
 

 

Pápai Termálvízhasznosító ZRt.  

8500 Pápa, Várkert út 5. 

 

 
 

 

 

 

Tájékoztató  

 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

részére 

 a Várkertfürdő területén az elmúlt időszakban 

megvalósult és folyamatban lévő beruházásokról 

 

 

             

    

    

 

 

 

 

 

Pápa, 2011. szeptember 20.             Kovács Antal sk. 

                   vezérigazgató 

Nagy Balázs
Typewritten Text
126.

Nagy Balázs
Typewritten Text



 
 

2 
 

A Várkertfürdő két ütemben, 2003. augusztus 8-án, illetve október 31-én nyitotta meg kapuit. 

Szolgáltatásainak bővítéséhez járult hozzá a 2005. május 27-én megnyitott Gyógyászat. Az 

igénybe vehető gyógyszolgáltatások: fizioterápiás kezelés, ultrahang, diadinamik, inger- és 

galvánáram kezelés, interferencia, magneoterápia, tangentor kezelés, gyógymasszázs, egyéni 

és csoportos gyógytorna. A szakorvosi vizsgálatot követően a betegségeknek és az egyéni 

igényeknek megfelelően a kezeléseket külön-külön is, valamint különböző gyógyászati 

csomagok formájában vehetik igénybe a betegek. Az egység megvalósítása jelentős 

gyógyászati és turisztikai előrelépést, minőségi profilbővítést jelentett a Várkertfürdő részére, 

lépcsőfoka volt a gyógyfürdővé válásnak. 

A Várkertfürdő népszerűségét tovább növelte, hogy az I. számú kút vizét 2007. október 11-én 

gyógyvízzé nyilvánították. A Várkertfürdő 2008. február 13-án gyógyfürdői rangot kapott. 

A gyógyvízminősítést és a gyógyfürdői rang elnyerését követően lehetőség nyílt arra, hogy az 

egészségturizmus iránti növekvő keresletet is kielégítve a Várkertfürdő olyan több pilléren 

álló létesítménnyé váljék, amely egyszerre nyújt kiemelkedően magas minőségű szolgáltatást 

a strand-, a wellness és a gyógyszolgáltatásban is.  

 

Új gyógyászati épület, új csúszdatorony, gyermek pancsoló medence, valamint egy 1000 m
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vízfelületű nagymedence megépítésére 2008. februárjában a ZRt. pályázatot nyújtott be a 

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht-hoz a „Régió arculatát meghatározni 

képes turisztikai vonzerők” címmel. A KDOP-2.1.1/B-2008-0012 azonosító számú pályázatot 

2008. május 20-án befogadták. Az Ügynökség a pályázatot két alkalommal helytelen 

indoklással elutasította. Az elutasításokra reagálva a ZRt., illetve Dr. Kovács Zoltán 

polgármester úr a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumtól a pályázat újra 

értékelését kérte. Az Ügynökség 2010. július 19-én kelt levele szerint a pályázatra 

1 071 000 000 Ft elszámolható összköltség mellett 428 400 000 Ft összegű támogatást ítélt 

meg. A szerződés megkötésének további feltételeként a ZRt. 633 millió forint értékű ingatlant 

ajánlott fel biztosítékként. A Támogatási Szerződés megkötésére 2010. szeptember 20-án 

került sor Székesfehérváron. A közbeszerzési eljárások eredményes lefolytatását követően, 

2011. január elején a munkaterület átadásra került a nyertes kivitelező, Vemév-Szer Kft. 

részére, ezzel megkezdődött az építkezés. 
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Az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés projekt nyitórendezvényét február 8-

án tartottuk. 

 

Az első átadásra június 11-én került sor, ekkor nyitotta meg kapuit a Várkertfürdő strandja és 

ezen a napon vehették birtokba a gyerekek az új „Nagy tappancs" medencét. Az új 

gyermekmedence egyébként a „Kis tappancsnak" a nagytestvére, s míg az a 2-6 éves 

korosztály számára készült, az új gyermekmedence a 6-12 évesek szórakoztatására épült. 

Formája talp alakú, vízfelülete 200 m
2
, vízmélysége 45 és 90 cm között változik, és több 

élményelem teszi különlegessé: szivárvány csúszda, vízköpő víziló libikóka, vízágyú, vizet 

öntő pálmafa és gomba.  

Az átadás sorrendjében következett az új csúszdatorony, melyet június végén adtunk át a 

strandolóknak. A három csúszdát tartalmazó strandelem, legmagasabb csúszdája 13 m 

magasról indul, 73 m hosszú és 18 %-os átlagos lejtésű. Az anakonda+kamikaze csúszda 

indítószintje 10 m magas, lejtése változóan meredek és 55 m csúszás után repíti a vízbe a 

fürdőzőt. A harmadik csúszda különlegessége, hogy csaknem 90 m hosszú, átmérője pedig 

140 cm, így nagyméretű úszógumin akár ketten is lecsúszhatnak rajta egyszerre.  

A beruházás keretében megépülő nagy strandmedence a fejlesztés legnagyobb eleme, hiszen 

1000 m
2
-es vízfelülete önmagában is monumentális, többfunkciós kialakítása pedig teljesen 

egyedivé teszi. A medence különlegessége - a nemzetközi szabványoknak megfelelő - 

ugrótorony, ahol 2,7 m és 4,5 m magasról csobbanhatnak a 4 m mély vízbe a vendégek. A 

medence 50 m-es hossza alkalmassá teszi versenyúszásra, helyet kapott benne egy 

strandvízilabda pálya és egy strandröplabda pálya is. Átadására július 30-án került sor a 

Várkertfürdő születésnapi rendezvényének keretében. 

 Az új gyógyászati központ - az egy milliárdos beruházás másik részéből, 435 MFt-ból 

megvalósuló épület - jelentős minőségi és mennyiségi előrelépést jelent a gyógyászati 

szolgáltatások terén.  

A "pápai gyógyvíz" felhasználásával szakorvosok, gyógytornászok és szakasszisztensek 

segítségével, a legmodernebb terápiás lehetőségekkel gyógyulást biztosít a reumatológiai- és 

mozgásszervi megbetegedésben szenvedőknek és felfrissülést ad mindazoknak, akik 

egészségük megőrzése, stressz oldása vagy immunerősítés céljából érkeznek a 

Várkertfürdőbe.  
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A földszinti kezelőkben egyszerre több szakorvosi rendelés, fogászati ellátás, korszerű 

betegirányító rendszer és tágas váróhelyiség kap helyet. Itt alakítjuk ki a tornatermet, a 

gyógyvizet tartalmazó súlyfürdő- és gyógytorna medencét is.  Az emeleten 6-8 kezelőhelyes 

elektroterápiás kezelőegységek várják majd a betegeket a legmodernebb fizikoterápiás 

gépekkel, lézerrel, négyrekeszes galvánnal (víz alatti elektromos kezelés), tangentor kádakkal 

és itt lehet igénybe venni a parafango pakolásokat (a gyógyiszap kezelés parafinnal való 

társítása), masszázskezeléseket is.  

 

2008 januárjától a Várkertfürdő a gyógyászati szolgáltatásokat a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelővel együttműködve látja el.  

 

A gyógyászat 2011. évi szakdolgozói létszáma:  

               gyógytornász  2 fő-36 óra/hét 

               fizioterápiás asszisztens 2 fő-34 óra/hét 

                gyógymasszőr 3 fő-20 óra/hét  

     recepciós 1 fő 

     orvos asszisztens 1 fő 

Összesen  9 fő szakdolgozó heti 90 órában látja el a fizikoterápiás kezeléseket. 

 

Az új gyógyászat 2012. évi szakdolgozói létszáma:  

     gyógytornász  6 fő 

                fizioterápiás asszisztens 5 fő 

                gyógymasszőr 4 fő 

 

A gyógyászat 2012. évi nem szakdolgozói létszáma:           

     karbantartók  1 fő 

                recepciós 3 fő 

                orvos asszisztens 2 fő 

                takarító személyzet 4 fő 

A 25 fő új munkaerőből 20 fő gyógyászati szakdolgozó 170 óra/hét OEP által finanszírozott 

órában látja el a kezeléseket. 
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A gyógyászati központ épületének kivitelezése az ütemtervnek megfelelően halad, várhatóan 

2011. november 24-én fejeződik be a műszaki átadása.  

A beruházás teljes költsége 1.071 milliárd Ft, ebből saját erő 643 millió Ft, pályázaton nyert 

támogatás 428 millió Ft. A saját erő biztosítását a Veszprém Megyei Önkormányzat 

tőkeemelése tette lehetővé. 

 

A beruházás bekerülési költségéből 497 MFt már kifizetésre került (tervezési díj teljes 

egészében, kivitelezési díjak folyamatosan). A fennmaradó 574 MFt fedezeteként pályázati 

forrásból 201 MFt, saját forrásból 373 MFt áll rendelkezésre.  

 

Az új beruházások már ezen a nyáron is kedvezően hatottak a Várkertfürdő látogatói 

létszámára. Míg 2010 nyarán 91.650 fő látogatott el a fürdőbe, a kedvezőtlen időjárás ellenére   

2011 nyarán 106.600 vendéget regisztráltunk. 

A gyógyfürdőhöz illeszkedő minőségi gyógyászati szolgáltatások megteremtése, a létrehozott 

kapacitások megfelelő kihasználtsága biztosítja a ZRt. bevételeinek növekedését. A Pápai 

Gyógy- és Termálfürdő a térség legvonzóbb létesítménye lesz és Veszprém megyében is  

meghatározó turisztikai szerepet tölt be. 
















