
 

 

 

Aquaplus Kft., mint ajánlattevő által javasolt műszaki 

tartalom 

 

A Harka Fürdő 

 
A projekt megvalósítása a beruházás ideje alatt nem érinti a jelenlegi gyógyfürdőt. 
 
A Harkányi Gyógyfürdő strandfürdő része teljes mértékben elavult, jelen állapotában az 1960-as 
évek idilljét nyújtja a látogató számára. Versenyben a Magyarországon az elmúlt években épített 

és fejlesztett jó minőségű strand- és élményfürdőkkel nem állja meg a helyét és nem felel meg egy 
XXI. századi fürdővendég elvárásainak. 
 
Fontosnak tartjuk a strandfürdő egészének, a kültéri medencék, a hozzájuk kapcsolódó pihenő- és  
szórakoztató felületek, közlekedési útvonalak és  kiszolgáló létesítmények átfogó funkcionális és 

vizuális megújítását. 
Azon célok eléréséhez, hogy a Harkányi Gyógyfürdőt „visszavezessük” a XXI. századba, működése 

hosszútávon biztosítható, látogatottsága növekedési pályára állítható legyen, egy több éven át 
áthúzódó fejlesztési koncepció elfogadása és megtartása nélkülözhetetlen. 
A jelen pillanatban elfogadott fejlesztési projekt csak első lépés ezen a „hosszú úton”. A lentiekben 
vázolt fejlesztési koncepció a jelenlegi projekt általunk javasolt műszaki tartalmán túl, további 
fejlesztési koncepciókat is tartalmaz, kijelölvén azt az utat, amelyet Társaságunk – mint a 
pályázatban kiválasztott tulajdonostárs – a jövőben képviselni kíván.  

 
 
 
 

Javaslat a folyamatban lévő projekt műszaki tartalmára 

A javasolt műszaki tartalom főbb pontjai: 

1) II. számú épület és III. számú medence felújítása–átalakítása, télikert kialakítása 

2) Új étterem és konyha kialakítása 
3) Új főbejárati blokk építése 
4) Gyermek medence rehabilitációja 
5) Nyári öltözők és mellékhelyiségek felújítása 
6) Belső térfelszín részleges megújítása 

 

 

 



 

Előzmények 

 
Harkány Gyógyfürdő Zrt. gyógy- és strandfürdője Harkány város központjában található. A fürdő 
épületet a strandterület pihenőparkján keresztül lehet elérni. A strand különböző hőmérsékletű és 
nagyságú medencékkel, illetve nyári üzemű szolgáltató egységekkel rendelkezik. A fürdő épület a 
gyógyfürdő I. épületére és fedett fürdőcsarnokaira és  a téli- nyári üzemű II. fürdő épületre 
tagolódik. A két egységet egy előcsarnok köti össze. A gyógyfürdő háromszintes. Az I. számú 
épületében a földszinten öltöző és vizes helyiségek, valamint pihenő felületek, az első emeleten 
pihenő terek és gyógyászati helyiségek, a második emeleten egy élményfürdő csarnok található. A 

földszinthez két medencecsarnok kapcsolódik. A medencékben 31 - 37 C fokos gyógyvíz van. 

 
Az előcsarnok északi oldaláról nyílik az úgynevezett márványcsarnok. Ez a tér volt a gyógyfürdő 
átalakítása előtt a létesítmény bejárati előtere. Innen juthatunk a II. épület földszinti vállfás 
öltözőihez. Az öltözőtérből jutunk ki a III. medence fedett előterébe. Ez az előtér szolgál most a II. 
épületben lévő konyhaüzem fogyasztótereként is. Az előtérből nyílik egy lépcsősor, mely a II. 
épület emeleti pihenő terébe jut. Az emeleten a pihenő tereken kívül gyógytorna terem, valamint 

az ott dolgozók szociális létesítményei találhatók. 

 
A III. fürdőcsarnokban egy strandmedence, pezsgőmedence és egy szauna blokk volt mindaddig, 
míg a harminc éves fatartós lefedés állagromlása már oly mértékű volt, hogy azt elbontották. 
Jelenleg a III. medence és a pezsgőmedence, mint fedés nélküli medencék működnek. A 
gyógyfürdőhöz tartozó létesítmények az elmúlt években felújításra és bővítésre kerültek. Ezen 
épületrészek állaga megfelelő. A II. számú épület jelenlegi állapota a funkciója teljesítéséhez már 
nem megfelelő. Az épület nyílászárói, gépészeti rendszerei és burkolati rendszerei felújításra 
szorulnak. 

 
A Harkányi Gyógyfürdő jelenlegi bejárati épülete a hetvenes évek színvonalán készült 

épületegyüttes. A hatszög elrendezést mutató raszter hálóban elrendezett földszintes épülettagok 

fölé magasodnak az esővédő vasbeton „gombák”, melyek a bejárat jelképes szimbólumai. A 

bejárati épületrészekben szolgáltató egységek és a beléptetést szolgáló pénztárak találhatók. Az 

épület teljes körű átalakításra és felújításra szorul esztétikai és épületszerkezeti elavulása miatt. 

Az belső térfelszín elavult állapotban van. Az itt található színpad, a közlekedő utak és pihenő 

felületek megújításra szorulnak. Jelenleg nem akadálymentesek. 

A II. számú épület rossz szerkezeti és funkcionális állapota a jövőben nem fenntartható.  A jelenleg 
napozó terasznak használt II épület feletti terasztető burkolata, hő és vízszigetelési rendszere 
teljesen elavult. A belső bevilágító udvarok nem töltik be funkciójukat.  
 

 

 

A műszaki tartalmi pontok részletes leírása: 
 

1) II. számú épület felújítása – átalakítása, télikert kialakítása 
 
A lapos tető teljes hő és vízszigetelési rendszere felújítandó. A jövőben a tető nem járható lapos 

tetőként funkcionálna, előkészítendő – a további fejlesztési opcióként – kialakítandó napelem 
parkot. A bevilágító udvarokra részben lezáró kupolák építendők. A II. számú épület földszinti 

öltöző- és közlekedőtereinek burkolatát (a Márvány csarnok kivételével) ki kell cserélni megfelelő 
kopásálló és csúszásmentes burkolatra. A földszinti öltöző rendszer kabin térelválasztóit új, szerelt 
térelválasztó rendszerre kell cserélni. Az épületben lévő éttermi tér egy új térelválasztó 
szerkezettel választandó el a közlekedő terektől. A II. épület földszintjét, emeletét és tetőteraszát 
összekötő külső lépcső mind szerkezetileg, mind esztétikailag elavult. Ezért ezen épületrész 
elbontandó. Az emeleti rész akadálymentesítésére új felvonó épül. 

Az épület szerkezeti felújításánál figyelembe vesszük a fürdő későbbi (2. opcióban részletezett) 
komplex energetikai rekonstrukcióját, így az épületben az átalakítás során a szerkezetet annak 
hűtés-fűtésére képes gépészeti alapszereléssel kell ellátni. 



 

Az emeleti részen kialakítandó pihenőrészek mellett, rekreációs rész épül ki, amely biztosítja a 

fürdőlátogatók testi- és szellemi megújulását. Az emeleti rész alapvetően két részre tagolódik: AIR 

és EARTH CENTER. 
 
AIR CENTER részei: 

 Tengeri só szoba (mediterrán, meleg hatás) 
 Oxigén szoba 
 CO2 szoba 

 Gyógyfüves szoba 
 
EARTH CENTER részei: 

 Joga szoba 
 Hegyi só szoba 
 Relax szoba, vízágyakkal 

 Fényterápiás szoba 
 Meditációs szoba, fényeffektusokkal 

 
A fenti helyiségek légkezelése elkülönítve történik egy speciális pollenszűrőn keresztül. 

 
Az emeleti részen kerül továbbá kialakításra a fürdő irodai részlege, amely magában foglal 
irodákat, tárgyalót és az alkalmazottak számára szociális helyiségeket. 

 
A III. számú medence elbontott térlefedése helyett egy un. télikert készülne, amely lehetővé tenné 
meglévő szaunák, jacuzzi téli használatát, valamint biztosítja a III. számú medence megközelítését 
téli időszakban is. A meglévő un. „merülő” medencét át kell építeni, a vízét forgatni szükségeltetik, 
burkolata kicserélendő. 
 
A III. számú medence komplex átépítése szükséges. Helyére – a meglévő felületet megbontva – 

két medence épül, amely teljes mértéken átalakítja a meglévő teret karibi hangulatot árasztva. A 
medencék közé felszíni kiszolgálást biztosító karibi hangulatú bár épül. Az épület melletti kisebb 
medence (270 m2 vízfelülettel) biztosítja a téli fürdési lehetőséget. Az építendő medencék feszített 
víztükörrel, víz alatti megvilágítással épülnek, a gépészet részére külön vízgépészeti tér épül. 
A medence melletti pihenőtér megújul, az új kertépítészet lehetővé teszi az étterem külső 
teraszának északi oldalról való megközelítését. 

 

A III. számú medence téli üzeme a pihenőfelületre mobilasan építhető üveg paravánnal és a 
télikertből nyíló „zsilipkapu” által biztosítható  mindaddig, míg jövőbeni tulajdonosi döntés alapján 
a medence befedésre kerül. A befedéshez szükséges gépészeti helyiségek (kazán- és szellőző 
gépházak) jelen beruházásban kialakításra kerülnének. 

 

A beruházás a következő építményeket tartalmazza: 

- 1831 m2 alapterületű földszint átépítése a II. sz. épületben 

- 2078 m2 alapterületű emelet átépítése a II. sz. épületben 

- két új medence építése 

- merülő medence átépítése 

- gépészeti tér építése 

- télikert a szolgáltatások és III. sz. medence megközelítéséhez 

- külső vasbeton lépcsőház elbontása 

- lépcső  és lift építése az emeleti rész külső megközelítéséhez 

 

 



 

2)  Új étterem és konyha kialakítása 

 

A meglévő konyhaüzemet kell átalakítani–bővíteni oly módon, hogy az minősített, 300 adagos 

konyhaüzemként tudjon a jövőben üzemelni. A konyha a meglévő 100 férőhelyes éttermi teret és 

az ugyancsak 100 férőhelyesre kialakítandó kerthelyiséget fogja kiszolgálni. A konyhában a bővítés 

után főzőkonyha, húselőkészítő, zöldség előkészítő, eszközraktár, zöldségraktár, hűtőkamra, fekete 

mosogató, fehér mosogató, hulladéktároló, göngyöleg raktár, italraktár, szárazáru raktár, 

személyzeti öltözők és vizesblokkok kapnak helyet. 

A beruházás a következő építményeket tartalmazza: 

- 113 m2 alapterületű meglévő konyhaüzem átalakítása 

- 94 m2 alapterületű konyhaüzemi tér bővítés 

- 200 m2 alapterületű nyitott kerthelyiség építés 

- 300 adagos konyhatechnológiai berendezéssor 

 

3) Új főbejárati blokk építése 

 

A rendezetlen tulajdonviszonyok alapján az épületegyüttes egy része bontható el, annak 

érdekében, hogy helyére új színvonalas bejárati épület létesülhessen. Az átalakítás során a 

jelenlegi esővédő tetőket és az alattuk lévő beléptető, pénztár pavilonokat bontják el. Az így 

felszabaduló teret nem építik be, mivel az új bejárati épületnek így megfelelő várakozó előteret 

lehet biztosítani. Az új épület a strandterületbe benyúlva épül ki. 

Az épület egy térlefedés, mely alá egy önálló pénztári pavilon készül. A 200 m2 alapterületű 

lefedés a várakozó vendégek napsugárzás és eső elleni védelmére szolgál így az épületet csak a 

tetőzetével fedjük le. A zárt épületrész két oldalára kerül a be- és kiléptető kapurendszer. Az 

épületbe hat darab pénztárfülke, raktár, iroda, stúdió, infópont, Gift Shop, rendőrpont, bank és 

italautomata pont és az ott dolgozók számára szociális blokk létesül. A pénztárak a strandi 

szezonban a nyitvatartási időben üzemelnek az igényelt darabszámban. Az épület infrastruktúrája a 

jelenlegi pénztárak elhelyezkedése miatt már biztosítottak. 

 

A beruházás a következő építményeket tartalmazza: 

- 200 m2 alapterületű nyitott, fedett esővédő térlefedés 

- 80 m2 pénztár és infópont, valamint beléptető pavilon a térlefedés alatt, a fenti funkciókkal 

 

4) Gyermek medence rehabilitációja 
 

VII. számú gyermek medence teljes mértékben felújításra kerül feszített kivitelben, a körülötte 

lévő pihenőtér felújításra kerül. A medencébe gyermek játékok és élményelemek kerülnek 
elhelyezésre. 
 

A beruházás a következő építményeket tartalmazza: 

- 408 m2 felületű VII. számú medence átépítése  



 

 

5) Nyári öltözők és WC blokkok felújítása 
 

 
A főbejárati sétány melletti vállfás öltöző és WC blokk gépészeti, elektromos és építészeti felújítása 

300 szekrényes öltöző kialakítással. 2 db kabinsor (III. számú medencétől É-i irányban és a IV. 

számú medencétől D-K-i irányban) és 1 db WC blokk bontása. 700 szekrényes nyári öltöző és WC 

blokk építése, könnyű szerkezetes kialakítással.  

A beruházás a következő építményeket tartalmazza: 

- 375 m2 alapterületű mellékhelyiség és öltöző blokk átépítése 

- 750 m2 alapterületű mellékhelyiség és öltöző blokk építése 

- 522 m2 alapterületű kabinsor bontása 

- 836 m2 alapterület kabinsor bontása 
 

 

 

6) Belső térfelszín részleges megújítása 

 

Az új főbejáratot és a fedett fürdő fogadóterét összekötő főbejárati sétány teljes átépítése térkő 

burkolattal, akadálymentes kivitelben. Meglévő, elavult csúszda szerkezeti bontása. 

A beruházás a következő építményt tartalmazza: 

- térburkolt sétány 810 m2 felületen 

- csúszda szerkezeti bontása 

 

 

Komplex Be- és Kiléptető rendszer kiépítése 

A rendszer célja a Harkány Gyógyfürdő területére érkező vendégek, illetve az ott dolgozók 

ellenőrzött és szabályozott beléptetésének megvalósítása. A beléptető rendszer feladata felügyelni, 

ellenőrizni és dokumentálni a beléptető rendszerrel ellátott objektumokban a be és kijáratokon 

keresztüli mozgások továbbá a belső, épületek közötti mozgások követése. A kiépítésre kerülő 

beléptető rendszer Windows alapú felügyeleti programmal menedzselt szoftverrel kell 

rendelkezzen. A szerver munkaállomáson keresztül, illetve a munkaállomás PC-k segítségével a 

rendszerben a belépési pontokat paraméterezni, az esetleges vendég kártyákat kiadni, illetve 

visszavonni, mozgásokat ellenőrizni, tehát az egész rendszert felügyelni kell. A rendszernek 

kapcsolódnia kell a meglévő jegykiadó és ütemező programhoz. 

 

Az emberek érvényes dolgozói, vagy vendégkártyák/jegyek segítségével tudnak majd 

keresztülhaladni a belépési pontokon telepítésre kerülő rozsdamentes forgóvillákon elhelyezett 

vonalkód olvasók segítségével. A belépési pontoknál a menekülési útvonalat kell biztosítani a tűz 

esetén automatikusan lehajló karokkal szerelt forgóvillákkal, valamint a két irányban nyitható 



 

elektromosan reteszelt lengőkapukkal. Ez utóbbi eszköz segítségével szükséges biztosítani a 

kerekes székkel érkezők bejutását, valamint az esetleges áruszállítás esetén a szabad átjárást is. A 

vendégek számára vonalkódos rendszer kiépítése szükséges, amit a pénztáraknál elhelyezett 

vonalkód olvasók által érvényesített különböző jegyek használatával valósítanak meg. Fontos 

gazdasági, üzletpolitikai kérdésként merül fel, hogy a többszöri belépés lehetőségét milyen módon 

biztosítja az intézmény. A rendszernek lehetőséget kell biztosítania a belépések számának 

korlátozására akár időintervallum meghatározásával is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Költségvetés 

Harkányi 

Gyógyfürdő Zrt

Nettó

I. Projekt előkészítés költségei 70 274 614

1.1 Megvalósíthatósági tanulmány és szakértői tanácsadás 14 124 614

1.2. Engedélyezési és kiviteli tervek 51 150 000

1.3. Örökségv. hatástan. készítése és régészeti feltárásktsg.e 0

1.4. Közbeszerzési eljárások költsége 5 000 000

II. Beszerzések 1 045 114 506

2.1. Komplex terület előkészítés 0

2.2. Épületek, infrastruktúra 1 024 169 490

2.3. Eszközbeszerzés 19 695 016

2.4. Megvalósításhoz szükséges szoftverek 1 250 000

III. Szolgáltatások 61 041 200

3.1. Közbeszerzési eljárások költsége 0

3.2. Könyvvizsgálói díjak 3 000 000

3.3. Műszaki ellenőri tevékenység díjai 12 000 000

3.4. Egyéb szakmai szolgáltatások 6 041 200

   3.4.1 Kiviteli tervek 0

   3.4.2 Tervezői művezetés és egyéb szolgáltatás 6 041 200

3.5. Marketing tevékenység költségei 40 000 000

   3.5.1 Turisztikai marketing költségek 40 000 000

   3.5.2 Tájékoztatás és nyilvánosság 0

IV. Adminisztratív költségek 43 359

4.1. Banki költségek, jogi szolgáltatás 43 359

V. Személyi jellegű költségek 7 608 000

5. Személy jellegű költségek 7 608 000

   5.1. Projektmenedzsment bérköltsége 0

   5.2. Projektmenedzsment bérköltségét terhelő járulékok 0

   5.3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások 7 608 000

Összesen 1 184 081 679

Összes elszámolható költség 1 184 081 679

Támogatás intenzitás 45,00%

Támogatás összege 532 839 016

ÖNERŐ 651 242 663

Költségnemek

 

 

 

 

 



 

A további fejlesztési koncepció lépései: 

 

1. Fürdő belső térszín fejlesztése, külső medencék rehabilitációja 

IV.-V.-VI.-os medencék és pihenőfelületeik rekonstrukciója. Elektronikusan vezérelt öltözőszekrény 

használati  rendszer kiépítése. 

Pályázat várható benyújtása: 2012. II. negyedév 

Pályázat várható összköltsége: 250.000.000.- Ft 

 

2.  A Fürdő átfogó energetikai rekonstrukciója 

Komplex energetikai felújítás, geotermikus energia felhasználás hatékonyságának növelésével, és 

80 KW teljesítményű napelempark telepítésével  

Pályázat várható benyújtása: 2012. III. negyedév 

Pályázat várható összköltsége: 600.000.000.- Ft 

 

3.  3+ Szálloda fejlesztés  

A szállodafejlesztés a Fürdő meglévő irodaházának átalakításával-felújításával valósulna meg, 

közvetlen fürdőkapcsolattal. A létesítményhez egy 1000 m2-es trópusi kert (üvegház) kerülne 

felépítésre, a meglévő üvegházak helyén. 

Pályázat várható benyújtása: 2012. III. negyedév 

Pályázat várható összköltsége: 400.000.000.- Ft 

 

 

4. Fürdő pihenőfelületeinek  fejlesztése 

Automata öntözött pihenőkert kiépítése a fürdő területén. 

Pályázat várható benyújtása: 2012. IV. negyedév 

Pályázat várható összköltsége: 70.000.000.- Ft 

 


