, 
ezáltal is elérve a 
szinergikus hatások 
maximális kiaknázását.  
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B5. Szemléletformálás és 
a fogyasztói tudatosság 
növelése a belföldi 
utazók, vendégek 
körében 

Cél, hogy különböző marketingkommunikációs és edukációs, szemléletformáló 
aktivitások révén a hazai közönséget ösztönözzük olyan tudatos utazási 
döntések meghozatalára, amelyekben az ár-érték arány érvényesül. Olyan 
folyamatos szemléletformáló akciókat szükséges tehát megvalósítani, amelyek 
eredményeként nő a belföldi turisták körében is a magas minőségű 
termékkínálatra, a helyi termékek fogyasztására való igény, emellett tudatos 
fogyasztóként értelmezhetővé válik számukra az egyes minősítések, védjegyek 
mögött elvárható szolgáltatási színvonal. A cél eléréséhez fontosnak tartjuk a 
minősítések, és védjegyek mögött álló szolgáltatások folyamatos revízióját és a 
minősítések értékkommunikációját. Célunk továbbá, hogy fókuszba állítsuk a 
tudásmegosztást a piaci, helyi szereplőkkel, az információk, insightok, piaci 
adatok és kutatások ne csak beépüljenek a testre szabott 
marketingkommunikációs eszközök alkalmazásába, hanem támogassák a 
szélesebb körben értett szakmai aktorokat is. Ezek jellemzően edukációs 
feladatok, melyek között a legfontosabb az Ügynökség által végzett kutatások 
megosztása a turizmus szektor szereplőivel, ezzel elősegítve a szektor 
versenyképességét és helyzetértékelési képességét. 

- Mind a projektgazda Önkormányzat, 
mind a Békési Gyógyfürdő és Uszoda 
ösztönözni próbálja majd vendégeit a 
magas minőségű termékkínálat iránti 
érdeklődésre, a helyi termékek 
fogyasztására. Úgy, hogy szolgáltatásai 
magas minőségűek lesznek, valamint 
értékesítésre szánt termékei között helyi 
termékeket is igyekszik majd biztosítani.  

- A fürdő és a szálloda által igénybe vett, 
vagy értékesíteni kívánt helyi termékek, 
szolgáltatások esetében tájékoztatja 
majd vendégeit azok minősítéséről, 
védjegyeiről.  

• Helyi termelők portékáinak 
értékesítése, valamint 
szolgáltatók foglalkoztatása. 

• Felhívni a vendégek 
figyelmét, és tájékoztatni 
őket a helyi termékek 
minősítéséről, díjaikról, 
okleveleikről, stb. 

Elhivatott szakemberek, 
visszahívó 
vendégszeretet  

(C-pillér) 

Cél tartalma Általános célok és megvalósításuk példázata 

C1. A turizmusban való 
elhelyezkedés váljon 
vonzó életpályává 
Magyarországon 

A stratégiai célkitűzés központi eleme az, hogy helyreállítsa a turisztikai, 
vendéglátóipai foglalkozások renoméját, vonzóvá tegye ezeket a szakmákat a 
tehetséges fiatalok számára, és megtartsa a hazánkban dolgozó szakembereket 
itthon, ezen a pályán. Cél, hogy a turizmusban való elhelyezkedés biztosítson 
tisztességes megélhetést, hazai és nemzetközi viszonylatban is versenyképes 
jövedelmet, kínáljon szakmai karrierlehetőséget azok számára, akik nemcsak 
felkészültek, hanem elhivatottak is munkájuk iránt. Fontos cél a család és 
munkahely összeegyeztethetőségének megteremtése is, hiszen a turizmus 
jelentős szezonalitása miatt több szálláshelyen, vendéglátóhelyen, attrakció 
esetén jelenleg a főszezon két hónapjára koncentrálódik az éves munkamennyiség 
meghatározó része. 

- A projektgazda Önkormányzat és a 
Békési Gyógyfürdő és Uszoda 
magáénak érezve, nagy hangsúlyt kíván 
majd fordítani arra, hogy helyreállítsa a 
turisztikai, vendéglátóipari foglalkozások 
renoméját, vonzóvá tegye ezeket a 
szakmákat a tehetséges fiatalok számára 
és megtartsa a hazánkban dolgozó 
szakembereket itthon, ezen a pályán. 

- Ez a szálloda leendő üzemel-tetőjének 
kiválasztásakor is fontos szempont lesz. 

- Alkalmazottjai számára a projektgazda 
tisztességes megélhetést, versenyképes 
jövedelmet, karrierlehetőséget kíván 
majd biztosítani – ez egy rendkívül fontos 
társadalmi cél. Kiemelt célja továbbá a 
család és munkahely 

• A projektgazda és a fürdő 
kiemelten szeretne 
hozzájárulni az NTS2030 
stratégiai célkitűzései között 
megjelölt egyik központi 
eleméhez, miszerint vonzó 
szakmává és a társadalom 
részéről megbecsült 
foglalkozássá váljon a 
turizmus bármely területén 
történő foglalkoztatás. A 
projektgazda támogatni 
kívánja különböző 
lehetőségekkel a fiatal 
turisztikai pályakezdő 
szakembereket. A fürdő 
számukra betölthető 
pozícióikat hirdet majd meg, 
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összeegyeztethetőségének 
megteremtése is. 

valamint nagy figyelmet 
kíván majd fordítani a 
gyakornoki foglalkoztatásra 
is. 

C2. A piaci igények-nek 
megfelelő, általánosan 
magas színvonalú képzés 
biztosítása valamennyi 
képzési szinten és 
formában, területileg 
megfelelő elosztásban. 

A turisztikai képzések fejlesztésének elsődleges célja, hogy reflektáljon a 
munkaerőpiac igényeire, biztosítsa korszerű, gyakorlati ismeretek és készségek 
átadását mind a szakképzésben, mind a felnőttképzésben, mind a 
felsőoktatásban. Nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a szemléletformálás, 
amelynek eredményeképp a diákokban kialakulhat a hivatástudat, a minőségi 
munkavégzés és a folyamatos önfejlesztés iránti igény. Ehhez kapcsolódóan 
szükséges megvalósítani a képzők képzését is. A turisztikai és vendéglátóipari 
szakképzést, felsőoktatást és felnőttképzést egységesen, általánosan jó, 
nemzetközileg is versenyképes színvonal, megfizethetőség és magas minőség 
kell, hogy jellemezze, amelyek alapján a turisztika iránt érdeklődő tanulók a hazai 
képzéseket választják. Az egyes képzések struktúrája, bemeneti és kimeneti 
követelményei, oktatott tartalmai világosan el kell, hogy különüljenek egymástól, 
hogy a munkaerőpiaci szereplők számára is világos legyen, milyen 
végzettséghez milyen felkészültség társul. Kiemelten fontos, hogy a képzési 
kínálat igazodjon az adott desztináció megújuló profiljához. Ez nemcsak a 
turisztikai fejlesztések fenntartható, magas minőségű működtetése miatt indokolt, 
hanem helyi gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási hatást is jelent egyben, azaz 
segíti a desztinációk népességmegtartó képességének javítását. 

- A Békési Gyógyfürdő és Uszoda 
folyamatosan magas színvonalú 
belsőképzéseket kíván majd szervezni 
foglalkoztatottjai számára. Biztosítani 
kívánja majd a korszerű, gyakorlati 
ismeretek és készségek átadását. 

• A fürdő alkalmazottjai 
számára, pozíciójuknak, 
megfelelően törekedni fog 
legalább évi egy képzés 
biztosítására. Motiválni 
kívánja őket, hogy 
szakmailag fejlődjenek. A 
fürdő továbbá nyitott lesz 
arra, hogy a foglalkoztatottjai 
jelöljenek meg számukra 
szimpatikus képzéseket, 
amelyeket alapos 
mérlegelés után akár 
támogatni is kész.  

C3. A folyamatos, magas 
minőségű szolgáltatási 
színvonal biztosítása 

A minőségi élménykínálat fenntartásának kulcsfontosságú eleme, hogy az azt 
működtető, üzemeltető munkatársak szaktudása folyamatosan naprakész legyen. 
Éppen ezért cél, hogy a turizmusban és vendéglátásban dolgozókat egyrészt 
folyamatos önfejlesztésre ösztönözzük, másrészt ennek képzési kínálati oldalát is 
megfelelő minőségben és tartalommal biztosítsák a képzők. A cél elérésének 
első lépése mindenképpen a jelenleg minőségét, elérhetőségét, 
megfizethetőségét tekintve rendkívül vegyes képet mutató felnőttképzési 
rendszer feltérképezése, képzési minősítési rendszer(ek) kialakítása és 
közzététele. Hosszú távon célként jelenik meg egy egységes továbbképzési 
rendszer kialakítása az egyes szakmák számára, melynek megvalósításában az 
oktatási intézmények is közreműködhetnek. 

- A Békési Gyógyfürdő és Uszoda 
gondoskodni kíván arról, hogy a 
működtető, üzemeltető munkatársak 
szaktudása folyamatosan naprakész 
legyen. Foglalkoztatottjai körében 
ösztönözni fogja az önfejlesztést. 

• Mind a fürdő, mind a 
szálloda kiemelt feladatként 
kezeli majd, hogy a fürdőt és 
a szállodát működtető, 
üzemeltető munkatársak 
szaktudása folyamatosan 
naprakész legyen, számukra 
folyamatosan képzéseket 
szervezzen.  
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C4. Új középvezetői réteg, 
szakmai elit felkészítése 

Az általános képzési színvonal fejlesztése mellett önálló stratégiai célként jelenik 
meg egy olyan hazai középvezetői szakembergárda felkészítése, amely az új 
szolgáltatásfejlesztési szemléletet a napi munkában képviselve maga is a 
stratégiai célok kulcsfontosságú megvalósítójává válik. Ennek elsődleges 
eszköze olyan prémium képzési kínálat meghonosítása Magyarországon, mely a 
legelismertebb nemzetközi intézmények képzéseinek konkurenciájaként jelenik 
meg a közép-európai térségben, kiváló ár-érték arányt képvisel, és nemcsak a 
hazai szakemberek számára teszi elérhetővé a legkorszerűbb ismeretek 
elsajátítását, hanem külföldi tehetségeket is az országba vonz.  

- A középvezetői szakembergárda 
képzését támogatja a mind a 
projektgazda Önkormányzat, mind a 
Békési Gyógyfürdő és Uszoda.  

• A tervezett gyakornoki 
program is hozzájárul az 
NTS2030 által 
megfogalmazott „Új 
középvezetői réteg, szakmai 
elit felkészítése” céljához, 
azáltal, hogy szakmailag 
támogatja gyakornokait 
abban, hogy a szakmában 
egyszerre tapasztalt és nagy 
tudással rendelkező vezetői 
kerülhessenek ki köreikből.  

C5. A lakók, helyiek 
felkészítése a látogatók 
fogadására – „Turizmus 
nagyköveti program” 

A XXI. század turistája számára egyre fontosabbá válik a helyiekkel való 
megismerkedés, a velük való találkozás, interakció. Ezért az „új turizmusban” az 
is kulcsfontosságú, milyen élmény éri a belföldi vagy külföldi látogatót akkor, ha 
az utcán útmutatást kér, ha tömegközlekedési eszközön utazik, ha boltban 
vásárol. A turistákkal való interakció során minden magyar hazánk belföldre 
akkreditált nagykövete is egyben, ezért kulcsfontosságú olyan szemléletformáló, 
érzékenyítő akciók megvalósítása a lakosság körében, amelyek elősegítik a 
helyiek bevonását, támogatják, hogy a lakosok megértsék, milyen szerepe van a 
térségben a turizmusnak, hogyan segíthetik ők maguk is saját eszközeikkel, 
tudásukkal, helyismeretükkel és hozzáállásukkal azt, hogy városukról kedvező 
kép alakuljon ki a látogatók fejében, hogyan válhatnak a saját értékeik 
leghitelesebb tolmácsává. Ebben a folyamatban kiemelt szerepe van a kulturális 
intézményekkel kiépített együttműködésnek, mely intézmények hatékonyan 
vehetnek részt a szemléletformáló, érzékenyítő programok megvalósításában. 

- A projektgazda Önkormányzat és a 
Békési Gyógyfürdő és Uszoda támogatja 
a különböző kulcsfon-tosságú 
szemléletformáló, érzéke-nyítő akciókat 
a lakosság körében.  

• Az akciók 
megszervezésében, 
lebonyolításában kész 
közreműködni a településen, 
régióban. Fontos számára, 
hogy elősegítse a helyiek és 
a Békés környékén élők 
bevonását, annak 
érdekében, hogy a lakosok 
megértsék, milyen szerepe 
van a turizmusnak a 
térségben. A turizmus egy 
eszköz számukra, amely 
segítheti őket abban, hogy 
önmaguk is a saját 
eszközeikkel, tudásukkal, 
helyismeretükkel és 
hozzáállásukkal városukról 
egy kedvezőbb képet 
alakítsanak ki a látogatók 
számára, továbbá hogyan 
válhatnak a saját értékeik 
leghitelesebb tolmácsává. 

Megbízható adatok, 
mérhető teljesítmény (D-
pillér) 

Cél tartalma Általános célok és megvalósításuk példázata 
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D1. Valós piacismeret, 
desztinációs szintű 
információ 

A stratégiai célkitűzés értelmében szükséges a jelenlegi információs hiányok 
orvoslása, valós piaci helyzetkép kialakítása. Ehhez nélkülözhetetlen egy 
bizonyítékokon alapuló (evidence based) tervezést lehetővé tevő információs 
rendszer kialakítása a turizmusban, azaz az adatigény, adatkörök, adatforrások, 
adatgyűjtés folyamatának újragondolása, a meglévő adatbázisok 
összekapcsolási lehetőségeinek vizsgálata, együttműködés kialakítása a 
legfontosabb adatgazdákkal (piaci és államigazgatási szervek, hatóságok, civil és 
szakmai szervezetek, ezek közül a legfontosabbak a NAV, KSH, MÁK). Külön kell 
foglalkozni a képzésfejlesztést támogató információk gyűjtésével és 
értékelésével: a demográfiai és területi folyamatokkal, képzési kibocsátással, 
mobilitási folyamatokkal, munkaerő-ellátottság kérdéseivel. Szükséges, hogy a 
területi adatok az új desztinációs lehatárolásoknak megfelelő bontásban álljanak 
rendelkezésre, lehetővé téve a desztinációk helyzetének értékelését, 
teljesítményének mérését. Az egyes piaci információk gyűjtése mellett újra kell 
gondolni, ki kell egészíteni, és aktualizálni kell Magyarország vonzerőleltárát is, 
feltérképezve mindazon vonzerőket és attrakciókat, amelyek a hazai turisztikai 
kínálat alapját képezik. 

- A projekt megtervezésekor fontos 
szerepet játszott a megfelelő straté-giai 
célkitűzések alátámasztása a valós piaci 
helyzetkép kialakítása. A fürdő és a 
szálloda sikeres működésének záloga, 
hogy a trendeket nyomon követve, piaci 
helyzetképet folyamatosan elemezve, 
következtetéseket kiértékelve fejlődjön. 

• A piaci viszonyok folyamatos 
nyomon követése, 
elemzése, következtetések 
levonása. 

D2. A proaktív 
alkalmazkodás lehetővé 
tétele 

A stratégiai célkitűzés értelmében szükséges a legfontosabb tendenciák, trendek 
folyamatos nyomon követése, a rendelkezésre álló adatok, információk 
értékelése, ezek alapján jövőre vonatkozó előrejelzések, prognózisok készítése, 
amelyek a Stratégia megvalósítása során támogatják a tervezés időszakához 
képest megváltozott környezethez való alkalmazkodást. 

- A folyamatosan változó igények 
kielégítésére való törekvés.  

- A trendeknek megfelelő szolgáltatások 
létrehozása, a meglévők 
továbbfejlesztése. 

• A folyamatosan változó 
igények kielégítésére való 
törekvés a mindennapok 
során. 

• A trendeknek megfelelő 
szolgáltatások létrehozása. 
Gyors reagálás a vendégek 
változó igényeire.  

D3. A fejlesztések 
hatásainak mérése és 
értékelése 

Szükséges egy olyan mérési-értékelési modell felállítása, amely országosan, az 
egyes termékek és az egyes desztinációk vonatkozásában, illetve projektszinten 
is képes a fejlesztések hatásainak kimutatására, mind a közvetlen gazdasági-
turisztikai, mind a közvetetett hatások vonatkozásában. A hatásértékelés 
tapasztalatait szükséges visszacsatolni a stratégiai tervezésbe és a megvalósítás 
folyamatába. Vizsgálni kell elsősorban a desztinációk turisztikai teljesítményének 
változását az egyes fejlesztési beavatkozások hatására. 

- A stratégia, valamint a célok 
megalkotásakor a desztináció turisztikai 
teljesítményének változásai is 
meghatározóak voltak. 

• A statisztikai adatok 
folyamatos nyomon 
követése, kiértékelése, 
megfelelő következtetések 
levonása a fejlesztések és a 
marketingtevékenység 
kapcsán.  

D4. Új, korszerű kutatási, 
adatgyűjtési, 
feldolgozási, 
vizualizációs 
módszertanok és 

A turizmus információs rendszerének felépítése és működtetése során kiemelt 
szerepet kell tulajdonítani az új, korszerű adatgyűjtési, adatfeldolgozási, 
adatelemzési, értékelési, adatvizualizációs módszereknek. Idetartoznak 
elsősorban a big data-elemzések, illetve a térinformatikai rendszerek, de a 
fejlesztések előkészítése során olyan kiegészítő eszközök is szerepet kaphatnak, 
mint amilyenek a mentális térképek, térhasználati szokások elemzésére 

- A sikeres és eredményes működés során 
kiemelten fontos, hogy mindig korszerű 
adatgyűjtési, adatfeldolgozási, 
adatelemzési, értékelési, 
adatvizualizációs módszerek kerüljenek 
alkalmazásra. Ennek eredményeit 

• A projekt tervezésekor a 
fürdő és a tanácsadó nagy 
hangsúlyt fordított az új, 
korszerű kutatási, 
adatgyűjtési, feldolgo-zási, 
vizualizációs mód-szertanok 
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technológiák 
meghonosítása 

kidolgozott módszertanok, környezetpszichológiai megközelítések, alternatív 
kvalitatív kutatási módszertanok stb. Ezek pilot-jelleggel történő kipróbálása 
egyes turisz-tikai projektek előkészítése során mindenképp kívánatos azért, hogy 
vizsgálható legyen, milyen eredményességgel lehet ezeket a módsze-reket 
később alkalmazni a különböző fejlesztések tervezése során. 

felhasználva időben és eredményesen 
lehet reagálni a változó trendekre.  

és technológiák 
használatára. Ennek 
eredményeit felhasználva 
kerültek meghatározásra a 
projekt célcsoportjai, ill. 
stratégiája is.  

D5. Naprakész 
tájékoztatás az ágazat 
szereplői számára 

A célkitűzés értelmében szükséges meghatározni azon információk körét, 
amelyeket folyamatosan, naprakészen szükséges a turizmusban érintett szakmai 
szereplők, illetve a szélesebb közvélemény számára térítésmentesen 
hozzáférhetővé tenni. Emellett vizsgálandó, mely adatkörök, információk azok, 
amelyekhez való hozzáférés feltételekhez kötött. Folyamatosan, naprakészen kell 
működtetni a vonzerőleltárat. A tájékoztatásnak célzottnak és diverzifikáltnak kell 
lennie: más információt igényel egy utazó, egy üzleti vállalkozás vezetője, és 
másra van szüksége az akadémiai kutatónak. Ezért a kutatási eredmények 
kommunikációja vagy egyes adatkörök elérhetővé tétele esetén figyelembe kell 
venni azok sokrétű felhasználói körének eltérő igényeit. 

  

Transzparens, 
kiszámítható szabályozás 
és ösztönzés (E-pillér) 

Cél tartalma Általános célok és megvalósításuk példázata 

E1. Versenyképességet 
támogató, átlátható üzleti 
szabályozási környezet 
kialakítása 

A stratégiai cél elsősorban a szabályozási környezet megújítására irányul. Az 
elmúlt évek legjelentősebb jogszabályváltozása, a vendéglátáshoz kapcsolódó 
áfacsökkenés 2017-es első és 2018-as második üteme kedvező irányba mutat, 
hiszen hozzájárult a versenyképesség javításához, de továbbra is több olyan 
kérdés van, ahol nincs megfelelő, versenyképességi és fogyasztóvédelmi 
szempontokat egyaránt figyelembe vevő állami szabályozás. Ide sorolható a 
megosztáson alapuló gazdasághoz kötődő szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó 
állami szabályozás kialakítása, de felülvizsgálandók egyes szellemi tulajdonhoz 
kapcsolódó joggyakorlatok, vízumszabályozások is. Szükséges emellett a piac 
szereplőit terhelő adminisztrációs terhek, költségek csökkentése is. 

- A projektgazda Önkormányzat, illetve a 
fürdő és a szálloda üzemeltetője 
folyamatosan nyomon követi az ágazat 
jogszabály-változásait (pl. fürdők 
létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 
rendelek várhatóan rövidesen megújul, 
fontos továbbá a szállodaminősítés, 
fogyasztóvédelem, stb.) 

• A projektgazda 
folyamatosan nyomon követi 
az ágazat 
jogszabályváltozásait. Ezzel, 
illetve saját jogkörében 
történő egyszerűsítésekkel 
is támogatva az NTS2030 a 
versenyképességet 
támogató, átlátható üzleti 
szabályozási környezet 
kialakítása célkitűzéseit. 

E2. A gazdaság fehérítése A turizmus valós gazdasági teljesítményének, foglalkoztatási hatásának 
láthatóvá, mérhetővé és értékelhetővé tétele kiemelt stratégiai cél. Az ágazatban 
ma jelentős a szürke- vagy feketegazdaság aránya, mind az adóalapot képező 
jövedelmek kapcsán, mind a foglalkoztatás terén. Ez nem csak a hatékony 
ágazatirányítást lehetetleníti el, de jelentős nemzetgazdasági kárral is jár. Ezért 
határozott állami szándék olyan ösztönző és szankcionáló rendszer együttes 
kialakítása, amely a piaci szereplőket arra sarkallja, hogy a valós gazdasági 
tranzakcióknak megfelelő jövedelmeket vallják be, a helyes adatokat 

- A projektgazda Önkormányzat és a 
Békési Gyógyfürdő és Uszoda az ágazat 
piaci szereplőiként támogatják a 
gazdaság fehérítését.  

• Mind a fürdő, mind a 
szálloda üzemeltetője a 
gazdasági teljesítményét, 
foglalkoztatási eredményeit, 
annak költségeit, mérhetővé 
és értékelhetővé teszi, hogy 
hozzájárulhasson az ágazat, 
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szolgáltassák, munkavállalóik bérét pedig bejelentett munkabér formájában, 
legális módon fizessék ki. 

valamint a gazdaság 
fehérítéséhez.  

E3. Kiszámítható, 
turizmusszakmai célokat 
és hosszú távú fenntart-
hatóságot figyelembe 
vevő forrásallokáció 
megvalósítása a vissza 
nem térítendő 
támogatások kapcsán 

A fejlesztések tervezése és megvalósítása során a fenntarthatósággal, hosszú 
távú gazdaságos üzemeltetéssel kapcsolatos szempontok a jövőben 
maradéktalanul kell, hogy érvényesüljenek. Szükséges annak biztosítása, hogy a 
források a desztinációs kínálat teljessé tételét, kiegészítését szolgálják, a 
pályázatok marketingcélú költségei a desztináció kommunikációját erősítve 
kerüljenek elköltésre. A hazai költségvetési forrásból támogatott pályázati 
konstrukciók esetén új típusú pályázati logikát szükséges érvényesíteni, 
amelynek lényege a pályázók támogatása, a fejlesztési elképzelések előzetes 
validációja, a megvalósításuk folyamatos – nem kizárólag dokumentum-alapon 
történő – ellenőrzése. 

- A megvalósítani kívánt projekt azt a célt 
kívánja szolgálni, hogy a komplexum 
hosszútávon fenntartható legyen. 

• A projekt a komplexum 
hosszú távú 
fenntarthatóságát, azaz 
gazdaságos üzemelését, 
eredményes és nyereséges 
működését szolgálja. 

E4. Az üzleti 
életképesség és 
felelősségvállalás 
ösztönzése a 
visszatérítendő 
támogatási konstrukciók 
kialakítása révén 

Az állam a támogatáspolitikában egyre nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a 
visszatérítendő forrásokra, kedvező hitelkonstrukciók létrehozásával kívánja 
segíteni a piaci szereplők fejlesztéseinek támogatását. Fontos cél, hogy a 
támogatás ne kiváltsa, hanem kiegészítse a magánerős fejlesztéseket, ez 
ösztönöz ugyanis jobban az üzleti szemlélet érvényesítésére és hosszú távon 
életképes beruházások megvalósítására. Az állam a jövőben ezért 
hangsúlyosabban azokat a piaci szereplőket kívánja támogatni, akik átgondolt, 
üzletileg megalapozott tervek mentén, jelentős önrész vállalása mellett 
valósítanak meg a desztinációs és attrakciófejlesztési logikának megfelelő 
projekteket. 

- A projektgazda átgondolt, üzletileg 
megalapozott tervek mentén tervezi 
megvalósítani a desztinációs és 
attrakciófejlesztési logikának megfelelő 
projektet. 

• A projektgazda figyelmet 
fordít arra, hogy a 
megvalósítás után a fürdő 
és a szálloda üzemeltetője 
színvo-nalasan és 
eredményesen 
gazdálkodjon, így bizto-sítva 
legyen desztinációs és 
attrakciófejlesztési logika és 
a további fejlesztések 
lehetősége. 

E5. A minőség tanúsítása Hazánkban jelenleg számos turisztikai minősítés, díj vagy védjegy van 
használatban. Ezek ismertsége, elterjedtsége, a tanúsított minőség rendkívül 
vegyes képet mutat. Szükséges ezeknek a minősítési rendszereknek a 
felmérése, vizsgálata abból a szempontból, hogy hol azonosíthatók 
párhuzamosságok, emellett meg kell határozni, mely minősítések garantálnak 
valós minőséget, illetve milyen területekre kell új minősítési rendszert, védjegyet 
kialakítani. A cél olyan átlátható rendszer kialakítása, mely a fogyasztók számára 
ismert és garantált minőséget jelent. 

- A projektgazda számára fontos, hogy a 
fogyasztók számára ismert és garantált 
minőséget jelentő tanúsításokat (fürdő, 
szálloda) megszerezzen.  

• Mind a fürdő, mind a 
szálloda nemzetközi és 
hazai tanúsításokat kíván 
megszerezni, ezáltal is 
garantálva vendégei 
számára, a magas, és 
folyamatosan egyenletes 
színvonal biztosítását. 

 



87 
 

Iránymutatás és 
együttműködés 

(F-pillér) 

Cél tartalma Általános célok és megvalósításuk példázata 

F1. Erőteljesebb állami 
szerepvállalás a turizmus 
terén 

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia célrendszerét végrehajtó hatékony 
intézményrendszer kulcsszereplője a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint az állami 
turizmusirányítás csúcsszerve. Az Ügynökség és az irányítása alá tartozó állami 
cégek országosan és térségi szinten látják el a turisztikai fejlesztések 
megtervezésének és végrehajtásának, az országos és desztinációs turisztikai 
márkák építésének és kommunikációjának feladatait. Cél a jelenleg fennálló 
párhuzamosságok megszüntetése is. Ennek az intézményrendszernek a 
részletesebb bemutatásával a Stratégia 5. fejezete foglalkozik. 

- Mind a projektgazda Önkormányzat, 
mind a Békési Gyógyfürdő és Uszoda. 
elhivatott abban, hogy együttműködjön a 
Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 
célrendszerét végrehajtó hatékony 
intézményrendszer kulcsszereplőjével a 
Magyar Turisztikai Ügynökséggel. 

• Mind a projektgazda 
Önkormányzat, mind a 
Békési Gyógyfürdő és 
Uszoda, mind a szálloda 
leendő üzemeltetője 
együttműködik az MTÜ-vel, 
annak érdekében, hogy 
iránymutatásait elfogadva a 
jelenleg fennálló 
párhuzamos-ságok 
megszűnjek az ágazatban 

F2. Párbeszéd a piaci 
szereplőkkel, szakmai 
szervezetekkel, 
akadémiával 

A Stratégia célja olyan közös fórumok, platformok megteremtése, amelyek 
segítségével összegyűjthetők és kanalizálhatók a piaci szereplők igényei, ezek 
megjelenhetnek az állami döntéshozatalban, illetve amelyeken keresztül az állami 
célkitűzések hatékonyan kommunikálhatók az ágazati szereplők felé. A kialakuló 
kommunikációs felületeknek azonban nemcsak az a feladatuk, hogy az állam és 
a többi szereplő között biztosítsanak lehetőséget a párbeszédre, hanem az is, 
hogy az önkormányzati, szakmai, gazdasági, civil és akadémiai szereplők közötti 
vélemény-, tudás- és tapasztalatcserét is szolgálják. 

- Az Önkormányzat, a fürdő és a szálloda 
részt kíván venni minden olyan szakmai 
fórumon, amelyek segítik az államot az 
ágazatot érintő döntéshozatalban, 
amelyeken keresztül az állami 
célkitűzések hatékonyan 
kommunikálhatók. 

• Az Önkormányzat, a fürdő 
és a szálloda részt kíván 
venni minden olyan szakmai 
fórumon, amelyen jelezni 
tudja igényeit, illetve olyan 
együttműködésekben, 
melyek tudás- és 
tapasztalatcserét is 
szolgálják 

F3. A kulturális és 
sportrendezvényekkel 
való szinergiák jobb 
kihasználása 

Tekintettel arra, hogy a kulturális nagyrendezvények, illetve nemzetközi 
sportesemények jelentős számú látogatót vonzanak Magyarországra és 
nagymértékben hozzájárulnak az országos szintű turisztikai márkához is, 
szükséges az ezen rendezvényekkel való szinergiák jobb kihasználása, a 
rendezvények szervezőivel való szorosabb együttműködés. El kell kerülni, hogy 
egy-egy nagyobb, nemzetközi vonzerőt képviselő rendezvény ellentétes 
márkaüzeneteket kommunikáljon, mint az országos turisztikai márka vagy az 
adott desztináció egyedi márkaprofilja, és ki kell aknázni a rendezvényekben rejlő 
turisztikai potenciált. 

- A projektgazda kész együttműködni az 
ágazat más szereplőivel a helyi és 
térségi kulturális és 
sportrendezvényekkel és 
sportlehetőségekkel járó szinergiák jobb 
kihasználása érdekében.  

• Az Önkormányzat számos 
sport és kulturális 
rendezvény projektgazdája, 
a Békési Gyógyfürdő és 
Uszoda pedig ezek aktív 
együttműködő partnere. 
Emellett az ágazat más 
szereplőivel együtt 
igyekeznek kihasználni az 
ezekben a rendezvények-
ben rejlő szinergiákat. 
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Identitás és kötődés (G-
pillér) 

Cél tartalma Általános célok és megvalósításuk példázata 

G1. A hazaszeretet és 
nemzeti identitás 
erősítése 

Mind a szűkebb értelemben vett turisztikai, mind a tágabb értelemben vett 
nemzetstratégiai célok elérésének alapját képezi az, hogy a magyarság tagjai 
ismerjék meg és szeressék közös szellemi hagyatékunkat, örökségünket, 
hagyományainkat, törekedjenek ezek megvédésére és átadására. Ennek a 
szemléletnek a kialakítása már iskoláskorban el kell, hogy kezdődjön, ezért 
különösen fontos, hogy a fiatalabb generáció tagjai lehetőséget kapjanak arra, 
hogy ne csak tankönyvekből és órai keretek között tanuljanak egy-egy fontosabb 
történelmi helyszínről, eseményről, személyről, hanem lehetőségük legyen minél 
több ilyen emléket felkeresni. Hasonlóképpen a természettudományos oktatás 
során is cél az egyedülálló természeti és táji értékeink megismertetése, a 
természetjárás megszerettetése az általános iskolásokkal és középiskolásokkal. 
A most felnövekvő generáció válik ugyanis idővel utazási döntést hozó turistává, 
de belőlük kerülnek ki az ágazat későbbi dolgozói, vezetői is. Ezért a 
közneveléssel való szorosabb együttműködés nemcsak általánosan járul hozzá a 
nemzeti identitás kialakulásához, hanem az ágazat hosszú távú érdekeit is 
szolgálja. 

- A projektgazda Önkormányzat, a Békési 
Gyógyfürdő és Uszoda és a leendő 
szálloda honlapján széleskörű 
tájékoztatást biztosít majd az érdeklődők 
számára a Körös-menti desztináció, 
valamint a település természeti 
adottságairól és kulturális értékeiről.  

• Békés Városa, illetve a 
komplexum szolgáltatá-sai, 
együttműködései során is 
igyekszik majd vendégeit 
tájékoztatni azok helyi 
vonatkozá-sairól, múltjukról, 
jelentőségeikről ismereteiket 
bővítve. 

G2. A magyar turisták 
belföldi költésének 
további ösztönzése 

A minőségi élménykínálat megteremtése, illetve Magyarország kulturális és 
természeti örökségének bemutatása hozzájárul ahhoz, hogy tovább erősítsük a 
belföldi turizmus szerepét idehaza. A fenti fejlesztések és aktív 
marketingkommunikációs tevékenység mellett fenn kell tartani, és lehetőség 
szerint bővíteni szükséges azokat a kedvezményrendszereket, cafeteria-
juttatásokat, amelyek a belföldi turizmus élénkítéséhez járulnak hozzá. 
Elengedhetetlen továbbá olyan szemléletformáló kampányok megvalósítása is, 
amelyek az utazói döntés tudatosságát erősítik, rávilágítanak arra, hogy 
Magyarországon nyaralni, az országot megismerni számtalan minőségi élményt 
jelent és társadalmilag is hasznos. 

- Békés Város minden turisztikai 
szereplője igyekszik hozzájárulni a 
magyar turisták belföldi költésének 
további ösztönzéséhez.  

• Mind a fürdőben, mind a 
szállodában, mint a többi 
városi szálláshelyen 
biztosított lesz a vendégek 
számára a minden 
szolgáltatónál SZÉP kártyás 
fizetési lehetőség 
mindhárom kártya kibocsájtó 
elfogadásával. 

G3. A külföldön szerzett 
tapasztalat megbecsülése 
itthon 

Napjainkban számos fiatal választja azt a lehetőséget, hogy külföldön tanul vagy 
vállal munkát. A Magyarországon megvalósuló desztinációs fejlesztések, a 
minőségi élménykínálat megteremtése, illetve a turizmus és vendéglátás 
szakmák presztízsének emelkedése abba az irányba hatnak, hogy a külföldön 
szerzett tudást és tapasztalatot Magyarországon egyre inkább elismerik majd, 
egyre többen akarják ezt a tudást itthon kamatoztatni. 

- A külföldön szerzett tapasztalatokra 
értékként tekint mind a projekt-gazda 
Önkormányzat, mind Békési Gyógyfürdő 
és Uszoda. 

• A Fürdő szívesen 
foglalkoztat a jövőben olyan 
szakembereket, akik a 
korábbi évek során külföldön 
szereztek tapasztalatot.  
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G4. Határon átnyúló 
területek összekapcsolt 
élménykínálatának 
megteremtése 

A desztinációs logikához kapcsolódó célkitűzés, hogy a határ mellett fekvő 
desztinációk esetén az élménykínálat kialakítása során tudatosan vizsgáljuk a 
határ másik oldalán található vonzerőket, attrakciókat, és közös promóció, 
kidolgozott programajánlatok segítségével támogassuk, hogy a magyarországi 
desztinációt felkereső látogatók a külföldi kínálati elemeket is tekintsék meg. 
Ennek kettős célja van: egyrészt a hazai desztinációban megszálló turisták 
tartózkodási idejének (ez által költésének) növelése, másrészt a határon túli – 
jellemzően magyarlakta vagy magyar örökséget hordozó – területek fejlődésének 
támogatása.  

- A projektgazda Önkormányzat és a 
Békési Gyógyfürdő és Uszoda támogatja 
a határokon átnyúló együttműködéseket. 

• A (román) határ másik 
oldalán található vonzerőket, 
attrakciókat közös 
promóciókon, kidolgozott 
program-ajánlatokon 
keresztül értékesíteni 
kívánja majd vendégei 
számára a kölcsönös 
eredmé-nyesség érdekében. 

Horizontális célkitűzések 

(H-pillér) 

Cél tartalma Általános célok és megvalósításuk példázata 

H1. Együtt-élő turizmus 
 

A projektgazda számára fontos, hogy 
megvalósuljon az NTS2030 által 
megfogalmazott „Együtt-élő turizmus” 
célkitűzése. Belátja, és fontos számára, 
hogy a megvalósítási helyszínt biztosító 
település lakóinak életminősége nem 
romolhat, sőt hozzájárulni kíván annak 
javulásához. Ez elengedhetetlen része 
annak, hogy az érkező vendégek is 
elégedetten távozhassanak az itt szerzett 
élményekkel. Ha a környezet ápolt, 
természeti adottságai védettek és 
gondozottak, abban az esetben a helyiek is 
elégedettek. Ezek kivétel nélkül nagyban 
hozzájárulnak az élményfaktorhoz. A 
projektgazda ennek tudatában aktív őrzője 
és megőrzője kíván lenni a desztinációja és 
ezáltal hazánk természeti értékeinek. 

• A Békési Gyógyfürdő és 
Uszoda, illetve a szálloda 
leendő üzemeltetője főként 
helyieket kíván 
foglalkoztatni, verseny-
képes bérezéssel, megfelelő 
munkakörül-ményeket 
biztosítva. Működése során 
szem előtt tartja a 
fenntarthatósági és 
környezetvédelmi 
szempontokat, megőrzi 
környezete épségét, 
természeti értékeit. 

H2. Családbarát turizmus  A projektgazda törekszik olyan 
szolgáltatásokat biztosítani, amelyek során 
legalább két generáció közösen és együtt 
tudja jól érezni magát, közösen és együtt 
tud élményeket szerezni. A családbarát 
turizmus jegyében a családok igényeit 
kielégítő infrastruktúra, szolgáltatások 
kerülnek kialakításra a szállodában. Az 
üzemeltetés is ennek jegyében került 
megtervezésre. A projektgazda 

• A komplexum nem csak szülő-
gyermek, hanem a nagyszülők 
és unokáik számára 
kidolgozott csomagkínálatokat 
is kínál. Gondolva arra, hogy 
közösen minél több élményre 
tehessenek szert a Békésen 
együtt töltött idő során. 
Azonban fontos, hogy külön-
külön is kellően 
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többletszolgáltatásokkal igyekszik speciális 
igényeket kielégíteni.  

feltöltődhessenek, így két-
három generáció számára 
különböző szolgáltatások 
elérhetők, pl. a gyerekek-kel 
animátor foglalkozik, amíg a 
szülők vagy nagyszülők 
szaunáznak, vagy egy 
pihentető masszázson 
vesznek részt. Az 
együttműködések az említett 
célcsoportoknak megfelelve 
kerültek kialakításra.  

H3. Hozzáférhető 
turizmus 

 A fürdő és a szálloda megközelíthetősége, 
bejárhatósága akadálymentesen biztosított 
lesz. Továbbá a fürdő a szolgáltatások 
akadálymentesítettségét mind fizikai, mind 
infokommunikációs szempontból is 
megvalósítja. 

• A vendégek számára 
elérhetők lesznek 
akadálymentesített 
szolgáltatások. A 
komplexum honlapja a 
gyengénlátók számára is 
teljes mértékben elérhető, 
használható és élvezhető 
lesz.  

• A Békési Gyógyfürdő és 
Uszoda elérhető lesz 
tömegközlekedési 
eszközökkel, biztosított lesz 
elektromos autótöltés, 
valamint vendégei számára 
kerékpárokat is kölcsönözni 
fog. 

H4. Érthető turizmus  A fürdő és a szálloda területén biztosítva 
lesznek a vendégek számára a vizuálisan 
letisztult, egyértelmű, a gyors tájékozódást 
és eligazodást lehetővé tevő jelek, a 
látogatót tájékoztató információs táblák, a 
szállás- és vendéglátóhelyeken, ismert és 
rögzült védjegyek, könnyű eligazodás az 
online felületeken, valamint megfelelően 
felkészült személyzet. 

• A vendégeket több nyelven 
tájékoztatni képes 
személyzet fogja kiszolgálni. 
A fürdő és a szálloda 
törekszik majd a teljes körű, 
alapos és tartalmas, a 
vendégek számára nem 
zavaró tájékoztatásra. A 
szolgáltatások idegen 
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nyelven történő hozzá-
férése is biztosított lesz.  

H5. Digitális turizmus  A projektgazda vendégeit a modern 
technológiák kreatív és innovatív 
használatával szeretné elérni.  

• A Békési Gyógyfürdő és 
Uszoda és az építendő 
szálloda üzemeltetője nagy 
hangsúlyt kíván arra 
fordítani, hogy a trendeknek 
megfelelően könnyen 
elérhető, megismerhető 
legyen mind a fürdő, mind a 
szálloda az online 
felületeken is. 

• A Fürdő szolgáltatásait és a 
szálláshely-kínálatot az 
érdeklődők megtekint-
hessék ezeken a felületeken 
és ott akár foglalásukat is 
intézhessék.  

• A Békési Gyógyfürdő és 
Uszoda és a szálloda 
honlapja elérhető lesz több 
nyelven. Megjelenése a 
tervek szerint modern és 
egyszerűen használható 
lesz, amely mobil telefonról 
is könnyen kezelhető. Az 
aktuális elvárásoknak 
megfelelő online felületeken, 
a trendeknek megfelelő 
formában kíván elérhető 
lenni.  
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4. A tervezett projekt bemutatása 
 

4.1 A tervezett projekt jelenlegi státusza 

 
Jelenlegi tulajdoni helyzet 
100%-ban önkormányzati tulajdon. 
 
Jövőbeni tulajdoni helyzet 
A cég, illetve az ingatlan tulajdonviszonyai a jövőben nem változnak. 
A projekt keretén belül tehát megtörtént a telek bővítése a Tátra utca felé, így a 
strandterület és annak befogadóképessége is növekedni fog, illetve rendelkezésre áll 
a szálloda építéséhez szükséges terület. 
A projekt során új parkolóhelyek is létesülnek, ez a növekvő vendégszám miatt 
szükséges. 
 
A projekt előkészítettsége 
Már évekkel ezelőtt érzékelhető volt, hogy Békésen mind a turisztikai attrakciók 
további fejlesztése, mind egy minőségi szálláshely létrehozása szükséges. Jelen 
projekt előkészítésének kronológiája az alábbi: 

• szállásfejlesztési koncepció készült: 2017. március; 
• kérelem beadása: 2019. november; 
• adatlap beadása: 2020. december; 
• engedélyes terv (fürdő, uszoda, szálloda) készült 2021. júliusra; 
• RMT elkészülésének határideje: 2021. szeptember 15. 
• a végleges kiviteli tervek 2021. október 15-ra készültek el. 
• RMT és kiviteli tervek jóváhagyása: 2022. június 30. 

 
 
A megvalósítás tervezett ütemezése: 

• 2022. első negyedévére Projektgazda megkapta az összes szükséges 
engedélyt; 

• RMT és kiviteli tervek jóváhagyása: 2022. június 30. 
• 2022. harmadik negyedévében feltételes közbeszerzés; 
• 2022. negyedik negyedévétől 2024. negyedik negyedévéig megtörténik a 

kivitelezés; 
• 2024. éve végén újranyit a teljes fürdő és a megnyílik a szálloda; 

 
 
A teljes, felújított – kibővített komplexum nyitását tehát 2024. végére tervezi az 
Önkormányzat. 
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A működés első teljes éve: 2025. 
 
A projekt megvalósításához az alábbi engedélyek szükségesek: 

o építési engedély, 
o NNK engedélyek (fürdő, gyógyászat), 
o katasztrófavédelmi engedély, 
o ÉMI-TÜV engedély (csúszda), 
o vízjogi engedély. 

A működés megkezdéséhez a fentieken kívül a működési engedély beszerzése 
szükséges. 
 
A fejlesztéssel létrejövő tevékenységek/szolgáltatások rövid leírása 
Fő épített elemek: 

1.) 49 szobás szálloda építése  
2.) Az Uszoda bejárata és az öltöző bővítése (800 főre), beléptető- és értékesítő 

rendszer fejlesztése; 
3.) A meglévő uszodaépületet és a gyógyászatot összekapcsoló épületben  

• wellnessrészleg szaunával,  
• strandétterem zárható terasszal és  
• üzlethelyiség; 

4.) Komplex élménymedence (hullám- és strandmedence, csúszda). 
 
További élményelemek, szolgáltatások a strandon: 

5.) Napozóterület az élménymedence mellett; 
6.) Nyári öltözőkabinok és vizesblokkok; 
7.) „Spray park” gyermek vizes játszótér, élményelemekkel a gyermekeknek; 
8.) Óriás sakktábla; 

 
Egyéb projektelemek: 

9.) Strandhoz illő burkolatok, parkosítás, esztétikus kertészeti kialakítás a napozó 
felületen kívül; 

10.) Gépkocsiparkoló bővítése, illetve fedett kerékpártárolók; 
11.) Gyógymedence burkolatának cseréje. 

 
A tervezett szolgáltatásokat részletesen ld. 4.3 pontban.   



94 
 

4.2 Célcsoportok 

 
Békés város turisztikai pozícióját, így a célcsoportokat is meghatározzák a település 
sajátos adottságai. A város turizmusa három pilléren nyugszik, z egyik pillér a Város 
kulturális örökségére épülő turizmus, a másik az aktív turizmus, a harmadik pillér 
pedig az egészségturizmus, melynek kereslete – jelenleg – direkt a Fürdőre irányul.  
A helyzetelemzés fejezet 3.3.2 és 3.3.3 pontjaiban bemutatásra kerültek a Békési 
Gyógyfürdő és Uszoda jelenlegi célcsoportjai, ezek rövid összegzése a 4.2.1 pontban 
olvasható. Jelen projekt kiindulópontja azonban a jövőbeni vendégkör, ezért kap helyet 
ennek ismertetése az alábbiakban. 
A célcsoportok – mint jelenlegi és potenciális fogyasztók – igényei határozzák meg a 
projekt keretében kialakítani tervezett szolgáltatások körét. Az alábbiak (4.2.2) 
lesznek a komplexum célcsoportjai a fejlesztés után (külön jelölve a Szálloda 
Fürdőétől különböző célcsoportjait). 
 
 

4.2.1 Jelenlegi célcsoportok a Fürdőben 

 
A három fő szolgáltatási egység vendégköre érdeklődés, korosztály szerint: 

• Gyógyászat vendégköre: döntően 60+ korosztály, ők lényegében a helyi 
gyógyvendégek, illetve a máshonnan érkező gyógyturisták 

• Uszoda vendégköre 
o egészségtudatos fiatal felnőttek; 
o egészségtudatos középkorúak; 
o helyi sportolók; 
o iskoláskorú gyermekek (úszásoktatás). 

• Strand vendégköre 
o nyugdíjas korosztály (a csendesebb időszakokban); 
o többgenerációs családok; 
o Békésre érkező aktív turisták (kisebb arányban); 

 
Lakóhely szerinti célcsoportok 

• Jelenleg a helyi, illetve a környékbeli, megyei, vendégek, 90%-os arányban (a 
helyi lakosság döntően az igényes éttermi és rendezvény-szolgáltatások 
kapcsán lesz a hotel szempontjából keresleti tényező); 

• 10% külföldiek, döntően románok, németek, szerbek, a békéscsabai 
nagyrendezvények ideje alatt szlovákok, a vadászturizmus esetén spanyolok, 
osztrákok, olaszok). 
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4.2.2 Jövőbeni célcsoportok 

 
ÉRDEKLŐDÉS, KOROSZTÁLY SZERINT: 

• egészségtudatos 60+ korosztály (döntően a gyógyászati szolgáltatások 
vendégköre, egy részük a szállodában fog megszállni); 

• egészségtudatos középkorúak (és 45 és 60 éves kor között – wellness, ill. egy 
részük szálloda); 

• egészségtudatos fiatal felnőttek (30 és 45 éves kor között – wellness, ill. egy 
részük szálloda); 

• kisebb (legfeljebb 13-14 éves) gyermekkel érkező, akár többgenerációs 
családok (strand, ill. egy részük szálloda); 

• baráti társaságok (wellness és strand, ill. egy részük szálloda); 
• aktív turizmus résztvevői (wellness, ill. kis részük szálloda); 
• helyi sportolók (uszoda); 
• iskoláskorú gyermekek (uszoda); 
• üzleti utazók (szinte csak szálloda); 
• kulturális programok, rendezvények résztvevői (inkább szálloda); 
• vadászok (szinte csak szálloda). 

 
LAKÓHELY SZERINT: 

• 95% magyar vendégek, felfutás után az egész országból; 
• 5% külföldiek, döntően románok, németek, szerbek, a békéscsabai 

nagyrendezvények ideje alatt szlovákok, a vadászturizmus esetén spanyolok, 
osztrákok, olaszok). 
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4.2.3 A jövőbeni célcsoportok igényei és megfelelő kiszolgálásuk 

 

Célcsoport Jellemző igények Kiszolgálás az élmény érdekében 
Tartózkodási 

idő 
Gyógyvendégek, 
gyógyturisták 
(egészségtudatos 
60+ korosztály) 

• legtöbbször krónikus mozgásszervi 
betegségekre keresnek gyógymódot, enyhülést; 

• szezonon kívül, hétköznapokon is szívesen 
jönnek; 

• árérzékenyebbek az aktív korosztálynál; 
• döntően a gyógykezelések és a kellemes, 

nyugodt hangulat miatt érkeznek; 
• akadálymentes környezet fontos lehet; 
• egy részük a szállodában fog megszállni. 

• jó minőségű kezelések (hatásos gyógyvíz, orvosi 
szaktudás, modern műszerek, eszközök, 
színvonalas infrastruktúra; 

• udvariasság, szolgálatkészség (idős emberek 
segítése); 

• külföldi vendégek estében nyelvtudás; 
• a tartózkodást színessé tevő programok ajánlása. 

• 1-2 hét is 
lehet 

Wellness 
vendégek I. 
(egészségtudatos 
középkorúak – 45 
és 60 éves kor 
között) 

• inkább hétvégéken, hosszú hétvégéken 
érkeznek; 

• kevésbé árérzékenyek, jellemzően a minőségi 
szolgáltatásokat keresik; 

• döntően a csendesebb wellness-programok 
iránt érdeklődnek. 

• színvonalas szolgáltatások (felkészült szakemberek, 
pl. wellness menedzser, színvonalas infrastruktúra, 
színes, változatos programok) – (a projekt ezen a 
téren nagy előrelépést jelent); 

• jó egészségi állapot esetén ez a célcsoport is a 
wellness szolgáltatásokat részesíti előnyben, de már 
fontos számukra a gyógyvízhez köthető szolgáltatás 
is; 

• hazavihető tudás, életmód-tanácsadás; 
• udvariasság, szolgálatkészség (esetleg humor); 
• külföldi vendégek estében nyelvtudás. 

• 3-4 nap 
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Wellness 
vendégek II. 
(egészségtudatos 
fiatal felnőttek – 
30 és 45 éves kor 
között) 

• inkább hétvégéken, hosszú hétvégéken 
érkeznek; 

• kevésbé árérzékenyek, minőségi 
szolgáltatásokat keresik; 

• fogékonyak az életérzést sugárzó, lifestyle-
jellegű szolgáltatások iránt; 

• amennyiben gyermekekkel utaznak, 
meghatározó gyerekbarát szolgáltatások. 

• színvonalas szolgáltatások (felkészült szakemberek, 
pl. tréner, wellness menedzser, modern eszközök, 
színvonalas infrastruktúra, színes, változatos 
programok; 

• hazavihető tudás, életmód-tanácsadás; 
• szolgálatkészség (esetleg humor); 
• külföldi vendégek estében nyelvtudás. 

• 2-3 nap 
(gyakori a 
hosszú 
hétvége) 

Strand vendégei 
nyáron: a 
családok 

• óvodás korú gyermekekkel szinte bármikor, 
tanuló korú gyermekekkel az iskolai szünetek 
idején érkeznek; 

• élményfürdő-szolgáltatásokat keresik;  
• az adott korosztálynak megfelelő sport- és 

játéklehetőségek; 
• biztonság a gyermekek szempontjából – 

kiemelkedően fontos; 
• speciális étkezési és gyermekápolási 

lehetőségek. 

• élményfürdő (pezsgőfürdő, hullámmedence, 
nyakzuhany, egyéb víz alatti masszázsok, buzgár, 
sodrófolyosó); 

• sportpályák, sporteszközök, játszótér, játékok; 
• a gyermekek szempontja: minél több csúszda; 
• étkezés (pl. gyermekadag az étteremben, több 

helyen elérhető mikrohullámú sütő); 
• gyermekápolás (pl. pelenkázó a WC-kben); 
• a tartózkodást színessé tevő programok ajánlása. 

• Jellemzően 1 
hét 

Baráti társaságok • elsősorban közös ünnepek (születésnapok, 
névnapok, házassági évfordulók megünneplése) 
kapcsán érkeznek; 

• jellemző még, hogy a hétvégi pihenésüket vagy 
a főszezoni nyaralást töltik együtt, baráti körben; 

• közös, interaktív élményeket, programokat 
igényelnek, melyeket közösen élhetnek át; 

• közös étkezés, minőségi gasztronómia; 
• az egészségturisztikai szolgáltatások között is 

előnyben részesítik a közösségi élményeket (pl.: 

• közös élményfürdőzés, szauna-szeánszokon való 
közös részvétel; 

• további tartalmas programok házon kívül; 
• közös étkezések, rendszerint ünnepi hangulatban. 

• 1-2 nap 
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szauna-szeánszok, fürdőzés, aktív programok) 
– a helyi lakosság és a közelből érkező, 
szálláshelyet nem igénylő vendégek e 
tekintetben is fontos célcsoport. 

Aktív turizmus 
résztvevői (kenu-, 
kerékpár- és 
gyalogtúrázók); 

• vízitúrán, kerékpártúrán és gyalogtúrán részt 
vevő fiatalok és felnőttek, akik nem fognak sok 
időt tölteni Békésen, többségük inkább a 
Dánfoki üdülőközpontban fog megszállni; 

• az igényesebb, magasabb fizetési hajlandóságú 
vendégek a szálloda vendégei lehetnek; 

• akik nem szervezett túra résztvevői, azokat 
érdeklik a helyben igénybe vehető 
sportlehetőségek; 

• szolgáltatásként lényeges a sporteszközök 
bérlése, saját kerékpár vagy kenu esetén a 
tárolási lehetőségek, szerviz; 

• kikötés, strandolás és közeli szálláslehetőség; 
• szép természeti környezetben lévő biztonságos 

kerékpározás lehetősége; 
• szép természeti környezetben lévő sétautak. 

• Körös-parton kikötési (pl. stég) és zárható 
hajótárolási lehetőség; 

• zárható kerékpár-tárolási lehetőség; 
• számukra döntően a – vízitúrázás szezonjával 

egybeeső – nyári strandolás lesz vonzó, illetve  
• a valamivel hosszabb kerékpáros, illetve gyalogos 

túraszezon résztvevőinek a termálmedence, a 
szauna és a masszázs lesznek a megfelelő 
szolgáltatások; 

• a Fürdő vagy a Szálloda munkatársai által 
szervezett túrák esetén népszerűek lesznek a 
kijelölt, feltérképezett túraútvonalak; 

• további fontos szempont, hogy minden 
korosztálynak, illetve a vendégek kondíciójának 
megfelelő terhelés érje a résztvevőket. 

• ha megszállnak a hotelben: energiadús reggeli. 

• 1-2 nap 

Helyi sportolók 
(Békésen kajak-
kenu és úszó 
szakosztály 
működik) 

• jellemzően hétköznapokon edzésre járó fiatal és 
felnőtt sportolók; 

• szinte csak az edzés idejét töltik a Fürdőben; 
• döntően az uszodát, néha a szaunát használják; 
• némi fogyasztás a büfében. 

• megfelelő kapacitású öltöző; 
• zavartalan edzés lehetősége; 
• szaunahasználat; 
• kellemes hangulatú büfé. 

• Nem száll 
meg 

Iskoláskorú 
gyermekek 

• hétköznapokon, iskolaidőben érkeznek; 
• úszásoktatások vesznek részt; 
• minimális gasztronómiai igény. 

• megfelelő kapacitású öltöző; 
• megfelelő vízhőmérséklet; 
• gyermekbarát kínálat a büfében. 

• Nem száll 
meg 
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Hivatásturizmus 
(szálloda) 

• hivatalos eseményekre érkeznek a szállodába; 
• egyéni üzleti utazók a szállás és étkezés mellett 

külön tárgyalótermet is kérhetnek; 
• konferencia, tréning esetén nagyobb, 

egybenyitott konferenciatermet használnak; 
• nem időjárásfüggő, és jellemzően 

hétköznapokon szerveződnek 
• kötött időpontokban történő csoportos 

étkezések, kávészünetek; 
• korlátozott idő eltöltése a Fürdőben. 

• minőségi konferenciaterem; 
• a hivatalos programok zavartalansága; 
• minőségi gasztronómia; 
• udvariasság, szolgálatkészség; 
• minőségi wellness programok (pl. szauna, 

masszázs) esztétikus környezetben. 

• 1-2 nap 

Kulturális 
programok, 
rendezvények 
részt-vevői 
(inkább szálloda) 

• a kulturális események, programok, fesztiválok 
idején érkeznek; 

• jellemzően nem sok időt töltenek a fürdőben. 

• idejük jó részét az adott kulturális eseményen töltik, 
nem mutatnak extra igényeket; 

• egy-egy fesztivállal kapcsolatos fogadás, 
sajtótájékoztatóra sor kerülhet a szállodában 

• 2-3 nap (függ 
az adott 
esemény 
időtartamától) 

Vadászok 
(szálloda); 

• jellemzően az őz és az apróvad vadászata 
• korai kelés; 
• korai vadászreggeli; 
• fegyverek biztonságos tárolása; 
• magas költési hajlandóság, magas igények. 

• korai, energiadús reggeli; 
• egy-egy minőségi (vad)vacsora jó borokkal. 

• 1-2 nap 
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4.3 Létrejövő termékek, szolgáltatások bemutatása 

 

4.3.1 Fürdőfejlesztés 

Előzmények 
A Békés, Kőrösi Csoma Sándor utca 14. számú, 1265 hrsz-ú terület kivett uszoda és 
gyógyászat besorolású, 17.147 m2 területű. Az ingatlanon, uszoda, gyógyászat és 
gyermekmedence valósult meg a hozzájuk szükséges számú parkolóval. 
 
Szolgáltatási program 
A projekt fürdőfejlesztési részének keretében, a Békési Gyógyfürdőhöz és Uszoda 
területén, a jelenlegi, nem igazán jól jövedelmező szolgáltatások kiegészítéseként 
élményfürdő, egyéb (főként strandi) élményelemek, wellness és gasztronómiai 
szolgáltatások jönnek létre. Cél a vonzerő, a versenyképesség és a jövedelmezőség 
javítása. 
 
Az uszoda és a gyógyászat épületeit, azok szolgáltatásait meglévő adottságként kell 
kezelni, mind a fürdő, mind a szállásszolgáltatásokat ezekhez csatlakozva, ezek 
kiegészítéseként szükséges megtervezni. 
Az uszoda bejárati része és az öltöző bővítése szükséges a megnövekvő fürdőző 
létszám befogadása érdekében. A kényelmesebb bejutás végett a beléptető- és 
értékesítő rendszert is fejleszteni szükséges a projekt keretében. 
A vonzerő erősítése érdekében egyrészt szükséges a vízfelület (befogadó-kapacitás) 
növelése, másrészt az egész évben használható fürdőszolgáltatások fejlesztése vagy 
kialakítása (medencék, szaunák), harmadrészt a strand szolgáltatásait további 
élményelemekkel javasolt színesíteni. Ez utóbbihoz egyrészt olyan kényelmi funkciók 
tartoznak, mint pl. napozóterület kialakítása, árnyékoló vitorlák, árnyékoló tető 
felszerelése, másrészt további strandi élményelemek lehetnek pl. strand- és 
hullámmedence, a csúszdák, vagy a spraypark (gyermekeknek). 
A fürdő által üzemeltetett, színvonalas gasztronómiai egység nem csak komoly 
bevételt biztosít, de a vendégek számára – mivel a strandszezon idején akár 8-10 órát 
is eltöltenek itt – egy egyenletes, az ő igényeiknek megfelelő, az elégedettségüket 
leginkább növelő szolgáltatást is jelent. A büfé-strandétterem fedett résszel, így saját 
(zárható) terasszal is rendelkezik, de az uszodaépülethez jelenleg is kapcsolódó 
terasz bővítésével, nagyobb nyitott kiszolgáló-terület alakul ki, melyre a nyári, nagyobb 
forgalom idején lesz szükség. Jó minőségű, akár vizes fürdőruhában is használható 
(műanyag) bútorok beszerzése indokolt. 
A szép burkolatok, az egész évben látványos parkosítás és az öntözőrendszer a strand 
minőségét, élvezeti értékét nagyban javítják, a strand csak így tud minőségi élményt 
nyújtani. (Továbbá hozzájárul a magasabb árú belépőjegyek vendégek általi 
elfogadásához is.)  
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Fő épített elemek: 
1.) Az Uszoda bejárata és az öltöző bővítése (800 főre), beléptető- és értékesítő 

rendszer fejlesztése; 
2.) A meglévő uszodaépületet és a gyógyászatot összekapcsoló épületben  

• wellnessrészleg szaunával*,  
• strandétterem zárható terasszal és  
• üzlethelyiség; 

3.) Komplex élménymedence (hullám- és strandmedence, csúszda). 
 
További élményelemek, szolgáltatások a strandon: 

4.) Napozóterület az élménymedence mellett; 
5.) Nyári öltözőkabinok és vizesblokkok; 
6.) „Spray park” gyermek vizes játszótér, élményelemekkel a gyermekeknek; 
7.) Óriás sakktábla; 

 
Egyéb projektelemek: 

8.) Strandhoz illő burkolatok, parkosítás, esztétikus kertészeti kialakítás a napozó 
felületen kívül; 

9.) Gépkocsiparkoló bővítése, illetve fedett kerékpártárolók; 
10.) Gyógymedence burkolatának cseréje. 

 
*Szauna- és wellness szolgáltatások: 

• finn szauna,  
• aromaszauna,  
• gőzfürdő,  
• infraszauna,  
• merülőmedence,  
• pihenőterület,  
• zuhanyblokk, WC-k. 

 
A masszázshelyiségek és az egyéb wellness-kezelések kialakítása a szálloda 
wellness szárnyában történik meg (a kádas kezelések maradnak a gyógyászati 
épületben). Ezen szolgáltatásokat a gyógyfürdő azon vendégei is használhatják, akik 
szálláshelyet nem vesznek igénybe. 
 
Minden fenti projektelem vagy a szezonalitás csökkentését (szálloda építése, 
uszoda öltözőkapacitásának növelése, szaunaközpont, gyógymedencék felújítása) 
vagy a jobb jövedelmezőséget szolgálja (minőségi strandszolgáltatások, 
strandétterem, ajándéküzlet, kényelmes parkolási lehetőség). A leendő célcsoportok 
között felsorolt vendégkörök ezen szolgáltatások többségét a egész évben igénybe 
veheti, mely hatékonyan segíthet a Gyógyfürdőt érintő szezonalitás oldásában. 
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Célcsoport Jellemzően igénybe vett szolgáltatások 

Gyógyvendégek, gyógyturisták 
(egészségtudatos 60+ 
korosztály) 

• jó minőségű gyógyászati kezelések (hatásos gyógyvíz, orvosi szaktudás, modern műszerek, 
eszközök, színvonalas infrastruktúra; 

• gyógymedencék (burkolatuk a projekt keretében megújul), gyógyászati kezelőhelyiségek; 
• étkezés. 

Wellness vendégek I. 
(egészségtudatos 
középkorúak – 45 és 60 éves 
kor között) 

• színvonalas wellness szolgáltatások (szauna, masszázsok, élményfürdő, sportlehetőségek); 
• életmód-tanácsadás; 
• étkezés. 

Wellness vendégek II. 
(egészségtudatos fiatal 
felnőttek – 30 és 45 éves kor 
között) 

• színvonalas wellness szolgáltatások (szauna, masszázsok, élményfürdő, sportlehetőségek); 
• életmód-tanácsadás; 
• étkezés; 
• gyermekmegőrzés. 

Strand vendégei nyáron: a 
családok 

• élményfürdő (pezsgőfürdő, hullámmedence, nyakzuhany, egyéb víz alatti masszázsok, buzgár, 
sodrófolyosó); 

• sportpályák, sporteszközök, játszótér, játékok; 
• a gyermekek szempontja: minél több csúszda; 
• étkezés (pl. gyermekadag az étteremben, több helyen elérhető mikrohullámú sütő); 
• gyermekápolás (pl. pelenkázó a WC-kben). 

Baráti társaságok • közös élményfürdőzés; 
• szauna-szeánszokon való közös részvétel; 
• közös étkezések, rendszerint ünnepi hangulatban. 

Aktív turizmus résztvevői 
(kenu-, kerékpár- és 
gyalogtúrázók); 

• zárható kerékpár-tárolási lehetőség; 
• vízitúrázóknak: nyári strandolás; 
• a valamivel hosszabb kerékpáros, illetve gyalogos túraszezon résztvevőinek a termálmedence, a 

szauna és a masszázsok; 
• fürdőn-szállodán kívül: kijelölt, feltérképezett túraútvonalak, vízitúra-megállóhelyek; 
• ha étkeznek: energiadús reggeli. 
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Helyi sportolók (Békésen 
kajak-kenu és úszó 
szakosztály működik) 

• megfelelő kapacitású öltöző; 
• uszodában edzés; 
• szauna; 
• étkezés: büfében. 

Iskoláskorú gyermekek • megfelelő kapacitású öltöző; 
• uszodában úszásoktatás; 
• étkezés: gyermekbarát kínálat a büfében. 

Hivatásturizmus (szálloda) • minőségi konferenciaterem; 
• a hivatalos programok zavartalansága; 
• minőségi gasztronómiai kínálat; 
• minőségi wellness programok (pl. szauna, masszázs) esztétikus környezetben. 

Kulturális programok, 
rendezvények részt-vevői 
(inkább szálloda) 

• döntően szálláshelyet igényelnek (idejük jó részét az adott kulturális eseményen töltik; 
• egy-egy fesztivállal kapcsolatos fogadás, sajtótájékoztatóra sor kerülhet a szállodában 

Vadászok (szálloda); • kényelmes szálláshely; 
• korai, energiadús reggeli; 
• egy-egy minőségi (vad)vacsora jó borokkal. 
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A Fürdő beépítési koncepcióterve: 
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4.3.2 Szállásfejlesztés 

 
Előzmények 
A Békés, Kőrösi Csoma Sándor utca 14. számú, 1265 hrsz-ú terület kivett uszoda és 
gyógyászat besorolású, 17.147 m2 területű. Az ingatlanon, uszoda, gyógyászat és 
gyermekmedence valósult meg a hozzájuk szükséges számú parkolóval. A szálloda 
korábbi fejlesztési koncepciója 2017-ben készült. A fejlesztés helyszíne részben a 
strandterülettel azonos, a teljes fejlesztési terület önkormányzati tulajdon, a Tátra utca 
irányában egy újonnan bevont (azonos helyrajzi számú), korábban is önkormányzati 
tulajdonú területtel bővült. Hrsz: 1265. A szálloda így lényegében nem vesz el 
zöldfelületet a strandtól. 
 
 
Szolgáltatási program 
A nemrégiben hozzácsatolt, mára a fürdő területének tekintendő telekrésszel bővül a 
strandterület, és ide kerül megtervezésre és felépítésre egy hotel, melyben 49 
szobaegység lesz 100 fő elhelyezésre alkalmasan. (Minél több a szoba, annál 
üzemgazdaságosabban üzemeltethető a szálloda, ugyanakkor a növekvő építési 
költségek, illetve a támogatás összege határt szabhatnak a kapacitásnak. A végleges 
kapacitás a projektfejlesztési időszak során kerül pontos meghatározásra.) 
Az épület tömegalakításánál a legfontosabb a meglévő épületek léptékének 
figyelembevételével a legnagyobb strandterület biztosítása, a kellő méretű zöldfelület 
és burkolt terület kialakítása, ezért – megfelelő helykihasználás érdekében – javasolt 
földszint plusz két emelet, a bővítést pedig tetőtéri beépítési lehetőséggel tervezni.  
A hotelt a fürdőterület melletti telek nyugati részén javasolt elhelyezni, itt jelenleg nincs 
épület, viszont jó csatlakozás biztosítható a gyógyfürdő épületéhez. Ez a terület a 
megközelítés szempontjából is a legszerencsésebb, mivel így a hotel a fő 
megközelítés felé lesz tájolva. 
Az 49 szobás, 4 csillagos spa hotel tervei úgy készülnek, hogy a Szálloda szerves 
egységben legyen működtethető a gyógyfürdővel, illetve fedett összeköttetésen 
keresztül az uszodával is, illetve a hiányzó szépészeti, illetve wellness (szauna, 
masszázs), valamint kisebb méretű élményfürdő szolgáltatások a szálloda épületén 
belül jelenjenek meg. 
Létesül még egy (szekcionálható) étterem a hozzá tartozó konyhaterülettel, illetve az 
emeleten egy egytermes, 70 fő befogadására alkalmas konferenciaterem. 
 
Az épület tehát több funkciót lát majd el egyszerre, az elsődleges természetesen 
a szálláslehetőségek bővítése Békésen, és ezzel együtt új célközönségek megtalálása 
(ld. 4.2 pont), ide vonzása és színvonalas kiszolgálása. 
 
Emellett az épületben a masszázshelyiségek létrehozása is indokolt. A fürdő 
gyógyászatához kapcsolódva teljes körű ellátást tud biztosítani vendégek számára – 
a szálloda vendégei számára főként NEAK-finanszírozás nélkül. 
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A szálloda elhelyezése és épülettömegének kialakítása úgy kerül kialakításra, hogy a 
fürdő hagyományos szolgáltatásai fedetten megközelíthetőek legyenek, tehát a hotel 
wellness szárnya a gyógyfürdővel, illetve – fedett folyosó által – az uszodával is össze 
legyen kötve. 
A tervezett épület hivatalosan négycsillagos kategóriájú lesz. 
 
A gyógyászati céllal ide utazók kényelme érdekében a szobák berendezését és 
elhelyezését egyedi módon kell kialakítani. A minél szélesebb kihasználhatóság miatt 
még „connecting” (egymásba nyitható) szobákat is érdemes létrehozni, mivel nagyon 
jól működnek az ilyen, nagy variabilitást biztosító összenyitható egységek.) 
 
Az épület gazdaságos működéséhez mindenképpen többszintes kialakítás szükséges. 
A földszint – döntően – a kiszolgáló funkcióké. Az „L” alaprajzú tömeg sarkában (Tátra 
utca – Kőrösi Csoma Sándor utca kereszteződésénél) kell kialakítani a bejárat-
előcsarnok-recepció területét, ehhez csatlakoztatva pedig az éttermet. Egy 
négycsillagos színvonalú épületnek kell legyen saját étterme. Az épület független 
működése érdekében, illetve a szállóvendégek kényelme, esetleges speciális 
dietetikai elvárásai miatt így az épületben lesz egy saját konyhával rendelkező, 
színvonalas és vonzó belsőépítészeti kialakítású, egyszerre 100 főt befogadni képes 
étterem (100 fő a belső térben, illetve a kapcsolódó teraszokon akár plusz 40-60 fő is 
elhelyezhető – ez a strand büféjellegű éttermének hátterét is biztosítani tudja). 
Az I. és a II. emeleten kapnak helyet a szobaegységek. Itt 60%-ban kétágyas, fürdős 
szobát kell tervezni, melyek – négycsillagos kialakítás esetén – méreteit a 
„HotelStars.eu” általi útmutatás alapján min. 20 m2-es méretben érdemes 
meghatározni. Két lakosztályt és két-három úgymond business szobát javasolt még 
kialakítani. Az I. emeleten 18 db hagyományos kétágyas, 2x2 db összenyitható 
kétágyas (úgynevezett családi szobának alakítható) szobaegység létesül. A II. 
emeleten 18 db hagyományos kétágyas, 2x2 db összenyitható kétágyas (szintén 
családi szobának alakítható), és 3 db business szobaegység kerül elhelyezésre.  
Közvetlenül a szálloda mellett (a Tátra és a Mátra utca mentén, közterületen) ki lehet 
építeni a szükséges számú parkolót is – a Tátra utca mentén „utcáról merőlegesen 
beállva”, a Mátra utca mentén pedig egymás melletti, illetve hosszanti elrendezésű 
parkolók is kialakíthatók. Az így létrejövő parkolóhelyek egyrészt a szálloda 
vendégeinek igényét, másrészt a fürdő várhatóan növekvő vendégforgalmát is ki tudja 
szolgálni. 
A földszintre belépve a fogadócsarnok várja a vendégeket, itt lesz a hotel recepciója 
is, ami a szállóvendégek regisztrációját is végzi, illetve mellette a lobby bár csatlakozik. 
A recepció mellett nyílik a szállodai wellness-részlet bejárata, tehát a vendégeket 
egyszerűen ide lehet irányítani. A recepció fogadócsarnoka, illetve a lobby bár 
folytatásaként kell kialakítani az éttermet, a Tátra utcával párhuzamosan (észak felé). 
Innen rálátás biztosítható a fürdő területére, az étterem, illetve a lobbybár terasza a 
fürdőre nyílhat. A konyha és egyben a szálloda gazdasági feltöltése a Tátra utca felé 
esik, egyben a konyhai személyzeti bejárattal. A szállodai egyéb személyzet és 
szállodai iroda és személyzeti pihenő helyiség az épület délkeleti sarkába kerül. 
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Az I. emeleten kerül elhelyezésre a konferenciaterem. A főszezonon kívül eső 
időszakok kihasználtságának biztosítása érdekében fontos, hogy széleskörű 
szolgáltatásokat adjon a szálloda. 
 
A hotel épületéből a fürdőbe történő közvetlen átjárás egy külön beléptető rendszerrel 
biztosítható, hogy az épületbe (a fürdő felől) csak a szállóvendégek jöhessenek be.  
Nagyon fontos tehát, hogy a vendégek szempontjából az átjárás úgy biztosítható 
legkényelmesebben, ha közvetlen csatlakozás van a két épület között, vagy a szálloda 
vendégei fedett folyosón – köntösben és papucsban – meg tudják közelíteni az adott 
fürdőrészleget.  
 
Megújuló energiák hasznosítása 
Amennyiben a termálkút/kutak vízhozama lehetővé teszi, tehát a mostani működéshez 
és egyben a szálloda fűtéséhez is elegendő vízhozam áll rendelkezésre, úgy 
termálenergiával kell biztosítani – a fürdő medencéinek megfelelő hőfokú vízellátása 
mellett – az új szállodaépület teljes körű hőigényét, illetve melegvíz-igényének 
ellátását. Ha a termálenergia kevésnek bizonyul, levegős hőszivattyúk telepítése 
javasolt. 
 
Az épület tömegképzését meghatározta az eddigi fejlesztések modern jellege, de 
egyben figyelembe kell venni a tervezés során a helyszínhez kötődő, tradicionális 
anyaghasználatot is. A szálloda homlokzatát erkélyek tagolják (legalább a fürdő felől), 
az épület burkolatai, építészeti stílusa is illeszkedjen a fürdő eddigi két, meghatározó, 
de eltérő stílusú épületéhez (gyógyászat és uszoda).  
 
Összegzés 
A fentiekben vázolt projektkoncepció révén az eddigieknél vonzóbb, színesebb és 
sokkal jobban jövedelmező egészségturisztikai komplexum jön létre Békésen. 
Számos, eddig hiányzó fürdőszolgáltatás (élményelemek, wellness szolgáltatások) jön 
létre, a vendégek színvonalas kiszolgálása szempontjából fontos a gasztronómiai 
kínálat fejlesztése és az esztétikusabb strandterület létrejötte. 
A fürdőhöz funkcionálisan jól kapcsolódó szálloda is épül, melyet a város mérete, 
gazdasága és turisztikai kínálata (egészség-, kulturális, hivatás- és aktív turizmus) 
mind indokolttá tesz. Így maximálisan kihasználható lesz egy komplex fürdő és egy 
színvonalas új spa-hotel közötti szinergia. 
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4.3.3 Látogatómenedzsment 

A látogatómenedzsment alapvető célja, hogy tervezett módon szolgálja a Fürdőbe és 
a Szállodába érkezők tájékoztatását, komfortérzetét, elégedettségét. A 
látogatómenedzsment fő szempontjai az alábbiak, a felsorolás alatt található az adott 
szempont kifejtése: 
 

• Előzetes tájékozódás  
Az érdeklődők számára a Békési Gyógyfürdő és Uszoda már a honlapon tájékoztatást 
nyújt a nyitva tartásról, az árakról, a fürdőben igénybe vehető szolgáltatásokról, azok 
helyéről, a Dánfoki Üdülőközpont szolgáltatásairól. A honlap a jövőben a szállodáról 
továbbá a Békésen működő egyéb szálláshelyekről, étkezési lehetőségekről, 
programlehetőségekről is információkat nyújt; 
 

• Foglalás vagy jegyvásárlás 
A projekt keretében a megfelelő informatikai fejlesztések is megvalósulnak mind a 
fürdő, mind a szállodai részben. Ennek köszönhetően a szállodai szobák foglalása és 
a fürdőjegy megvásárlása ezen a rendszeren, illetve a partnereken keresztül is adott 
lesz a jövőben; 
 

• Gyógyászati kezelések és egyéni wellness programok időbeosztása 
A tervezhetőség, a vendégek kényelme és az optimális működés érdekében a 
gyógyászati kezelések pontos időbeosztással történnek. A gyógyvendégek adott 
időpontra érkeznek, ebben az Infomix szoftver segít. A tervek szerint 2022-től a 
betegek már otthonról is tudnak időpontot foglalni. 
 

• Érkezéskor megfelelő tájékoztatás  
A vendégek érkezésekor fontos a munkatársak felkészültsége és a tájékoztató táblák 
pontossága, melyek – különösen az elsőként ide érkezők esetében – segítik az 
általános eligazodást. A pénztári munkatársak készséges felvilágosítása szükséges 
extra szolgáltatásokról – ez nem csak a vendégek bizalma, hanem az upselling 
tevékenység, tehát az árbevétel növelése szempontjából is fontos; 
 

• Vendégutak látható kijelölése 
A Békési Gyógyfürdő és Uszoda (létrejötte után a szálloda is) megfelelő 
jelzésekkel/színkódokkal segíti (majd) a különböző érdeklődésű (pl. uszoda, 
gyógyászat, szauna, wellness, strand, illetve szálloda) vendégek mozgásának, 
útvonalainak tervezését; 
 

• Udvariasság, szolgálatkészség, felvilágosítás 
A Békési Gyógyfürdő és Uszoda vezetése fontosnak tartja a munkatársak 
naprakészségét és udvarias viselkedését, szolgálatkészségét annak érdekében, hogy 
a vendégeket készségesen ki tudják szolgálni, számukra pontos felvilágosítást 
adjanak; 
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• Plusz segítség a rászorulóknak 
A gyógyászati részleg munkatársai képesek a fogyatékkal élők számára általános, a 
mozgáskorlátozottak részére pedig fizikai segítséget adni; 
 

• Egyéb programlehetőségek ajánlása  
A turisztikai profil erősödésével a város és a környék látnivalóit, programjait még 
láthatóbb módon, még hatékonyabban fogja ajánlani mind a fürdő, mind a szállodai 
részleg. Erre a szállóvendégek miatt különösen nagy igény lesz, hogy a vendégek 
számára még színesebbé váljon itt-tartózkodásuk programja Békésen. 
A Békési Egészségfejlesztési Iroda segít az egészséges életmód terjesztésében, 
felvilágosítást nyújt, és megelőző programokat szervez. 
 
 

4.3.4 Szakmai együttműködések 

A fürdő – gyógyászati profiljából adódóan – a Járóbeteg Szakellátó Egyesülettel, a 
Kórházszövetséggel és a Fürdőszövetséggel áll kapcsolatban (illetve tag). Turisztikai 
együttműködések kialakítása – a wellness profil erősödésével és a szálloda 
megépülésével párhuzamosan – a jövőben tervezett. Az eredményes piaci bevezetés, 
értékesítés érdekében a komplexum kapcsolatba lép a szallas.hu-val, a booking.com-
mal, illetve a gyógyfürdő-szolgáltatások piacra vitelében jártas utazási irodákkal. 
További szakmai partnerek: 

• Az Önkormányzat 2020. óta tagja a békéscsabai TDM szervezetnek.  
• A legközelebbi Tourinform Iroda Békéscsabán található, 12 km-re a leendő 

szállodától. 
• A Város közösségi életének, és turizmusának is szerves részét képezik a 

Dánfokon elérhető szabadidős és sportszolgáltatások, a Gyógyfürdő és Uszoda 
napi szakmai kapcsolatban van a Dánfoki Üdülőközponttal. 

• Békés alapító tagja, illetve székhelye a Kerékpárosbarát Települések Országos 
Szövetségének. A Város a „kerékpárosbarát település” díj többszörös nyertese. 

• A Gyógyfürdő és Uszoda közeljövőben tervezi, hogy belép a Dél-alföldi 
Termálklaszterbe. 

 

4.3.5 USP-k, egyediségek, különleges adottságok 

A Fürdő-Szálloda komplexum egyediségei: 
1) Régóta és jó szakmai eredményekkel működő, nagy forgalmú gyógyászat; 
2) Régóta működő, rendkívül népszerű uszoda; 
3) Családias hangulatú, nem túlzottan nagyméretű strand, mely a mostani 

fejlesztés keretében vonzó és egyedi szolgáltatásokkal bővül; 
4) Különlegességet fognak jelenteni a strand szórakoztató, ügyességet fejlesztő 

élményelemei, pl. 
• a tengerparti hangulatú hullámmedence, mely ritkaságszámba megy, 

hiszen Békés megyében a Gyulai Várfürdőn kívül nincs hullámfürdő; 
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• három, különleges elemből álló csúszdapark; 
• a „Spray park” gyermek vizes játszótér, élményelemekkel a gyermek 

korosztálynak, interaktív játékokkal, puha rugalmas felülettel. Ezen a 
részen további, felnőttek által is használható élményelemek, pl. az 
élményt adó, napozó felület egyedi szolgáltatásokkal); 

• óriás sakktábla (a büfé közelében); 
5) A Szálloda épületéből közvetlen átjárás lesz a gyógyászat épületébe. Ilyen 

szolgáltatás – ti. közös üzemeltetésben lévő fürdő és szálloda, ilyen közel 
egymáshoz – egész Békés megyében nincs, még Gyulán sem. 

6) Az összekötő folyosó, mely az uszoda és a gyógyászat között a fedett átjárás 
lehetőségét biztosítja. Nyáron nyitható, tehát funkcionálisan teljes mértékben a 
strand része lesz, ugyanakkor esős idő esetén is kényelmesen használható. 

7) Az összekötő folyosó „végállomása” a szaunaközpont, melybe az uszodából is 
át lehet jutni (jogosultság esetén, külön beléptetés). Ez azért egyedien jó 
elhelyezés így, mert az uszodába érkezők jellemzően szaunázni is szeretnek. 

 
A gyógyvíz összetételénél fogva a szokásos mozgásszervi, ízületi betegségek 
kezelése mellett különösen alkalmas pikkelysömör kezelésére (metabórsav és 
metakovasav tartalma miatt), ill. az csontritkulás kezelésére. 
 
Békés Város különleges adottságai: 

• Körös-parti fekvés, szép vízpartok, sportlehetőségek; 
• a Dánfoki üdülőközpont szintén ismert turisztikai szereplő (keresztpromóció 

lehetősége); 
• számos kulturális, gasztronómiai és vallási hagyomány; 
• sokféle kulturális rendezvény, fesztivál; 
• az Alföld egyik legnagyobb református temploma, szép és rendezett belváros; 
• nagyszámú sportesemény; 
• értékes ökológiai és védett természeti területek; 
• környékbeli kiváló vadászterületek. 

 
További jó, turisztikailag hasznosítható adottságok: 

• fejlett bel- és külterületi kerékpárút-hálózat; 
• megfelelően kiépült egészségügyi ellátórendszer (gyógyászat háttereként 

fontos szempont); 
• a város jó közbiztonsági helyzete. 
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4.3.6 Illeszkedés az NTS 2030 horizontális célrendszeréhez 

A fejlesztés az alábbi tényezők által illeszkedik az NTS 2030 horizontális 
célrendszeréhez: 
• Az együtt-élő turizmus megvalósulása mentén a fürdő és a szálloda a jövőben 

szorosabban kíván együttműködni a településsel, annak szakmai szervezeteivel és 
turizmushoz köthető szolgáltatási egységeivel, illetve döntően helyieket kíván 
foglalkoztatni, versenyképes bérezéssel, megfelelő munkakörülményeket 
biztosítva. Csak így valósítható meg a településre érkező vendégszegmensek 
minél teljesebb körű igényeinek kielégítése.  

 
• A családbarát turizmus erősödését a fürdő termék-, és szolgáltatáskínálata is 

támogatja, hiszen több generációnak kínál egyidejű kikapcsolódási lehetőséget. Az 
úszásoktatás mellett a komplexum nem csak szülő-gyermek, hanem a nagyszülők 
és unokáik számára kínál majd csomagajánlatokat – gondolva arra, hogy közösen 
minél több élményre tehessenek szert a Békésen együtt töltött idő során. 

 
• Hozzáférhető turizmus alatt az egyes attrakciók, szállás- és vendéglátóhelyek 

megközelíthetősége, bejárhatósága, akadálymentes környezete, a szolgáltatások 
akadálymentesítettsége, mind fizikai, mind infokommunikációs szempontból, illetve 
a kiszolgáló létesítmények megléte és állapota értendő, melyeket a fejlesztés 
mentén megvalósuló orientációs struktúra megújulása, a fürdő könnyű 
megközelíthetősége (mind tömegközlekedéssel, mind kerékpárral, mind 
gépkocsival), valamint akadálymentessége támogatja. Emellett biztosított lesz 
elektromos autótöltés, valamint a Szálloda vendégei számára kerékpárokat is 
kölcsönözni fog. 

 
• Érthető turizmus érdekében a fürdő és a szálloda területén biztosítva lesznek a 

vendégek számára a vizuálisan letisztult, egyértelmű, a gyors tájékozódást és 
eligazodást lehetővé tevő jelek, a látogatót tájékoztató információs táblák, a 
szállás- és vendéglátóhelyeken, ismert és rögzült védjegyek, könnyű eligazodás az 
online felületeken, valamint megfelelően felkészült személyzet.  

 
• Digitális turizmus: a projektgazda vendégeit technológiák kreatív és innovatív 

használatával szeretné elérni. A Békési Gyógyfürdő és Uszoda nagy hangsúlyt 
kíván arra fordítani, hogy a trendeknek megfelelően könnyen elérhető, 
megtekinthető, megismerhető legyen mind a fürdő, mind a jövőben szálloda az 
online felületeken is, és az érdeklődők ezeken a felületeken akár foglalásukat is 
intézhessék. A fürdő és a szálloda honlapja elérhető lesz több nyelven. 
Megjelenése a tervek szerint modern és egyszerűen használható lesz, amely 
mobiltelefonról is könnyen kezelhető. Az aktuális elvárásoknak megfelelő online 
felületeken, a trendeknek megfelelő formában kíván elérhető lenni. 
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• A fejlesztések eredményeinek fenntarthatóságát a bevételek növekedése tudja 
biztosítani, illetve a beruházási projektelemek esetében a tervezés és megvalósítás 
során mind az alapanyag választás, mind az alkalmazandó technológiák esetében 
maximálisan törekedni kell arra, hogy az új létesítmények környezetbarát módon 
és költséghatékonyan működtethetők legyenek. A fenntarthatóság egyik 
legfontosabb eleme a hatékony és célcsoport orientált marketing tevékenység, 
amellyel a látogatószám fenntartható és tovább növelhető. 

 
 

4.4 A projekt műszaki tartalma 

 
Az alábbi műszaki leírás 5630 Békés, Kőrösi Csoma Sándor u. 14. (hrsz.: 1265) alatti 
teleken tervezett „Fürdőfejlesztés Békés” című projekt koncepciótervéhez készült. 
 
 

1) Előzmények, adottságok 
 
A Beruházó a Békési Fürdő átfogó fejlesztését, valamint a területre egy szálloda 
építését tervezi. Az érintett ingatlan Békésen, a Mátra, a Tátra és a Kőrösi Csoma 
Sándor utcák által közrefogott területen helyezkedik el. A telken jelenleg két nagyobb 
épület található: a Kőrösi Csoma Sándor utca mentén húzódik a gyógyászati épület, a 
Mátra utca felől pedig az uszoda. A fürdőépületeken kívül, a közel sík területen 
strandmedencék, illetve számos egyéb, a létesítményt kiszolgáló műtárgyak is 
találhatóak. Az uszoda és a gyógyászati épület között egy faház jellegű büfé is épült. 
A medencék közül a Mátra utcai telekhatárhoz közeli régi beton medence évek óta 
használaton kívül van, és műszakilag igen leromlott állapotú, esztétikai szempontból 
rontja az összképet. A gépkocsival érkezők számára a délkeleti telekhatár mentén 
végig parkolók épültek. A telek jelenleg is körbekerített, és teljes közmű ellátással 
rendelkezik. 
 
 

2) Tervezett megoldások 
 
Bontási munkák 

Bontással érintett a külső faház jellegű büféépület, a régi használaton kívüli beton 
strandmedence, illetve az uszodai öltöző bővítése okán néhány átalakítással is 
számolni kell. A strand területén néhány járda elbontása és fák kivágása is szükséges. 
Bontandó továbbá a belső területi egységeket elválasztó kerítés is.  
 
Összekötő épület és szaunavilág 

A komplexum egész éves használhatóság érdekében az uszoda és a gyógyászati 
épületek összekötése jön létre, oly módon, hogy a téli-nyári átközlekedés biztosítása 
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mellett szaunavilág, pihenőterület, büfék, fogyasztótér és üzlethelyiség is kialakításra 
kerülhessenek. Az összekötés és a benne elhelyezett funkcionális egységek közvetlen 
kapcsolatba kerülnek a külső strandterülettel, egyúttal annak is értékes részét 
képezve. A nyári használat során a kertkapcsolat eltolható nyílászárókkal, a 
homlokzati felületek minél teljesebb megnyitásával biztosítható. Az épület 
tömegképzését és tetőformáját tekintve igazodik a meglévő épületek karakteréhez, 
azokkal egységes összképet alkot. 
 
Uszodai öltöző bővítése 

A várhatóan megnövekedő vendégforgalom miatt a meglévő uszoda öltözőjének 
jelenlegi kapacitását bővíteni kell. Ennek racionális módja, hogy a meglévő öltözőrész 
mellé, hasonló elrendezéssel és kialakítással duplikálni lehet a jelenlegi férőhelyek 
számát. A bővítményben helyet kap egy személyzeti öltözőblokk, illetve az uszoda 
vízkezeléséhez szükséges vegyszertároló is. 
 
Nyári bejárat és kültéri mosdó-öltöző blokk 

A Mátra utca felől, az uszoda mellett jön létre az új fedett nyári főbejárat. A telekhatár 
mentén végighúzódó keskeny épületben helyet kap a nyári pénztár, a medencék 
szűrőgépháza és a nyári mosdók, valamint a strand felől öltözőkabinok, az utca felől 
pedig fedett kerékpártárolók. A földszintes, alacsony hajlásszögű tetővel zárt forma 
finoman összefonódik az uszoda épületével, a kettő találkozásánál fedett belépési 
lehetőséget adva a fürdő területére.  
 
Kültéri medencék és élményelemek 

A fürdő területén kialakítunk egy tengerparti plázs hatású hullámmedencét, illetve egy 
élményelemekkel és csúszdákkal felszerelt strandmedencét is. A fokozatosan mélyülő 
hullámmedencét öblök és szigetek teszik változatossá és egyedi hangulatúvá. A 
strandmedencében sodrófolyosót, masszázselemeket, dögönyözőket és ugróöblöt 
tervezünk. A csúszdák megfelelő méretű érkező zónája mindenki számára 
biztonságos használatot garantál. A medencék mindegyike feszített víztükrű, forgatott 
rendszerű, medencekerámiával burkolt. Közvetlenül a medencékbe való belépés előtt 
lábmosók kerülnek kialakításra. A medencegépészethez szükséges gépház részben 
a nyári mosdók vonalában, részben pedig föld alá süllyesztett megoldással kapnak 
helyet. 
A meglévő kültéri gyermekmedence változatlanul megmarad, viszont a gyógymedence 
burkolata leromlott állapotú, ezért ennek felújítása is szükséges. 
A gyermekek számára kialakításra kerül egy kisebb „száraz” játszótér, valamint egy 
látványos spraypark, ahol fröcskölő élményelemek nyújtanak élményt a kicsiknek. A 
biztonságos használat érdekében a spraypark öntött gumiburkolatot kap. 
Az új hullám- és strandmedence, a meglévő gyermekmedence és a spraypark által 
közrefogott területen műgyantával stabilizált kavicsburkolat lesz, amely a homok 
színével és hatásával tovább erősíti a tengerparti hangulatot. 
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Kertépítés 

A strand területének értékes része a füvesített zöldfelület, amely a beruházás 
részeként teljes egészében megújul. A különböző térberendezések, padok, 
hulladékgyűjtők, térbútorok, kerékpártárolók, növényládák, világító elemek fontos és 
szerves részét képezik az épületek közötti térrendszer tagolásának, formálásának. A 
közlekedési irányok a funkcionális egységekhez igazodnak. A fő közlekedési sávok 
beton térburkolattal, határozott vonalvezetéssel húzódnak. Ezeket lazább, játékosabb 
rendszerű műgyantával stabilizált kavicsburkolat sávok egészítik ki.  
A fás szárú dísznövények képezik a kert alapvető növényanyagát. Segítségükkel 
kialakítható a terek és formák rendszere, védenek a környezet káros fizikai és 
pszichikai hatásaitól. Szerepük nem csupán a térformálás: szoliterként vagy kisebb-
nagyobb laza csoportokba ültetve alkalmasak a hangsúlyos pontok kiemelésére és a 
figyelem felkeltésére. Viráguk, különleges alakjuk vagy éppen színes lombjuk a 
legváltozatosabb szín- és formahatások elérését teszi lehetővé. Ezért fontos, hogy 
olyan növényekből álljon a Fürdő teljes flórája, hogy mindig legyen éppen virágzó 
dísznövény. A növények megválasztásakor továbbá érdemes figyelembe venni a 
környezetében már meglévő fajtákat, ezen felül a nem invazív, őshonos fajok 
telepítése javasolt. 
 
Szálloda 

A telek Kőrösi Csoma Sándor és Tátra utcai sarkában helyezzük el a tervezett 
négycsillagos, 49 szobás szállodát. A földszint + 2 emeletes, manzárdtetős épület a 
gyógyászati szárnnyal azonos előkerttel rendelkezik. Főbejárata a telek sarokpontja 
felől található, ahol belépve a földszinti lobby és recepció fogadja a vendégeket. 
Ugyancsak a földszinten kapott helyet az étkező és a főzőkonyha, valamint egy kisebb 
wellness részleg és kezelőhelyiségek is (pl. masszázs, szépségápolás). Az étterem 
belső kiszolgáló területének egy részét mobil válaszfalakkal elválasztva 
konferenciateremként használható. Az utca, illetve a strand felől teraszkapcsolattal 
rendelkezik, ezzel lehetőséget adva a szállóvendégek mellett akár a fürdővendégek 
napközbeni kiszolgálásokra is. A szálloda a földszinten összekapcsolódik a meglévő 
gyógyászati épülettel, a szállóvendégek számára ezzel biztosítva a közvetlen átjárást 
a fürdő területére.  
Az első és második emeleteken helyezkednek el a szobaegységek, középfolyosós 
elrendezésben. A szobák mindegyike a négycsillagos hotelminősítésnek megfelelően 
felszereltek, természetesen saját fürdőkkel rendelkeznek. Minden szinten a folyosók 
végén található szobák összekapcsolhatók, ezzel lehetőséget biztosítva családi 
használatra. A főbejárat és lobby rész felett helyet kaphat egy kb. 70 m2-es kisebb 
konferenciaterem is. Szintén ezen épületrészen, egy szint különbséggel jönnek létre 
kisebb, akár egyszemélyes „business” szobák is.  
A manzárd tetőforma lehetőséget biztosít a tetőtér későbbi beépítésére, ezzel a 
jövőben bővíthető lehet a szálloda kapacitása. A lépcsőház, a lift, illetve a kiszolgáló 
terek és technológiák már most úgy kerülnek kialakításra, hogy azok alkalmasak 
legyenek a későbbi fejlesztés esetén is. 
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Parkolók 

A jelenlegi épületekhez tartozó, meglévő parkolók a telken belül, délkeleti telekhatár 
mentén, továbbá a Kőrösi Csoma Sándor utcában az úttal párhuzamosan találhatóak. 
A tervezett fejlesztésekhez szükséges 55 db új, közterületi parkoló a Mátra és a Tátra 
utcákban, az út mentén jön létre. A telken belüli parkolók száma is bővülhet, de ennek 
lehetőségét későbbi tervfázisban vizsgálni kell. Itt kb. 12 db parkoló alakítható ki. A 
szükséges parkolók számának megállapításánál az OTÉK és a HÉSZ előírásait kell 
figyelembe venni, azonban folyamatban van a város parkolásról szóló helyi 
rendeletének megalkotása is. 
 
Közművek 

A tervezett fejlesztésekhez a szükséges közművek a területen rendelkezésre állnak, 
de ennek pontos vizsgálatára, valamint az esetleges bővítések lehetőségére a későbbi 
tervezési fázisban kerülhet sor. Előzetesen elmondható, hogy biztosan számolni lehet 
a telken belül és a közterületen is jelentős mértékű közmű kiváltásokra.  
 
Épületgépészet és épületvillamosság 

Az épületek tervezése folyamán szem előtt kell tartani az optimális kivitelezési és a 
későbbi gazdaságos üzemeltetési költségeket. A tervezett épületek alacsony 
energiafelhasználású kialakítással készülnek.  
A vízgépészetet a medencékhez szükséges technológiai igény és a közegészségügyi 
előírások határozzák meg. Beruházói oldalról különös igény előzetesen nem merül fel. 
Így pl. az épületek alápincézettségének mértéke is a technológia függvénye. 
 
Akadálymentesítés 

A tervezett létesítmények teljesen akadálymentesek lesznek, a további tervezés 
folyamán rehabilitációs környezettervező szakember kerül bevonásra. 
 
 

4.5 A projekt költségvetése 

 
Az alábbi költségvetés a tervezői költségbecslés alapján állt össze, illetve vannak 
olyan előkészítési költségek, melyek már kifizetésre kerültek (tervezés, tanulmány, 
projektmenedzsment egy része), ezek már nem fognak változni. 
A wellness hasznos alapterülete 608,2 m2, uszoda öltöző 295,83 m2, strandépület 
310,47 m2, szálloda 2.383,59 m2, medencék 402 m2 + 261 m2, vagyis összesen 
4.261,09 m2 
A tervezői költségvetést figyelembe véve a fajlagos költség: 4.700.568.188,-Ft / 
4.261,09 = 1.103.137,5 Ft/m2 
 
A költségvetés Terc VIP programmal készült.  
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Projektelem Nettó költség 
ELŐKÉSZÍTÉS Összesen 
Engedélyes és kiviteli terv 105 000 000 

Részletes megvalósíthatósági tanulmány  12 000 000 

Projektmenedzsment 3 000 000 
Előkészítés költségei összesen 120 000 000 Ft 
MEGVALÓSÍTÁS  
Szolgáltatások  
Közbeszerzés 26 655 369 

Műszaki ellenőr 47 005 682 

Jogi szolgáltatás 12 000 000 

Marketing (kb. 2%) 105 000 000 

Projektmenedzsment (kb. 1%) 50 000 000 
Szolgáltatások összesen 240 661 051 Ft 
FÜRDŐRÉSZLEG ÉPÍTÉSE  
Bontási munkák 37 422 193 

Uszoda bejárata és öltöző bővítése 270 490 713 

Wellnessrészleg szaunával (összekötő épület) 296 825 701 

Strandétterem félig fedett terasszal és üzlethelyiség 280 866 742 

Hullámmedence 252 265 576 

Strandmedence 323 142 510 

Gyógymedence burkolatának cseréje 33 123 317 

Napozóterület (élménymedence mellett) 31 744 900 

Strand élményelemei (csúszda, spraypark) 153 783 636 

Nyári bejárat, öltözőkabinok és vizesblokkok, medencegépészet épülete 417 568 456 

Kertépítés, parkosítás 166 295 274 

Parkolók, kerékpártárolók 67 219 756 

Fürdőrészleg építése összesen 2 330 748 774 Ft 
FÜRDŐRÉSZLEG ESZKÖZEI  
Öltözőszekrények 12 000 000 

Beléptetőrendszer 60 000 000 

Árnyékoló vitorlák és tető 42 000 000 

100 db napozóágy 2 500 000 
Fürdőrészleg eszközei összesen 116 500 000 Ft 

FÜRDŐRÉSZLEG TELJES MEGVALÓSÍTÁSI KÖLTSÉGE 2 447 248 774 Ft 
SZÁLLÁSHELY ÉPÍTÉSE, FEJLESZTÉSE  
49 szobás szálloda 2 369 819 414 
Szálláshely építése, fejlesztése összesen 2 369 819 414 Ft 
SZÁLLÁSHELY ESZKÖZEI  
Eszközök 300 000 000 
Szálláshely eszközei összesen 300 000 000 Ft 
SZÁLLÁSHELY TELJES MEGVALÓSÍTÁSI KÖLTSÉGE 2 669 819 414 Ft 
TELJES KOMPLEXUM MEGVALÓSÍTÁSI KÖLTSÉGE 5 357 729 239 Ft 
ELŐKÉSZÍTÉS ÉS MEGVALÓSÍTÁS ÖSSZESEN  5 477 729 239 Ft 
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4.6 Beszerzési stratégia 

 
A „Fürdőfejlesztés Békésen” projekt beszerzései részben közbeszerzés-kötelesek, 
részben egyszerűsített beszerzés keretében, ajánlatkérésekkel lebonyolíthatók. A 
Projektgazda az alábbi beszerzési stratégiát követi. 
 
Közbeszerzési terv: 

A beszerzés tárgya, 
megnevezése mennyisége 

Irányadó 
eljárás-

rend 

Tervezett 
eljárás 
típus 

A közbesz. 
megvalósí-

tásának 
tervezett 
időpontja 

A 
szerződés 
teljesíté-

sének 
várható 

időpontja 

A 
szerződés 
időtartama 

Becsült érték 
(nettó Ft + Áfa) 

Fürdőfejlesztés Békésen 
Eszköz (áru) beszerzés: 

öltözőszekrények, wellness 
eszközök, berendezések; 
iroda, fürdő és vendéglátó 

bútorok, vendéglátóipari gépek, 
berendezések, egyéb műszaki-

informatikai eszközök 

Uniós Nyílt 
2024. I. és 

III. 
negyedév 

2024. 
szeptember 6 hónap 416.500.000 

        

A beszerzés tárgya, 
megnevezése mennyisége 

Irányadó 
eljárás-

rend 

Tervezett 
eljárás 
típus 

A közbesz. 
megvalósí-

tásának 
tervezett 
időpontja 

A 
szerződés 
teljesíté-

sének 
várható 

időpontja 

Szerződés 
időtartam 

Becsült érték 
(nettó Ft + Áfa) 

Fürdőfejlesztés Békésen 
Építési beruházás:  

– Uszoda bejárata és öltöző 
bővítése; 

– Wellnessrészleg szaunával 
– Strandétterem terasszal és 

üzlethelyiség; 
– Hullámmedence építése; 
– Strandmedence építése; 
– Gyógymedence 

burkolatának cseréje; 
– Napozóterület kialakítása; 
– Strand élményelemeinek 

(csúszda, spraypark) 
létrehozása; 

– Öltözőkabinok, 
vizesblokkok és 
medencegépészet épülete; 

– Kertészet; 
– Parkolók, kerékpártárolók 
– 49 szobás 4*-os szálloda 

építése 

Uniós Nyílt 2022. III. 
negyedév 

2024. IV. 
negyedév 24 hónap  4.700.568.188 

 
 
 
Beszerzési terv: 
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A beszerzés tárgya, 
megnevezése 
mennyisége 

A beszerzés 
megvalósításának 
tervezett időpontja 

A szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 

Szerződés 
időtartam 

Becsült 
érték (nettó 

Ft + Áfa) 

RMT készítése 2021. I. negyedév 2022. június 30. 15 hónap 12.000.000 

Tervezés 2021. I. negyedév 2021. október 15. 9 hónap 105.000.000 

Projektmenedzsment Önk. célfeladat 2022. december 31. 12 hónap 3.000.000 

Közbeszerzés 2022. III. negyedév 
2024. III. és IV. 

negyedév  
24 hónap 26.655.369 

Műszaki ellenőrzés 2022. III. negyedév 2024. IV. negyedév 24 hónap 47.005.682 

Jogi szolgáltatás 2022. III. negyedév 2024. IV. negyedév 24 hónap 12.000.000 

Projektmenedzsment 2022. II. negyedév 2024. IV. negyedév 27 hónap 50.000.000 

Marketing 2023. IV. negyedév 2024. IV. negyedév 12 hónap 105.000.000 
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4.7 A projekt időbeli ütemezése 
Tevékenységek 2021 2022 2023 2024. 

Projekt előkészítés Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Igényfelmérés, piackutatás                 

Műszaki dokumentáció előkészítése                 

Részletes megvalósíthatósági tanulmány                  
Műszaki megvalósítás                 
Uszodaépület fejlesztése                 
a) bejárat és öltöző bővítése 
b) szaunaközpont és wellness, strandétterem, 
üzlethelyiség; 
c) komplex élménymedence (hullám- és strandmedence, 
csúszda) 

                

Szálláshelyfejlesztés                 
49 szobás, 4*-os szálloda építése                 
Kiegészítő szolgáltatások                 
a) napozóterület kialakítása az élménymedence mellett; 
b) nyári öltözőkabinok és vizesblokkok; 
c) „spray park” gyermek vizes játszótér, 
élményelemekkel a gyermek korosztálynak, interaktív 
játékokkal, puha rugalmas felülettel; 
d) óriás sakktábla (a strandterület középpontjában); 

                

Eszközök beszerzése                 
Megvalósítás során igénybe vett szolgáltatás                 
Műszaki dokumentáció, eszközlista, költségterv 
véglegesítése                 

Közbeszerzési eljárások lebonyolítása                 

Jogi szolgáltatás                 

Műszaki ellenőrzés                 

Üzleti marketing tevékenység                 

Projektmenedzsment                 
Nyitás előkészítése                 
Próbaüzem                 
Nyitás                  
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MÉRFÖLDKÖVEK: 
 
A projekt előkészítettsége: 

• szállásfejlesztési koncepció készült: 2017. március; 
• Békés Város turisztikai koncepciója elkészült: 2019. október; 
• kérelem beadása: 2019. november; 
• adatlap beadása: 2020. december; 
• engedélyes terv (fürdő, uszoda, szálloda) készült 2021. júliusra, mely 2022. 

januárban megkapta az engedélyt; 
• RMT elkészült: 2021. szeptember 15. 
• a végleges kiviteli tervek 2021. október 15-ra készültek el. 
• RMT és kiviteli tervek jóváhagyása: 2022. június 30. 

 
A megvalósítás tervezett ütemezése: 

• 2022. első negyedévére Projektgazda megkapta az összes szükséges 
engedélyt; 

• RMT és kiviteli tervek jóváhagyása: 2022. június 30. 
• 2022. harmadik negyedévében feltételes közbeszerzés; 
• 2022. negyedik negyedévétől 2024. negyedik negyedévéig megtörténik a 

kivitelezés; 
• 2024. év végén újranyit a teljes fürdő és a megnyílik a szálloda. 
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4.8 Projektmenedzsment és jövőbeli üzemeltetés 

 

4.8.1 Projektmenedzsment-szervezet 

A projekt sikeres lebonyolításához felkészült és tapasztalt szakemberek munkája 
szükséges. Békés Város Önkormányzatánál részben rendelkezésre állnak a megfelelő 
kompetenciával és tapasztalattal bíró munkatársak, ugyanakkor korábbi projektek 
kapcsán látszott, hogy ez időnként olyan többletterhet ró az egyes munkatársakra, 
mely nem minden esetben vállalható. Ezért a projektmenedzsment feladatokat 
részben külsős cég látja majd el, vállalkozási szerződés keretében.  
A projektmenedzsment-szervezet feladatai az alábbiak: 

• Kapcsolattartás a Projektgazdával, és a projektben résztvevő szakértőkkel, 
illetve részvétel a projektet érintő Hatóságok és a Támogató képviselői által 
kezdeményezett megbeszéléseken tárgyalásokon, esetleges ellenőrzéseken. 
Vitás kérdések esetén egyeztetés és állásfoglalás kérése a Közreműködő 
Szervezettől. 

• Együttműködés a projektgazda munkatársaival, a projektben közreműködő 
alvállalkozókkal, szakértőkkel, partnerekkel (különös tekintettel a kivitelezést 
végző vállalkozásokkal, a műszaki ellenőrzést végző szervezettel, 
közbeszerzési tanácsadóval, tájékoztatás és nyilvánosság feladatait ellátó 
szervezettel, könyvvizsgálóval); igény esetén tanácsadás. 

• Változás-bejelentések elkészítése, projektgazda tájékoztatása után a 
közreműködő szervezetnek megküldése. 

• Támogatási szerződés-módosítások koordinálása, az ahhoz szükséges 
kérelemmel és dokumentációval kapcsolatos ügyintézés. 

• A projekt végrehajtásának szervezése és irányítása a pályázat és a támogatási 
szerződés tartalma alapján, javaslattétel a szükséges teendők végrehajtására.  

• A projekt megvalósulásának, valamint a megvalósulás minőségének 
biztosítása, ellenőrzése. 

• A projektben megvalósuló beruházások folyamatos nyomon követése. 
Részvétel a különböző hatóságokkal és a beruházás megvalósításában 
résztvevőkkel történő egyeztetéseken, ellenőrzéseken. 

• A projekthez kapcsolódó szerződésekben foglalt feladatok megvalósításának, 
teljesítésének figyelemmel kísérése és ellenőrzése. 

• A Támogatási Szerződésben és a projekthez kapcsolódó szerződésekben, a 
pályázati dokumentációban, továbbá a projekthez kapcsolódó további 
dokumentációban foglalt feladatok megvalósulásának ellenőrzése, a teljesítés 
esetén a számlák tartalmi és formai ellenőrzése, a műszaki ellenőr 
teljesítésigazolása megtörténtének, meglétének ellenőrzése, a számlán a 
szakmai teljesítésigazolás, ellenjegyzés megtételének ellenőrzése egyeztetve 
a könyvvizsgálóval. 

• Projektmenedzsment-szervezet biztosítja, hogy az előzetesen részére 
bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője 
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jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a 
szükséges információ, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz 
való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását. 

• A projektben vállalt indikátorok, eredménymutatók teljesülésének ellenőrzése. 
• A Projektgazda segítése a projekt nyilvántartási rendszerének kialakításában 

és a rájuk vonatkozó kötelezettségek teljesítésében a következők szerint: a 
Kedvezményezett köteles a projekt dokumentumainak nyilvántartását és 
őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve Támogatási Szerződésben 
meghatározott szervezetek, hatóságok, illetve egyéb személyek részére 
hozzáférhetővé tenni. 

• A projekthez kapcsolódó beszámolási kötelezettségek, jelentések elkészítése 
és annak biztosítása, hogy a Projektgazda azokat időben véleményezhesse, 
észrevételei szerint a jelentések módosítása. A projekt adminisztratív feladatai 
ellátásának szervezése, koordinálása és felügyelete (Időközi Beszámolók), 
szükség esetén hiánypótlás sok, korrigálások teljesítése. 

• A kifizetési kérelmet, az esetleges hiánypótlások és a dokumentációk 
összeállítása (havi kifizetés ütemezésben foglalt gyakorisággal) és a pénzügyi 
teljesítés figyelemmel kísérése, valamint a teljesítés elmaradása esetén a 
szükséges intézkedések kezdeményezése. 

• A projekt megvalósításának időszakában a közreműködő szervezet által kért 
jelentések beszámolók elkészítése. 

 
A vezető projektmenedzser feladatai, felelőssége 
A projektvezető felelőssége, hogy a projekt a terveknek megfelelő tartalommal, 
értékben és ütemezésben valósuljon meg, illetve az esetleges változások a szükséges 
eljárásrendeknek megfelelően legyenek kezelve. Felelősségi körében kiemelkedő 
jelentőséggel bír a projekt dokumentációjának és indikátorainak figyelemmel követése, 
a projekt előrehaladásáról szóló jelentés összeállítása, valamint a résztvevő 
partnerekkel történő folyamatos kapcsolattartás. Feladatai közé tartozik továbbá a 
támogatási szerződésnek megfelelő pénzügyi jelentések és beszámolók elkészítése, 
a projektfinanszírozással és költségmenedzsmenttel kapcsolatos teendők ellátása, 
valamint a folyamatos pénzügyi menedzsment (ebben támogatja a pénzügyi 
menedzser). Elsődlegesen ő tart kapcsolatot a támogatást nyújtó szervvel, a 
különböző ütemek tekintetében ellenőrzi az előfinanszírozás során felhasznált 
forrásokat, a támogatás jogszerű felhasználását. A projekt befejezésekor elkészíti a 
projektértékelés szempontjai alapján a zárójelentést. 
 
A projektmenedzserek felelőssége 
A projektmenedzserek felelőssége, hogy a projekt szakmai tartalma lehetőség szerint 
maradéktalanul valósuljon meg. Ők garantálják, hogy a bontás, építés, átalakítás, 
felújítás, illetve a beszerzésre kerülő eszközök és szolgáltatások ár-érték aránya, 
korszerűsége, szakmai megfelelősége biztosított legyen (ez döntően a műszaki 
menedzser feladata). A menedzsment szervezet munkáját – amennyiben 
szükségessé válik – külső szakértők is segíthetik majd a speciális feladatok (tervezés, 
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építés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat, menedzsment, turisztikai 
szakértés, marketing) ellátásában. A nyilvánosság biztosítása során és a marketing 
tevékenységek tekintetében a projektmenedzsment szervezet szoros együttműködést 
ápol az MTÜ-vel (ez alapvetően a turisztikai/marketing menedzser feladata). 
A bemutatásra kerülő, projektet felügyelő szakemberek a projekt előkészítésében is 
részt vettek. Munkájukat a projekt teljes megvalósulási és fenntartási ideje alatt 
felelősséggel és nagy szakmai hozzáértéssel végzik. Erre garanciaként szolgál az 
elmúlt évek során szerzett tapasztalatuk, közreműködésük különböző, akár pályázati 
forrásból megvalósult fejlesztésekben, valamint az egészségturizmus területén. 
az alábbi munkamegosztással: 

• Vezető projektmenedzser: külsős cég 
• Műszaki menedzser: Gál András 
• Pénzügyi menedzser: külsős cég 
• Turisztikai menedzser: Földesi Boglárka 

 
A Projektmenedzsment-szervezetben dolgozók bemutatása: 

Munkakör/név 
Munka-

tapasztalat 
(év) 

Képzettség 
Szervezetnél 
eltöltött idő 

(év) 
Kompetencia 

Műszaki menedzser:  
Gál András 
(műszaki osztály-
vezető, Békés Város 
Önkormányzata) 

31 - okleveles 
építőmérnök 

- közbeszerzési 
szakértő 

- műszaki ellenőr- 
mélyépítés 

31 - pályázatok műszaki 
menedzselési feladatai; 

- sokrétű fejlesztési és 
műszaki tapasztalat 

Turisztikai menedzser:  
Földesi Boglárka 
(városfejlesztési 
menedzser, Békés 
Város Önkormányzata) 

17 - okleveles 
közgazdász-
vállalkozásfejlesztés
i szakirány 

- idegenforgalmi 
szakmenedzser - 

- szálláshely szervező 
és üzemeltető 

8 - pályázatok pénzügyi, 
szervezési, menedzselési 
feladatai  

- marketing és értékesítési 
tapasztalat a turizmus több 
területén 

- kiváló kommunikációs 
készség 

 
A projekt megvalósításában tehát felkészült, helyismerettel bíró és több állami és EU-
s támogatással megvalósult projektben is jártasságot szerzett szakemberek, illetve 
külsős cég fog részt venni. Felkészültségük alapján eredményesen tudnak 
közreműködni a feladat ellátásában. 
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4.8.2 Jövőbeli üzemeltetés 

 
A legfontosabb tényezők, melyek befolyásolják a humánerőforrás politikát: 

• A hazai munkaerő nem mobil, ennek okai: 
- különbségek vannak az infrastruktúrában, nehéz az egyes területeken meglévő 

életszínvonalat más területen megvalósítani (eltérő ingatlanárak); 
- drága a közlekedés, az ingázás nehézkes; 
- az ideális munkavállalói létszámhoz képest jóval kevesebben dolgoznak 

Magyarországon. Gyakorlatilag 0,6-0,7 millió munkavállaló kiesik a 
munkaerőpiacról, ők főként azok, akik nem szakképzettek, vagy elveszítették a 
munkájukat; 

• 2019 őszén 4,5 millió volt a foglalkoztatottak száma; 
• A munkanélküliségi ráta 3,4% (2019. év közepe). 

 
A humán infrastruktúra rendelkezésre állásában, a humántőke vonzásában és 
megtartásában Békés városa egyelőre számos kihasználatlan potenciállal 
rendelkezik, melyre számos kedvező gazdasági tényező nyújt garanciát: 

• a város munkanélküliségi rátája az elmúlt években fokozatosan csökkent; 
• magas hozzáadott értéket képviselő turisztikai szektor folyamatos térnyerése 

(szolgáltatásokra és adottságra vonatkozóan egyaránt); 
• a fürdő már jelenleg is számos vonzó munkakört biztosít. 

 
A fürdő (mind a gyógyászat, mind az uszoda) jelenleg önkormányzati fenntartású 
intézmény, mely szinte teljes mértékben piaci körülmények között működik. Ezért a 
fürdő üzemeltetése kapcsán javasolt egy megfelelő önállósággal felruházott, 
profitorientált kft. létrehozása.  
A fejlesztés megvalósulásával és a szálloda megépülésével komoly turisztikai 
komplexum jön létre, melynek működtetéséhez komoly szakértelemmel bíró 
menedzsment(ek) szükséges(ek).  
 
A fürdő üzemeltetése 
A fürdővezetőnek egyrészt sokrétű szakmai (gazdálkodás-menedzsment, marketing, 
műszaki és humán téren) másrészt vezetői tapasztalattal kell rendelkeznie. Lehetőleg 
fejvadász cég működjön közre a megfelelő fürdővezető kiválasztásában. 
 
A szálloda üzemeltetése 
A hazai egészségturizmusban az az általános helyzet, hogy a fürdők tulajdonosai 
rendszerint a helyi önkormányzatok, a szállodáké/szálláshelyeké pedig a 
versenyszféra valamely szereplője. Gyakran előfordul, hogy a szálloda tulajdonosa és 
működtetője nem ugyanaz, mivel a befektetőnek/tulajdonosnak – esetünkben az 
Önkormányzatnak – nem feltétlenül tartozik a tevékenységébe, szakmai profiljába a 
szállodaüzemeltetés. Ebben az esetben egy szállodaüzemeltető cég végzi a ház 
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működtetését, a szobák értékesítését. A szálloda leendő üzemeltetője nyílt, átlátható 
és megkülönböztetés-mentes módon kerül majd kiválasztásra. 
 
Humánpolitikai koncepció 
A beruházás befejezése előtt 2-3 hónappal már szükséges megkezdeni a munkaerő-
toborzást, annak érdekében, hogy mire a beruházás elkészül, már valamennyi 
munkavállaló felvételre kerüljön és ismerje a vele szemben támasztott 
követelményeket és feladatokat.  
A munkaerő-toborzás és kiválasztás során mindennemű diszkriminációt kerülni kell. 
A kiválasztás a helyi és megyei munkaügyi központok, álláskereső portálok és média 
segítségével történik. A javadalmazási rendszer bázisát a törzsbér szolgálja, ehhez 
kapcsolódik a teljesítménybérezés és a különböző (életkornak, családi állapotnak, 
érdeklődésnek, lakóhelynek megfelelő) természetbeni juttatások. 
 
Mivel a projekt megvalósulása után az üzemeltetés sikerét elsősorban az itt dolgozó 
szakemberek felkészültsége és megfelelő attitűdje jelenti, jelen tanulmány az 
üzemeltetésnek döntően a humán aspektusát részletezi. 
 
A fürdőt projekt megvalósulása után változatlanul a békési Gyógyfürdő és Uszoda 
jelenlegi vezetése fogja üzemeltetni, a személyi állomány tehát a jelenleg is ott 
dolgozókra épül, a létszám néhány új, fürdőben dolgozó (pl. szaunamester, masszőr), 
illetve a strandéttermet működtető munkatárssal bővül  
 
Képzést a projektgazda a jelen felhívás keretében nem kíván lebonyolítani. 
A munkahelyteremtés a projekt megvalósításával vélhetően és a turizmus multiplikátor 
hatását figyelembe véve nem kizárólag közvetlenül realizálódik. Az átlagos 
tartózkodási idő meghosszabbításával, valamint a városba érkező látogatók számának 
nagyobb ütemű növekedésével a már meglévő turisztikai szolgáltatók is magasabb 
foglalkoztatottságot képesek generálni, a megnövekvő beruházási kedvnek 
köszönhetően újabb munkahelyek jönnek létre. 
 
 



126 
 

A kialakuló humánerőforrás felépítése: 
 

Munkakör megnevezése 

Átlag 
éves 

létszám 
(fő) 

Feladatkör 
Munkakör betöltéséhez kapcsolódó 

elvárások 

Tervezett 
bér 

(br, e Ft) 

SZÁLLODA     

Szállodaigazgató 1 A cég tevékenységének koordinálása, 
szabályszerű működésének biztosítása 

Felsőfokú szakirányú végzettség, angol/német 
nyelvtudás, 10 év szakmai, 5 év vezetői 
tapasztalat, jó kommunikációs készség, erkölcsi 
bizonyítvány 

1203 

Gazdasági és HR-vezető 1 

A cég gazdasági tevékenységének 
koordinálása, szabályszerű működésének 
biztosítása, munkaköri leírásban foglaltak 
betartása 

Felsőfokú szakirányú végzettség, minimum 5 év 
vezetői tapasztalat, erkölcsi bizonyítvány 752 

Adminisztrátor 2 A szálloda vezetőségének segítése, az 
adminisztratív feladatok elvégzése 

Szakirányú végzettség, minimum 5 év szakmai 
tapasztalat, erkölcsi bizonyítvány 350 

Front office manager 1 
A recepció irányítása, információ-szolgáltatással 
kapcsolatos és pénztárosi feladatok ellátása, a 
munkaköri leírásban foglaltak betartása 

Felsőfokú szakirányú végzettség, angol/német 
nyelvtudás, 5 év szakmai tapasztalat, jó 
kommunikációs készség, erkölcsi bizonyítvány 

451 

Recepciós 5 
Recepciós, információ-szolgáltatással 
kapcsolatos és pénztárosi feladatok ellátása, a 
munkaköri leírásban foglaltak betartása 

Felsőfokú szakirányú végzettség, angol/német 
nyelvtudás, 5 év szakmai tapasztalat, jó 
kommunikációs készség, erkölcsi bizonyítvány 

350 

Housekeeping manager 1 A szobaasszonyok beosztása, munkájuknak a 
koordinálása 

Felsőfokú szakirányú végzettség, angol/német 
nyelvtudás, min. 5 év szakmai tapasztalat, 2 év 
vezetői tapasztalat, jó kommunikációs készség 

451 

Szobaasszony 5 

A szálloda vendégszobáinak és közösségi 
tereinek takarítása, a higiénés feladatok precíz 
elvégzése, munkaköri leírásban foglaltak 
betartása 

Érettségi bizonyítvány, jó kommunikációs 
készség, erkölcsi bizonyítvány 271 

Sales manager 1 
A szálloda értékesítési feladatainak  
(corporate és egyéni vendégek, árképzés, 
ajánlatok készítése, kapcsolattartás) ellátása 

Felsőfokú szakirányú végzettség, angol/német 
nyelvtudás, 5 év szakmai tapasztalat, jó 
kommunikációs készség, erkölcsi bizonyítvány 

600 

Sales asszisztens 1 
Az szálloda értékesítési vezetője munkájának 
segítése, adminisztratív, titkársági feladatok 
ellátása 

Szakirányú végzettség, angol/német nyelvtudás, 
2 év szakmai tapasztalat, jó kommunikációs 
készség, erkölcsi bizonyítvány 

375 
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Műszak (karbantartó) 1 
Műszaki karbantartás, kisebb javítások 
elvégzése, az üzembiztos működés biztosítása, 
munkaköri leírásban foglaltak betartása 

Szakirányú végzettség, munkabírás, erkölcsi 
bizonyítvány 330 

ÖSSZESEN 19    

 
 

Munkakör megnevezése 

Átlag 
éves 

létszám 
(fő) 

Feladatkör 
Munkakör betöltéséhez kapcsolódó 

elvárások 

Tervezett 
bér 

(br, e Ft) 

SZÁLLODA - 
VENDÉGLÁTÁS 

  
 

 

F&B vezető 1 
Étterem és a fürdő büféjének színvonalas 
szakmai és gazdasági irányítása 

Minimum középfokú szakirányú végzettség, 
legalább 5 éves szakirányú, 3 év vezetői 
tapasztalat, munkabírás, erkölcsi bizonyítvány 

451 

Teremfőnök 1 
A rendezvények lebonyolításnak 
megszervezése és felügyelete 

Középfokú szakirányú végzettség, legalább 10 
éves munkatapasztalat, releváns éttermi 
referenciák, munkabírás, erkölcsi bizonyítvány 

376 

Felszolgáló 4 
A vendégek színvonalas és udvarias 
kiszolgálása 

Középfokú szakirányú végzettség, munkabírás, 
erkölcsi bizonyítvány 

301 

Chef 1 
Ízletes, egészséges és változatos étrend 
biztosítása 

Középfokú szakirányú végzettség, legalább 10 
éves munkatapasztalat, releváns éttermi 
referenciák, munkabírás, erkölcsi bizonyítvány 

752 

Műszakvezető  
szakács 

1 
Ízletes, egészséges és változatos étrend 
biztosítása 

Középfokú szakirányú végzettség, 5 év vezetői 
tapasztalat, munkabírás, erkölcsi bizonyítvány 

421 

Szakács 3 
Ízletes, egészséges és változatos étrend 
biztosítása 

Középfokú szakirányú végzettség, munkabírás, 
erkölcsi bizonyítvány 

376 

Mosogató 2 
Az étteremben keletkező használt tányérok, 
evőeszközök, poharak, edények szakszerű 
tisztítása, elmosogatása 

Alapfokú végzettség, munkabírás, erkölcsi 
bizonyítvány 

271 

ÖSSZESEN 13    
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Munkakör megnevezése 

Átlag 
éves 

létszám 
(fő) 

Feladatkör 
Munkakör betöltéséhez kapcsolódó 

elvárások 

Tervezett 
bér 

(br, e Ft) 

FÜRDŐ ÉS USZODA     

Uszodavezető 1 

Cég képviselete, munkáltatói jog gyakorlása, 
üzleti terv elkészítése, végrehajtása, cég 
szabályszerű működésének biztosítása, 
munkaköri leírásban foglaltak betartása 

Felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 5 
éves szakmai (fürdő) és 2 éves vezetői 
tapasztalat, angol/német nyelvtudás, erkölcsi 
bizonyítvány 

800 

Pénztáros 4 
A fürdőjegyek értékesítése, tájékoztatás 
nyújtása, munkaköri leírásban foglaltak 
betartása 

Középfokú szakirányú végzettség, angol/német 
nyelvtudás, 2-3 évszakmai tapasztalat, jó 
kommunikációs készség 

350 

Uszodamenedzser 4 
A medencék biztonságos üzemelésének 
biztosítása, munkaköri leírásban foglaltak 
betartása 

Középfokú szakirányú végzettség, munkabírás, 
erkölcsi bizonyítvány, jó kommunikációs 
készség 

330 

Uszodagépész 4 
A gépészeti berendezések kezelése, 
üzembiztos, higiénikus működés biztosítása, 
munkaköri leírásban foglaltak betartása 

Középfokú szakirányú végzettség, munkabírás, 
erkölcsi bizonyítvány 

330 

Szaunamester 3 

A szaunák szakszerű működésének biztosítása, 
Nkft. medencéinek biztonságos működésének 
biztosítása, munkaköri leírásban foglaltak 
betartása 

Középfokú szakirányú végzettség, angol/német 
nyelvtudás, munkabírás, erkölcsi bizonyítvány, 
jó kommunikációs készség 

330 

Masszőr 2 
A cég gyógyászati és wellness részlegén 
munkakörének megfelelő feladatok ellátása, 
munkaköri leírásban foglaltak betartása 

Szakirányú végzettség, angol/német nyelvtudás, 
2-3 évszakmai tapasztalat, jó kommunikációs 
készség, erkölcsi bizonyítvány 

330 

Műszak (karbantartó) 1 
Műszaki karbantartás, kisebb javítások 
elvégzése, az üzembiztos működés biztosítása, 
munkaköri leírásban foglaltak betartása 

Szakirányú végzettség, munkabírás, erkölcsi 
bizonyítvány 

331 

ÖSSZESEN 19    

 
  



129 
 

 

Munkakör megnevezése 

Átlag 
éves 

létszám 
(fő) 

Feladatkör 
Munkakör betöltéséhez kapcsolódó 

elvárások 

Tervezett 
bér 

(br, e Ft) 

STRANDBÜFÉ     

Szakács 2 
Ízletes, egészséges és változatos étrend 
biztosítása 

Középfokú szakirányú végzettség, munkabírás, 
erkölcsi bizonyítvány 

376 

Felszolgáló 4 
A vendégek színvonalas és udvarias 
kiszolgálása 

Középfokú szakirányú végzettség, munkabírás, 
erkölcsi bizonyítvány 

301 

Takarító 1 
A részleg higiénés feladatainak precíz 
elvégzése, munkaköri leírásban foglaltak 
betartása 

Érettségi, munkabírás, erkölcsi bizonyítvány 271 

ÖSSZESEN 7    

 
Szálloda összesen 32,00 fő 

Fürdő összesen 26,00 fő 
MINDÖSSZESEN 58,00 fő 

 
Az éves teljes törzsállományi létszámon túl 5 fő/hó diák munkavállaló segíti a működést az alábbiak szerint:  
 

Strand Munkakörök Létszám (fő) 

DIÁK – ALKALMI 
MUNKAVÁLLALÓ 

Diák – fürdő (július) 2,00 
Diák – fürdő (augusztus) 2,00 
Diák – vendéglátás (július) 3,00 
Diák – vendéglátás (augusztus) 3,00 
ÖSSZESEN 5,00/hó 
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5. Marketingterv 

5.1 Piaci pozicionálás bemutatása 

A piaci pozicionálás több szempont mentén történhet. Alább ezeket elemezzük. 
 
Földrajzi elhelyezkedés 

Békés a Dél-Alföldön, Békés megye középső részén található. Hazánk gyógyvízkincse 
legjobban a Dél-Alföldön került kihasználásra, ezért itt számos, igen nagy múltú és 
magas minőségű szolgáltatást nyújtó fürdő található. Ez egyrészt erős piaci versenyt 
jelent, másrészt garancia a célcsoport számára, hogy jó minőségű vízzel és magas 
színvonalú szolgáltatások várják a térségben. Mivel Békés közvetlen környezetében 
is több fürdő és egészségturisztikai komplexum található, ezért kifejezetten fontos a 
szolgáltatások körének és minőségének jó meghatározása, hiszen ez lehet a 
megkülönböztetés, a versenytársak közül való kiemelkedés alapja. 
Piaci előny Románia közelsége (közúton két határátkelő van közvetlen közelben: 
Méhkerék 35 km, Varsánd 26 km), hiszen az ott egyelőre nem létező 
fürdőkomplexumok és egészségipari szolgáltatások miatt jelenleg is igen nagyszámú 
vendég érkezik a térségbe, jellemzően Gyulára és a dél-békési kis fürdőkbe. 
 
Iparági környezet 

Az egészségturizmus a térség egyik fontos szolgáltatási szektora, az utóbbi 
évtizedben egyre több szolgáltató tudott megújulni, és látványosan bővült a 
szolgáltatások száma. A klasszikus, gyógyvízre alapozott egészségipari 
szolgáltatásokon túl megjelentek a magánorvosi szolgáltatók, akik számtalan speciális 
területen nyújtanak igen magas színvonalú ellátást, szolgáltatást (nőgyógyászat, 
fogászat, bőrgyógyászat, sportdiagnosztika, stb.). Itt megfigyelhető, hogy az országos 
átlaghoz képest alacsonyabb bérszínvonal és a kedvező árú szállások miatt jelentős 
számú vendég fordul meg ezen szolgáltatóknál, és kifejezetten jellemzőek a 
Romániából érkező célcsoportok.  
A fürdőknek is igazodniuk kell a piaci igényekhez, ezért magas színvonalú gyógyászati 
szolgáltatásokkal kell rendelkezésre állniuk. Látható, hogy a „nagyobb” fürdők 
szolgáltatási palettája egyre bővül (Gyula, Gyopáros, Makó, Cserkeszőlő, stb.), míg a 
kisebb fürdők nem tudnak lépést tartani, így egy jelentős fizetőképes célcsoportot 
veszítenek el. 
Békés gyógyfürdője jelenleg rendelkezik olyan gyógyászati szolgáltatásokkal, amelyek 
keresettek és magas színvonalat képviselnek.  
 
A belföldi turizmus az elmúlt években jelentősen erősödött, nőtt a vendégéjszakák 
száma és egyértelműen látszik a kereslet növekedése. A fürdők, strandok és a 
hozzájuk kapcsolódó szolgáltatók forgalma is növekedésnek indult, illetve 
megfigyelhető a kereslet elmozdulása a minőség irányába. A térségben lévő fürdők és 
strandok a pályázati és a kormányzati forrásokat kihasználva szinte kivétel nélkül 
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fejlesztenek, korszerűsítenek, ami egyfajta fejlesztési versenybe kényszeríti a 
szereplőket. Ebben a versenyben a szolgáltatásbővítés és a piaci rések megtalálása 
nyújthat valódi előnyt, aminek alapfeltétele a célcsoportok megfelelő szintű 
feltérképezése (ld. 4.2 pont). 
 
A Gyógyfürdő és Uszoda, valamint az új hotel legfontosabb versenyelőnyei a 
következőek: 
• Tradíció, tapasztalat: 

o A Békési Gyógyfürdő és Uszoda régóta működik. A fürdő- és gyógyászati 
szolgáltatások területén megvan a szakmai tapasztalat, az üzemeltetési 
gyakorlat. A fürdő hátterében egészségügyi alapszolgáltatás áll, ami szintén a 
szakmai minőséget erősíti. A gyógyvízhez kapcsolódó fejlesztések időben 
elhúzódóan, egymásra épülve valósultak meg az elmúlt évtizedekben, így az 
üzemeltetést végző szervezetek fokozatosan tudtak az egyre komolyabb 
szakmai és üzemeltetési kihívásokhoz alkalmazkodni. 

o A fürdő területén működő uszoda a vizes beruházások működtetéshez 
nélkülözhetetlen üzemeltetési tapasztalat megszerzésében komoly szerepet 
játszik. 

o A békési gyógyvíz hatása és a gyógyfürdő-szolgáltatások a térségben 
elismertek, mely alapot nyújthat a népszerűség további erősítéséhez. 

o A térségben található hasonló szolgáltatásokat nyújtó komplexumokkal 
szemben kisebb forgalom várható, azaz nyugodtabb, pihenésre, feltöltődésre 
alkalmasabb környezet várja a vendégeket, és az árazása is kedvezőbb. 

o A strand szórakoztató, ügyességet fejlesztő élményelemei a térségben 
hiánypótló jellegűek lesznek. 

o Közvetlen átjárhatóság a szállások, a strand, az uszoda és a fürdő között. Ezt 
segíti, hogy közös üzemeltetés alatt fog állni mindegyik létesítmény, azaz a 
vendég egy helyen kell, hogy igényelje a szolgáltatásokat és fizessen. 

 
• Kapcsolódó szolgáltatások: 

o A tervezett beruházáshoz kapcsolódóan az épületek közvetlen környezetében 
megtalálható a jelenlegi fürdő, valamit az uszoda, amelyek már meglévő vizes 
elemeikkel és kapcsolódó szolgáltatásiikkal további attrakcióként szolgálnak. 

o A város az aktív turizmus térségi központja. A fejlesztési helyszíntől 1,5 km-re 
található a Dánfoki Üdülőközpont, ahol a kerékpáros és vízi turizmushoz 
kapcsolódóan eszközbérlés, túraszervezés vehető igénybe, valamint a 
kishajó-kikötő, amely a kerékpáros- és vízi túrák bázisállomása. A Kettős-
Körös töltése regionális kerékpáros útvonal, mely Kecskemétet és Gyulát köti 
össze, valamint a békési kerékpárforgalmi létesítmények hálózata része a 
nagyobb, térségi hálózatnak, azaz kerékpárúton el lehet jutni többek közt 
Békésszentandrásig, Gyuláig, vagy akár Szegedig.  

o Békésen és a közvetlen mellette található Békéscsabán és Gyulán sokszínű, 
aktív és változatos a kulturális élet, programok sora várja a vendégeket. 
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Ennek megfelelően a Gyógyfürdő és Uszoda, ill. az új hotel piaci pozicionálása a 
következőképpen foglalható össze: 
 

A Békési Gyógyfürdő és Uszoda a Dél-Alföld emberközpontú,  
családbarát, nyugodt hangulatú vizes egészségturisztikai komplexuma. 

 
A Gyógyfürdő és Uszoda, illetve a kapcsolódó szálloda rendkívüli, 
összehasonlíthatatlan, egyedi élményt nyújt egyrészt a gyógyulást, másrészt a 
sportélményt, tartalmas kikapcsolódást választó, harmadrészt a strandolni kívánó 
vendégeknek, továbbá kellemes kiegészítő programot (fürdőzés) és szálláshelyet 
biztosít a környékbeli kulturális események résztvevőinek. 
 
További pozitív terméktulajdonságok: 

• emberléptékű – tágas, de áttekinthető méretű terek, befogadható mennyiségű 
élmény; 

• nyugodt, barátságos – a terek kialakítása és a nyújtott szolgáltatások köre 
maximálisan szolgálja a pihenést, a feltöltődést; 

• víz minden szinten – a strand, a gyógyvíz, a wellness mellett karnyújtásnyira 
elérhető a Kettős-Körös, amely a víziturizmus adta lehetőségek széles 
spektrumát nyújtja; 

• minőségi gasztronómia – a strand és a szálló területén magas szintű 
gasztronómiai élmények várják a vendégeket, valamint a Békési Termék 
Védjeggyel ellátott kiváló minőségű helyi termékek is a feltöltődést szolgálják. 

 
Marketingstratégiai célok: 

− célcsoportok hatékony elérése, 
− üzenetek célzott eljuttatása, 
− vendégszám folyamatos növelése, 
− visszatérő vendégkör kialakítása, 
− pozitív vendég-visszajelzések számának növelése. 

 
 
A tartózkodási idő hosszabbítása 

A projekt lényege a 49 szobás szálloda építése mellett egy jól jövedelmező, egész 
évben működő fürdőkomplexum kialakítása. A fejlesztés során a meglévő uszoda és 
a gyógyászat, illetve a gyógyászat és a szálloda között fedett kapcsolat létesül, az 
uszoda és a gyógyászat között részen wellness szolgáltatások jönnek létre, tehát mind 
egymással, mind a szállodával fedetten össze lesznek kötve a fürdő fő szolgáltatási 
egységei. Egyrészt ez – ti. hogy a strandon kívül minden fürdőszolgáltatás egész 
évben elérhető lesz –, másrészt a célzott gyógyászati csomagok kidolgozása a fő 
eszközei annak, hogy a vendégek tartózkodási ideje hosszabb legyen. 
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A gyógyturizmus fejlesztése egyben egy kiemelkedő természeti erőforrásunk, a hazai 
gyógyvizek hatékony hasznosítását és az egész éves turisztikai idény megteremtését 
segítheti elő. Az egészségturizmus – ezen belül a gyógyturizmus – az egyik 
legelőnyösebb turisztikai forma, hiszen kicsi a szezonalitása, kiszámítható, hosszú az 
átlagos tartózkodási idő, mert a gyógykezeléseket minden esetben meghatározott 
minimális ideig kell végezni, mivel krónikus betegségek kezeléséről van szó. Ebből 
adódóan viszonylag magas a vendégek fajlagos költése is, mivel számos olyan 
szolgáltatást (pl. fodrászat) is igénybe vesznek, melyet más, rövidebb ideig tartózkodó 
vendég nem. 
 
A tartózkodási időt növelheti, ha az adott desztinációnak valóban színes a 
programkínálata. A projekt szempontjából releváns szakmai együttműködéseknél 
(RMT 2.3 alfejezet) szerepelnek a szakmai partnerek (TDM-szervezet, 
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége, Termálklaszter), Békés számos 
saját rendezvénye, illetve Gyula és Békéscsaba nagyobb rendezvényei, melyek a 
Békési Fürdő vendégei számára érdekesek lesznek. Komoly lehetőségek vannak 
további együttműködések, keresztpromóciók kialakításában pl. a környék kastélyaival. 
 
Projektgazda – szintén a tartózkodási idő hosszabbítása érdekében – a turisták 
számára 5 és 10 napos bérletek bevezetését is tervezi, az alábbiak szerint: 
 

Jegytípus Ár 
Felnőtt – helyi 1 620 Ft 
Felnőtt – vidéki 1 800 Ft 
Diák/nyugdíjas – helyi 1 305 Ft 
Diák/nyugdíjas – vidéki 1 450 Ft 
Családi (2f + 2 gy) 5 000 Ft 
Gyermek (óvodás) 750 Ft 
Esti úszó 900 Ft 
Éjszakai fürdőzés 2 500 Ft 

  
Bérletek Ár 
Felnőtt (5 alkalmas) 7 000 Ft 
Felnőtt (10 alkalmas) 13 500 Ft 
Diák/nyugdíjas (5 alkalmas) 5 000 Ft 
Diák/nyugdíjas (10 alkalmas) 10 000 Ft 
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5.2 Marketingkommunikációs és értékesítési stratégia 

 

5.2.1 Arculat kialakítása, image, kreatív elemek 
 
Szükséges már a projekt építési szakaszában létrehozni a fürdő számára egy 
professzionális arculatot, melynek tükröznie kell, hogy ez egy klímabarát, „zöld” 
komplexum, ami pihenésre, feltöltődésre, testet-lelket-szellemet tápláló élmények 
megszerzésére alkalmas. 
A bevezető marketing részeként érdemes átgondolni egy arculati pályázat kiírását, 
amely egyrészt része lehet a fürdő piacra történő bevezetésének, másrészt a 
beruházó több jó minőségű arculati terv közül választhat, harmadrészt díjmentes 
kommunikációs és megjelenési lehetőségeket jelent a folyamat (pályázat kiírása, 
pályázat zárása, pályázat eredményhirdetése, kész arculat nyilvános bemutatása, 
stb.). Fontos azonban azt tisztázni, hogy az arculat kialakítása így várhatóan nem lesz 
olcsóbb, mint egy egyszerű megrendelésnél, hiszen egy vonzó pályázathoz megfelelő 
nagyságú díjat szükséges felajánlani, de a folyamat által generálható 
médiamegjelenések nyereségként realizálódnak. 
A fürdő egységes megjelenése érdekében az arculati elemeket mindenképpen 
szükséges használni legfőképpen: 

− az épületek, építmények táblázásánál (tájékoztató útirányjelző és tiltó táblák); 
− a weben megjelenő tartalmakban; 
− nyomtatott anyagokon, úgymint levélpapírokon, névjegykártyákon, 

jegyzettömbökön, brossúrákon, kiadványokon, árlistákon; 
− a személyzet ruházatán; 
− promóciós eszközökön, ajándéktárgyakon, szállodai törölközőkön és 

köntösökön, bérelhető eszközökön, napágyakon, stb. 
 
Szükséges a bevezetés és a működtetés alatt rendszeresen, legalább félévente 
kreatív fotósorozatokat készíttetni, amelyeket a webes tartalmak és direkt marketing 
tartalmak összeállításánál kell használni. A fotós és videós anyagoknak képi- és 
színvilágukban az arculathoz és a kommunikációs tartalomhoz kell illeszkednie. 
 
 

5.2.2 Célcsoportok szerinti kommunikáció 
 
CÉLCSOPORTOK ÉRDEKLŐDÉS, KOROSZTÁLY SZERINT: 

− egészségtudatos 60+ korosztály (döntően a gyógyászati szolgáltatások 
vendégköre, egy részük a szállodában fog megszállni); 

− egészségtudatos középkorúak (és 45 és 60 éves kor között – wellness, ill. egy 
részük szálloda); 

− egészségtudatos fiatal felnőttek (30 és 45 éves kor között – wellness, ill. egy 
részük szálloda); 
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− kisebb (legfeljebb 13-14 éves) gyermekkel érkező, akár többgenerációs 
családok (strand, ill. egy részük szálloda); 

− baráti társaságok (wellness és strand, ill. egy részük szálloda); 
− aktív turizmus résztvevői (wellness, ill. kis részük szálloda); 
− helyi sportolók (uszoda); 
− iskoláskorú gyermekek (uszoda); 
− üzleti utazók (szinte csak szálloda); 
− kulturális programok, rendezvények résztvevői (inkább szálloda); 
− vadászok (szinte csak szálloda). 

 
CÉLCSOPORTOK LAKÓHELY SZERINT: 

− 95% magyar vendégek, jellemzően Békés megyéből, de felfutás után az egész 
országból; 

− 5% külföldiek, döntően románok, de németek, szerbek, a békéscsabai 
nagyrendezvények ideje alatt szlovákok, a vadászturizmus esetén spanyolok, 
osztrákok, olaszok). 

 
Célcsoportok és véleményhordozók felé közvetítendő üzenetek: 

Célcsoport, 
véleményhordozó: Üzenet: Eléréshez használt 

marketingeszközök: 
Gyógyvendégek, 
gyógyturisták 
(egészségtudatos 60+ 
korosztály) 

Nyugalom és gyógyulás 

Hirdetések nyomtatott sajtóban, 
direkt megkeresések nyugdíjas 
szervezeteken keresztül, 
nyereményjátékok a 
Facebookon. 

Wellness vendégek I. 
(egészségtudatos 
középkorúak – 45 és 60 
éves kor között) 

Kultúra és felüdülés 

Facebook hirdetések, Google 
ads, térségi rádióhirdetések. 

Wellness vendégek II. 
(egészségtudatos fiatal 
felnőttek – 30 és 45 
éves kor között) 

Aktív pihenés a Körösök 
ölelésében 

Facebook hirdetések, Google 
ads, térségi rádióhirdetések, 

Strand vendégei nyáron: 
a családok Vizes élmények helyben 

helyi újsághirdetés, helyi 
Facebook oldalakra tartalom-
gyártás, helyi rádióhirdetés 

Baráti társaságok Vizes élmények helyben, 
(kiváló születésnapi helyszín) 

Facebook hirdetések, Google 
ads, térségi rádióhirdetések, 

Aktív turizmus résztvevői 
(kenu-, kerékpár- és 
gyalogtúrázók) 

Aktív pihenés a Körösök 
ölelésében 

Facebook tartalomgyártás, 
Facebook hirdetések, Google 
ads, Budapest metró 
mozgólépcső melletti plakátok 

Helyi sportolók (Békésen 
kajak-kenu és úszó 
szakosztály működik) 

Úszóedzések szép 
környezetben 

Facebook tartalomgyártás, direkt 
megkeresések, helyi újságcikkek 

Iskoláskorú gyermekek Úszásoktatás és vizes 
élmények helyben, szép 
környezetben 

Iskolák, kerékpáros- és vízi 
vándortáborok szervezőinek 
direkt bevonása, motiválása 
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Célcsoport, 
véleményhordozó: Üzenet: Eléréshez használt 

marketingeszközök: 
Hivatásturizmus 
(szálloda) 

Rendezvényhelyszín közvetlen 
átjárással a fürdőbe 

Piacvezető programszervezők 
direkt megkeresése 

Kulturális programok, 
rendezvények részt-
vevői (inkább szálloda) 

Kultúra és felüdülés 
Rendezvények weboldalán, 
rendezvénykiadványokban való 
megjelenés 

Vadászok (szálloda) Szállás közvetlen átjárással a 
fürdőbe 

Térségben működő vadász-
társaságok direkt megkeresése 

Partnerek és irodák 
(közvetítők) 

Komplex szolgáltatás-
csomagok kedvező áron 

direkt megkeresések 

Sajtó Széleskörű szolgáltatások, 
mindig aktuális hírek 

direkt megkeresések 

Szakmai szervezetek, 
helyi vállalkozók 

Együttműködés a helyi 
gazdaságért 

direkt megkeresések,  

 
 

5.2.3 Marketing kampányok 
 
A komplexumnak kampányszerűen érdemes a marketingtevékenységét folytatni, 
hiszen így költséghatékonyan lehet jól meghatározott célcsoportokat elérni. 
Időben ezt az alábbiak szerint érdemes tervezni: 

− építési tevékenység befejezéséhez közeledve, a nyitás előtti hónapok, 
− nyitást követő első teljesértékű szezont megelőző félév, 
− üzemeltetési időszakban november-decemberi időszakban, 
− május-júniusban nyári kampány, dinamikus árazással. 

 
Az értékesítés tárgya szerint a bevezető kampány célja a Békési Gyógyfürdő és 
Uszoda megismertetése, az arculati elemek, a szolgáltatási kör és az üzenet 
eljuttatása a lehető legszélesebb célcsoporti körhöz. Ezen kampány során az 
impulzusszerű üzenetközvetítésre van szükség, melynek leghatékonyabb csatornái a 
saját online felületek. Itt kiemelt szerepe van a professzionális vizuális tartalomnak, így 
erre kiemelt figyelmet kell fordítani. 
Ebben az időszakban lehet online nyereményjátékokat indítani, ahol elég sok 
(személyes) adatot és direkt elérhetőséget (pl. e-mail címet) össze lehet gyűjteni, ami 
alapja lehet egy direkt online értékesítésnek. Hibája a módszernek, hogy a valóban 
potenciális vendégek aránya alacsony az összes elért személyhez képest, ugyanakkor 
jól mérhető egy kampány hatékonysága. 
 
Az üzemeltetési időszak alatti kampányok célja kezdetben elsősorban az 
értékesítés, amit hatékonyan speciális csomagokkal lehet hatékonnyá tenni. Célszerű 
a csomagajánlatoknál a népszerű szolgáltatások mellé olyan nem túl népszerű, 
alacsony árú kiegészítő szolgáltatásokat ajándékba adni, amivel a vendégek 
komplexumban eltöltött idejét, esetlegesen a vendégéjszakák számát lehet növelni. A 
későbbiekben a kampányok nem csak az értékesítést, hanem az egyre magasabb 
átlagár elérését, tehát a minél profitábilisabb működést kell szolgálják. 
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Nagyon fontos, hogy lehetőség szerint minden vendégtől visszajelzést kapjon az 
üzemeltető, ezért célszerű minden vendégtől az e-mail címét elkérni a komplexumba 
való belépéskor és hozzájárulását kérni a direkt ajánlatok küldéséhez. Ez technikailag 
nem túl egyszerű, de igen hatékony értékesítési eszköz lehet. Az üzemeltető törekszik 
a magas színvonal biztosítására, ezért feltételezhető, hogy a vendégek túlnyomó 
része részben vagy teljesen elégedetten tér haza a komplexumból. Ha ez így van, 
akkor további vásárlásra ösztönözni őt kisebb erőforrásigénnyel jár, mint egy olyan 
tetszőleges személy, aki még nem járt itt. Tehát törekedni kell az e-mail címek 
összegyűjtésére és időről-időre egyrészt visszajelzések gyűjtse okán, másrészt 
értékesítési céllal meg kell keresni őket. Amennyiben visszajelzéseket gyűjtünk, 
fontos, hogy több csatornán adjunk ennek lehetőséget (pl. Google térképen 
visszajelzés küldése, papíron történő visszajelzés, online kérdőív, stb.), illetve a 
visszajelzések feldolgozásra is kerüljenek, és az eredményeknek megfelelően a 
komplexum folyamatai vagy szolgáltatásai formálódjanak. 
 
Online megjelenések 

A kommunikációhoz elengedhetetlen, már az építési szakaszban létrehozandó 
kommunikációs csatornák: 

• weboldal, mely webshopként is üzemel, azaz a szállás, a szolgáltatások 
lefoglalására és kifizetésére alkalmas, valamint promóciós termékeket is lehet 
vásárolni; 

• közösségi média felületek (Facebook, Instagram), amelyekre folyamatos 
tartalomgyártás szükséges; 

• Youtube videómegosztó, amelyre folyamatosan (legalább szezononként) kell 
videós tartalmat gyártani. 

 
Ezek a csatornák kell, hogy az online megjelenések alapját adják. Lehetőség szerint 
itt kell megjelenniük az arculati anyagoknak, az egyes kampányanyagoknak, a 
szezonális fotó- és videóanyagoknak és mindennek, ami saját gyártású vagy 
finanszírozású tartalom. 
A közösségi média és a Youtube felület egyfajta gyűjtemény kell legyen, azaz minden 
saját gyártású anyagnak feltöltve kell lennie (folyamatos frissítés), illetve minden 
érdemes médiamegjelenést is rögzíteni kell a csatornákon. Ezen csatornákat pedig a 
weboldalon jól láthatóan linkelni kell, és a weboldal használóját át kell vezetni ezen 
felületekre. Fontos, hogy a weboldal a Google keresőben megfelelő kulcsszavakra 
találatként jelenjen meg. 
Mindez azért szükséges, mert egyrészt visszakereshetőek az anyagok évek távlatából 
is, másrészt a kellően sok tartalom a felületek algoritmusa segítségével újabb 
megtekintéseket generál, amikből újabb vendégek lehetnek. 
 
A social média trendjei: 

• videó tartalmak szerepének növekedése; 
• növekvő fókusz a felhasználók által generált tartalomra; 
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• chatbotok még népszerűbbek lesznek; 
• az Instagram live-ot egyre többen fogják használni; 
• az influencer-marketing még a korábbinál is egyre inkább népszerűbbé válik; 
• a MÁRKA egyre fontosabbá válik. 

 
Mint fentebb is látható, célcsoportspecifikusan fontos az online térben való 
megjelenés, amelynek számtalan csatornája lehet: 

• Egyrészt a tematikus weboldalakon PR cikkeket érdemes elhelyezni. 
• Másrészt a közösségi médiában tartalomgyártásra kell megfelelő szolgáltatót 

keresni, aki ismeri és folyamatosan használja a komplexumot, így megbízható 
módon tudja megismertetni a komplexummal a célcsoportot, másrészt 
folyamatosan tud beszámolni a folyó rendezvényekről, az elérhető 
szolgáltatásokról, a strandon és a fürdőben történő dolgokról. A tartalomgyártó 
feladata, hogy a komplexum ismertségét növelje és egyfajta életérzést, „élmény-
érzést” közvetítsen. 

• Harmadrészt a Google keresőn fizetett hirdetésekkel a weboldal látogatottságát 
növelni kell. Ennek viszont csak és kizárólag akkor van hatása a vendégek 
számának növekedésére, ha a weboldal professzionális struktúrájú, igényes 
vizuálisan, könnyen használható mindenféle eszközön és „adja magát” a 
közvetlen vásárlási lehetőség (sallangmentes, gyors, egyszerű, biztonságos). 

 
Három alapvető Google Ads-típus van, és ezek mindegyikét szükséges használni: 

• Keresési hálózati kampányok – kulcsszavak megfelelő meghatározását követően 
a potenciális vásárlók számára a keresési lista elején általában szöveges 
formátumú hirdetések jelennek meg; 

• Display hálózati kampányok – a potenciális célcsoportok által használt 
weboldalakon vagy alkalmazásokon belül képi formátumú hirdetések jelennek 
meg; 

• Videókampányok – YouTube-tartalom előtt vagy közben videóhirdetések 
jelennek meg. 

 
Ezek igen hatékonyak, hiszen egészen pontosan lehet célozni pl. az érdeklődési kör 
alapján, illetve csak a kattintás után kell fizetni, tehát jó eséllyel a potenciális vásárlók 
elérése után merül föl csak költség. 
Ezen eszközöket leginkább kampányszerűen célszerű használni, egy-egy kiemelt 
értékesítési ajánlat promóciójára. 
 
A Facebookon való megjelenés alapvetően két vonalra bontható szét: 

• tartalomgyártás, mely folyamatos és melynek célja a „brand” megismertetése és 
az általános ismertség növelése; 

• események és kampányok promóciója, mely rövidebb időszakokat fed le és célja 
a közvetlen értékesítés. 
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Ez a két módszer ki kell egészítse egymást és egymásra kell hogy épüljön. Ennek 
költségei felmerülnek egyrészt tartalomgyártás költségén, másrészt a kész tartalom 
eljuttatása során, ami lényegében pontosan célzott online megjelenés vásárlása. 
Fontos a közösségi médiában a potenciális vásárló bevonása a tartalomgyártásba, a 
tartalom megosztásába. Ennek eszköze a bevonó hangnem, az érzelmeket kiváltó 
tartalom, a látványos és direkt képi világ. 
Egyre erősödő eszköz a hashtag, amely használata az algoritmusok fejlődésével 
együtt szinte végtelen lehetőségeket nyit meg, hiszen minden komolyabb platformon 
könnyen alkalmazható és jól célozhatunk vele, főként a weben kevésbé használt 
magyar nyelvvel. Használata magas szintű tudatosságot és nagy odafigyelést igényel, 
de egy új brandnél igen jó célzott eléréseket eredményez. 
 
Országonkénti célzással elsősorban a Kárpát medence magyarlakta területeit kell 
megcélozni, de a vadász- és egészségturizmus szempontjából fontos terület Románia 
és Németország, valamint Olaszország és Ausztria is. 
Az online marketing lehetővé teszi azt, hogy érdeklődési terület alapján célozzunk, így 
a területi illetőség másodlagos kérdés, ennél fontosabb az, hogy mi a kommunikáció 
nyelve. Mivel a komplexum elsősorban magyar vendégekre számít, ezért magyar 
nyelvű marketing lesz a legjellemzőbb.  
 
A klasszikus média megjelenések relevanciája egyre csökken, hiszen nem lehet 
pontosan célozni a célcsoportra és visszajelzéseket begyűjteni, eredményeket mérni 
pedig szinte lehetetlen.  
Ennek ellenére szakmai folyóiratokban, kiadványokban való megjelenés szükséges és 
elvárt, leginkább az iparági partnerek részéről, illetve imázsépítés céljából. 
Országos TV hirdetések, vagy műsorokban való szereplések költsége igen magas, 
míg hasznosságuk igen alacsony. Ennek megfelelően legfeljebb a közmédia tematikus 
műsoraiban való megjelenés lehet érdekes a komplexum számára. Ehhez a 
kapcsolatot folyamatosan tartani kell a helyi tartalomgyártókkal, azaz a Békéscsabai 
Médiacentrum Kft-vel. 
 
Nyomtatott médiamegjelenések kizárólag a helyi lapokban képzelhetőek el, hiszen 
ezeknek az olvasottsága magas és ezen lapok alapvetően a helyi hírekről való 
beszámolást célozzák. Használatuk azért jó, mert aránylag olcsón lehet jól 
meghatározható nagyságú célcsoporthoz eljutni. Elsősorban a Békési Újság az, amely 
legfontosabb ilyen felület, hiszen Békésen és a közvetlen közelében lévő 
kistelepülésen is megjelenik, díjmentes és minden postaládába eljut. Olvasottsága 
igen magas. Ezen felül a környező nagyobb települések helyi lapjaiban is szükséges 
hirdetni, elsősorban PR cikkekkel. Itt a minőségi strand és a hiánypótló szolgáltatások 
azok, amelyek bevonzhatnak vendégeket. 
 
Rádiós hirdetések tekintetében a térségben népszerű, magas hallgatottságú rádiókat 
kell használni üzenet eljuttatása céljából. Nem túl olcsó, de hatékony eszköz, ha 
kellően hosszú kampányokat veszünk igénybe. Ennek segítségével jellemzően az 
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egész nap autóban ülő, vagy a szolgáltató szektorban dolgozó 30-50 éves korosztályt 
lehet megcélozni – akár a legaktuálisabb hírekkel. 
 
Print kampányok 
A nyomtatott kiadványoknak még mindig jelentős szerepük van, de ez a sajtóból 
áttevődött a helyben elérhető szórólapokra, brosssúrákra, kiadványokra.  
Ilyen kiadványok elkészítse szükséges, ezeket évente újra kell tervezni és gyártani, a 
megjelenést, a tartalmat és esetlegesen a formátumot aktualizálni kell. 
A nyomtatott anyagokat elsősorban a térségi Tourinform irodákban kell elhelyezni, de 
a helyi TDM szervezet tagjainál, partnereinél is helyük van ezeknek. Kifejezetten 
fontos, hogy azokon a pontokon, ahol Békésen vagy a környező településeken 
megfordulnak olyan személyek, akik potenciális vendégek, hozzájussanak ezekhez. 
Ilyen például a szálláshelyek, kulturális helyszínek, vízi- és kerékpáros turisztikai 
bázisok, stb. 
A kiadványnak elsősorban figyelemfelkeltőnek kell lennie, át kell vezesse az olvasót 
vagy az online felületekre, vagy telefonos kapcsolatfelvételt kell hogy generáljon.  
 

5.2.4 PR 
 
Annak érdekében, hogy a komplexum bevezetése és üzemeltetése sikeres és 
hatékony legyen, egy tapasztalt szakember teljes munkaidőben kell foglalkozzon a 
PR-ral és a marketinggel. Bár ez folyamatos költséget jelent, de enélkül nem lehet 
megfelelő vendégszámot bevonzani és a kihasználtságot maximalizálni. 
 
A PR szakember feladatai 

A PR-szakember igen komplex feladatot lát el, mely az alábbi részekből tevődik össze: 
• Szakmai irányítással kapcsolatos feladatok: kommunikációs tervek és 

költségvetések készítése, aktualizálása, szakmai kommunikáció irányítása és 
kommunikációs hálózatok kiépítése, folyamatos kapcsolattartás a város 
vezetőivel, a komplexum és a városi kommunikáció összehangolására vonatkozó 
javaslatok megtétele, a komplexum bevonása a települési rendezvényekbe. 
Információgyűjtés, monitoring; 

• Belső PR-ral kapcsolatos feladatok: munkavállalók számára információs 
anyagok készítése, kommunikációs szempontból való felkészítésük, belső 
tájékoztatási rendszer kidolgozás, működtetés; 

• PR akciókkal, rendezvényekkel kapcsolatos feladatok: nyílt napok szervezése, 
települési nagyrendezvényen való megjelenés megszervezése, egyéni 
rendezvények szervezése, study tourok rendezvényszervezőknek, a dél-alföldi, 
valamint Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyei cégek HR-igazgatóinak 
és sportvezetőknek. Egészségpénztárakkal és celebritásokkal való 
együttműködés (pl. sport/természetgyógyászati, művész/zenész-vonal, üzleti 
életből); 
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• Produkciós feladatok: az elektronikus médiumokhoz (rádió, TV, online felületek) 
kapcsolódó anyagok megrendelése, ellenőrzése, közzététele. Online 
tartalomgyártás felügyelete, tartalomgyártó irányítása. Hazai és külföldi 
orvostudományi, ill. természetgyógyászati hírekre kapcsolódás + híranyag 
kiküldése szakembereknek. koprodukciós együttműködések média + egyéb 
cégekkel (pl. biokozmetikum céggel vagy sportszer-gyártókkal stb. közös 
kampány); 

• Sajtómunkával kapcsolatos feladatok: helyi és szakmai médiumokkal való 
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, promóciós anyagok eljuttatása a sajtó 
munkatársainak. Sajtófigyelés és -elemzés, sajtótájékoztatók, riportok, 
publikációk, interjúk, fórumok, sajtóesemények szervezése, sajtóközlemények és 
hírlevelek szerkesztése és készítése, egészséggel foglalkozó bulvársajtóban 
pozitív híranyagok erősítése, a sajtóanyagok archiválása; 

• Nyomtatott anyagokkal kapcsolatos feladatok: kiadványok terveztetése 
kiviteleztetése, szövegírás, kiadványok eljuttatása a partneri hálózati tagokhoz, 
további kiadványigények monitoringja. 
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Piacra bevezető üzleti marketingtevékenységek a tervezett időzítéssel és költségekkel: 

Feladat/eszköz 
  Nyitás előtti hónapok 

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 
Arculat kialakítása (kisarculat + 
website/online + kreatív anyagok: 
brosúra, szórólap-tervezés) 

          

PR image cikkek megjelenése (PR 
Ügynökség szövegírás, 
szerkesztőségi kapcsolattartás és 
helyfoglalás) 

              

Citylight és óriásplakát                   

TV/Rádiós PR interjúk (M1 Itthon 
vagy!, TV2 Mokka, Poggyász, Duna 
TV - Hazajáró, Echo TV - 
Élményturista) 

                 
 

Image hirdetések megjelenítése helyi 
és megyei médiában, TDM 
kiadványok 

                  

Utazási irodák katalógus 
megjelenések (belföld és külföld), 
sales support 

                  

Print hirdetés ajánlatokkal: sajtó és 
egyéb kiadványok az együttműködő 
partnereknél, utazási irodákban, 
Tourinform, TDM iroda 

                  

Elektronikus sajtó/online – hirdetések, 
rovatszponzoráció (női magazinok 
HU, DE, IT, RO site-jai, programsite-
ok) 

                  

Direct Response online (pl. Google 
AdWords)               

Social Media (FB-profil+postterv, 
twitterm youtube stb.)               

Nyitórendezvény (szakma és sajtó)                     

Tervezett költségek: 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 7.500.000 7.500.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 25.000.000  

Összesen: 105.000.000 Ft  
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5.2.5 Árképzés 
 
A tervezett árképzés általános bemutatása 

Az árképzés során törekedni kell az egyszerű, áttekinthető árazásra és arra, hogy a 
kedvezmények rendszere is áttekinthető legyen, és az árazási politikához igazodjon. 
Árazás során a jelenlegi árazásból kell kiindulni, hiszen az már ismert a vendégek 
széles köre előtt, a piachoz van igazítva és figyelembe veszi a versenytársak árazását. 
 
Kedvezményes árak alkalmazása 

Különböző kedvezmények az alábbi célcsoportokra / értékesítési csatornákra 
vonatkozóan került betervezésre: 

− Korhoz kötött kedvezmények: diák és nyugdíjas kedvezmények biztosítása 
szükséges. Ezeket az alapszolgáltatásokból kell csak biztosítani, a magasabb 
szintű szolgáltatásoknál nem. 

− Ugyancsak kedvezményes, de korlátozott (kizárólag gyógyászat) belépési 
jogosultságot biztosít majd a gyógyászati vendégek belépője. 

− Későbbi szerződés keretében kedvezményes jegyár biztosítása megoldható 
Békés egyéb szálláshelyein megszállóknak, illetve az 5-10 alkalmas bérletek a 
településen szállást foglaló vendégek többszöri fürdőlátogatását ösztönzik.) 

− Csoportos kedvezmények: (nagy)családos kedvezmények, csoportok számára 
létszám után járó kedvezmények biztosítása szükséges, de kizárólag a 
belépőből. 

− Békés Kártya kedvezmény: a 2011. óta élő, a Kulturális Központ által működtetett 
helyi kedvezmény kártya, melynek célja a helyi gazdaság promóciója és 
erősítése. Bár a kártyát bárki megvásárolhatja, de jellemzően békési lakosok, 
vagy Békésen dolgozó polgárok használják. Ebből kiindulva a 
fürdőszolgáltatások árából szükséges kedvezményt adni. 

− Szezonális kedvezmények: direkt vagy kampányszerű értékesítéseknél célszerű 
szezonális kedvezményeket adni, amelyek nem árkedvezményben testesülnek 
meg, hanem többlet szolgáltatás biztosításában. 

− Bérletek: a rendszeresen visszatérő vendégeknek több féle bérlet lehetőséget 
biztosítani kell, amellyel kedvezményes áron tudják a szolgáltatásokat igénybe 
venni. Az ide látogató turisták esetében a tartózkodási idő hosszabbításának 
egyik eszköze lehet. 

− Napszaki kedvezmény: kora reggeli és zárás előtti időpontokban kedvezményes 
belépőjegyet kell biztosítani (ld. esti úszójegy). 

 
A fürdőszolgáltatások tervezett árai: 

Jegytípus Ár 

Felnőtt - helyi 1 620 Ft 
Felnőtt - vidéki 1 800 Ft 
Diák/nyugdíjas - helyi 1 305 Ft 
Diák/nyugdíjas - vidéki 1 450 Ft 
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Családi (2f + 2 gy) 5 000 Ft 
Gyermek (óvodás) 750 Ft 
Uszoda - felnőtt 1 200 Ft 
Uszoda - diák és nyugdíjas 900 Ft 
Esti úszó 900 Ft 
Éjszakai fürdőzés 2 500 Ft 
Felnőtt (5 alkalmas) 7 000 Ft 
Felnőtt (10 alkalmas) 13 500 Ft 
Diák/nyugdíjas (5 alkalmas) 5 000 Ft 
Diák/nyugdíjas (10 alkalmas) 10 000 Ft 

 
A szálloda vendégei a fürdő szolgáltatásait, a szaunával együtt igénybe vehetik, a 
szobaár tartalmazza ezeket, nekik csak a személyes szolgáltatásokért (pl. masszázs, 
vagy egyéb kezelések) kell fizetniük.  
 
Javaslat a szállodai szolgáltatások áraira: 
Szobaárak: a főszezonban 24.900 Ft, míg az elő- és utószezonban ~21.000 Ft lesz, 
ez 22.000 Ft-ot meghaladó átlagárat jelent. 
 
A vendéglátás árait az alábbi táblázat ismerteti: 

Megnevezés Bruttó Ft/fő 

Reggeli 1 800 

Ital 800 

Félpanzió (csak vacsora) 2 900 

Á la carte 4 500 

Minibár 400 

Rendezvény (átlagos költés) 7 000 

 
A strandétteremben 1000 Ft/fő átlagos költés realizálódik, várhatóan a fürdőbe 
látogatók 50%-a veszi igénybe (a pénzügyi terv is ezzel kalkulál). 
A szálloda két masszázshelyiségében egy félórás masszázs 3.000 Ft-ba kerül. 
Fontos a dinamikus árképzés, tehát az „early bird” kap kedvezményt, aki később 
foglal, az magasabb árat fizet. Ez a módszer nyilván a frekventáltabb időszakokban 
működik, amikor a szobák többsége már le van foglalva. 
 
 

5.2.6 Értékesítés/eladásösztönzés (sales promotion) 
 
Az értékesítés-ösztönzés használatát magas hatékonysága miatt kiemelten kezeljük: 
kombinálja a reklám és a személyes eladás előnyeit, hatékonysága magas, feltűnést 
kelt, különösebb kötöttségek nélkül, bármikor alkalmazható. A leghatékonyabb akkor, 
ha reklámozással együtt használják. 
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Személyes eladás (personal selling) 

Az eladó és a vevő közötti személyes kapcsolat során, amikor személyesen vagy 
telefonon keresztül valósul meg az értékesítés, az eladás igen hatékonyan mehet 
végbe. Azonnali eredményt érhetünk el, a kétirányú kommunikáció során az eladó 
azonnal tud reagálni a vevő kérdéseire, kifogásaira, külön kívánságait azonnal tudja 
kezelni (elutasítani, vagy a teljesítésre megoldásokat javasolni). A legfontosabb 
szervezeti vevők esetében használandó, pl. utazási irodák, partnerszállodák, 
nagyvállalatok, Tourinform irodák.  
 
Az eladásösztönzést az alábbi területeken szükséges végezni: 

• A vendég (a potenciális turista vagy vevő szervezetek) irányába; 
• Utazási irodák személyzete (értékesítők) irányába; 
• Az értékesítő személyzet irányába. 

 
A FŐBB ÉRTÉKESÍTÉS-ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK AZ ALÁBBIAK. 
A vendég (a potenciális turista vagy vevő szervezetek) irányába: 

• kedvezményes kuponok egyes szolgáltatásokra; 
• bizonyos szolgáltatáscsomagokhoz díjmentes pluszszolgáltatások nyújtása; 
• gyerekek számára ingyenes belépő biztosítása; 
• ajándék promóciós termék (pl. úszógumi, strandlabda, törölköző, napernyő). 

 
Utazási irodák személyzete (értékesítők) irányába: 

• eladási jutalék mennyiséghez kötve; 
• állandó kapcsolattartás és segítségnyújtás; 
• nyílt nap az értékesítők részére; 
• eladást segítő prospektusok, kiadványok, árkatalógus átadása. 

 
Az értékesítő személyzet ösztönzése (saját munkavállalók): 
Az értékesítési helyeken dolgozó munkatársak ösztönzése kiemelten fontos, mivel a 
vásárlások jelentős része náluk történik, és a vendégnek olyan többlet- vagy kiegészítő 
szolgáltatásokat is tudnak értékesíteni, amit ő eredetileg nem tervezett megvásárolni. 
Ilyenek lehetnek: 

• eladási jutalék forgalomhoz kötve; 
• értékesítési módszerek képzés tartása; 
• belső értékesítési verseny meghirdetése. 
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5.2.7 Értékesítési csatornák 
 
Az értékesítés főbb csatornái az alábbiak: 
 
Közvetlen értékesítés:  
A vendéggel vagy a potenciális vendéggel közvetlenül állunk kapcsolatban, ennek 
előnyei: 

• személyes ismereteik vannak a vendégekről, potenciális vendégekről – 
személyre szabott ajánlatokat tudnak adni; 

• bizalmi viszonyban állnak a vendégekkel, potenciális vendégekkel – hiteles 
ajánlást tudnak adni. 

 
Ezen célcsoporttal többféleképpen alakulhatott ki a meglévő kapcsolat, annak 
megfelelően többféle módszert és a csatornát kell alkalmazni: 

• online térből beérkező érdeklődők, nyereményjátékon vagy vásárolt adatokból 
érkező személyek: e-mailen keresztül történő megkeresés, telefonon történő 
megkeresés kedvezményes ajánlatokkal; 

• korábbi vendégek: e-mailen keresztül történő megkeresés, telefonon történő 
megkeresés kedvezményes ajánlatokkal; 

• békési, vagy Békés környéki sportszervezeteket, civil közösségek: telefonon 
keresztül történő megkeresés egyedi ajánlatokkal; 

• a komplexumban lévő vendégek: személyes értékesítés többlet- vagy kiegészítő 
szolgáltatásokra. 

 
 
Közvetett értékesítés: 
Előnyök: speciális célcsoportok nagy számban érhetőek el közvetítőkön keresztül 
Hátrányok: nem személyre szabott ajánlatok, a vendég aránylag nagy mennyiségben 
kap hasonló ajánlatokat.  
 
Fajtái: 

• szakmai közvetítőkön keresztül 
A közvetítők a szektorban járatos a fogyasztói szokásokat ismerő, erre szakosodott 
szervezetek kell legyenek, hiszen ennek a legnagyobb a hatékonysága. A költségek 
felmerülése teljesítésarányosan történik, tehát forgalomfüggő. 
 

• automatizált módszerekkel 
Az online térben számtalan lehetőség van az automatizált értékesítésre, ahol a 
közvetítő az online platform. Előnye, hogy a legolcsóbb megoldás, csak az eladások 
után kell fizetni, nagyon jól célozható a célcsoport és nagyszámú potenciális ügyfélhez 
eljut. A vásárlást professzionális weboldallal kell segíteni. 
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6. Pénzügyi elemzés 
 

6.1 A pénzügyi elemzés módszertana 

 
A projekt gazdasági elemzését megelőzően lefektettük azokat a kiinduló 
feltételezéseket, melyek alapján a várható bevételek, költségek, az eredmény és a 
projekt pénzügyi teljesítménymutatói meghatározásra kerültek: 

• A tanulmány csak az új fejlesztés gazdaságosságát vizsgálja a fejlesztési 
különbözet módszerével. Meghatároztuk a jelenleg működő létesítmény várható 
pénzáramát a fejlesztések megvalósulása nélkül, valamint a fejlesztés 
megvalósulása után. Kalkuláltunk az új szolgáltatások (élményfürdő, szauna, 
masszázs, strandétterem, szálloda) által generált pluszbevételekkel, a 
gyógyászattal azonban nem, tekintettel arra, hogy e téren csak a 
medenceburkolatok felújítása képezi a projekt részét, ami sem a gyógyvendégek 
számában, sem a bevételekben nem fog lényegi változást okozni. A két pénzáram 
különbözeteként határoztuk meg a projekt pénzáramait, jövedelmezőségét és 
mutatószámait. 

• A pénzügyi elemzésünk során 15 évre végeztük el a kalkulációkat. 
• Nettó árakon kalkuláltunk, mert a Pályázó alanya az ÁFÁ-nak. 
• A várható vendégszámot a kapacitásadatokból kiindulva, a tevékenységre 

jellemző kihasználtsági adatokkal és tapasztalati számokkal indexálva kalkuláltuk. 
• A becsült vendégszámon, valamint az alkalmazandó árakon keresztül jutottunk el 

a projekt bevételeihez. 
• A működési költségek tekintetében elsősorban a forgalmi költséges eljárással 

készíthető eredmény-kimutatásban szereplő kategóriákból indultunk ki, de ezeken 
keresztül az EU iránymutatásokban meghatározott  

o üzemeltetési költségeket, 
o karbantartási / fenntartási költségeket, 
o valamint a későbbi évekre vonatkozó pótlási / felújítási költségeket 

vizsgáljuk. 
• A projekt keretében a Pályázó által aktivált beruházás valósul meg. 
• A működési költségeket a saját, működő és más hasonló létesítmények 

tapasztalati költségadataira alapoztuk, bevételekre vetített költségaránnyal 
határoztuk meg. Az elemzésben a projekt megvalósulása után „teljes” állapotot 
jeleztük előre mind a költségek, mind a bevételek esetében. 

• A projekt pénzügyi mutatóit a pályázati útmutató alapján kalkuláltuk. 
Meghatároztuk a teljes pénzáram elemeit és a projekt nélküli pénzáramot is, majd 
a különbözeti módszerrel számoltuk a mutatókat. A projekt pénzügyi mutatóit a 
bevételi és kiadási pénzáramokon keresztül vizsgáljuk.  
 
A kapott pénzáramot az alábbiak szerint vizsgáljuk: 
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o nettó pénzáram és kumulált nettó pénzáram, 
o nettó jelenérték, 
o belső megtérülési ráta, 
o maximális támogatási összeg. 

• A projekt működésének első teljes évében (2025.) 360 napos nyitva tartással 
kalkuláltunk 

• Diszkontráta: az alkalmazandó nominál pénzügyi diszkontrátát a Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda által közzétett aktuális, nominál referencia- és diszkontkamatláb 
meghatározása alapján vettük figyelembe (http://tvi.kormany.hu/referencia-rata).  
 

Alkalmazás 
kezdete 

Referencia 
alapkamatláb (%) 

Diszkont 
kamatláb (%) 

2022.04.01. 4,66 5,66 

 
• Infláció: Az elemzés során alkalmazott inflációs index a Magyar Nemzeti Bank 

által közzétett inflációra vonatkozó középtávú céllal megegyező index 
(https://www.mnb.hu/). 
https://www.mnb.hu/monetaris-politika/a-monetaris-
tanacs/kozlemenyek/2005/kozlemeny-a-kozeptavu-inflacios-cel-kituzeserol 
Közlemény a középtávú inflációs cél kitűzéséről 

 
A kormány és az MNB a 2007-től kezdődő időszakra középtávú inflációs célt tűz ki, 
melyet a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztóiár-index 3%-os 
mértékében határoz meg. 
 
 

6.2 A projekt nélküli eset bemutatása 

 
A Békési Uszodát és Gyógyfürdőt az önkormányzati tulajdonban lévő Békési 
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő üzemelteti. Saját bevételei mellett az 
üzemeltetési és karbantartási költségek fedezésére önkormányzati támogatásra is 
rászorul a létesítmény. 
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő több intézményt üzemeltet, melyek 
működése, üzemeltetése és költségei elkülönülnek egymástól. A projekt 
szempontjából releváns az Uszoda, melynek adatait vizsgáljuk a projekt nélküli eset 
bemutatásakor. (A Rendelőintézet és a Gyógyfürdő jövőbeni működését nem 
befolyásolja a projekt, így azok bevételi és kiadási pénzáramait nem tekintjük 
relevánsnak a vizsgálatunk során.) 
A projekt célja a meglévő fürdő olyan irányú fejlesztése, mely költséghatékonyabb és 
magasabb bevételt termelő, önfenntartó létesítményt eredményez. 
Az Uszoda elmúlt (COVID nélküli) évek működési sarokszámait az alábbi táblázatban 
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foglaljuk össze, mely alapján a projekt nélküli előrejelzésünket készítettük: 
 

Bevételek összesen 2018. 2019. 

Uszoda saját bevétel 55 074 117 64 180 354 

Uszoda kapott támogatás 41 054 522 32 759 971 

Uszoda összesen 96 128 639 96 940 325 

Uszoda rezsi 31 035 071 29 219 425 

Uszoda anyag + szolg. 15 814 340 19 037 934 

Uszoda karbantartás 1 831 951 2 345 860 

Uszoda pótlás 7 893 326 5 427 138 

Uszoda kiadások összesen 92 835 778 96 000 310 

 
A fenti számokból látható, hogy a mindennapi működéshez jelentős önkormányzati 
támogatásra van szüksége az Uszodának a kiadásai fedezéséhez. 
Az Önkormányzat tehát minden évben jelentős mértékű (30-40 M Ft összegű) 
támogatást ad a Fürdő fenntartására a zavartalan üzemeltetés fenntartása érdekében. 
Fejlesztés nélkül ez a működési modell élne tovább. 
 
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a 2019-es vendégszámokat és azokat felhasználva 
2021-es árakon történő bevételi előrejelzésünket. 
 

Megnevezés 2021-es árak Ft 2019-es vendégszám (fő) 
Fürdőgyógyászat 250 31905 
Bérlettel (kb.) 825 34842 
felnőtt 1450 9586 
diák/nyugdíjas 1150 7407 
gyermek 600 2371 
kísérő 400 1045 
esti úszó 680 604 
éjszakai 680 8233 
Vendégszám  95 993 
Bevétel (kalkulált, Ft)  66 988 410 

 
 
A vizsgálat időszakra a bérek, költségek és bevételek (kivéve fürdőgyógyászat) 3%-
os éves növekedésével számoltunk, valamint az elmúlt évek vendégforgalmi adatainak 
átlagával (96.000 fő/év). Ennek várható bevételeit és költségeit az alábbiakban 
ismertetjük: 
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Bevételek összesen (e Ft) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Uszoda saját bevétel 68 759 70 554 72 430 74 363 76 354 78 405 80 517 82 693 84 933 87 241 89 619 92 067 94 589 97 187 99 862 102 618 105 457 108 381 

Uszoda kapott támogatás 32 580 32 891 32 098 32 743 32 638 32 886 32 929 33 047 33 097 33 150 33 169 33 170 33 143 33 092 33 013 32 907 32 770 32 601 

Uszoda összesen 101 339 103 445 104 529 107 106 108 992 111 291 113 446 115 739 118 030 120 391 122 787 125 237 127 732 130 279 132 876 135 525 138 226 140 982 

  
                  

Kiadások összesen (e Ft) 2022                  

Uszoda bér + járulék 41 232 42 248 42 771 43 785 44 576 45 506 46 392 47 328 48 266 49 231 50 211 51 212 52 233 53 274 54 336 55 419 56 524 57 651 

Uszoda rezsi 31 961 32 440 32 686 33 540 34 107 34 838 35 506 36 227 36 943 37 683 38 432 39 199 39 980 40 777 41 590 42 419 43 265 44 127 

Uszoda anyag + szolg. 19 054 19 622 19 915 20 362 20 743 21 169 21 585 22 018 22 455 22 904 23 360 23 826 24 301 24 785 25 279 25 783 26 297 26 821 

Uszoda karbantartás 2 301 2 378 2 417 2 470 2 517 2 568 2 619 2 671 2 724 2 779 2 834 2 890 2 948 3 007 3 067 3 128 3 190 3 254 

Uszoda pótlás 6 792 6 757 6 739 6 950 7 050 7 210 7 344 7 495 7 642 7 795 7 950 8 109 8 271 8 435 8 604 8 775 8 950 9 128 

Uszoda kiad összesen 101 339 103 445 104 529 107 106 108 992 111 291 113 446 115 739 118 030 120 391 122 787 125 237 127 732 130 279 132 876 135 525 138 226 140 982 

                    

Többlet / Hiány - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Az önkormányzati támogatást zéró cash többlettel kalkuláltuk, vagyis pont annyit ad az Önkormányzat, ami a költségeket fedezi. A 
táblázat adataiból jól látható a növekvő finanszírozási igény évi 32-33 M Ft körüli értékkel. 
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6.3 A fejlesztés költségeinek bemutatása 

 
A projekt beruházási költségigényét az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 

A fejlesztés költségei 2022. 2023. 2024. Összes költség 

1. Előkészítés összesen 120 000 000 26 655 369 - 146 655 369 

1.1. Megvalósíthatósági tanulmány készítése 12 000 000 - - 12 000 000 

1.2. Egyéb szükséges tanulmányok, szakvélemények     - 

1.3. Műszaki tervek 105 000 000 - - 105 000 000 

1.4. Projektmenedzsment 3 000 000 26 655 369 - 29 655 369 

2. Beruházások - 2 369 819 414 2 747 248 774 5 117 068 188 

2.1. Ingatlanvásárlás  - - - 

2.2. Építés-felújítás - 2 369 819 414 2 330 748 774 4 700 568 188 

2.3. Eszközbeszerzés - - 416 500 000 416 500 000 

3. Szolgáltatások összesen - 107 002 841 107 002 841 214 005 682 

3.1. Műszaki ellenőr - 23 502 841 23 502 841 47 005 682 

3.2. Projektmenedzsment - 25 000 000 25 000 000 50 000 000 

3.3. Marketing és kötelező nyilvánosság - 52 500 000 52 500 000 105 000 000 

3.4. Jogi szolgáltatás  - 6 000 000 6 000 000 12 000 000 

3.5. Egyéb szolgáltatás    - 

4. Személyi jellegű kifizetések - - - - 

4.1. Projektmenedzsment (bérköltség + bérjárulék)    - 

4.2. Egyéb    - 

5. Összes elszámolható költség 120 000 000 2 503 477 624 2 854 251 615 5 477 729 239 

6. Nem elszámolható költségek    - 

7. Projekt összes költsége 120 000 000 2 503 477 624 2 854 251 615 5 477 729 239 

 
A projekt ÁFA nélküli költsége 5,477 milliárd Ft, melynek minden fenti tétele 
elszámolható a pályázat keretében. 
 

6.4 A működés költségei 

 
A szálloda és a fürdő működési költségeinek meghatározásakor a korábbi adatokat, 
valamint a hasonló szolgáltatási struktúrával és színvonallal rendelkező létesítmények 
adatait, üzemeltetői tapasztalatait vettük figyelembe kiindulási pontként. A költségek 
várható alakulását tapasztalati adatokból kiindulva, prognosztizált költséghányadok 
alkalmazásával vetítettük előre, a bérköltségek tekintetében 58 fő dolgozót, 317 e Ft-
os átlagbéren foglalkoztatva (ebből 45 fő új, és további 5 diák/hó idénymunkás) 17%-
os járulékkal, cafeteria és egyéb juttatásokkal számoltunk és +2% infláció feletti 
béremelést alkalmaztunk. Új szolgáltatásokat nyújtó beruházás lévén feltételeztük, 
hogy a bevezetés éveiben bizonyos költségek intenzívebben (pl. marketing), míg 
mások (pl. karbantartás) kisebb arányban jelentkeznek, ezért változó költséghányadot 
alkalmaztunk. A módszer ugyanakkor maga után vonja, hogy a költségek alakulása a 
bevételektől függ, annak változásával párhuzamosan alakul. Mivel a volumen 
fokozatos növekedése a költségek esetében is növekedést von maga után, így a 
költségek stabilizálódása mindössze akkor várható, amikor a vendégszám 
növekedése a kereslet előzetes becslése alapján megáll. 
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A működési költségek alakulását az alábbi táblázatban és diagramon szemléltetjük: 

Évek  

 Inputadatok a bevétel  
%-ában 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 

 1-2. évben   3. évtől  

 Felosztható költségek       298 796 314 034 329 646 346 044 362 717 380 190 398 503 

 Szálloda és fürdő      160 100 168 509 177 116 186 182 195 179 204 618 214 521 

 1.1. Bér és bér jellegű kifizetések      145 620 152 901 160 297 168 062 176 216 184 777 193 767 

 1.2. Üzemelési eszközök   4,0% 4,0% 9 193 9 910 10 679 11 505 12 040 12 598 13 178 

 1.3. Egyéb költség   2,3% 2,3% 5 286 5 698 6 140 6 615 6 923 7 244 7 577 

 Vendéglátás ráfordításai  
  

138 696 145 525 152 530 159 862 167 538 175 572 183 981 

 2.1. F&B ELÁBÉ  25,0% 25,0% 42 320 44 347 46 458 48 656 50 944 53 325 55 803 

 2.2. Bér és bér jellegű kifizetések  
  

87 912 92 308 96 780 101 475 106 405 111 582 117 017 

 2.3. Üzemelési eszközök   3,0% 3,0% 5 078 5 322 5 575 5 839 6 113 6 399 6 696 

 2.4. Egyéb költség   2,0% 2,0% 3 386 3 548 3 717 3 892 4 076 4 266 4 464 

 Fel nem osztható költségek  
  

181 863 192 689 192 591 203 947 213 727 223 930 234 573 

 1. Igazgatás*  1,0% 1,0% 46 743 49 144 51 622 54 227 56 878 59 660 62 577 

 2. Műszak, energia, anyag**  8,0% 8,0% 40 791 43 335 46 031 48 888 51 216 53 639 56 162 

 3. Marketing 7,0% 5,0% 35 692 37 918 28 769 30 555 32 010 33 525 35 101 

 4. Fenntartás, karbantartás  3,0% 3,0% 15 297 16 250 17 261 18 333 19 206 20 115 21 061 

 5. Biztosítás  2,0% 2,0% 10 198 10 834 11 508 12 222 12 804 13 410 14 040 

 6. Turizmusfejlesztési hozz.  4,0% 4,0% 20 395 21 667 23 015 24 444 25 608 26 820 28 081 

 7. Egyéb  2,5% 2,5% 12 747 13 542 14 385 15 278 16 005 16 762 17 551 

 Ráfordítások összesen      480 659 506 723 522 236 549 991 576 444 604 120 633 076 

 

Évek  2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 

 Felosztható költségek   416 281 434 894 454 385 474 794 496 166 518 547 541 987 566 535 

 Szálloda és fürdő  224 583 235 135 246 202 257 809 269 983 282 751 296 144 310 191 

 1.1. Bér és bér jellegű kifizetések  203 205 213 116 223 522 234 449 245 922 257 969 270 618 283 899 

 1.2. Üzemelési eszközök   13 573 13 980 14 400 14 832 15 277 15 735 16 207 16 693 

 1.3. Egyéb költség   7 805 8 039 8 280 8 528 8 784 9 048 9 319 9 599 

 Vendéglátás ráfordításai  191 698 199 759 208 183 216 985 226 183 235 796 245 843 256 344 

 2.1. F&B ELÁBÉ  57 477 59 202 60 978 62 807 64 691 66 632 68 631 70 690 

 2.2. Bér és bér jellegű kifizetések  122 725 128 717 135 009 141 616 148 553 155 837 163 486 171 516 

 2.3. Üzemelési eszközök   6 897 7 104 7 317 7 537 7 763 7 996 8 236 8 483 

 2.4. Egyéb költség   4 598 4 736 4 878 5 025 5 175 5 331 5 490 5 655 

 Fel nem osztható költségek  242 676 251 077 259 787 268 819 278 185 287 898 297 972 308 422 

 1. Igazgatás*  65 520 68 606 71 842 75 236 78 794 82 526 86 439 90 543 

 2. Műszak, energia, anyag**  57 847 59 582 61 370 63 211 65 107 67 060 69 072 71 144 

 3. Marketing 36 154 37 239 38 356 39 507 40 692 41 913 43 170 44 465 

 4. Fenntartás, karbantartás  21 693 22 343 23 014 23 704 24 415 25 148 25 902 26 679 

 5. Biztosítás  14 462 14 896 15 342 15 803 16 277 16 765 17 268 17 786 

 6. Turizmusfejlesztési hozz.  28 923 29 791 30 685 31 605 32 554 33 530 34 536 35 572 

 7. Egyéb  18 077 18 619 19 178 19 753 20 346 20 956 21 585 22 233 

 Ráfordítások összesen  658 957 685 971 714 172 743 613 774 350 806 445 839 959 874 957 

 

6.5 Fenntartási és karbantartási költségek 

A fent bemutatott költségek egyik jelentős tétele a létesítmények állagmegóvását 
szolgáló kiadások mértéke, mely az árbevétel 3%-a, évi 16-26 M Ft. 
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Költségek és eredmények 

A szálloda és fürdő teljes üzemelési költsége karbantartási, fenntartási és pótlási 
költségekkel együtt 480 M Ft-ról indul, mely ~380 M Ft-tal haladja meg a projekt nélküli 
esetet. Ez a szám a vizsgált időszak végére 889 M Ft, a különbözet pedig 726 M Ft-ra 
nő a fejlesztés megvalósulása nélküli verzióhoz képest, mely az infláció és az azt 
meghaladó béremelkedésnek köszönhető. 
 
 

6.6 A maradványérték meghatározása 

Maradványérték meghatározása nem releváns, mert a vizsgált időszak végén nem 
kerül értékesítésre az építmény. 
 
 

6.7 Pótlási költségek 

A pótlási költségek maghatározása kapcsán két eszközcsoportot vettünk figyelembe. 
Egyrészt a meglévő létesítmények pótlási költségét, ezt változatlannak tekintettünk a 
projekt nélküli esethez képest, mely évi ~7 M Ft-ot tesz ki kezdetben és éves szinten 
az inflációval növeltük, mint minden költséget.  
A pótlás másik részét az új létesítmények eszközei jelentik. A beruházás eszközeinek 
értékét vettük alapul. Az eszközök várható használati értéke 7 év, így ezek cseréjét a 
7. teljes működési évben kezdjük meg, a teljes csere 3 év alatt bonyolódik le. A cserék 
azért tartanak több évig, mert az egyes eszközök valós használati értéke eltér 
egymástól, illetve a cash-flow szempontjából is könnyebben menedzselhető az 
„elnyújtott” eszközcsere, mivel egyszerre alacsonyabb finanszírozási igényt jelent. 
Az alábbi eszközök cseréjével kalkuláltunk 5 egyenlő részletben évi ~83,3 M Ft 
értékben: 

FÜRDŐRÉSZLEG ESZKÖZEI 116 500 000 
SZÁLLÁSHELY ESZKÖZEI 300 000 000 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 416 500 000 

Az eszközök újbóli cseréjére további 7 év múlva kerül sor a vizsgált időszak utolsó 
előtti évében kezdődik. 
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6.8 Pénzügyi költségek összegzése 

 
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a projekt megvalósulása után várható teljes pénzügyi költségek alakulását: 
 

Megnevezés 
Nettó 

jelenérték 
2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 

1. Összes elszámolható költség 4 775 714 120 000 2 503 478 2 854 252       

2. Összes működési költség 5 703 831 - - - 487 609 513 773 529 446 557 335 583 939 611 762 

2.1. Üzemeltetési költség 5 185 585 - - - 465 363 490 473 504 975 531 658 557 238 584 006 

2.2. Karbantartási költség 173 021 - - - 15 297 16 250 17 261 18 333 19 206 20 115 

2.3. Pótlási költség 345 225 - - - 6 950 7 050 7 210 7 344 7 495 7 642 

3. Maradványérték [1] 0          

4. Összes költség (1+2-3) 10 479 545 120 000 2 503 478 2 854 252 487 609 513 773 529 446 557 335 583 939 611 762 

 

Megnevezés 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. Összesen 

1. Összes elszámolható költség           

2. Összes működési költség 724 172 750 207 777 380 805 742 835 348 782 954 815 220 932 209 967 386 10 674 483 

2.1. Üzemeltetési költség 612 015 637 264 663 628 691 158 719 909 749 935 781 298 814 057 848 278 9 651 255 

2.2. Karbantartási költség 21 061 21 693 22 343 23 014 23 704 24 415 25 148 25 902 26 679 320 420 

2.3. Pótlási költség 91 095 91 250 91 409 91 571 91 735 8 604 8 775 92 250 92 428 702 808 

3. Maradványérték [1]           

4. Összes költség (1+2-3) 724 172 750 207 777 380 805 742 835 348 782 954 815 220 932 209 967 386 16 152 212 
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Az alábbi táblázatban mutatjuk be a projekt eredményeképpen adódó pénzügyi költségek különbözetének alakulását: 
 

Megnevezés 
Nettó 

jelenérték 
2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 

1. Összes elszámolható 
költség 

4 775 714 120 000 2 503 478 2 854 252       

2. Összes működési költség 4 686 847 - - - 380 503 404 781 418 155 443 889 468 200 493 732 

2.1. Üzemeltetési költség 4 257 928 - - - 367 676 391 047 403 462 428 175 451 665 476 341 

2.2. Karbantartási költség 149 551 - - - 12 827 13 734 14 694 15 714 16 535 17 391 

2.3. Pótlási költség 279 368 - - - - - - - - - 

3. Maradványérték [1] -          

4. Összes költség (1+2-3) 9 462 561 120 000 2 503 478 2 854 252 380 503 404 781 418 155 443 889 468 200 493 732 

 

Megnevezés 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. Összesen 

1. Összes elszámolható költség           

2. Összes működési költség 603 780 627 420 652 143 678 010 705 069 650 078 679 695 793 983 826 404 8 825 843 

2.1.Üzemeltetési költség 502 198 525 261 549 391 574 644 601 072 628 730 657 676 687 971 719 679 7 964 987 

2.2.Karbantartási költség 18 282 18 859 19 453 20 066 20 697 21 348 22 020 22 712 23 425 277 756 

2.3.Pótlási költség 83 300 83 300 83 300 83 300 83 300 - - 83 300 83 300 583 100 

3. Maradványérték [1] 

         0 

4. Összes költség (1+2-3) 603 780 627 420 652 143 678 010 705 069 650 078 679 695 793 983 826 404 14 303 572 

 
A projektnek köszönhetően a karbantartási és pótlási költségek a projekt megvalósulása után alacsonyabbak, így bizonyos 
években a különbözet negatív. 
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6.9 Pénzügyi bevételek becslése 

Fürdő belépőjegy bevétele  

A fürdő új medencékkel és élményelemekkel, valamint szaunaközponttal bővül, ezáltal 
– a magasabb vendégszám és jegyár eredményeképpen – bevétel-növekedés 
várható. A fürdő bevételeit a kialakítandó kapacitásadatokból, kihasználtsági 
indexeken keresztül és a várható éves nyitvatartási napok száma alapján kalkuláltuk. 
Az eltérő medencetípusok vendégköre, kihasználtsága és nyitvatartása eltérő, ezért a 
várható vendégszámot külön soron szerepeltettük, de ez nem azt jelenti, hogy az 
egyes medencékhez külön belépőjegyet kellene váltani. 
A fürdő kapacitásait és várható teljes vendégszámát az alábbi adatokból kalkuláltuk: 

 Szolgáltatás 
Bruttó 
átlagár 

Nettó 
átlagár 

Egyidejű 
Max kapa-

citás fő/nap 
Nyitva 
tartás 

Max 
kapacitás 

fő/év 

Kihasz-
náltság 

Éves 
vendég-

szám 

Napi 
vendég-

szám 

Gyógymedence (meglévő) 250 197 25,00 125 360 45 000 71,2% 32 040 89 

USZODA (meglévő) 1 390 1 095 84,50 254 360 91 260 70,0% 63 882 177 

Élménymedence (új) 1 390 1 095 582,75 583 150 87 413 29,0% 25 350 169 

Spray park és csúszda (új) 1 390 1 095 83,00 83 150 12 450 20,0% 2 490 17 

Szaunaközpont (új) 1 390 1 095 37,50 75 360 27 000 30,0% 8 100 23 

 
A fentiek alapján a várható fürdő és wellness belépőjegy-értékesítés a projekt átadását 
követő 4. évtől 125 e körül alakul, mely kb. 25%-os növekedés a projekt nélküli esethez 
képest. A bevételek számításakor a várható vendégszám arányaival számolt átlagárral 
kalkuláltunk, a tervezett belépőjegy struktúrát az alábbiakban szemléltetjük: 

Jegytípus Ár Arány Ft/fő/alkalom 
Felnőtt - helyi 1 620 Ft 10,0% 1 620 Ft 
Felnőtt - vidéki 1 800 Ft 8,0% 1 800 Ft 
Diák/nyugdíjas - helyi 1 305 Ft 12,0% 1 305 Ft 
Diák/nyugdíjas - vidéki 1 450 Ft 8,0% 1 450 Ft 
Családi (2f + 2 gy) 5 000 Ft 12,0% 1 250 Ft 
Gyermek (óvodás) 750 Ft 3,0% 750 Ft 
Uszoda - felnőtt 1 200 Ft 4,0% 1 200 Ft 
Uszoda - diák és nyugdíjas 900 Ft 6,0% 900 Ft 
Esti úszó 900 Ft 3,0% 900 Ft 
Éjszakai fürdőzés 2 500 Ft 9,0% 2 500 Ft 
Felnőtt (10 alkalmas) 13 500 Ft 10,0% 1 350 Ft 
Diák/nyugdíjas (10 alkalmas) 10 000 Ft 15,0% 1 000 Ft 
Összesen/Átlag:   100,0% 1 390 Ft 

 
A bevételek az átadást követően az alábbiak szerint alakulnak: a jelenlegi 33 M Ft 
körüli bevétel háromszorosára, 101 M Ft-ra nő már az első évtől. 
 
 

Szálláshely bevétele 

A projekt keretében szálláshely fejlesztése is megvalósul, az alábbi paraméterekkel: 
• kialakításra kerül egy 4*-os szálloda, 49 db 2-ágyas szobával; 
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• az év egyes időszakaiban – a szezonnak megfelelően – különböző 
kihasználtsági mutatókkal lehet számolni; 

• az év különböző időszakaiban eltérő árakat alkalmaztunk; 
• a szobák bruttó átlagára egy főre vetítve 11-13 ezer Ft között változik szezontól 

függően; 
• a szálloda átlagos kihasználtsága az üzemelés 7. évére fut fel ~65%-os szintre, 

innentől változatlan; 
• a kihasználtság felfutásával a 7. évre a vendégéjszaka-szám meghaladja a 23 

ezret, innentől nem számolunk növekedéssel. 
 
A szálláshely teljes bevételének meghatározásához a fejlesztés eredményeképpen 
létrejövő összes kapacitás adataiból indultunk ki: 

Időszak   Napok száma   Kihasználtság (7. év)  2 ágyas szobák  
 db    49 

 Főszezon  90 78,00% 25 700 Ft 
 Elő- és utószezon  275 61,00% 21 845 Ft 

 ÁTLAG  365 65,19% 22 796 Ft 
Ft/fő   11 398 Ft 

Fentiek alapján a nettó szállásdíj-bevétel az üzemelés 4. évére megközelíti a 330 
millió forintot. 
 
 
Vendéglátás bevételei (F&B) 

A fürdőbe látogató vendégek étkezési igényeit Strandétterem és a szálloda étterme 
szolgálja ki. A szálloda kapcsán az alábbi adatok alapján kalkuláltuk az étel-ital 
bevételt: 

Megnevezés 
Mérték-
egység 

Bruttó ÁFA Nettó 
Igénybe vételi 

arány 

Reggeli Ft/fő 1 800 Ft 5% 1 714 100% 

Ital Ft/fő 800 Ft 5% 762 100% 

Félpanzió (csak vacsora) Ft/fő 2 900 Ft 5% 2 762 70% 

Á la carte Ft/fő 4 500 Ft 5% 4 286 10% 

Minibár Ft/fő 400 Ft 5% 381 40% 

Rendezvény Ft/fő 7 000 Ft 5% 6 667 5% 

 
A strandéttermet a fürdőbe látogatók 50%-a veszi igénybe 1000 Ft/fő (átlagos) költés 
mellett. A fentiek alapján a beruházás által generált F&B bevétel már a kezdő évben 
~169 M Ft-ot tesz ki, az üzemelés 7. évére pedig meghaladja a 223 M Ft-ot. 
 
 
Wellness bevételek  

A szállodában kialakításra kerül két masszázshelyiség, melyben évi ~4000 kezelést 
végeznek el, ebből nagyságrendileg évi 10-14 M Ft bevétel generálódik. 
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Bevételek összesen 
 
A fenti (teljes) bevételek alakulását az alábbi táblázatban, illetve diagramon 
követhetjük nyomon: 
 

Megnevezés (e Ft) 
Nettó 

jelenérték 
2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 

Szállás árbevétel 
összesen 

2 692 945 
  

- 229 837 247 743 266 970 287 613 301 005 314 941 

Szálloda F&B 1 845 936   - 169 280 177 389 185 833 194 624 203 775 213 300 

Fürdő bevételek 1 132 014   - 101 244 106 740 112 475 118 458 124 699 131 208 

Egészség 
turisztikai 
bevételek 

96 473 
  

- 9 524 9 810 10 104 10 408 10 720 11 041 

Összes bevétel 5 767 368   - 509 885 541 682 575 383 611 103 640 199 670 491 

 
Megnevezés  

(e Ft) 
2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. Összesen 

Szállás 
árbevétel 
összesen 

329 443 339 326 349 506 359 991 370 791 381 915 393 372 405 173 417 329 4 994 957 

Szálloda F&B 223 213 229 910 236 807 243 911 251 229 258 765 266 528 274 524 282 760 3 411 850 

Fürdő 
bevételek 

137 995 142 135 146 399 150 791 155 314 159 974 164 773 169 716 174 808 2 096 728 

Egészség 
turisztikai 
bevételek 

11 373 11 714 12 065 12 427 12 800 13 184 13 580 13 987 14 407 177 144 

Összes bevétel 702 024 723 085 744 777 767 121 790 134 813 838 838 253 863 401 889 303 10 680 680 
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6.10 A projekt pénzügyi teljesítménymutatói 

 
 
A létesítmény korábban bemutatott pénzáramait az alábbi táblázatban foglaljuk össze. Ezek a teljes bevételi és kiadási pénzáramot 
mutatják: 

Megnevezés (e Ft) 
Nettó 

jelenérték 
2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 

1. Összes elszámolható költség 4 775 714 120 000 2 503 478 2 854 252 0 0 0 0 0 

2. Összes működési költség 5 703 831 0 0 0 487 609 513 773 529 446 557 335 583 939 
3. Kiadási pénzáram 1+2 10 479 545 120 000 2 503 478 2 854 252 487 609 513 773 529 446 557 335 583 939 
4. Összes bevétel 5 767 368 0 0 0 509 885 541 682 575 383 611 103 640 199 
5. Bevételi pénzáram 4 5 767 368 0 0 0 509 885 541 682 575 383 611 103 640 199 

6. Nettó összes pénzáram 5-3 -4 712 177 -120 000 -2 503 478 -2 854 252 22 275 27 909 45 937 53 768 56 260 

 

Megnevezés (e Ft) 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. Összesen 

1. Összes elszámolható költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 477 729 

2. Összes működési költség 611 762 724 172 750 207 777 380 805 742 835 348 782 954 815 220 932 209 967 386 10 674 483 

3. Kiadási pénzáram 1+2 611 762 724 172 750 207 777 380 805 742 835 348 782 954 815 220 932 209 967 386 16 152 212 
4. Összes bevétel 670 491 702 024 723 085 744 777 767 121 790 134 813 838 838 253 863 401 889 303 10 680 680 
5. Bevételi pénzáram 4 670 491 702 024 723 085 744 777 767 121 790 134 813 838 838 253 863 401 889 303 10 680 680 

6. Nettó összes pénzáram 5-3 58 729 -22 148 -27 122 -32 603 -38 622 -45 214 30 884 23 033 -68 808 -78 083 -5 471 533 
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A támogatás nélkül vizsgált különbözeti pénzáramokat az alábbi táblában mutatjuk be.  
 

Megnevezés (e Ft) 
Nettó 

jelenérték 
2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 

1. Összes elszámolható költség 4 775 714 120 000 2 503 478 2 854 252 0 0 0 0 0 0 

2. Összes működési költség 4 686 847 0 0 0 380 503 404 781 418 155 443 889 468 200 493 732 

3. Kiadási pénzáram 1+2 9 462 561 120 000 2 503 478 2 854 252 380 503 404 781 418 155 443 889 468 200 493 732 

4. Összes bevétel 4 750 384 0 0 0 402 778 432 690 464 092 497 658 524 460 552 461 

5. Bevételi pénzáram 4 4 750 384 0 0 0 402 778 432 690 464 092 497 658 524 460 552 461 

6. Nettó összes pénzáram 5-3 -4 712 177 -120 000 -2 503 478 -2 854 252 22 275 27 909 45 937 53 768 56 260 58 729 

7. Nettó jelenérték -4 712 177                   

8. Belső megtérülési ráta -15,68%                   

 

Megnevezés (e Ft) 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. Összesen 

1. Összes elszámolható költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 477 729 

2. Összes működési költség 603 780 627 420 652 143 678 010 705 069 650 078 679 695 793 983 826 404 8 825 843 

3. Kiadási pénzáram 1+2 603 780 627 420 652 143 678 010 705 069 650 078 679 695 793 983 826 404 14 303 572 

4. Összes bevétel 581 633 600 298 619 540 639 388 659 855 680 962 702 729 725 175 748 321 8 832 040 

5. Bevételi pénzáram 4 581 633 600 298 619 540 639 388 659 855 680 962 702 729 725 175 748 321 8 832 040 

6. Nettó összes pénzáram 5-3 -22 148 -27 122 -32 603 -38 622 -45 214 30 884 23 033 -68 808 -78 083 -5 471 533 

7. Nettó jelenérték                     

8. Belső megtérülési ráta                     

 
A projekt nettó jelenértéke negatív, mely azt mutatja, hogy a beruházás támogatás nélkül nem valósítható meg, belső megtérülés 
rátája -15,68% 
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6.11 A támogatási összeg meghatározása 

 
A támogatási összeget a fenti adatok alapján az alábbi táblában kalkuláltuk: 

Megnevezés (e Ft) % e Ft 

Diszkontált összes elszámolható költség (DIC)  4 775 714 

Diszkontált összes bevétel (a)  4 750 384 

Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költségek (b)  4 407 478 

Diszkontált pótlási költségek (c)  279 368 

Diszkontált maradványérték (d)  - 

Diszkontált nettó bevétel (DNR = a-b-c+d)  63 537 

Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE = DIC-DNR)  4 712 177 

Finanszírozási hiány ráta (R = Max EE/DIC = 1-DNR/DIC) 98,67%  

Összes elszámolható költség (EC)  5 477 729 

Nem elszámolható költség (NEC)  0 

Maximális támogatási összeg (DA = EC*R)  5 404 852 

Kedvezményezett hozzájárulása (= EC-DA+NEC)  72 877 

 

6.12 A projekt finanszírozásának forrásai 

A fejlesztés finanszírozása 5.404 M Ft (~98,67%) állami támogatásból, 72,877 M Ft (0,33%) önerőből valósul meg. 

Alapadatok  Mértékegység  Teljes összeg Megoszlás 

Beruházás  ezer Ft  5 477 729 100,00% 

Saját erő  ezer Ft  72 877 1,33% 

Támogatás  ezer Ft  5 404 852 98,67% 

Hitel teljes összege  ezer Ft   0,00% 
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6.13 A fenntarthatóság bemutatása 

A projekt különbözeti pénzáramait, valamint annak megtérülési mutatóit az alábbi táblázatban mutatjuk be: 
Megnevezés (e Ft) Nettó jelenérték 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 

1. Összes elszámolható költség  4 775 714 120 000 2 503 478 2 854 252 0 0 0 0 0 0 

2. Összes működési költség 4 686 847 0 0 0 380 503 404 781 418 155 443 889 468 200 493 732 

3. Hiteltörlesztés (amennyiben releváns) 0     0 0 0 0 0 0 0 

4. Hitel kamatának törlesztése (amennyiben releváns) 0     0 0 0 0 0 0 0 

5. Kiadási pénzáram 1+2+3+4 9 462 561 120 000 2 503 478 2 854 252 380 503 404 781 418 155 443 889 468 200 493 732 

6. Összes bevétel 4 750 384 0 0 0 402 778 432 690 464 092 497 658 524 460 552 461 

7. Egyéb bejövő pénzáram 0                   

8. Támogatás 4 712 335 120 000 2 470 171 2 814 682             

9. Saját forrás (10+11) 63 379 0 33 307 39 570 0 0 0 0 0 0 

10. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás) 63 379 0 33 307 39 570             

11. Idegen forrás (12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Hitel 0   0               

13. Egyéb idegen forrás 0                   

14. Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Bevételi pénzáram 6+7+8+9 9 526 098 120 000 2 503 478 2 854 252 402 778 432 690 464 092 497 658 524 460 552 461 

16. Nettó összes pénzáram 15-5 63 537 0 0 0 22 275 27 909 45 937 53 768 56 260 58 729 

17. Nettó halmozott pénzáram   0 0 0 22 275 50 185 96 122 149 890 206 150 264 879 

 
Megnevezés (e Ft) 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. Összesen. 

1. Összes elszámolható költség  0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 477 729 

2. Összes működési költség 603 780 627 420 652 143 678 010 705 069 650 078 679 695 793 983 826 404 8 825 843 

3. Hiteltörlesztés (amennyiben releváns) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Hitel kamatának törlesztése (amennyiben releváns) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Kiadási pénzáram 1+2+3+4 603 780 627 420 652 143 678 010 705 069 650 078 679 695 793 983 826 404 14 303 572 

6. Összes bevétel 581 633 600 298 619 540 639 388 659 855 680 962 702 729 725 175 748 321 8 832 040 

7. Egyéb bejövő pénzáram                   0 

8. Támogatás                   5 404 852 

9. Saját forrás (10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 877 

10. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás)                   72 877 

11. Idegen forrás (12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Hitel                   0 

13. Egyéb idegen forrás                   0 

14. Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Bevételi pénzáram 6+7+8+9 581 633 600 298 619 540 639 388 659 855 680 962 702 729 725 175 748 321 14 309 769 

16. Nettó összes pénzáram 15-5 -22 148 -27 122 -32 603 -38 622 -45 214 30 884 23 033 -68 808 -78 083 6 197 

17. Nettó halmozott pénzáram 242 731 215 609 183 006 144 384 99 170 130 054 153 087 84 279 6 197 6 197 
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A Projekt megfelel a fenntarthatósági elvárásoknak, hiszen a projekt megvalósulása 
nélküli veszteség, melyet évről évre az Önkormányzat finanszíroz, eltűnik, illetve a 
projekt az első teljes üzemeltetési évben már nyereséget termel. A nettó összes 
pénzáram halmozott értéke mindvégig pozitív, mely azt mutatja, hogy a projekt 
önkormányzati támogatás nélkül is működőképes, tehát hosszú távon fenntartható. 
 
 

6.14 Érzékenységvizsgálat 

 
Az érzékenységvizsgálatok célja annak megállapítása, hogy a tervezés 
pontatlansága, vagy az üzemelés során bekövetkező változások milyen mértékben 
befolyásolják a beruházás gazdaságossági számításainak eredményeit. Az 
érzékenységvizsgálatok segítségével meghatározható a beruházási tervváltozat 
stabilitása. 
A módszer segítségével három alapparaméter változásának, illetve ezek 
kombinációjának az eredményre gyakorolt hatása vizsgálandó. 
 
A projekt eredményeire az alábbiak szerint érzékenységi vizsgálatokat 
készítettünk: 

1. A beruházási költség 10%-os növekedése esetén hogyan változik az NPV és 
az IRR; 
2. A működési költség 10%-os növekedése esetén hogyan változik az NPV és 
az IRR; 
3. A bevétel 10%-os csökkenése esetén hogyan változik az NPV és az IRR; 
4. A működési költség 5%-os növekedése és a bevétel 5%-os csökkenése 
esetén hogyan változik az NPV és az IRR; 
5. A beruházási költség 10%-os növekedése, a működési költség 10%-os 
növekedése és a bevétel 10%-os csökkenése esetén hogyan változik az NPV 
és az IRR. 
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1. Beruházási költség +10% – ez a vizsgálat a kivitelezés költségek (építőanyag és munkadíjak) emelkedésének hatását modellezi, 
eredményeként a NPV 477 M Ft-tal alacsonyabb az eredetileg tervezetthez képest 

Megnevezés (e Ft) 
Nettó 

jelenérték 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Összesen 

1. Összes elszámolható 
költség +10% 

5 253 286 132 000 2 753 825 3 139 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 025 502 

2. Összes működési 
költség +0% 

4 686 847 0 0 0 380 503 404 781 418 155 443 889 468 200 493 732 603 780 627 420 652 143 678 010 705 069 650 078 679 695 793 983 826 404 8 825 843 

3. Kiadási pénzáram 
1+2 

9 940 133 132 000 2 753 825 3 139 677 380 503 404 781 418 155 443 889 468 200 493 732 603 780 627 420 652 143 678 010 705 069 650 078 679 695 793 983 826 404 14 851 345 

4. Összes bevétel -0% 4 750 384 0 0 0 402 778 432 690 464 092 497 658 524 460 552 461 581 633 600 298 619 540 639 388 659 855 680 962 702 729 725 175 748 321 8 832 040 

5. Bevételi pénzáram 4 4 750 384 0 0 0 402 778 432 690 464 092 497 658 524 460 552 461 581 633 600 298 619 540 639 388 659 855 680 962 702 729 725 175 748 321 8 832 040 

6. Nettó összes 
pénzáram 5-3 

-5 189 749 -132 000 -2 753 825 -3 139 677 22 275 27 909 45 937 53 768 56 260 58 729 -22 148 -27 122 -32 603 -38 622 -45 214 30 884 23 033 -68 808 -78 083 -6 019 306 

7. Nettó jelenérték -5 189 749                                       

8. Belső megtérülési 
ráta 

-16,13%                                       

7.v Nettó jelenérték 
változás 

-477 571                    

8.v Belső megtérülési 
ráta változása 

-0,45%                    

 
2. Működési költség +10% – ez a vizsgálat az üzemelési költségek (rezsi költségek, anyagok és munkaerő költségek) 
emelkedésének hatását modellezi, eredményeként a NPV 468 M Ft-tal alacsonyabb az eredetileg tervezetthez képest 

Megnevezés (e Ft) 
Nettó 

jelenérték 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Összesen 

1. Összes elszámolható 
költség +0% 

4 775 714 120 000 2 503 478 2 854 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 477 729 

2. Összes működési 
költség +10% 

5 155 531 0 0 0 418 553 445 259 459 971 488 278 515 020 543 105 664 158 690 162 717 358 745 811 775 576 715 086 747 665 873 381 909 044 9 708 427 

3. Kiadási pénzáram 
1+2 

9 931 246 120 000 2 503 478 2 854 252 418 553 445 259 459 971 488 278 515 020 543 105 664 158 690 162 717 358 745 811 775 576 715 086 747 665 873 381 909 044 15 186 157 

4. Összes bevétel -0% 4 750 384 0 0 0 402 778 432 690 464 092 497 658 524 460 552 461 581 633 600 298 619 540 639 388 659 855 680 962 702 729 725 175 748 321 8 832 040 

5. Bevételi pénzáram 
4 

4 750 384 0 0 0 402 778 432 690 464 092 497 658 524 460 552 461 581 633 600 298 619 540 639 388 659 855 680 962 702 729 725 175 748 321 8 832 040 

6. Nettó összes 
pénzáram 5-3 

-5 180 862 -120 000 -2 503 478 -2 854 252 -15 775 -12 569 4 122 9 379 9 440 9 355 -82 526 -89 864 -97 817 -106 423 -115 721 -34 124 -44 936 -148 206 -160 723 -6 354 117 

7. Nettó jelenérték -5 180 862                                       

8. Belső megtérülési 
ráta 

-26,73%                                       

7.v Nettó jelenérték 
változás 

-468 685                    

8.v Belső megtérülési 
ráta változása 

-11,05%                    
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3. Bevétel -10% – ez a vizsgálat a tervezett bevételek elmaradását (alacsonyabb vendégszám árak) emelkedésének hatását 
modellezi, eredményeként a NPV 475 M Ft-tal alacsonyabb az eredetileg tervezetthez képest 

Megnevezés (e Ft) 
Nettó 

jelenérték 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Összesen 

1. Összes elszámolható 
költség +0% 

4 775 714 120 000 2 503 478 2 854 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 477 729 

2. Összes működési 
költség +0% 

4 686 847 0 0 0 380 503 404 781 418 155 443 889 468 200 493 732 603 780 627 420 652 143 678 010 705 069 650 078 679 695 793 983 826 404 8 825 843 

3. Kiadási pénzáram 
1+2 

9 462 561 120 000 2 503 478 2 854 252 380 503 404 781 418 155 443 889 468 200 493 732 603 780 627 420 652 143 678 010 705 069 650 078 679 695 793 983 826 404 14 303 572 

4. Összes bevétel -10% 4 275 345 0 0 0 362 500 389 421 417 683 447 892 472 014 497 215 523 469 540 268 557 586 575 449 593 870 612 866 632 456 652 657 673 489 7 948 836 

5. Bevételi pénzáram 
4 

4 275 345 0 0 0 362 500 389 421 417 683 447 892 472 014 497 215 523 469 540 268 557 586 575 449 593 870 612 866 632 456 652 657 673 489 7 948 836 

6. Nettó összes 
pénzáram 5-3 

-5 187 216 -120 000 -2 503 478 -2 854 252 -18 002 -15 360 -472 4 002 3 814 3 483 -80 311 -87 152 -94 557 -102 561 -111 199 -37 212 -47 240 -141 326 -152 915 -6 354 737 

7. Nettó jelenérték -5 187 216                                       

8. Belső megtérülési 
ráta 

-31,11%                                       

7.v Nettó jelenérték 
változás 

-475 038                    

8.v Belső megtérülési 
ráta változása 

-15,43%                    

 
4. Működési költség +5% és bevétel -5% – ez kombinált vizsgálat mely a költségek emelkedését és alacsonyabb vendégszám 
együttes hatását modellezi, eredményeként a NPV 472 M Ft-tal alacsonyabb az eredetileg tervezetthez képest 

Megnevezés (e Ft) 
Nettó 

jelenérték 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Összesen 

1. Összes elszámolható 
költség +0% 

4 775 714 120 000 2 503 478 2 854 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 477 729 

2. Összes működési 
költség +5% 

4 921 189 0 0 0 399 528 425 020 439 063 466 084 491 610 518 419 633 969 658 791 684 751 711 911 740 322 682 582 713 680 833 682 867 724 9 267 135 

3. Kiadási pénzáram 
1+2 

9 696 903 120 000 2 503 478 2 854 252 399 528 425 020 439 063 466 084 491 610 518 419 633 969 658 791 684 751 711 911 740 322 682 582 713 680 833 682 867 724 14 744 864 

4. Összes bevétel -5% 4 512 865 0 0 0 382 639 411 056 440 888 472 775 498 237 524 838 552 551 570 283 588 563 607 419 626 862 646 914 667 592 688 916 710 905 8 390 438 

5. Bevételi pénzáram 
4 

4 512 865 0 0 0 382 639 411 056 440 888 472 775 498 237 524 838 552 551 570 283 588 563 607 419 626 862 646 914 667 592 688 916 710 905 8 390 438 

6. Nettó összes 
pénzáram 5-3 

-5 184 039 -120 000 -2 503 478 -2 854 252 -16 889 -13 964 1 825 6 691 6 627 6 419 -81 418 -88 508 -96 187 -104 492 -113 460 -35 668 -46 088 -144 766 -156 819 -6 354 427 

7. Nettó jelenérték -5 184 039                                       

8. Belső megtérülési 
ráta 

-28,44%                                       

7.v Nettó jelenérték 
változás 

-471 862                    

8.v Belső megtérülési 
ráta változása 

-12,76%                    
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5. Beruházási költség +10% és működési költség +10% és bevétel -10% – ez kombinált vizsgálat mely a beruházási és működési 
költségek drasztikus emelkedését és jelentősen alacsonyabb vendégszám együttes hatását modellezi, eredményeként a NPV 1421 
M Ft-tal alacsonyabb az eredetileg tervezetthez képest. 
 

Megnevezés (e Ft) 
Nettó 

jelenérték 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Összesen 

1. Összes elszámolható 
költség +10% 

5 253 286 132 000 2 753 825 3 139 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 025 502 

2. Összes működési 
költség +10% 

5 155 531 0 0 0 418 553 445 259 459 971 488 278 515 020 543 105 664 158 690 162 717 358 745 811 775 576 715 086 747 665 873 381 909 044 9 708 427 

3. Kiadási pénzáram 
1+2 

10 408 817 132 000 2 753 825 3 139 677 418 553 445 259 459 971 488 278 515 020 543 105 664 158 690 162 717 358 745 811 775 576 715 086 747 665 873 381 909 044 15 733 930 

4. Összes bevétel -10% 4 275 345 0 0 0 362 500 389 421 417 683 447 892 472 014 497 215 523 469 540 268 557 586 575 449 593 870 612 866 632 456 652 657 673 489 7 948 836 

5. Bevételi pénzáram 
4 

4 275 345 0 0 0 362 500 389 421 417 683 447 892 472 014 497 215 523 469 540 268 557 586 575 449 593 870 612 866 632 456 652 657 673 489 7 948 836 

6. Nettó összes 
pénzáram 5-3 

-6 133 472 -132 000 -2 753 825 -3 139 677 -56 053 -55 838 -42 288 -40 387 -43 006 -45 891 -140 689 -149 894 -159 771 -170 362 -181 706 -102 220 -115 209 -220 724 -235 555 -7 785 094 

7. Nettó jelenérték -6 133 472                                       

8. Belső megtérülési 
ráta 

-100,00%                                       

7.v Nettó jelenérték 
változás 

-1 421 294                    

8.v Belső megtérülési 
ráta változása 

-84,32%                    

 
 



167 
 

7. Kockázatelemzés 
 
A kockázatok a projekt velejárói, melyek menedzselése döntő szerepet játszik a 
beruházás és a majdani üzemeltetés sikerében, és ehhez olyan szervezeti keretekre 
van szükség, amelyben a külső körülményekből és a belső működésből adódó 
bizonytalanságokat azonosítani, értékelni és minimalizálni lehet – mindezt a lehető 
legalacsonyabb ráfordítások mellett. 
 
A kockázatkezelés folyamata: 

• részfeladatok meghatározása, majd a veszélyeztetett értékek, kockázatnak 
kitett eszközök, tevékenységek feltérképezése;  

• a kockázati tényezők, veszélyforrások feltárása, elemzése, csoportosítása; 
• a kockázati tényezők hatásainak elemzése; 
• kockázatkezelő akciófeladatok és -csomagok tervezése kockázati típusokra 

illesztve; 
• a legjobb kockázatkezelési módszerek kiválasztása; 
• a kiválasztott kockázatkezelési módszerek végrehajtása; 
• monitoring, a program továbbfejlesztése.  

 
Kockázatkezelés módszerei: 

• kockázat kiszűrése; 
• az ok(ok) megszüntetése; 
• biztosítás megkötése; 
• kár megelőzése (prevenció), a kockázat megszüntetésére irányuló offenzív 

magatartás; 
• „önbiztosítás” - tartalékolás, a kockázat belső kiegyenlítése; 
• felelősök kijelölése, szakértők alkalmazása. 
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A projekt kockázatainak elemzése és kezelése 
 

Kockázat megnevezése, ismertetése 

Bekövet-
kezés 

valószínű-
sége  

(1: kicsi, 
5: nagy) 

Követ-
kezmény 

súlya  
(1: kicsi, 
5: nagy) 

Kockázatkezelés módja Felelős 

Műszaki kockázatok 

A nem elég körültekintő tervezés, a lebonyolítás 
során műszaki és munkaszervezési 
problémákat okozhat. 

1 3 
Ellenőriztetni kell a terveket. A tervezők 
referenciái biztosítékot nyújtanak a 
pályázó számára. 

Tervellenőr 

A kivitelező késedelmes és nem megfelelő 
minőségű munkája. A kivitelező, aki gyakran 
alvállalkozókkal végezteti el az egyes 
munkaszakaszokat, illetve jelenleg is 
munkaerőhiánnyal küzd, nem minden esetben 
tudja teljesíteni a vállalásait. Az időbeni 
csúszásokért és a minőségi hibákért csak a 
szerződésben meghatározott feltételekkel 
vállalja a felelősséget. 

3 2 

Ennek kezelésére a következő 
technikák alkalmazhatók:  
 Megfelelő referencia 

megkövetelése; 
 Jó teljesítési és jótállási garancia 

kikötés; 
 Műszaki és pénzügyi ütemterv, 

organizációs terv készítésének 
előírása; 

 Késedelmi kötbér. 

Az építési 
munkákat a 

műszaki 
menedzser és a 
műszaki ellenőr 
fogja felügyelni. 

Kedvezőtlen időjárás akadályozza a kivitelezési 
munkákat. A projekt nem valósulhat meg a 
tervezett ütemezés szerint, ami akadályozza a 
komplexum működésének időbeni megkez-
dését, és bevételkiesést okoz – különösen 
érvényes ez, ha nyári hónapok esnek ki. 

3 3 

Olyan kivitelező kerül kiválasztásra, 
amely vállalja, hogy kedvezőtlen 
időjárási viszonyok között is 
alkalmazható technológiát alkalmaz.  
Időtartalék betervezése szükséges. 

Közbeszerzési 
szakértő, műszaki 

ellenőr 
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A kivitelezés során a kivitelező/szállítók nem 
tartják be a vállalt határidőket. A kivitelezés és a 
projekt befejezése elhúzódik, így a fürdő és a 
szálloda(k) nem tudnak a tervezett időben 
kinyitni, ami bevétel-kiesést és költség-
növekedést okoz. 

3 2 

A kivitelezővel kötött vállalkozási 
szerződésben a befejezés csúszása 
miatt olyan kikötéseket kell 
meghatározni (kötbér), amelyek fedezik 
a pályázó a projekt tervezettek szerint 
történő lezárásának elmaradásából 
származó kockázatát. 

Műszaki 
menedzser és a 
műszaki ellenőr 

A létesítmény vagy az eszközök 
meghibásodása, a (külföldi) eszközök 
hosszadalmas beszerzése (járvány idején 
előfordulhat) vagy pótlása. 

2 2 

A vállalkozói szerződésbe garanciális 
elemek kerüljenek beépítésre. 
Megfelelő kapcsolat kiépítése az 
eszközök szállítóival, karbantartóival. 

Műszaki és 
pénzügyi 

menedzser, 
cégvezető 

Jogi kockázatok 

A megvalósítás ideje alatt változnak a 
kapcsolódó törvények, jogszabályok, 
szabványok, esetleg a fürdő- vagy a 
szállodaminősítési rendszer. 

1 3 

A jogszabályok változásának figyelése, 
folyamatos egyezetés és jó kapcsolat 
fenntartása a hatóságokkal, a 
minősítést végző szervezetekkel (pl. 
Fürdőszövetség, Szállodaszövetség). 

Jogász, cégvezető 

Társadalmi kockázatok 

Lakosság, illetve a Békésen és környékén 
működő többi vállalkozás nem megfelelő 
tájékoztatása a helyi közvélemény részéről 
ellenállást válthat ki, mely hátráltatja a munkák 
előrehaladását. 

2 3 

Lakossággal és a leendő szakmai 
partnerekkel folytatott kommunikáció, 
folyamatos információátadás, 
környezetkímélő és lehetőleg rövid 
beruházási időszak.  
Munkahelyteremtés és üzleti 
lehetőségek (beszállítás, stb.) 
hangsúlyozása. 

Marketing-
igazgató, 
cégvezető 
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Pénzügyi-gazdasági kockázatok (beruházás) 

Nem várt költségek merülnek fel a megvalósítás 
során, vagy a beruházási költségek tovább 
nőnek. A tervezettnél nagyobb önerő-
szükséglet miatt a pályázónak likviditási 
problémái adódnak, ezért többletforrások 
bevonására lesz szükség. 

2 3 

A projekt költségvetése reális, 
megalapozott m2-árral számol, emellett 
az üzleti terv gazdasági számításai 
inkább nevezhetőek biztonságosnak, 
mint túlzottan optimistának. Ennek 
ellenére folyamatosan vizsgálni kell a 
pénzügyi terv realitását és a 
költségtényezők várható alakulását az 
áremelkedések tükrében. 
A kivitelező (és egyéb beszállítók) 
gondos kiválasztásával és körültekintő-
en megkötött vállalkozási és 
szolgáltatási szerződésekkel 
csökkenthető a költségnövekedésből 
adódó rizikó esélye. 

Pénzügyi tervező, 
közbeszerzési 

szakértő, műszaki 
ellenőr, cégvezető 

A kivitelező tönkremegy. Tapasztalati adatok 
alapján komoly kockázatot jelent a kivitelező 
csődje. Ebben az esetben a kivitelezés 
késedelmétől egészen a hosszadalmas peres 
eljárásokig sok bonyodalom jelentkezhet. 

1 4 

A bekövetkezés valószínűsége úgy 
csökkenthető, ha a kivitelező részletes, 
szigorú alkalmassági – likviditási, 
referencia, szakmai – kritériumok 
alapján kerül kiválasztásra. 

Közbeszerzési 
szakértő, műszaki 
ellenőr, cégvezető 

Pénzügyi-gazdasági kockázatok (üzemeltetés) 

A pótlási költségek a tervezetnél előbb 
jelentkeznek. 

3 2 

Szigorú műszaki ellenőrzéssel 
elkerülhető a silány anyagok 
használata.  
A tulajdonos megelőlegezi az 
előrehozott pótlási költségek 
forrásigényét, illetve gondos 

Műszaki ellenőr, 
műszaki 

menedzser 
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gazdálkodással a projekt korábban is ki 
tudja termelni a pótlási költségeket. 

A fürdőben a tervezett vendégszám, a szálloda 
esetében a vendégéjszaka-szám növekedése 
és az árbevétel nem a terveknek megfelelően 
alakul. 

3 2 

Időről időre vonzó csomagok 
összeállítása, valamint költséghatékony 
marketing eszközök alkalmazása (pl. 
on-line marketing, study tourok, szoros 
együttműködés az MTÜ-vel, célzott 
hirdetések, TV-műsorok, stb.) – ld. 
marketing terv, ill. a projekt marketing 
költségvetését megemeli az 
üzemeltető, így intenzívebb értékesítést 
folytat, és ezzel növeli az árbevételt. 

Marketing 
menedzser, 

marketingigazgató 

A működési költségek közül meghatározóak a 
rezsiköltségek, százalékos nagyságuk jobban 
növekszik a bevételekhez képest 

1 2 

Az üzemeltető korábbi beszerzési 
tapasztalata versenyképes beszerzési 
árakat biztosít.  
Az energetikai korszerűsítések 
(termálenergia hasznosítása), a modern 
gépészeti rendszer kialakítása által 
biztosítható a fűtés és az áram 
költségeinek mérséklése. 

Gépésztervező, 
műszaki ellenőr, 

cégvezető 
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A bérek emelkedésének üteme meghaladja a 
várt mértéket. 

2 3 

Munkaszerződések tudatos, előrelátó 
megkötése, illetve egyéb költségek 
csökkentése a magasabb bértömeg 
kigazdálkodása érdekében – mivel 
dolgozók jó életszínvonalának 
biztosítása minden vállalkozás 
társadalmi célja is egyben. 

Üzemeltetési 
igazgató, 
cégvezető 

Intézményi kockázatok 

A projektet támogató (együttműködő) partnerek 
és a projektgazda közötti kapcsolat megromlik. 

1 2 
Folyamatos kommunikáció az érintettek 
közt kezdetben a projektmenedzsment, 
majd az üzemeltető segítségével. 

Marketing 
menedzser és 

marketingigazgató 

Közigazgatási/üzemeltetői változások. 2 1 
Megfelelő feladat- és illetékességi kör 
átadással áthidalható a változás. 

Cégvezető 

A feladat meghaladja a projektmenedzsment 
képességeit. 

1 2 

A projektmenedzsment feladatok 
ellátására a projektgazda jelentős 
tapasztalattal rendelkező 
szakembereket választott. A feladatok 
és felelősségi körök külön pontosításra 
kerülnek. Szükség esetén akár 
változtatni is lehet a projektmene-
dzserek személyén, ami új, 
felkészültebb, kompetensebb 
szakemberek bevonását jelenti. 

Cégvezető 
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A megvalósítás során előkerülhetnek olyan 
előre be nem tervezett feladatok, költségek, 
amelyek a megvalósításban résztvevők között 
konfliktusok kialakulásához vezethetnek. 

2 2 

Részletes feladatmegosztásban való 
megállapodás, következetesen 
alkalmazott eljárásrend, rendszeres 
ellenőrzés. A projekt kezdetétől 
folyamatos tájékoztatás, egyeztetések, 
megbeszélések szervezése (pl. 
kooperáció, projektmenedzsment-team 
meeting). Szervezeti tevékenységekre 
vonatkozó visszacsatolások. A 
projektgazda komoly fejlesztési 
tapasztalatával képes lesz az ilyen 
problémák kezelésére. 

Cégvezető 

 


