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1. BEVEZETÉS ÉS A MUNKA TARTALMA
1.1

Bevezetés
A Gyulai Várfürdő tervezi a mai kor és piaci körülményekre alapozott és megkezdett
fejlesztéseinek folytatását. A fejlesztés sikeressége érdekében a Gyulai Várfürdő Kft.
(Megrendelő) egy olyan koncepció kidolgozását tartotta szükségesnek, amely figyelembe
veszi a kistérség, ill. régió adottságait, feltárja a Kft. működésének, szolgáltatásainak
helyzetképét és mindezek függvényében – anyagi költségek nélkül – meghatározza azokat a
közép és hosszabb távú fejlesztési feladatokat, amelyeket szükséges megvalósítani a
gyógyfürdő komplex szolgáltatási jövőképének, ill. operatív programjának megvalósítása
érdekében.
A Megrendelő a program kidolgozásával az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési
Rt.-t bízta meg.

1.2

A tanulmány célja
Az Aquaprofit által készített tanulmány célja volt, hogy egy piaci elemzés keretén belül a
sikeres versenyelőny megtartásának vezérszempontjai szerinti fejlesztési stratégiában
• átfogó képet nyújtson az egészségturizmus piacáról,
• elemezze a Gyulai Várfürdő szempontjából lényeges keresletet és kínálatot,
• vázolja fel a fejlesztéshez szükséges sikertényezőket, fejlesztési modulokat és a
komplex szolgáltatási jövőképet,
• határozza meg a fürdő piaci pozíciót és
• vizsgálja meg a fejlesztés piaci esélyeit egy modern minőségi „gyógycentrum”
kialakítására.

1.3

A koncepció és fejlesztési program felépítése
A stratégia kidolgozását a jelenlegi turisztikai helyzet feltárásával kezdtük, az eddigi
munkáink során szerzett tapasztalatainkra alapozva komplex termál- és gyógyturisztikai
helyzetfeltárást és elemzést végeztünk Gyulán, és a konkurens gyógydesztinációkban. A
koncepció kidolgozásánál figyelembe vettük a jelenlegi fejlesztési irányokat, illetve a
környezeti és társadalmi hatásokat.
A koncepció megalapozásához részletes helyzetelemzést végeztünk a termál- és
gyógyturisztikai kereslet és kínálat jellemzőiről helyi és központi adatok és statisztikák,
továbbá egyéb rendelkezésre álló információk alapján. A kínálati oldal vizsgálata magába
foglalja a megközelíthetőség, a termál- és gyógyturisztikai kínálat, a szálláshelyek, a
szakember-ellátottság és szervezeti háttér vizsgálatát, illetve a jelenlegi fejlesztési
elképzelések és a marketingtevékenység ismertetését. A keresleti oldal elemzése a
gyógyfürdőben és a kereskedelmi szálláshelyeken realizált jelenlegi kereslet elemzéséből
(fürdőbelépők számának, illetve a szálláshelyeken realizált vendégérkezések és
vendégéjszakák számának, átlagos tartózkodási időnek, a legfontosabb vendégküldő
területeknek, a vendégek motivációjának ismertetése) áll.
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A komplexitás és a legfőbb prioritások elvén figyelmet fordítottunk a különféle kiegészítő
kínálati elemekre, melyek nagymértékben befolyásolják az adott hely és vonzáskörzetének,
kvázi kistérségnek a turisztikai attraktivitását, elemeztük továbbá a termál- és
gyógy/egészségturisztikai szegmenst érintő piaci trendeket és perspektívákat.
A jövőkép azt a víziót fogalmazza meg, amelynek megfelelően kívánjuk Gyulát, a Várfürdőt
és környékét látni és láttatni. A jövőképhez csatlakozó stratégiai fejlesztési célok, majd a
célok elérését szolgáló programok jelentik azt az utat, amelyen keresztül Gyula és a
Várfürdő elérheti a jövőképben megfogalmazott célokat.
A Gyulai Várfürdő SWOT elemzését a helyzetelemzés- és feltárás alapján készítettük el,
majd ez alapján megalkottuk a gyógyfürdő jövőképét. A kialakított jövőkép szemlélteti a
gyógyfürdő jövőbeni sikertényezőit, megcélzott gyógyturisztikai pozícióját és
versenyképességét. A jövőkép hídként szolgál a jelenlegi helyzet és a gyógyfürdő elérni
kívánt jövőbeni célállapota között, amelynek elérését a stratégiára és a stratégiai programok
megvalósítására alapozzuk. Minden további stratégiai program – termékfejlesztési,
marketing kommunikáció és márkaépítés, szervezeti változtatás és humán-erőforrás
fejlesztés – a kialakított jövőképpel összhangban, annak elérése céljából került kialakításra.
A megfogalmazott jövőkép elérése érdekében minőségi és mennyiségi célokat fogalmaztunk
meg, amelyek a versenystratégia kialakításának alapjául szolgálnak. A fejlesztési
koncepcióhoz alternatívákat fogalmaztunk meg a Várfürdő új és meglévő épületeinek
átalakításához, amelyek alapján a tulajdonosok meghatározzák a 2013-ig tartó fejlesztéseket.
A „best use” alternatíva kiválasztása után projekt szinten bemutatjuk és a stratégiai
programokon belül úgynevezett vezérprojekteket bővebben ismertetünk.
1.4

Az elkészítés módszere
A helyzetfeltáró és –elemzési munkát a tanácsadói és szakértői körünk által a Gyuláról
begyűjtött másodlagos források, meglévő tanulmányok és statisztikák, valamint a
Megrendelő által rendelkezésünkre bocsátott anyagok áttanulmányozásával és
kiértékelésével indítottuk. Ezt követően, illetve részben e munkával párhuzamosan
kerítettünk sort a terepbejárásra és személyes interjúk lebonyolítására.

1.5

Nyilatkozat
Tanulmányaink teljesen objektív alapon készülnek. A tiszteletdíj semmiféle kapcsolatban
nem áll tanulmányunk megállapításaival, végső következtetéseivel. Természetesen mindent
megtettünk annak érdekében, hogy a projekt piaci esélyeit a piacelemzés befejeztével
reálisan megítélhessük.
Tanulmányunk nyilvánosságra nem hozható, nem sokszorosítható, bizonyítékul, sem
részenként sem egészében nem idézhető. Ezen kívül szerződés alapjául vagy
prospektushoz, ill. megállapodásokhoz előzetes hozzájárulásunk nélkül nem használható fel.
Ugyanakkor, tanulmányunk döntéselőkészítő dokumentumként szolgálhat pénzintézetek,
hitelintézetek, menedzsment cégek, vagy potenciális befektetők számára.
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Cégüknek nem volt feladata az esetleges víz- és energiahiány hatásainak, valamint a törvényi
határozatok, különösen az építési engedélyek és a hatósági határozatok vizsgálata és
értékelése.
Elkerülhetetlen, hogy egyes feltevéseink vagy becsléseink nem realizálódnak, illetve előre
nem látható események következnek be. Ennek következtében az elért eredmények a
becsült eredményektől jelentősen eltérhetnek.
Nem értékeljük a menedzsment hatékonyságát, továbbá nem vállalunk felelősséget a
jövőbeli marketing tevékenységért, illetve a menedzsment egyéb akcióiért, melyek a
tényleges eredményre kihatással vannak.
A Megbízottnak nem kötelessége, hogy a tanulmányt a helyszíni szemle befejezése után
olyan időközben felmerülő körülményekhez vagy eseményekhez igazítsa, melyek hatással
vannak a piacelemzésre; azonban készek vagyunk a tanulmány felülvizsgálatának
szükségességét megvitatni.
A Megrendelő egyetért azzal, hogy az Aquaprofit Rt. és annak munkatársai, és a
tanulmányban részt vevő bármely személy felelőssége csak a megállapodott tiszteletdíj
mértékéig terjedhet. Cégünk felelőssége a Megrendelő irányába korlátozott, és
tanulmányunk harmadik fél által történő felhasználása, kizárólag a Megrendelő és/vagy a
harmadik fél kockázata.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, illetve jogi vita kialakulása esetén, a
Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadóak, és a Nagykanizsai Városi Bíróság az
illetékes bíróság.
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2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS –ELEMZÉS

2.1.

Településkép és regionális kitekintés

A fejezetben ismertetjük Gyula város földrajzi és gazdasági helyzetét, bemutatjuk az
egészségturisztikai kínálat fejlődését, amely meghatározza a település és a fürdő további
fejlesztésének lehetőségeit.
2.1.1. Általános információk
Gyula városa a Dél-alföldi Régióban, az ország délkeleti részén, a magyar-román határ
mellett, a Fehér-Körös bal partján, 87-88 méter tengerszint feletti magasságban, síkságon
fekszik.
Éghajlatára a magas napsütéses órák száma és a kevés csapadék jellemző.
A város környéki táj legmeghatározóbb elemei a folyóvizek, a puszták, az erdőségek, a
szántóterületek és a tanyák. A terület rovar és madárvilága gazdag, emellett jó vadászati
lehetőségeket is kínál (jelentős a dámvad, nyúl, fácán és őzállomány). A Körösök az ország
legtisztább vizű folyói, halállományuk igen gazdag. A folyópartok mint védett területek
lényeges természeti vonzerők.
A térség geotermikus adottságainak eredményeképpen az ezer méternél is mélyebb kutakból
oldott ásványi anyagokban gazdag, magas hőmérsékletű ásványvíz tör elő.
A város legfőbb vonzereje az egykori Almásy kastély 8,5 hektár területű természetvédelmi
területté nyilvánított ősparkjában létesült fürdő, a Várfürdő, mely 1985-ben gyógyhely
minősítést kapott.
Legfontosabb építészeti látnivalója a XV. századi, Közép-Európa egyetlen épen megmaradt,
sík vidéken épült gótikus téglavára, melyben ma múzeum működik. A vár ad otthont a
gyulai várszínház előadásainak is.
A város lakosainak száma közel 34.000 fő, melynek egytizede román, 6%-a pedig német
nemzetiségűnek vallja magát. A román identitástudat igen erős, Gyula a magyarországi
román nemzetiség központja, ahol román nemzetiségi iskola és román kisebbségi
önkormányzat is működik. A német nemzetiségűek érdekeit szintén saját kisebbségi
önkormányzatuk képviseli.
2.1.2. A város történelmének rövid áttekintése
A mai város területén, a Körösök közelében található ármentes részek már az őskorban is
alkalmasak voltak a letelepedésre, de a Gyula név csak 1313-ban jelent meg először
oklevelekben. A terület először a XIV. században vált a környék központjává, amikor
Maróti János macsói bán kapta meg a birtokot. A vár építése is az ő nevéhez fűződik, a
belső vár és a derékvár ebben az időszakban készült. 1476-ban az uradalom visszaszállt
Mátyás királyra, aki fiának, Corvin Jánosnak adományozta a birtokot. 1482-ben a főispáni,
alispáni, szolgabírói tisztségeket a gyulai várhoz kapcsolták, így Gyula ismét a terület
központjává vált.
A törökök elleni harcokban 1566-ban Gyula is elesett és 129 évig volt török uralom alatt.
Érdekesség, hogy egy török világutazó leírása szerint az 1660-as évek Gyuláján 11 fürdő
működött.
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A törökök kiűzése után, a XVIII. században új földesúr, Harruckern György báró kapta
meg a területet. A várban serfőzőt és pálinkaházat rendezett be, cselédlakásokat épített és
helyreállítatta a várbörtönt. Ő kezdte el építeni a várral szemben lévő kastélyt, valamint az ő
nevéhez fűződik a románok és svábok betelepítése is.
A XVIII. század második felében a település fejlődése felgyorsult, ekkor épültek Gyula első
ma is álló középületei: a vármegyeháza, a templomok, a barokk építészeti emlékek.
A XIX. században Gyula fejlődése töretlen. A reformkori társas élet egyik emléke a ma is
meglévő Százéves Cukrászda.
Gyula városa az 1848-49-es szabadságharc egyik szomorú helyszíne volt. A később Aradon
kivégzett 13 honvédtiszt közül 9-et Gyulára hurcoltak és itt tartottak fogva a kivégzésükig.
1855-ben minden addiginál pusztítóbb árvíz döntötte romba a várost. Ekkor határoztak a
Fehér- és a Kettős-Körös új, városon kívüli mederbe tereléséről. Ez a mai Fehér Köröscsatorna, a régi meder pedig az Élővíz-csatorna.
Az 1867-es kiegyezés megteremtette a fejlődés felgyorsulásának politikai feltételét.
Ugyanakkor több esemény is közrejátszott abban, hogy Gyula elvesztette vezető szerepét a
régióban: az 1858-tól működő Budapest-Arad vasútvonal elkerülte a várost, a trianoni
békediktátum a város gazdasági hátterének több mint 80 %-át elszakította, 1950-ben pedig a
megyeszékhely Békéscsabára került át.
Gyula sokáig megőrizte kisvárosi jellegét, de az 1958-ban feltörő gyógyvíz új fejlesztési
irányvonalakat nyitott a város előtt. Pár év alatt megépült a Várfürdő, amit 1970-ben
gyógyfürdővé nyilvánítottak. Az addigra nemzetközi hírű fürdőt és környékét 1985-ben
gyógyhelynek minősítették, s azóta is több százezer turista keresi fel évente.
2.1.3. Gazdasági környezet
Gyula számos megyei intézménynek ad otthont (kórház, levéltár, bíróság, ügyészség),
továbbá több oktatási intézményt működtet, ezért az értelmiség jelenléte a városban
meghatározó, a foglalkoztatottak 40%-a a közigazgatásban, az oktatásban, az egészségügyi
és szociális ágazatokban dolgozik.
A legtöbb munkavállaló (31 %) az iparban (elsősorban az építőiparban és a húsiparban),
dolgozik. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma 10% körül mozog. A kereskedelem
és a szolgáltatások területén kevesebb, mint a lakosok egytizede vállal munkát.
A munkanélküliségi ráta 8-9 % körül ingadozik. Ez a mutató a megyei átlag alatti számot
mutat.
A rendszerváltás a gazdasági szervezetek nagyfokú átalakulását eredményezte, a területen
ugrásszerűen megnőtt a néhány fős szervezetek és a kényszervállalkozók száma. A
nagyvállalatok száma lecsökkent és ma is kevés.
A legtöbb vállalkozás kereskedelemmel foglalkozik. Az ipar foglalkoztatja a legtöbb embert,
de nem tekinthető húzóágazatnak, mert a legtöbbjük nem igényel nagy mértékű beszállítói
hátteret. Ezzel együtt a legtöbb hozzáadott értéket az ipar állítja elő, ezt a kereskedelem
követi.
Az idegenforgalom bár a foglalkoztatottak arányában nem tölt be nagy szerepet, de
multiplikátor szerepe jelentős. Gyula város lakosságának 12%-a a turizmusban dolgozik, a
fizető vendéglátókkal kibővítve mintegy 18%-ának jövedelme a turizmusból származik. Az
összlakosságot tekintve ez a szám a város 1/5-ének turisztikai szolgáltatásokból, illetve a
turizmusból való megélhetését jelenti. A város bevételeinek közel harmada a turizmusból
származik (idegenforgalmi adó, üdülőhelyi hozzájárulás, turizmushoz kapcsolódó
szolgáltatások).
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A város tőkevonzó képessége gyenge. Ezt mutatja az a sajnálatos tény is, hogy a
rendszerváltás óta egyetlen egy termelő beruházás sem jött létre zöldmezős beruházásként.
A privatizáció számos esetben eredményesen működő termelő üzemek felszámolását
eredményezte. Forgalmi árnyékhelyzetéből adódóan a külföldi működő tőke eddig még
elkerülte a várost. Gyula Város Önkormányzata 1998. nyarán nyerte el az ipari park címet
az északi iparterületre, mely lehetőséget nyújt zöldmezős beruházások megvalósulásának.
Gyula másik ipari területe az 1991-ben jóváhagyott, 44-es elkerülő út és a Csabai út közötti
terület.
Gyula gazdaságát tekintve nincs kedvező helyzetben: a városban csökken a
foglalkoztatottság, alacsonyak az átlagbérek, iparát alacsony termelési potenciál és alacsony
növekedési dinamika jellemzi. Ebből kifolyólag a hagyományos és jól működő iparágak
mellett erősíteni szükséges a szolgáltatások területét, ezen belül is elsősorban a turisztikai
szolgáltatások és a kínálat fejlesztésére, az egészségturisztikai adottságok jobb kihasználására
fektetve a hangsúlyt.
A gazdaság-élénkítés szükségességét, az erősségek kihasználásának és a gyengeségek
leküzdésének fontosságát a városvezetés felismerte és 365/2000. számú határozatában
elfogadva Gyula városfejlesztési koncepcióját, alapcélként a következőt fogalmazta meg:
„Gyula versenyképességének és a lakosság életkörülményeinek javítása, a gyógyidegenforgalmi és rekreációs jelleg továbbfejlesztése, esztétikus és vonzó környezet
biztosítása a kulturális és természeti értékek megőrzésével és stabil gazdasági háttérrel.”
A város prioritásai között az alábbiak szerepelnek:
• A gazdasági versenyképesség erősítése, az ipartelepítés elősegítése, a turizmus és a
szolgáltatások fejlesztése, EU-konform mezőgazdaság megteremtése.
• Az épített és táji környezet védelme, a gyógy-idegenforgalmi légkör megteremtése.
• A kommunális ellátottság javítása és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése.
• Az emberi erőforrás tudás- és készségszintjének fejlesztése.
• A város megítélésének, arculatának javítása, a helyi azonosságtudat fejlesztése.
• A kistérségi, regionális és külkapcsolatok erősítése, az együttműködések javítása.
A fentiek mindegyike fontos a tanulmány tárgyát képező Gyulai Várfürdő fejlesztésének,
jövőbeli lehetőségeinek szempontjából, mégis szükséges megjegyezni, hogy a
városfejlesztési koncepció külön is kiemeli a turizmus fejlesztését: Gyulai Várfürdő
fejlesztését, modernizálását és működésének optimalizálását, továbbá új szabadidő- és
idegenforgalmi központ létesítését.
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2.1.4. Közlekedés
Gyula fontos nemzetközi közúti határátkelőhely Arad, Bukarest irányába, azonban a
település és a térség közlekedési helyzete korlátozója a fejlődésnek. A város nehezen
megközelíthető, közlekedés-földrajzi helyzete periférikus.
Románia felé az egyetlen határátkelő, amelyhez városi infrastruktúra kötődik. Ugyanakkor a
várost elkerülik az autópályák és az elsőrendű utak.
Gyula Budapesttől 220 km távolságra fekszik, Kecskemétig az M5-ös autópályán, illetve az
5-ös főúton, onnan pedig a 44-es főúton közelíthető meg. Ez utóbbit nemrégiben 2x2
sávosra szélesítették Békéscsaba és Gyula között, illetve megépült a Gyulát déli irányban
elkerülő szakasz is.
A Kormány különböző források biztosításával szeretné előmozdítani hazánk
közúthálózatának fejlesztését. A települést és környékét érintő beruházások:
- a Széchenyi Plusz Program keretében készült el az előzőekben említett
négysávosítás Veszely és Gyula között, illetve e program finanszírozásában készül
a Békéscsabai elkerülő szakasz I. üteme;
- Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) pályázaton nyert
pénzekből valósult meg a 44. sz. főút Békéscsabát elkerülő szakasz II. ütemének
kivitelezése, valamint Kondoros és Békéscsaba között a főút 11,5 tonnás
burkolat-megerősítési munkái.
- A Nemzeti Fejlesztési Terv II. ütemében (mely a 2007-2013 közötti időszakra
vonatkozik) szerepel a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése. Gyula és térsége
elérhetőségét nagyban javítaná a 44-es út gyorsforgalmivá fejlesztése Kecskemét
és az országhatár között. Ezzel Gyula bekötődne az M5-ös autópálya forgalmába.
- A 2003. évi CXXVIII., a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának
közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló törvényben, a kiépítés ütemezése szerint
az M4-es megépítése 2015-ig valósulna meg (Budapest és Szolnok között
gyorsforgalmi út, Szolnok és az országhatár között autóút épülne). Ennek az M4es autóútnak a forgalmába is be lehetne kapcsolni Gyulát egy Szolnokra vezető
gyorsforgalmi úttal.
A helyi és helyközi közlekedésben az autóbuszoknak nagy szerepe van. Gyula és Budapest,
valamint az ország keleti felének jelentősebb városai között közvetlen buszjáratok is
közlekednek.
A gyógyfürdő megközelíthetősége gépkocsival a legegyszerűbb, de a könnyebb elérhetőség
kedvéért a vonatok érkezéséhez menetrend szerinti buszjáratok kapcsolódnak. A
Várfürdőhöz távolsági buszjáratok is napi rendszerességgel érkeznek.
Turisztikai célú kerékpárút köti össze Gyulát a várostól 2 km-re található, kedvelt
kirándulóhellyel, Szanazuggal. Az elmúlt években elkezdték építeni Békéscsaba irányából a
Gyulára vezető kerékpárutat is, illetve a kiszélesített (2x2 sávos) 44-es főút melletti
szervízúton biztonságosan lehet kerékpározni. Továbbá tervek születtek Gyula és a
környező tanyákat összekötő kerékpárút létesítéséről is, mely a helyi lakosság munkába
járásának megkönnyítése mellett a kiránduló, aktív turizmus lehetőségét javítaná.
A várost elérő vasúthálózat közepesen kiépítettnek tekinthető, csak szárnyvonallal
rendelkezik, amely nincs villamosítva. Az ország vasúthálózatába a vésztői regionális
vasútvonalon keresztül kapcsolódik. Az InterCity és nemzetközi járatok Békéscsabán
haladnak keresztül. Budapesttel és Szegeddel gyorsvasúti kapcsolata van.
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Repülőtér Gyulától 10 km-re, Békéscsaba határában található, amely eddig kizárólag sport

célokat szolgált. A 2005 nyarán indult fejlesztések befejeztével, várhatóan 2006. június
végére nyilvános, kereskedelmi repülőtér lesz ideiglenes határnyitási joggal (vagyis
nemzetközi forgalom lebonyolítása is lehetséges). A fejlesztések összértéke 1,5 Mrd forint,
melynek következtében akár 60 fős gépek fogadására is alkalmas lesz a repülőtér.

A régió másik, jelentős fejlesztés alatt álló repülőtere Gyulától mintegy 110 km-re található,
Szegeden. A reptér a tervek szerint még a 2006-os év folyamán, az 1,64 Mrd forintos
beruházás után nyilvános, kereskedelmi és határnyitási joggal rendelkező repülőtérként fog
működni, mely akár 50-60 fős gépek fogadására is alkalmas lesz.
Tekintettel arra, hogy a diszkont légitársaságok terjeszkedése jellemző a világ és hazánk
turizmusára is, továbbá ezek a légitársaságok a regionális reptereket szokták előnyben
részesíteni, mindkét repülőtér jó potenciállal rendelkezik a Dél-Alföldi Régió
vendégforgalmának növelésében és gazdaságának fellendítésében, mely multiplikátor hatás
kiaknázása Gyula esetében is kívánatos.
Az alábbi táblázatban Gyula és néhány fontosabb, repülőtérrel rendelkező város távolságát
kívánjuk szemléltetni.
Város neve
Békéscsaba
Szeged
Debrecen
Nyíregyháza
Budapest
Pécs
Sármellék
Sopron
Arad

Távolság km-ben
16
109
117
166
217
289
359
421
80

Látható, hogy Békéscsaba kivételével mindegyik légikikötővel rendelkező város
messze van Gyulától. A közúthálózat minősége és mennyisége miatt gépjárművel
még a Gyula-Szeged vagy Gyula-Debrecen viszonylatban is több óra szükséges az
út megtételéhez.
Ebből kifolyólag Gyula vendégforgalmára elsősorban – illetve a régió nagyvárosai
közötti gyorsforgalmi utak megépüléséig kizárólagosan – a Békéscsabai Repülőtér
forgalma lehet élénkítő hatással.
Tekintettel arra, hogy a gyógyturisztikai szolgáltatások egész évben igénybe
vehetők, a téli kapacitáskihasználtság eléréséhez charter járatokkal Németországból
vagy Lengyelországból, illetve a Skandináv országokból lehetne vendégeket Gyulára
vonzani.
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2.1.5. Regionális helyzetkép és kapcsolatok
A Dél-alföldi régió természeti értékekben gazdag: nemzeti parkok, természetvédelmi
területek (Gemenc (a Duna-Dráva Nemzeti Park kis területe), Kiskunsági Nemzeti Park,
Körös-Maros Nemzeti Park területei, Kiskunság homokdűnéi (fülöpházi buckavidék),
Szarvasi Arborétum (Pepi-kert)), folyók és tavak (Duna, "szőke" Tisza, Körösök, Fehér-tó,
Kolon-tó), ezek változatos állat- és növényvilága számos lehetőséget kínál az öko- és az
aktív turizmus szerelmeseinek (természetjárás, vadászat, madármegfigyelés, vizi- és
horgászturizmus, kerékpáros turizmus).
Dél-alföld kulturális vonzerői között megemlíthetők az Ópusztaszeri Történeti Emlékpark,
a Szegedi Szabadtéri Játékok, a Gyulai Várszínház, valamint a kézműves hagyományok,
számos képtár, múzeum és az építészeti emlékek.
A régió településszerkezetéből adódóan sok tanyás térség van, melyek a falusi turizmusnak
kínálnak jó lehetőségeket.
A régióban több település vonatkozásában jelentős vonzerőt képviselnek az
egészségturizmust szolgáló, a termálvízkincsre épülő gyógy- és termálfürdők (Gyula,
Gyopárosfürdő, Gyomaendrőd, Békés, Szarvas, Makó, Mórahalom, Csongrád …).
Gyula kialakult intézményrendszerével központi szerepet tölt be a térségben, amely térség
tágabb a hivatalosan megállapított statisztikai kistérségnél.
Gyula megyei szinten is jelentős szerepeket lát el (több megyei intézmény Gyulán működik).
Gyula ma a Gyula és Környéke Területfejlesztési és Kistérségi Együttműködési
Társulás tagja. Kistérségéhez tartozik még: Elek, Lőkösháza, Kétegyháza, Szabadkígyós és
Újkígyós.
Az Európai Unió előírásaiból adódó feladatok a város „kapu-szerepét” felértékelték.
Gyula 1997-ben szövetséget kötött Békéssel és Békéscsabával Közép-békési Centrum
néven. Céljuk, hogy „nagyvárosi térség”-et alakítsanak ki, a három város és vonzáskörzetük
a dél-alföldi régió egyik régióközpontjává váljon. A három nagy településhez kisebb
települések is kapcsolódnak. Erre a település-együttesre a lakosság koncentrálódása
erősödik. Ma Békés megyében ez a központ rendelkezik fejlődési forrásokkal.
Gyula számos testvérvárosi kapcsolattal büszkélkedhet. A legrégibb az Olaszországi
Budrióval való együttműködés, míg tartalommal leginkább megtöltött kapcsolat a
németországi Ditzingennel kötött. További együttműködés van Wagrowicevel,
Csíkszeredával és Araddal valamint két osztrák kisebb településsel Krumpendorffal és
Schenkenfeldennel.
A testvérvárosi együttműködéseknek eddig kézzel fogható gazdasági hozadéka eddig nem
volt, azok jobbára a kultúra, az oktatás, a civil kapcsolatok terén eredményesek.
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2.2.

Termál- és gyógyturisztikai kínálat
A helyzetfeltárás jelen fejezetén belül vizsgáljuk a turisztikai termék alapját alkotó kínálati
elemet, a termál- és gyógyturisztikai szolgáltatásokat.
2.2.1. Termálturisztikai kapacitások, szolgáltatások
Magyarország hagyományosan a nemzetközi egészségturisztikai piac egyik legfontosabb
szereplője. Hazánk geológiai adottságai alapján az ország területének 80%-a alatt termálvizet
rejt a föld. Ez a hévízkészlet egész Európában páratlan és világviszonylatban is kiemelkedő.
A világon csak néhány ország mondhatja el magáról, hogy hasonló termálvízkészlettel
rendelkezik (Franciaország, Japán, Új-Zéland, Izland). A termálvíz geotermikus energiaként
való felhasználásában még van lemaradásunk, de a balneológiai felhasználásban hazánk
világelsőnek számít.
A termálvizek gyógyászati értékét az adja, hogy a felszín felé tartó útjuk során az emberi
szervezet számára egészségmegőrző, gyógyhatású ásványi anyagokat oldanak ki a
kőzetekből, és az így nyert ásvány-, illetve gyógyvíz ivó- és fürdőkúra formájában
hasznosítható.
A Dél-alföldi régió természeti kincsei között a legnagyobb turisztikai vonzerőt a termálvíz
képviseli, így az egészségturizmus a régió kiemelt jelentőségű és nagy fejlődési potenciállal
rendelkező területe.
A Dél-alföldi régió és Békés megye egészségturisztikai termékcsomagja elsősorban Gyulát
exponálja, hiszen nem vitatható a város és fürdőjének versenyképessége, nemzetközi
ismertsége, a fejlesztésekből eredő további előnyök széles skálája.
A régió és Gyula gazdaságfejlesztési programjaiban a turizmus másik jelentős fejlesztendő
területei a hivatásturizmus, az incentive turizmus, a kulturális és rendezvényturizmus - hogy
csak a legfontosabbakat említsük -, amelyekhez a fürdő fitness, wellness elemeinek
fejlesztése kedvező kapcsolódási pontot jelenthet – kihasználva a városba érkező vendégek
és hozzátartozóik rekreációs igényeit.
A magyar gazdaság egyik legjelentősebb növekedési potenciállal rendelkező ágazata a
turizmus. A turizmuson belül az egészségturizmus, mely a többi turisztikai termékhez
mérve kedvező tulajdonsággal rendelkezik:
• Relatív hosszú tartózkodási idő – a kúra-alapú szolgáltatások miatt;
• Magasabb fajlagos költés – a specializált szolgáltatások és eszközök, valamint a
magas élőmunka-igény miatt;
• Kisebb szezonalitás – a szolgáltatások nagy része időjárás-független.
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2.2.2. Termálturisztikai kapacitások, szolgáltatások és azok fejlődése Gyulán
Gyula város turisztikai jelentősége hosszú múltra tekint vissza, melyet elsősorban már a
múlt században is ismert gyógyhatású vize és az 1959-óta üzemelő Várfürdő nemzetközi
jelentősége, valamint legfontosabb műemléke, a Vár alapozott meg. A város, bár az ország
központjától és gyorsforgalmi útjaitól távol esik, az 1970-ben nyílt nemzetközi
határátkelőhelynek köszönhetően a kelet-nyugati forgalom fontos állomásává, a nemzetközi
turizmus megálló- és pihenőhelyévé vált. A növekvő vendégforgalmon belül, jóllehet a
külföldi vendégek aránya csökkent az elmúlt évek során, Gyula egyre kedveltebb célpont a
belföldi, kikapcsolódni vágyó turisták számára.
A vendégszám-növekedés, a település turisztikai kínálata iránt jelentkező egyre
számottevőbb kereslet tudatos városfejlesztést indított meg, melynek köszönhetően Gyula
fél évszázad alatt a Tiszántúl egyik idegenforgalmi központjává vált. A gyorsan változó
keresleti igényeknek való megfelelés, a külföldi (elsősorban szerb) vendégforgalom
visszaesése, a város turisztikai versenyképességének fenntartása azonban a térség
idegenforgalmának tudatos tervezését, a kínálat továbbfejlesztését tette szükségessé.
A gyulai gyógyfürdő történetének rövid áttekintése
Gyulán termálkút fúrása már az 1940-es években tervként jelent meg. 1941-ben meg is
kezdődtek a fúrások, de a történelem közbeszólt és csak 1958-ban kezdett el termelni az
első kút.
A Várfürdő fejlődése 1959-ben indult meg, első ütemben 1963-ig fejlesztették. A fürdő
második kútja 1960-ban kezdett el termelni.
A fürdő területének kiépítése az egykori kastélykert 8,5 hektáros területén indult meg, ezt a
területet természetvédelmi területté is nyilvánították. Első fedett uszodája és
gyógymedencéje, 1965-ben nyílt meg a volt grófi lovarda épületében. 1966-ban már fogadta
első vendégeit a tisztasági fürdő, 1968-ban megkezdte működését a reumatológiai és
fizikoterápiás szakrendelés, a vízgyógyászat.
1970. január 1-én az egészségügyi miniszter gyógyfürdővé nyilvánította a gyulai Várfürdőt.
A 1970-es években a fejlesztések folytatódtak, elkészült az 50 m-es sportuszoda és egy új
gyógymedence dögönyözővel. A kupolás fedett fürdőt (az 5 fedett gyógymedencét magában
foglaló ún. jurtafürdőt) – a 25 m-es fedett tanuszodát és az üzemi épületet (öltözők,
pihenők és irodák) 1984-ben adták át.
1985-ben a gyógyfürdőt és környékét gyógyhellyé nyilvánították.
A Gyulai várfürdő 1999 óta – a stratégiai terveknek megfelelően – folyamatos fejlesztés
alatt áll azzal a céllal, hogy egy európai színvonalú fürdőt alakítsanak ki. Sokat jelentettek e
cél megvalósításában a Széchenyi Terv pályázatain elnyert támogatások. Ennek első
ütemében 2002. év végéig elkészült a gyógyászati rész bővítése és korszerűsítése, a gyermekvíziparadicsom, a kettős óriáscsúszda és egy melegített vizű élménymedence, továbbá az
„árnyékolós” és a „dögönyözős” medencéket felújították, kiegészítették, valamint a
közlekedési útvonalak egységes térburkolatot kaptak.
A Széchenyi Terv II. ütemében elnyert támogatás hozzájárult a Lovarda épületének, a
benne található fedett medencék és az üzemi épület korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez,
kapacitásaik bővítéséhez, valamint a 25 m-es tanuszoda és az 50 m-es sportuszoda teljes
rekonstrukciójához.
A beruházásoknak köszönhetően a teljesen újjáépített Várfürdő a Dél-alföld legújabb,
legmodernebb, európai színvonalú strand- és gyógyfürdője lett, ahol minden korosztály
számára megteremtődtek a feltételek a tökéletes szórakozásra, felfrissülésre és gyógyulásra.
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A fürdő jelenleg kft-ként működik, amelynek a városi önkormányzat a többségi tulajdonosa.
2.2.3. A Várfürdő kínálatának jellemzői
Az elmúlt évek tudatos fejlesztéseinek köszönhetően a Gyulai Várfürdő ma gyógy-, strandés élménymedencékkel (összesen 19 medence) áll a fürdőzők rendelkezésére, ebből 11
fedett. A fedett medencék egész évben a vendégek rendelkezésére állnak, a nyitott
medencék - két nyitott medence (polip, árnyékolós medence) kivételével - időjárástól
függően, de általában május elejétől október végéig használhatók, míg. A fürdőnek öt
bejárata van, kettő a Várkert oldalán, kettő az élővíz csatornán és egy az Erkel Szálló felöl.
A fürdőben 4 termálkút és 2 artézi (hideg) vizes kút működik.
Medencék műszaki adatai az újabb fejlesztések után
Sorszám

Medence
megnevezése

1
2
3
4-6
7
8
9
10

Árnyékolós
Pezsgő
Dögönyözős
Gyermekparadicsom
Hullám
Csúszdás
50 m-es uszoda
25 m-es tanuszoda

11

20 m-es

Típusa
Gyógy
gyógy
gyógy
strand
Strand
Strand
Sport
Sport
Termál
strand
Terápiás
Terápiás
Gyógy
Gyógy
Wellness
Gyógy
Sport
Strand
Gyógy
Gyógy

Vízfelület Vízmélység Vízhőfok
0C
m2
m

Napi
max.
kapacitás

255
255
327
400
571
635
1061
240

0,8-1,0
0,8-1,0
0,9-1,4
0,2-0,6
0,45-2,2
0,95-1,4
1,8-2,2
0,9-1,1

36-38
32-36
32-34
30-34
26-28
26-28
25-27
26-28

216
216
228
2.200
1.200
1.167
3.000
800

270

1,1-1,8

28-30

378

12
Súly
11
1,1-2,0
32-34
20
13
Járató
25
0,9-1,5
32-34
35
14
Kis-gyógy
25
0,95
36-38
23
15
Nagy-gyógy
60
0,95
34-36
73
16-18 Kupolás
480
0,8-1,3
31-33
1.600
19
Gyógy
30
1,0
38-40
64
20
Szauna
30
1,0
18-20
100
21
Gyerek
14
0,2-0,5
32-34
70
22
„Pillangó”
125
1,0
34-36
175
23
„Polip”
145
1,0
35-37
203
Össz 19 medence
4.959
11.768*
*Nyári nyitva tartás esetén a működő medencék összesített befogadó képessége 11.768 fő, télen is
5.837 fő.
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Gyula termálvize alkáli-hidrogénkarbonátos víz, amely sárgásbarna színű, magas
ásványianyag tartalmú. Összetevőit az alábbi táblázatban részletezzük:
A Gyulai Várfürdő termálvizének vegyi
összetétele
Kálium,
Nátrium

K+, Na+

683,0 mg/l

Ammónium

NH4+

5,2mg/l

Kalcium

Ca2+

10,7 mg/l

Magnézium

Mg2+

1,3 mg/l

Vas

Fe2+

0,1 mg/l

KATIONOK

700,3 mg/l

Hidrokarbonát

HCO3

Nitrát

NO3

Klorid

Cl-

88,0 mg/l

Bromid

Br-

0,1 mg/l

Fluorid

F-

1,0 mg/l

Jodid

I-

0,4 mg/l

Szulfát

SO42-

12,8 mg/l

Foszfát

PO43-

1,0 mg/l

ANIONOK

pH

1708,8 mg/l
Ø

1811,3 mg/l

7,95

Szabad szénsav

CO2

35,0 mg/l

Metaborsav

HBO2

15,0 mg/l

Metakovasav

H2SiO3

70,0 mg/l

A fürdő vize elsősorban reumatikus jellegű mozgásszervi, gerinc- és végtagizületek kopásos
megbetegedéseinek gyógyítására, krónikus nőgyógyászati gyulladásos betegségek és
meddőség kezelésére, bőrgyógyászati problémák esetében, továbbá végtagok, izületek
baleseti és műtéti utókezelésére alkalmas. A gyógyvíz alkalmazása főleg fürdőkúra
formájában történik, de inhalációként is alkalmazható. Fürdőkúraként igénybe véve a víz
fizikai tulajdonságai mellett – a vízben oldott ásványi anyagoknak köszönhetően – a kémiai
hatások is érvényesülnek, melyek együttesen a hormonális és vegetatív idegrendszeren
keresztül fejtik ki hatásukat.
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Az egész évben működő gyógyászaton reumatológus, fizioterápiás és sportszakorvosi
felügyelet mellett az alábbi kezelések vehetőek igénybe:
• medencefürdő
• gyógyúszás
• masszázsterápia (orvosi és frissítő)
• tangentor (víz alatti vízsugármasszázs)
• szénsavfürdő
• víz alatti gyógytorna
• súlyfürdő kezelés
• iszapkezelés
• száraz gyógytorna
• négy rekeszes galvánterápia
• magnetoterápia
• interferencia
• diadynamic
• tens
• iontoforézis
• szelektív ingeráram
• ultrahang
• kyroterápia
A szolgáltatási kört bővíti a wellness centrum, a szaunák és a gőzfürdő, a pezsgőfürdő, és a
pihenőterasz.
A sportolási lehetőségek között megemlíthetjük a strand-foci és strand-röplabda pályát,
valamint a mini-golf pályát.
A termálvíz mozgásszerv-rendszerre gyakorolt kedvező hatásának teljesebb kihasználására
a Gyulai Várfürdő Kft. Osteoporózis Centrum létrehozását tervezi, mely az elmúlt években
országos szinten megemelkedett számú csontritkulásos betegek teljes körű kiszolgálása
mellett a megelőzésben is szerepet vállalna.
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2.2.4. A termálturisztikai kínálattal rendelkező konkurens települések, helyszínek
A Dél-Alföldi Régióban a gyógyvíznek köszönhetően a gyógy- és termálturizmus a régió
meghatározó turisztikai ágává vált. A régió nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló,
bővizű magas hőfokú termálvizet kínáló fürdőkkel rendelkezik. A statisztikai régió területén
közel negyven településen található termál- és gyógyfürdő, amelyek között több nemzetközi
viszonylatban is kiemelkedő. Több település terveiben szerepelnek további fürdők
megnyitására vonatkozó elképzelések.
Az országok közötti konkurenciát vizsgálva Magyarország versenytársai turisztikai
szempontból elsősorban az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott új tagországok, illetve
azok a kelet-európai országok, amelyek egyre nyitottabbá válnak a nyugat felé. Ezen
országok előnye hazánkkal szemben, hogy mind a szálláshelyek, mind a vendéglátás és a
szórakoztatás terén alacsonyabbak az áraik.
Az egészségturisztikai keresletet figyelembe véve a térségben konkurenciát jelentenek
Magyarország számára azok a szomszédos országok, amelyek hasonló turisztikai kínálattal
rendelkeznek. Ilyen elsősorban a fürdőkultúra tekintetében nagy hagyományokkal és fejlett
infrastrukturális adottságokkal rendelkező Ausztria, de versenytársunk Csehország is, ahol
az Európai Unióhoz való csatlakozásuk után már az első Nemzeti Fejlesztési Tervükben
kiemelt projekt volt az egészségturizmus fejlesztése. Figyelnünk illik Szlovéniára,
Szlovákiára és Romániára is, ahol az utóbbi években indultak jelentős beruházások ezen a
téren.
Kicsit közelebbről megvizsgálva Gyula fő küldő országai (Németország, SzerbiaMontenegro, Románia, Ausztria, Lengyelország és Szlovákia) lakosainak utazási szokásait,
az alábbi konkurens országokkal kell számolnunk:
- A németek számára a belföldi utazás és Ausztria jelentik a hagyományos úti célokat.
Egyéb esetekben a döntési kritériumok között előkelő helyen szerepelnek a wellness
szolgáltatások és a gyógykezelési lehetőségek. Ebből a szempontból Csehország és
Szlovénia fürdőhelyei jelentenek konkurenciát hazánk számára.
- Az osztrákok hosszabb utazást elsősorban a mediterrán éghajlatú országokba tesznek,
rövidebb utakra a szomszédos országokba mennek, itt Magyarország a harmadik
legkedveltebb desztináció. Mivel az osztrákok utazásainak egyik fő motívációja a vízpart
és az élményfürdők látogatása, Horvátország és Szlovénia tengerpartjai jelentenek
konkurenciát, illetve Csehország, Szlovákia és Románia fürdőhelyei, azok relatív
ismeretlenségével és alacsonyabb áraikkal válhatnak vonzóvá az osztrák turisták
számára.
- A lengyelek külföldi utazásainak többsége Németországba, Csehországba és Szlovákiába
irányul, utóbbi kettőbe főként üdülési céllal. Ezen kívül a meleg tengerparti helyeket
részesítik előnyben a fürdőzést kedvelők, ezért a Földközi-tenger parti országok
jelentenek konkurenciát Magyarország számára.
- A szerbek, románok és szlovákok esetében a KSH 2004-es évre vonatkozó turizmusstatisztikai adataira támaszkodva azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ezen
nemzetiségű utazók többsége egynapos látogató (a Romániából érkezők 71,6, a szerbek
72,8, a szlovákok 78,1%-a ilyen), vagyis a kirándulások és a bevásárló turizmus aránya
igen magas, a több napos látogatók utazásai pedig leginkább a saját országuk határához
közeli magyarországi régiókba és Budapestre irányultak. (A Romániából érkezők 21,1%a a Dél-alföldi régiót és 27,1%-a Budapestet látogatta meg; a szerbek 41,6%-a fordult
meg a Dél-Alföldön és 26,3%-a Budapesten, a Szlovákiából utazók 25,4%-a a KözépDunántúlt és 19,6%-a Budapestet választotta úti céljául.) Tekintettel arra, hogy
mindhárom országban (Szerbia és Montenegróban, Romániában, valamint Szlovákiában
az elmúlt években megindult a gazdasági fejlődés, hatására várhatóan a belföldi
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turizmus mellett a kiutazó turizmus is erősödni fog, így előrevetíthető a hazánkba
látogatók számának növekedése is.
Az országrészek közötti konkurenciával mind a külföldi, mind pedig a belföldi vendégek
szempontjából számolnunk kell. A Magyarországot választó külföldi turisták jó része már
kötődik valamelyik gyógyfürdőhöz, de ezek zömében a Dunántúlon találhatóak (például
Hévíz, Bükfürdő, Sárvár, Zalakaros). A külföldiek számára kedvelt célpontok a
meglehetősen nagy számú, ismert, a Dél-alföldi régiónál sokkal jobb és régebbi marketing
munkát szolgálatukba állító fővárosi gyógyfürdők. Budapest az elmúlt években sokszor
jelent meg a külhoni piacon, mint a „Fürdők városa” (Spa city), amit a Dél-alföldi régió
megjelenítésekor nemigen hallunk. Jelentős fogadóterület a Balaton környéke is a
gyógyturizmus szempontjából, elsődlegesen az igen fejlett infrastrukturális és természeti
adottságokkal rendelkező Hévíz.
A hazai lakosság belföldi utazási szokásait vizsgáló kutatás1 adatai szerint 2003-ban a
magyarok legkedveltebb úti céljai régiók szerint: Balaton, Budapest-Közép-Dunavidék és
Észak-Magyarország. A Dél-alföldi Régiót az ismertebb fürdőkkel rendelkező Nyugatdunántúl és Észak-Alföld is megelőzi a preferált desztinációk sorában.

Városok tekintetében 2005-ben is Budapest volt a legnépszerűbb magyarországi úti cél

mind a külföldi, mind a magyar turisták körében, a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött
vendégéjszakák száma alapján. Az ezüstérmet Hévíz, a bronzérmet Hajdúszoboszló
szerezte meg.
A belföldi utazók körében legnépszerűbb városok között a fővárost Hajdúszoboszló és
Siófok követi. Sopron, Hévíz, Eger, Szeged, Pécs, Debrecen és Zalakaros szerepel még a
magyarok által leglátogatottabb tíz város között.
A külföldiek körében Budapest mellett jellemzően a gyógyfürdővel rendelkező, illetve a
Balaton-közeli települések voltak 2005-ben is a leggyakrabban felkeresettek. Így a fővárost
Hévíz, Siófok, Bük és Balatonfüred követi, de az elmúlt évekhez képest nőtt Siófok és
Zalakaros népszerűsége is. A külföldi vendégforgalom aránya Bük, Balatonfüred, Győr,
Keszthely és Tihany turizmusában jelentős még.
A tiszántúli régióban legnagyobb konkurens Hajdúszoboszló. Fürdője és szállodái a
kifejezett fürdővárosi jellegnek köszönhetően évek óta összehangolt, kitartó marketing
munkát folytatnak, amelynek eredménye mára egy stabil, visszajáró törzslátogatói kör és egy
Nyugat-európai szinten is jó hírnévvel párosuló ismertség. A fürdőhely hagyományainak és
marketingmunkájának köszönhetően nemcsak a nemzetközi, de a belföldi piacon is
ismertebb. A vendégösszetétel a gyógyulni vágyók, a pihenni és regenerálódni vágyók,
valamint a strandolást kedvelők keverékéből tevődik össze. A zömében három és négy
csillagos szállodák mindegyikében alapszolgáltatás a fürdőhasználat és a fitness lehetőségek
(elsősorban a szauna).
Hajdúszoboszló mellett jóval csekélyebb, de mégis meglévő konkurenciát jelent még ebben
az országrészben elsősorban Debrecen, továbbá Hajdúnánás, Hajdúdorog,
Hajdúböszörmény, Polgár, Püspökladány, Balmazújváros, Cserkeszölő és Kiskunmajsa. A
kicsit távolabb található fürdők között kell megemlíteni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
fürdőit mint Nyíregyháza, Nyírbátor és Mátészalka, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Tiszaújvárost, Bogácsot, Mezőkövesdet és a jelentős fejlesztéseket végrehajtó,

1

A Magyar Turizmus Rt. Megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2003 októberében
végzett kutatást a magyar lakosság körében a megelőző 12 hónap utazásait vizsgálva. A kutatás főbb
eredményeit összefoglaló cikk megjelent a Turizmus Bulletin VIII. évf. (2004.) 1. számában.
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Közép-kelet Európai szinten is egyedülálló Miskolctapolcai Termál Barlangfürdőt, amely a
terület egyre kedveltebb és ismertebb élményfürdője.
Békés megyén belül meg kell említenünk Gyopárosfürdőt, Füzesgyarmatot, Tótkomlóst
és Gyomaendrődöt. Bár jelen pillanatban valódi konkurenciát egyik sem jelent, jelenlétükkel
mindenképpen számolnunk kell.
Különösen Gyopárosfürdő érdemel figyelmet, ahol egy 150 szobás termálszálló és egy
wellnesscenter építésére vonatkozóan a város vezetése már befektetőkkel tárgyal, továbbá
termálfalu kialakítására is kaptak már ajánlatot. Fentieken kívül a tervek szerint idén nyárra
elkészül Gyopároson egy 75 szobás tanszálloda.
Gyula városában a fürdőnek versenytársa nincs. A Hotel Erkel a Várfürdővel kötött
együttműködési megállapodás szerint kizárólag kiegészítő, illetve olyan szolgáltatásokat
nyújt, amelyeket a Várfürdő nem végez.
Végül de nem utolsó sorban említést kell tenni egy speciális konkurensről, a „nem
fürdőzésről” is. A turisztikai keresletet – a turizmus bármely formájáról is legyen szó –
három tényező befolyásolja: a motiváció, a diszkrecionális (szabadon elkölthető) jövedelem
és a szabadidő. A fürdő versenytársai ebből a szempontból elsősorban az egyéb sportolási
és rekreációs lehetőségek, másodsorban a szabadidő eltöltésének és a meglévő
diszkrecionális jövedelmek elköltésének számos egyéb lehetősége, mint például kulturális
programok, hobby-vásárlások, vendéglátóipar szolgáltatásainak igénybevétele stb.
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2.2.5. Szálláshelyek kínálata
Gyula városának szálláshelykínálata összehasonlítva az ország hasonló „gyógyhelyi”
adottságokkal rendelkező településeivel közepesnek minősíthető, a középkategóriás
szálláshelyek mellől hiányoznak a felsőbb kategóriába sorolható szállodák.
Gyula szálláshelykínálata a város honlapján megjelentetett, valamint a helyi Tourinform
Iroda által szolgáltatott adatok szerint az alábbi típusokból áll:
Szálláshely típusa
∗∗∗-os szálloda
Magánszálláshely
Panzió
Kemping
Ifjúsági szálláshely

Egységek száma
8
253
12
3
8

Férőhelyek száma
2033
1375
281
Kb. 895
888

A 3 csillagos szállodák férőhelyeit az alábbi táblázatban részletezzük:
Szálloda neve

Szobák száma

Aqua Hotel
Civis Hotel Park
D-Hotel
Hőforrás
Üdülőszövetkezet és
Hotel
Hotel Agro
Hotel Corvin
Hotel Aranykereszt
Hotel Erkel

40
56
22
268

Férőhelyek
száma
105
108
60
891

61
28
20
315

122
70
47
630

Összesen:

810

2033

Az egészségturisztikai kereslet növekedését figyelembe véve Gyula jelenlegi
szálláshelyeinek mennyisége és minősége nem kielégítő. A már meglévő – és mind a
külföldiek, mind a belföldiek körében – népszerű magánszálláshelyek, panziók és 3 csillagos
szállodák mellett igény van a magasabb kategóriájú szálláshelyek iránt.
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2.2.6. Kiegészítő kínálati elemek
Gyula városának vonzerejét alapvetően három tényező határozza meg: a Várfürdő,
hagyományokban gazdag történelmi múlt és változatos kulturális értékek, programok.
A település idegenforgalmi látványosságai
• A gyulai vár – Közép-Európa egyetlen épen maradt sík vidéki, gótikus téglavára – a
város jelképe. A Vármúzeum 23 termében látható kiállítás a középkori vár
történelmébe, reneszánsz mindennapjaiba enged bepillantást.
A várban több kibérelhető helyiség található: a Lovagterem középkori vacsorák,
fogadások, esküvők és kisebb konferenciák megtartására alkalmas; a Kápolnában
esküvőket és keresztelőket lehet tartani, a Castrum Borozóban pedig Magyarország
történelmi borvidékeiről válogatott kínálat és finom falatok várják a vendégeket.
Szintén a vár ad otthont a Gyulai Várszínház előadásainak.
• Sokan a város ékszerdobozának hívják az 1840-ben alapított Százéves Cukrászdát,
mely a XIX. század közepének finom polgári miliőjét árasztja.
• A Ladics-ház a XIX. századi megyeszékhely köré csoportosuló értelmiség otthonát
bemutató polgári életmód-történeti múzeum.
• A városban sok templomot találunk, katolikus, református és görögkeleti templomot is.
Különleges látnivaló a város határában, a Kálvária-dombon lévő barokk kápolna,
mely a 18. századból származik. Az épületet az eredeti fa-szobrokkal együtt 1996-ban
restauráltak. Ekkor avatták fel az új, bronzreliefekkel díszített stációkat is.
• Nevezetes épületei közül elég, ha csak néhányat említünk: a volt megyeházát, a városi
könyvtárat magába foglaló volt városházát, a törvényszéki palotát, az Almásykastélyt, a régi zsandárlaktanyát.
• A városban múzeumok és kiállítótermek szolgálják a történelem és a művészetek
iránt fogékony látogatókat. A Dürer Terem időszaki kiállításoknak ad otthont, a
Kohán Képtárban Kohán György Kossuth-díjas festő műalkotásai láthatók, a városi
képtárban zömmel a XIX. század végén készült festmények gyűjteménye tekinthető
meg. Lajos Ferenc és kortársai c. grafikai gyűjtemény látható a volt pandúr-laktanya
emeleti termeiben.
• Az első hazai magán kezdeményezésű és kivitelezésű rádiótörténeti kiállítás is
Gyulán tekinthető meg.
• Erkel Ferenc zeneköltőnk szülőházában Erkel életútját, munkásságát végigkísérő
kiállítás tekinthető meg.
• Az egykori németváros központjában egy a Mária-kultuszt szolgáló egyházi
gyűjtemény megtekintése ajánlható a turisták figyelmébe.
• A régi vágóhíd területén egy üzemtörténeti kiállítás kíséri végig a húsipar múltját és
jelenét.
• A várostól mintegy hét kilométerre található Tanyamúzeum a kisparaszti gazdaság
használati eszközeinek bemutatásán túl szabadidős lovasprogramokat is kínál az
idelátogatóknak. Innen nem messze található a Pásztormúzeum, ahol magyar
őshonos állatok is megtekinthetők.
• Látványos kereskedelmi emlék a Süvegcukor múzeumbolt, és érdemes felkeresni
Nagy Zoltán preparátor kiállítóhelyét is.
Kulturális- és sportélet
A városnak jól kiépült intézményhálózata van.
• A volt városházán kapott helyet a 140 ezer kötetes Mogyoróssy János Könyvtár.
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•

•

•
•
•

Az Erkel Ferenc Művelődési és Közösségi Ház épületében egy 500 férőhelyes
színházterem, nagy- és kis előadóterem és több szakköri szoba található. Kiemelkedő
művészeti együttesei a Körös Táncegyüttes és az Erkel Vegyeskar. A 14 egységből álló
múzeumi kiállítóhelyek zömét szakmailag az Erkel Ferenc Múzeum irányítja.
A gyulai vár és környéke 1964 óta az immár európai hírű Várszínház otthona is.
Évente több mint húszezren tekintik meg az előadásokat, a felmérések szerint a
látogatók 50 %-a gyulai, 40 %-a hazai turista, 10 %-a pedig külföldi. A Gyulára utazók
közel 20 %-a kifejezetten az előadások kedvéért látogat el ide.
A város kulturális programkínálata évről-évre bővül (nyári színházi esték, fesztiválok).
Gyula 10,5 ha területű sporttelepén négy szabványméretű füves labdarugó pálya, hat
nyitott és két fedett teniszpálya, két kézilabdapálya, egy kosárlabdapálya, egy komplett
atlétikai pálya, salakmotor pálya és fedett lőtér található.
A városi sportcsarnok küzdőtere nemzetközi rendezvények lebonyolítására is
alkalmas. A legjelentősebb, évente megrendezésre kerülő sportesemények: atlétikai
versenyek, úszóversenyek, kosárlabda torna, nemzetközi körrepülő modellező verseny,
sakkverseny.

Rendezvény- és konferencia kapacitás
Gyulán a különböző rendezvények, konferenciák lebonyolítására szolgáló kapacitás
legnagyobb részét a kisebb, 100-200 fő befogadóképességű termek, létesítmények jelentik.
A legnagyobb kapacitású rendezvény lebonyolítására (540 fő, illetve 700 főre kiegészíthető)
a Tószínpad nyújt lehetőséget, azonban a létesítmény szabadtéri kialakítása miatt csak
szezonálisan vehető igénybe. A legnagyobb, fedett konferencia megtartására az Erkel
Ferenc Művelődési és Közösségi házban van lehetőség (500 fős). Színvonalas,
légkondicionált konferenciateremmel rendelkezik továbbá a Megyei Kórház. A Gyulai
Önkormányzat tájékoztatása szerint hiányzik a városban a szabadtéri, 2-3000 fő látogató
számára megrendezett programokra alkalmas helyszín.
Gyula rendezvény- és konferenciakapacitása
Egyidejű befogadóképesség (fő)
Román kuturális központ
300
Erkel Ferenc Művelődési és Közösségi Ház
500/150/120/80/50/25/25/25/25
Mogyoróssy János Városi Könyvtár
60
Tószínpad
540
Várszínpad
420
Várszínpad kamaraterem
200
Aqua Hotel
80
Cívis Hotel Park
120
D-Hotel
70
Hotel Aranykereszt
100
Hotel Corvin
30
Hotel Erkel
30/40/100
Hotel Agro
150
Hotel Hőforrás
120
Pándy Kálmán Megyei Kórház
250/150
ÖSSZESEN
3760
Forrás: Gyula Polgármesteri Hivatal (2001.) és Tourinform Iroda Gyula (2006)
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Vendéglátóipari egységek
A település honlapján található információk szerint Gyulán 27 étterem, 5 cukrászda, 1
kávézó, és 1 pub működik. Az éttermek elsősorban a kereskedelmi szálláshelyekhez
kapcsolódnak.
Idegenforgalmi szolgáltató irodák
A helyi turisztikai irodák (2 db) foglalkoznak beutaztatással, programszervezéssel is, mely
hatékony működés esetén Gyula turizmusára jelentős pozitív befolyást gyakorol. A
városban Tourinform iroda működik, mely a turisták teljes körű tájékoztatásával segíti az
idegenforgalmi vállalkozások, programok értékesítését.
Gyula az első Nemzeti Fejlesztési Terv regionális operatív programjában 144 millió forintos
támogatást kapott a Kérdezz engem! információs és segítő animátori szolgálat
kialakítására, amelyet 2005. év önkormányzati projektjének választottak. A program egyebek
mellett javítja a város turisztikai vonzerejét. Az animátor a városba érkező vendégek
tájékoztatását, a helyi szolgáltatásokkal való megismertetését, szórakoztatását, aktív
pihenését segíti, mégpedig úgy, hogy igény szerint programokat szervez és koordinál. A
projekt részeként - az animátorok aktív közreműködésével - az önkormányzat mobil
játszóházakat is létesít. A program keretében megvásárolt, akadálymentesített turistabusz
lehetőséget nyújt kirándulások szervezésére nemcsak a város határain belül, de az egész
térség turisztikai célpontjaihoz. Az animátori tevékenység az idegenforgalmi holtszezonban
sem szünetel.
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2.3.

Termál-turisztikai kereslet
Magyarország rendkívül kedvező geotermikus adottságokkal rendelkezik: hazánk
területének mintegy 80%-án találhatunk termálvizet, vagyis a hazai előírások szerint 30 ºCnál magasabb hőmérsékletű vizet. Erre a vízkészletre rengeteg településen épült fürdő,
melyek többsége már rendelkezik gyógyfürdő minősítéssel. E fürdők szolgáltatásaira igényt
tartó csoportok az egészségturizmus különböző alterületeinek célcsoportjai.
Az egészségturizmus kifejezés az egészséggel kapcsolatos utazási típusok összefoglaló neve.
E szegmens látogatóinak fő motivációja az egészségi állapot javítása, gyógyítása
(gyógyturizmus), illetve annak megőrzése, a betegségek megelőzése (fitness és wellness
turizmus).
A gyógyturizmus jellemzően egy konkrét betegség gyógyítása érdekében, gyógyászati
szolgáltató helyen illetve gyógyüdülőhelyen, általában meghatározott minimum tartózkodási
idő mellett rendelkezésre álló szolgáltatások igénybe vételét jelenti. A fő hangsúly a
gyógyászaton van, amit csak kiegészítenek az általánosabb turisztikai szolgáltatások és
vonzerők.
A fitness és wellness turizmus esetében a cél az átfogóan értelmezett (mentális, fizikai,
biológiai) egészség összhangjának megteremtése, melyhez a megfelelő életmód, az
egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás nyújthat jó alapot.
Az élményfürdőzés kifejezést a vízi attrakciók szórakoztató jellegét kihasználó, pihenési,
kikapcsolódási célú fürdőzésre használjuk.
Az egészségturizmus folyamatosan és dinamikusan növeli részarányát Magyarország
turizmusán belül. Leglátványosabban a statisztikákban követhető ez nyomon, hiszen
leginkább mérhető része az egészségturizmusnak a gyógy- és wellness szállodákban
lebonyolódó hányada. A Központi Statisztikai Hivatal 1999 óta gyűjt és nyújt statisztikai
adatokat a gyógy- és 2004–től a wellness szállodák adatairól.
Az egészségturizmusban rejlő fejlődési potenciált felismerve és kihasználva egyre több
szálloda egészíti ki kínálatát gyógy- és wellness turisztikai szolgáltatásokkal, illetve az
újonnan épült szállodák is e profilt részesítik előnyben.
Gyógy- és wellness szállodák kapacitásainak alakulása Magyarországon
2001
2002
2003
2004
Index
2005
Index
2004/03
05/04
Gyógyszállo24
44
48
52
108,3
59
113,4
dák száma
Szobák
3, 828
5, 455
5, 819
6, 387
109, 7
6,822
106,8
száma
Férőhelyek
8, 568
11, 750
12, 502
13, 871
110, 9
15,061
108,5
száma
Wellness
19
31
163,1
szállodák
száma
Szobák
1,586
2,320
146,2
száma
Férőhelyek
3,795
5,590
147,3
száma
Forrás: KSH
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Az egészségturizmus aránya az összesített gyógy- és wellness szállodai
vendégéjszakák száma alapján hazánkban
2002
2003
2004
Index
2005
Index
04/03
05/04
Összes szállodai 11, 680, 842 11,698,560 12,436,000 106, 3 13,444,000 106,4
vendégéjszaka
szám
Gyógy-wellness 2, 086, 065 2,136,257 2,870,000 134, 3 3,397,000
118,3
szállodai összes
vendégéjszaka
szám
Aránya az
17, 9
18, 4
23, 1
25,2
összesenből
Ebből
Külföldi
1, 379, 819 1,364,620 1,634,000 119, 7 1,774,000
108,5
Belföldi
706, 246
771,637
1,237,000 160, 3 1,623,000
131, 2
Forrás: KSH

A táblázatból is kitűnik, hogy a gyógy- és wellness szállodákban regisztrált vendégéjszakák
száma az országos átlagnál (6,4%) nagyobb mértékben növekedett (18,3%). Emellett a
vendégéjszakák számát tekintve a gyógy- és wellness szállodákban regisztráltak részaránya is
évről évre nagyobb, tehát egyre több vendég választja szálláshelyéül az ilyen profilú házakat.
2005-ben a magyarországi gyógyszállodák 724 ezer vendéget fogadtak, az általuk eltöltött
vendégéjszakák száma 2,7 millió volt.
A gyógyszállodák jelentőségét mutatja, hogy a kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek több,
mint egytizedét (10,4%), a vendégéjszakák 14,0%-át regisztrálták a gyógyszállodákban, a
szállodai vendégéjszakáknak pedig több, mint egyötöde (20,2%) realizálódott a
gyógyszállókban.
A magyarországi wellness szállodákban 2005-ben 276 ezer vendéget és 684 ezer
vendégéjszakát regisztráltak. A vendégek száma közel nyolctizedével (+77,4%), a
vendégéjszakák száma kétharmadával (+65,7%) emelkedett a 2004. évhez képest.
Látható tehát, hogy a gyógy- és wellness szolgáltatások iránti kereslet országos szinten olyan
nagymértékű, hogy arra lehet és érdemes építeni minden fürdővel rendelkező városban, így
Gyulán is.
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2.3.1. A gyulai fürdő vendégforgalma
A Gyulai Várfürdő vendégforgalma a fejlesztések, korszerűsítő beruházások következtében
összességében pozitív irányba változott, az új szolgáltatások elsősorban a kikapcsolódásra
vágyó vendégek számát növelték.
Éves fürdőbelépések számának alakulása
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

2003
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December
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Október

Szeptember

Augusztus

Július
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Március
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Január

2005

Forrás: Gyulai Várfürdő Kft.

Az év során regisztrált fürdőbelépések száma a nyári hónapokban kiugróan magasabb
értékeket adott, míg az OEP medencefürdő belépések és az OEP által elismert, igénybe vett
gyógykezelések együttes száma kisebb szezonális ingadozást mutat.
OEP medencefürdő belépések és az OEP által elismert, igénybe vett
gyógykezelések együttes számának alakulása
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Forrás: Gyulai Várfürdő Kft.

26

Gyulai Várfürdő Fejlesztési Stratégia 2007-2013

A vendégforgalom alakulása a fürdő adatai alapján
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
Látogatók száma
742.690 763.058 830.000 865.516 739.603
Változás mértéke az
előző évhez viszonyítva
102,7
108,7
104,3
85,4
(%)
Változás mértéke 2000.
102,7
111,7
116,5
99,6
évhez viszonyítva (%)

2005.
754.543
102,0
101,6

A fürdőbelépések számának alakulását szükséges összehasonlítani a Magyarországon és a
régióban működő hasonló méretű és színvonalú fürdők forgalmi adataival.
Fürdő neve
Bük
Gyula
Hajdúszoboszló

Vendégforgalom (fő)
2002

2003

2004

903.372
830.000

969.727
865.516

911.996
739.603

1 909.590

2.072.889 1.744.604

Index
2004/03
94,0%
85,4%

Index
2004/02
100,8%
89,1%

84,2%

91,3%

Harkány
Hévíz*

903.532
991.449

915 000
992.768

828.849
893.479

90,4%
90,0%

91,6%
90,1%

Zalakaros

734.634

736 000

708.779

96,3%

96,4%

Széchenyi

1 313.859

97,0%

100,5%

1 359 882 1.320.445

Sárvár
Tapolca

170.000
354.349

570 000
449 600

450.000
519.562

78,9%
115%

264,7%
146,4%

Debrecen

563.200

647 900

658.600

101,4%

116,8%

Zsóri
Eger

466.240
319.552

500.000
345 268

480.000
310.000

96,0%
89%

103,1%
97,1%

Kehidakustány

165.000

394 279

379.042

96,1%

229,6%

93,0%

113,9%

Összesen

11.234.136 12.635.265 11.756.441

*Tófürdő belépések száma

A vendégforgalmat vizsgálva megállapítható, hogy az ismertetett fürdőkben folyamatos
látogatói létszámnövekedés tapasztalható. 2004-ben a fürdők látogatottsága átlagosan 7%kal csökkent – feltételezhető, hogy a rossz időjárás, a TB-rendszer megváltozott
elszámolása, valamint a megújult szolgáltatású gyógyfürdők vendégelszívó hatása
következtében.
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2.3.2. A fürdő vendégeinek életkor szerinti megoszlása
A fürdőbe látogató belföldi vendégeket kor szerinti megoszlás alapján vizsgálva, átlag
életkoruk 39-42 év között mozog. Ez a szám évről-évre csökkenő tendenciát mutat.
A belföldi vendégek 20%-a 30 év alatti, a 31-50 év közöttiek részaránya a legmagasabb,
42%, az 51-65 éves korosztály 31%-ot képvisel, a 65 év feletti korosztály mindössze 7%-ot
tesz ki.
A fürdőbe látogató külföldi vendégek esetében a kor szerinti megoszlás egy kicsit eltér a
magyar vendégek korösszetételétől. Átlag életkorukat tekintve a fürdőbe látogató külföldi
vendégek 47-54 év között mozognak. A 30 év alatti korosztály 16%-t, a 31-50 éves
korosztály 37%-t, az 51-65 éves korosztály 33%-t, a 65év feletti korosztály 14%-t tesz ki a
fürdő külföldi összes vendégének arányában.
A külföldi és belföldi fürdőbe látogató vendégkört összehasonlítva, a külföldiek átlagosan
idősebbek, mint a belföldi fürdőlátogató vendégek. A 65 év felettiek köréből külföldről
kétszer annyian érkeznek, mint belföldről. Ennek oka valószínűleg a kedvezőbb időskori
anyagi helyzet és a hosszabb élettartam.
Az egészségturisztikai üdülések vendégkörei mind demográfiai jellemzőik, mind utazási
szokásaik alapján jól megkülönböztethető csoportokat alkotnak. A szegmentáció során a
fürdő vendégkörét a következő célcsoportokra oszthatjuk:
• Aktív fiatalok: aktívan, mozgással, sportolással eltöltött szabadságra vágynak. Nem
kötődnek sem a termál-, sem a gyógyvízhez, ennek megfelelően a fürdő
élményfürdőjét és a strand területét veszik igénybe.
• Családos középkorúak: a családi nyaralás során az élményfürdő a gyermekek
szórakozási lehetősége miatt döntő szempont, többgenerációs programajánlatokkal
lehet a tartózkodásukat meghosszabbítani.
• Egészségtudatos fiatalok: az egészség fontosságának növekedésével párhuzamosan
egyre növekvő szegmens, nem annyira a mozgás, mint inkább a szépségápolás, megőrzés, tartalmas pihenés céljával érkező, rendszerint gyermek nélküli fiatalok,
akik a wellness szolgáltatásokat veszik igénybe.
• Egészségmegőrző középkorúak: rendszerint gyermek nélkül érkező, pihenésre,
regenerálódásra vágyók; előnyben részesítik a csendes, nyugodt környezetet, a szép
tájat, vendégszerető helybelieket. A szabadidő folyamatos növekedésével várható
ezen szegmens erősödése.
• Egészségtudatos idősek: magukat fiatalosnak érző, jó egészségi állapotnak örvendő
55 év felettiek, akik fontosnak tartják a szépségápolást, a kellemes környezetet, a
tartalmas pihenést, és a színvonalas szolgáltatásokat. Mivel ez a korosztály már
fiatalon is sokat utazhatott, fokozott utazási kedv és magasabb költési hajlandóság
jellemzi őket.
• Gyógyulni vágyó idősek: a „hagyományos” gyógyturizmus vendégei, valamely
megbetegedésben szenvedő emberek, akik a gyógyvíztől vagy más terápiás
lehetőségtől várják egészségi állapotuk javulását.

28

Gyulai Várfürdő Fejlesztési Stratégia 2007-2013
2.3.3. Vendégküldő területek
A városi önkormányzat által készíttetett egyik felmérés szerint 2005. május-augusztus
időszakban a Gyulán megforduló belföldi vendégek gyakorlatilag hazánk minden táját
képviselték. A nyaralók 30%-a Budapesti lakos volt, a Budapest-Közép-dunavidéki régióból
az összes megkérdezett 40%-a érkezett. A második legerősebb küldő régió Dél-Alföld
(20%). Gyula közvetlen vonzáskörzetéből a korábbi évekhez képest több látogató érkezett.
Ők elsősorban fiatal szülők gyermekekkel.
A harmadik helyen Észak-Magyarország áll (13%), legtöbben Egerből és Miskolcról
látogattak el Gyulára.
Legkevesebben a Nyugat- és Dél-dunántúli területekről érkeztek.
A külföldi vendégek országonkénti megoszlását tekintve, a korábbi évek felméréseivel
összehasonlítva az arányokban nagy eltérés nem található, lényegében csak a román
vendégek száma nőtt (elsősorban a határmenti Bihar és Arad megyéből).
A legerősebb küldő terület Németország, a megkérdezettek 37%-a érkezett innen. A
szomszédos országokból érkezők is jelentős hányadot képviselnek: Szerbia-Montenegro
25%, Románia 16%. Mint küldő ország, említésre érdemes még Ausztria (7%),
Lengyelország (3%) és Szlovákia (2%).
2.3.4. Vendégek motivációja
A városi önkormányzat és a helyi Tourinform iroda már több felmérést készített a Gyulán
megforduló vendégek véleményét kutatva.
A felmérések eredményei megerősítik, hogy a város legnagyobb vonzereje a Gyulai
Várfürdő. Mindemellett a javuló marketingtevékenységnek és a programok gazdagabb
választékának köszönhetően egyre több embert vonzanak a kulturális rendezvények is.
Mind a fürdő, mind a kereskedelmi szálláshelyek fő szezonja a vendégek számát tekintve
júniustól szeptemberig tart, augusztus a legerősebb hónap.
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2.4.

Szálláshelyek kereslete
A Dél-alföldi régió szállás-ellátottsága az országos viszonyokhoz képest közepesen jónak
mondható. Elsősorban a magasabb kategóriájú szálláshelyekből van hiány.
A kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek száma, 2004.
45201

Turistaszállás
34827

Ifjúsági
szálló
21890

Üdülőház
22862

6971

3998

8572

965

6,2

8,8

24,6

2129

1784

2350
2492
35,7

Régió

Szálloda

Panzió

Kemping

Összesen

Ország összesen
Ebből
Dél-Alföld összesen
Aránya (%) az
országos adatokhoz
viszonyítva
Ebből
Bács-Kiskun megye
Csongrád megye
Békés megye
Békés megyei adatok
aránya a régiósokhoz
viszonyítva (%)

112769

98945

336494

1796

8229

30531

4,4

7,8

8,3

9,0

1001

151

952

3430

9447

1412
802

4584
2987

171
643

408
436

3604
1195

12529
8555

20,0

34,8

66,6

24,2

14,5

28,0

Forrás: KSH

A régiók kereskedelmi szálláshelyein regisztrált vendégéjszakák száma azt mutatja, hogy a
Dél-Alföld az ország legkevésbé ismert és látogatott régiója. Az alábbi táblázatban közölt
adatok ugyanakkor arra is engednek következtetni, hogy egyre többen fedezik fel maguknak
e régiót, mely pozitív tendencia minden bizonnyal a hatékonyabb marketingmunkának és a
szolgáltatások fejlesztésének köszönhető.
A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma tervezési-statisztikai régiók szerint
2005. január-december
Régió
Ország összesen
Közép-Magyarország
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Forrás: KSH

Vendégéjszakák száma
2005. január - december (ezer)
Előző év azonos időszaka = 100,0
Külföldi
Belföldi
Összesen
Külföldi
Belföldi
Összesen
10646
8689
19335
101,3
103,5
102,3
Ebből:
5739
1246
6985
106,3
105,0
106,0
1158
1225
2383
102,6
105,5
104,1
1863
1707
3570
94,8
105,0
99,4
828
1374
2202
89,2
104,0
97,9
258
1212
1469
101,7
100,4
100,6
553
1076
1629
96,0
96,1
96,0
248
849
1097
96,4
110,2
106,8

A Dél-alföldi régión belül, megyénkénti bontásban vizsgálva a kereskedelmi szálláshelyek
vendégforgalmát Békés megye szembetűnően alacsony és csökkenő (11,9%, 11,8%, 11,3%)
arányban részesül a régióban megforduló külföldi vendégekből, belföldi vendégek
tekintetében azonban a vizsgált években fokozatosan növelte részesedését (29,2%, 30,3%,
31,9%).
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Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma
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Forrás: KSH

Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a Dél-alföldi régióban sok a tanyás
kistérség, mely a falusi turizmus alapjául szolgál, valamint fizetővendéglátással is sokan
foglalkoznak, különösen Békés megyében.
A magánszálláshelyek kapacitása Magyarországon, 2004. július 31-én
Régió
Ország összesen
Ebből
Dél-Alföld
összesen
Aránya (%) az
országos
adatokhoz
viszonyítva
Ebből
Békés megye
Békés megyei
adatok aránya a
régiósokhoz
viszonyítva (%)

Fizetővendéglátás
Falusi szállásadás
Összesen
Vendéglátók Férőhelyek Vendéglátók Férőhelyek Vendéglátók Férőhelyek
36.458
196.011
7.431
44.365
43.889
240.376
666
3.705
318
1.978
984
5.683
1,8

1,9

4,2

4,4

2,2

2,3

409

2.267

72

450

481

2.717

61,4

61,1

22,6

22,7

48,8

47,8

Forrás: KSH
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2002

2003

2004

Fizetővendéglátás vendégforgalma a Dél-alföldi régióban
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Forrás: KSH

A fizetővendéglátás (városban, kiemelt gyógyhelyen, kiemelt üdülőhelyen, egyéb gyógyvagy üdülőhelyen folytatott szállásadói tevékenység) területén Békés megye tudhatja
magáénak a legnagyobb vendégforgalmat a régióban. Bár részesedése évről-évre csökken
(2002-ben 50,0%, 2003-ban 45,3%, 2004-ben 44,6%), a vendégek száma folyamatosan
növekszik (8764, 10069, ill. 10420 fő). Ezt a növekedést elsősorban az egyre több belföldi
vendégnek köszönheti a megye, a külföldiek számának viszonylagos stagnálása mellett.
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Falusi szállásadás vendégforgalma a Dél-alföldi régióban
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Forrás: KSH

A falusi szálláshelyeken regisztrált vendégek számát illetően Békés megye részesedése a
vizsgált időszakban a régiós adatokhoz viszonyítva jelentősen csökkent (2002-ben 15,4%,
2003-ban 13,4%, 2004-ben már csak 8,0% volt). Ezen adatok mögött jelentős vendégszám
csökkenés is áll mind a külföldi, mind a belföldi vendégeket illetően. Ez arra enged
következtetni, hogy Békés megyében a falusi turizmus hanyatlóban van, javasolt inkább a
magasabb kategóriájú szálláslehetőségek bővítésére és a komplexebb szolgáltatások
fejlesztésére helyezni a hangsúlyt.
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3. KONKURENCIA – ÉS VERSENYHELYZET ELEMZÉS

3.1.

Trendek és piaci kilátások
A következő alfejezetben röviden bemutatjuk a főbb nemzetközi egészségturisztikai
trendeket, valamint a Magyarország fürdő turizmusa szempontjából releváns főbb küldő
országokat.
A magyar gazdaság egyik legjelentősebb növekedési potenciállal rendelkező ágazata a
turizmus. Ezen belül az egészségturizmus – a turizmus más területeivel összehasonlítva –
számos egyedi előnnyel rendelkezik:
• A szezonalitás hatásai kevésbé érvényesülnek, mert a szolgáltatások nagy része
nem függ az időjárástól.
• Relatív hosszú az átlagos tartózkodási idő (az európai átlag kb. 6 nap) a kúraalapú szolgáltatások miatt.
• A fajlagos költés – a gyógyászati és kiegészítő szolgáltatások igénybevétele
következtében – átlagosan mintegy egyharmadával magasabb, mint a turizmus
más területein.
• Az egészségturizmus jellegénél fogva alkalmas a turizmus térbeli
koncentráltságának csökkentésére.
Fentieken kívül fontos tudni, hogy:
• Az egészségturizmus bizalmi termék.
• A marketingnek, a szegmentációnak és a specializált szolgáltatói hálózatoknak
kiemelkedő szerepük van.
Az egészségturizmus két alapvető iránya alakult ki az elmúlt évtizedekben, a gyógy- és
wellness turizmus, amelyek mind trendszerű vonásaiban, kiszolgáló szolgáltatásaikban, mind
vendégtípus szempontjából erőteljesen különböznek egymástól.
A gyógyturizmus célcsoportját döntően az idősebb korosztály jelenti, akik valamely testi
panaszukra keresnek enyhülést. Az egyes gyógyhelyeken a tartózkodási idő átlagosan 2,8
nap (3,0 nap belföldi vendégek esetében, külföldiek esetében 4,5)2.
A wellness turizmus célcsoportja a stresszelt, hajszolt életet élő városiak, akik az évi egyszeri
hosszabb üdülés helyett évente több alkalommal, hosszú hétvégéken (átlagos tartózkodási
idő 2,5 nap; belföldi vendégek esetében 2,1 nap, külföldieknél 4,0)2 kívánják kipihenni a
hétköznapok fáradalmait wellness szolgáltatások igénybevételével.
Három tényező határozza meg alapvetően az egészségturisztikai keresletet, amelyek az
erőteljes piaci növekedést is meghatározzák:
• erős hit a gyógyászati értékében;
• a gyógyászati szolgáltatások elfogadottsága az orvosi szakma által;
• az állami és magán biztosítótársaságok hajlandósága a gyógyászati költségek és
lehetőség szerint a tartózkodás költségeinek részleges megtérítésére.

2

A KSH 2005. január-decemberi adatai alapján, a wellness és gyógyszállókra vonatkozóan.
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Ezek a keresleti indikátorok ugyanakkor csak abban az esetben elegendőek, ha a kínálati
oldalon nem csak egy tisztán gyógyászati infrastruktúra alakul ki, hanem egy kellemesebb,
üdülőhely jellegű település turisztikai, pihenési, kikapcsolódási szolgáltatás csomagokkal,
amelyek megfelelő eszközökkel vannak tálalva.
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3.1.1. Egészségturizmus trendek
A következő táblázatokban bemutatjuk az egészségturizmus különböző formáinak
trendépítő faktorait.
Sport
Tevékenységek
Kiemelt hatások
Tenisz, golf, úszás, lovaglás, séta Egészségmegőrzés (vérkeringés és légzés
(power walking, nordic walking), javítása)
kerékpározás, aerobic, fitness
Élmények, pihenés, társadalmi kapcsolatok
Minden korosztály számára javasolható, de nagyon fontos a megfelelő intenzitás
kiválasztása.
Masszázs és terápiák
Tevékenységek
Kiemelt hatások
Ayurveda, Thai, Shiatsu, Watsu, Görcsoldás, rugalmasság, pihenés, idegi
Kínai masszázs, Reflexológia, állapot javítása, salakmentesítés, vérkeringés
Stresszoldás, Fango kezelések
javítása
A masszázsokat és terápiákat gyakran valamilyen speciális név alatt kínálják, ezáltal a hatás
összekapcsolódik a márkanévvel és később könnyebben felismerhető és elfogadható lehet.
Szépségápolás
Tevékenységek
Kiemelt hatások
Kozmetika,
Testkezelések, Jó közérzet
Aromaterápiás,
Gyógynövények Erősödő önbizalom
használata,
Öregedésgátló
technikák, Kéz- és lábápolás
A szépségápolás sokáig kizárólag női kezelésnek számított, ugyanakkor a férfiasabb
elnevezésnek köszönhetően (pl. bőr fitness vagy test fitness) a férfiak is egyre inkább
keresik a kezelések igénybevételének lehetőségét.
Gyógyászati kezelések
Tevékenységek
Kiemelt hatások
Plasztikai
sebészet, Jó közérzet
Gasztroenterológia,
Kardiológia, Erősödő önbizalom
életmód-tanácsadás, állapotfelmérés,
proaktív viselkedés
A kezelések esetében a legfontosabb, hogy milyen módon prezentálják a pácienseknek. A
legelemibb cél, hogy a gyógyászati értéket és jelentőséget tudják kommunikálni, miközben a
vendég elfelejti azt, hogy valójában beteg vagy annak érzi magát.
A vizes (balneológiai) kezelések a fenti tevékenységek kombinációit jelenthetik, amelyeket
igény szerint lehet megalkotni.
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3.1.2. A gyógy és wellness vendégek jellemzői
A gyógyturizmus vendégeinek jellemzői:
• tipikusan természeti gyógytényezőre épülő szolgáltatásokat vesznek igénybe,
• jellemző a minimálisan meghatározó tartózkodási idő (7-10 nap),
• jellemzően konkrét betegségek gyógyítása érdekében történő utazás, általában
orvosi előírásra,
• fő hangsúly a gyógyászaton van,
• turisztikai szolgáltatások kiegészítő jelleggel, jellemzően nyugdíjasok, városban
élők, minimum középfokú végzettségűek, alacsony/átlagos jövedelmi szinttel
rendelkeznek.
A wellness turizmus vendégeinek jellemzői:
• keresett az egészség széles értelemben vett megőrzése, az átfogóan értelmezett
(mentális, fizikai, biológiai) egészség összhangjának megteremtése,
• jellemző a programokon való önkéntes részvétel, kevésbé egy-egy konkrét
betegség gyógyítása a cél,
• középkorú/fiatal korosztály,
• felsőfokú végzettségűek,
• nagyvárosiak, fejlettebb régiók lakosai.
3.1.3. Főbb küldőországok trendjei
Általánosságban elmondhatjuk, hogy a főbb egészségturisztikai küldőországok keresletét
(turistáit) a következő megállapítások jellemzik legszemléletesebben:
• Jólét és individualizmus
• Tanulás – képzés
• Egészségesebb munkahelyek, jövő-orientált gazdaságok
• Egészségprogramok
• Aktív időskori élet
A technológia és az orvostudomány fejlődésével új, kifinomult módszerek és célok
alakulnak ki a gyógyászatban:
• Diagnózis, prognózis (gén kódok, gén-chippek)
• Életkor-kutatás, hormonterápia (kockázat analízis)
• Egészségügyi információk Interneten keresztül (kommunikáció)
A következőkben röviden összefoglaljuk Gyula főbb küldő országainak vendégeire jellemző
döntési kritériumokat, amelyet a Magyar Turizmus Rt. által elvégzett 2002. évi kutatás
alapján állítottuk össze.
Németország
• Bár az ország fejlett fürdőkultúrával és magas színvonalú gyógyinfrastruktúrával rendelkezik, Németország bizonyult az utóbbi évtizedekben a
magyarországi egészségturizmus legfőbb küldő országának;
• Az utazások tisztán két százalékát motiválja a tisztán gyógyjellegű faktor, az
utazások körülbelül harminc százalékánál a wellness és egészségmegőrzés a
döntő érv, ugyanakkor a turisták mintegy 5-6 százaléka mindkét célzattal utazik;
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•
•
•
•

•

Ausztriához hasonlóan a kereslet a wellness irányába fejlődik;
A turisták magas aránya (40 százaléka), külföldi gyógyüdülőhelyet választ;
A wellness vendégek széles korosztályokból kerülnek ki, míg a gyógyvendégek
nagy többsége a 65+ idősödő korcsoportból származik;
Két fő értékesítési csatornán keresztül szerzik be vásárlási döntéseikhez
információikat, ezek az utazási irodák prospektusai és kezelőorvosaik
véleménye, tanácsa. A barátok és rokonok, valamint az Internet kisebb
fontossággal bír, míg a kiállítások, az útikönyvek, a TV és rádióhirdetések szinte
egyáltalán nem befolyásoló és orientáló tényezők;
Utóbbi évek gazdasági recessziója és a jóléti állam szolgáltatásainak
visszaszorulása negatív hatással volt a németek utazási kedvére. Ez
többszörösen kihat Magyarországra, ahol elsősorban az alacsonyabb
fizetőképességű kereslet jelenik meg, amelyet a gazdasági változások legelőször
és a legnagyobb mértékben érintenek.

Ausztria
• A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma alapján
Magyarország második legfontosabb küldő országa Ausztria (Németország
után). Ugyanez igaz gyógyszállodáinkra is.
• Az osztrákok hosszú (minimum 4 éjszakás) külföldre irányuló utazásainak
célországai között Magyarország a 10., a rövid (1-3 éjszakás) utazások
tekintetében a 3. helyen áll.
• Az osztrákok hosszú utazásainak legfőbb motivációja a vízpartok (strandok,
tengerpartok) és élményfürdők látogatása, míg a rövid utazásokat elsősorban a
kikapcsolódás, a kirándulás, a hétköznapoktól való elszakadás és a
városlátogatás motiválja.
• A magyarországi hosszú utazásaik során az osztrákok legfontosabb célja az
üdülés, az egészségturisztikai szolgáltatások igénybevétele, valamint a vízpart és
élményfürdők látogatása.
• Németországhoz hasonlóan a kereslet a wellness irányba fejlődik, itt a 25-44 év
közöttiek a legaktívabbak. Ugyanakkor, míg a korcsoportok többsége belföldi
desztinációt népszerűsít, a 18-24 évesek kétharmada külföldi desztinációt választ
wellness célú utazásai során.
• A felzárkózóban lévő magyar gazdaságnak köszönhetően Magyarország az
üzleti utazók növekvő érdeklődésére is számot tarthat.
• Az osztrák utazók szerint Magyarország legfőbb vonzereje – földrajzi közelsége
mellett – a turisztikai szolgáltatások kedvező ár/érték aránya.
• Utazásaik szervezése során az osztrákok leginkább utazási irodáktól szerzik be
az információt, de folyamatosan növekszik az Internet aránya is
Lengyelország
• A kutatási adatok alapján megállapítható, hogy az elmúlt tíz évben csökkent a
nem utazók százalékaránya a 15 év feletti korosztályban;
• Az utazók százalékaránya látványosan csökken az 50 év és az e feletti
korosztályok esetében (60 év felett csak 6 %);
• Szoros összefüggés mutatható ki a lakóhely és a külföldi utazások között: minél
nagyobb településen lakik valaki, annál valószínűbb, hogy részt vesz külföldi
utazáson;

37

Gyulai Várfürdő Fejlesztési Stratégia 2007-2013
•
•
•

•
•

•

•

Legtöbb külföldre utazó a diákok, az alkalmazottak és a saját vállalkozást
vezetők csoportjaiból, illetve a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők
közül kerül ki;
A külföldi utazás ugyancsak szoros kapcsolatban áll a lengyelek személyes
anyagi helyzetével: minél pozitívabban ítélik azt meg, annál valószínűbb, hogy
külföldre utaznak;
Az utazási szakma képviselői, illetve a megkérdezések adatai szerint is a
legkedveltebb desztinációk:
o a meleg tengerpart mentén fekvő országok a (Földközi-tenger partján),
o a műemlékekben gazdag országok (Franciaország, Spanyolország,
Olaszország),
o a téli sportok országai (Ausztria, Szlovákia, Csehország, Olaszország);
A lengyelek magyarországi utazásaikat legtöbbször saját maguk szervezték, bár
más, Lengyelországhoz közeli országokkal való összehasonlításban a
szervezésben viszonylag fontos szereppel bírnak az utazásszervezők és irodák;
Magyarországot kevésbé tartják vonzónak a tematikus utazások (átlag: 2,46) és
az egészségturizmus (átlag: 2,42), valamint az aktív turizmus (középérték: 2,50)
célpontjaként. Mindezekhez azonban hozzá kell tegyük, hogy az átlagadatok
félrevezetők lehetnek. Ennek oka, hogy a lengyelek számára az
egészségturizmus ismeretlen fogalom, illetve azt inkább a szanatóriumokkal
hozzák összefüggésbe. Ugyanakkor a magyarországi termálfürdők (főként
Hajdúszoboszló) igen népszerűek a lengyelek körében. Tartózkodásuk alatt
azonban inkább csak fürdőznek, kikapcsolódnak és igen ritkán vesznek igénybe
gyógyászati vagy wellness szolgáltatásokat;
Az aktív turizmus, hasonlóan az egészségturizmushoz, mást jelent
Lengyelországban, mint Magyarországon. Az aktív tevékenységek alapvetően a
hegyekhez kötődnek (mind télen, mind más évszakokban). Ezért számukra, pl. a
kerékpáros-turizmus nem feltétlenül tartozik az általuk aktívnak hívott
tevékenységek közé. A legkevésbé értékelt turizmus típusok között találjuk az
üzleti turizmust (átlag: 3,26), a vadászturizmust (átlag: 3,13), a lovas-turizmust
(átlag: 2,92) és a falusi turizmust (átlag: 2,79);
minden kutatási szakasz eredményeinek elemzése során feltűnően nagy
arányban szerepeltek a gasztronómiával kapcsolatos elvárások, illetve
tapasztalatok. A Magyarországon járt megkérdezettek jelentős része (82,5%)
nagyra értékeli a magyar konyhát, az éttermeket és a kávézókat (74,6%).

Románia, Szerbia-Montenegro és Szlovákia esetében nem született még olyan
országtanulmány, melyből az előzőekhez hasonló megállapítások lennének nyerhetőek.
A KSH 2004-es évre vonatkozó turizmus-statisztikai adataiból az alábbi következtetéseket
vonhatjuk le az utazási szokásokkal kapcsolatban:
• Az említett országokból Magyarországra érkezők nagy többsége egynapos látogató
(a Romániából érkezők 71,6, a szerbek 72,8, a szlovákok 78,1%-a ilyen), vagyis a
kirándulások és a bevásárló turizmus aránya igen magas.
• A többnapos látogatók mintegy harmada 1-3 éjszakát tölt el hazánkban (az összes
látogató számához viszonyítva a románok 19,0, a szerbek 20,3, a szlovákok 14,2%a), míg alig egy harmaduk 4 vagy több éjszakára is marad (románok 9,4, szerbek 6,9,
szlovákok 7,7%-a).
• A több napos látogatók utazásai leginkább a saját országuk határához közeli
magyarországi régiókba és Budapestre irányultak. (A Romániából érkezők 21,1%-a a
Dél-alföldi régiót és 27,1%-a Budapestet látogatta meg; a szerbek 41,6%-a fordult
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meg a Dél-Alföldön és 26,3%-a Budapesten, a Szlovákiából utazók 25,4%-a a
Közép-Dunántúlt és 19,6%-a Budapestet választotta úti céljául.)
Mindhárom országban az elmúlt években megindult gazdasági fejlődés hatására várhatóan a
belföldi turizmus mellett a kiutazó turizmus is erősödni fog, így előrevetíthető a hazánkba
látogatók számának növekedése is.
3.1.4. Magyarországi trendek
3.1.4.1.

A magyar társadalom demográfiai alakulása

A hazai egészségturizmus jövőbeni alakulásában meghatározó szerepet játszik a társadalom
demográfiai, egészségügyi és anyagi helyzete, ezért az alábbiakban röviden összefoglaljuk a
várható tendenciákat.
A demográfiai előreszámítások nyomán kibontakozó népességi jövőképet a létszámok és
struktúrák jelentős változása és az öregedési folyamat uralják.
A népesség öregedése nagymértékben növeli a halálozások számát. Ennek puszta
ellentételezése is rendkívüli egészségügyi erőfeszítéseket és olyan korszerű egészségügy
kialakítását kívánja meg, amely biztosítja a tömeges, jó egészségi állapotú túlélést a
legmagasabb életkorig.
Társadalmunk nem csak öregszik, hanem létszámában is fogy, mert a születések száma jóval
kevesebb a halálozások számánál.
A hipotézisek nyomán kialakuló népességi jövőképet a további létszámcsökkenés és az
öregedés, az idős korcsoportok súlyának megnövekedése és a fiatalabbak csökkenése
uralják. Az előrejelzések szerint Magyarország népessége folyamatosan csökken, 2021-ben
várhatóan 9,085 millió lesz. Jelentősen csökken a fiatalok száma, valamint új tendenciaként
megkezdődik az aktív korúak létszámfogyása is. Az idősebbek, 60+ évesek száma ezzel
ellentétben azonban igen lényegesen emelkedik. Jelenleg minden ötödik lakos, 2021-ban
már minden negyedik lesz 60 éves vagy idősebb.
Az iskolai végzettség szintjének átlagos emelkedésének hatására változhat (emelkedhet) az
egészségnek, mint megőrizendő értéknek a megítélése, szerepe és jelentősége az emberek
életében.
Egy ország népességének egészségi állapotát alapvetően befolyásolja a lakosság egészségi
kultúrájának történelmileg kialakult intézményrendszere, a tudomány élenjáró vívmányainak
alkalmazása, a gazdasági körülmények és lehetőségek, amelyek a politikai akarattal párosulva
segíthetik a kívánatos változásokat.
A népességnek az a hányada, amelyik munkából származó jövedelemmel rendelkezik, adói
és járulékai által alapvetően befolyásolja azokat a forrásokat, melyek szociális juttatásokra,
nyugdíjakra és egészségügyi célokra használhatók. Növekvő foglalkoztathatóság mellett
ezek a források emelkednek, ellenkező esetben csökkenek.
1980 és 2001 közötti időszakban, csaknem 1,4 millió fővel csökkent a foglalkoztatottak
száma, ezzel szemben nőtt az inaktív keresők száma, akik döntően nyugdíjasok. 1989-1990
óta megjelentek a munkanélküliek is. E folyamatok eredményeként lényegesen emelkedtek
azok a „terhek”, amelyek a munkaképes-korú népességen belül a foglalkoztatottakra
hárulnak.
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Összefoglalva 2021-ig a magyar társadalomban az alábbi tendenciák várhatók:
• Csökkenő népesség;
• Az elmúlt években látványosan nőtt a magasan képzettek száma, mely maga
után vonja az egészségmegőrzés igényét;
• Csökken a házasságkötések száma, ezzel együtt a család szerepe is csökkenni
fog;
• A társadalmon belül megváltozik a korcsoportok megoszlása: az idős korúak
egyre többen lesznek, ezzel egy időben a gyermekek és az aktív keresők száma
pedig csökkeni fog;
• Az előbbi megállapítás következménye, hogy egyre nagyobb „anyagi” teher
hárul az aktív keresőkre, és ezzel együtt az egészségi ellátásra is nagyobb gondot
kell fordítani;
Az NTS trendekre vonatkozó elemzése szerint a belföldi kereslet átalakulóban van, a
belföldiek egy része egyre inkább a magasabb színvonalú szolgáltatásokat keresi.
Elterjedőben van két-három rövidebb szabadság, amely főként egy-egy hétvégét, esetleg
meghosszabbított hétvégét jelent, amely leginkább a wellness-, gyógy-, illetve
kastélyszállodák számára jelent növekvő keresletet. Az üdülési csekk használata
folyamatosan terjed, kedvező fogadtatásra talált mind a keresleti, mind a kínálati oldalon.
3.1.4.2.

Egészségturisztikai fejlesztések

Az utóbbi években jelentős fejlesztések történtek az egészségturisztikai ágazatban, amely
egyrészt az állami szerepvállalásnak, a Széchenyi Tervben megtestesülő támogatásnak,
valamint a privát szféra egyre erőteljesebb részvételének köszönhető a nagyobb volumenű
gyógy-, wellness turisztikai beruházások területén. A fejlesztések egész Magyarországra
kiterjedtek, ugyanakkor a legnagyobb méretű beruházások a tradicionálisan erős pozíciókkal
rendelkező Nyugat-dunántúli régióban valósultak, illetve valósulnak meg (már megkezdett
projektek befejezése). Ennek ellenére a legtöbb támogatott fejlesztés (32 db) az Északalföldi régióban található.
A következő táblázatban összefoglaljuk a Széchenyi Terv keretében megvalósult
egészségturisztikai fejlesztések főbb ismérveit.
A 2000-2004. évi Széchenyi Terv keretében támogatott projektek megoszlása
Statisztikai régió
Támogatott
Támogatás
Fejlesztési
projektek száma
összege
összege
(db)
(millió Ft)
(millió Ft)
Budapest-Közép10
4.408
11.767
Dunavidék
Közép-Dunántúl
8
2.698
7.408
Nyugat-Dunántúl
31
10.484
29.683
Dél-Dunántúl
14
2.688
6.860
Észak13
1.970
5.826
Magyarország
Észak Alföld
32
4.531
10.875
Dél-Alföld
17
4.010
8.700
Összesen
125
30.789
81.119
Forrás: Magyar Turisztikai Hivatal
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Az egészségturisztikai fejlesztések összértéke, a támogatások révén, 2001-2004-ben
meghaladta a 81,1 milliárd forintot (kb. 336 millió eurót) Magyarországon. A támogatott
125 beruházás közül 110 termálfürdők és gyógyintézmények, míg 15 egészségturisztikai
szálláshelyek (gyógyszállodák) fejlesztésére irányult. A 2001-2004. évi támogatásokkal
megvalósuló beruházások eredményeképpen a medencék száma 65%-kal (363-ról 598-ra), a
fürdők éves befogadóképessége 85%-kal (37,2 millió főről 68,8 millió főre) emelkedett.
3.1.4.3.

Üdülési csekkek és egészségpénztárak, biztosítók szerepe az
egészségturisztikai trendek alakulásában

Jelentős támogatást nyújthat a hazai, elsősorban belföldi turizmus számára az üdülési
csekkek és a magán egészségpénztárak népszerűsödése:
• A kedvezményes üdülési csekk béren kívüli adómentes juttatás, amellyel 2005-től
már nemcsak a szállás és kapcsolódó szolgáltatások (étkezés, gyógykezelés,
sport) vagy a távolsági tömegközlekedés költsége fizethető ki, hanem bizonyos
fesztiválokon, a Forma-1 rendezvényén és részlegesen üzemanyag vásárlására,
továbbá fürdők szolgáltatásainak igénybevételére is felhasználható.
A piac egyre bővül, 2005. évben a kereskedelmi és magánszálláshelyek több
mint 7 milliárd forint értékben fogadtak el üdülési csekket. A decemberi adatok
szerint 1833 kereskedelmi szálláshelyen – köztük 671 szállodában, ezen belül 3
gyógy- és 2 wellness-szállodában –, valamint 1010 magánszálláshelyen volt
lehetőségük a vendégeknek üdülési csekk beváltására.

•

A kedvezményes üdülési csekk adómentessége 2006-ban személyenként 62.500
forintra emelkedett, az intézmények számára értékesítendő kedvezményes
üdülési csekk forgalom pedig a tervek szerint tovább növekszik, meghaladja a a
2005-ben elért 10,3 milliárd forintot (2004-ben ez az összeg 7,2 milliárd forint
volt).
A gyógyüdülések arányára vonatkozóan ugyan nem készült konkrét kimutatás,
de a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. adatai alapján megállapítható, hogy míg az
üdülési csekket elfogadó kereskedelmi szálláshelyekből 2005-ben a gyógy- és
wellness-szállodák mindössze 0,2 %-ot képviselnek, az általuk realizált üdülési
csekkforgalom az összes kereskedelmi szálláshelyen regisztráltnak 2,4%-át adta,
vagyis forgalomrészesedésük átlagon felüli arányú.
Jelentős lökést adhat a belföldi egészségturizmusnak az önkéntes
egészségpénztárak egyre népszerűbbé válása, amelyek az egészségügyi
szolgáltatások támogatása mellett egyre inkább nyitnak az egészségmegőrzés,
sport- és wellness-szolgáltatások felé. A személyi jövedelemadóról szóló törvény
értelmében az önkéntes egészségpénztárak évi 30 százalék, maximum 100 ezer
forint adókedvezményt vehet igénybe az általa befizetett összeg után,
ugyanakkor a havi díj befizetésével béren felüli adómentes juttatásként a
munkáltatók is támogathatják alkalmazottaikat. A támogatott szolgáltatások
körét a 263/2003. (XII.24.) kormányrendelet rögzíti. Az aktív testmozgást
segítő sporteszközök vásárlása és a rekreációs- és gyógyüdülés igénybevétele
behatárolt: a korlát mindkét esetben az egyéni számlaegyenleg 50 százaléka,
naptári évenként az első esetben maximum 75 ezer, míg az utóbbiban legfeljebb
160 ezer.
A szolgáltatások igénybevételének megkönnyítése céljából az egészségpénztárak
bankkártyaként működő Egészségpénztári Kártyát bocsátanak ki. Az
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elfogadóhelyek száma a pénztártagok igényeinek megfelelően dinamikusan
növekszik, a magyarországi fürdők, gyógy- és wellness szállodák többsége már
szerződésben áll egy vagy több egészségpénztárral.
• 2004-ben közel 40.000 egészségpénztártagot regisztráltak a 42 egészségpénztárt
számláló piacon, amely rendkívül dinamikusan, évi 20-30 százalékkal fejlődik
(100.000 ügyfél 2004-ben), és ez a növekedési ütem várható 2005-ben is. Az
egészségpénztártagok 2004-ben közel 20 milliárd forintot fizettek be tagdíj
címén. A legnagyobb hazai egészségpénztárak (a zárójelben megjelenített adatok
becsült adatok a 2004-es taglétszámra vonatkozóan):
o Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (43.000 fő)
o K&H Medicina Egészségpénztár (40.000 fő)
o Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (32.000 fő)
o Honvéd Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár
(27.500 fő)
o TEMPO egészségpénztár;
o Dimenzió Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (12.000 fő)
• Piaci kutatásaink alapján a külföldi egészségbiztosítók és egészségpénztárak
várhatóan a közeljövőben még nem jelentenek meghatározó keresleti tényezőt,
hiszen védik saját országaikban levő létesítményeket és limitálják a fedezett
szolgáltatások körét.
• A Magyar Turizmus Rt. tervei között szerepel ugyanakkor a külföldi
egészségbiztosítók megcélzása egy olyan kínálati csomaggal, amely a nemzetközi
standard-eknek megfelelően működő, legmagasabb minőségi színvonalat
garantáló szolgáltatókat foglalja magába. Mindez igen alapos előkészítést
feltételez, hatása középtávon lesz érzékelhető.
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3.2.

A kínálat értékelése belföldi összehasonlításban
A Gyulai Várfürdő Kft. Magyarország országos jelentőségű gyógyfürdője, kiemelt
gyógyhely. Kiváló adottságaival nincs egyedül a régió területén, a termálvízkincs a területi
egység alatt jelentős mind minőség, mind mennyiség, valamint az elhelyezkedés sűrűsége
tekintetében.
Az elmúlt években növekvő kereslet volt tapasztalható a régió fürdői iránt. A fürdők
tulajdoni viszonyai tisztázottak, majdnem minden esetben egy vagy több önkormányzat
tulajdonában vannak. A gyógy- és termálvízzel rendelkező települések legnagyobb részében
központi kínálati elem a fürdő, a települések turizmusában komoly kitörési pontot jelenthet
a fürdőfejlesztés. A vizsgált fürdők többsége nyereségesen üzemel, hatékonyságuk tovább
növelhető.
A fürdők arculata, külső-belső megjelenése megújult, szolgáltatási köre kibővült.
A következő táblázatokban Magyarország meghatározó fürdőinek bevételeinek és egy
belépőre jutó fajlagos bevételeinek alakulását mutatjuk be a 2000 és 2003 közötti időszakra.

2003

Index
2003/02

Bük

795 126

883 637

922 015

1 099 860

119,3%

138,3%

Gyula

293 623

345 461

468 363

609 160

130,0%

207,4%

Hajdúszoboszló

507 000

592 000

774 000

1 813 000

234,2%

357,6%

Harkány

704 000

794 000

782 000

838 000

107,2%

119,0%

Zalakaros

639 000

712 000

828 703

885 500

106,9%

138,6%

Széchenyi

658 501

992 337

1 161 125

1 374 378

118,4%

208,7%

Gellért

523 649

609 314

591 085

725 258

122,7%

138,5%

Lukács

296 940

394 910

484 415

532 752

110,0%

179,4%

Dagály

246 480

353 369

371 086

436 641

117,7%

177,2%

Sárvár

76 000

93 000

140 000

650 000

464,3%

855,3%

Tapolca

153 000

105 000

239 000

342 400

143,3%

223,8%

Debrecen

176 787

201 862

203 645

320 200

157,2%

181,1%

Zsóri

178 000

210 000

218 233

267 611

122,6%

150,3%

Eger

91 000

101 000

136 572

225 338

165,0%

247,6%

Kehidakustány

33 525

42 510

55 266

317 310

574,2%

946,5%

5 842 917

7 011 197

7 925 560

10 997 968

138,8%

188,2%

Fürdő

Összesen

2000

Bevétel (ezer Ft)
2001
2002

Index
2003/00
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Magyarországi fürdőkben realizált egy főre jutó fajlagos bevételek forintban,
2000-2003
Fürdő neve

2000

1 főre jutó bevétel
2001
2002

2003

Index
2003/02

Index
2003/00

Bük

944,62 Ft

1.035,08 Ft

1.020,64 Ft

1.134,20 Ft

111,1%

120,1%

Gyula

395,35 Ft

452,73 Ft

564,29 Ft

703,81 Ft

124,7%

178,0%

Hajdúszoboszló

339,13 Ft

352,17 Ft

474,56 Ft

874,62 Ft

184,3%

257,9%

Harkány

714,63 Ft

811,95 Ft

865,49 Ft

915,85 Ft

105,8%

128,2%

Zalakaros

894,89 Ft

969,28 Ft

1.128,05 Ft

1.203,13 Ft

106,7%

134,4%

Széchenyi

545,68 Ft

806,87 Ft

883,75 Ft

1.010,66 Ft

114,4%

185,2%

Gellért

929,85 Ft

1.164,01 Ft

1.295,79 Ft

1.510,66 Ft

116,6%

162,5%

Lukács

449,37 Ft

604,04 Ft

711,74 Ft

852,40 Ft

119,8%

189,7%

Dagály

401,75 Ft

647,89 Ft

764,00 Ft

937,87 Ft

122,8%

233,4%

Sárvár

461,82 Ft

501,62 Ft

823,53 Ft

1.120,69 Ft

136,1%

242,7%

Tapolca

593,53 Ft

488,37 Ft

674,48 Ft

761,57 Ft

112,9%

128,3%

Debrecen

315,75 Ft

336,10 Ft

361,59 Ft

494,21 Ft

136,7%

156,5%

Zsóri

386,96 Ft

466,67 Ft

468,07 Ft

551,33 Ft

117,8%

142,5%

Eger

258,52 Ft

315,63 Ft

427,39 Ft

652,65 Ft

152,7%

252,5%

Kehidakustány

271,99 Ft

302,88 Ft

334,95 Ft

804,79 Ft

240,3%

295,9%

Összesen

515,72 Ft

689,42 Ft

778,26 Ft

940,30 Ft

120,8%

182,3%

A táblázat teljessége érdekében a 2004-es évi adatokat nem jelenítettük meg, mivel nem
rendelkezünk a fürdők nagy részétől értékelhető adattal, így a 2000-2003 közötti időszakot
vizsgáljuk. A Széchenyi Tervben támogatott fürdők ezen időszak alatt hajtották végre
fejlesztéseiket, aminek következtében lehetőségük nyílt a szolgáltatásaik kibővítésével az
áraik emelésére. Ennek következtében nyilvánvaló, hogy amennyiben az egy főre jutó
fajlagos bevételeket vizsgáljuk jelentős, országos szinten mintegy 82%-os emelkedés
tapasztalható. Ki kell azonban szűrni azokat a fürdőket, amelyek teljesen új kínálattal
(Sárvár, Kehidakustány, stb.) jelentkeztek, így látogatottságuk és árbevételük többszörösére
növekedett. A hazai fürdőkről megállapítható, hogy bevételeik alapján jelentősen
alulpozícionáltak a hasonló kialakítású, de kisebb környező országokbeli fürdőkhöz. Míg a
hazai fürdők átlagosan 3-5 Euro közötti átlagos 1 főre eső árbevételt tudnak generálni,
addig a szomszédos Ausztria fürdői 10-11 Eurót. Természetesen nem az a legfőbb cél, hogy
ezt az értéket a fürdők minél hamarabb elérjék, hiszen a legfőbb versenyelőnyünk mind a
hazai mind a nemzetközi piacon az, hogy az árszínvonal lényegesen alacsonyabb, ami által
biztosított a kihasználtság. Ennek következménye azonban az, hogy a fürdők nagy része
forráshiánnyal küzd, a kedvezőtlen időjárás következtében (pl. 2004, 2005), valamint rossz
stratégiai döntések meghozatala gazdasági eredményeiket jelentősen befolyásolta.
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3.3.

Dél-alföldi Termál Klaszter

A Gyulai Várfürdő Kft. tagja a Dél-alföldi Termál Klaszter (DATERM) nevet viselő
szervezetnek.
E gyulai székhelyű szervezetet 2004. novemberében alapították 41 taggal. A szövetséghez
25 termálfürdő, két felsőfokú oktatási és egy közművelődési intézmény, továbbá 13
vállalkozás tartozik. A klaszter olyan együttműködési hálózat, amelyet a tagok közös
érdekük megvalósulásának előmozdítására hívtak életre. Jogi személyként a klaszter gesztor
szervezete, a Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyesülete (alapítva 1999ben) lép fel.
A DATERM tevékenysége a dél-alföldi kis- és közepes vállalkozások (fürdők, szállodák,
vendéglátóhelyek, turisztikai szolgáltatók stb.) versenypozíciójának javítására irányul. Ennek
megfelelően célja:
• a Dél-alföldi Régió egészségturizmusának fejlesztése, sikeresebbé tétele a belföldi és
a nemzetközi piacokon egyaránt;
• segíteni az új egészségturisztikai kapcsolatok kialakulását;
• együttműködni egyéb, a termálvíz-hasznosításban érdekelt szakmákkal;
• jövőképépítés, a klaszter hazai és nemzetközi népszerűsítése és ismertté tétele;
• hozzájárulás a munkahelyteremtéshez és a megfelelő szakemberek képzéséhez.
A Dél-alföldi Termál Klaszter nemzetközi tevékenységének középpontjában egy Interreg
III/a pályázat áll. A kidolgozandó projekt a Dél-alföldi Termál Klaszter és a vajdasági
Magyarkanizsai Fürdő közötti, határon átnyúló együttműködés megvalósítása, mely a
tapasztalatok átadására irányul. A projekt keretén belül szerepel az önkormányzatokkal,
fürdőkkel és fürdőszervezetekkel való kapcsolatépítés, a Magyarkanizsa központú Vajdasági
Fürdőklaszter (egyesülés) létrehozása. Kiterjed a közös megjelenésre turisztikai vásárokon
(Szeged, Kecskemét, München, Belgrád, Novi Sad/Újvidék), közös turisztikai
információhordozók (CD, kiadvány, honlap, térkép stb.) készítésére, szakmai rendezvények
közös lebonyolítása.
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4. A
GYÓGYFÜRDŐ
ÁTVILÁGÍTÁSA,
ADOTTSÁGAINAK ÉRTÉKELÉSE
4.1.

FEJLESZTÉSI

Bevezetés

Az alábbi fejezetben áttekintjük a fürdőingatlant és környezetét, elemezzük az elmúlt évek
gazdálkodási eredményeit, valamint a Gyulai Várfürdő Kft. finanszírozási és szervezeti
rendszerét.
4.2.

A fürdőingatlan és környezete állapotának ismertetése

A Gyulai Várfürdő Kft. fejlesztési adottságai területileg igencsak behatároltak, különösen a
határos épületek és élővizek miatt nem áll elegendő közvetlenül határos szabad terület a
rendelkezésre.
Ugyanakkor a város keleti részén, az Élővíz-csatorna és a Fehér-Körös által is határolt
területen elhelyezkedő mintegy 52 hektáros erdősített terület – mely a város tulajdonában
van és korábban már termálvíz kutat létesítettek a területen, jelenleg a gyógyfürdő fűtő kútja
– fejlesztési területként kezelhető. E területre korábban Szabadidő- és Turisztikai
Központot terveztek, melynek része lett volna egy Wellness Központ is, de ezek nem
valósultak meg.
A Gyógyfürdő jelenlegi természetes környezete és a városon belüli elhelyezkedése kellemes
üdülőhelyi környezetet biztosít, melynek megtartását a fejlesztéseknek is szem előtt kell
tartaniuk.
4.3.

Gazdálkodási eredmények bemutatása

Ebben az alfejezetben nem célunk a Gyógyfürdő gazdálkodásának teljes átvilágítása, ezért
az alábbi táblázatban a Gyulai Várfürdő Kft. működésének csak a legfontosabb mutatóit
ismertetjük a 2000 és 2005 közötti időszakra vonatkozóan:
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A Gyulai Várfürdő Kft. főbb gazdálkodási adatai, 2000-2004
Gazdasági
2000
2001
2002
2003
2004
2005 04/00
mutatók
Látogatók
742.690
száma
Értékesítés
nettó árbevétele 293.623
(e Ft)
Egy főre eső
395,35
árbevétel (Ft)
Alkalmazottak
120,6
száma (fő)
Munkabér
és
137.770
járulékai (e Ft)
Munkabér
és
járulékai
az
összes bevétel 46,9
százalékában
(%)
Adózott
eredmény
13.896
(e Ft)
Adózott
eredmény
az
összes bevétel 4,7
százalékában
(%)
Forrás: Gyulai Várfürdő Kft.

05/00

763.058

830.000

865.516

739.603 754.543

99,5 %

345.461

468.363

609.160

574.056 586.020

195,5 % 199,5 %

452,73

564,29

703,81

776,16

776,65

196,3 % 196,4 %

124

132

154

144

148

119,4 % 122,7 %

172.842

191.914

260.211

50,0

40,9

42,7

45,3

45,1

-

-

20.823

49.917

53.420

7.797

0,5

56,1 %

-

6,0

10,6

8,7

1,3

-

-

-

260.203 264.300

101,6 %

188,8 % 191,8 %

A gazdálkodási eredmények értékelése a további stratégiai fejlesztési tervek
finanszírozhatósága szempontjából kulcsfontosságú, illetve reális képet nyújt az elmúlt
időszakban megvalósult beruházások sikeréről.
Megállapításaink röviden a következők:
• A látogatók száma 2003-ig folyamatos emelkedést mutatott, ugyanakkor a 2004-es
rosszabb nyári időjárás jelentősen éreztette hatását, a látogatószám 2003-hoz
képest 14,5 százalékkal csökkent. Ezen adatok, valamint a 2005-ben regisztrált,
ismét emelkedésnek indult látogatói létszám arra utalnak, hogy a szolgáltatások jók,
de a bevétel függ az időjárástól. Mindez azt mutatja, hogy reális cél az éves 800-850
ezer fő látogatói létszám, azonban a fedett szolgáltatások terén további
előrelépések szükségesek;
• Az értékesítés nettó árbevétele 2000 és 2005 között 99,5 százalékkal emelkedett,
vagyis megduplázódott, ugyanakkor az inflációs hatások (2000 – 9,7%; 2001 –
9,1%; 2002 – 5,2%; 2003 – 5,3%; 2004 – 6,8%) kiszűrésével a reálemelkedés
mindössze 30-40 százalékosra becsülhető. Megállapítható, hogy a Gyulai várfürdő
Kft. 2004-ben sokkal jobb ár/érték arányú szolgáltatást biztosított vendégei
számára, mint 2000-ben, úgy látjuk, hogy a fürdő a saját szolgáltatásait jól ítélte
meg az elmúlt időszakban;
• Az éves látogatói létszám csökkenésében nagy szerepe van az elmúlt két évben a
régióban és az országban megnyílt új gyógyfürdők, élményfürdők vendégelszívó
hatásának;
• Ez az egy főre eső árbevétel alakulásában is megmutatkozik, amely a közel 2
milliárd értékű beruházások hatására 96,4 százalékkal emelkedett folyóáron;
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•

A minőségi szolgáltatások biztosítása, valamint az új létesítmények megfelelő
üzemeltetése céljából, a munkatársak száma folyamatosan emelkedett;
• Az üzemi nyereség (adózott eredmény) a beruházások amortizációjának
megnövekedése következtében több mint 60 százalékkal csökkent 2001 óta 2004ig, 2005-ben pedig szinte lenullázódott;
• A teljes bevétel arányában meghatározott üzemi nyereség (adózott eredmény) a
2000. évi 4,7 százalékhoz képest 1,3 százalékos szintre csökkent 2004-re.
A fentiek alapján úgy ítéljük meg, hogy a legfontosabb stratégiai feladatok a
következők:
• Az egy látogatóra eső fajlagos bevételek további emelése a szolgáltatások és a
marketing tevékenység fejlesztésével;
• Az éves látogatói szám növelése a fedett szolgáltatások bővítésével;
• A munkabér és járulékainak növekedési ütemének stabilizálása, a munkaerő
hatékonyságának javítása a szervezeti rendszer, humánerőforrás menedzsment,
valamint a monitoring rendszer fejlesztésével.
4.4.

Szervezeti és finanszírozási háttér vizsgálata

A Gyulai Várfürdő Kft. többségi tulajdonosa Gyula Város Önkormányzata (93,25%), a
kisebbségi rész Békés Megyei Önkormányzat, Gyula és Vidéke ÁFÉSZ, Gyulai Közüzemi
Kft., Erkel Hotel Gyógyszálló Kft. tulajdonában található.. A fürdő irányítását tekintve a
vezetőségre, különös tekintettel a tulajdonosi struktúrára a politikamentesség jellemző,
lehetővé téve ezzel szakmai döntések meghozatalát és a megfontolt tervezést.
A Gyulai Várfürdő Kft. vezetése 1999-ben megújult. Ettől kezdve folyamatos fejlesztések
és beruházások valósultak meg a fürdőben. A legnagyobb előrelépés mégis a Széchenyi
Terv turizmusfejlesztési támogatásainak voltak köszönhetőek: 2001-től kezdve
megvalósulhatott a Gyulai Várfürdő Kft-nél az a beruházási program, amelynek révén
alapvetően minőségi szolgáltatásbővüléseket láthatunk.
A Gyógyfürdő szervezeti felépítésénél megjelenik a különböző funkcióknak megfelelő
felelősségi körök meghatározása.
A társaságnál a minél magasabb követelményeknek való megfelelés, a különböző
minőségbiztosítási/irányítási rendszerek kritériumai szerinti fejlesztés igényére utal a
minőség és környezet irányítási vezetői pozíció kialakítása.
2004-ben került sor az ISO szerinti auditálásra, ennek köszönhetően a Gyulai Várfürdő Kft.
az ISO 9001:2000 minőségirányítási- és az ISO 14001 környezetirányítási rendszer szerint
működik.
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5. SWOT ANALÍZIS
Az alábbiakban bemutatjuk a Gyulai Várfürdő fő erősségeit és gyengeségeit.

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•

Erősségek és gyengeségek
Erősségek
Gyengeségek
Gyula városának legnagyobb
• Az egész évben üzemelő medencék
vonzereje a Várfürdő, a Délelsősorban gyógyászati célokat
alföldi Régió legkedveltebb fürdője.
szolgálnak, ezért a többi részleg
működtetése szezonális,
Több évtizedes hagyományok a
időjárásfüggő.
gyógyturizmus terén (a fürdő 1959
• Behatárolt terület, kapacitásóta üzemel, 1985-ben gyógyhely
minősítést kapott).
bővítésre irányuló fejlesztések
lehetősége korlátozott.
Gazdag termálvízkészlet.
•
A magasabb költésű vendégek
Kiváló hatású gyógyvíz, mely
megnyerésére hiányoznak a
többféle betegség kezelésére is
magasabb kategóriájú szálláshelyek.
alkalmas.
• Külföldi vendégérkezések
Szakképzett, az egészségturizmus
számának visszaesése.
vendégkörével hosszú ideje
• Gyula nemzetközi viszonylatban
kapcsolatban álló, elkötelezett
szakembergárda és vendégorientált
kevésbé ismert.
szervezeti kultúra jellemző.
• A közlekedési infrastruktúra
A fürdő kellemes történelmi (vár és
hiányosságaiból adódóan rossz a
kastély), valamint természeti
város megközelíthetősége (Az
környezettel (védett ősfás park)
autópályák és az elsőrendű
biztosítja a pihenést.
főútvonalak elkerülik a várost,
vasútja csak szárnyvonallal
A legújabb beruházásoknak
rendelkezik, relatív nagy távolságra
köszönhetően a fürdő európai
van Budapesttől).
színvonalú szolgáltatásokat tud
• Az országon belül előnytelen a
nyújtani minden korosztály
számára.
település elhelyezkedése (a keleti,
Romániához és SzerbiaEgy helyen megvalósuló komplex
Montenegróhoz közeli országrész
gyógyászati, wellness/élmény és
rossz imázsa miatt).
strand-fürdő szolgáltatások.
• A régió kedvezőtlen turisztikai
A medencék fele fedett, egész
imázsából adódóan alacsony a
évben üzemel.
látogatói szám.
A térség éghajlatára a magas
• A város tőkevonzó képessége
napsütéses órák száma és az
gyenge, így a fejlesztési
alacsony csapadékmennyiség
beruházásokra nehéz megnyerni a
jellemző, mely az üdülésnek,
befektetőket.
hosszabb tartózkodásnak kedvez.
• Vendéglátás nem konzekvens
Kiegészítő kínálati elemek a
minősége.
városban (kulturális örökség,
programlehetőségek) szintén a
hosszabb tartózkodást segítik.
Vendégek elégedettsége jó, magas a
visszatérési arány.
Belföldi vendégek száma
növekszik.

49

Gyulai Várfürdő Fejlesztési Stratégia 2007-2013
•

Fejlesztés alatt álló repülőtér a
közelben Békéscsabán (10 km),
mely 2006-2007-től nemzetközi
charterjáratok fogadására is
alkalmas lesz.
• A városfejlesztési koncepció külön
is kiemeli a turizmus fejlesztését,
ezen belül is a Gyulai Várfürdő
fejlesztését, modernizálását és
működésének optimalizálását.
• A fürdő vezetősége részéről igény
van a további minőségi
fejlesztésekre.
• Aktív és célorientált
marketingtevékenység.
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A lehetőségeket és veszélyeket illetően véleményünk szerint a következőket kell figyelembe
venni:
Lehetőségek és veszélyek
Lehetőségek
Veszélyek
• A fürdő ismertsége, látogatottsága, • Versenyhelyzet erősödése
valamint a nyújtott
(régióban lévő fürdők fejlesztése,
szolgáltatáscsomag minősége
belföldi és külföldi fürdők
folyamatosan növekszik.
specializálódása)
• Osteoporózis Centrum
• Az egészségturisztikai kereslet
(specializáció) kialakításának
növekedési ütemének
lehetősége.
stabilizálódása, esetleges
csökkenése a klasszikus külföldi
• A település kijelölt országos
vendégkör lassú kiöregedésével.
gyógyhelyi központ.
•
A hazai társadalombiztosítás által
• Balneológiai kutatási és oktatási
nyújtott támogatások továbbra is
centrum létrehozásának lehetősége.
alacsony szinten maradnak.
• Az egészségturizmus iránti kereslet
• A minőségi fejlesztések ellenére a
mind itthon, mind külföldön
beruházások nagyságrendjét nem
növekszik.
követi a fajlagos költés növekedése.
• Újabb, igényes vendégek
• A különböző vendégkörök
nyerhetőek meg a megelőzés iránti
zavarhatják egymást (fiatalok
igény növekedésével.
zajosabb kikapcsolódási igénye és
• A gyógyturizmus a magyar turizmus
az idősebbek, betegek csendesebb
egyik stratégiai fontosságú területe
pihenési igénye), a magasabb
és annak továbbfejlesztése
fizetőképességű fürdőzők más
kézenfekvő irány marad.
desztinációkat választanak.
• Új közvetítő és „befolyásoló”
• Nem alakul ki középtávon
médiumok lesznek jelen a magyar
egységes, konzisztens (erős,
egészségbiztosítók és
állandó) minőség.
nyugdíjpénztárak megerősödésével.
• A fürdő késlekedve alakítja ki a
• A város határmenti
különböző szegmensekre
elhelyezkedéséből adódóan a
specializált hatékony értékesítés és
határos, fejlődő gazdaságú
marketing alapelemeit (pl. márka,
országokból is lehet erősödő
corporate identity, új hazai és
turistaérkezésre számítani.
külföldi célpiacok, árpolitika
• Többgenerációs, egész éven át
tudatos használata, nyitva tartás,
látogatható családi fürdőlétesítmény
stb.)
és kapcsolódó szolgáltatások (pl.:
• Gyógyvízkapacitás csökkenése, a
élményfürdő, wellness
fürdő vízbázisát képező gyógy- és
szolgáltatások) kialakításának, illetve
termálvíz rétegekből további,
bővítésének lehetősége
növekvő vízkivétel a településen
• Szálláshely-fejlesztési lehetőségek
(4*-os szállodák, a fürdő közelében • A településen olyan fejlesztések
valósulnak meg, amely a
gyógykemping kialakítása)
Várfürdőnek konkurenciát,
• A Dél-alföldi Termál Klaszter egy
vendégelszívó hatást fejt ki.
hatékony és termékeny
együttműködéssé növi ki magát.
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6. JÖVŐKÉP
6.1.

Bevezetés
A helyzetfeltáró rész tapasztalataira, a versenytárselemzésre, a fürdő SWOT analízisére, az
egészségturisztikai trendek jelzéseire és a működtetők tapasztalataira alapozva alakítottuk
ki a Gyógyfürdő jövőképét. Figyelembe vettük a tulajdonosok jövőre vonatkozó
elképzeléseit. A jövőkép nem pusztán a Gyógyfürdő jövőben elérhető, kívánatos helyzetét
fogalmazza meg, hanem egyben a település számára is fejlesztési irányt nyújt, nem
feledkezve meg arról, hogy a csak a kettő összefogása, együttesen megtett lépései
vezethetnek egyértelmű sikerre. Sikernek azt az állapotot tekintjük, amikor a Gyógyfürdő
működése gazdaságilag hatékony és a település minden lakója életének minőségét
pozitívan befolyásolja.

6.2.

A jövőkép alapfeltételeinek megfogalmazása

A jövőkép megállapítások egységes sorozata, amely vizuális megjelenítéssel, látványosan és
pontos megfogalmazásokkal ábrázolja a kívánt célállapotot és eredményeket, amelyek a
megvalósult stratégia révén érhetők el. A jövőkép tehát egy vízió, amelynek megfelelően
kívánjuk Várfürdőt, mint egy egészségturisztikai „zarándokhelyet” látni és láttatni.
A jövőkép kialakításakor figyelembe kellett vennünk a meglévő korlátokat és
lehetőségeket:
•
•

•
•

Korlátozott kiterjedésű ingatlan;
Fejlesztési kényszer
- alapinfrastruktúra
- minimum minőségi szint elérése céljából
- szolgáltatás és kapacitásbővítés
Piac felé hatékonyan kommunikált pozícionálás / specializáció hiánya;
A település és a Gyógyfürdő egymásra utaltsága.

A kialakított jövőkép meghatározza a Gyógyfürdő jövőbeni gazdasági és turisztikai
helyzetét, melyeknek alapját képezi a Várfürdő márka (brand) kialakítása és az ügyfelekkel
való elfogadtatása, amit a stratégia időhorizontjának végére el kell érni.
A jövőkép kialakításakor gondolnunk kellett arra, hogy nem egyszerűen fürdőfejlesztésről
van szó, hanem:
• egy sokféle tevékenységet folytató gazdasági társaságról;
• az ország egyik legnagyobb „képességű” fürdőjéről;
• hosszú idejű, soklépésű (gyakran apró) fejlesztés eredményéről, ami a mai kínálat;
• sokat tudó fürdőről, amelynek közismert kínálati eleme a fürdés élménye mellett a
környezet természeti-történelmi emlékei, ami csak itt lelhető fel;
• sikeres csak az lehet, ami belül is olyan, mint amilyennek hirdeti magát.
• a fürdőn kívüli településkép meghatározó szerepet tölt be, amely a Gyógyfürdő
sikerének elengedhetetlen feltétele.
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Az elsőként említett tényezőből következik, hogy olyan irányú fejlesztéseket kell
létrehozni, amelyek forrása jelentős mértékben a gazdasági társaság hatékony
gazdálkodásától függ, és a fejlesztés a társaság gazdasági erejének növekedéséhez
hozzájárul. A különböző tevékenységek gazdasági teljesítményének átláthatónak kell lenni.
A gyógyfürdő adottságai (képességei), így a gyógyvíz minősége és mennyisége, a
gyógykezelés feltételei, földrajzi fekvése, térségi hatása, ismertsége, felhalmozott működési
tapasztalatai támogatnak egy nagyobb léptékű és több dimenziójú fejlesztést.
Az eddig végrehajtott fejlesztések jelentőségét nagyra kell értékelni, de jellegüknél fogva
részben extenzívként jellemezhetők. Sok problémának az orvoslása folyik de kevésről
mondható el, hogy be is fejeződött illetve újak vetődtek fel.
A Gyulai Várfürdő is – mint a többi magyarországi - azonos kihívásokkal küzd, nincs
megfelelően az egészségturizmus piacán pozícionálva ebből a helyzetből való kilépés
stratégiai feladat.
A fürdő és a hozzá tartozó egyéb részek és tevékenységek minősége és megjelenése
beleértve a személyzetet is, egységes, a Gyógyfürdő által hirdetett színvonalat kell, hogy
elérje és a Gyógyfürdő kínálati vezérelemére (helyreállított egészség) utaljon.
A jövőkép szemlélteti a Várfürdő jövőbeni sikertényezőit, a legfontosabb üzeneteit és
megcélzott versenypozícióját. A jövőkép megmutatja, hogy a Gyógyfürdő hogyan képes
leküzdeni az egyenetlen fejlesztésekből keletkezett hátrányokat, kihasználni az
adottságaiból eredő lehetőségeket és előnyöket.
A jövőkép akkor válhat sikeressé, ha a cégvezetés, a tulajdonosok és a település vezetése,
sőt a lakossága is, elfogadja, és mögötte erős és aktív elkötelezettség áll a megvalósítása
érdekében.
Elsődleges cél:
Legalább egy kínálati elemben monopolhelyzet megszerzése, a versenytársaktól való
megkülönböztetés kialakítása.
Mindenkit fenyeget a korosodással együtt járó csontritkulás
• Gyulai Várfürdő olyan egészségturisztikai központtá válik, amely arról híres,
hogy a komplex a gyógyvizére alapozott kezelési eljárások segítségével az
unokák aktív nagyszülőket kapnak vissza.
• A vendégek legmagasabb szintű gyógyászati eljárásokhoz való hozzájutáson túl
elsajátítják a csontok elváltozásaiból eredő prevenciós technikákat.
• A gyógyászati eljárások további fejlesztését a fürdőt működtető gazdasági
társaság keretén belül működő kutatások alapozzák meg és teszik a
gyógyszolgáltatások vásárlói szemében hitelessé.
• Lehetővé válik klinikai szintű gyógykezelések végrehajtása, amely tovább erősíti
Gyula pozícióját az egészségturizmus piacán különösen a rehabilitáció
területén.
• A csontritkuláshoz kapcsolható gyógyászat és rehabilitáció területén a magasan
képzett szakember gárda és annak utánpótlása itt található meg. A saját
működtetésű oktatóközpont biztosítja a magas színvonalon képzett
szakemberek utánpótlását.
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•

A megelőzés fontos része a testi-lelki-szellemi kikapcsolódás. Ezt szolgálják a
szaunák, a különböző masszázs, fejlett kozmetikai, szépség szolgáltatásfajták, a
fedett és szabadtéri sportlétesítmények.

Turisztikai feltételek
Akik szabadidős fürdőzéssel akarják eltölteni a szabadságukat, azok is sok időt töltenek el
a medencén kívül. Olyan programkínálat, animáció és gyermekszórakoztató gyakorlat
alakul ki a tervezett időhorizontban, amely szinte „személyre szabott” időtöltést biztosít a
fürdővendégeknek.
Szórakoztató időtöltés színhelye
• Gyulát sokan választják hosszabb pihenőjük színhelyeként, mert „zajlik az élet”
a „kerítésen” belül és kívül is. A fürdőben a hét minden napján, azonos
időpontokban olyan eseményeken vehetnek részt, amelyek garantáltak és
segítik a szórakoztató időtöltést.
• Az unokák szórakozási lehetőségei az élményt adó vízen kívül jelentősen
megnőttek. Ezeknek a lehetőségeknek a hatása, hogy a szállodákban megszálló
családok a fürdőt választják a szállodán belüli időtöltés helyett. Szülőktől
megszabadulva, a modern, jól felszerelt játszótéren kívül, a játszóházban töltik
idejüket. Gyermekekkel olyan szakképzett személyzet foglalkozik, akik
„barátaikká” válnak. (pl. animátorok)
• Az „éhség csillapítását” felváltja a gasztronómiai élmény szerzésének
lehetősége, így az étkezés élménye a szabadidő eltöltés részévé válik.
• A modern technika vívmányaihoz a fürdő területén hozzá jutnak a vendégek
(pl. Internet).
Minőség
A gyógyfürdőben jól elkülönítik a különböző igényű vendégeket, de a „gyulai élményhez”
mindenki hozzájut a magas szintű „alapminőség” kialakításával. A gyógyfürdő akkor lehet
sikeres, ha a minőség az egész gyógyfürdő területén jelen van és a munkatársak is
képviselik Ez vonatkozik a személyzet szakképzettségére és vendégközpontú
gondolkodására, akik szigorú tréningprogramokon vesznek részt. Az alapképzést
vendégszolgálati, higiéniai, empátiás továbbképzésekkel szükséges bővíteni.
(Kínáló ígérete és a valóság közti megegyezés)
• Eltűntek azok a jelenségek és technikai megoldások, melyek a terület vizuális
értékét csökkentették.
• Kiterjedt virágosított zöld felület
• Tágas pihenőterek biztosítják a vendégek kényelemérzetét és a tömegérzület
elkerülését.
• Fürdőben kialakult a társas élet központja, amely részben fedett és itt zajlanak a
programok, események.
• Interneten bármikor kapcsolatot teremthet a külvilággal, ismerősökkel,
barátokkal.
• A gyógyfürdő teljes területe „belakott”, nincs üres tér csak csendes.
Gazdaság, működés
• A látogatószám növekedése a tervidőszak végére eléri a 10 százalékot, és 860
ezer fő körüli szinten stabilizálódik
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•

A Társaság különböző tevékenységeinek gazdasági teljesítménye átlátható és
így jól ellenőrizhető. Késlekedés nélkül jelzi a monitoring rendszer a
hatékonyság csökkenését és kiváltó okait.

Külső feltételek
• Gyógyfürdő közelében kialakult a város földrajzi központja, ahol az emberek
sétálnak, találkoznak, esti programokon vesznek részt.
• Az Élővíz-csatorna partján sétáló és kerékpár út köti össze a várost a Kisökörjárás szállodáival.
• Település kialakítja a fürdőn kívüli szabadidő eltöltési lehetőségeket.
• A településmarketing támogatja a fürdő eladhatóságát és fordítva.
Marketing, kommunikáció és márka
• Marketing üzenetek struktúrája alkalmazkodik a gyógyfürdő kínálatának
összetételéhez.
• Elsődleges üzenet a visszaszerezhető aktivitás. Azoknak szól, akiket a
csontritkulásból keletkező bántalmak fenyegethetnek, vagy fenyegetnek. Ebben
a körben nem csak az idősödők találhatók de:
• a kalcium szegényen táplálkozók,
• a keveset mozgó, alacsony fizikai terhelésnek és ritkán kitettek,
• az ülő munkát végzők.
Jól illeszthető a visszanyert (nyerhető) aktivitáshoz a rehabilitáció, mint orvosi
szolgáltatás.
Az elsődleges üzenethez kapcsolódik, annak hitelét erősítik az életmód kúrák, tréningek,
(pl. testsúly stabilizáló, kondícionáló programok, gerincferdülés-megelőzés, stb)
Megelőzéshez a wellness szolgáltatásokról szóló híradás kapcsolódik.
Márkapillérek
• Visszaszerzett aktivitás, életkedv
• Megtanulom megóvni magam
• Mindig történik valami szórakoztató
• Este sem kell unatkozni
• Köszönjük, megvagyunk a szüleink nélkül
Az 1. pillér a gyógyászati és rehabilitációs szolgáltatások kiteljesedésével (komplexitás)
valósul meg, és erről szól az üzenet. Meggyőző akkor lesz, ha a technikai feltételek teljes
köre létrejön, tehát az oktatás, kutatás és gyógyítás.
2. pillért a megelőzést szolgáló termékek ún. életmódtréningek, wellness szolgáltatások
alkotják.
3. pillért a „kerítésen belüli” események, programok és az emelt szintű gasztronómiai
szolgáltatások megvalósítása jelenti.
4. A településen nyújtott szórakozás kínálata összhangban áll a vendégkörrel és igényeivel.
Koordinált desztinációkép és szolgáltatás van a gyógyfürdő és Gyula vállakozói között.
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5. Gyermekek animációja, szülők nélküli szórakoztatása alkotja meg ezt a pillért, továbbá
a rendelkezésre álló technikai adottságok (játékhely, vízfelület stb.). A fürdő arculatát
tekintve, ez az érv kisebb súlyú lesz.
6.3.

A jövőkép
A Gyulai Várfürdő 2013-ra megvalósuló jövőképének legfontosabb sarokpontjait és
hangsúlyait mutatjuk be:
• A Dél-Alföld leglátogatottabb gyógyfürdője (kb. 860 ezer vendég / év); Komplex
egészségturisztikai park alakul ki: gyógyászat, terápiák, akkreditáció
- nemzetközi elismertség (osteoporózis és rehabilitáció)
- fürdőzés, egész napos szórakozás
- wellness, spa szolgáltatások, „szauna világ” (testi-lelki-szellemi jólét);
• Egyedi „fürdőhely” imázs alakul ki:fürdő és település összehangolt, céltudatos
fejlesztése
- szórakozási lehetőségek tárháza
- önálló gasztronómiai élmények;
• Híresen jól képzett, jó kommunikációs készséggel rendelkező és vendégközpontú
személyzet, akik elémennek a vendégigények kielégítésének;
• Tudatos desztináció marketing (fürdő, szolgáltatók és település közösen) folyik;
• Létrejön egy professzionális turisztikai szervezet önkormányzati szinten;
• Kialakulnak a legfőbb profitcentrumok a számszerűsített célkitűzések
(szemléletformálás) mentén;
• Jobb árérvényesítő képesség révén növekednek a bevételek;
• A monitoring rendszernek köszönhetően a fajlagos költségek csökkenése
figyelhető meg;
• A gyógyfürdő eredményessége és hatékonysága megtöbbszöröződik;
• Az élményértéket az egész település vendégközpontú szolgáltatásai növelik.
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7. KAPCSOLÓDÁS MÁS HAZAI FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKHOZ
7.1.

Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK)
Az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) célja, hogy kijelölje az ország közép- és
hosszú távú területfejlesztési politikai célkitűzéseit és prioritásrendszerét, valamint a
területi szempontok konzekvens érvényesítésének feltételeit, mind az ágazati
szakpolitikák, mind az országos, regionális, térségi programok kidolgozásához. Ezáltal
megadja a nemzeti fejlesztési tervezés területi kereteit is, tehát a Nemzeti Fejlesztési
Tervhez (NFT) kapcsolódó Regionális Operatív Programokban (ROP) érvényre kell
juttatni az OTK regionális szintű koncepcióit.
A területfejlesztési politika egyik országosan kiemelt célja és kiemelt területfejlesztési
feladata a magyarországi felszínalatti vizek és ezen belül is kiemelten a magyarországi
termálvízkincs védelme, megőrzése ill. fenntartható és integrált térségi hasznosítása.
A hazai termálvízkincs nemzetgazdasági szempontból kiemelt fejlesztést igénylő és
integrált térségi hasznosítását szolgáló területei a következők:

•

A termál- és gyógyturisztikai helyszínek (kiemelten a nemzetközi, országos és
regionális jelentőségűek) integrált, térségileg összehangolt és innovatív turisztikai
fejlesztése minőségi stratégiák és a kínálat differenciálása alapján
(összetéveszthetetlen kínálati profil megteremtése, célcsoport-orientáció, önálló egyedi
arculat, márkaképzés, szabadidős kínálat fejlesztése).
Ennek során szükséges teendők: gyógydesztinációk integrált turizmusfejlesztési
programjainak és kiemelt projektjeinek a támogatása; tematikus gyógyfürdők
fejlesztése; gyógy- és termálfürdők felújítása, valamint szolgáltatásainak komplex fejlesztése;
feltárt, de még nem hasznosított termálvízkincs egészség- és gyógyturisztikai
hasznosításának elősegítése; térségi turisztikai hálózatok létrejöttének támogatása;
térségileg összehangolt marketing, értékesítési és információs tevékenységek fejlesztése;
térségileg összehangolt humánerőforrás fejlesztési programok támogatása.

•

A hazai geotermikus vagyonnak, mint megújuló erőforrásnak a komplex és
integrált térségi hasznosítását szolgáló kutatások, innovációk és technológiai
fejlesztések, valamint a termálvíz felhasználását lehetővé tevő komplex hasznosításiszolgáltatási rendszerek – környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő – térségi
kiépítését (pl. geotermikus erőművek építése) biztosító, ösztönző fejlesztési programok
és kísérleti projektek támogatása.

•

A hazai termálvagyon komplex (gazdasági-ipari, kommunális és rekreációs-gyógyászati
célú) hasznosítását szolgáló ipari, szolgáltatási, termékfejlesztési és kutatási
vertikumok, valamint hálózatok létrejöttének a támogatása.

Az OTK-ban megfogalmazást nyertek a régiók fejlesztési céljai is. Ezen belül a DélAlföldi Régió átfogó céljai közül jelen témánk kapcsán kiemelésre érdemes az alábbi pont:
•
Egészségipari szolgáltatások fejlesztése (gyógyturizmus és a kapcsolódó szolgáltatások,
szakemberképzés minőségi fejlesztése; gyógyvizek minősítése, gyógyászati és
rehabilitációs központok fejlesztése, szálláshelybővítés támogatása; a régió
fürdőfejlesztési programjának folytatása a meglévő fürdőhelyekhez kapcsolódóan;
új, regionális turisztikai programcsomagok, tematikus turisztikai útvonalak kialakítása)
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7.2.

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS)
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS) készítői leginkább a Nemzeti Fejlesztési
Terv Regionális Operatív Programjában részletezett célkitűzéseket használták igazodási
pontként, illetve a keret jellegű Nemzeti Versenyképességi Program és a Kis- és
Középvállalkozás Versenyképességi Stratégia jelentette a fő követendő irányokat.
Az NTS 2013-ig a magyar turisztikai szektor elsődleges kiemelt termékeként nevezi
meg az egészségturizmust, mely a természeti adottságokra épülő kínálatfejlesztés
legfontosabb eleme. Az NTS célul tűzi ki az egészségturizmus belföldi és nemzetközi
versenypozíciójának javítását, mely folyamatos fejlesztéseket feltételez. Szükségesnek
tartja olyan létesítmények létrehozását, amelyek a nemzetközi trendeknek megfelelve,
nemzetközi versenyképességet, elsőszámú motivációt jelentenek. Az egészségturizmus két
fő ágát egymástól markánsan elkülönítve tervezi fejleszteni.
•
A gyógyturizmus esetében megkülönböztethető, saját arculattal rendelkező
gyógyhelyek kialakításának ösztönzése a cél.
•
Fontosnak tartja, hogy erőteljesebb hangsúly kerüljön a betegségek
•

megelőzésére, az egészségtudatosságot kiszolgáló (wellness) kínálat
fejlesztése.

Alapvető feladatnak jelöli meg továbbá az egyes létesítmények egészségügyi
rendszerben való tudatosabb kihasználását.

Az NTS által elérni kívánt célállapot szerint 2013-ban Magyarország ismert és kedvelt
turisztikai desztináció lesz, elsősorban az egészségturizmus és a kulturális vonzerők
fejlesztéseinek köszönhetően. A regionális desztinációs szervezeteknek és a
nagyberuházásoknak köszönhetően több gyógyhely várja a gyógyulni vágyó turistákat,
megnő a magas színvonalú wellness szolgáltatásokat nyújtó helyszínek száma is, és az
egészségturizmushoz kapcsolódó kiegészítő attrakciók fejlesztése révén komplex
termékkínálat jön létre.
7.3.

Dél-Alföld Regionális Operatív Programja

Dél-Alföld Regionális Operatív Programjában megfogalmazást nyert célok kapcsolódnak a
fent leírt fejlesztési dokumentumokhoz.
A program a régió Európai Uniós társadalmi-gazdasági integrációjának felgyorsítását,
valamint a fenntarthatóság biztosítását és az esélyegyenlőség növelését tűzte ki általános
célként.
Specifikus célkitűzésként az alábbiakat fogalmazták meg:
• A
lisszaboni
stratégiával3
összhangban
a
regionális
gazdaság
versenyképességének térség specifikus módon való növelése, a régió szellemi
potenciáljára épített tudásalapú gazdaság erősítése, az innováción alapuló gazdasági
szerkezetváltás elősegítése oly módon, hogy eközben létrejöjjön a periférián lévő

Magyarországnak az Európai Unió tagjaként integráltan részt kell vállalnia azoknak a céloknak a teljesítésében,
amelyeket a tagállamok állam- és kormányfői 2000 márciusában fogadtak el a Lisszaboni Stratégia keretében. E
dokumentum megfogalmazza azokat a komplex gazdaság- és társadalompolitikai célkitűzéseket, amelyeket az
Európai Unió 2010-ig el kíván érni: fenntartható, versenyképes gazdasági növekedés, szociális és környezeti
szempontból „élhető” Európa megteremtése. Az ennek eléréséhez szükséges célkitűzéseket és feladatokat a
dokumentum szerint öt csoportra oszthatjuk: innováció, liberalizáció, vállalkozás-fejlesztés, társadalmi kirekesztettség
elleni intézkedések és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok.
3
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•

•
•

térségek intenzívebb kapcsolódása a fejlődés gócterületeihez, és a jelenleginél
dinamikusabb fejlődés valósuljon meg.
A régió kohéziójának erősítése a megfelelő kiépítettségű, és jó minőségű
alsóbbrendű hálózatok biztosításával, a fejlődési pólusoktól távol eső kisvárosok és
falvak népességmegtartó képességének javítása, a városi szolgáltatások elérésének,
illetve a nagyvárosi pólusokban meginduló gazdasági fejlődés és társadalmi innovációk
minél gyorsabb terjedésének elősegítése.
A hosszú távon fenntartható biztonságos környezet kialakítása a környezeti
terhelés csökkentésével, a megújuló energiák hasznosításának elterjesztésével.
A lakosság életminőségének javítása, az egészségügyi helyzet javítása, a társadalmi
re-integráció előmozdítása, a szolidaritás erősítésén keresztül.

A dokumentum a régió turisztikai adottságaira épülő fejlesztésekre vonatkozó fejezetében
megfogalmazott specifikus fejlesztési céljainak, célkitűzéseinek elérési módjai közül jelen
témánk szempontjából kiemelendőnek tarjuk az alábbi pontot:
• Egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztésének megvalósítása az
egészségturisztikai térségek fejlesztéséhez illeszkedően (termál, gyógy,
wellness). A tevékenység célja meglévő egészségturisztikai létesítmények
szolgáltatásainak minőségi továbbfejlesztése (kezelések skálájának bővítése),
infrastruktúra megfeleltetése a modern egészségügyi és technológiai
követelményeknek.

7.4.

A Közép-békési Centrum (KBC) programja
Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) részeként a Dél-Alföldi Régióban két
fejlesztési pólust jelöltek ki: Szegedet mint a BIOPOLISZ program megvalósítási helyét
és országos növekedési pólust, valamint a Közép-békési Centrum regionális fejlődési
pólust, amely a Békéscsaba-Békés-Gyula városhármas együttműködésére épül. A hazai
kereteket emellett az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK), az Országos
Területfejlesztési Koncepció (OTK) és a DARS adja, valamint a Körös Komplex
Térségfejlesztési Program, amelynek része lesz a Közép-békési Centrum (KBC)
programja is.

A KBC programjának fejlesztési prioritásai között szerepel a turisztikai szolgáltatások
fejlesztése, ezen belül az alábbi pontok kerültek megfogalmazásra:
• Turizmusfejlesztés, különös tekintettel a koordinált szolgáltatásszervezésre (pl.
mindhárom város turisztikai szolgáltatásait tartalmazó csomagok fejlesztése), a térség
nemzetközi gyógyhellyé alakítása, hangsúly a konferencia- és incentive turizmuson
• Egészségturizmus: kórházklaszter kialakítása a megye és a régió más kórházaival
együttműködve (Gyula mint nemzetközi gyógyhely, ahonnan meg lehet szervezni
bármilyen kórházi ellátást is a KBC-n belül), nemzetközi páciensekre alapozva
• Természetes és épített környezet fenntartható hasznosítása.
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8. VERSENYSTRATÉGIA
8.1.

Stratégiai programalkotás és célrendszerek
A következőkben ismertetjük a fejlesztési stratégia kiemelt cél- és eszközrendszerét:
•
•
•

8.2.

Stratégiai programalkotás elemei, alapelvei
Minőségi célok
Mennyiségi célok

A programalkotás elemei, alapelvei
A stratégia a következő négy kiemelt stratégiai program fejlesztését jelenti, amelyek a
stratégiai programalkotás legfontosabb elemei és egyben a stratégia átfogó célrendszerét
tartalmazzák:
•
•
•
•

Szolgáltatásfejlesztés
Marketing
Szervezet- és intézményfejlesztés
Humán erőforrás fejlesztés

Tanulmányunkban részletesen dolgozzuk ki a főbb stratégiai programokat az alábbi
felépítettséggel:
•

Stratégiai programok felsorolása és rövid bemutatása;

•

Kiemelt stratégiai program megnevezése és indoklása;

•

A fejlesztés időhorizontjának meghatározása.

8.2.1. Minőségi célok
A megfogalmazott „Jövőkép” elérése és a stratégia sikere érdekében a Gyulai Várfürdő
számára az alábbi minőségi célok fogalmazhatók meg a programalkotás elemei alapján:
Szolgáltatásfejlesztés
Tovább fejlődik, minőségi szempontból egységesedik az eddigiek során kialakított hármas
szolgáltatás struktúra:
•

Gyógyászat

•

Rekreáció – Wellness

•

Strandolás

Komplex egészségturisztikai kínálat alakul ki a megújult gyógyászattal és a kibővített
rekreációs szolgáltatásokkal. A vendégkörök részaránya módosul és elmozdul a magasabb
fizetőképességű wellness és piaci alapon működő és értékesített gyógyászati
szolgáltatásokat igénybevevő vendégkörök javára.
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Marketing
A gyógyfürdő, a településen működő szolgáltatók és
desztinációmarketinget folytatnak – fürdőhelyi imázs alakul ki.

a

település

közös

Szervezet- és intézményfejlesztés
Hatékonyabb működési modell, profit és cost centerek jönnek létre. A gyógyfürdő képes
együttműködni az önkormányzati szinten megalakuló professzionális turisztikai
referatúrával elsősorban a marketing és fejlesztési feladatokat összehangolva.
Humánerőforrásfejlesztés
Szolgáltatás orientált, nyelveket beszélő szakszemélyzet áll rendelkezésre konzisztens
továbbképzési és szakképzési programok révén.
8.2.2. Mennyiségi célok
A következő mennyiségi célokat határozzuk meg a Gyulai Várfürdő számára 2013-ig:
•

A fürdőbelépők száma érje el 2013-ra, az 860 ezer főt a 2005-ben regisztrált 783
ezerhez képest, amely 10 százalékos növekedést jelent.

•

Az egy belépőre eső fajlagos bevételek emelkedjenek 2013-ra kétszeresére (kb. 5-6
euróra) a 2005-ös 747 Ft-hoz (~2,8 euró) képest.
A minőségi és mennyiségi célok elérése érdekében a Gyulai Várfürdő Kft. a következő
fejezetben bemutatott stratégiai programokat hajtja végre.

8.3.

A Várfürdő versenystratégiája
A következőkben összefoglaljuk a Gyulai Várfürdő versenyhelyzetét a hazai és a külföldi
piacokon, továbbá meghatározzuk a versenystratégia legfontosabb elemeit és lépéseit a
stratégiai célcsoportok meghatározásával.

8.3.1. Jelenlegi piaci pozíció
A Gyulai Várfürdő Hajdúszoboszló után Kelet-Magyarország leglátogatottabb fürdője,
árbevételeit tekintve is második legnagyobb árbevételű fürdő az országrészben.
A vendégkör több mint 60 százalékát a nyári strandoló fürdőzők adják, míg a fennmaradó
részt a gyógyászati, egészségmegőrzési, rekreációs céllal érkezők teszik ki. Ebben a
tekintetben Gyula egyike hazánk ún. „többfunkciós” fürdőinek.

8.3.2. Stratégiai célcsoportok
A stratégiai programok továbbra is a gyógyfürdő komplexitásának megőrzésére és
fejlesztésére koncentrálnak, ezáltal a gyógyfürdő többlábon állását és egész éves biztosabb
üzemelését segítik elő, ugyanakkor a stratégiai fókusz erőteljesebben a magasabb
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fizetőképességű vendégkörök megnyerésére, ezáltal a magasabb fajlagos bevételek
elérésére irányul.
A hazai és nemzetközi egészségturisztikai trendek, a gyulai gyógyvíz összetétele és
hatásmechanizmusa alapján, kiemelt fontosságot tulajdonítunk az alábbi célcsoportok
megnyerésének a legfőbb motivációk alapján:
•

Reumatikus panaszokkal érkező belföldi és külföldi középkorú és senior korú
vendégek megelőzési és gyógyászati céllal;

•

Osteoporosis megelőzése és gyógyítása céljából érkező magyar vendégkörök, akik
elsősorban a régióból érkeznek;

•

Osteoporosis megelőzése és gyógyítása céljából érkező belföldi és külföldi
vendégek, akik kúracsomagok alapján foglalnak, és magasabb fizetőképességgel
rendelkeznek;

•

Külföldi és belföldi senior wellness vendégek;

•

Családok, akiknek minden tagja megtalálja a kívánt szolgáltatást a Várfürdő
területén;

•

Magyar közép és felsővezetők anti-stressz programokon;

•

Jómódú fiatal korosztályok, párok, baráti társaságok, akik wellness hétvégékre,
kikapcsolódási, relaxációs motivációval érkeznek.

A gyógyfürdőben stratégiai célként fogalmazzuk meg, hogy a rekreációs-wellness
motivációval érkezők részaránya 2013-ra érje el az összes belépések számának mintegy 20
százalékát, a gyógykezelési céllal érkezők pedig érjék el az összbelépések számának 30
százalékát.
Az értékesítés módja szerint, stratégiai fontosságú az interaktív információ szolgáltatás és
értékesítés fejlesztése, valamint a fürdő törzsvendégállományának elkészítése és célzott
felhasználása. Stratégiai fontosságú, hogy az internetes értékesítés révén érkezők aránya
érje el a 20 százalékot.
Stratégiai célként határozható meg a településen tervezett magas minőségű szállodák
vendégeinek egyre magasabb arányát sikerüljön majd megnyerni mind a rekreációswellness, mind a gyógyászati szolgáltatások komplexitása és színvonala révén.
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8.3.3. Stratégiai prioritások, jövőbeni versenyhelyzet – piaci pozíció
A gyógyfürdő középtávú, 2013-ig tartó fejlesztési programja során az alábbi prioritásokat
tartottuk alapvető fontosságúnak:
•

A gyógyfürdő további fejlesztésével ne romoljanak, illetve ne tűnjenek el az eddig
elért eredmények.

•

A szezonalitás csökkentésére és az egész évben elérhető szolgáltatások
kapacitásának növelésére irányuló intézkedések kerüljenek előtérbe.

•

A stratégiai programok teremtsék meg a gyógyfürdő hosszú távú – 2020-ig tartó
- fejlesztésének alapjait, kiemelve a potenciális vendégköröket és megcélzásuk
fontosságát.

•

A konzisztens szolgáltatásminőség magasabb ár/érték aránnyal párosuljon.

•

A gyógyfürdő humán erőforrás bázisa váljék kiemelkedővé, ezáltal
megkülönböztető erősséggé váljon mind a hazai, mind a nemzetközi versenyben.

A javasolt versenystratégia és a későbbiekben bemutatott fejlesztési programok révén a
Gyulai Várfürdő piaci pozíciójában megerősödik és továbbra is a régió vezető
gyógyfürdője marad. Szolgáltatási minőségében és komplexitásában megelőzi
versenytársait, amely tükröződik a folyamatosan növekvő fajlagos bevételekben. A
megvalósításra javasolt fejlesztések és a specifikus kapacitásbővítések elsősorban nem
mennyiségi, hanem minőségi átstruktúrálódást és fejlődést eredményeznek.
A gyógyfürdő megőrzi és fejleszti gyógyászati bázisát, amelyre közvetlenül épül a
volumenben és fajlagos költésben is egyre erősödő rekreációs-wellness irányvonal.
A gyógyvendégek piaci szegmensében továbbra is a belföldi piacok lesznek dominánsak,
ezen a területen az árak színvonala meghatározó marad. Ebben a piaci szegmensben a
speciális hatásmechanizmusú gyógyvíz és a felhalmozott gyógyászati tapasztalatok révén
Gyulának közvetlen vetélytársa nincs, ugyanakkor a régió fürdőiben tervezett fejlesztések
reális elszívó hatást gyakorolhatnak az általános mozgásszervrendszeri betegségekben
szenvedőknek.
A wellness szegmensben elsődlegesen Hajdúszoboszló, Szolnok, Debrecen
versenytársává válik. A szolgáltatások önálló vonzerőként jelennek meg, amelynek piaci
pozícionálása is eltérő a jelenlegi helyzethez képest.
A strandolás piacán továbbra is a fürdő 100-150 kilométeres körzete lesz meghatározó, de
célzottan megjelenik Szeged, Szolnok és Budapest vonzáskörzete és a környező országok
lakossága is.
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9. STRATÉGIAI PROGRAMOK
9.1.

Bevezetés
Az alábbi fejezetben ismertetjük a javasolt stratégiai programokat és azok
megvalósításának céljait és prioritásait.

9.2.

Stratégiai programok és alprogramok rendszere
Az alábbi táblázatokban összefoglaljuk a Gyulai Várfürdő fejlesztési stratégiájának
programjait és alprogramjait, azok prioritási fokát, megvalósításuk időhorizontját és a
programok felelőseit és együttműködésüket:
A kiemelt stratégiai programok és alprogramok csoportosítását az alábbi főbb
szempontok szerint rendeztük:
Prioritási fok:
Időhorizont:

Felelősök, együttműködő partnerek:

1-3-ig terjedő skálán, ahol az 1-es jelöli a
kritikus fontosságú, a 2-es és 3-as pedig a
további legfontosabb intézkedéseket
rövidtáv – 2008-ig megvalósul
középtáv – 2010-ig megvalósul
hosszútáv – 2010 után valósul meg teljes
körűen, de azonnali kezdéssel
évek alapján (pl. 2008-ig megvalósítandó)
azonnali kezdés/folyamatos eredmények
F – Fürdő
Ö – Gyula Települési Önkormányzat
V – Vállalkozói Kör

A táblázatokban a fő stratégiai programokat rendszerben mutatjuk be.
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9.3.

Kiemelt stratégiai programok és alprogramok bemutatása
A következő táblázatban ismertetjük a javasolt stratégiai programokat a megvalósítás
időhorizontjával és a stratégiai program prioritási fokával, valamint az együttműködésben
szereplő és azok megvalósulásáért felelős szerveket:
Szolgáltatásfejlesztés
Kiemelt
stratégiai
programok

Alprogramok

Szolgáltatás
fejlesztés

Gyógyászat termék- és
szolgáltatás fejlesztése
Várfürdő strandi
területének fejlesztése
Wellness park
szolgáltatásbővítés
Apartmanház
Vendéglátás
Vízbázisvédelem,
geotermikus energia
további hasznosítása

Prioritási
fok

Időhorizont

Felelős szervek
és
együttműködés

1

2008-ig

F, Ö

1

2008-ig

F

2

2013-ig

F

1
2

2010-ig
2010-ig

F, V
F, V

1

2007-ig

F, Ö

Marketing
Kiemelt stratégiai
programok

Prioritási fok

Időhorizont

Felelős szervek
és
együttműködés

Marketingstratégia

1

Folyamatos

F

Szervezet- és Intézményfejlesztés
Kiemelt
stratégiai
programok

Alprogramok

Prioritási
fok

Időhorizont

Felelős szervek
és
együttműködés

Szervezet,
intézmény
fejlesztés

A fürdő és település
kapcsolatának megújítása,
erősítése
A Gyulai Várfürdő Kft..
szervezeti és
intézményrendszerének a
fejlesztésekhez történő
illesztése

1

Azonnali
kezdés, 2006-től
folyamatosan

Ö, F

2

Középtávú,
2007-ig
megvalósítandó
feladat

F

Alprogramok

Prioritási
fok

Időhorizont

Felelős szervek
és
együttműködés

Általános és szakképzés

2

Folyamatos

F

Egészségturisztikai
vendégszolgálati
menedzserképzés

1

Folyamatos

F, V

Humánerőforrás fejlesztés
Kiemelt
stratégiai
programok
Emberi
erőforrás
fejlesztés

A következőkben részletesen ismertetjük a kiemelt stratégiai programokat és
alprogramokat.
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9.3.1. Szolgáltatásfejlesztés
A Gyulai Várfürdő legfontosabb megvalósítandó célja a következő kell, hogy legyen: a
gyógyfürdő szolgáltatási kínálatának fejlesztésével, a szabadidő eltöltés és a szolgáltatások
infrastruktúrájának és kínálatának bővítésével, a meglévő és a növekvő arányú, új,
fiatalabb, családos, valamint az idősebb célcsoportok korának, fizetőképes igényeinek
megfelelő, sokszínű szabadidős program jöjjön létre. A programokat egymással
összefüggő, egymást kiegészítő és a kedvező kölcsönhatásokat biztosító, egymás üzleti
tevékenységét erősítő projektek együttesen alkotják, amelyek biztosítják az egész éves
üzemelés kedvező feltételeinek létrejöttét, továbbá lehetővé teszik az egy fürdőbelépésre
jutó fajlagos bevételek emelését.
A stratégiai célok elérése érdekében számos termékfejlesztési (szolgáltatásfejlesztési)
feladatot kell megvalósítania a Gyulai Várfürdőnek. Ezen feladatok között találunk
közvetlenül a gyógyászathoz, illetve a relaxációhoz kapcsolódókat egyaránt. A tervezett
fejlesztések segítségével lényegében a jelenlegi termékstruktúrát lehet egységesebb
színvonalon, magasabb elismertségi szinten és gazdaságosabban kínálni.
A fejlesztést meghatározó tényezők:
• Meglévő adottságok:
o Gyula ismert, tradícionális, nemzetközi fürdőhely;
o Elismert, a szervezetre kedvező hatást gyakorló gyógyvíz;
o Rendelkezésre álló természeti és kulturális adottságok lehetőségei (pl.
rendezvények, műemlékek, múzeumok);
o Szezonális keresleti ingadozások, nyári hónapok túlzsúfoltsága
o Gyógyászati szolgáltatások iránt érdeklődő vendégkör
•

Versenyhelyzet:
o A versenytárs fürdők komplex kínálat nyújtására törekszenek;
o Hangsúlyosan szerepel a gyógyászat, a senior wellness és a fiataloknak
szóló programok együttese;
o A célcsoport választás alapvető fontosságú.

•

Keresleti trendek:
o A jövőbeni keresleti trendekről információkat a nemzetközi és hazai
utazási szokásokat vizsgáló tanulmányokból és a fürdők vendégköreinek
elmúlt évtizedben történt átstruktúrálódásából szerezhetünk.

Az alábbi alfejezetben részletesen ismertetjük a kínálat- és szolgáltatásfejlesztéssel
kapcsolatos javasolt stratégiai programokat.
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9.3.1.1. Gyógyászat termék- és szolgáltatásfejlesztés
A Gyulai Várfürdő ismertsége a gyógyvíz szervezetre gyakorolt kedvező élettani
hatásának köszönheti. A környező régiók egészségturisztikai kínálatát az országos és a
nemzetközi piacon elsősorban négy jelenleg is meghatározó fürdő fogja képviselni. Az
érintett fürdők (Hajdúszoboszló, Debrecen, Szeged és Gyula) jelenleg is számottevő
gyógyászati szolgáltatáskapacitással rendelkeznek. Általánosságban elmondható, hogy a
gyulai gyógyvíz kiválóan alkalmas a mozgásszervi betegségek kezelésére, prevencióra és
rehabilitációra egyaránt, amely ismertsége megfelelő marketingtevékenységgel tovább
növelhető.
Az elmúlt években dinamikus növekedést tapasztaltak a fürdőben a különböző
szolgáltatások iránt. A kereslet nagy része az OEP által is támogatott kezelésekből állt
össze. A jelenlegi szűk kapacitások bővítésével a következő években további dinamikus
növekedés várható a TB által támogatott kezelések, valamint az egyéni kezeléseken részt
vevő fizető vendégek körében.
A Gyulai Várfürdő a jövőben kiemelten kíván foglalkozni az osteoporosisos
betegek komplex balneo-fizioterápiás kezelésével. A specializációval az ország
meghatározó gyógyhelyi központjává válik, ahol kiemelten kezelik az osteoporosis
megbetegedéseket.
Fejlesztés célja, elvárt hatások:
• Gyógyászati szolgáltatások minőségi fejlesztése;
• A fürdő termál-, illetve gyógyvizére alapozva az ország egészségturizmusának
olyan központja, ahol a gyógyászati szolgáltatások körével Európa színvonalába
tartozik;
• Növeli a Dél-alföldi régión belül az egészségturisztikai termék sokszínűségét,
hiszen a már bevezetett és jól működő gyógyászati részlegben a gyógyászati
szolgáltatások bővítésével lehetőség nyílik az osteoporosis korszerű terápiás
eljárásokon alapuló kezelésére;
• A szolgáltatások bővítésével nem csak új célcsoportokat tud megnyerni, de
hozzájárul az ideérkező látogatók tartózkodási idejének, az itt töltött
vendégéjszakák növeléséhez és elősegíti azt, hogy a hosszabb időre érkező
fürdővendégek átlagos költése növekedjen;
• Fizetőképes kereslet megcélzása;
• Komplex szolgáltatások biztosítása;
• Bevételek növelése a gyógy-szolgáltatások körében;
• Kapacitásbővítés.
Gyógyászati szolgáltatások leírása:
A mozgásszervi betegségek orvosilag figyelemre méltó tünetekkel, aktuálisan a lakosság
15-20 százalékában lelhetőek fel, de hosszútávon megfigyelve a populáció fele érintett. A
rheumatológiai betegek társadalmi-gazdasági jelentőségére leginkább a táppénzes és
rokkantsági rangsorban elfoglalt helyük utal.
A reumatológiai kórképek egyik legjelentősebb csoportjába tartoznak a csontbetegségek.
A kórképeket anyagcsere vagy hormonális rendellenességek, genetikus tényezők,
gyulladások, valamint tumorok okozhatják. A csont megbetegedése lehet generalizált vagy
lokális.
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Az osteoporosis, olyan mésztartalom csökkenéssel járó csontbetegség, amelyben a csont
szerves- és ásványi anyag tartalma egyaránt csökken.
Az osteoporosis klinikai képére a fájdalom, deformitás, fractura gyakori előfordulása
jellemző. A pontos diagnózis felállítását radiológiai vizsgálat, csontsűrűség-mérés
teszi lehetővé. Az utóbbi időben Magyarországon is egyre több osteoporosis
centrumban nyílik lehetőség a betegek kezelésére, gondozására.
A tartós antiporotikus terápia fő elemei:
• A beteg felvilágosítása, megnyerése a további kezelésben való részvételre
• A rizikófaktorok közül a megváltoztathatóak kiiktatása (pl.: alkohol, dohányzás)
• Gyógyszeres, injekciós terápia beállítása
• Kalciumdús étrend (tejtermékek, gyümölcsök, zöldségek)
• Fizioterápia (ezen belül elsősorban a gyógytorna, rendszeres fizikális tréning)
Fizikális kezelések:
• Balneoterápia
• Gyógytorna
• Masszázs
• Elektromos kezelések
• Melegpakolások
A Gyulai Várfürdő kiemelten kíván foglalkozni az osteoporosisos betegek
komplex balneo-fizikoterápiás kezelésével. Az osteoporosis regionális centrum
kialakításának a feltételei rendelkezésre állnak:
• Kálcium, magnézium, fluor tartalmú gyógyvíz, amely a csont anyagcserében
fontos elemeket magas koncentrációban tartalmazza;
• Komplex fizioterápiás lehetőségek;
• Szakképzett egészségügyi személyzet (szakorvos, fizioterápiás asszisztensek,
masszőrök).
Javasolt ingatlanfejlesztések:
• A gyógyászati szolgáltatások igénybevételére szolgáló épület egy része, amely
kívülről megközelíthető, a Pándy Kórház által üzemeltetett kórházi kezelések
színtere. A gyógyfürdőben végzett kezelések száma folyamatosan növekszik,
amelyek döntő hányada az OEP által támogatott kezelések közül kerül ki. Ennek
megfelelően a Várfürdőben elvégzett kezelések fő célcsoportja továbbra is a helyi
és környékbeli OEP beutalóval érkezők, míg a magasabb fizető szolgáltatásokat
igénylők a tervezett legalább 300 ágyas rehabilitációs központ és gyógyszálloda
létesítményben vehetik igénybe. A 2005-ben készült „Gyula egészségcentrum”
megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza részletesen a fejlesztési elképzeléseket.
A stratégiában megfogalmazott cél továbbra is a fizető szolgáltatásokat igénybe
vevő vendégkör arányának növelése. Ehhez szükséges a gyógyászati kapacitások
bővítése. Javasolt a Pándy Kórház által üzemeltetett épületegységben
megvalósítani a gyógyászat további fejlesztését.
• A Pándy Kórház kezelőegységeinek kiváltására a gyógyfürdő előtti tér, valamint az
Erkel szálloda által határolt területen adódik lehetőség egy új épület megépítésével.
Az épület pontos elhelyezése és kialakítása függ a jelenlegi szabályozástól, mivel a
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gyógyfürdő és meghatározott környékbeli épületek műemléki oltalom alá esnek a
közeli történelmi emlékek miatt. A műemlék hatóság engedélyezheti, a műemléki
képet nem romboló a kórház intézetével megegyező alapterületű, a környezetbe
illő épület megvalósítását.
•

•

A Gyógyfürdő gyógyászati részének új egységekkel való bővülésével lehetőség
nyílik az alábbi szolgáltatások bővítésére:
o Iszappakolás kapacitásának bővítése;
o Új tornáztató medence;
o Tornaterem az egyéni és csoportos foglalkozásokhoz;
o A kezelések után a vendégek igénylik a nyugodt környezetet, ahol el
tudnak lazulni, a szervezetük regenerálódik. Ennek érdekében a
közlekedési utakat nem érintő pihenőterület/pihenőhelység kialakítása
javasolt.
A gyógyászat jelenlegi gyógyvízfelületi kapacitása kicsi, a kezelések után a
gyógyvizes medencéket igénybe venni szándékozóknak a lovardába, vagy a
szabadtéri medencékhez kell eljutniuk. A lovarda medencéi töltő-ürítő
technológiával gyógyvízzel ellátottak. A „hideg” vizes medencékben való
fürdőzést igénylik a látogatók, akik közül kevesen kívánnak elmenni a
sportuszodáig. Ennek érdekében szükséges a lovardában az egyik medencét
vízforgatóval ellátni. A gyógyászathoz kapcsolódó fedett téli medencét javasolt a
gyógyászat épületéhez kapcsolódóan a strandi területek felé megvalósítani.

A gyógyászati tevékenységek bővítésére hosszú távon az előbbiekben javasolt fejlesztések
megvalósulása után nem lesz lehetőség. Ennek legfőbb oka, hogy a gyógyfürdőnek nem
lesz gyógyászati célra hasznosítható szabad fejlesztési területe. Annak érdekében, hogy a
gyógyfürdőben felhalmozott szakmai tudást tovább lehessen „kamatoztatni” és
kihasználni, javasolt a településen és ezen belül a Kisökör-járás területén tervezett
kereskedelmi szállodákban a gyógyászati egységek üzemeltetésével a gyógyfürdőt
megbízni. (A Pándy Kórház által tervezett „Gyula Egészségcentrum”
szálloda/rehabilitációs központ létesítmény megvalósítása összhangban van a Várfürdő
fejlesztési elképzeléseivel, mivel a Várfürdő a gyógyvizet rendelkezésre bocsátja és a
környékbeli és helyi OEP beutalóval érkezőket továbbra is ellátja, míg a Kisökör-járás
területén tervezett beruházás más fizetőképességű és igényszintű vendégek megcélzását
tervezi. A rehabilitációs intézmény üzemeltetését a kórház, vagy más üzemeltető –későbbi
döntések függvénye- látja el, nem a Várfürdő.) Ezzel a gyógyfürdő műszerparkja, humán
erőforrás bázisa tovább tud bővülni és jelentős bevételi forrást jelent, mivel a
szállodákban magasabb arányt képvisel a fizető gyógyászati kezeléseket igénybe vevők
száma, mint az OEP által támogatott beutalóval érkezők. A szállodák részéről ezen
tevékenység kiszervezése tisztítja a szálloda profilját és nem indukál további beruházást. A
javaslat az ország több gyógyfürdővel rendelkező településén bevált, a szállodákkal való
megállapodáshoz szükséges a település és a fürdő közös érdekképviselete a megfelelő
„alkupozíció” eléréséhez, továbbá, hogy a gyógyfürdő rendelkezésre bocsássa
térítés ellenében az üzemeltetett kutak gyógyvizét. Ehhez szükség van új kút
fúrására.
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9.3.1.2. Várfürdő strandi területének fejlesztése
A Gyulai Várfürdő éves árbevételéhez és kiemelkedő látogatói létszámához a szezonálisan
működő strandrész járul hozzá legmarkánsabban. A strandi terület foglalja magában a
fürdő területének jelentős részét, amely többnyire tömegigényeket elégít ki medencéivel és
szolgáltatásaival. A javasolt gyógyászati-, wellness- és szálláshelyfejlesztések
elengedhetetlen feltétele, hogy a strand területe is a stratégiában megfogalmazottak
figyelembe vételével legyen a továbbiakban fejlesztve.
A fejlesztések alapelvei:
• a strand több generáció részére nyújt egész napos programot;
• a medencék és a környezet minőségi színvonalának szinten tartása;
• a strand színvonalának a fürdő többi részéhez illesztése.
A strand területének megújítására az intenzív fejlesztés javasolt, a meglevő medencék
további korszerűsítése és új attrakciókkal való kibővítése. A strandi medencék száma,
mérete, a vendégszám alakulása indokolja újabb medencék kialakítását, azonban a
kezdeményezésnek gátat szab a rendelkezésre álló terület nagysága. Javaslatunkban
szerepel medencebővítés, illetve új medence megépítése, amelyet alapos vizsgálat előzött
meg. A vendég – főleg a strand kiemelt célcsoportjai, a családok és a fiatal korosztály –
szempontjából épp olyan fontos, hogy a vízből kijőve, strand területén találjon egész
napos szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget. Ezért, és nem mellékesen a gazdasági
hatékonyság növelése szempontjából, a fizetős és nem fizetős szolgáltatások és a
vendéglátás fejlesztése indokolt.
Javasolt fejlesztések:
• A jól működő, bejáratott szolgáltatásokat megtartva, a szükséges felújítási és
átalakítási munkálatokat elvégezve, új élményelemeket, sportolási, szórakozási
elemeket beépítve egységes arculat és színvonal kialakítása javasolt.
• A strand területén javaslunk egy, a sörsátrakhoz hasonló felépítmény
megvalósítását. A vendégek részére nyári zápor idején ideiglenes fedett
„menedéket” nyújt, míg a többi időszakban kisebb rendezvények színtere. A
sportot kedvelő családtagoknak sem kell ezen túl a focimeccseket (EB, VB, stb.),
sportversenyeket (olimpia, forma1, stb.) a szálláshelyen, vagy otthon maradva
megnézniük, mert kivetítőn keresztül követhetik az eseményt a Gyógyfürdő
területén.
• A gyerekes családokra, a kikapcsolódni vágyó fiatalabbakra, valamint az
idősebbekre is gondolva ajánlott több, szabadtéri, a strandvendégek számára
ingyenes és fizetős sportlehetőség kialakítása:
• Strandröplabda-pálya;
• Vízifoci (épített, gumi/műanyag medencében szezonális jelleggel);
• Sakkasztalok;
• Felfújható ugráló vár, gumiasztal;
• Játszótér.
• A szülők gyermekeiket a medencékben nem hagyják felügyelet nélkül, gondot
okoz több gyermekes családnál, hogy a különböző korú gyermekek más-más
medencében fürdenek. Szükséges a gyermek medence kibővítése, újabb
attrakciókkal való ellátása, továbbá új családi medence a gyermek medence és a
hullám medence közötti területen való megépítése. A családi medence több
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•
•

•
•

korosztály részére nyújt egyidejű fürdési lehetőséget a korosztályok és attrakciók
különválasztásával.
Polip medence az üzemi épületből is megközelíthető kiúszóval, mely a vendégek
körében minden időszakban kedvelt. Javasolt a medencéhez árnyékoló tető
építése.
A strandi csúszdamedencét szükséges további attrakciókkal kibővíteni, ezáltal is
növelve a fürdő élményértékét a megcélzott szegmens körében. A
csúszdamedence és a gyermekmedence közötti terület ezáltal a hullám és családi
medencével a strandi fürdőszolgáltatások élményközpontjává válik.
Az árnyékolós medence és a főépületet a nyári időszakon kívül ideiglenes zárt
folyosón keresztül lehet megközelíteni, javasolt az ideiglenes folyosó állandó
fedett szerkezettel való ellátása.
A kellemes pihenést biztosítandó, sétány jellegű közlekedő utak, padok kialakítása,
a fás-árnyékos, ligetes parkban, ahol a napozás és az árnyékban tartózkodás
feltételei is adottak. Fontos ügyelni arra, hogy az esetleges szintkülönbségek a
mozgássérültek számára is megfelelően kialakítottak legyenek. Gondolni kell
azokra is, akik szívesen üldögélnek egy árnyékos filagóriában, kicsit elkülönítetten,
családjuk közelében, hiszen elegendő szabad terület áll rendelkezésre.
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9.3.1.3. Wellness park szolgáltatásbővítés
A hazai és nemzetközi trendeket és a gyulai vendégek véleményét megvizsgálva azt
javasoljuk, hogy a sikeres wellness park továbbfejlesztésével és bővítésével olyan
szolgáltatásstruktúra alakuljon ki, amely teljes körű programot kínál, ezáltal önálló
vonzerőként értékesíthető.
A fejlesztés alapelvei:
• A wellness park meglévő funkcióit erősíti, azokat kiegészíti;
• A létesítmény élményeket kínál családoknak is, de elsősorban a középkorú és
senior (35+) wellness és rekreációs célzatú fürdőzés kedvelt helyszíne;
• A létesítmény üzemelése magas minőségi színvonalon valósul meg, amely egész
évben, rugalmas nyitvatartással üzemeltethető.
Javasolt funkciók és motivációk:
• Élmény és jókedv;
• Pihenés – revitalizáció - rekreáció;
• Családi összetartozás.
A megcélzott funkciók alapján az alábbi szolgáltatásokat javasoljuk:
• Az élményfürdő épülete a műemléki környezet miatt korlátozottan módosítható,
szükséges a különböző szolgáltatások bővítése, különválasztása;
• Az élményfürdő bővítésére lehetőség a jelenlegi épület fürdő felőli „csápjainak”
beépítése, illetve az élményfürdővel fedett összeköttetésben levő üzemi épület
jelenleg funkciók nélküli, kihasználatlan épületének bevonása a fejlesztésbe.
• Az üzemi épületben javasolt az alábbi szolgáltatások megvalósítása: Pihenőtér
wellness szolgáltatásokkal, mint például: pezsgőfürdő; szauna központ; massage
szobák; Thalasso terápiák; oxigén- és sókamrák; több helyiségből álló részlegben
Kneipp kúrák és gyógyászati módszere - vizes terápiák - hideg-meleg vizes
leöntések, lemosások;
• Szauna központ: Különböző típusú szaunák alkalmazása (finn, infra, aromaszauna,
gőzkamra, fényterápia), mellyel a „szaunavilág” a Gyulai Várfürdő reprezentáns
részévé válik. Pihenő, relaxációs helységek bővítése, emeleten külön helységek
kialakítása a szaunázás után relaxációra vágyók részére. Hidromasszázs
zuhanykabinok. Szolárium egység kialakítása az emeleti szinten a pihenőrész
mellett.
• A minőségi vendéglátás megoldása céljából egy bővített szolgáltatású, úgynevezett
„High Energy Bar” létrehozását javasoljuk, ahol egyszerűbb ételeket, frissen facsart
italokat, hűsítőket árusítanak a revitalizációs és életmód terápiákkal összhangban;
• Az üzemi épület fejlesztésekor cél az épület közlekedési útvonalainak egyszerűbbé
tétele, a térbeli keresztezések megszűntetése.
A „High Energy Bar” bútorzatának és felszerelésének kialakítása során javasoljuk, hogy
kerüljék az olcsó műanyag bútorok és felületek használatát. A bár egyidejű ülőhely
kapacitását 50 főben határozzuk meg.
A wellness park színvonala az egész gyógyfürdőre vonatkozóan minőségi mintául,
követendő például szolgál.
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9.3.1.4. Apartmanház
Gyula a kereskedelmi szálláshelyek számát tekintve elmarad a hasonló nagyságú
egészségturisztikai
központoktól.
A
konkurens
településeken
folyamatos
szálláshelyfejlesztés, bővítés zajlik. Hazánkban jelenleg a wellness jellegű szállodák
„előretörése” tapasztalható, számuk folyamatosan növekszik.
A hagyományos gyógyászati kezelésekre épülő gyógyturizmusban a világtendenciáknak
megfelelő további emelkedés prognosztizálható. Az ebben rejlő lehetőségek kiaknázása a
fürdő szempontjából alapvető. A klasszikus gyógyturisztikai szolgáltatások elsődleges
igénybevevői továbbra is az idősebb korúak lesznek. Tartózkodási idejük hosszabb – egy
kúra átlagosan 2-3 hét –, de jellemzően a TB által finanszírozott kezeléseket veszik csak
igénybe.
Kedvező tendencia, hogy a gyógyszeres kezelések helyett mind az orvosok, mind pedig a
betegek körében egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a természetes gyógymódok, így
bizonyos betegségeknél a gyógyvíz igénybevétele. Ez a tény, illetve ennek további
térnyerése a termál- és gyógyfürdők szempontjából hosszú távon biztos keresletet ígér.
Elhelyezkedés, kialakítás:
Az apartmanház kialakítására legalkalmasabb terület a jelenlegi kabinsor helyén a Kőhíd
bejárat és a műszaki kiszolgáló terület között az Élővíz-csatorna partján való elhelyezés.
Az épület alsó szintjén továbbra is megmaradnak a kabinok, míg az emeleti szinten
kapnak helyet a területen való elhelyezkedésének és nagyságától függően az apartmanok.
A fejlesztés alapelvei:
• A gyógyturizmus speciális szegmensei iránt növekvő kereslet;
• A vendégek a fürdő gyógyászati és wellness funkcióit veszik igénybe;
• Szoros kapcsolat a fürdővel;
Az apartmanház megcélzott szegmense:
• Aktív kikapcsolódásra, szórakozásra vágyók, prevenciós programok iránt
érdeklődők;
• A középkorúak elsősorban prevenciós céllal keresik fel a gyógy- és
termálfürdőket. Döntő tényező ennél a célcsoportnál, az akár képzéssel is
egybekötött, nemcsak a vízhez kapcsolódó- egészségmegőrző és „karbantartó”
szolgáltatások sokszínűsége, kombinálhatósága. Ez a wellness fő piaca, mely mind
vásárló erejében, mind létszámában lendületesen nő;
• A várost annak gyógyhely jellege és kulturális, természeti értékei miatt felkeresők;
• Az idősebb korosztály, vagy a beteg vendég a klasszikus gyógy-szolgáltatásokat
keresi és a tartózkodásának elsődleges célja betegségének, esetleg fájdalmának
enyhítése/megszüntetése. A hosszabb tartózkodási idő miatt fontos a Várfürdő
környezetében található programok választéka és környezete (esztétikus
környezet, nyugalom, kultúra). A kúrákat többször megismétlik, ezért jellemzően
visszatérő vendég, akinél a személyzet kedvessége, segítőkészsége is meghatározó
tényező. Ez a célcsoport a gyógyturizmus legnagyobb vevőköre. Az európai
társadalmakra jellemző az általános öregedés, ezért a kereslet folyamatosan bővül;
Az apartmanház elérhetőségét kívülről is biztosítani kell a vendégek számára, továbbá
gondoskodni kell a parkolói kapacitás kialakításáról. A parkolók javasolt területi
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elhelyezése az üzemi területen történhet. Az Erkel szálloda rendelkezik a Várfürdő és az
üzemi terület között egy „szolgálati” bejáróval. Javasolt az Erkel szállodával „megegyezni”
az érintett területről, annak kiváltásáról, reális területcseréről.
9.3.1.5. Vendéglátás
Nem csak a színvonalas fürdőzési és sportolási lehetőségek, hanem a megfelelő,
változatos kínálatú, de egységesen jó minőségű, ár/érték arányú vendéglátó egységek is
szükségesek.
Ennek a stratégiai programnak a megvalósítását több lépcsőben javasoljuk:
• A különböző szolgáltatási körű és típusú egységek fizikai megjelenésének és
műszaki hátterének egységesítése (pl. étterem, café, bár);
• A szolgáltató egységek bérlőinek és üzemeltetőinek minőségorientált kiválasztási
folyamatának garanciái (pl. referenciák, vendég-megkérdezési eredmények,
próbavásárlás, stb.);
• A fürdőszolgáltatás minőségével arányos szolgáltatás színvonalának
szerződésszerű rögzítése (pl. alapkínálat, nyitvatartás, munkaerő képzettsége és
nyelvtudása, munkaruha, stb.);
• A vendégforgalommal és szezonalitással arányos téli-nyári kiszolgálás egyenletes
biztosítása.
Javasoljuk, hogy a fürdő területén, és a fürdő tulajdonában található ingatlanokon
üzemelő vendéglátó vállalkozások egységes minőségi ingatlanfejlesztését a gyógyfürdő
végezze el, egyenlő szolgáltatási lehetőséget biztosítva a bérlőknek.
A napjainkban imázsproblémákkal küzdő gyorséttermi láncokkal (McDonald’s, Burger
King) szemben, a fürdőbe érkező „városlakókat” tradicionális üzletecskék várják
hagyományos békési, magyar és nemzetközi ételeket, „falatkákat”, szendvicseket és
salátákat kínálva. Látványos, és vendégcsalogató lehet a nagy bográcsokban készülő
gulyás, aminek illata a strand távolabbi részéből is csalogatja a fürdőzőket.
A tradicionalitás azonban nem, vagy nem csak azt jelenti, hogy tradíciókra – hagyományos
ízekre, ételekre – alapozódik a kínálat, hanem az egész üzemeltetés módjára és
színvonalára. A visszatérő vendégnek éppen olyan fontos, hogy kedvenc vendéglőjében
évről-évre ugyanazt az ízhatást és minőséget kapja vissza, mint ahogy ugyanazt a
minőséget várja el a szálloda és a fürdő szolgáltatásaitól is.
A vendéglátó egységek jelenlegi elhelyezése megfelelőnek tekinthető, a látogatók számára
a gyógyfürdő bármely területéről könnyen elérhetők. Egységes megjelenéssel, a strand
különböző területein javasoljuk az egységek fejlesztését, minden helyszínen változatos
kínálatot biztosítva. Az így kialakított „ízek csomópontjaiban” a gyógyfürdő központi
helyen lévő, térképszerű tábla hirdeti, hogy melyik egységben mi kapható, és mennyiért –
a strandoló nyugodtan eldöntheti, mit kíván, és hol veszi meg. Így megkímélhetjük a
vendéget a tolakodástól és a felesleges sorban állástól, tehát a rossz hangulat
kialakulásától.
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9.3.1.6. Vízbázisvédelem, geotermikus energia további hasznosítása
A megye fürdőinek többsége a változatos településű felsőpannon összletre települt, de
vannak felső-pliocén és alsó-pleisztocén vízbázisú, illetve összeszűrőzött kutakkal
rendelkező fürdők is. Az egyetlen kivételt a Gyula városi gyógyfürdő 2500 m-es V. sz.,
alsópannon rétegeket is megcsapoló hévízkútja képezi. A felsőpannon hévíztároló
képződményeket nagyobb részben mezőgazdasági energetikai célokra hasznosították, a
vízellátási célú hévíztermelés főleg az alsó-pleisztocén rétegekből csapolt hévizekre
jellemző. Egyes Békés megyei városok termálfürdői nem rendelkeznek önálló vízbázissal,
hanem a kommunális vagy mezőgazdasági célú energetikai kutakról, illetve a vízellátási
hálózatról oldották meg a vízellátásukat.
A gyógyvízhasznosítást szolgáló vízbázisok védelmét a Kormány 123/1997. (VII.18.)
számú rendelete szabályozza, mely 1997. szeptember 1. napján lépett hatályba. A rendelet
előírásai mind a hasznosított, mind pedig a lekötött, vagy távlati hasznosítás érdekében
kijelölt azon vízbázisokra vonatkoznak, melyek napi átlagban legalább 50 személy
vízellátását biztosítják. Ezeket a rendeletben részletezettek szerint fokozott védelemben
kell tartani.
A vízbázisvédelem biztosítására javasolt fejlesztések:
• Védőidom kijelölése. Érvényes védőidom hiányában a fürdő közelében, annak
vízbázisára épülő szállodai beruházáshoz, egyéb célra új kút létesíthető. A
fokozott védelem rendeletben előírt módja felszín alatti vízadók esetében
védőidom, védőterület meghatározása, hatósági kijelölése, ezt követően a vízjogi
határozatban előírtak szerinti kialakítása, majd fenntartása. A jogszabály 23. § (1)
bekezdése szerint 2007. szeptember 1.-ig kell kialakítani a hatálybalépéskor már
működő vízkivételek esetében a vízbázis védelmi rendszerét.
Tekintettel arra, hogy a kialakítást megelőzi a védelmi rendszer meghatározásának
tervezési folyamata, ezt követően a meghatározott védelmi rendszer hatósági
engedélyeztetése - azaz a kijelölés folyamata, majd a kialakítás folyamatában a
kijelölő határozatban elrendelt jogi és műszaki intézkedések megtétele (megfigyelő
kutak és rendszerek létesítése, szennyezőforrások felszámolása és átalakítása,
kerítések, jelzőtáblák elhelyezése, területhasználókkal való kapcsolatok rendezése,
tájékoztató anyagok készítése stb.), - az elrendelt határidő betartása a folyamat
sürgős elindítását igényli.
• Új kút fúrása. Tartalék és minőségstabilizáló kút bekötésével a gyógyfürdő
vízellátása minőségi és mennyiségi szempontból biztosítható lesz, továbbá
biztosítható ezáltal a településen megvalósuló négy csillagos szállodák részére
gyógyvíz értékesítése.
• Kutak felújítása – meglévő termelő kutak maximális kihasználtsága és
sérülékenységük kizárása érdekében javasoltak.
• Magyarország kitűnő geotermikus adottságokkal rendelkezik, melynek egyik
haszonélvezője Gyula. A geotermikus energia fenntartható hasznosítása stratégiai
cél, ennek érdekében a kutakból kifolyó víz hőmérsékletét több fázison keresztül
szükséges felhasználni.
A kifolyó víz hasznosítási lehetőségei:
• Gáztartalom hasznosítása gázmotor segítségével
• Hőcserélő alkalmazásával fűtés (épület, alacsony hőtartalmú víz)
• Gyógyszolgáltatások, fürdőszolgáltatás
• Elfolyó víz további hőtartalmának csökkentése hőszivattyú használatával
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•

Gyógyfürdő az üzemeltetett kutak gyógyvizének meghatározott mennyiségét
értékesíti a település szállodáinak, szolgáltatóinak.

9.3.2. Szervezet- és intézményfejlesztés
A stratégiai szervezet és intézményfejlesztés két fő területre koncentrálódik:
• A fürdő és a település kapcsolatának megújítása és erősítése;
• A Gyógyfürdő szervezeti- és intézmény rendszerének átalakítása.
A fürdő és település kapcsolatának fejlesztését az alábbi stratégiai lépésekben látjuk
megvalósítandónak:
• A településen a turizmus fejlesztéséért felelős referatúra felállítása;
• Alakuljon ki stratégiai szövetség a gyógyfürdő és a település között, amely
elsősorban a fejlesztési és marketing tevékenységekre terjed ki.
A Gyógyfürdő szervezet és intézményfejlesztésének legfőbb lépéseit a hatékony üzemelés
és gazdaságos működés feltételeinek biztosítása kell, hogy jellemezzék:
• A gazdálkodó egység alkalmas legyen a gyorsan változó piaci követelményekhez
való igazodásra. Hatékony és gyors gazdasági döntések szülessenek a vendégszám
és a magasabb fajlagos bevételek elérése céljából. A tulajdonosi struktúra
megváltoztatása, esetleges bővítése a tőkebevonás, a forráshoz jutás lehetőségét
kínálja, amelynek révén további fejlesztések megvalósítására nyílhat lehetőség;
• A jelenlegi tulajdonosi struktúra fenntartása, amelyben a tulajdonosi és üzemeltetői
feladatok szétválnak, ezzel megteremtve a hatékony érdekérvényesítés és
üzemeltetés keretfeltételeit. Gyula Város Önkormányzata legalább 51%-os
tulajdoni részesedését meg kívánja tartani;
• A településsel megalkotott stratégiai szövetség kövesse és erősítse a gyógyfürdőnek
a Termál Klaszterben kivívott rangját és pozícióit (Büki Gyógyfürdő Rt.-hez
hasonlóan, amely a Pannon Termál Klaszter székhelye, és az operatív irányítás
központja), a Gyógyfürdő legyen mind a település, mind a hazai és nemzetközi
szerveződések húzó egysége és vállalja fel a szükséges katalizátor szerepköröket (pl.
technológiai transzfer, oktatás-képzés, vízbázis védelem, stb.);
• A fürdő értékesítési és marketing tevékenysége elsősorban humán, tehát
vendégközpontú orientáltságú tevékenységet igényel, amelynek felelőssége legalább
olyan súlyú, mint az üzemeltetéssel kapcsolatos területeké. A tevékenység magas
színvonalon való ellátásának, és a hozzárendelt költségvetés elmaradása a
Gyógyfürdő jövőbeni sikerének akadályozója is lehet. Javaslatunk, hogy az
Értékesítési és marketing pozíciót összevonva és megerősítve önálló
igazgatóságként kezelje a továbbiakban a társaság;
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9.3.3. Marketing
Márkaépítés a versenystratégiában
A turisztikai piacon a következő folyamatok idézik elő a márkaépítés szükségességét:
• túlkínálati piac, bővülő választék és új desztinációk a kínálati oldalon;
• limitált szabadidő és költségkeret a keresleti oldalon;
• információdömping;
• megalapozatlan desztinációk sikere törékeny, egyik évről a másikra változó
népszerűség elmúlásának veszélye;
• turisztikai termékek lecserélhetővé válnak, és a döntés az árra összpontosul –
árverseny kialakulása elkerülhetetlen.
Ebben a helyzetben minden turisztikai desztináció, illetve szolgáltató számára létkérdés a
világosan pozícionált, vonzó márka építése.
Hosszú távon csak az a desztináció, vagy szolgáltató sikeres, amely mint turisztikai márka:
• nem összetéveszthető;
• nem „helyettesíthető”;
• megjelenésében vonzó és ígéretes;
• pozitív érzelmeket és vágyat vált ki és
• (el)ismertségnek örvend.
A fürdő jövőképének megvalósításában fontos szerepet játszik az egységes és
versenyképes ’Várfürdő márkanév’ széles körben elfogadott, felismerhető és könnyen
megkülönböztethető megjelenítése a hazai és nemzetközi turisztikai piacokon.
Egy fürdőkomplexum, mint turisztikai desztináció és szolgáltatáscsomag egy olyan sajátos
termék, melynek „kipróbálása”, azaz meglátogatása jelentősebb anyagi és időbeli
ráfordítást igényel a felhasználóktól, azaz a vendégtől. Első látogatás esetén a turista
kizárólag a számára hozzáférhető információk alapján dönt, hogy mely fürdőt keresse fel.
Egy magas kockázatú döntést kell tehát meghoznia viszonylag kevés információ alapján,
ráadásul vonzó fürdők széles választéka áll rendelkezésre. Tudjuk, hogy minél nagyobb
kockázatú vásárlási döntésről van szó, annál inkább választanak a vásárlók/felhasználók
ismert, megbízható, biztosan vonzó márkát.
Egy fürdő esetében a hozzáférhető információk, képi és hangi anyagok, elbeszélések,
benyomások, ajánlások, híradások, szóbeszédek összessége alkotja a potenciális látogató
számára a brand képet. A márka (brand) jelenléte, tudatosulása és vonzó megjelenése
tehát elsődleges döntésbefolyásoló tényező, ezért fontos meghatároznunk és
konzisztensen építenünk a ’Várfürdő’ márkát (brandet).
A brand képe spontán is formálódik, hiszen minden híradás, vagy a hír hiánya, minden
sajtófotó, minden baráti élménybeszámoló, egy jó film, vagy érdekes esemény is
hozzájárul a fürdőről, a településről, vagy a konkrét szolgáltatásokról (pl. gyógyászat,
strandi szolgáltatások, élményfürdő) alkotott szubjektív képhez. A brand tudatos építése
nem más, mint a rendelkezésre álló összes hír- és élményforrás felhasználásával
gazdagítani és a meghatározott jövőbeli pozíciónak megfelelően alakítani a brand képét.
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9.3.4. Humán erőforrás fejlesztése
Magyarországon az egészségturizmus humánerőforrás feltételeinek alakulását hosszú
évekig a spontán fejlődés, az általános igényekre képzett munkavállalók át-, és
továbbképzése jellemezte, akiknek képzettsége, hozzáértése és piacszemléletű hozzáállása
sok esetben elmarad a növekvő követelményektől.
Az egyre népszerűbbé váló, és egyre igényesebb vendégkört vonzó egészségturizmus
olyan szakembereket kíván, akik egyformán magas szinten értenek a gyógyászathoz, az
egészségügyhöz, a gyógyászathoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokhoz, és
természetesen a turizmushoz.
Gyulán az egészségturizmus csak akkor lehet hosszú távon minőségi színvonalú, ha a
szolgáltatás-, és termékfejlesztés, az infrastruktúra fejlesztése mellett a vendégekkel
foglalkozó alkalmazottak is képesek a magas színvonalú igényeknek megfelelni.
A gyógyfürdőben természetesen kiemelt jelentőségű és elsődleges fontosságú a szaktudás
folyamatos bővítése – nem elég a meglévő tudást fenntartani, azt a gyorsan fejlődő
tudományos eredményekkel folyamatosan bővíteni kell.
Kiemelt jelentőségű lehet ezáltal a balneológiai kutatóközpont felállítása, működtetetése –
amellett hogy saját fejlesztésű unikumokkal lehetne ellátni a gyógyulni vágyókat (újdonság
varázsa), az ezzel járó tudományos élet berkeiben, első kézből értesülhetnének az itt
dolgozó orvosok a világban zajló kutatásokról és legfrissebb eredményeiről.
A mindennapos munkájuk során a vendégekkel érintkező dolgozók mindegyikénél fontos
a nyelvismeret, a turisztikai alapismeretek, az egészségügyi alapismeretek, a fürdő
üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki alapismeretek, valamint marketing ismeretek
elsajátítása.
• Nyelvismeret - a német mint világnyelv és vendégek nagy részének anyanyelve,
ismerete nélkülözhetetlen, emellett a célcsoportoknak megfelelően angol, szlovák,
lengyel, orosz nyelv ismerete is javasolt a dolgozók egy részénél.
• Turisztikai alapismeretek – elsősorban a környék alapos ismerete, mind
természeti értékek, mind épített látnivalók, programlehetőségek és gasztronómiai
lehetőségek tekintetében.
• Egészségügyi alapismeretek, gyógy és wellness szolgáltatások, a víz és
gyógyászat, szolgáltatások kipróbálása - hatástan, wellness szolgáltatások, élmény
elemek kipróbálása - hatástan, sport, fitness, animáció lehetőségek a fürdőkben,
innováció, alternatív gyógymódok, ötletbörze.
• Műszaki ismeretek - víz, termálvíz, gyógyvíz, medencék tisztítása, vízforgatás,
vízgazdálkodás alapkérdései, áram, fűtés, szellőzés, energiagazdálkodás,
minőségbiztosítás, ISO, hulladékkezelés, vízelvezetés, újrahasznosítási lehetőségek
környezetvédelem, fenntartható fejlődés, hivatalos előírások rendszere, munkaügyi
és munkabiztonsági, ÁNTSZ, tűzvédelmi előírások, mozgáskorlátozottak igényei,
érintésvédelem és villámvédelem;
• Marketing – gyógyfürdő imázs kialakítása, kommunikáció, partner kapcsolatok,
diszpécser, vezetési és vendég információk kidolgozása;
• Kommunikáció, etikett, vendégekkel való kapcsolatápolás.
A gyógyfürdőben – ahová a vendég ugyanúgy kikapcsolódni is érkezik, mint amennyire
gyógyulni – elengedhetetlen a dolgozók pszichológiai, kommunikációs alkalmassága is.
A vendég, mivel egy idegen embert enged közel az intim szférájába, nagyon fontos, hogy
kellő bizalommal viseltessen az őt kezelő idegen ember irányába. A verbális és nonverbális
kommunikáció az, ami ezt a kapcsolatot megszilárdíthatja. Ha a vendég úgy érzi,
kiszolgáltatott, amely érzés a kezdeti tévesen megválasztott hangnemen, a beszédtémán,
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vagy a beszélgetés hiányán keresztül alakulhat ki, feszültebbé válik. Ennek egyenes
következménye a hiábavaló szakmai erőfeszítés, a vendég sem fizikailag, sem lelkileg nem
távozik gyógyultan a kezeléséről, visszatérésére aligha lehet számítani.
Sajnos a legátfogóbb képzést biztosító főiskolai szakok sem foglalkoznak a vendéggel való
bánásmóddal, kommunikációelmélettel.
A szakemberek felvételénél kiemelt figyelmet kell szentelni a szaktudás mellett a
kommunikációs készség megfelelő szintjére is.
Egy olyan gyógyfürdőben, ahol magyar és külföldi vendég egyaránt megfordul meg,
szükség van a szakmailag képzett dolgozók kommunikációs (ügyelve a verbális és nonverbális kommunikáció összhangjára) és kulturális ismeretek fejlesztésére a következő
módszerekkel:
• Belső tanfolyamok, tréningek,
• Study tour-ok hazai és külföldi fürdőkbe,
• Belső meetingek, tapasztalatcserék,
• Kihelyezett tanfolyamok a csapatépítés érdekében,
• Helyzetgyakorlatok.
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9.3.5. Monitoring
A monitoring rendszer feladata részben számszerű adatok biztosítása a Gyógyfürdő
fejlődéséről, részben ezen keresztül lehet korrekciós beavatkozásokat végrehajtani.
Emellett a monitoring rendszer azt a célt szolgálja, hogy értékelni lehessen a
beavatkozások hatását. Erre különösen szükség van ott, ahol külső (pályázatok, hitelek,
EU) források felhasználásával valósul meg valamilyen fejlesztési elképzelés, mert ez
alapkövetelmény a pályáztatás során. Maga a monitoring rendszer alapadatai csak olyanok
lehetnek, melyek közvetlenül megfigyelhetőek, de legalábbis előre megadott formájú
(képletű) módon becsülhetőek. Az EU jellemzően fajlagos és nominális mutatókat használ
(pl. fürdőzők száma, ezen belül külföldiek aránya), de ez a mindenkori projektektől erősen
függ. Szükségesnek tartjuk, hogy legyenek megtérülési típusú mutatók is, hogy az egyes
részprojektek és a teljes fejlesztési programok megvalósítása folyamatban is értékelhetővé
váljon.
A monitoring rendszer elemei a megfigyelt változók köre, a folyamatos értékelés és a
visszacsatoló mechanizmusok (akciók) megvalósítása lehetnek. A rendszer bejövő
adatainak forrásai részben statisztikai adatok, részben saját felmérések, részben pedig
közvetett adatokból levont következtetések lehetnek. Az adatok folyamatos értékelése ad
lehetőséget a korrekciók időben való megvalósításához.
Az általunk javasolt rendszerben a közvetlen, survey típusú felmérések szolgáltatnak
azonnali információkat, a közvetett adatok ellenőrző jellegű kontrollváltozók, míg a
statisztikai adatok a hosszabb távú folyamatok elemzésére és értékelésére alkalmasak az
időbeli csúszások miatt.
Minden egyes fejlesztési modul, marketing akció, illetve üzemelési beavatkozás (ideértve
az új beruházásokat, marketing akciókat, jelentősebb energiatakarékossági programokat és
személyzeti változtatásokat) külön-külön értékelendő. Például egy nemzetközi
viszonylatban elindított marketing akció esetében azt követően meghatározott ideig
célzottan mérni kell a fürdőbe érkező vendégek származási hely szerinti megoszlását, a
marketing hatásának időtartamát illetve lefolyását, milyen csatornákon keresztül a
leghatékonyabb a marketing, a megcélzott és elért közönség megfelel-e a fürdő
elvárásainak elsősorban fogyasztási hajlandóság és igényszint szempontjából. A
monitoring rendszer biztosítja a tényleges hatások vizsgálhatóságát.
A Várfürdő esetében a monitoring rendszert három egymástól független, de
hatékonyságukban egymást kiegészítő módszertan felállításával gondoljuk megvalósítani:
• egyetértünk a kérdőíves megkérdezésekkel, amelyeket a fürdő elvégez, ugyanakkor
célzottabban javasoljuk az alábbiak szerint:
o Szezonalitás szerinti bontásban
o A legfontosabb vendégkörökre specifikus kérdésekkel
o Több kérdést a fürdő jövőbeni fejlesztéseire vonatkozóan: mit szeretnének látni,
milyen szolgáltatásokra lenne igény?
• a fürdő jelenleg nem rendelkezik törzsvendég állománnyal. Szükségesnek látjuk, hogy
a vendégek beazonosíthatósága és elérhetősége céljából az anonimitásról a fürdő
áttérjen a személyes és közvetlen kontaktusra a fogyasztókkal. Ennek számos formája
létezik (regisztráció, törzskártya, direct mail kapcsolattartás).
• javasoljuk, hogy a monitoring rendszer által értékelhetőbbé váljanak a különböző
profitcenterek (gyógyászat, élményfürdő, strand). A monitoring rendszer legfontosabb
feladata az egységekre bontható beszerzés, marketing, munkaerő-gazdálkodás,
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valamint az energiahatékonyság követése. A Gyógyfürdő üzemeltetésének egyik
legnagyobb kihívása a szezonalitás és az ebből fakadó hullámzó munkaerő igény. A
monitoring rendszer egyik legfontosabb moduljának a rugalmasabb
munkaerőgazdálkodás és elosztást tekintjük, amely napi szinten kell, hogy szabályozza
a vendégkoncentráció és kereslet alapján a munkaerő alkalmazását és a fürdőn belüli
mozgatását.
A primer adatokra épülő visszacsatolási – monitoring rendszer(ek) kidolgozása azért
szükséges, mivel azon keresztül több értékelési elv, szempont is érvényesül:
• Az akciók illetve a programok megvalósítása illeszkedik-e a stratégiában
megfogalmazott célokhoz (látogatottság, színvonal, látogatók összetétele, minőségi
színvonal, kapacitás határértékek stb.);
• A célok megvalósítása érdekében, hogyan kell módosítani az akcióprogramokat;
• Milyen további akciók, intézkedések megszervezésére van szükség;
• Az információáramlás megfelelő hatékonysággal jut-e el az érintettekhez (vendégek,
munkatársak, konkurencia),
• A marketing eszközök alkalmazásának hatékonyságát lehet-e primer válaszadói
környezetben vizsgálni.
A monitoring-visszacsatolási rendszer felépítését és működtetését ún. közbenső és önálló,
csak az igazgató közvetlen hatáskörébe tartozó szervezetre bízzuk, amely képes átfogni a
gyógyfürdő teljes szervezeti rendszerét.
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9.4.

Finanszírozás

Magyarország Európai Uniós tagsága eredményeként 2007-2013 között – megfelelően
előkészített, a közösségi források célrendszerének és szabályainak megfelelő programok,
kifizetési mechanizmusok és más belső feltételek kialakítása révén – jogosulttá válik több
ezer milliárd forint, az EU Strukturális és Kohéziós Alapjaiból származó fejlesztési forrás
felhasználására.
Az EU a regionális politika eszközeivel próbálja meg a fejlődésben leginkább elmaradott
és szerkezetváltási problémákkal küzdő régiók versenyképességét javítani, és
felzárkózásukat elősegíteni.
Az Uniós lehetőségek kihasználásának kereteit a 2007-2013 időszakra vonatkozó Nemzeti
Fejlesztési Terv II. határozza meg. A 2007. évtől kezdődő tervezési időszakra
vonatkozóan a város vezetésének el kell érni azt, hogy a következő tervperiódusban a
nagy összegű város-rehabilitációs és fejlesztési projektek bekerüljenek az uniós támogatási
körbe. Ezek közül az egyik fő elem a Nemzeti Fejlesztési Hivatal által közzétett fejlesztési
leltárban található Gyula Város nemzetközi gyógyhellyé fejlesztése program finanszírozása
és támogatása.
A Gyulai Várfürdő fejlesztése biztosítja a város számára az önkormányzati bevételek
növekedését, a finanszírozáshoz az alábbi következtetések vonhatók le:
• Gyulai Várfürdő Kft. részére szükséges a tulajdonos várostól a fejlesztésekhez
szükséges forrás biztosítása. Javasolt a város idegenforgalmi adóból (IFA)
származó bevételének (2005: 56 millió Ft) felhasználásával - évente a társaság
törzstőkéjének emelése – ennek biztosítása.
• A városnak el kell érnie, hogy jogosult legyen jelenleg nem elérhető
támogatások/finanszírozási, többek között a turizmusfejlesztési (turisztikai
vonzerőfejlesztés és vendégfogadás körülményeinek fejlesztése) források
igénybevételére – nemzetközi gyógyhelyi fejlesztés;
• Javasoljuk, hogy a 9-es fejezetben bemutatott stratégiai programok
finanszírozásának forrásszerkezetébe igyekezzenek bevonni az illeszkedő EU
támogatásokat is.
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