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Vezetői összefoglaló 
 

1. Vezetői összefoglaló 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata elkötelezett a gyógyfürdőre és az egyedülálló Csipke gyógyvízre, 

mint természetes gyógytényezőre alapozott és a helyi adottságokat figyelembe vevő turisztikai 

fejlesztések iránt. Ennek érdekében átfogó turisztikai stratégiai tervet valósít meg, melynek része volt 

a gyógyvíz minősítés meglétét követően a gyógyfürdő, majd azt követően a gyógyhely minősítés 

megszerzése. 

Kiskunhalas Halasthermál Gyógyhely egyedi arculatát 

- a ’Csipke gyógyvíz (egyben és külön is) 

- a Halasthermál Gyógyfürdő (gyógyászati és kiegészítő szolgáltatásai) és 

- a kiterjedt természeti környezet’ 

vonzerő-elemei határozzák meg. 

Az egyedi gyógyászati arculat megerősítése és a ’zöld gyógyhely’ megteremtése mellett a fürdő hosszú 

távú fejlesztési tervei és pozícióját megerősítő intézkedéseinek sora, valamint jelen 

gyógyhelyfejlesztési stratégia is olyan projekt- és beruházási elemeket tartalmaz, melyek a fő 

gyógyászati és egyéb fürdő szolgáltatások mellé rendelve kiegészítő – és nem helyettesítő – új, 

piacképes és bevételeket generáló turisztikai szolgáltatásokat kínál. A település turisztikai kínálata 

jelenleg is gazdag, fő húzóereje, a Halasi Csipke mellett számos természeti és építészeti értékkel 

rendelkezik, valamint kiemelkedő a kulturális rendezvények, fesztiválok kínálata is. A kereslet elemzés 

fő megállapítása, hogy a gyógyvízre épülő szolgáltatások miatt a vendégek tartózkodási ideje országos 

szinten is kiemelkedő, a megyében átlagon felüli, 3,14 éj átlagos tartózkodási időt jelent, de a 

külföldiek esetében ez még magasabb: a külföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje 5,6 éj (2014). 

A helyi gyógyfürdő kategóriába tartozó gyógyfürdő jelentős nemzetközi vonzerővel bír, melyre 

nemzetközi piaci megjelenést lehet építeni: 2014-ben az összes vendégéjszaka (15082) 57,7%-a 

külföldi vendégéjszaka volt. A gyógyhely tervezetett fejlesztései a gyógyhely egyedi pozicionálását 

erősítő, a meglévő célcsoport igényeit kielégítő, egyben új célcsoportok bevonását is célzó 

fejlesztéseket tartalmaz. A fejlesztés fő célja, hogy a gyógyhely jelenlegi célcsoportjainak további 

turisztikai szolgáltatásokat, komplex élményszerzést biztosítson. Így elsődleges célcsoportja a fürdő 

jelenlegi vendégkörét alkotó, a gyógyvíz miatt érkező, gyógyulni vágyók és egészségüket megőrizni 

kívánó vendégek. Másodlagos célcsoport a fürdő több szolgáltatását is igénybe vevő családok, illetve 

az egészségtudatos és aktív fiatalok, valamint az uszoda miatt érkező sportolni vágyók. 

A fejlesztési elképzelés innovatív elemei és a nemzetközi szintű turisztikai és építészeti megoldásokból 

következően prognosztizálható, hogy a megnövekvő turistaszám visszahat és szinergiahatást gyakorol 

majd a fürdő látogatottságára és a látogatók cél- és korcsoport szerinti összetételére, ezért nagyon 

fontos a létrejövő turisztikai kínálat összehangolt üzemeltetése és fejlesztése. 

A fejlesztés minden eleme a belváros (Semmelweis park) és a város fő zöldterületét adó 

Csetényi park és sportcentrum között létrejövő turisztikai tengelyen (áramlási útvonalon) jön létre, 

minden fejlesztéssel érintett terület, épület a stratégia akcióterületén belül található. 
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Előzmények 
Kiskunhalas Város Idegenforgalmi Koncepciója (2007-2013) máig érvényes általános célt határozott 

meg a város turizmusára vonatkozóan: „A fenntartható fejlődés és fejlesztés alapján egyedi vonzerőink 

kihasználásával, magas színvonalú szolgáltatások nyújtásával versenyképes, komplex turisztikai 

termékek kialakítása, hatékony marketingmunkával azok megfelelő piacokra juttatása, mindezek 

eredményeként mind a belföldi, mind a külföldi vendégek, turisták itt-tartózkodási idejének 

meghosszabbítása és a bevételek növelése.”  

Kiskunhalas Város Önkormányzata több pályázatot is nyert, amelyek hozzájárulnak az 

egészségturizmus fejlesztéséhez. Legjelentősebb A kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely  

komplex turisztikai fejlesztése (GINOP-7.1.3-15-2016-00014). A projekt keretében elsősorban a 

Csetényi park komplex turisztikai fejlesztését fogják megvalósítani, turisztikai attrakciókat fognak 

elhelyezni, amik vonzó célponttá teszik a területet. A fejlesztés akcióterülete kiterjed a városházától a 

Sportközpontig, ezen a területen belül egységes koncepció mentén végeznek fejlesztéseket, melyek 

felfűzve, egymást erősítve teszik még vonzóbbá a várost. A kivitelezéshez szükséges tervek már 

elkészültek. Elkészült a Gyógyhelyfejlesztési Stratégia 2016-ban, mely tartalmazza a részletes 

helyzetelemzést a turizmusra-, az egészségügyi háttérre- és a gyógyhely minősítésére vonatkozóan. 

Elkészült a részletes SWOT elemzés is.                                                                                                                                                              

A projekt szükségességének indoklása 
 

A gyógyvíz használatának 150 éves múltja van Kiskunhalason. A helyi Sóstó vizének egészségügyi célú 

hasznosításának első emlékei 1862-ből származnak. Az első termálkutat 1957-ben fúrták meg, melyet 

további két termálkút fúrása követett 1973-ban és 1990-ben. A termálvíz hasznosítására fürdő épült, 

vele szemben pedig a Semmelweis Kórház. A termálvíz feltárása, valamint a fürdő és a kórház egymás 

mellé építése eredményeképp vált Kiskunhalas meghatározó és úttörő településsé a 

gyógyvízhasználatban a ’80-as években. 

A ’80-as években játszott úttörő szerep bizonyítéka, hogy Dr. Bálint Géza reumatológus professzor 

vezetésével (aki a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült Áder 

János köztársasági elnöktől munkásságának elismeréseként) Kiskunhalason végeztek először kettős 

vak balneoterápiás klinikai vizsgálatot a ’80-as évek legelején. Ekkor bizonyították először klinikai 

vizsgálattal, hogy a termálvíz valóban gyógyító hatású bizonyos mozgásszervi betegségek esetén. A 

módszert Kiskunhalasról vették át nemzetközi szinten is.  

Átfogó fejlesztés hiányában, még az úttörő szerep ellenére sem tudott napjainkra Kiskunhalas kitörni 

és a térség meghatározó egészségturisztikai szolgáltatójává, gyógyfürdőjévé válni. Az 1990-es évektől 

a 2010-es évek közepéig terjedő időszakban nem sikerült megfelelő módon gazdálkodni az 

adottságokkal, az erőforrásokkal és a szaktudással. 

Azonban Kiskunhalasnak van múltja a termálvízre alapozott gyógyászatban, elkötelezett városvezetése 

és egy együttműködésre kész remek kórháza, amire építkezve egy termálvízre alapozott gyógyászati 

komplexumot hozhat létre. 
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(Forrás: Csipke Gyógykomplexum Program, Kiskunhalas, 2018) 

A kiskunhalasi gyógyvíz, összetételéből adódóan többféle betegségtípus kezelésére alkalmas, így 

célszerű gyógyturizmust építeni több célcsoportra.  

 

A gyógyhely minősítés során vizsgált környezeti feltételek  

Kiskunhalas térségének éghajlatára jellemző az országos átlagnál több napsütés az év túlnyomó 

részében. Ezzel összhangban, a térségben a havi középhőmérsékletek egész évben meghaladják az 

országos átlagot. A levegő relatív páratartalma az év nagy részében az országos átlag alatt, ősszel 

viszont inkább felette alakul. Csapadék tekintetében az országos átlaghoz viszonyított csapadéktöbblet 

figyelhető meg az év túlnyomó részében, csupán szeptemberben fordul elő az, hogy az országos 

átlagnál kevesebb csapadék hullik a térségben. A szélsebességek — ha nem is jelentős mértékben, de 

— egész évben elmaradnak az országos átlagértékektől. Az uralkodó szélirány nyugat-északnyugati. Az 

uralkodó szélirányba eső kiemelt szennyező forrás nem ismert. Mindez azt jelenti, hogy a 

szennyezőanyagok vizsgált területre történő bejutása nem jelentős. Kiskunhalas térsége 

bioklimatológiai szempontból az alföldi klímába sorolható. Az alföldi klíma ingerklíma, mely elősegíti a 

szervezet regenerálódását. Bizonyos meteorológiai tényezők (pl. nagy évi és napi hőingás) olyan 

adaptációs folyamatot kiváltó ingerként jelentkeznek, ami kedvező az emberi szervezet számára. 

Mindezek — bár önállóan nem nevezhető gyógyklímának — kiváló hátteret adnak a balneoterápiás 

kúráknak. A levegőminőségi paraméterek (O3, NO, NO2, NOx, SO2, CO és a szállópor PM10 frakciója) 

nem haladják meg a vonatkozó határértéket, azaz légszennyező pontforrás nincs. A 

gyógyhelyfejlesztési stratégia akcióterületén a pollenterhelés erős, amelyet elsősorban a 

homoktalajon könnyen megtelepedő parlagfű által kibocsátott erősen allergén pollen okoz, így magas 

egészségi kockázatot jelent (allergia, asztma), ennek kezelésére a tervezett fejlesztés 

növénytelepítéssel, az allergén fajok kiirtásával és a rendezésbe bevont területek teljes parlagfű-

mentesítésével reagál. A településen szolgáltatott ivóvíz megfelel 201/2001 (X.25) 

Kormányrendeletnek, a gyógyhely területe kívül esik minden a régióban nyilvántartott szennyezett 

területtől. A városban található minden játszótér humán- és környezet-egészségügyi szempontból 

megfelel az EU-s előírásnak. A közúti közlekedésből származó zajterhelés megfelel a fokozottan védett 

területekre vonatkozó előírásnak. A természetes gyógytényezőt jelentő Csipke Gyógyvíz nátrium-

hidrogénkarbonátos jellegű, csekély keménységű, 42,5 oC hőmérsékletű termálvíz, mely jodid tartalma 

(1,24 mg/l) alapján a jodidos gyógyvizek közé tartozik. A víz nátriumtartalma nagy, 640 mg/l. A gyógyvíz 

kiváló hatással bír baleseti sérülések utókezelésére, műtétek utáni rehabilitációra, valamint 

mozgásszervi betegségek (idült degeneratív ízületi és gerincbetegségek, gyulladásos betegségek nem 

aktív szakaszában, csontritkulás, húzódások, rándulások, ficamok, sportsérülések), ideggyógyászati 

megbetegedések, és perifériás keringési betegségek gyógyítására. 

(Forrás: Gyógyhelyfejlesztési stratégia, 2016) 

2016. március 18-án a megyei Közgyűlésen Rideg László átadta Fülöp Róbert, Kiskunhalas 

polgármestere részére azt az oklevelet, mely Kiskunhalas gyógyhellyé minősítését ismeri el. Ez 
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önmagában csak egy cím, ezt meg kell tölteni tartalommal, hogy valódi hatást érjünk el a jövőt illetően. 

A gyógyhely minősítés megszerzésével olyan lehetőségek nyílnak meg a gyógyhely városoknak, amely 

egy nagyobb potenciált, és egy nagyobb kiugrási lehetőséget biztosítanak. A városban, a gyógyvízzel 

kapcsolatban mindenki számára nyilvánvaló, hogy ez a víz egy jó minőségű víz, csak eddig nem sikerült 

megfelelő módon a közvélemény elé tárni. Így ez csak egy belső tudás maradt. Ennek a projektnek 

köszönhetően hasonlóan ismert tud lenni a kiskunhalasi gyógyhely, mint akár a Gyulai terület. A 

turizmus egy olyan lehetőség, amely beindíthatja a gazdaság motorját. A gyógyhellyel az 

egészségturisztikai profil erősítése lehet a fő irány. Ezzel együtt kell fejleszteni a wellness 

szolgáltatásokat, nem maradhatnak ki a családi élmények sem. A városban nagyon erős az úszás sport, 

az országos szövetség is támogatja őket. A fürdő mellett kiegészítő attrakciók és szolgáltatások 

szükségesek. Kulturális szolgáltatás, ökoturizmus, horgászat, lovas és kerékpáros turizmus, rekreáció, 

gasztronómiai hagyományok, jó minőségű helyi termékek színesítik a kínálatot Kiskunhalason és a 

környező településeken. A szomszédos járásokban lévő turisztikai fejlesztéseket is figyelembe kell 

venni a kiegészítő programok összegyűjtésénél, ajánlásánál. Így kisebb kirándulásokkal több napra 

marasztalhatók a vendégek a térségben. Szálláshelyeket kell fejleszteni, hiszen a város jelen 

pillanatban nem áll túl jól e tekintetben. A gyógyhelynek önálló arculatra lesz szüksége, itt kézenfekvő 

a Hungarikum csipke alkalmazása, ez már elkezdődött, egy ház tűzfalára felfestettek egy csipke 

motívumot, ami nagyon népszerű. 
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A gyógyvíz összetétele 
(Forrás: Foglalkoztatási stratégia, 2018) 

A projektgazda Kiskunhalas Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a turizmus fejlesztésére, 
ennek érdekében aktívan és eredményesen vesz részt a pályázati kiírásokon is. Kiskunhalas 
napjainkban leginkább sokszínűsége miatt lehet a turisták kedvelt utazási célpontja. A város 
kialakította saját városmárkáját, megragadva a város karakterét, történetét, amely egyedi és 
megkülönbözteti minden más településtől, inspirálja a turistákat és az itt lakókat egyaránt. Így lett a 
város szlogenje „Kiskunhalas a csipke városa”. A város másik kincse a gyógyvíz, illetve a Halasthermál 
Gyógyhely, azaz a gyógyfürdő a gyógyászati és kiegészítő szolgáltatásaival, szépülő természeti 
környezetével, a wellness lehetőségekkel. Gyógyulni vágyók és turisták kedvelt célpontja lehet a város 
tanösvénye, történelmi emlékei, kerékpározási hagyományai, a lovassport, a sporthorgászat és 
sorolhatnánk, mi mindennel járulhat még hozzá az egészség megőrzéséhez, ápolásához. A város 
szlogenjét továbbgondolva született meg a „Csipke Gyógyvíz” elnevezés, amely egyediséget garantál 
ehhez a hosszú távú fejlesztési tervhez, melynek során Kiskunhalas Város Önkormányzata nem csak új, 
piacképes és bevételeket generáló turisztikai szolgáltatásokat kínál, hanem a gyógyvíz sajátosságait 
kívánja felhasználni gyógyászati és egészségmegőrzési célokra, együttműködve a kórházzal egy 
komplex gyógyhely kialakítása céljából.  

A gyógyászati szolgáltatásokat igénybe vevő látogatók számának emelkedése is folyamatos, az elmúlt 
öt évben a növekedés éves átlagos üteme +3,42 % volt. 

 

Gyógyászati szolgáltatásokat igénybeevők száma a kiskunhalasi gyógyfürdőben  

(Forrás: Gyógyhelyfejlesztési stratégia, 1. melléklet, 2016) 

 

Az elmúlt évek tendenciái alapján az összes látogató negyede vette igénybe valamelyik 
gyógyszolgáltatást. A gyógyszolgáltatások közül kiemelkedő gyógymedence és a gyógymasszírozás: az 
igénybe vett gyógyszolgáltatások több mint 80%-át évek óta ez a két szolgáltatás teszi ki.  
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A fürdő vendégforgalma a nyári időszakban éri el a csúcsot: a szezonalitás oka a fürdő külső 
medencéinek nyitva tartása4. A fürdő hat medencéje közül három kültéri, nyitott, három medence 
viszont egész évben a vendégek rendelkezésére áll, ami némileg mérsékli a szezonalitást. 

 

 

A látogatottság alakulása a kiskunhalasi gyógyfürdőben (Forrás: Gyógyhelyfejlesztési stratégia, 1. 
melléklet, 2016) 

 

A szezonalitás kevésbé érhető tetten a gyógyszolgáltatások vendégszámának alakulásában: a 
szolgáltatásokat igénybe vevő vendégek száma viszonylag egyenletesen oszlik el éves szinten. 

 

 

A gyógyászati szolgáltatásokat igénybe vevők számának évközbeni alakulása a kiskunhalasi 
gyógyfürdőben (fő) (Forrás: Gyógyhelyfejlesztési stratégia, 1. melléklet, 2016) 
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A célcsoportelemzésből adódó legfontosabb fejlesztési feladatok, mely egy színvonalas gyógyhely 
eléréséhez szükségesek: 
- megfelelő látogatószám monitoringra alkalmas, azaz a küldő területek és kor szerinti 
megkülönböztetésre képes látogatómenedzsment és beléptető rendszer kialakítása 
- megfelelő jegystruktúra kialakítása - a kedvezményes jegyek felülvizsgálata 
- kúra és terápiás időszakra (5-6 napra) szóló gyógyászati jegytípus bevezetése 
- a szezonalitást mérséklő gyógyászati részleg szolgáltatásainak és színvonalának fejlesztése 
- családi részleg és családbarát szolgáltatások kialakítása 
- egész napos időtöltést biztosító termálfürdői, illetve gyógyhelyi szolgáltatási kör kialakítása. 
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A különböző célcsoportok igényeit figyelembe vevő szolgáltatások (Forrás: Gyógyhelyfejlesztési stratégia, 2016)
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Versenytárs-analízis  

A fürdő közvetlen versenytársainak tekinthető települések közül az elmúlt öt évben Mórahalmon és 

Gyulán nőtt a legnagyobb mértékben a vendégforgalom. Mindkét településen 2015-ben a 2011. évinek 

közel duplájára emelkedett a kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek száma. Előbbi 95%-os, utóbbi 

83%-os növekedést produkált. Gyula esetében ez 2015-ben 113.492 vendéget jelentett, míg Orosháza, 

Kiskunmajsa, Kiskunhalas, Mórahalom összesen 81.306 vendéget fogadott. Az elmúlt esztendőben 

(2015) Kiskunhalas produkálta legnagyobb növekedést a megelőző évhez képest (+24%), míg 

Kiskunmajsára 3%-kal kevesebben látogattak, mint 2014-ben. 2011 óta egyedül Gyula és Mórahalom 

vendégszáma emelkedett stabilan évről évre, míg Kiskunhalason 2013-ban, Kiskunmajsán 2015-ben, 

Orosházán 2012-ben volt egy kismértékű (5-15%) csökkenés. A vendégéjszakák tekintetében hasonló 

tendenciáról beszélhetünk, Gyula és Mórahalom folyamatos – bizonyos esztendőkben 20% fölötti - 

emelkedést produkál, míg a másik három településen – beleértve Kiskunhalast is – egyes években 

megtorpant a vendégéjszakák számának bővülése. 2015-ben e szegmensben is Kiskunhalas produkálta 

a legnagyobb arányú növekedést (18.612 db, +23%).  

 

Kiskunhalas és a versenytársak vendéjszaka-számainak alakulása (%)  

(Forrás: KSH) 

A jelentős növekedést mutató Mórahalom és Gyula tömegturizmusával szemben Kiskunhalas 

alternatív utazási célpontként és potenciális versenytársként jelenhet meg, ha megőrzi nyugodt, 

csendes, kulturális és természeti örökségét őrző kisváros, illetve gyógyhely jellegét. 

(Forrás: Gyógyhelyfejlesztési stratégia, 2016) 
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A PROJEKTTERV AKCIÓTERVHEZ VALÓ KAPCSOLÓDÁSÁNAK BEMUTATÁSA 
 

A helyzetelemzés és a Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása során 
kikristályosodott, hogy Kiskunhalas Városban és a járás területén a legnagyobb hangsúlyt a 
gyógyturizmusra, mint a térség jelentős húzó ágazatára fogják fektetni. Kiskunhalas Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája (2015.) célként tűzte ki a Versenyképes Innovatív gazdaság fejlesztését 
mely helyi és térségi erőforrásokra támaszkodva fog történni. Ennek megfelelően a járás és a 
szomszédos járások együttműködése, a helyi erőforrásokra való támaszkodás példa értékű. Egyik 
legjelentősebb erőforrás a térségben a gyógyvíz. Jellemzőek a térségi összehangolt fejlesztések, az 
egymástól tanulás és a humán kapacitás ésszerű felhasználása a térségben. Kiemelt célként szerepel 
az életminőség javítása és a társadalmi különbségek csökkentése. A jobb életminőség biztosításának 
alapja az egészség megőrzése, illetve a betegségmegelőzés, így került a stratégiai célok közé a fürdő és 
a kórház fejlesztésével Termálfürdő és Gerontológiai Központ kialakítása annak érdekében, hogy 
gyógyturisztikai célponttá váljon a város, új munkahelyeket is teremtve ily módon. 

Az egészség gazdaság fejlesztése húzó ágazata Kiskunhalas gazdasági fejlődésének, erre mutat rá a 
paktumterület Gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási stratégiája és az Akcióterv is ezt erősíti meg. 
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SWOT elemzés 
Erősségek 

• Értékes gyógyvíz a településen 

• Egyedi, nemzetközi ismertséggel rendelkező 
hungarikum: a Halas Csipke 

• Felújított, vonzó városközpont 

• Zöldterületek magas aránya 

• Erős kulturális hagyományok 

• Tradicionális rendezvények 

• Jól működő, térségi vonzerővel rendelkező mozi és 
színház 

• Több élő vízfelület a város területén belül 

• Lovas hagyományok 

• Erősödő turisztikai kereslet 

• A fejlesztés iránt elkötelezett városvezetés 

• A városközponthoz közeli gyógyhely 

• Élénk civil élet 

• Jelentős vállalkozói szféra 

• Városmarketing szervezet létrejötte 

• Gyógyhely minősítés 

Gyengeségek: 

• 1 db üzemelő gyógyvízkút 

• Gyógyfürdő infrastruktúra fejlesztésre szorul 

• Rendezetlen zöldterületek magas aránya 

• TDM szervezet hiánya 

• Egyedi arculat és brand hiánya 

• Szálláshelyek minőségi és mennyiségi kínálata 
alacsony 

• A várossal kapcsolatos negatív sztereotípiák 

• Közúti megközelíthetőség 

• Szolgáltatók gyenge együttműködése 

• Nyelvtudás hiánya 

Lehetőségek 

• Növekvő látogató- és vendégéjszaka-szám, 

• Komplex turisztikai kínálat kialakulása 

• Turisztikai együttműködések erősödése, a 
különböző szektorok (civil, önkormányzat, 
vállalkozó) közötti kapcsolatok javulása 

• Turisztikai és szabadidős tengely kialakítása 

• Városmarketing erősödése a gyógyhely minősítés 
révén 

• Green City cím megszerzése – Zöld Város és Zöld 
Gyógyhely kialakítása 

• Az eddig kevésbé látogatott belvárosközeli értékes 
zöldövezeti terület bekapcsolása a turisztikai és 
szabadidős vendégforgalomba 

• Gazdasági együttműködések erősítése fürdő-
kórház között. 

• Aktív- és ökoturisztikai fejlesztések 

• Komplex turisztikai termékek létrehozása 

• Egész évben látogatható fizetős attrakciók, 
szolgáltatások kialakítása 

• Halasi Csipke építészeti alkalmazása és street art 
kezdeményezések támogatása 

Veszélyek 

• Gyógyhelyfejlesztési stratégia forráshiány miatt 
nem megfelelően vagy egyáltalán nem valósul 
meg 

• Gyógyfürdő fejlesztése forráshiány miatt nem 
történik meg 

• Kedvezőtlen népességi folyamatok (elvándorlás, 
alacsony társadalmi státuszú csoportok 
megjelenése, társadalmi feszültségek) 

• Pollen- és szállópor koncentráció erősödése 

• Önkormányzati törvény változása 

• Légszennyező anyagok mennyiségének 
növekedése az autóforgalom növekedésével 

• Klímaváltozás kedvezőtlen hatásai: hirtelen 
lezúduló nagy csapadékok miatt belvízszint 
emelkedése, bel- és árvízveszély 

• Turisztikai és a szabadidős szolgáltatásokban 
szakképzett munkaerő hiánya 

• Környező településekkel való verseny kiéleződése 
az együttműködés rovására 

Forrás: Gyógyhelyfejlesztési Stratégia, 2016 

 

 



   

15 

 

Megvalósítás alatt lévő, kapcsolódó projektek a járásban 

 

TOP-3.1.1.-16-BK1-2017-00013 - Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések  
Kiskunhalason 500.000.000 Ft 
A beruházás komplexen foglalkozik a biztonságos közlekedési feltételek megteremtésével valamennyi 
közlekedő számára. A fejlesztés célkitűzése a forgalomtechnikailag elavult utcák átépítése, a 
kerékpárhálózat belterületi szakadási pontjainak megoldása, a centrum összekötése az egyik 
legforgalmasabb lakóteleppel és a vasútállomással, illetve a közúti közösségi közlekedés szolgáltatási 
színvonalának emelése, buszpályaudvar felújítással. A beruházás során megújul a buszpályaudvar és 
ehhez kapcsolódóan rendezésre kerül a gyalogosforgalom, meglévő járda felújítással és új gyalogos 
közlekedési felületek kijelölésével, valamint megvalósul a csapadékvíz elvezetés kiépítése is. 
Kerékpárosbarát fejlesztési intézkedések valósulnak meg, melyek érintik a Jókai, a Thúry József, a 
Kossuth Lajos utcát, a Mátyás teret, a Bem sétányt és a Hősök ligetét. A Thúry József utcai kerékpárút 
kivitelezés kapcsán, az útburkolat is felújításra kerül. A buszpályaudvar kivitelezéséhez szükséges 
engedélyes tervek elkészültek, a kerékpárút hálózat és térburkolat tervei engedélyeztetés alatt állnak. 
Valamennyi engedély rendelkezésre állása esetén elkezdődhet a közbeszerzési eljárás előkészítése. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 488 750 000,- Ft. Támogatási 
intenzitás: 100%. Konzorciumi partner: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 
A projekt várható befejezése 2019. augusztus 31. 

GINOP-7.1.3-15-2016-00014 - A kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely  
komplex turisztikai fejlesztése  897.041.568 Ft 
A projekt keretében első sorban a Csetényi park komplex turisztikai fejlesztését kívánjuk megvalósítani. 
Olyan turisztikai attrakciókat kívánunk elhelyezni, amik a felhívás céljához illeszkedve vonzó célponttá 
teszik a területet. A fejlesztés akcióterülete kiterjed a városházától a Sportközpontig, ezen a területen 
belül egységes koncepció mentén végeznénk fejlesztéseket, melyek felfűzve, egymást erősítve tennék 
még vonzóbbá településünket. A kivitelezéshez szükséges tervek elkészültek, jelenleg a kivitelezési 
munkálatok közbeszerzési eljárásának előkészítése zajlik. Projekt összes költsége: 897 041 568,-Ft. 
Támogatási intenzitás: 97,71%. 
A projekt várható befejezése 2019. december 31. 

Egyedi költségvetési támogatás, 1818/2016. (XII.22.) Hirling József lovaspark fejlesztése 400.000.000 
Ft 
A projekt célja Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában lévő Hirling József Lovaspark 
fejlesztése a lovasiskola infrastrukturális feltételeinek javítása, korszerűsítése érdekében. A 
megvalósítás során szükséges a zsűritorony és a versenyiroda felújítása, a központi lelátó 
korszerűsítése, zárttá tétele. Megtörténik a melegítő pálya felújítása, korszerű talajjal való feltöltése, a 
talajminőség fenntartása érdekében öntözőrendszer kiépítése. A pályahasználók részére korszerű és 
kellő befogadóképességű öltöző-mosdó-wc blokk kerül kialakításra. Az istállók befogadóképességének 
növelése gyors telepítésű boxok elhelyezésével oldódik meg. Korszerű csapadékvíz-rendezési hálózat 
készül és szintén környezetvédelmi célú fejlesztésként új trágyatároló épül. A pályák és az istállók 
közötti felületek térburkolásával a belső közlekedő utak korszerűsítésre kerülnek. Az elektromos 
hálózat korszerűsítésre és fejlesztésre kerül, megtörténik a zöldfelület rendezése. Eszközbeszerzés 
keretében a pályafenntartáshoz szükséges traktor vásárlása történik, a díjugrató pályák kialakításához 
szükséges akadálypark kerül beszerzése. A projekt a tervezettnek megfelelően megvalósult, jelenleg a 
használatbavételi engedélyre várunk, valamint a záró beszámoló és elszámolás előkészítése 
folyamatban van. 

TOP-3.1.1-16-BK1 - Belterületeket összekötő kerékpárúthálózati fejlesztés Kelebián       120.000.000 Ft 
A projekt várható befejezése 2019. június 30. 
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TOP-3.1.1-16-BK1 - Belterületi kerékpárút építés Kunfehértón      143.000.000 Ft 
A projekt várható befejezése 2019. június 30. 

TOP-1.2.1-16-BK2 - Az EuroVelo 13 kerékpáros útvonal és környezetének ökoturisztikai fejlesztése 
199.954.822 Ft 

Érintett települések a paktum térségben és az országhatár túloldalán: Kiskunhalas, Balotaszállás, 
Kiszállás, Kelebia, Tompa, Kelebija, Szabadka.  
A projekt várható befejezése 2019. december 31. 
 

PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ PARTNEREK MEGNEVEZÉSE, FELADATA 

Konzorcium vezetője:  
Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Konzorciumi tag:  
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 
Halasthermál Kft. 

Paktum tagok, partnerek:  
Paktum partnerek 

Helyi munkaadók 

Kapcsolódó projektek 

A PROJEKT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLET, FÖLDRAJZI HELYSZÍN 

A Bácsalmási - Jánoshalmi - Kiskunhalasi járások foglalkoztatási együttműködése, partnersége 

(továbbiakban Paktum) projekt keretében megfogalmazott Kiskunhalasi komplex gyógyhelyfejlesztés 

projektterv aktivitásai közvetlenül a Kiskunhalasi Járás területét ölelik fel, de fakultatív programjaikkal 

csatlakoznak hozzá a paktum területén lévő települések.  

A Kiskunhalasi járás a paktumterület közel felét foglalja el.  A Kiskunhalasi járásban a legmagasabb a 

lakónépesség száma, itt 2016-ban 42 554 fő volt.  Kiskunhalas térségében három jellegzetesség 

vázolható fel: a széleskörű mezőgazdasági tevékenység. Nagyon jelentős a térségben a feldolgozóipar. 

Nagy számban vannak építőipari vállalkozások, emellett az idegenforgalom is többeknek nyújt 

munkalehetőséget. A határmentiség arra is alkalmat teremt, hogy a vállalkozások egy része a határon 

túli megrendeléseket teljesítse, bővítse piacát a külkapcsolatokkal. Jelen projekt az idegenforgalomra 

teszi a hangsúlyt, ezen belül is az egészségturizmus fejlesztésére, ahogyan a Gazdaságfejlesztési és 

foglalkoztatási stratégia megfogalmazta.  

A régi ipartelepítések hagyományaira alapozva a térségben a gépipar és a könnyűipar továbbra is 

megmaradt, a régi és az új vállalkozások keretében számos terméket továbbra is gyártanak. A 

konfekcionált ruházati termékek közül a munkaruházat és a farmerruha készítés emelhető ki, 

folytatódik a hagyományos halasi csipkevarrás, több kisüzem pedig bérmunkát vállal. Gyártanak itt 

autóvillamossági cikkeket, kompresszorokat, áramfejlesztőket. Vannak műanyag-feldolgozó, 

konténereket előállító, faipari árukat, papír csomagolóanyagokat gyártó vállalkozások. Kisebb-nagyobb 
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vállalkozások foglalkoznak – helybeliek és más székhelyűek - építőipari tervezéssel, magas- és 

mélyépítéssel, építőanyag-előállítással. 

A térség adottságaihoz igazodóan az élelmiszeripar igen jelentősnek számít, foglalkoznak bor-, 

vetőmag-, hibridkukorica feldolgozással, gyógy-tápszerelőállítással. 

Kiskunhalas hagyományosan mezőgazdasággal foglalkozó településnek számít. A mezőgazdasági 

tevékenységhez kapcsolódóan jelentős feldolgozóipar alakult ki a térségben. Hagyományosnak 

számít a borászat mellett a baromfifeldolgozás, a malomipar, növénynemesítő kutatás és gyártás. 

Jelentős számban képviseltetik magukat ugyanakkor építőipari és szállítmányozó vállalkozások, 

valamint számos informatikai, vagyonvédelmi, raktározó szolgáltatás telephelye Halas. 

A település turisztikai kínálata jelenleg is gazdag, fő húzóereje, a Halasi Csipke mellett számos 
természeti és építészeti értékkel rendelkezik, valamint kiemelkedő a kulturális rendezvények, 
fesztiválok kínálata is. A gyógyvízre épülő szolgáltatások miatt a vendégek tartózkodási ideje országos 
szinten is kiemelkedő, a megyében átlagon felüli, 3,14 éj átlagos tartózkodási időt jelent, de a külföldiek 
esetében ez még magasabb: a külföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje 5,6 éj (2014). A helyi 
gyógyfürdő kategóriába tartozó fürdő jelentős nemzetközi vonzerővel bír, melyre nemzetközi piaci 
megjelenést lehet építeni: 2014-ben az összes vendégéjszaka (15082) 57,7%-a külföldi vendégéjszaka 
volt. (Forrás: Gyógyhelyfejlesztési Stratégia „Halasthermál Gyógyhely”, 2016.) 

A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI  
 

A tervezett fejlesztés elsődleges célcsoportjai a gyógyfürdőbe érkező gyógyulni vágyó, illetve 
egészségmegőrző céllal érkező bel- és külföldi vendégek. 
 
Másodlagos célcsoport: 
- a fürdőbe strandolni, fürdőzni érkező, jellemzően belföldi turisták 
- sportolni, úszni érkező belföldi vendégek 
 
Közvetett célcsoport a városba szabadidős-céllal érkező kül- és belföldi turisták, látogatók, valamint a 
helyi lakosság.  

 

A Gyógyfürdő kórház alprojekt esetében további célcsoportok: 

- Egészségügyi, gyógyászati (gyógyászati eszközök, segédeszközök is) konferenciákra érkező 
szakemberek, Gyártó cégeknek termékbemutatási lehetőség biztosítása, Gyógyturisztikai 
expo 

- Egyéb konferenciákra érkező vendégek 
- Helyi, térségi lakosok - foglalkoztatásba való bevonásuk 

- Egészségügyi középiskolában és főiskolán/egyetemen tanuló diákok, hallgatók, Elsősorban 
oktatási gyakorlati helyek biztosítása, másodsorban kihelyezett tanszék létrehozása 
(kiemelten ápoló, gyógytornász képzés) 

- Emelt szintű ellátást biztosító idősek otthonának (terv) lakói 
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A célcsoportok és a célcsoport igényeinek megfelelő fejlesztési prioritások 

 

 

Forrás: Gyógyhelyfejlesztési Stratégia, 2016. 

 

A projekt céljai  
 

Átfogó célok 

Kiskunhalas Város Önkormányzata elkötelezett a gyógyfürdőre és az egyedülálló Csipke gyógyvízre, 

mint természetes gyógytényezőre alapozott és a helyi adottságokat figyelembe vevő turisztikai 

fejlesztések iránt. Ennek érdekében átfogó turisztikai stratégiai tervet valósít meg, melynek része volt 

a gyógyvíz minősítés meglétét követően a gyógyfürdő, majd azt követően a gyógyhely minősítés 

megszerzése. 

Kiskunhalas Halasthermál Gyógyhely egyedi arculatát 

- a ’Csipke gyógyvíz (egyben és külön is) 

- a Halasthermál Gyógyfürdő (gyógyászati és kiegészítő szolgáltatásai) és 

- a kiterjedt természeti környezet’ 

vonzerő-elemei határozzák meg. 
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Az egyedi gyógyászati arculat megerősítése és a ’zöld gyógyhely’ megteremtése mellett a fürdő hosszú 

távú fejlesztési tervei és pozícióját megerősítő intézkedéseinek sora, valamint jelen 

gyógyhelyfejlesztési stratégia is olyan projekt- és beruházási elemeket tartalmaz, melyek a fő 

gyógyászati és egyéb fürdő szolgáltatások mellé rendelve kiegészítő – és nem helyettesítő – új, 

piacképes és bevételeket generáló turisztikai szolgáltatásokat kínál. A település turisztikai kínálata 

jelenleg is gazdag, fő húzóereje, a Halasi Csipke mellett számos természeti és építészeti értékkel 

rendelkezik, valamint kiemelkedő a kulturális rendezvények, fesztiválok kínálata is. A kereslet elemzés 

fő megállapítása, hogy a gyógyvízre épülő szolgáltatások miatt a vendégek tartózkodási ideje országos 

szinten is kiemelkedő, a megyében átlagon felüli, 3,14 éj átlagos tartózkodási időt jelent, de a 

külföldiek esetében ez még magasabb: a külföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje 5,6 éj (2014). 

A helyi gyógyfürdő kategóriába tartozó gyógyfürdő jelentős nemzetközi vonzerővel bír, melyre 

nemzetközi piaci megjelenést lehet építeni: 2014-ben az összes vendégéjszaka (15082) 57,7%-a 

külföldi vendégéjszaka volt. A gyógyhely tervezetett fejlesztései a gyógyhely egyedi pozicionálását 

erősítő, a meglévő célcsoport igényeit kielégítő, egyben új célcsoportok bevonását is célzó 

fejlesztéseket tartalmaz. A fejlesztés fő célja, hogy a gyógyhely jelenlegi célcsoportjainak további 

turisztikai szolgáltatásokat, komplex élményszerzést biztosítson. Így elsődleges célcsoportja a fürdő 

jelenlegi vendégkörét alkotó, a gyógyvíz miatt érkező, gyógyulni vágyók és egészségüket megőrizni 

kívánó vendégek. Másodlagos célcsoport a fürdő több szolgáltatását is igénybe vevő családok, illetve 

az egészségtudatos és aktív fiatalok, valamint az uszoda miatt érkező sportolni vágyók. 

A fejlesztési elképzelés innovatív elemei és a nemzetközi szintű turisztikai és építészeti megoldásokból 

következően prognosztizálható, hogy a megnövekvő turistaszám visszahat és szinergiahatást gyakorol 

majd a fürdő látogatottságára és a látogatók cél- és korcsoport szerinti összetételére, ezért nagyon 

fontos a létrejövő turisztikai kínálat összehangolt üzemeltetése és fejlesztése. 

A fejlesztés minden eleme a belváros (Semmelweis park) és a város fő zöldterületét adó 

Csetényi park és sportcentrum között létrejövő turisztikai tengelyen (áramlási útvonalon) jön létre. 

 

Konkrét célok 

 

A gyógyhelyfejlesztés konkrét célja, hogy: 

- a gyógyfürdőbe érkezőket igényeiknek megfelelően kiszolgálja új turisztikai szolgáltatásokkal, 

- a szabadtéri strand vendégeket szezonon kívüli utazásra motiválja, 

- a fürdő igénybevevői körének hosszabb tartózkodásra, magasabb költésre való ösztönzése. 
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A projekt keretében elérendő konkrét céljaink és a hozzájuk tartozó tevékenységek/alprojektek: 

 

 
 

➢ Gyógyhely minősítés megszerzése – Csipke Gyógyhely fejlesztése 

o 2015-ben a Halasthermál Gyógyfürdő a helyi gyógyfürdő és 2016-ban Kiskunhalas a 

gyógyhely minősítést. 

 

➢ Fürdő fejlesztés – Csipke Gyógy- és Élményfürdő megépítése 

o A Halasthermál Gyógyfürdő legnagyobb kincse és egyedi adottsága természetes 

gyógytényezője, a Kiskunhalasi Csipke nevét viselő, 2003-ban államilag elismert 

gyógyvíz. A gyógyvíz forrása az OTH által elismert K-136-os kútkataszteri számú kút.1 

A gyógyvíz összes oldott ásványi anyag tartalma a vonatkozó, 74/1999. (XII.25.) EüM. 

rendeletben előírt 1000 mg/l-t meghaladja, 2420 mg/l. A vízben a kationok 

mennyisége összesen (K, Na, NH, Ca, Mg, Fe, Mn) 644 mg/l, míg az anionoké (nitrát, 

nitrit stb.) 1775 mg/l. A víz nátrium-hidrogénkarbonátos jellegű, csekély keménységű, 

42,5oC hőmérsékletű termálvíz, mely jodid tartalma (1,24 mg/l) alapján a jodidos 

gyógyvizek közé tartozik. A víz nátriumtartalma nagy, 640 mg/l. A gyógyvíz terápiás 

hatásait először 1981-ben a Magyar Balneológia című szakfolyóiratban publikált 

vizsgálat eredményei igazolták.  

A Csipke Gyógyvíz nem véletlenül kapta ezt a nevet: a csipke önmagában is olyan 
turisztikai húzószó, brand, mely összenőtt Kiskunhalassal és így bátran lehet rá építeni 
a fürdő fejlesztési koncepcióját is: nem fizikai valójában, hanem sajátos, csak rá 
jellemző motívumkincsében. A jelenlegi gyógyfürdő bővítése, fejlesztése (szélesebb 
célcsoportokat vonzó) élményfürdővel és wellness szolgáltatásokkal megtörténhet oly 
módon is, hogy a csipke központi építészeti, arculati szerepet kap az egyes fejlesztési 
(építészeti és élmény) elemek meghatározásánál. 
A gyógyvíz évtizedes ismertsége és elismertségre tekint vissza, a gyógyászati 
szempontú helyi besorolás ellenére a fürdő jelentős számú, visszatérő külföldi 
vendéggel rendelkezik, akik a belföldi turistáknál sokkal hosszabb időt, átlagosan 6 
éjszakát töltenek a településen (a gyógykúra jellegből adódóan). A kiváló gyógyvíz 
mellett a gyógyhely egyediségét a helyi kulturális értékek, a kun hagyományok és a 
világhírű Halasi Csipke adja. A Halasi Csipkevarrás Élő Hagyománya 2010-től a Szellemi 
Kulturális Örökségünk része. A gyógyhely e kettős vonzerőből meríti egyedi profilját. A 
fő vonzerők célcsoportjai adják a profilnak megfelelő célcsoportokat is – innovatív 
építészeti és interaktív megoldásokkal (csipkelabirintus, csipkemotívum a szobrokon, 
épületeken stb.) tágítva a célcsoportok körét korban, érdeklődési kör és motiváció 
alapján egyaránt. 
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E profilba szervesen illeszthető Kiskunhalas természeti adottságainak kihasználása 
aktív és komplex élményszerzést célzó szolgáltatásokat eredményező beruházásokkal. 
Az egykori őstó, az úgynevezett Halas tó helyén megmaradt tavakat magába foglaló 
Csetényi park koncepcionálisan és földrajzi értelemben is így válik részévé a 
gyógyhelyfejlesztési stratégiának, a célcsoportot kiszolgáló komplex turisztikai 
terméknek.  
(Forrás: A Halasthermál Gyógyfürdő pozicionálása, 2016.) 

 

A célcsoport elemzésből adódó legfontosabb fejlesztési feladatok, mely egy 

színvonalas gyógyhely eléréséhez szükségesek: 

- megfelelő látogatószám monitoringra alkalmas, azaz a küldő területek és kor szerinti 

megkülönböztetésre képes látogatómenedzsment és beléptető rendszer kialakítása 

- megfelelő jegystruktúra kialakítása - a kedvezményes jegyek felülvizsgálata 

- kúra és terápiás időszakra (5-6 napra) szóló gyógyászati jegytípus bevezetése 

- a szezonalitást mérséklő gyógyászati részleg szolgáltatásainak és színvonalának 

fejlesztése 

- családi részleg és családbarát szolgáltatások kialakítása 

- egész napos időtöltést biztosító termálfürdői, illetve gyógyhelyi szolgáltatási kör 

kialakítása 

 

 
A tervezett Csipke gyógy- és élményfürdő főbejárata  

(Forrás: Csipke Gyógykomplexum Program, Kiskunhalas) 

 

➢ Csipke Strand, Villapark és Kemping megépítése 

Egy olyan gyógyászati komplexum létrehozása a cél, mely a klinikailag is bizonyítottan 

gyógyító hatású termálvízre, a kórház szaktudására, a gyógyhely minősítettségre, a 

szép természeti környezetre és a speciális szaktudásra épít. Kiskunhalas legértékesebb 

adottságai a Csipke gyógyvíz, valamint annak klinikailag is bizonyított gyógyító hatása, 

a minősített gyógyfürdő, a gyógyhely minősítettség és a Semmelweis Kórház közelsége, 

szomszédsága. Ezek azok az értékek, amelyekre támaszkodva fel lehet építeni a 
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kiskunhalasi fürdő jó hírnevét és turisztikai sikerét. Ehhez azonban egy hosszú távú 

egészségturisztikai programot kell végrehajtani és a szükséges létesítményeket fel kell 

építeni. A Csipke Gyógykomplexum megteremtésének stratégiája, magában foglalja a 

helyi Csipke Gyógyvíz hasznosítását, a Gyógyhely fejlesztését, a Csipke Gyógy- és 

Élményfürdő és a Csipke Strand, Villapark és Kemping megépítését.  

Egy olyan új fürdőlétesítményt, mely a gyógyvízre építve, a gyógyhely szíve és lelke, 

szervesen együttműködik a Semmelweis Kórházzal, mely a fürdőlétesítmény 

fejlesztésével párhuzamosan Gyógyfürdőkórházzá válik. Végezetül erre épülve tud 

létrejönni egy Gyógyszálló. A folyamattal párhuzamosan zajlik a Csipke 

Gyógykomplexum brand felépítése. 

A stratégia végeredményeképp a Csipke Gyógykomplexum lesz az a turisztikai 

attrakció, amely képes évente 100.000 fő nagyságrendben turistákat évről évre 

Kiskunhalasra csábítani főként az egészségturizmus területén, és ezt egészítik ki a város 

egyéb turisztikai attrakciói, úgymint a kulturális turizmus, az épített örökség, az öko- és 

aktív turizmus, valamint a gasztronómia. 

(Forrás: Csipke Gyógykomplexum Program, Kiskunhalas) 

 

 
A tervezett Csipke strand, villapark és kemping, mögötte a Semmelweis Kórházzal,  

a tervezett Adrenalin kalandtoronnyal és a tervezett Fürdővel 

(Forrás: Csipke Gyógykomplexum Program, Kiskunhalas) 
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A tervezett Csipke strand, villapark és kemping tóra néző apartman házai 

(Forrás: Csipke Gyógykomplexum Program, Kiskunhalas) 

 

➢ Kórház fejlesztés – Csipke Gyógyfürdőkórház létrehozása 

A kiskunhalasi fürdő vize gyógyvíz (egyben termálvíz is), melynek gyógyító tulajdonsága/hatása 

jobb, mint a közelben található kiskunmajsai, kiskőrösi, vagy mórahalmi gyógyvízé.  Ezeken a 

településeken nem található jelentősebb egészségügyi ellátó. Kiskunmajsán a fürdő a 

településen kívül található. Kiskunhalason a kórház és a fürdő távolsága 100-150 méter, 

jelenleg a város központi buszmegállója ettől kb. 300 méterre található. (Ha a központot 

módosítják, akkor is lesz buszmegálló, melynél a távolsági buszok is megállnak.) A 

városközpont kb. 500 méterre található, piac kb. 250 méterre. Mind a fürdő, mind a kórház 

felújításra szorul, mely esetekben olyan beruházásban érdemes gondolkodni, amely növeli az 

egyes szervezetek rentabilitását és a két projekt összekapcsolódása mindkét felet erősíti; a 

közös fejlesztés lehet a város számára a kitörési pont, mely nélkül nem lehet megfordítani a 

csökkenő lakosság számot, melynek következményei mindenki által ismertek. 

A kórház infrastruktúrája 1974-ben került átadásra, mely az akkori kor színvonalát képviselte, 

de ez mostanra már elamortizálódott épületeket, eszközöket, elavult technológiákat és magas 

üzemeltetési fenntartási költséget jelent. A vonzáskörzet ágyszámát akkor tudja a kórház 

fenntartani és a jelenlegi kor által elvárt színvonalon üzemeltetni, ha további szárny kerül 

felépítésre és a jelenlegi fekvő beteg ellátó épület jelentős belső átalakításon esik keresztül. Az 

építés általi tömbösítés további megtakarítást eredményez. 

A kórház fejlesztését csak úgy érdemes megcsinálni, hogy a gyógyturisztikai előnyök kerüljenek 

kihasználásra, a termálvízzel történő fűtés, melegvíz előállítással egyetemben. A 

gyógyturisztikai fejlesztés további rentábilis fejlesztéseket alapoz meg. Ilyen irányú fejlesztés a 

kórház területén lévő egyik épület (jelenleg nem kórházi célokra használt) átalakítása egy kb. 

50 fős emelt szintű ellátást biztosító idősek otthonára. Ez szervesen kapcsolódhat a kórház 

egyéb szolgáltatásaihoz (ápoló, orvos biztosítása; gyógyfürdő, gyógytornász biztosítása; 

karbantartási feladatok ellátása; konyhai étkezés biztosítása; stb.) és a fürdő közelsége 

pozitívan befolyásolja a távolabb élők döntését is a szolgáltatás igénybevétele kapcsán.  
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A fent leírtak mind foglalkoztatás fejlesztéssel járnak közvetlenül a kórház és a fürdő számára, 

de közvetetten a vonzáskörzetben szolgáltató szervezetek számára is.  

(Forrás: Semmelweis Kórház interjú, 2018)  

 

SWOT analízis 

Erősségek 

 

rendelkezésre álló terület 

rendelkezésre álló alap infrastruktúra 

közelség a városközponthoz 

közelség a tömegközlekedéshez 

meglévő szolgáltatások 

Gyengeségek 

 

lelakott infrastruktúra 

távolság az autópályától 

pénzügyi források rendelkezésre állása 

szakképzett humán erőforrás hiánya 

jelenlegi szemlélete a potenciális piaci résnek 

Lehetőségek 

 

önkormányzattal való közös kooperáció 

már elkészült, illetve folyamatban lévő projektekhez 

való illeszkedés 

foglalkoztatás növelő hatás 

a fejlesztés konferencia és oktatási lehetőségeket is 

tud biztosítani 

a modern városok programhoz való illeszkedés 

jelentős nagyságú vonzáskörzet, melybe határon túli 

települések is beletartoznak 

várható gyorsvasút fejlesztés megvalósulása (Bp.-

Kiskunhalas vonattal max. 1 óra) 

helyi média bevonása 

kerékpárhálózat folyamatos fejlesztése (határon 

átnyúló) 

Veszélyek 

 

a fejlesztéshez nem biztosítanak kellő mértékű forrást 

nem történik meg párhuzamosan a fürdő és a kórház 

fejlesztése 

időben nem kezdődik el hamarosan a fejlesztés, akkor 

a már meglévő infrastruktúra is használhatatlan lesz 

megfelelő szintű marketing biztosítása és 

tudatosítása a célközönségnek 

a fejlesztés nem terjed ki mind az alternatív 

energiatermelési módok biztosítására, mind a 

kapcsolt ágazatok bevonzására (konferencia, oktatás) 

 

 

A gyógyfürdőkórház tervezett partnersége 

Partner Felelősségi köre, feladata 

Semmelweis Kórház Gyógyfürdőkórház fejlesztés és működtetés, szakemberek 

foglalkoztatása, gyógyítás, együttműködés a gyógyfürdővel és más 

helyi partnerekkel 

Kormányzat Modern városok programba való bevétel, gyorsvasút fejlesztés, 

összességében a fejlesztési források biztosítása 

Önkormányzat Fürdő és kapcsolódó turisztikai szolgáltatások fejlesztése (kerékpárút 

hálózat, park, lovas turizmus, látványosságok, rendezvények, stb.) 

Oktatási intézmények Gyakorlati helyszínként való igénybevétel, kihelyezett tanszék 

 

 

 

 



   

25 

 

➢ Szálláshelyek bővítése – Csipke Gyógyszálloda megépítése 

o Szálláshelyfejlesztés: a fogadóképesség növelése a férőhelyek számának növelésével és 
hiányzó szálláshely-kategóriák létrehozásával. Kiskunhalas és a Halasthermál Gyógyfürdő 
vendégeinek száma dinamikusan növekszik, a turisták tartózkodási ideje országos szinten 
is kiemelkedő. Ez többnyire a kempingbe érkező nyugat-európai turistáknak köszönhető. 
A kemping megújításra és fejlesztésre szorul, a külföldi vendégkör megőrzése és növelése 
érdekében a kemping zöld területét, kiszolgáló létesítményeit és a parkoló, valamint 
lakókocsi helyeket fel kell újítani.  

o Szükséges a város szálláshelyeinek bővítése is – elsősorban a piacképes turisztikai kínálat 
kialakításával a magánvállalkozások, KKV-k ösztönzésével, beruházásai révén.  

o A gyógyhely gyógyfürdőjének fejlesztése időben és térben is összefügg egy gyógyszálló 
(hotel) kialakításával, hiszen ez teremtheti meg, illetve motiválhatja ideutazásra a 
fizetőképes keresletet is. 

 
 

➢ Turisztikai kerekasztal létrehozása – együttműködés a turizmusban érdekelt partnerek 

között 

o Több szintű turisztikai közösség létrehozása 

A turisztikában érdekelt szervezeteket (szállás, vendéglátás, programszervezők, alapanyagokat 

szállító helyi gazdák, őstermelők) a turisztikai kerekasztal létrehozásával közös gondolkodásra, 

együttműködésre ösztönözzük. A városban és a térségben zajló turisztikai fejlesztéseket 

ismertetjük az érintettekkel és bevonjuk őket a tervezési folyamatba is, hogy véleményüket, 

javaslataikat felhasználva minél sikeresebb projekteket tudjunk megvalósítani. Ez azt a célt is 

szolgálja, hogy a turisztikában érintettek időben fel tudjanak készülni a várható igények 

kielégítésére (pl. szolgáltatásfejlesztés, étel alapanyagok előállítása).  Fontosnak tartjuk, hogy 

a szolgáltatások és termékek magas minőségre fejlesztve, egymást erősítve szolgálják ki 

vendégeket, a paktum időszaka alatt készüljenek fel a később beinduló gyógyturizmusra. 

 

Ezt a közösséget több szinten tervezzük megszervezni: 

- helyi, települési (Kiskunhalas) 

- paktum járás, 3 járás (Kiskunhalasi, Jánoshalmi, Bácsalmási) 

- megyei. 

A Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. is támogatja ezt az 

ötletet. Ők megyei szinten szeretnék összefogni a turizmusban érdekelt szereplőket. E megyei 

szint fogja majd össze a járásokat. 

Projektünk része a települési és járási szintű menedzsment szervezet felállítása, a marketing 

tevékenység összehangolása, fejlesztése, termék- és szolgáltatásfejlesztés, szemléletformálás, 

munkaerő szükséglet biztosítása (képzés, bértámogatás, munkaerő toborzás), és a 

vállalkozások mellett a lakosság szemléletformálása is. 

 

➢ Fakultatív programok összegyűjtése, ajánlása 

o A projekt megvalósításával párhuzamosan össze kell gyűjteni a paktumtérségben 

elérhető fakultatív program lehetőségeket, és ajánlani kell az idelátogató 

vendégeknek. Ezzel is növelve e három járás ismertségét és a vendégéjszakák számát.  
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o A programok ajánlására egy virtuális és egy fizikálisan megjelenő irodát kell létrehozni, 

ahol a szükséges információkhoz hozzájuthatnak a leendő turisták.  

o A fakultatív program lehetőségek nagyon széles skálán mozognak Kiskunhalason és a 

paktum területen is. A kiváló gyógyvíz mellett a gyógyhely egyediségét a helyi kulturális 

értékek, a kun hagyományok és a világhírű Halasi Csipke adja, mellette a települési 

értéktárban jelenleg 61 darab, a Települési Értéktár Bizottság által elfogadott helyi 

érték szerepel, amely a város turisztikai vonzerejét erősíti. A kiskunhalasi Thorma János 

Múzeum 1998-ban elnyerte az Év Múzeuma díjat. A különböző termekben 

megtekinthető 17-18. századi helytörténet, 19. századi állattartás és kézművesség, 19. 

századi földművelés és helytörténet, 19. századi paraszti és polgári 9 szoba, illetve 

művelődés, a modern magyar festészet megteremtője, a nagybányai festőiskola 

alapítója Thorma János festményei. Emellett kerámia és bútorgyűjtemény, magyar 

pénzek, kiskunhalasi érmek és jelvények i megtekinthetők. A múzeumhoz tartozó Berki 

Galéria Berki Viola és Diószegi Balázs kiállításának ad helyet. A múzeumban 2015-ben 

6501 fő, míg a Berki Galériában 1279 fő látogató fordult meg. A város fenntartásában 

működő múzeum tervei között szerepel a központi épület bővítése, ahova egy 440 

millió forint összértékű Thorma-kiállítás kerül elhelyezésre. Így Kiskunhalas lesz a 

világon a legnagyobb, bemutatásra kerülő Thorma-gyűjtemény helyszíne - további 

látogatókat vonzva a térségbe. A város további látnivalói és kulturális értékei ugyan 

egyenként kisebb vonzerővel rendelkeznek, de összességében jelentősen 

hozzájárulnak a város épített örökségéhez kapcsolódó kulturális turizmushoz (Sáfrik-

féle szélmalom, Városháza épülete, Szilády Áron Református Gimnázium 

épületegyüttese, Szent Péter-Pál templom, Busuló kuruc szobor, parasztházak, stb.). 

Mint a város neve is mutatja, Kiskunhalas, halastó mellé épült egykor, így számos – a 

terület fejlődése, alakítása során visszamaradt – vízfelülettel rendelkezik, amelyek 

ideális helyszínei a vízparti tevékenységeknek. Számos helyen van lehetőség a 

horgászatra, a horgászturizmus alapvető infrastrukturális feltételei és hagyományai 

adottak. A horgászat mellett szabadidő eltöltésére szolgáló Sóstó és a mellette lévő 

csárda nem csak a helyi lakosok számára vonzó célpont. A hajdani mocsárvilág 

maradványát a „Fejeték” láprétje őrzi, melyen védett növények sokasága látható. 

Emellett a vízfelületek – a kapcsolódó növényvilággal – ideális életteret biztosítanak az 

élővilág más szereplőinek is, így a madarak megfigyelése, az ökoturizmus is megjelent, 

a nemzeti park területén tanösvény került kialakításra. A város és trésége jelentős 

gasztronómia hagyományokkal is rendelkezik. Halasi ételspecialitás a savanyúmáj, 

amelyet disznóvágás idején készítenek (előzetes egyeztetés alapján az éttermek 

vállalkoznak az elkészítésre is). A kunsági borvidékhez tartozó halasi termőtáj üde, friss 

gyümölcsös ízekben gazdag szőlőket terem, amelyből minőségi borok is készülnek 

(Kékfrankos, Zöld Veletlini, Olaszrizling, Rajnai Rizling, Ottonel, Muskotály, Zweigelt). 

Nevezetesek a halasi pálinkák is. A térség gazdag történelmi hagyományokkal és 

értékekkel (középkori kun hagyomány, kiskunsági pásztorélet, betyárélet, a halasi 

csipke, lovarda, stb.) rendelkezik. A város évszázadokon keresztül a régió lovas 

életének egyik központja volt, a Lovasiskola a ló és lovasképzésben, a katonai lovas 

hagyományok ápolásában, a lovassportban, az utánpótlás nevelésében nemzetközi 
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tekintetben is kiemelkedőt ért el. A Lovasiskolában létrehozott Határőr Dózsa SE az 

egyetemes magyar és nemzetközi sportéletben a lovasszakágban meghatározó 

szerepet töltött be. A térség további jelentős vonzereje a közelben található 

Kunfehértó természetes vízfelülete, amely kialakított strandjával, valamint a 

kapcsolódó infra- és szuprastrukturális elemekkel a térség másik jelentős turisztikai 

célpontja. Ez utóbbi esetén igen erősen jelentkezik a szezonalitás hatása – ennek 

következtében a turizmushoz kapcsolódó létesítmények is csak a nyári időszakban 

üzemelnek. Turisztikai hálózatok közül Kiskunhalas esetében kiemelendő a Kamra-

túra, érinti a települést a Duna Borrégió I. sz. bortúra útvonal, az Eurohorse 4 útvonal 

elhalad a település mellett. Tompán és Kelebián a Mária út déli szakasza (Mariazell - 

Búcsúszentlászló - Nagykanizsa - Pécs - Baja - Szeged - Arad - Déva - Székelyudvarhely 

- Csíksomlyó) halad át. Kiépült kerékpárút-hálózat Kiskunhalas - Pirtó - Soltvadkert - 

Kiskőrös - Kecel - Bócsa települések között van, térségi jelentőségű kerékpárút - 

közvetlen csatlakozással az Országos törzshálózathoz tartozó Csongrádi kerékpárúthoz 

Kiskunmajsa irányába - kiépítetlen szakasz Kiskunhalas - Harkakötöny - Kiskunmajsa 

között fut. Kunfehértó az Alföldi Kéktúra útvonal 2. Baja - Petróczi iskola útvonalán az 

AK-122, AK-123, AK-124 szakaszok megállóhelye. Pirtón Buckajárat néven – lovaskocsi 

útvonal, Zsanán az Olajosok útja van, mint helyi tematikus út. GINOP-7.1.3-2015 - 

Gyógyhelyfejlesztési stratégia HALASTHERMÁL GYÓGYHELY 10 Vadászni 

Kiskunhalason, Balotaszálláson, Pirtón és Zsanán lehet. A településen minden évben 

rendszeresen megszervezett kulturális programok, rendezvénysorozatok szintén 

turisztikai vonzerővé váltak Ilyen például a nemzetközi Csipke bemutató, a Nemzetközi 

Díjugrató Lovasverseny, a Gulyásfesztivál, május első hétvégéjén a Város Napja, az 

egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó, szeptember elején megrendezett Halasi Szüreti 

Fesztivál, a március 15-i ünnepkörhöz kötődő magyar kirakodóvásár és kézműves 

termékek vására. Ezek mellett a - mivel a település erős népi táncművészettel is 

rendelkezik – a város és a Stúdió 2000 Táncegyesület nemzetközi hírű modern 

tánctalálkozót szervez minden évben. A helyi termékek közül kiemelendő az Arany 

Kapu Rt. termékei: a Halasi körtepálinka és a Halasi cseresznyepálinka, mindkettő 

elismert Hungaricum. Kiskunhalason készített különleges helyi termék a konyakos 

meggy és rumos cseresznye, melyeket a Halasi Bonbon Kft. gyárt. 

 

➢ Brand építés és marketing tevékenység 

o értékajánlat megfogalmazása, helyi értékek tudatosítása, attitűdfejlesztés 
▪ helyi identitástudat, lokálpatriótizmus fejlesztése, az elköltözéssel járó 

változások reális feltérképezése, mérlegelése 
▪ a helyi értékek, specialitások közvetítése távolról érkező vendégek számára, 

célcsoport-specifikus marketing tevékenység 

o A fejlesztési tervek megvalósulása esetén egy olyan, a célcsoportok elérési lehetőségét 

figyelembe vevő marketingstratégia kidolgozására van szükség. A szolgáltatások 

heterogenitása és a célcsoportok közötti differenciálódás miatt az egyes célcsoportok 

felé történő kommunikációs üzeneteket különbözőképpen kell megfogalmazni.  
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o A ’80-as évek legelején, Kiskunhalason bizonyították először klinikai vizsgálattal, hogy 

a termálvíz valóban gyógyító hatású bizonyos mozgásszervi betegségek esetén. A 

módszert Kiskunhalasról vették át nemzetközi szinten is. Ezt a tényt fel kell használni a 

marketing kommunikáció tervezése során. 

o A Halasi Csipkevarrás Élő Hagyománya 2010-től a Szellemi Kulturális Örökségünk része. 

A csipkevarrás bemutatásának helyszíne a csipkevarrók munkahelyeként létrehozott 

Csipkeház, ahol őrzik a világhírű halasi csipke mintakincsét, terveit, hagyományait. A 

Csipkeház látogatása jó program az ide látogatók számára, de emellett a csipke 

motívum felhasználása ajándéktárgyakon, marketing kiadványokon, kiválóan szolgálja 

a brand építés célját. A Halasi Csipke építészeti alkalmazása és street art 

kezdeményezések támogatása szintén elősegíti a város turisztikai vonzerejének 

növelését. 

 
Csipke motívummal díszített társasház Kiskunhalason 

Fotó: pinterest.com 

 

➢ Bevonás és bevonódás – folyamatos tájékozódás, aktív részvétel a fejlesztésekben 

o munkáltatók, partnerek bevonása a projekt megvalósításába már a kezdetektől – 

aktivitásukkal, igényeik megfogalmazásával és érvényesítésével nő az elköteleződésük 

a közös célok eléréséért 

o fenntartható partnerség kialakítása, az együttműködés alapjainak lefektetése, jó 

gyakorlatok kialakítása, egymás segítése a közös cél, a térség fejlesztése érdekében 

o fórumok és személyes találkozások szervezése vállalkozások, szociális szövetkezetek, 

civil szervezetek, önkormányzatok részére, bevonásuk a hátrányos helyzetűek 

foglalkoztatási helyzetének javításába 
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o szemléletformáló rendezvények, programok a lakosság részére, mint pl. fotó pályázat, 

rajzpályázat, előadások, beszélgetések, nyílt napok szervezése munkahelyeken, on-

line cikkek, bejegyzések, kérdések, beszélgetések 

o helyi lakosság informálása, célcsoport toborzása, bevonása – a virtuális és a valós 

térben 

o a projekt folyamatos kommunikációjának biztosítása a helyi médiában és a 

projekt/paktum honlapján, Facebook profilján 

o az ellenvéleményen lévők bevonása a fejlesztésbe, javaslatok meghallgatása, 

megfontolása 
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A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEINEK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE 

Tevékenység Felelős Hónap 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

  2019. 2020. 2021. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Projekt előkészítése 
Kiskunhalas 
Város 
Önkormányzata 

                                    

Projekt koordináció, 
projektmenedzsmen
t biztosítása 

Kiskunhalas 
Város 
Önkormányzata 

                                    

Projekt 
kommunikáció 
biztosítása 

Kiskunhalas 

Város 

Önkormányzata 

                                    

Termál kút 
kivitelezése 

Halasthermál 

Kft.                                     

Csetényi park 
fejlesztése 

Kiskunhalas 

Város 

Önkormányzata 

                                    

Csipke Gyógy- és 
Élményfürdő 
megvalósításához 
tervdokumentáció 
elkészítése 

Halasthermál 

Kft. 

                                    

Gyógyszálloda 
beruházáshoz 
befektető és/vagy 
támogatás keresése 

Kiskunhalas 

Város 

Önkormányzata 

                                    

Gyógyfürdőkórház 
fejlesztési folyamat 

Semmelweis 

Kórház 

                                    

Brand építés 

Kiskunhalas 

Város 

Önkormányzata 

                                    

Szemléletformáló 
programok a 
lakosságnak 

Kiskunhalas 

Város 

Önkormányzata 

                                    

Fürdő fejlesztés 
Halasthermál 

Kft. 
                                    

Fórumok szervezése 
vállalkozások, civil 
szervezetek, 
önkormányzatok 
részére 

Kiskunhalas 

Város 

Önkormányzata 
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Gyógyszálloda 
tervezése, építése 

Kiskunhalas 

Város 

Önkormányzata 

                                    

Turisztikai 
kerekasztal 
létrehozása, 
működtetése 

Kiskunhalas 

Város 

Önkormányzata 

                                    

A Paktum területen 
lévő turisztikai 
attrakciók 
összegyűjtése, 
fakultatív 
programajánló 
készítése 

Kiskunhalas 

Város 

Önkormányzata 

                                    

Munkavállalói 
tájékoztató  
(2 alkalom) 

Kiskunhalas 

Város 

Önkormányzata 

                                    

Mentorálás Mentor hálózat                                     

Projekt fenntartás 
kidolgozása 

Kiskunhalas 

Város 

Önkormányzata 

                                    

Bér jellegű 
támogatások  

Kiskunhalas 

Város 

Önkormányzata 

                                    

Paktum kiadványban 
megjelenés 

Kiskunhalas 

Város 

Önkormányzata 

                                    

Zárás, értékelés, 
disszeminációs 
tevékenység 

Kiskunhalas 

Város 

Önkormányzata 
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A PROJEKT RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉSE  
A projekt részletes költségvetése a mellékelt Excel táblázatban található. 

A PROJEKT VÁRHATÓ, SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI 
 

- 1 megvalósíthatósági tanulmány elkészül 

- Megtartott 6 partnerségi találkozó 

- Megtartott 2 munkavállalói tájékoztató, szemléletformáló rendezvény 

- 1 darab imázs film 

- 1 új thermál kút 

- Csetényi parkban tervezett fejlesztések megvalósítása 

- Megújult fürdő 

- Szállodaépítés előkészítése (forrásteremtés, előkészítő szakasz) 

- A gyógykórház kialakításához tervek elkészítése 

- Turisztikai kerekasztal megalakítása 

PROJEKT TERVEZETT KEZDÉSE 
2019. január 1. 

PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSE 
2021. december 31. 

A MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK, KOCKÁZATELEMZÉS, 

KOCKÁZATMENEDZSMENT 

 Műszaki kockázatok (előkészítés, kivitelezés kockázatai, meghibásodások, technikai károk)  

• Megvalósítás - Szélsőséges időjárás miatt elhúzódó kivitelezés  

• Fenntartás, üzemeltetés - meghibásodások, üzemzavarok 

Jogszabályi környezet változása, szabványok változása  

•  Előkészítés – az engedélyeztetés, közbeszerzés elhúzódik 

Társadalmi szempont (lakossági ellenállás, közvélemény, stb.)  

• Megvalósítás – A lakosság nem veszi igénybe a szolgáltatásokat, vagy nem elégséges 

mennyiségben 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont (fizetési hajlandóság, üzemeltető kiválasztása)  

• Előkészítés – Kisebb támogatási összeg megítélése az igényeltnél 

• Megvalósítás - Kivitelező pénzügyi zavarba kerül, csődbe megy 

• Megvalósítás - Áremelkedés 

• Fenntartás, üzemeltetés - Nem megfelelő ismertség, alacsony kereslet 

• Fenntartás, üzemeltetés - Versenytársak, helyettesítő termékek, témaparkok megjelenése 
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Intézményi szempont (új szereplők belépése a folyamatba, tervezett üzemeltetői struktúra változása a 

vizsgált időtávon, közbeszerzés, közigazgatási átalakítás hatásai stb.)  

• Fenntartás, üzemeltetés – nincs megfelelő munkaerő 

 

A kockázatok bekövetkezési valószínűsége és azok esetleges hatása a projektre 

Kockázatok típusa  Bekövetkezési 
valószínűsége 

Projektre gyakorolt 
hatása 

Műszaki kockázatok  
Szélsőséges időjárás miatt elhúzódó kivitelezés Alacsony Közepes 

meghibásodások, üzemzavarok Közepes Közepes 

Jogi kockázatok  
Az engedélyeztetés, közbeszerzés elhúzódik Közepes Közepes 

Társadalmi kockázatok  
A lakosság nem veszi igénybe a szolgáltatásokat Magas Magas 

Pénzügyi-gazdasági kockázatok  
Kisebb támogatási összeg megítélése az igényeltnél Közepes Közepes 
Kivitelező pénzügyi zavarba kerül, csődbe megy Alacsony Közepes 
Áremelkedés Közepes Közepes 
Nem megfelelő ismertség, alacsony kereslet Közepes Magas 
Versenytársak, helyettesítő termékek, témaparkok 
megjelenése 

Közepes Közepes 

Intézményi kockázatok  
Nincs megfelelő munkaerő Alacsony Közepes 

 

A műszaki kockázatok kezelése érdekében a projektgazda Időtartalékkal tervez, extrém napok 
valószínűsége szerinti szervezési tervet dolgoz ki. A kivitelezőkkel szemben garancia és jótállási 
kikötéseket vesz igénybe. 

A jogszabályokkal kapcsolatos kockázatok esetében szakszerű előkészítéssel és közbeszerzései 
szakértő igénybevételével minimálisra csökkenthető a kockázat, valamint időtartalék tervezése is jól ki 
tudja küszöbölni az időelhúzódás veszélyét. 

Társadalmi kockázatokat illetően lakossági ellenállást, mint kockázatot nem is említünk, ugyanis az 
önkormányzat személyes lekérdezésen alapuló kérdőíves kutatást végzett, melynek során 
megállapítást nyert, hogy a projekt társadalmi támogatottsága magas. A turisztikai szezon 
kimaradásával szembeni intézkedés a professzionális marketingtevékenység. 

A projekt pénzügyi- gazdasági fenntarthatóságát a projektgazda egyes projektelemek szükség szerinti 
logikus és érthető hiánypótlásával éri el. Pontos műszaki és projektdokumentációt vezet, turisztikai 
szakértőt von be. A kivitelezés folyamán garanciákat és biztosítékokat köt kis és szigorú gazdasági, 
pénzügyi alkalmassági feltételeket szab meg. Sajáterő finanszírozást meghaladó mértékű forrás 
rendelkezésre állását biztosítja, tartalékot biztosít. Szakmai együttműködéseit kibővíti, további 
értékesítési és marketingelemeket alkalmaz, folyamatos partnerséget és piaci jelenlétet alakít ki. 

A megfelelő munkaerő biztosítása érdekében szükség van a folyamatos együttműködésre a Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályával, szakszerű toborzás, képzések biztosítása érdekében, amiben a 
foglalkoztatási paktum is segítséget nyújthat. 
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A PROJEKTHEZ JAVASOLT KOMMUNIKÁCIÓ BEMUTATÁSA 
 

Belső kommunikáció 

- A projektet megvalósító munkatársak – lehetőség szerint – heti egy alkalommal, de legalább 

havonta egyszer megbeszélést tartanak az aktuális feladatokról, kihívásokról, és az esetlegesen 

felmerülő problémákat is megvitatják. Ez összetartó, csapatépítő funkcióval is bír, és biztosítja az 

előrehaladás nyomonkövetését, a kockázatok feltérképezését és mérséklését. 

A megbeszélések közti időszakban telefonon és e-mailen zajlik az egyeztetés, amennyiben a személyes 

találkozásra nincs mód.  

- A konzorciumi partnerek és a megvalósításba bevont kulcsszakértők legalább havonta 

egyeztetést tartanak, lehetőség szerint személyesen. Ha esetenként egy-egy tag nem tud jelen lenni, 

akkor infokommunikációs eszközök segítségével csatlakozhat, ha ez sem megoldható, akkor írásban 

elküldheti előre, amit meg szeretne osztani a partnerekkel, utólag pedig megkapja az értekezlet 

emlékeztetőjét. 

 

Külső kommunikáció 

- Kiskunhalas város és Paktum honlapján külön menüpontban vagy aloldalon szerepel ez a projekt, 

elsősorban statikus információkkal (a projekt leírása, célok, tervek, mérföldkövek bemutatása, 

befektetőknek, vállalkozásoknak és magánszemélyeknek szóló tartalmakkal), emellett dinamikus 

részekkel – pl. kapcsolat, webkamera, Facebook idővonal megjelenítése. 

- A jelenlegi társadalmi szokások és elvárások miatt fontos, hogy a projekt elérhető legyen közösségi 

oldalakon is. Ezért Kiskunhalas város és a Paktum Facebook profilját is felhasználjuk információnyújtás, 

kapcsolattartás és marketing céljára. Egy „adminisztrátort”, vagyis menedzsert jelölünk ki a Facebook 

karbantartására, aki feltölti a friss információkat, bejegyzéseket, figyeli és lereagálja a hozzászólásokat, 

és kezeli az esetleges trollkodókat. A bevonást e tekintetben is fontosnak tartjuk. Ha valaki erősen 

bírálja a projektet, felkérjük, hogy indokolja nemtetszését, és tegyen javaslatot, hogyan folytassuk, 

hogyan tehetnénk még jobbá a megvalósítást.  

- 2 alkalommal szervezünk munkavállalói tájékoztatót a lakosság számára, illetve az itt munkát vállalni 

szándékozók részére. 

- 18 alkalommal partnerségi rendezvényt szervezünk a paktumban, ahol e projekt aktualitásait is meg 

tudjuk vitatni, a partnerség tagjait tájékoztatjuk az előrehaladásról. 

- Fórumokat és személyes találkozásokat szervezünk önkormányzatok, vállalkozások, szociális 

szövetkezetek, civil szervezetek, őstermelők, falusi vendéglátók és a turizmusban érdekelt egyéb 

szereplők részére. Annak érdekében, hogy minél jobban be tudjuk vonni őket a projekt 

megvalósításába, már a folyamat elejétől kérjük együttműködésüket, és kérjük, hogy adjanak helyszínt 
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a megbeszéléseknek egy-egy alkalommal. Ezzel is tudatosítani kívánjuk, hogy a projekt az ő 

közreműködésükkel tud megvalósulni, és ők is a részesei. 

- Szemléletformáló rendezvényeket, programokat szervezünk a lakosság részére, az aktuális igényeket 

és körülményeket figyelembe véve, mint pl. fotó pályázat, rajzpályázat, előadások, beszélgetések, nyílt 

napok szervezése munkahelyeken, on-line cikkek, kérdések, beszélgetések. 

- A helyi média számára információt és interjút adunk a projekt adta lehetőségekről és az 

előrehaladásról, tapasztalatokról. 

- Szívesen fogadunk érdeklődőket, akik tapasztalatcsere miatt vagy befektetési, vállalkozásindítási 

szándékkal szeretnének hozzánk ellátogatni. 

- A Paktumról készülő kiadványban e projekt is megjelenik, mint a Paktum része, így a tapasztalatokat, 

jó gyakorlatokat a Paktum partnerség tagjain kívül a széles nyilvánosság is megismerheti. A kiadványból 

néhány példányt könyvtárakba is eljuttatunk, ezzel bővítve az olvasók körét. 

- Ugyan nem jelen projekt része, de a Paktumban készülő, járásonként 1-1 befektető- és szakképzett 

munkaerővonzási célú imázsfilm is hozzájárul e projekt céljaihoz azzal, hogy bemutatja a térség 

értékeit, ami miatt érdemes ide látogatni, és igénybe venni a szolgáltatásokat. 

A PROJEKT EGYÉB HATÁSAI (TÁRSADALMI, KÖRNYEZETI, ESÉLYEGYENLŐSÉGI, STB.) 
 

A projekt turisztikai hatása a látogató- és vendégéjszaka szám növekedésében, a turisták általi költés 
emelkedésében mutatkozik meg mérhető módon. A fürdő erős strandszezoni működési jellege 
kiegyenlítettebb lesz, mivel az egész évben elérhető új szolgáltatások révén a szezon meghosszabbodik, 
a szezonalitás a teljes gyógyhely tekintetében jelentősen lecsökken. A fejlesztések révén turisztikai és 
helyi KKV-k üzleti lehetőséget kapnak (étterem üzemeltetése, helyi beszállítói szerződés stb.) 
A projekt gazdasági hatása közvetlenül a turisztikai bevételek és idegenforgalmi adóbevételek 
növekedésében, valamint a munkahelyek teremtésében és az üzleti lehetőséget kapó KKV-k növekvő 
számában jelenik meg. Közvetett hatása főként a településen megvalósuló indukált turisztikai 
beruházások nagyságában mérhető majd. 
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STAKEHOLDER ANALÍZIS (ÉRINTETTEK ELEMZÉSE) 

A projekt sikerét mindenképp befolyásolják a tevékenységében érintett csoportok, szervezetek, akár személyek, akiknek (amelyeknek) érdekei kapcsolódnak 

vagy éppen ütköznek a projekt céljaival. Az érintettek (stakeholderek) valamilyen módon befolyásolják vagy befolyásolhatják a projekt céljainak 

megvalósulását, segítik vagy gátolják annak tevékenységeit. Érdekeik alapján külső és belső érdekelt csoportokat tudunk megnevezni és előre definiálni a 

céljukat, viselkedésüket, erősségüket és gyengeségüket a projekt szempontjából, sőt tervezni tudjuk a projekt cselekvési tervét az érintettek irányába. 

 

Stakeholder/ 
érintett 

Az érintett céljai Az érintett viselkedése Erősségei Gyengeségei 
Cselekvési tervünk az 

érintettekkel kapcsolatban 
Belső érintettek 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata, 
mint projektgazda 

Célja, hogy a projektbe 
való befektetéseit 
megtérülni lássa a 
projekt eredményekben, 
foglalkoztatottság 
növelése 

Érdekeit a 
projektmenedzser 
képviseli, akinek kezelnie 
kell a többi érintettel 
való kapcsolatot és a 
közöttük lévő viszonyt 

Erős intézményi 
rendszer, törvényes 
háttér, költségvetési 
lehetőségek 

Nem elég rugalmas, 
tervezett 
költségvetéshez kell 
igazodnia, csak bizonyos 
idő után tud reagálni 
testületi döntés alapján 

Támogató – lobbi tevékenység 
újabb támogatások és 
fejlesztési lehetőség elnyerése 
céljából 
 

Kiskunhalasi 
Semmelweis Kórház 
 

Minél jobb és 
gazdaságos – rentábilis 
egészségügyi és 
rehabilitációs 
szolgáltatások  

Egészségügyi és szakmai 
kutatások kísérése, 
állandó fejlődés és 
korszerű szolgáltatás 
nyújtása 
Nyitott a fejlesztésre, pl. 
a kórház területén lévő 
épület átalakítására, egy 
kb. 50 fős emelt szintű 
ellátást biztosító idősek 
otthonára és egyéb 
újításokra 

Szakmai felkészültség, a 
gyógyfürdő közelsége 

Elamortizálódott 
épületek, eszközök, 
elavult technológiák és 
magas üzemeltetési, 
fenntartási költségek 
 

Folyamatos egyeztetések, közös 
gondolkodás, tervezés 
 

Turizmussal 
foglalkozók 

Minél több turista 
idevonzása, minél 

Szálláshelyek és 
vendéglátó 

Rugalmas, könnyen tud 
alkalmazkodni adott 
körülményekhez 

Nem minden esetben 
megfelelő a szolgáltatás 
minősége 

Turisztikai kerekasztal 
létrehozását szorgalmazzuk a 
helyi, térségi összefogás 
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hosszabb időre, növelni 
a vendégéjszakák számát 

létesítmények 
fejlesztése 

elősegítése és a vendégek 
magasabb színvonalú 
kiszolgálása érdekében 

Munkavállalók Versenyképes bérek, 
munkahely, biztonság, 
megfelelő 
munkafeltételek 

Szívesen 
együttműködnek, várják 
a lehetőségeket 

Helyben van, képezhető Többnyire hiányoznak a 
munkaszokásai és a 
kitartás  

Munkavállalóknak felkészülését 
segítjük. 

Külső érintettek 
Lakosság Munkalehetőség, 

életminőség javítása 
Nyitott a fejlesztésre, 
támogató hozzáállás, 
nagy elvárásokkal 

Együttműködő, lojális, 
érdekelt a projekt 
sikeressége 
szempontjából. 

Nagyok az elvárásai, 
csalódottság is 
bekövetkezhet. 

Tájékoztató, szemléletformáló 
programok 
Folyamatos híradás a projektről 

Ellenzéki 
politikusok, 
környezetvédők, 
civil 
csoportosulások, 
negatív 
beállítottságú 
magánszemélyek 

Megtalálni a fejlesztés 
buktatóit 

Keresi a hibákat, nagyon 
kritikus hozzáállás 

Tudnak hatni a 
közvéleményre, el tudják 
bizonytalanítani a többi 
érdekelt felet 

Kisebb létszámban 
vannak jelen, 
argumentumok 
hiányában gyenge hatást 
tudnak gyakorolni 

A többi érintettel való kapcsolat 
erősítése, pozitív példamutatás, 
hatásuk gyengítése korrekt 
információ folyamatos 
nyújtásával szemléletformáló 
rendezvényeken is 
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A PROJEKT FENNTARTHATÓSÁGA 
 

Az infrastrukturális fejlesztéseket gondosan kell üzemeltetni, irányítani és életre kell kelteni, amelyhez 

munkaerőre és hatékony marketing tevékenységre lesz szükség. 

A projekt időszakában létrehozott turisztikai kerekasztal működtetése a továbbiakban is szükséges. A 

tagok döntenek arról, hogy milyen szervezeti keretek között folytatják a közös munkát.  

 


