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1. Vezetői összefoglaló 
 

Történelmi kitekintés, gyógyhelyi egyediségek  

Tapolca a Közép-Dunántúli tervezési-statisztikai régióban helyezkedik el, idegenforgalmi 

szempontból azonban a Balaton turisztikai régió egyik gyógyhelye, amely nem gyógyvíznek, 

hanem gyógy-barlangjának köszönheti gyógyhelyi jellegét. Ez a turisztikai célterület USP-jének 

(„Unique Selling Proposition”, jelentése: egyedi értékesítési előny) tekinthető, ugyanis hazánk 18 

gyógyhelyi minősítésű települése közül Tapolca az egyetlen, ahol a természetes gyógytényező a 

gyógybarlang, ahol ugyan 1972 óta folynak rendszeres barlangterápiás kezelések, a Kórház-

barlangot az Egészségügyi Minisztérium csak 1981-ben nyilvánította gyógy-barlanggá. Már a 

2011-ben készült „Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodásának 

Stratégiai Programja, Iránymutatás a 2014-2017. évek közötti fejlesztésekhez” című 

dokumentumában tetten érhető Tapolca város turizmusának, gyógy-idegenforgalmának, valamint 

egészségiparának fejlesztési igénye. A célt szem előtt tartva előzményként emelhető ki a város 

önkormányzatának azon törekvése, amely a gyógyhellyé nyilvánítási folyamat 2012. évi 

előkészítése során tett. Ennek eredményeként az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2014. október 7-

én minősítette gyógyhellyé Tapolca belvárosának egy részét (területi lehatárolását lásd 1. sz. 

melléklet). A minősítésnek köszönhetően létrejött a város egészségturizmusának háromközpontú 

tengelye: (1) a Deák Jenő Kórház területe, a mellette elterülő Hunguest Hotel Pelion****superior 

szállodával és parkjával, (2) a Tapolcai-tavasbarlang bejáratának környéke, valamint (3) a Malom-

tó környezete. A minősítés alapja a nemzetközi hírű gyógybarlang és az ott folyó gyógyászati 

tevékenység.  

 

Jövőkép, célok 

A Tapolcán elérhető barlangterápia a barlangi mikroklíma körülményeire alkalmazott sajátos, 

komplex légzés rehabilitáció egyedülálló Magyarországon.  A jövőkép értelmében Tapolca 

kiemelkedő lokalizációs előnyeire (természeti környezet: Balaton-felvidék, a Balaton kiemelt 

üdülőkörzethez csatlakozott 179 település egyike 1 ) és erőforrásaira (köztük turisztikai és 

egészségturisztikai) építve hazánkban és a nemzetközi színtérben is versenyképes, a természetes 

gyógytényezőre épülő gyógyturizmus és az orvosi (medical) turisztikai célpont lesz.  

Célok, beavatkozási irányok, prioritások: 

Kiemelt stratégiai cél: Tapolca egyedülálló, több szempontból fenntartható és a nemzetközi 

turisztikai piacon is jól látható, megfelelően pozícionált gyógyhelyi desztinációvá fejlesztése.  

 

 

 

 

                                                           
1Forrás: 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a 

Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról 
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Intézkedési terv  

A fenti célok elérését a jelenlegi uniós költségvetési ciklus (2014-2020) Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázatának forrásai (GINOP 7.1.3 – 2015) teszik 

lehetővé, amelynek turizmusfejlesztési céljai, illetve prioritásai a következők szerint kerülnek 

megvalósításra:  

1. „Felszínre hozzuk az élményeket!”, azaz turisztikai attrakció- és 

szolgáltatásfejlesztés 

2. Vonzó tapolcai városkép kialakítása (a gyógyhely környezetének rendezése) 

3. Közlekedésfejlesztés, mobilitás elősegítése 

4. Innovatív turisztikai fejlesztés  

Tekintettel arra, hogy Tapolca gyógyhelyi jellege nem vízbázisú, azaz nem a termálvízre, mint 

természetes gyógytényezőre épül, hanem a felszín alatti barlangterápia a meghatározó, ezért az első 

prioritáshoz az alábbi mottót rendeljük: „Felszínre hozzuk az élményeket!”. Ennek hátterében 

turisztikai attrakció- és szolgáltatásfejlesztés húzódik. A prioritás intézkedései új, hiánypótló, 

innovatív, piac- és versenyképes attrakció- és szolgáltatásfejlesztést céloznak meg a természetes 

gyógytényező, a tapolcai kórházi gyógybarlang komplementereként. A cél a turisztikai szezont 

nyújtó, egész évben működő, célcsoport specifikus turisztikai szolgáltatások kialakítása, különös 

tekintettel a látogatóbarát feltételek létrehozására.  

A célcsoportoknak megfelelő új szolgáltatások és attrakciók úgy képesek az eddiginél jóval 

nagyobb turisztikai keresletet generálni Tapolcán, amennyiben a gyógyhely környezetén is pozitív 

változásokat idézünk elő. A második prioritás a vonzó tapolcai városkép kialakítását célozza. 

Ennek keretében térburkolást, sétány kiépítését, a turisták tájékozódását megkönnyítendő 

táblarendszerek elhelyezését, valamint zenepavilon és ivókút kialakítását tervezzük.  

A turizmusban a piaci versenyképesség tényezői közé sorolható a turisztikai kínálat, így a célterület 

(esetünkben Tapolca) megközelíthetősége, elérhetősége. A harmadik prioritás ennél fogva a 

közlekedési kapcsolatok fejlesztését, átszervezését és a mobilitást helyezi fókuszába. Az 

innováció és a környezeti szempontú fenntarthatóság ezúttal is szempont volt, ezért olyan 

turistabarát eszközbeszerzéseket valósítsunk meg Tapolcán, mint a csendes, károsanyag-

kibocsátásmentes, teljes egészében megújuló energiát használó elektromos buszt; annak, valamint 

más elektromos járművek töltésére alkalmas töltőállomások, valamint modern, fedett kerékpár- és 

poggyásztárolók kiépítését.  

A negyedik prioritás innovatív turisztikai fejlesztésre irányul. Ennek keretében nyilvános online 

idegenvezetői rendszert hozunk létre a gyógyhely területén. 
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A stratégia megvalósításával a következő gazdasági környezetet érintő eredmény-indikátorok 

realizálhatók:  

1. táblázat: Turisztikai eredmény-indikátorok 

Indikátor megnevezése Kiinduló 

érték 

Bázis 

év 

Tervezett 

célérték 

Időszak Forrás 

Vendégek száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (fő) 
36 130 2014 41 550 2025 KSH 

Vendégéjszakák száma a 

kereskedelmi szálláshelyeken 

(vendégéjszaka) 

83 331 2014 95 000 2025 KSH 

Működő kereskedelmi 

szálláshely egységek és üzleti 

célú egyéb szálláshelyek száma 

(db) 

24 2014 27 2025 Önkormányzat 

Átlagos tartózkodási idő (nap) 2,8 2014 3,2 2025 KSH 

Kapacitás-kihasználtság (szoba) 

(%) 
55,2 2014 63 2025 KSH 

Egy vendégre jutó bruttó 

szállásdíj (Ft) 
17 614 2014 20 000* 2025 KSH 

Egy vendégéjszakára jutó bruttó 

szállásdíj (Ft) 
6 217 2014 7 000* 2025 KSH 

1 szoba 1 működési napjára jutó 

szállásdíj (REVPAR) (Ft) 
6 925 2014 7 400* 2025 KSH 

A település idegenforgalmi 

adóból származó éves bevétele 

(ezer Ft) 

38 253 2014 43 500* 2025 Önkormányzat 

Éves látogatószám (térítés 

ellenében történt látogatások 

száma) 

139 278 2015 167 025 2025 
Tapolcai-

tavasbarlang 

 

Megjegyzés: Tekintettel arra, hogy a statisztikai adatok nem a teljes 2015. évre (lásd: 2015. január 

– november) elérhetőek, a kiinduló értékek a 2014-es bázisévre vonatkoznak. 

*jelenértéken számítva 

Táblázat forrása: KSH, Tapolca Város Önkormányzata, valamint a Tapolcai-tavasbarlang adatai 

alapján saját szerkesztés 
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2. Helyzetelemzés 

2.1. Kereslet-kínálat elemzése  

2.1.1. Célcsoport-elemzés 
 

A Nemzetgazdasági Minisztérium a 2014-es évet a turizmus rekordévének azonosította. A KSH 

adataiból kitűnik, hogy hazánkban 7,2 százalékkal több, összesen 9,5 millió vendég 5,4 százalékkal 

több, 24,2 millió vendégéjszakát töltött el a szálláshelyeken. A belföldi vendégek száma közel 10 

százalékkal, az általuk generált bruttó szállásdíj-bevétel pedig mintegy 15 százalékkal emelkedett; 

a külföldiektől származó szállásdíj-növekedés is csaknem elérte a 11 százalékot 2014-ben. 2014-

ben Tapolcán csak a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégforgalom 10,8%-os 

emelkedést írhatott jóvá 2013-hoz képest (2014: 36130 fő; 2013: 32588 fő; 2009: 26503 fő; adatok 

forrása: KSH). A településen regisztrált belföldi és külföldi vendégforgalom aránya követi a 

Balaton régióban realizált arányt: a belföldi turizmus dominanciája figyelhető meg a több mint 

60%-os hányaddal (forrás: Turizmus Magyarországon 2014, KSH). Az országos átlagot (lásd: 

belföldi: 49,2%, külföldi: 50,8%) azonban Tapolca, mint turisztikai desztináció meg sem közelíti 

(belföldi: 69%, külföldi: 31%) (forrás: Turizmus Magyarországon 2014, KSH – Tájékoztatási 

adatbázis). A fő küldő piacok azonosítására a településen működő kereskedelmi szálláshelyek 

képviselői szerint a legtöbb külföldi vendég Csehországból, Szlovákiából, Ausztriából, valamint 

Lengyelországból érkeznek. Következésképpen a turisztikai tervezés, fejlesztés és menedzsment 

nem hagyhatja figyelmen kívül a nemzetközi turistaérkezések jelentőségét Tapolcán. A 

következőkben Tapolca vonatkozásában vizsgáljuk a célterületre jellemző sajátosságokat.  

Közép-Dunántúl  

A Királyi Régió kedvező földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően (főváros közelsége) a belföldi 

turizmus tekintetében meghatározó a Budapestről érkező egynapos látogatók és kirándulók száma.  

2. táblázat: Közép-Dunántúl küldő területei  

Fő belföldi küldőterületek Legfontosabb turisztikai termékek 

Közép-Dunántúl 

Aktív és ökoturizmus (vízpart), kulturális 

turizmus, egészségturizmus (wellness) 
Budapest és környéke 

Nyugat-Dunántúl 

Fő külföldi küldőterületek Legfontosabb turisztikai termékek 

Németország 
Aktív és ökoturizmus (vízpart), kulturális 

turizmus, egészségturizmus (wellness) 

Hollandia 
Aktív és ökoturizmus, kulturális turizmus 

Ausztria 

Forrás: Magyar Turizmus Zrt. – Marketingterv 2014 
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A Magyar Turizmus Zrt. aktuális marketingterve (2015-2017) értelmében „a kulturális és 

egészségturisztikai célú utazások jellemzően összekapcsolódnak az aktív és ökoturizmus valamely 

formájával, melyben egyre inkább kulcsszerepet kap az élményszerzés” (60. oldal). A 2. táblázat 

adatai alapján ez a leírás tökéletesen kifejezi a Közép-Dunántúli turisztikai régiót. Az aktív 

turizmuson belül a kerékpáros turizmusnak van kiemelt szerepe, amelynek infrastruktúrája 

elmaradottnak tapasztalható a vizsgált gyógyhelyen. Ezt a későbbiekben fejtjük ki bővebben. A 

fesztiválturizmus tekintetében a régióban vannak még elmaradásai, ami fokozza a szezonalitást. 

Ennek kiküszöbölésére szükség lenne többnapos rendezvényekre.  
 
 

Tapolca – küldő országok és termékek 

Szekunder források szerint a németajkú vendégek aránya 5-6 éve egy visszaesést követően 

stagnálást mutat. A szignifikáns cseh vendégérkezés négy évvel ezelőttre tehető, amelyről 

elmondható, hogy évről évre folyamatos keresletbővülést mutat, főként a középosztálybeliek 

képviseletében, akik szervezett, csoportos utazás keretében érkeznek Tapolcára. Szállás és étkezés 

vonatkozásában elmondható róluk, hogy fizetőképes keresletet támasztanak. A lengyel és az orosz 

turisták érkezése is növekvő tendenciát mutat, akik főleg csoportosan vagy családdal érkeznek. Más 

nemzetek is megjelennek a gyógyhelyen: a spanyolok és az olaszok, akik demográfiai ismérvük, 

hogy ők főleg az Y generáció tagjai (25-30 év). A belföldi vendégek aránya 2013-ig kiemelkedő 

volt, vezető szerepük azóta is fennállt, azonban az előző évben jelentős mértékű csökkenés 

következett be a magyar vendégforgalomban. A csökkenés ellenére elmondható, hogy a magyar 

vendégek a hosszú hétvégi típusú utazásokat preferálják (nemzetközi terminológia szerint: „short 

break holidays”), amelynek értelmében legjellemzőbb tartózkodási periódusuk csütörtöktől 

vasárnapig vagy péntektől hétfőig esik. A turisztikai információs iroda legfontosabb empíriája az, 

hogy az aktív pihenés (aktív turizmus) egyre inkább előtérbe kerül. Ennek megnyilvánulási 

formája általában a kerékpárral történő érkezés. A kerékpáros turisták bár minőségileg 

elégedettek a Balatoni Bringakörúttal, hiányolják az azon kívüli kerékpárutakat, így Tapolca 

integritását is. Az elmúlt években tendenciává vált a lassú turizmus (slow tourism) hódítása, 

amelynek profiljába tökéletesen illeszkedik a kerékpáros turizmus. „A slow turizmus biztosíthatja 

azt, hogy a térségbe látogatók ne csak egynapos kirándulásokra érkezzenek, hanem lánctúraként 

felfűzve, több nap alatt fedezzék fel a régió kulturális és természeti értékeit, hagyományait, ami 

vendégéjszakaszám-növekedést eredményezhet” (Magyar Turizmus Zrt.). 

Tapolca – Vendégforgalom 

A kumulált, azaz az összes kereskedelmi és az üzleti célú egyéb szálláshelyeken regisztrált 

vendégéjszaka-számok vonatkozásában megállapítható, hogy a kereskedelmi szálláshelyek 

vendégforgalma döntő szerepet játszik. Ehhez azonban figyelembe kell venni a vizsgált település 

elsődleges turisztikai szuprastruktúráját alkotó szálláshelyeinek sajátosságait. E tekintetben 

elmondható, hogy 2014-ben 3 db kereskedelmi szálláshely 350 kiadható szobával és 573 db 

férőhellyel bírt, míg az üzleti célú egyéb szálláshelyek száma 18 db volt, amelyek szobakapacitása 

42, férőhely-kapacitása pedig 111 db volt (forrás: KSH). A növekvő vendégéjszaka-számot annak 

ellenére sikerült elérnie a településnek, hogy a KSH adatai szerint 2014-ben hárommal kevesebb 

kereskedelmi szálláshely üzemelt, mint 2013-ban, a kiadható férőhelyeinek száma 78 db-bal marad 

el. Tapolca Város Önkormányzata által nyújtott szekunder adatok szerint összesen 24 db szálláshely 

működik jelenleg a városban, amely magába foglalja a nem kereskedelmi szálláshelyeket is. 
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2. ábra: Tapolca vendégforgalmának alakulása 2008-2015 között (2015. december havi adatok nélkül) 

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés 

 

 
3. ábra: Tapolcán realizált vendégéjszakák számának alakulása a kereskedelmi szálláshelyeken, 2008-

2015. között (2015. december havi adatok nélkül) Forrás: KSH alapján saját szerkesztés 
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Szezonalitás 

A szezonalitás problematikája Tapolcát sem kerüli el. Amennyiben a kereskedelmi szálláshelyek 

vendégéjszakáinak számát vizsgáljuk e tekintetben az utóbbi négy évben, megállapítható a 2014-es 

év kiugró teljesítménye. Amennyiben csak a 2014. év adatait emeljük ki, az országos átlag szerint 

az összes vendégéjszaka 14,9%-a júliusban, 16,0%-a augusztus hónapban realizálódott. A külföldi 

vendégéjszakák száma kissé egyenletesebben oszlott el, mint a belföldi vendégéjszakáké. (Forrás: 

Turizmus Magyarországon 2014). Területi hatókörünket Tapolcára szűkítve megállapítható, hogy 

a települési vendégéjszakák 13%-a augusztusban, a 12%-ot meghaladó arányban májusban, 

júniusban és júliusban adódtak. A másik szélsőérték (legalacsonyabb) március és december 

hónapokban realizálódtak.   

 
 

4. ábra: A kereskedelmi szálláshelyeken realizált vendégéjszakák számának szezonális megoszlása havi 

bontásban, 2011-2015 között (2015. december havi adatok nélkül)  

Megjegyzés: A megjelenített számadatok 2015. január-november között, a havonta realizált vendégéjszakáit 

mutatja. Forrás: KSH alapján saját szerkesztés 

 

A vendégéjszakák időbeli ingadozása, azaz szezonális megoszlása mellett vizsgálhatók a 

kereskedelmi szálláshelyek szobakapacitás-kihasználtsági adatai. Szembetűnő, hogy a kereslet 

szempontjából frekventált hónapok júniustól szeptemberig tartanak, következésképpen Tapolca 

nyári desztinációnak mondható, annak ellenére, hogy a Tapolcai-tavasbarlang és a gyógybarlang 

nyáron kívül is látogatható. Ennek magyarázatául szolgálhat az a tény, hogy a turisztikai 

szolgáltatások döntően a nyári hónapokban érhetők el, nincsen szezonhosszabbító, heterogén 

kínálat. A gyógyhelyfejlesztés erre irányuló törekvését tehát megalapozottnak tekintjük 

mindamellett, hogy az attrakciókat és szolgáltatásokat, valamint a vizsgált desztináció célcsoportjait 

bővíteni tervezzük. 

Tapolcán a fejlesztések vonatkozásában a meglévő turisztikai termékek célcsoportjai mellett 

szükséges még szélesebb szegmenst és korcsoportot megnyerni. Az akadálymentes turizmus felé 

történő fordulással ez megvalósítható, amelynek alanyai nemcsak a mozgáskorlátozottak, hallás- 

vagy látássérültek, siketek és vakok, hanem az idős, járásukban korlátozott, bottal, kerettel járó 

vendégek, továbbá a fiatal, kisgyermekes, babakocsival közlekedő családok ugyanúgy profitálnak 

a turisztikai akadálymentesítéssel járó előnyökből.  
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5. ábra: 2014. és 2015. évi szobakapacitás-kihasználtsági adatok Tapolcán  

(2015. december havi adatok nélkül) 

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés 
 

A kereskedelmi szálláshelyi mutatók tekintetében érdemes vizsgálni az (1) egy vendégre jutó bruttó 

szállásdíjat, (2) az egy vendégéjszakára jutó bruttó szállásdíjat, (3) a REVPAR2-t, valamint (4) egy 

szoba átlagárát (lásd 5. ábra). Valamennyi fent felsorolt mutató a 2008. évben mutatkozott a 

legmagasabbnak: az egy vendégre jutó bruttó szállásdíj-bevétel 20.417 Ft; az egy vendégéjszakára 

jutó bruttó szállásdíj-bevétel 8.222 Ft; az egy szoba egy működési napjára jutó szállásdíj-bevétel 

7.342 Ft; az egy szoba átlagára 16.434 Ft volt. Habár 2013-hoz képest az elmúlt év szálláshelyi 

mutatói emelkedésnek indultak (a növekedés mértéke: 30,5%) – kiemelten az 1 szoba 1 működési 

napjára jutó szállásdíj –, azonban a 2014. év adatai még messze elmaradnak a 2008. bázishoz képest. 

Az elmúlt évben Tapolcán realizált szállásdíj-bevételek: az egy vendégre jutó bruttó szállásdíj-

bevétel 17.614 Ft; az egy vendégéjszakára jutó bruttó szállásdíj-bevétel 6.217 Ft; az egy szoba 

átlagára 12.543 Ft; az egy szoba egy működési napjára jutó szállásdíj-bevétel 6.925 Ft. Ennek 

hátterében a szálláshely-szolgáltatás piacán uralkodó erőteljes konkurenciaharc, túlkínálat és eltérő 

fogyasztói szokások (elérhető árak, közösségi vásárlás stb.) állnak. 

 

6. ábra: A tapolcai kereskedelmi szálláshelyeken realizált bevételek alakulása 2008-2014 között 

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés 

                                                           
2Egy kiadható szobára jutó bruttó szobaárbevétel (Revenue per available room /REVPAR/: a bruttó szobaárbevétel és a 

kiadható szobák számának hányadosa. (KSH) 
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Tekintve, hogy a desztináció egyik legfőbb látványossága a Tapolcai-tavasbarlang, az alábbi 

táblázat az éves látogatóforgalmát foglalja össze. Az adatokból kitűnik, hogy évről évre egy 

lineárisan növekvő látogatóforgalom jellemzi a tavasbarlangot, kivéve a barlangot érintő felújítások 

éveit (2011, 2013). Nem hagyható figyelmen kívül az, hogy az alábbi látogatóstatisztikát ábrázoló 

2. sz. táblázat nem tartalmazza azokat a csoportokat, amelyek munkahelyi vagy demográfiai 

jellemzők miatt ingyenesen látogathatják a bemutatóhelyet. 
 
 

Időszak 

(év) 

Fizetős 

látogatók (fő) 

2010 105.608 

20113 97.925 

2012 111.858 

2013 106.130 

2014 113.412 

2015 139.278 
3. táblázat: A Tapolcai-tavasbarlang éves látogatóforgalma 2010-2015 között 

Forrás: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

 

Tapolca célcsoportjai és a célcsoportok szerinti piaci szegmentáció  

 

A Tapolcán jelenleg előforduló turisztikai célcsoportok és ismérveik:  

 

Gyógyulni vágyó turisták, rehabilitációra szoruló vendégek: ők az átlagosnál hosszabb 

tartózkodási időt generálnak Tapolcán, amelynek hátterében a kúraszerűen igénybe vett 

gyógykezelések állnak. Betegségüket tekintve allergiában, illetve asztmában szenvednek, így 

tartózkodásuk során elsődleges motivációjuk a gyógybarlang és az ott rendelkezésre álló 

barlangterápia a Deák Jenő Kórházban. Előnyben részesítik a kórház közeli szálláshelyeket, azok 

közül is kiemelkedik a Hunguest Hotel Pelion szálloda, amelynek gyógyászatát, Európában 

egyedülálló módon közvetlen folyosó köti össze a barlanggal. A szálloda parkjában fúrt saját 

termálvízkút adja a medencék vizét, így a termálvíz is fontos szempont számukra. A desztinációban 

töltött szabadidejükben a csendes, nyugodt környezetet kedvelik, ami szintén elősegíti 

gyógyulásukat.  

 

Egészségtudatos fiatalok, egészségmegőrző középkorúak: feltöltődési, rekreációs és 

kikapcsolódási céllal érkeznek Tapolcára. Jellemzően hosszú hétvégét töltenek el, átlagos 2 éjszakai 

tartózkodással, gyermek nélkül érkeznek. Ők munkaerő-piaci értelemben aktív dolgozók, szellemi 

munkát végző, általában középvezető beosztásúak, akik pihenésük során a kényeztetést és a 

minőségi szolgáltatásokat részesítik előnyben. A Hunguest Hotel Pelion széleskörű wellness 

szolgáltatásait és a Tapolcán rendelkezésre álló, egészségturizmus profilhoz illeszkedő 

szolgáltatásokat veszik igénybe. A fő turisztikai terméken (egészségturizmus) kívül megjelennek a 

kulturális és a városi turizmus alanyai között. Kedvelt időtöltésük a Tapolcai-tavasbarlangban 

elérhető csónakázás és a minőségi gasztronómiai, kulináris jellegű vacsorák fogyasztása a 

gyógyhely területén található vendéglátó-egységekben. Szívesen ellátogatnak a környékbeli 

településekre is, turisztikai céllal.  

                                                           
3A 2011. évi látogatószám csökkenés oka: felújítás (természetvédelmi rekonstrukciós projekt) miatt 2011. október 3-tól 

2012. március 14-ig  a Tapolcai-tavasbarlang zárva tartott. 
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Családosok, kisgyermekkel érkező vendégek: jellemzően 30-50 év közötti felnőttek alkotják a 

célcsoportot, akik legalább két gyermekkel érkeznek Tapolcára. Fontos számukra a családbarát 

szolgáltatások igénybe vételének lehetősége, ezért előnyben részesítik a baba- és gyermekbarát 

szálláshelyeket, megkönnyítve ez által tartózkodásukat. Ilyen például a Hunguest Hotel Pelionban 

elérhető Pinocchio Club, ami térítésmentes óvoda is egyben, gyermekfelügyelettel és animációval. 

Elsődleges motivációnak számít a Tapolcai-tavasbarlang és a Tapolcai-tavasbarlang 

Látogatóközpont, valamint a Malom-tó és vízimalom.  

 

Aktív kikapcsolódást keresők: ők jellemzően vendégéjszakát nem töltenek el Tapolcán, átutazók, 

napi látogatók vagy kirándulók. Látogatásuk során elsődleges szempontjuk az aktív (például: 

kerékpáros) turisztikai infrastruktúra elérhetősége és kiépítettsége. A Tourinform Tapolca 

információs iroda munkatársainak tapasztalatai alapján az aktív pihenés (aktív turizmus) egyre 

inkább előtérbe kerül. Ennek megnyilvánulási formája általában a kerékpárral történő érkezés. A 

kerékpáros turisták bár minőségileg elégedettek a Balatoni Bringakörúttal, hiányolják az azon kívüli 

kerékpárutakat, így Tapolca integritását is. Tapolcán csak az Országos Kékkör halad át. A fentiek 

alapján úgy véljük, az aktív turizmusban bőven rejlik potenciál Tapolcán. Rossz időjárási 

körülmények esetén ők is látogatói a Tapolcai-tavasbarlangnak.  

 

Kulturális turisták: motivációjuk új kultúrák megismerése, kulturális eseményeken való részvétel 

és kulturális attrakciók meglátogatása, a kínálat központi elemét alkotó vonzerő pedig a felkeresett 

desztináció sajátos, egyedi kultúrája. Magasan iskolázottak és műveltek, alapos történelmi 

ismeretekkel rendelkeznek, élményeket és emlékeket keresnek. A tapolcai látnivalók közül a 

kulturális turisták által gyakran felkeresett objektumok: Városi múzeum, templomok, Zsinagóga, 

Marton László alkotásai és Marton Galéria, Víziszínpad a Malom-tavon (előadásokkal). 

Fesztivál(ok), szezonhosszabbító rendezvény(ek) vagy kulturális célt szolgáló standard/garantált 

programok megléte esetén fokozható a tartózkodásuk.  

 

A meglévő célcsoportok megtartása, az általuk realizált turisztikai indikátorok (vendégforgalom, 

tartózkodási idő, fajlagos költés, idegenforgalmi adó-bevétel stb.) fokozása érdekében és a piaci 

versenyben való maradáshoz elengedhetetlennek tartjuk az új turisztikai attrakciók és 

szolgáltatások bevezetését Tapolcán.  

 

Új, megdolgozandó célcsoportok Tapolca számára:  

 

Fogyatékkal élő és speciális igényű turisták: célcsoportjukat alkotják a mozgáskorlátozottak, 

hallás- vagy látássérültek, siketek és vakok; az idős, járásukban korlátozott, bottal, kerettel járó 

vendégek, továbbá a babakocsival közlekedő családok.  

 

Ökoturisták: fő motivációik a természet, illetve a természet közeli kultúrák megfigyelése és 

megóvása. Turisztikai termékek, amelyekkel rokon az általuk képviselt ökoturizmus: fenntartható 

és felelősségteljes turizmus, lassú turizmus, kulturális turizmus. Fontos számukra az oktatás és a 

jelenségek értelmezése, ezért interaktív szolgáltatásokkal megnyerhetők.  
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Tapolca célcsoportjai 

Tapolcai turisztikai termékek és szolgáltatások 

Fejlesztés előtt (meglévő) 
Fejlesztés után 

(újdonságok) 

Meglévő, 

fejlesztés 

előtti 

célcsoportok  

Gyógyulni vágyó 

turisták, 

rehabilitációra 

szoruló vendégek 

Egészségturizmus (Deák Jenő 

Kórház gyógy-barlangja, 

barlangterápia, Hunguest Hotel 

Pelion) 

Gyógyhelyi promenád, 

zenepavilon és ivókút 

Egészségtudatos 

fiatalok, 

egészségmegőrző 

középkorúak 

Egészségturizmus (Hunguest 

Hotel Pelion) 

Gyógyhelyi promenád, 

zenepavilon és ivókút, 

elektromos városnéző busz, 

online idegenvezetés 

Családosok, 

kisgyermekkel 

érkező vendégek 

Tapolcai-tavasbarlang, Malom-tó 

és vízimalom 

Négy évszakos kulturális 

rendezvény- és élménytér, 

multifunkcionális térségi 

közösségi látogatófogadó- 

kiállító központ, Tapolca 

Bolt és Café, Gyógyhelyi 

promenád, elektromos 

városnéző busz, online 

idegenvezetés, szabadtéri 

díszkivilágítás és hangjáték, 

csónakázás a Malom-tavon 

Aktív 

kikapcsolódást 

keresők 

Országos Kéktúra, 

kerékpárkölcsönző szolgáltatás 

Multifunkcionális térségi 

közösségi látogatófogadó- 

kiállító központ, Tapolca 

Bolt és Café, modern 

kerékpártárolók, online 

idegenvezetés 

Kulturális 

turisták 

Városi múzeum, templomok, 

Zsinagóga, Marton László 

alkotásai és Marton Galéria, 

Víziszínpad a Malom-tavon 

Négy évszakos kulturális 

rendezvény- és élménytér, 

multifunkcionális térségi 

közösségi látogatófogadó- 

kiállító központ, Tapolca 

Bolt és Café, zenepavilon, 

online idegenvezetés, 

szabadtéri díszkivilágítás 

Új, fejlesztést 

követő 

célcsoportok 

Fogyatékkal élő és 

speciális igényű 

turisták  

- 

Négy évszakos kulturális 

rendezvény- és élménytér, 

Gyógyhelyi promenád 

Ökoturisták  - 

Gyógyhelyi promenád, 

elektromos városnéző busz, 

elektromos töltőállomások, 

információs táblák, online 

idegenvezetés, csónakázás 

Forrás: Saját szerkesztés 
 

2.1.2. Fő attrakció, valamint a kiegészítő turisztikai termékek/szolgáltatások elemzése 
 

Tapolca, a 2015 őszéig legfiatalabb gyógyhely – tekintve, hogy 2014 októberében kapta meg a 

gyógyhelyi minősítést – neve egybeforrt a Tapolcai-tavasbarlanggal, amely a település legfőbb 

turisztikai attrakciója. Azt is mondhatni, hogy a turisták és a belföldi lakosság mentális térképén 

a tavas- és gyógybarlang elsődleges helyet foglalnak el. A város lokalitásához hozzátartozik, hogy 

Tapolca a Balaton-felvidék nyugati szélén, a Tapolcai-medence centrumában terül el. A várost 

körülölelik a Tapolcai-medence bazalthegyei. Ezért a turisztikai termékek között ezért méltó helyet 

foglal el a geoturizmus. A Tapolcai gyógybarlang természetföldrajzi adottságából fakadóan jól 
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ötvözi a fent említett geoturizmust, valamint a természetes gyógytényezője révén az 

egészségturizmust. Az attrakciók részletesebb bemutatása előtt fontos megemlíteni, hogy 

Magyarország negyedik leghosszabb barlangrendszeréről beszélünk, miután Tapolca több feltárt 

barlangja közös rendszert alkot. A tavasbarlang hivatalos honlapjáról elérhető információk szerint 

a Tapolcai-tavasbarlangot 1903-ban fedezték fel kútásás közben, amelyet 1913-ban később a 

látogatók számára is megnyitottak, így hazánkban ez volt az első villanyvilágítással ellátott, és az 

idegenforgalom céljára is használt barlang. Földrajztörténetéből kiemelkedik, hogy a 

tavasbarlangot bezáró kőzet 12 millió éve képződött. Kőzettömegét az egykori Szarmata-tengerben 

lerakódott mésziszapos üledékekből összecementálódott mészkő rétegek alkotják. A fiatal szarmata 

mészkő a 210 millió éve képződött nagy vastagságú és jelentős kiterjedésű felső-triász dolomitra 

települ. A tavasbarlang vízutánpótlása két úton történik, amely egyben magyarázatot ad a járatok 

kialakulására is. A Déli-Bakony irányából kis mélységben hideg (10 °C-os) karsztvizek érkeznek a 

Tapolcai-medence térségébe. A Bakonyban beszivárgó elnyelődő karsztvizek egy része nagy 

mélységbe is lejut, ahol a Föld belső hőjétől felmelegszik, majd a törésvonalak mentén felfelé 

áramlik. Ilyen - 30 °C-nál - melegebb termálvíz tör fel  a Kórház- és a Berger Károly-barlang 

forráskürtőiből. A hideg és a meleg karsztvizek keveredése üregeket, járatokat old ki a mészkőben. 

Százezer év alatt így jött létre a Tapolcai-tavasbarlang is, amely része a város alatti, immár 10 km 

hosszúságban feltárt barlangrendszernek. A térség későbbi kiemelkedés miatt a barlangok legfölső 

része szárazzá vált. A Tapolcai-tavasbarlangot már 1942-ben - jóval a hazai barlangok általános 

védettségének kimondása előtt - védelem alá helyezték. 1982 óta fokozottan védett; amit kiterjedése 

valamint geológiai, morfológiai és hidrológiai értékei indokolnak. A tavasbarlang a Magyar Állam 

tulajdonában, és jogszabály rendelkezése alapján a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

kezelésében áll. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által benyújtott KEOP pályázatnak 

köszönhetően a tavasbarlang természetvédelmi célú rekonstrukcióját valósították meg. 

Aktualitásként emelhető ki a 770 négyzetméteres Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont 2015. 

január 21-ei nyitása az érdeklődők előtt, tíz termével.  

A gyógyhely területi hatóköre magába foglalja a tavasbarlang környezetét is, ahogyan a tőle néhány 

száz méterre található Deák Jenő Kórház területét a mellette elterülő Hunguest Hotel Peliont és 

parkját.  Hazánkban számos barlang megtalálható, ennek ellenére a gyógybarlanggá nyilvánítottak 

már meglehetősen szűk kört alkotnak. Magyarország öt gyógybarlangja közül (Szemlő-hegyi-

barlang, Budapest; Béke-barlang, Jósvafő; Miskolc-Lillafüredi István-barlang; Abaligeti-barlang és 

Tapolca városi kórház gyógybarlangja) emelkedik ki a tapolcai. A városi kórház honlap információi 

alapján a barlangrendszer feltárására 1925-ben került sor, amelyet teljesen 1937-38-ban végeztek 

el, óvóhelyet kialakítva ezzel. A II. világháború során a barlangban tartózkodó páciensek és orvosok 

a légúti betegek állapotának jelentős javulását tapasztalták. A 15 m mélységben lévő barlang, 2000 

m2 egyenetlen alapterületű, 4000 m3 légterű, 340 m hosszúságú úton járható be. A DOTE 

Gyógyszertani Intézete már 1958-ban végzett levegővizsgálatokat, és ennek eredményeképpen 

megállapította, hogy a külszíni levegőben lévő kóros anyagok nem mutathatók ki a barlang 

légterében, és ennek tulajdonítható, hogy az itt tartózkodóknál az asztmás tünetek enyhülése, 

visszafejlődése. 1981-ben az Országos Gyógyhelyi-és Gyógyfürdőügyi Igazgatóság (OGYFI) a 

90/GYF/1981 (V/2.) számon gyógy-barlanggá nyilvánította (Forrás: 

http://www.tapolcakorhaz.hu/index.php/barlangterapia).  

A barlangok általános hatótényezői: portalanság, toxikus, izgató és egyéb allergénanyag-

mentesség; a barlangi levegő bakteriális-virális sterilitása; a hőmérsékletváltozások hiánya; 

légáramlás (szél) hiánya; a barlangi levegő magas relatív nedvességtartalma (80-100%) stb.. Ennek 
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értelmében élettani hatásai alapvető fontosságúak. A teljesség igénye nélkül felsorolt tényezők 

önmagukban gyógyító és nyugtató hatásúak allergiás, asztmás és egyéb légzőszervi 

megbetegedések esetén. A betegeket pulmonológus (tüdőgyógyász szakorvos) vizsgálja meg, 

akinek javaslatára a páciensek megkezdhetik a terápiát. A barlangterápiás (speleoterápia) kezelés 

időtartama általában 3-6 hét, amely függ a beteg állapotától, a javulás mértékétől stb.. Nemcsak 

betegek, hanem a Hunguest Hotel Pelion szállóvendégei is igénybe vehetik a barlangterápiát.  

Szekunder kutatások alapján a 2. csoportba sorolható a Tapolcai tavas-barlang, míg a 3. csoportot 

képezi a Kórház-barlang. Nem egészen öt éves múltra tekint vissza a 2010 végén feltárt két újabb 

barlangi tó a Berger Károly-barlangban. A turisztikai termékkínálatba történő integrálását 

elképzelhetőnek és újszerűnek tartjuk.  

A Hunguest Hotel Pelion****superior 2003 óta található meg Tapolca szálláshelyi kínálatában. Az 

országban egyedülálló módon kínál barlangterápiát, tekintve, hogy közvetlen átjárást biztosít a 

városi kórház gyógybarlangjához. Nemcsak szolgáltatásában (barlangterápia), természeti 

környezetben való elhelyezkedésében (4 hektáros park, gyógybarlang felett) is unikális. A 

kórházzal egyetemben, a minőségi szálláshely szerves része a gyógyhelyi területnek. Az 

egészségturizmus mindkét ága jelen van a szállodai szolgáltatási kínálatban. Egyrészről, a sokszor 

emlegetett gyógybarlang kapcsán jelenlévő és orvosi felügyeletet követelő speleoterápia, 

másrészről a szálloda parkjában fúrt saját termálvízkút biztosítja medencéinek vizét. A város 

fogadóképességéhez a Hunguest Hotels Zrt. tulajdonát képező 228 szobás ház járul hozzá a 

legnagyobb mértékben. A szálloda sport- és rekreációs turisztikai elemeket is kínál, továbbá 

komplex módon járul hozzá a többgenerációs célcsoportjainak élménybiztosításához 

(családterápia). A szálloda egészségturisztikai profilú munkaerőt is foglalkoztat: tüdőgyógyász, 

reumatológus, wellness menedzser stb. A szálloda a minőségi szolgáltatási egységeit – többek 

között a wellness részleget – Európai Uniós támogatásból valósította meg a tulajdonos szállodalánc. 

A szálloda gyógyászati szolgáltatásai között megtalálható a termálmedence, amelynek javallatai 

reumatikus és mozgásszervi megbetegedések, krónikus gyulladásos gerincoszlop és ízületi 

megbetegedések, törések, baleseti serülések, mozgásszervi műtétek utáni állapot. Kínált 

gyógykezelések: szakorvosi vizsgálat (pulmonológiai, reumatológiai), ill. kontrollvizsgálat, 

négyrekeszes galvánfürdő, elektromos kádfürdő, gyógyiszappakolás, ultrahangkezelés, 

interferencia, diadynamic, iontophoresis, inhaláció, hydroxeur (pezsgőfürdő), gyógymasszázs, 

valamint gyógytornaterem terasszal (egyéni és csoportos gyógytorna). A vizsgálatok közül 

kiemelkednek az allergológiai, légzésfunkció, farmakodinámiás vizsgálatok. Fitnesz- és wellness 

programok mellett különböző masszázstípusok érhetők el, s a garra rufa kezelés, más néven 

halterápia. Hivatásturisztikai célt szolgál a szálloda 600 m2 alapterületű, 4 részre szekcionálható 

konferenciaterme, amely a szálloda webes információi szerint Közép-Dunántúl legnagyobb és 

legjobban felszerelt rendezvény és konferencia központja. 

Következésképpen Tapolca egészségturizmusának meghatározói a gyógy- és tavasbarlang, 

valamint a Hunguest Hotel Pelion. Kiegészítő termékként jelen van a kulturális turizmus, valamint 

az ahhoz kapcsolódó látnivalók sora is. E tekintetben meg kell említeni a Wass Albert Könyvtár és 

Múzeum szervezeti keretében működő Tapolcai Muzeális Gyűjteményt, a Marton Galériát, amely 

a település szülöttjének állít emléket (Marton László), az ő köztéri alkotásai jelentősek Tapolca 

életében (is). Említésre méltó a hazánkban szinte egyedüliként megtalálható "Első Magyar 

Látványtár", valamint a Borászati Múzeum. 
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2.1.3. Egészségügyi háttér infrastruktúra bemutatása  
 

Tapolca Város Önkormányzata a gyógyhelyfejlesztést a Deák Jenő Kórházzal, mint konzorciumi 

partnerrel kívánja megvalósítani. Az alábbiakban a kórház bemutatását tesszük meg. A kórház 

történetében mérföldkőnek számít az 1867-es év, amikor is felmerült a kórház szükségességének 

kérdése városvezetési körökben. A megvalósításra és annak előzményére is várni kellett 1900-ig, 

amikor Zala vármegye főispánja Tapolcára járásorvosnak nevezte ki a névadó Dr. Deák Jenő 

badacsonyi körorvost, aki a közegészségügy irányításáért felelt. Végül 1914-ben valósulhatott meg 

a kórház. Az I. világháború a kórházon is nyomait hagyta, már az ünnepélyes átadáskor sebesült 

katonákat ápoltak. 1918-tól a polgári betegek rendelkezésére bocsátották a kórházat. Hathatósan 

reagálva a kor népbetegségére, a tüdőbajra, 1927-ben tüdőbeteg-pavilont alakítottak ki. Időben 

nagyot lépve fontos megemlíteni az 1970-es években megindult légzőszervi betegségben szenvedők 

rendszeres kezelését. 1975-ben jelentős lépés volt a speleoterápiában, hogy a barlangba való 

lejutáshoz szükséges lift beszerelése megvalósult. A kórház járóbeteg szakellátása a 

következőképpen alakul: (1) Fekvőbeteg ellátáshoz kapcsolódó járóbeteg ellátás: tüdőgyógyászati 

rehabilitációs szakrendelés, fizio-, és mozgásterápia, nappali belgyógyászat, nappali 

tüdőrehabilitáció; (2) rendelőintézeti önálló járóbeteg szakrendelések (összesen 29); (3) 

rendelőintézeti önálló járóbeteg gondozók. Krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitásai: krónikus 

belgyógyászat – 40 db-os ágyszám, tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció (71 db ágy), ápolás, 

szakápolás (30 db ágy).  

Az utóbbi években a kórház küldetésének a folyamatos fejlesztés, ezekről a különböző támogatásra 

érdemesnek ítélt pályázatok adják jelét (pl. funkcióváltás, diagnosztikai és terápiás lehetőségek 

bővülése kardiológiai-pulmonológiai fitness vizsgálóval és kezelő-edzőteremmel, gyógytorna 

géppark és ergoterápiás eszköztár bővülése stb.). A sikeres pályázás eredményeihez tartozik a 

barlangterápiás osztály új épülete is. A település egészségügyi intézményeihez tartoznak még az 

orvosi ügyelet, a laboratórium, a háziorvosi és gyermekorvosi rendelők, valamint négy 

gyógyszertár.  

Fontos momentumként emelkedik ki a kórház jelenlegi, 2,3 milliárd forint értékű beruházása. A 

2015 őszre elkészülő fejlesztés eredményeképpen kialakításra kerül a kórház területén egy 

mentőállomás. A Kormány portálja szerint „az egészségügyi pénztár finanszírozni fogja, hogy a 

jövőben minden hétköznap lehessen a tapolcai kórházban egynapos sebészeti ellátást nyújtani, 

ehhez a megfelelő műtő és egy tíz aktív ággyal rendelkező sebészeti osztály szolgáltatja majd a 

hátteret.” A beruházás nemcsak a lakosság életminőségének javulásához járul hozzá, hanem a 

komplex gyógyturisztikai kínálat (gyógybarlangi terápia + járóbetegellátás) külföldról érkező 

páciensek ellátását is szolgálja. További megvalósuló fejlesztések: 51 ágyas tüdőgyógyászati 

pavilon, új szakrendelőkkel, tornateremmel; ápolási osztály egy részének korszerűsítése; új 

sebészeti műtő, ahol az egynapos sebészet keretében az általános sebészeti, traumatológiai és 

nőgyógyászati esetek mellett egyszerűbb szemészeti, urológiai és ortopédiai esetek ellátására is 

lehetőség lesz. 

Pannon Reprodukciós Intézet: 2000-ben magántőke befektetéséből alapították meg a speciális 

intézetet. 2004. októberétől a Kaáli Intézet társintézeteként működik. Az in vitro fertilizációhoz 

(IVF) kapcsolódó turizmusban is rejlik potenciál. 
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Hunguest Hotel Pelion****: Tapolca egészségügyi szolgáltatási kínálatához hozzájárul a szálloda 

saját gyógyászati részlege. A kínált szolgáltatások: pulmonológia, barlangkúra (országosan 

egyedülálló gyógybarlang – közvetlenül a szállodából elérhető), reumatológia, kardiológia, saját 

termálvízkút. A szálloda honlapján közölt információk alapján a termálvíz a hotel területén lévő 

kútból, 224 méter mélységből tör fel, és két beltéri medencét lát el. A víz kálciumot, magnéziumot, 

hidrogénkarbonátot, szulfátot, ásványi anyagokat tartalmaz. A termálvíz ásványi anyag tartalma 

különösen magas: 1128 mg / liter. 

Javallatok: 

- Reumatikus és mozgásszervi megbetegedések degeneratív formái (pl.: artrózis, spondilartrózis, 

diszkopátia) 

- Krónikus gyulladásos gerincoszlop és ízületi megbetegedések (pl.: PCP, Bechterew 

megbetegedés) 

- Kötőszöveti reumák (izom- és ízületi szalagok megbetegedései) 

- Szekunder ízületi megbetegedések, az anyagcserezavaroknál fellépő ízületi fájdalmak (pl.: 

köszvény) 

- Törések, baleseti serülések, mozgásszervi műtétek utáni állapot, különösen végtagtörések 

kezelése, rehabilitációja 

- Krónikus, periférikus, az idegrendszerrel összefüggő, mindenekelőtt mechanikai okokra 

visszavezethető panaszok (pl.: isialgia, polyneuropatia, parezis) 

- Ízületi, porckorong operációk elő- és utókezelése (pl.: gerincsérv utókezelése). 

A szállodában elérhető gyógykezelések: szakorvosi vizsgálat (pulmonológiai, reumatológiai), ill. 

kontrollvizsgálat; négyrekeszes galvánfürdő;  elektromos kádfürdő; gyógyiszappakolás; 

ultrahangkezelés; interferencia; diadynamic; iontophoresis; inhaláció; hydroxeur (pezsgőfürdő); 

gyógymasszázs; gyógytornaterem terasszal (egyéni és csoportos gyógytorna). 
 

2.1.4. A gyógyhely minősítés során vizsgált környezeti feltételek állapota 
 

A gyógyhely megnevezés, a gyógyhelyi minősítés iránti kérelem benyújtásához a településnek 

számos kritériumnak kellett megfelelnie és kötelezettségnek eleget tennie. A minősítésért és 

bejegyzésért az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Országos 

Tisztifőorvosi Hivatala (OTH) felel. A „74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes 

gyógytényezőkről” értelmében valamely település egésze vagy meghatározott része akkor 

nyilvánítható gyógyhelynek, ha: 

a) elismert természetes gyógytényező (gyógyvíz, éghajlat stb.) megléte (Tapolcán a Városi Kórház 

gyógybarlangja, magas kalcium- és magnéziumtartalommal, valamint az ott nyújtott speleoterápia), 

b) gyógyintézményi feltételek (gyógyfürdő, gyógyszálló) adottak (tapolcai relevancia: 

gyógybarlang/barlangterápiás intézet, Deák Jenő Kórház). A gyógybarlangot főként a Deák Jenő 

Kórház és a Hunguest Hotel Pelion használja, amely a gyógybarlang felett helyezkedik el. A 

Hunguest Hotel Pelion bár nem minősül gyógyszállodának, fontos kiemelni a szálloda területén 

található termálvíz-forrást, amely két medencét lát el, továbbá a gyógyászati szolgáltatásokat.   

c) a gyógyítás zavartalanságát és a betegek nyugalmát biztosító környezeti feltételek (kiemelten 

védett területre előírt levegőtisztaság, fokozottan védett területnek megfelelő zajszint, rendezett 

zöldterületek stb.) adottak (Köztársaság tér, Malom-tó környéke), 
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d) a pihenés infrastruktúrájának (közművek, közlekedés, hírközlés, kommunális szolgáltatások, 

ellátó, szolgáltató intézmények stb.) kiépítettsége biztosított. (Tapolcán a gyógyhely területe teljes 

egészében közművesített. A víz-, gáz-, villany- és csatornavezeték, valamint a csapadékvíz-

elvezetés rendszere az egész területen kiépített. A vezetékes és a vezeték nélküli telefon- és 

internethálózat, valamint a kábeltelevízió szolgáltatásai egyaránt elérhetőek) (forrás: ÁNTSZ OTH 

Határozata) 

A kérelemhez Tapolca Önkormányzatának csatolnia kellett többek között: a gyógyhely jellegének 

megfelelő sajátos természeti és idegenforgalmi értékeit felsoroló dokumentumot; a gyógyhely 

infrastruktúrájának bemutatását; orvosi szakvéleményeket a település természetes 

gyógytényezőinek gyógyászati alkalmazási lehetőségeiről, betegségek szerinti javallatairól, 

ellenjavallatairól; az Országos Meteorológiai Szolgálat szakvéleményét Tapolca éghajlati 

adottságairól a gyógyászati tevékenység szempontjából; továbbá a területileg illetékes 

környezetvédelmi felügyelőség szakvéleményét a gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos 

környezeti feltételekről. 

Az ÁNTSZ országos törzskönyvi nyilvántartása4 szerint Tapolca KEF-22081-7/2014 minősítési 

engedélyszám alapján hazánk települési rangsorában a 18. gyógyhely, a településrészek szerinti 

nyilvántartása alapján pedig a 19. gyógyhely (az eltérés Sárvár Arborétum és Sárvár Gyógyvarázs 

miatt van).  

2.1.5. Versenytárs analízis, kiemelve az egyedi jellemzőket 
 

Tapolcának az azonos vagy hasonló termékstruktúrával rendelkező desztinációk versenytársai 

lehetnek. A következőkben megvizsgáljuk regionális viszonylatban, turisztikai termékspecifikusan, 

valamint külföldi kitekintést is teszünk a konkurenciaanalízis vonatkozásában. 

Regionális versenytársak – Balaton turisztikai régió vonatkozásában  

Az alábbiakban a Nyugat-Balaton Térségmarketing Kht-hez tartozó településeket hasonlítjuk össze 

turisztikai termék szerint. A Nyugat-Balatoni Térségmarketing Közhasznú Társaságot 2000-ben 

alapította 7 önkormányzat és 10 környékbeli vállalkozás (Forrás: west-balaton.hu). 

4. táblázat: Regionális versenytársak az egyes turisztikai termékek szerint 

Települések 

Turisztikai termék 

Balaton, 

vízpart 

Egészség-

turisztikai 

kínálat 

Kulturális 

turizmus 

Ökoturizmus, 

alternatív 

turizmus 

Épített 

örökség 

Keszthely  XXX X XXX  XXX 

Hévíz  XXX XX  XX 

Alsópáhok  XX    

Balatongyörök XXX  X XX  

Cserszegtomaj X X X X  

Gyenesdiás XXX  XX XX  

Kehidakustány    XX  

Kis-Balaton települései XX   XXX X 

Marcali  XX    

Rezi   X XX XX 

                                                           
4 Forrás: https://www.antsz.hu/data/cms65794/gyogyhelyek_nyilvantartas_2015__marcius_17.pdf 
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Sármellék    X  

Sümeg   XX  XX 

Szigliget XXX  XX XX XX 

Tapolca  XX X  X 

Várvölgy    XXX  

Vonyarcvashegy XXX  X X  

Zalacsány XX  X X  

Zalakaros  XXX XX   

Zalaszántó    XXX X 

Zalaszentgrót  XX  X  

Balatonederics XXX   X  

Forrás: Keszthely város és térsége turisztikai marketingterve 2005-2007 közötti időszakra, 35. oldal 

Turisztikai termékspecifikus(egészségturizmus) versenytársak  

Az egészségturisztikai sajátosságokat vizsgálva, a természetes gyógytényezők alapján 

kijelenthetjük, hogy Tapolca versenytársaiként emelhetők ki hazánkban azok a települések, ahol 

megtalálhatók gyógybarlangok (4 db), valamint a gyógyhelyi minősítésű desztinációk (Tapolcán 

kívül, 2015 őszén 18 db). Utóbbi szemléltetésére az alábbi térképet alkalmazzuk. A légzőszervi 

megbetegedésekben szenvedő pácienseknek nyújtott barlangterápiás kezelés kapcsán a klimatikus 

gyógyhelyek is konkurenciának számítanak. A klimatikus gyógyhelyek: Mátra (azon belül is a 

Mátrai Gyógyintézet és kapcsolódó Klímaterápiás Hotel; „Gyógyító Régiók" projekt), Bükk 

(Lillafüred), Soproni-hegység (Sopron-Lövérek), Kőszegi-hegység, Dunazug-hegység. 

Külföldi versenytársak 

A gyógy-barlangból, mint természetes gyógy-tényezőből kiindulva meg kell vizsgálni a 

szomszédos országok hasonló kínálatát. Tekintve, hogy a helyzetelemzésben ismertetett külföldi 

vendégforgalom is jelen van, sőt növekvő tendenciát mutat, a gyógyhelyfejlesztés fenntartható és 

értékteremtő fejlesztésével Tapolca versenytársa (lehet) Bad Gastein osztrák településnek. A 

Gasteini gyógy-barlang világhírű, és adottságai alapján nemcsak a légzőszervi megbetegedésekben 

szenvedőknek kínál gyógyulási-pihenési célú szolgáltatásokat. A dél-tiroli Klimastollen Prettau 

Olaszországban szintén barlangterápiás szolgáltatást nyújt. Szlovákiában Stószfürdőt (Kúpele Štós) 

kell említeni, amely főként légúti betegségek kezelésére specializálódott. A klimatikus 

gyógykezelés hatását Stószfürdőn egyedi gyógymód – barlangterápia (speleoterápia) fokozza a 

közeli Jászói-barlangban (Jasovská jaskyňa). Másik kiemelkedő célterület Szlovákiában 

Újtátrafüred gyógyfürdő (Kúpele Nový Smokovec), amelyet klímafürdőnek is neveznek. A fürdő a 

légzőrendszer tuberkolózismentes betegségeire, az anyagcsere- és a neurotikus betegségekre 

szakosodott. 

 

A gyógyhely fejlesztésének integrációja településfejlesztési eszközökbe 

 

A „Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2019” nevű aktuális 

tervdokumentumban a turizmus fejlesztése prioritást élvez. A célok között szerepel Tapolca 

heterogén, vonzó és változatos kínálatának kiépítése, a Balatoni Bringakörúthoz történő 

bekapcsolódás. A programba betervezett fejlesztések és beruházások az alábbiak: a megkezdett 

strandberuházás folytatása, fedett vagy fedhető tanuszoda létesítésével; strand közeli kemping 

létesítése; helyi rendezvények továbbfejlesztése, bővítése; városi rendezvénytér kialakítása város-

rehabilitációs program keretében, támogatások bevonásával; hadi-kulturális élmény- és kalandpark 
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kialakítása a volt északi laktanya területén (saját megjegyzés: újfajta niche termék (réstermék) 

létrehozását ösztönözné, amely nem más, mint a military turizmus); a repülőtér sportcélú, 

sportturizmus keretében történő hasznosításának előmozdítása, segítése; helyi élelmiszeripari 

termékek értékesítésének ösztönzése, piacra vitelhez való hozzájárulás; bor és a szőlő-alapanyagú 

termékek helybeni fogyasztása és piacra vitele; Tapolca múltját bemutató helytörténeti gyűjtemény 

kialakítása. Az önkormányzat turizmus iránti elkötelezettségéről vall az a kiemelkedő tény, hogy 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 őszén, az önkormányzatiság alatt első 

alkalommal, a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával állandó bizottságot hozott létre: 

Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság névvel, amely szervezet rendszeresen havonta ülésezik. 

A fenti tervekből kitűnik, hogy Tapolca gyógyhely fejlesztése jelentős potenciált hordoz magában, 

amely a turizmus, mint láthatatlan export növelésére és fejlesztésére irányul. A fent nem említettek 

mellett a kis- és középvállalkozások fejlesztései is megvalósulhatnak. Nem hanyagolható el a Deák 

Jenő kórház közelmúltban megvalósult fejlesztése, amelynek eredményeképpen megépült a 

mentőállomás, kialakításra került a teljes profilú egynapos sebészeti ellátás.   

 

2.2. A gyógyhelyen belüli turisztikai kapcsolatrendszer elemzése 
 

TDM szervezet 

Tapolcán nem működik helyi TDM szervezet, azonban a település turisztikai 

intézményrendszerében jelen van. A Balaton és a Bakony térszervező erejének eredményeképpen 

2011-ben létrehozták a veszprémi székhelyű Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságot. A szervezet hivatalosan, a Nemzetgazdasági Minisztérium által 

regisztrált TDM szervezet, az országban a 36. (lásd: TDM-REG /036/2011). A térségi szintű 

turisztikai hálózat alapító tagjai: Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., Sümeg és 

Térsége Turisztikai Nonprofit Kft., Zirc Városi Önkormányzat, Nemesvámos Község 

Önkormányzata, Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület, Szindbád Kulturális és Szolgáltató 

Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., Dél-Bakony Kulturális, Turisztikai és Környezetvédelmi 

Egyesület, Somló Hegy Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet, Bakonyerdő Erdészeti és 

Faipari Zrt., Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, HM VERGA VESZPRÉMI 

Erdőgazdaság Zrt. A 12 alapító taggal létrejött TDM szervezet célja a turizmus fellendítése és a 

turizmus térségi irányításának megszervezése, koordinációja. A térség által lefedett földrajzi terület 

Várpalotától Sümegig húzódik, magában foglalva a Balaton keleti és a Bakony déli részét. Tapolca 

Város Önkormányzata a szervezet alapítását követő évben, 2012-ben jelezte csatlakozási szándékát 

a TDM szervezethez.  

A Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. 62.519.453 forint összegű vissza nem 

térítendő támogatást nyert el a KDOP „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment 

szervezetek létrehozása és fejlesztése” elnevezésű pályázata keretében a „Bakony és Balaton 

Térségi TDM szervezet létrehozása” című projekt megvalósítására. A projekt összköltsége 77,1 

millió forint, időtartama két év. 

A hatékony térségi együttműködés jele a turisztikai kártyarendszer, a Bakony & Balaton kártya, 

amely már egy vendégéjszaka eltöltése esetén ingyenesen jár a térségben tartózkodó vendégeknek. 

Tapolcai vonatkozásban a kártya kibocsátóhelye a Hotel Gabriella***. A Tapolcai-tavasbarlangban 
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is érvényesíthető a kártya nyújtotta kedvezmény. A kerékpáros turizmus domináns jelenlétére 

építve, a TDM szervezet térségi kerékpárkölcsönző hálózatát is megszervezte. Ehhez 11 település 

15 kölcsönzési ponttal csatlakozott, Tapolcán a belvárosban, frekventált helyen található 

Tourinform irodában van erre lehetőség. Az egységes arculatú térség közös kiadványaiban 

találhatjuk meg a Tapolcára vonatkozó turisztikai információkat.  

2.3 SWOT analízis  
 

5. táblázat: Tapolca turisztikai SWOT analízise 

Forrás: szekunder kutatás és terepi megfigyelése alapján saját szerkesztés 

 

3. Jövőkép meghatározása  

 

A stratégia megvalósítását követő célállapot leírása: 

A turizmus a gyógyhelyi minősítést (2014. október) követően is meghatározó iparág Tapolca, 

mint turisztikai célterület életében. A gazdasági szerepen túl Tapolca természeti, társadalmi-

kulturális életét is kedvezően befolyásolja: a természeti és épített értékek (együttesen: fizikai 

környezet) hasznosítással egybekötött megőrzésében – az itt élő emberek életfeltételeinek 

javításában, életüknek tartalmasabbá és minőségivé tételében. 

Erősségek 
 Egyedülálló természetföldrajzi és geoturisztikai 

adottságok  

 Természetes vonzerőre alapozott turizmus (Tapolcai-

tavasbarlang, Malom-tó, gyógybarlang)  

 A Tapolcai-tavasbarlang az ország egyetlen barlangja, 

amelyet csónakkal járhatnak be a látogatók 

 Gyógyhelyi minősítés 

 Színvonalas egészségügyi intézmény (Deák Jenő 

Kórház medical turizmus alapja), rendelkezésre állása 

 Megfelelő megközelítési lehetőségek (3 vasútvonal, 7 

közút), közlekedési csomópont jelleg  

 Egyedi miliő, hangulat 

 TDM szervezeti tagság a Bakony-Balaton térségi 

szintű szervezetben   

Gyengeségek 
 Gyógyhely környezetének elhanyagolt állapota 

 Malom-tó szigeteléséből fakadó algásodás 

 Tulajdonviszonyok sokszínűsége, gyógyhelyi 

területeken lévő magántulajdon  

 Erős szezonalitás 

 Egységes marketing hiánya 

 Turisztikai táblarendszerek hiánya 

 Idegenforgalmi csomópontok egységességének, 

integritásának hiánya 

 Másodlagos turisztikai szuprastruktúrájának erősen 

korlátozott rendelkezésre állása (kereskedelmi 

egységek korai zárása, turistaköltés visszaszorítása)  

 Összefogás, partnerség hiánya 

Lehetőségek 
 Meglévő turisztikai attrakciók látogatóbarát 

fejlesztése, újak bekapcsolása 

 Piaci rések megtalálása 

 Sportinfrastruktúra kiépítésével diverzifikált kínálat  

 Kulturális turizmus fellendítését elősegítő háttér 

infrastruktúra kiépítése (szabadtéri színpad) 

 Többfunkciós terek kialakítása 

 Magán- és EU-s források bevonása 

 TDM szervezet pályázat az aktuális 

programidőszakban 

 Turisztikai trendek figyelemmel kísérése 

 Új célcsoportok és küldőpiacok megszerzése 

 Veszprémi Pannon Egyetem turisztikai képzése 

Veszélyek 
 Fokozódó versenyhelyzet az ország gyógyhelyei 

között  

 Termék- és szolgáltatási kínálat nem követi a 

keresleti trendeket 

 Romló versenyképesség 

 Fejlesztések elmaradása 

 Befektetési kedv csökkenése 
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Vízió: Tapolca kiemelkedő lokalizációs előnyeire (természeti környezet: Balaton-felvidék, a 

Balaton kiemelt üdülőkörzethez csatlakozott 179 település egyike5) és erőforrásaira (köztük 

turisztikai és egészségturisztikai ~) építve hazánkban és a nemzetközi színtérben is 

versenyképes, a természetes gyógytényezőre épülő gyógyturizmus és az orvosi (medical) 

turisztikai célpont lesz.  

Tapolca turizmusát a természetes gyógy-tényezőkön alapuló komplex turisztikai termékek 

változatossága (egészségturizmus, egészségügyi, más néven medical turizmus; kulturális turizmus), 

a magas szolgáltatási színvonal, valamint élénk belföldi és fellendülő nemzetközi kereslet jellemzi. 

A település turisztikai intézményrendszerének kiemelkedő szereplői és Bakony-Balaton térségi 

szintű TDM szervezet szorosan együttműködik, kihasználva a kooperáció előnyeit és pozitív 

hozadékait. A TDM szervezet hozzájárul Tapolca újonnan kialakított arculatának és a Tapolca-

brand (márka) népszerűsítéséhez. Ez hozzásegíti Tapolca, mint a Bakony-Balaton térség egyedi 

desztinációjának sikeréhez.  

 

Az egészségturizmus, mint Tapolca legfőbb turisztikai terméke továbbra is súlypontként 

definiálódik. A település egyedisége abban keresendő, hogy a légzésszervi betegségekben és egyéb 

allergiában szenvedők fellegvára lesz. A környezetbarát és fenntartható fejlesztéseknek 

köszönhetően Tapolca továbbra is fenntartja azon éghajlati sajátosságát, amelyet a gyógyhely 

minősítés kapcsán az Országos Meteorológiai Szolgálat tett, amely szerint: „a térség éghajlata 

kímélő klíma, mely a stressz okozó tényezőktől mentes, az emberi szervezet számára ideális 

környezetet jelent a regenerációra.” A húzótermék mellett új termékek is előtérbe kerülnek a 

szabadidős turizmuson belül. Ilyenek a kulturális turizmus, valamint a legendaturizmus.  

A célcsoport tekintetében megjelenik a többgenerációs szolgáltatási kínálat, amely a turisztikai 

infrastruktúra fejlesztésében érhető tetten. A gyermekkel érkező vendégek számára is kibővült 

kulturális és aktív kikapcsolódást szolgáló szolgáltatások érhetők el a településen, amelyek 

idegenforgalmi szezontól függetlenül megfelelő kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak mind a 

gyermekek, mind a felnőtt családtagok számára. 

Nemcsak Tapolca, mint településkép lesz vonzóbb, hanem a turisták mentális térképére is 

hangsúlyosabban jelenik meg. Az élményközpontú szolgáltatások fejlesztésével megnő Tapolca 

imázsa is, ahogyan a mérhető indikátorok nagysága is.  

Az e-turisztikai trendeket követve, a desztinációról szóló információk online is széleskörűen 

elérhetőek, korszerű vendégtájékoztatás valósul meg a településen a különböző attrakciók 

vonatkozásában.   

Tapolca a stratégia megvalósítását követően 2025-ben az ország egyik kiemelkedő gyógyhelyeként, 

mind belföldi, mind a külföldi turisták és gyógyulni vágyók kedvelt színhelyeként szerepel, amely 

évről évre több vendéget vonz a településre és szolgáltatási kínálatával megelégedett és visszatérő 

vendégkört épített ki magának.  

                                                           
5 Forrás: 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a 

Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról 
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A desztináció fejlesztésének köszönhetően a turisztikai szolgáltatások kínálata és minősége tovább 

erősödik, így az átlagos turistaköltés emelkedésével a turisztikai szektor jövedelmezősége is javul, 

és a helyi lakosok, illetve a kis- és középvállalkozások számára hosszú távú foglalkoztatottságot és 

biztos megélhetést biztosít, ugyanakkor a természeti és az épített környezet is fenntartható módon 

újult meg.  

 

4. Célok, fejlesztési irányok meghatározása, prioritások kijelölése  

Kiemelt stratégiai cél: Tapolca egyedülálló, több szempontból fenntartható és a nemzetközi 

turisztikai piacon is jól látható, megfelelően pozícionált gyógyhelyi desztinációvá fejlesztése.  

Részcélok a gyógyhelyi alapokra helyezve:  

 Tapolca, mint egységes megjelenésű, komplex turisztikai termék kiépítése, a „hely 

szellemének” hangsúlyos megjelenítése  

 Tapolca gyógyhely ismertségének növelése, minél több belföldi és külföldi turista 

mentális térképére való felkerülése 

 Turisztikai kereslet erősítése Tapolcán  

 Turisztikai szezon hosszabbítása 

 Hozzájárulás a Nemzetgazdasági Minisztérium 2024-ig elérni kívánt releváns szakmai 

célkitűzéseihez, úgy, mint „a legfontosabb nemzeti turisztikai termék sikeres fejlesztése”, a 

„belföldi és nemzetközi turisztikai alapmutatók javítása”, a „Balaton legyen elismert 

európai üdülő desztináció” 

 

A kiemelt stratégiai cél eléréséhez a fejlesztéseket a jelen programozási periódusra rendelkezésre 

álló vagy lehívható források függvényében kell megtervezni. A városvezetés és a helyi turizmusban 

érdekelt szereplők fejlesztési igényeinek kielégítésére a 2014-2020 közötti támogatási időszakra 

vonatkozó operatív programok rendszerét, valamint saját források bevonásának lehetőségét 

szükséges figyelembe venni. A turizmushoz közvetlenül kapcsolódóan a Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs Operatív Program (GINOP) prioritásait fontos kiemelni: GINOP 1. prioritás (Kis- és 

középvállalkozások versenyképességének javítása) / TDM szervezetek fejlesztése – GINOP 1.3.4; 

GINOP 7. prioritás (Turizmus) / Tartós állami tulajdonú kulturális örökségek turisztikai 

hasznosítása – GINOP 7.1.1; Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése – GINOP 

7.2.1; Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése – GINOP 7.3.1; Nemzeti parkok komplex 

turisztikai fejlesztése GINOP-7.4.1. 

A versenyképesség és a fenntarthatóság nem választhatók el egymástól. A 2013 februárjában 

publikált Európai turisztikai indikátorrendszer is megerősíti, hogy „a turisztikai ágazat 

versenyképessége nagymértékben kötődik annak fenntarthatóságához, mivel a turisztikai célpontok 

minősége erősen függ természeti és kulturális környezetüktől, valamint helyi közösségbe való 

beágyazottságuktól.” 6  A hosszú távú versenyképesség alapja a fenntarthatóság, amely csakis 

tudatos fejlesztési eszközökkel és módszerekkel érhető el, ami feltételezi a turizmus hatékony 

működési rendszerét. A településen megtalálhatók azok az adottságok és erőforrások, amelyek a 

                                                           
6 Forrás: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-

tourism/indicators/documents_indicators/eu_toolkit_indicators_hu.pdf 
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közeljövőben jelentős fejlesztési potenciált jelentenek. A város jelenlegi értékeinek megőrzése 

mellett a mai kor igényeit is kielégítő turisztikai desztinációvá alakítása fontos cél. 

Tapolca, mint gyógyhelyi desztináció egyedisége és versenyképessége tovább fokozható. Jelenleg 

azonban a település turisztikai tengelye három különböző helyszínt jelent, amely területeket 

szükségszerű összekapcsolni és tematikus egységbe rendezni. A komplexitást tehát nemcsak a 

szolgáltatási kínálat vonatkozásában, hanem földrajzi értelemben is kell értelmezni. A meglévő 

turisztikai attrakciókat új funkciókkal, látványelemekkel feltöltve elérhető, hogy a Tapolcára 

látogató vendégek tartalmas élményekben részesüljenek.  

A visszatérő vendégek arányának növekedése érdekében is fontos a kulturális programok és 

események biztosítása, amelynek infrastruktúrája fejlesztésre szorul.  

A hosszú távú célok elérése érdekében ebben az időszakban további fontos teendő a turizmus 

hatékony működési rendszerének további fejlesztése. Habár Tapolcán nincs helyi TDM szervezet, 

a térségi szinten működő szervezettel (Bakony és Balaton Térsége Nonprofit Kft.) szoros 

partnerségben és szakmaiságban szükséges tovább dolgozni.  

5. Intézkedési terv  

Jelen gyógyhelyfejlesztési stratégia egy négy elemből álló pillérszerkezetre épül, amely az alábbi 

fejlesztési projektelemeket tartalmazza. A prioritások kijelölése során fontos szempont volt, hogy 

Tapolcának, mint gyógyhelynek egyedi profilt és arculatot alakítsunk ki azáltal, hogy új, egyedi és 

innovatív szolgáltatásokat és attrakciókat hozunk létre, amelyek komplexen magába foglalják 

Tapolca turisztikai termékkínálatát, kiegészítve ez által az elsődleges termékét, a gyógy-turizmust.  

Tekintettel arra, hogy Tapolca gyógyhelyi jellege nem vízbázisú, azaz nem a termálvízre, mint 

természetes gyógy-tényezőre épül, hanem a felszín alatti barlangterápia a meghatározó, ezért az 

első prioritáshoz az alábbi mottót rendeljük: „Felszínre hozzuk az élményeket!”. Ennek 

hátterében turisztikai attrakció- és szolgáltatásfejlesztés húzódik. A prioritás intézkedései új, 

hiánypótló, innovatív, piac- és versenyképes attrakció- és szolgáltatásfejlesztést céloznak meg a 

természetes gyógy-tényező, a tapolcai kórházi gyógybarlang komplementereként. A cél a turisztikai 

szezont nyújtó, egész évben működő, célcsoport specifikus turisztikai szolgáltatások kialakítása, 

különös tekintettel a látogatóbarát feltételek létrehozására.  

A célcsoportoknak megfelelő új szolgáltatások és attrakciók úgy képesek az eddiginél jóval 

nagyobb turisztikai keresletet generálni Tapolcán, amennyiben a gyógyhely környezetén is pozitív 

változásokat idézünk elő. A második prioritás a vonzó tapolcai városkép kialakítását célozza. 

Ennek keretében térburkolást, sétány kiépítését, a turisták tájékozódását megkönnyítendő 

táblarendszerek elhelyezését, valamint zenepavilon és ivókút kialakítását tervezzük.  

A turizmusban a piaci versenyképesség tényezői közé sorolható a turisztikai kínálat, így a célterület 

(esetünkben Tapolca) megközelíthetősége, elérhetősége. A harmadik prioritás ennél fogva a 

közlekedési kapcsolatok fejlesztését, átszervezését és a mobilitást helyezi fókuszába. Az 

innováció és a környezeti szempontú fenntarthatóság ezúttal is szempont volt, ezért olyan 

turistabarát eszközbeszerzéseket valósítsunk meg Tapolcán, mint a csendes, károsanyag-

kibocsátásmentes, teljes egészében megújuló energiát használó elektromos buszt; annak, valamint 

más elektromos járművek töltésére alkalmas töltőállomások, valamint modern, fedett kerékpár- és 

poggyásztárolók kiépítését.  
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A negyedik prioritás a fenti intézkedésekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekre irányul. 

Ennek keretében nyilvános WLAN hálózati pontokat teszünk elérhetővé a gyógyhely területén. 

 

A gyógyhelyfejlesztés prioritásai összefoglaló táblázatokkal: 

 

I. prioritás: „Felszínre hozzuk az élményeket!”, 

azaz Turisztikai attrakció- és szolgáltatásfejlesztés 

A prioritáshoz 

tartozó intézkedések 

megnevezése 

A prioritáshoz 

tartozó 

intézkedések célja 

A prioritáshoz 

tartozó intézkedések 

rövid ismertetése 

A megvalósítás 

tervezett forrása 

Négy évszakos  

kulturális  

rendezvény- és  

élménytér kialakítása 

Új vendégfogadó 

tér létrehozása, 

közösségi 

vonzerőfejlesztés 

A látogatófogadó- 

kiállító központ 

mellett szabadtéri, 

fedett színpad építése 

napelemes tetővel, 

mobil nézőtérrel.  

Télen a pályázati 

forrásból beszerzendő 

majd az önkormányzat 

saját költségére 

jégpálya üzemeltetése. 

GINOP 7.1.3 – 2015 

 

Tapolca Város  

Önkormányzata  

költségvetési forrásai 

Multifunkcionális 

térségi közösségi  

látogatófogadó-  

kiállító központ,  

turisztikai  

információs és  

programiroda,  

Tapolca Bolt és Café 

kialakítása 

Látogatóbarát 

turistafogadás 

feltételeinek 

létrehozása 

Látogatófogadó- 

kiállító központ, 

turisztikai információs 

és programiroda 

létesítése 

ajándékbolttal és 

kávézóval. 

GINOP 7.1.3 – 2015 

Szabadtéri, kreatív  

díszkivilágítás  

az audiovizuális  

élmények  

megteremtéséért 

Egyedi, innovatív, 

látványos 

szolgáltatás 

bevezetése 

Modern művészeti 

irányzat 

meghonosítása a 

díszkivilágítás által a 

Tamási Áron 

Művelődési Központ 

épületén. 

A Malom-tavi 

szökőkút és világítási 

rendszer 

korszerűsítése, fény- 

és hangjáték létesítése. 

GINOP 7.1.3 – 2015 

Csónakázás,  

mint új szolgáltatás 

Hiánypótló,  

szezonhosszabbító 

szolgáltatás  

bevezetése,  

a Malom-tó  

turisztikai célú 

hasznosítása 

Csónakázási lehetőség 

biztosítása a Malom-tó 

vízfelületén. 

GINOP 7.1.3 – 2015 

Saját szerkesztés 



Tapolca Gyógyhelyfejlesztési Stratégia 2016-2025 
 

26 
 

II. prioritás: Vonzó tapolcai városkép kialakítása,  

a gyógyhely környezetének rendezése 

A prioritáshoz 

tartozó intézkedések 

megnevezése 

A prioritáshoz 

tartozó 

intézkedések célja 

A prioritáshoz 

tartozó intézkedések 

rövid ismertetése 

A megvalósítás 

tervezett forrása 

Díszburkolat és  

parkosítás  

a turisztikai miliő 

kialakítása  

érdekében 

Attraktív városkép 

kialakítása 

Térburkolás, 

utcabútorok 

elhelyezése. GINOP 7.1.3 – 2015 

Gyógyhelyi  

promenád kiépítése 

Tapolca értékeinek 

bemutatása 

Sétautak kialakítása az 

akcióterületen. 
GINOP 7.1.3 – 2015 

Interpretációs  

eszközök szabadtéri 

elhelyezése 

Turistatájékozódás 

elősegítése,  

infokommunikációs 

akadálymentesítés 

Információs és 

eligazító táblák. 
GINOP 7.1.3 – 2015 

Zenepavilon és  

ivókút létesítése 

Egyedi, gyógyhelyi 

adottságra épülő 

fejlesztés életre 

hívása 

A tapolcai Deák Jenő 

Kórház parkjában a 

minősített „Pelion” 

ásványvíz elérésének 

biztosítása betegek és 

turisták részére. 

GINOP 7.1.3 – 2015 

Saját szerkesztés 

III. prioritás: Közlekedésfejlesztés, mobilitás elősegítése 

A prioritáshoz 

tartozó intézkedések 

megnevezése 

A prioritáshoz 

tartozó 

intézkedések 

célja 

A prioritáshoz 

tartozó intézkedések 

rövid ismertetése 

A megvalósítás 

tervezett forrása 

Elektromos  

városnéző kisbusz  

beszerzése és  

üzemeltetése 

Környezetbarát, 

energiahatékony 

és fenntartható, 

ugyanakkor  

élményszerű 

személyszállítás 

A „Dottó” típusú 

kisvonatok mintájára, 

azonban annál 

korszerűbb és 

energiahatékonyabb 

megoldás, amelynek 

energiáját az 

elektromos 

töltőállomások 

biztosítják. 

GINOP 7.1.3 - 2015 

Modern  

kerékpártároló  

létrehozása 

A kerékpáros  

turisták  

komfortérzete 

növelése 

Fedett kerékpártároló 

kialakítása 

poggyászőrzővel. 
GINOP 7.1.3 - 2015 

Bekapcsolódás az 

elektromos  

mobilitási  

programba a  

fenntartható és  

élhetőbb gyógyhelyi 

környezetért 

Fenntartható jövő, 

környezetkímélő 

technológia 

(energiaforrás) 

használata 

Elektromos 

töltőállomások (2 db) 

létrehozása. 

GINOP 7.1.3 - 2015 

Saját szerkesztés 
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IV. prioritás: Kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés 

A prioritáshoz 

tartozó intézkedések 

megnevezése 

A prioritáshoz 

tartozó 

intézkedések célja 

A prioritáshoz 

tartozó intézkedések 

rövid ismertetése 

A megvalósítás 

tervezett forrása 

Online idegenvezetői 

rendszer kiépítése 

Célcsoport-

specifikus,  

modern információs 

és kommunikációs 

technológián  

alapuló online  

idegenvezetői  

rendszer kiépítése, a 

tapolcai kulturális 

turizmus innovatív 

közvetítése 

Online idegenvezetői 

rendszer kiépítése, 

amelynek technikai 

háttértámogatására 

nyilvános WIFI 

hálózat és WIFI pontok 

kerülnek kialakításra. 

 

GINOP 7.1.3 - 2015 

Saját szerkesztés 

A komplex élményszerzés csak és kizárólag a fenti és a továbbiakban részletesen kifejtett 

intézkedések megvalósításával válik biztosítottá a Tapolcára látogató vendégek és turisták számára.  

 

5.1 Négy évszakos kulturális rendezvény- és élménytér kialakítása 

 

Cél Tapolca, mint komplex turisztikai termék létrehozásának 

érdekében az egészségturizmus mellett a kulturális turizmus 

járul hozzá a helyi turizmus időbeli koncentrációjának 

csökkentéséhez, valamint a kínált szolgáltatások 

heterogenitásához. Az egészségturisztikai és más turisztikai 

céllal érkező turisták részére kiegészítő szolgáltatást kínálnak a 

kulturális attrakcióelemek, emellett új célcsoport elérése is 

lehetővé válik. A kulturális rendezvények és programok 

élményt nyújtanak, amely által Tapolca még élményszerűbbé 

válik, növelve ezzel a turisták visszatérési hajlandóságát és 

átlagos tartózkodási idejét. Az egész évben át tartó, azaz négy 

évszakos rendezvények a helyi lakosság életminőségének 

javításához, valamint a helyi gazdasági szereplők 

fenntartásához is hozzájárul, a turisták költései által.  

Cél, hogy az élményeket a szó szoros értelmében felszínre 

hozzuk a Tapolcai-tavasbarlang és a Deák Jenő Kórház gyógy-

barlang közvetlen közelében, a turisták által leggyakrabban 

látogatott területen.  

Indoklás  A projekt Tapolca belvárosában, a gyógyhely területén valósulna 

meg, a Tapolcai-tavasbarlang bejáratával szemben. A Kisfaludy 

Sándor utca (Tapolcai-tavasbarlang utcája) és a rá merőleges Ady 

Endre utca által lehatárolt terület jelenleg kihasználatlan, jelentősen 

rontja a gyógyhely összképét, megtöri a gyógyhelyi jelleg 

kontinuumát a Köztársasági térrel, az ott található Deák Jenő 

Kórházzal és a szomszédos Hunguest Hotel Pelion****szállóval.  
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Képek forrása: Saját felvétel 

Tekintettel arra, hogy Tapolcán nincsen tipikus kulturális célú 

szabadtéri közösségi és rendezvénytér, hiánypótló szolgáltatás 

valósulna meg jelen elem által. A rendezvénytér alkalmas lenne a 

helyi Járdányi Pál Zeneiskola együttesei, fúvószenekara, de más 

zenekarok fellépésére is, valamint olyan színházi előadások 

helyszínének, amelyek a Malom-tavon elhelyezett színpadon nem 

valósulhatnak meg.  

Az időjárástól függetlenül megtartott kulturális események több 

generáció kikapcsolódását és szórakozását tennék lehetővé, az 

ifjúsági turizmus csoportjaitól kezdve a szenior réteget is 

megcélozva, élményt nyújtva a családosok számára is.   

A projektelem lehetséges kialakítása során figyelembe kell venni a 

terület terhelhetőségét, ugyanis a barlang feletti területről van szó. 

A posztmodern építészeti megoldások között találhatók a pop-up 

építmények, amelyek Tapolca érintett területére is adaptálhatók. 

Ezek lényege a szerelt jellegű, modern beépítés, amely révén a tér a 

főidényben, a turizmus szempontjából keresleti csúcs időszakokban 

a szabadtéri színpadnak és nézőterének biztosítana helyet, más 

időszakban pedig részben pihenő, találkozó, kereskedelmi árusító 

helyszínként, részben parkolóként funkcionálna. Ekképpen a tér 

hasznosítása és több funkcióval való ellátása valósulna meg.  

A szabadtéri, fedett színpad építése napelemes tetővel történne, 

mobil nézőtérrel rendelkezne. A területet ez által nem terhelné 

környezeti szempontból.  

A négy évszakos, azaz a szezonoktól függetlenül üzemelni kívánt 

kulturális rendezvénytéren a kiállító, kitelepülő helyi és térségbeli 

őstermelők, kézművesek, árusok és vendéglátósok (összefoglaló 

elnevezéssel a turisztikai kis- és középvállalkozások) 

közműcsatlakozását is szükséges megteremteni. Ezt közműalagút 

kialakításával kívánjuk életre hívni. Erre irányuló projektelemünk 

ivóvíz-, szennyvíz- és áramvételi lehetőséget foglal magába.  

A szezonhosszabbítás érdekében télen Tapolca Város 

Önkormányzata saját költségére mobil jégpályát alakítana ki és 

üzemeltetne, amely ugyancsak hiánypótló szolgáltatást jelentene az 

ide látogatóknak és az itt lakóknak. 
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Érintett célcsoport Kulturális turisztikai motivációval érkezett látogatók, ifjúsági 

turizmus, szenior turizmus alanyai  

A projekt időbeli 

ütemezése, feladatok 

meghatározása 

2017. I. félév – 2018. I. félév 

 

Feladatok: 

 Terület fogadóképessé tétele, területrendezés, az érintett, 

jelenleg magántulajdonban lévő tér tulajdonviszonyának 

rendezése megvásárlással a turisztikai cél megvalósítása 

érdekében, 

 Szabadtéri, minden időjárási körülmény között 

kihasználható fedett színpad építése napelemes tetővel, 

 Közműcsatlakozások lehetőségének megteremtése 

közműalagút kiépítésével.  

A felelősök, 

együttműködő 

partnerek 

meghatározása  

Fő felelős: Tapolca Város Önkormányzata, Tapolca 

Lehetséges együttműködő partnerek:  

 Tapolca Kft.,  

 Érintett terület tulajdonosai, 

 Közműszolgáltatók. 

A feladat 

megvalósításához 

szükséges 

forrásigény 

nagyságrendje, 

valamint ennek 

forrása 

 

Forrás: GINOP 7.1.3 – 2015 

Tapolca Város Önkormányzata  

Forrásigény: bruttó 157,5 millió forint 

A fejlesztés 

megvalósításának 

korlátai, kockázatai 

A tulajdonszerzés sikeressége 

 

5.2 Multifunkcionális térségi közösségi látogató-fogadó, kiállító központ, 

turisztikai információs iroda, Tapolca Bolt és Café kialakítása 

 

Cél Látogatóbarát turistafogadás feltételeinek létrehozása 

Indoklás  Jelen projektelem közvetlenül kapcsolódik az 5.1.-es intézkedéshez, 

a kulturális rendezvény- és élménytérhez. Ennek keretében több, 

különböző funkciót ellátó – azaz multifunkcionális – létesítmény 

kerülne kialakításra. A mai trendek a komplexitást és az 

élményszerűséget hirdetik, erre több külföldi példa is rámutat. A 

rendezvénytéren kialakítandó épületegyüttesben az alábbi 

turisztikai szolgáltató egységek kerülnének kialakításra:  

1. Turisztikai információs és programiroda, 

2. Kiállítótér, 

3. Ajándékbolt („Tapolca Bolt”), 

4. Kávézó (Café), 

5. „Tapolcai Lapozgató”,  
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6. Gyermekkuckó.  

Összességében tehát egy igazi hiánypótló és újszerű fedett 

élménytér megvalósításában és éves üzemeltetésében 

gondolkozunk.  

Az egyes egységekről bővebben:  

1. Tapolcán jelenleg a Magyar Turizmus Zrt. névhasználati 

szerződése alapján működik turisztikai információs iroda 

(Tourinform iroda) a Fő téren, egész éves, a nyári szezonban 

szombatonkénti nyitva tartással is. Szolgáltatásai közül 

kiemelkedik a kerékpárkölcsönzés, amelyet a Bakony és 

Balaton Térségi TDM szervezet hívott életre.  

Manapság egy turisztikai iroda már jóval túlmutat a 

kizárólag információnyújtási szolgáltatáson, a képeslap 

vagy színházi jegyértékesítésen, ennél jóval heterogénebb 

szolgáltatási mixet szükséges kialakítani.  

A jelenlegi Tourinform iroda látogatottságát és rentabilitását 

elősegítené, ha egy olyan komplex épületegységben kapna 

helyet, amely a látogatók és a turisták állandó fókuszában 

van. A meglévő humán erőforrásával és szolgáltatásaival – 

kiemelve a kerékpárkölcsönzést és a Bakony & Balaton 

kártya értékesítését – együtt a jelenlegi turisztikai 

információs iroda átköltözne a szóban forgó épületbe. Az 

iroda nyitva tartása szorosan igazodna az új 

rendezvényekhez, eseményekhez és a főszezonhoz.  

A megnövekedett munkaerő-igény kielégítésére helyi vagy 

környékbeli turisztikai felsőoktatási hallgatókat (akár 

szakmai gyakorlati idővel egybekötve) alkalmaznánk, 

csatlakozva ezzel a duális képzéshez. A veszprémi Pannon 

Egyetem képzési kínálatában megtalálható a turizmus-

vendéglátás alapszak (BSc).  

Az iroda nyitva tartási idején túl a turisztikai információ 

nonstop biztosítására egy terminált helyeznénk el, amely a 

vendégek internethez történő csatlakozását is kiszolgálná.  

2. A látogatófogadó, kiállító központban állandó és szezonális 

kiállítások is helyet kapnak, biztosítva ezzel a helyi és 

környékbeli művészi tehetségek előrehaladását is, valamint 

a tapolcai kultúra hordozója, közvetítője is lenne.  

A majdani standard vagy garantált programok helyszínét is 

biztosíthatja a központ.  

3. A „Tapolca Bolt” nemcsak egy üzlet, hanem információs 

pont és hangulatos kávézó is lenne egyben, amely a város és 

környékének értékeit, szuvenírjeit mutatná be és kínálná 

értékesítésre, az üzletben ugyanis helyi termékek ízeivel is 

megismerkedhetnek a turisták, megvásárolhatják a 

gyógyhely egységes arculatú, ennél fogva egyedi 

emléktárgyait és szuvenírjeit. A „Tapolca Bolt”-ban” 

szerződéses úton helyi és térségi termelők, valamint 

kézművesek remekei kerülnének a polcokra, biztosítva ezzel 

az érintetteknek az üzleti lehetőséget.  
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A fejlesztés a helyi foglalkoztatásra és az elfeledett 

hagyományok tovább ápolására nézve tehát pozitív hatást 

gyakorol.  

A boltot egy külsős turisztikai vállalkozás üzemeltetné.  

4. A kellemes hangulatú „Tapolca Café” egy olyan kávézó, 

közösségi találkozóhely lenne, ahol a helyi és térségi 

gasztronómiai ízekkel, kávé és csokoládé 

különlegességekkel is találkozhatna a megpihenni vágyó 

turista, látogató. A helyiek bevonására elképzelhetőnek 

tartjuk, hogy pályázat keretében rátaláljunk Tapolca egyedi 

tortájára, süteményeire. A kávézó üzemeltetését egy 

turisztikai vállalkozásra bíznánk.  

5. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum kihelyezhetné 

könyveit, irodalmait a látogatóközpontba, egy ún. „Tapolcai 

lapozgató” megnevezéssel. A könyves pavilon lehetővé 

tenné, hogy az olvasást kedvelők felesleges könyveiket 

lecseréljék, és helyette egy másik alkotással térjenek haza. 

Ez a kellemes időtöltés mellett kulturális célokat is 

szolgálna. 

6. A kisgyermekes családok örömére egy, a kávézóhoz közeli 

helyiségrészben gyermekek kikapcsolódására egy 

játszóházat, gyermekkuckót alakítanánk ki. A kávézó ennél 

fogva család- és gyermekbarát kialakítású lenne.   

Összességében előrevetíthető, hogy a fenti komplex központ 

közösségi térként is funkcionálna, ahol tovább élnek a 

hagyományok, amely hűen közvetíti a helyi kultúrát és a kulináris 

élvezeteket. 

A paraturizmus alanyainak teljes körű kiszolgálása érdekében a 

teljes épületet akadálymentesen valósítanánk meg.  

Érintett célcsoport Tapolcára látogató vendégek, turisták – belföldi és külföldi egyaránt 

– gyermekes családok, gyermek nélkül érkező párok, fiatal 

felnőttek, idősek, turisztikai termékre és tevékenységre való tekintet 

nélkül. 

A projekt időbeli 

ütemezése, feladatok 

meghatározása 

2018. I. félév – 2019. II. félév 

Feladatok:  

 Tervezés, engedélyezés, közbeszerzési eljárás, kivitelezés, 

arculati tervezés, 

 Vizesblokk, WC kialakítása (akadálymentesített 

pelenkázóval), 

 Információs terminál beszerzése, építése.  

A felelősök, 

együttműködő 

partnerek 

meghatározása  

Fő felelős: Tapolca Város Önkormányzata 

 

Együttműködő partnerek: 

 Magyar Turizmus Zrt., Tourinform Tapolca,  

 Bakony-Balaton térségi TDM szervezet,  

 Kereskedelmi, szolgáltató egységek üzemeltetői,  

 Wass Albert Könyvtár és Múzeum,  

 Helyi és térségi termelők és kézművesek. 
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A feladat 

megvalósításához 

szükséges 

forrásigény 

nagyságrendje, 

valamint ennek 

forrása 

Forrás: GINOP 7.1.3 - 2015 

Forrásigény: bruttó 73,5 millió forint 

A fejlesztés 

megvalósításának 

korlátai, kockázatai 

A szükséges engedélyek késedelmes megszerzése, lehetséges 

partnerek együttműködésének elmaradása, a kivitelezés közben 

esetlegesen fellépő geológiai jellegű akadályok. 

 

5.3 Szabadtéri, kreatív, díszkivilágítás az audiovizuális élmények 

megteremtéséért 

 

Cél Az innováció és a kreativitás a mai kor kihívásának számítanak 

a turisztikai vonzerő- és szolgáltatásfejlesztésben is. Az 

épületek, utcák, közterületi műtárgyak egyedi és élményszerű 

turisztikai attrakciókká válhatnak, amennyiben újszerű 

látványvilág elé tárjuk azokat. Értjük ez alatt az egyedi, 

Tapolcához köthető épületek és helyszínek díszkivilágítását, 

amelyet hangjáték is kísérhet. Ez követheti a helyi, 

hagyományőrző rendezvények és események témáit, valamint 

az ünnepekhez is alkalmazkodhatnak (pl. nemzeti, egyházi 

ünnepek, világnapok, események). 

Indoklás  A projektelem több létesítményt érinthet a gyógyhely területén. A 

Tapolcai-tavasbarlanggal szemben található Tamási Áron 

Művelődési Központ jelenlegi homlokzata (fehér; lásd alábbi 

képek), valamint a vele egybeépített, helyi védelem alatt álló 

egykori zsinagóga nyugati homlokzata jelentenék a díszkivilágítás 

megvalósítási helyeit, érvényesítve a vonzó városképi funkciót. 

 

  
Képek forrása: internet és saját felvétel 

 

Turisztikai attrakció lehet a Malom-tó díszkivilágítása az elavult 

világítási rendszer korszerűsítésével és új hangjáték által élővé 

varázsolt szökőkúttal, amely szintén központi szerepet játszhat a 
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gyógyhely hangulata és atmoszférája kellemesebbé, turista 

csalogatóbbá válásának.  

A díszkivilágítás változatosságát úgy kívánjuk elérni, hogy minden 

szezonban, nemzeti ünnepeken (pl. március 15., augusztus 20., 

október 23.) vagy más vallási ünnep, esemény (pl. húsvét, pünkösd, 

karácsony, a Család Nemzetközi Világnapja, Föld, Víz világnapjai, 

Tapolca Város Napja stb.) alkalmával a helyszíneken más-más 

színek tűnnének fel, előre meghatározott tematika alapján.  

Az interaktivitást pedig úgy teremtenénk meg, hogy az egyes 

szezonokban a díszkivilágítás módjáról, színeiről, a megszólaló 

zenealkotásokról – a technikai korlátok között a turisták maguk 

döntenének, közönségszavazat útján. A szavazás a mai kor digitális 

követelményeinek megfelelően történhetne internetes portálon, 

vagy telefonos applikáció segítségével.  

A létrejövő fényfestés a meglévő rendezvényeket, eseményeket is 

színesítheti, valamint igazodhat a szálláshelyek, de döntően a 

szállodák (pl. közeli Hunguest Hotel Pelion****) tematikus és 

időszakos csomagajánlataihoz.  

A fejlesztés várható hatásai: a projektelem megvalósításával 

növelhető a helyi és térségi turisztikai kínálat, miközben fokozható 

a gyógyhelyi környezetben található kis- és középvállalkozások 

turistabarát nyitva tartása, amelynek hatása, a naplemente utáni 

pezsgő vendégforgalom a gazdasági környezetre is pozitív hatást 

gyakorolna (lásd fokozott turisztikai költés, vendéglátó gazdasági 

szereplők növekvő árbevétele). A nyitva tartó üzletek, 

létesítmények további munkaerőt is igényelnek, ezért a projektelem 

a helyi foglalkoztatásra is pozitív hatást gyakorolna.  

Érintett célcsoport Tapolcára érkező vendégek, környékbeliek, átutazók    

A projekt időbeli 

ütemezése, feladatok 

meghatározása 

2017. II. negyedév 

 

 

Díszkivilágítás és hangtechnika infrastruktúra beszerzése, kiépítése 

A felelősök, 

együttműködő 

partnerek 

meghatározása  

Fő felelős: Tapolca Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek:  

 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, 

 Vendéglátó-egységek és szálláshelyek tulajdonosai, 

üzemeltetői, 

 Díszkivilágítás alkotócsoport. 

A feladat 

megvalósításához 

szükséges 

forrásigény 

nagyságrendje, 

valamint ennek 

forrása 

 

 

Forrás: GINOP 7.1.3 - 2015 

Forrásigény: bruttó 98 millió forint  
 

A fejlesztés 

megvalósításának 

korlátai, kockázatai 

A partnerek együttműködési hajlandósága 
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5.4 Csónakázás, mint új szolgáltatás 

 

Cél A legfőbb cél hiánypótló, szezonhosszabbító szolgáltatást 

nyújtani, a Malom-tó vízfelületén biztosított csónakázási 

lehetőség által. 

Indoklás  Mediterrán jellegű házaival, a malomépülettel, a forgó 

malomkerékkel, a parkosított környezettel a tapolcai Malom-tavat 

hazánk egyik leghangulatosabb városrészeként emlegetik.  

A Tapolcai tavas-barlang mellett a Malom-tó központi helyet foglal 

el a gyógyhely látogatottsága területén. A hömpölygő turistákat a tó 

és az azt körülvevő vendéglátó-egységek lassítják. Jelenleg a tavon 

azonban semmilyen tevékenységet nem folytatnak, így még 

kihasználatlan potenciál rejlik benne. A hiátus betöltésére 

alumínium/fa csónakok beszerzésével csónakázási lehetőséget 

képzelünk el. A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatás 

lehetőséget teremt a turisztikai kis- és középvállalkozásokkal való 

együttműködésre. Az üzemeltetés felelőse egy önkormányzattól 

független vállalkozás lenne, így ez üzleti lehetőséget és megélhetést 

is jelenthet az érintett vállalkozás számára. Ezzel a fejlesztéssel 

kompletté tehető a korábban említett tavi szökőkút és világítási 

rendszer korszerűsítése, valamint a fény- és hangjáték 

megvalósítása. Következésképpen a turisták komplex 

élményszerzése is vitathatatlan.  

Érintett célcsoport Napi kirándulók, párok korosztályi tekintet nélkül (fiatal 

felnőttektől a középkorúakig), kiscsaládosok (két felnőtt és két 

gyermek), barátok, ismerősök  

A projekt időbeli 

ütemezése, feladatok 

meghatározása 

2018. II. negyedév 

 

Feladatok: 

 4 db egypárevezős kialakítású alumínium/fa csónak 

beszerzése,  

 Biztonsági felszerelések (mentőmellény) beszerzése   

 Csónakkölcsönzési pont, kikötő kialakítása. 

A felelősök, 

együttműködő 

partnerek 

meghatározása  

Fő felelős: Tapolca Város Önkormányzata 

 

Együttműködő partnerek: turisztikai KKV, (leendő üzemeltető) 

A feladat 

megvalósításához 

szükséges 

forrásigény 

nagyságrendje, 

valamint ennek 

forrása 

 

 

Forrás: GINOP 7.1.3 - 2015 

Forrásigény: bruttó 5 millió Ft 
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A fejlesztés 

megvalósításának 

korlátai, kockázatai 

Az üzemeltetésért felelős vállalkozás elmaradása 

5.5 Díszburkolat és parkosítás a turisztikai miliő kialakítása érdekében 

 

Cél A város köztereinek megújítása, zöld felületek növelése, padok 

kihelyezése, sétautak rendbe tétele, új díszburkolatok 

kivitelezése. Attraktív városkép kialakítása.  

Indoklás  Az épített és a természeti környezet megóvása, hosszú távú 

fenntartása és védelme az egyik alapelve a fenntartható 

turizmusfejlesztésnek. A komplexitást szem előtt tartva fontos, 

hogy a Tapolcán végbemenő turizmusfejlesztések ne egypólusúak 

legyenek, azok ne egyetlen turisztikai termékre fókuszáljanak, 

hanem Tapolca, mint desztináció fejlesztése komplex módon 

menjen végbe. Ehhez nélkülözhetetlen a város érintett köztereinek 

revitalizációja, a zöld felületek fokozása, a térrendezés. A 

projektelem pozitív hozadékai között említhető a rekreációs célú, 

valódi gyógyhelyi jelleget árasztó környezet kialakítása. 

Érintett gyógyhelyi területek:  

1. Köztársaság tér, 

2. Ady Endre utca, 

3. Iskola utca, 

4. Kisfaludy utca, 

5. Kossuth Lajos utca, 

6. Fő tér, 

7. Batsányi tér, 

8. Kapcsolódó járdák. 

Érintett célcsoport Szabadidős és egészségturisztikai turisztikai motivációval érkező 

látogatók  

A projekt időbeli 

ütemezése, feladatok 

meghatározása 

2016 II. félév 

 

Új térburkolat lerakása, parkosítás  

A felelősök, 

együttműködő 

partnerek 

meghatározása  

Fő felelős: Tapolca Város Önkormányzata 

 

Együttműködő partnerek:  

 Tapolcai Városfejlesztési Kft. 

 Civil szervezetek (pl. Tapolcai Városszépítő Egyesület, 

Tapolca Város Épített és Természeti Környezetéért 

Közalapítvány, Tanúhegyek Egyesület)  

A feladat 

megvalósításához 

szükséges 

forrásigény 

nagyságrendje, 

valamint ennek 

forrása 

 

 

Forrás: GINOP 7.1.3 - 2015 

Forrásigény: bruttó 21,5 millió forint 
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A fejlesztés 

megvalósításának 

korlátai, kockázatai 

A megvalósításhoz szükséges engedélyek időben történő beszerzése 

 

5.6 Gyógyhelyi promenád kiépítése 

 

Cél Elegáns sétány kialakítása a turisták fő közlekedési útvonalai 

mentén, a gyalogos területek növelésével: a Köztársaság tér, a 

Tapolcai-tavasbarlang és a Fő tér közötti területeken a Malom-

tó és a belváros irányába). 

Indoklás  A Köztársaság tér és a Tapolcai-tavasbarlang közötti, turisztikai 

célra jelenleg nem hasznosított terület megtöri a gyógyhely területi 

folyamatosságát. A sétány kiépítése nemcsak a gyógyhelyi 

környezet fenntartásához járulna hozzá, hanem a látogatók 

áramlását is megkönnyítené: jobb megközelíthetőséget tenne 

lehetővé.  

Az itt kiszélesedő Ady Endre utca jelenlegi négy sávja helyett kettőt 

lenne célszerű a gépkocsi-forgalom számára fenntartani. Ez 

szorosan kapcsolódna a négy évszakos kulturális rendezvénytér 

kialakításához, ahol a szabadtéri színpad épülne fel. Ezt 

nagymértékben indokolja a Tapolcai tavas-barlang iránti fokozódó 

kereslet és a közelmúltban létesített Tavas-barlang Látogatóközpont 

népszerűsége. A gyógyhelyi promenád kialakításánál tekintettel 

lennénk a fogyatékos és a speciális igényű személyekre, így például 

a stabilizált burkolattal és a szegélyekkel ellátott sétány 

babakocsival és kerekesszékkel is jól használható lenne. A 

látássérültek tájékoztatásáról a Braille-írással is ellátott táblák 

gondoskodnának. A haladás irányát a vakok és a gyengén látók 

számára bordázott vezetősáv segítené, a sétaút végigjárásához 

hangos idegenvezető eszköz nyújthatna segítséget. 

Érintett célcsoport Egészségturisztikai motivációval érkező látogatók, 

természetkedvelők, aktív turisták, a paraturizmus alanyai: 

fogyatékos (mozgás- és látássérültek) és speciális igényű vendégek 

(pl. babakocsival érkező családosok).   

A projekt időbeli 

ütemezése, feladatok 

meghatározása 

2018. II. félév 

 

Feladatok: 

 Új térburkolat (lásd 5.5 intézkedés alapján), 

 Gyalogosok és mozgássérültek számára is alkalmas sétaút 

kialakítása, 

 Padok, ülőhelyek kialakítása, 

 Parkosítás. 

A promenád újszerűsége abban állna, hogy területén egy 

háromdimenziós képet (amely a későbbiekben a turisták 

fotópontjaként működhet) helyeznénk el, amely a nemrégiben 

feltárt Berger Károlyról elnevezett barlangot ábrázolja. Ezt jelenleg 

barlangászok látogathatják, a nagyközönség számára nem nyitott.  
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A felelősök, 

együttműködő 

partnerek 

meghatározása  

Fő felelős: Tapolca Város Önkormányzata 

 

Együttműködő partnerek: Tapolcai Városfejlesztési Kft. 

A feladat 

megvalósításához 

szükséges 

forrásigény 

nagyságrendje, 

valamint ennek 

forrása 

Forrás: GINOP 7.1.3 – 2015 

Forrásigény: bruttó 21,5 millió forint 

A fejlesztés 

megvalósításának 

korlátai, kockázatai 

A szükséges engedélyek késedelmes megszerzése 

 

 

5.7 Interpretációs eszközök szabadtéri elhelyezése 

 

Cél A turisták által gyakran látogatott, azaz turisztikailag 

frekventált közlekedési útvonalak (gyalogos és kerékpáros) 

mentén kiépített egységes arculatú, innovatív, a mai kor 

fogyasztóinak megfelelő informatív táblarendszer kialakítása. 

Indoklás  A látogatómenedzsment fontos eleme az interpretáció, amelynek 

számos eszköztára alkalmazható. A turisták tájékozódását segítő, 

egységes táblarendszer egyszerre több funkciót és célt szolgál: 

elhelyezésükkel egyrészről lassítható a turistaforgalom, kiváltképp 

akkor, ha a táblákon feltüntetett szövegmagyarázatok, anekdoták és 

információk legendákat is közölnek (lásd legendaturizmus), 

másrészről biztonságérzetet ad a turistáknak. A táblarendszer 

kialakítása során a célcsoport igényeit is figyelembe kell venni, így 

a legfőbb küldő országok nyelve szerinti információkat szükséges 

közölni.  

A releváns információszolgáltatás nemcsak a vendégérkezés előtti 

ciklusban meghatározó, hanem a desztinációban való tartózkodása 

során is, amely Tapolcán jelenleg hiányosnak mondható, 

mindenképpen fejlesztésre szorul.   

Érintett célcsoport Turisztikai motivációval érkező belföldi és külföldi látogatók  

A projekt időbeli 

ütemezése, feladatok 

meghatározása 

2016. I. félév 

 

Marketingtevékenység: 

 helyi marketing tervezése, amely során fontos szem előtt 

tartani a gyógyhely jelleget, célszerű ezt egy hathatós 

üzenet, szlogen köré építeni, amely után teljes 

arculatkiépítés valósulhat meg, 

 turisztikai marketing, kiemelten a marketingkommunikáció 

tervezése (eszközök, csatornák azonosítása, kiválasztása), 

 nyomtatott és online marketingkommunikációs eszközök a 

marketing trendeknek megfelelően, 
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 imázs film készítése új drón technológia felhasználásával, 

 a térségi TDM szervezettel közös tevékenység, egységes 

arculatú, és tartalmában is egymásra épülő információs 

rendszer kialakítása egy desztinációban.  

Infokommunikációs eszköztár kiszélesítése a közterületeken: 

 nagyméretű információs táblák, látványtérképek 

elhelyezése a turisztikailag frekventált helyeken: Tapolcai-

tavasbarlang, Köztársaság tér, Malom-tó. 

A felelősök, 

együttműködő 

partnerek 

meghatározása  

Fő felelős: Tapolca Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek:  

 Balaton-felvidéki Nemzeti Park,  

 Bakony-Balaton TDM, 

 Kulturális intézmények, rendezvényszervezők,  

 Attrakciók üzemeltetői, 

 Szálláshelyek üzemeltetői,  

 Deák Jenő Kórház, 

 Helyi média, 

 Grafikai stúdió, grafikus. 

A feladat 

megvalósításához 

szükséges 

forrásigény 

nagyságrendje, 

valamint ennek 

forrása 

 

 

Forrás: GINOP 7.1.3 - 2015 

Forrásigény: Infokommunikációs eszköztár: bruttó10 millió Ft 

                       Marketingtevékenység: 40 millió Ft 

A fejlesztés 

megvalósításának 

korlátai, kockázatai 

 Egységes arculat elmaradása, 

 Partnerek együttműködési hiánya, 

 Nem megfelelő és/vagy nem desztináció specifikus, 

gyógyhelyi jelleget kommunikáló eszköztár és csatornák 

megválasztása, 

 Stratégiai szemlélet hiánya, „ad hoc” módon történő 

megvalósítás. 

 

5.8 Zenepavilon és ivókút létesítése (konzorciumi partner által)  

 

Cél Egyedi, gyógyhelyi adottságra épülő fejlesztés életre hívása, 

konzorciumi partner bevonásával  

Indoklás  A fejlesztés a gyógyhely területén a Deák Jenő Kórház 

(konzorciumi tag) parkjában valósulna meg, a minősített Pelion 

ásványvíz elérése biztosításával, betegek és turisták részére 

egyaránt. A Zenepavilon kisebb kamarazenei koncertek helyszínéül 

szolgálhat.  

A hazánkban is várható klíma- és időjárás-változáshoz 

alkalmazkodás kapcsán egyre nagyobb szerep jut a nyilvános 

vízfolyásoknak és ivó kutaknak.  
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A turizmushoz, azon belül az egészségturizmushoz oly módon 

kapcsolódik a projektelem, hogy a balneoterápia egyik formájaként 

számon tartott ivókúra hazai hagyományai is bemutatásra kerülnek. 

A balneoterápia tradicionális gyógymódnak számít 

Magyarországon, mely a XIX. század vége és a XX. század első 

éveiben élte fénykorát.  

Fontos, hogy a hagyományok ismertetése több generációt és 

célcsoportot szólít meg, interaktív interpretációs eszközök 

segítségével.  

Tapolcán öt működő, karbantartott ivókút működik, amelyek Raffay 

Béla szobrászművész munkáját dicsérik.  

Az a tény is számottevő, hogy a gyógyhely területén lévő Tapolca 

K-16 OKK (72/OTH/2011 sz.) kút kálcium-magnézium-hidrogén-

karbonátos- szulfátos tartalmú, jellegű vize ásványvíz minősítéssel 

rendelkezik.  

Ennek tudatosítása és népszerűsítése a célcsoportok körében 

további kínálati elemet jelent Tapolca számára. 

Érintett célcsoport Egészségturisztikai motivációval érkező látogatók, kórházi 

páciensek, kulturális turizmus kedvelői  

A projekt időbeli 

ütemezése, feladatok 

meghatározása 

2018. III. negyedév 

 

Zenepavilon megépítése, vízvezeték kiépítése, parkosítás 

A felelősök, 

együttműködő 

partnerek 

meghatározása  

Fő felelős: Deák Jenő Kórház, mint konzorciumi partner, 

(konzorciumvezető: Tapolca Város Önkormányzata) 

Együttműködő partnerek: 

Zeneművészeti csoportok 

A feladat 

megvalósításához 

szükséges 

forrásigény 

nagyságrendje, 

valamint ennek 

forrása 

Forrás: GINOP 7.1.3 – 2015 

Forrásigény: bruttó 12,7 millió Ft 

A fejlesztés 

megvalósításának 

korlátai, kockázatai 

Konzorciumi szerződés hiánya  

 

5.9 Elektromos városnéző kisbusz beszerzése és üzemeltetése 

 

Cél Az elektromos meghajtású busszal, mint új, turisztikai 

hasznosítású közlekedési eszközzel a legfőbb cél Tapolca 

városának bemutatása idegenvezetéssel, a környezeti 

fenntarthatóság figyelembe vételével.  

Indoklás  A városnéző kisbusz új színfoltja lenne a város turisztikai 

kínálatának, egyszerre több generáció élményszerzéséhez járulna 

hozzá.  
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A gyermekes családoktól kezdve az idős korosztály igényeit is 

kiszolgálja a városnéző jármű, amelynek beszerzésénél és 

működtetésénél elsődleges szempont a környezetbarátság, valamint 

az esztétikum és a biztonság.  

A demográfiai sajátosságokon és a belföldi turistákon kívül a 

többnyelvű, jellemzően desztináció specifikus, Tapolcára jellemző 

idegenvezetéssel külföldi vendégeket is vonzana a kisbusz.  

A null emissziós busz útja során érintené a főbb látványosságokat, 

valamint a kiemelt események, városi rendezvények és fesztiválok 

alkalmával is rendszeresen közlekedne. A jármű újszerűségénél és 

élményszerűségénél fogva keresletösztönző hatást gyakorolna. 

Kiinduló és/vagy végállomása lehetne a város déli elkerülő útja 

mellett kialakított ingyenes busz- és személygépkocsi parkoló. A 

fejlesztés szorosan kapcsolódik az 5.11-es intézkedéshez, amelynek 

keretében két darab elektromos töltőállomást kívánunk 

megvalósítani. A busz töltése így biztosítható, üzemeltetési költsége 

pedig alacsony.  

Érintett célcsoport Szabadidős turisztikai motivációval érkező látogatók, családos és 

szervezett utazás keretében érkező vendégek, gyermek, ifjúsági és 

felnőtt csoportok  

A projekt időbeli 

ütemezése, feladatok 

meghatározása 

 Eszközbeszerzés:  

 A tömegközlekedési jelleggel működő szolgáltatás 

feltételrendszerének kialakítása 

- táblák, menetrendek kihelyezése 

- információszolgáltatás éttermekben, szálláshelyeken, 

kiállítóhelyeken, egyéb szolgáltatóknál, Tourinform 

irodában  

- Parkolási, biztonságos tárolási feltételek kialakítása 

A felelősök, 

együttműködő 

partnerek 

meghatározása  

Fő felelős: Tapolca Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek:  

 Tourinform Tapolca 

 Szálláshelyek, vendéglátó-egységek  

 Bakony-Balaton térségi TDM szervezet 

A feladat 

megvalósításához 

szükséges 

forrásigény 

nagyságrendje, 

valamint ennek 

forrása 

 

Forrás: GINOP 7.1.3 – 2015 

Forrásigény: bruttó 12,7 millió Ft 

 

A fejlesztés 

megvalósításának 

korlátai, kockázatai 
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5.10 Modern kerékpártárolók létrehozása 

 

Cél A Bakony-Balaton térség kerékpáros turizmus célcsoportjainak 

kiszolgálása és Tapolcán tartása oly módon, hogy a nagy 

távolságokra vállalkozó kerékpáros turisták biztonságos 

körülmények között tárolhassák kerékpárjaikat és szállított 

csomagjaikat.  

Indoklás  Általában igaz, hogy egyre több kerékpárút épül, azonban az ehhez 

kapcsolódó infrastruktúra még hiányosságokat mutat. Tapolcán az 

utóbbi években több kerékpárút kiépítése valósult meg európai 

uniós támogatással.  

A Bakony & Balaton TDM kerékpárkölcsönző hálózata jelenleg 11 

település 15 pontján kínál lehetőséget, köztük Tapolcán is a helyi 

Tourinform irodában. Empirikus kutatások szerint a városban egyre 

több kerékpáros turista fordul meg, akik ugyancsak fizető 

vendégként vannak jelen, mint más turisztikai termék által képviselt 

célcsoport. Számukra, amennyiben lehetővé válik a kerékpárjukkal 

szállított csomag biztonságos megőrzése, akkor maradásra bírhatók.  

Célszerűen a Tapolcai-tavasbarlang és a Malom-tó közelében 

indokolt a vandál biztos és környezetbe illeszkedő 

kerékpárgarázsok, poggyásztárolók kialakítása.  

Másik ok a lassú turizmus terjedése, amelynek lényege a következő: 

„olyan utazás, amelynek során a turisztikai desztinációt körülvevő 

területet is felfedezik az oda utazók, általában gyalogosan, vagy 

kerékpárral, bár más közlekedési eszközt is használhatnak. A lassú 

utazáson részt vevők utazásuk során nagyobb mértékű 

kölcsönhatásban vannak a körülöttük lévő emberekkel, a helyekkel, 

a kultúrával, az ételekkel, a kulturális/helyi örökségekkel és a 

környezettel, mint egyébként más turisták”.7 

Érintett célcsoport Kerékpáros és aktív turisztikai motivációval érkező látogatók  

A projekt időbeli 

ütemezése, feladatok 

meghatározása 

2018. I.-II. félév 

 

Két darab bringagarázs kialakítása, kerékpáros térképekkel 

 

A felelősök, 

együttműködő 

partnerek 

meghatározása  

Fő felelős: Tapolca Város Önkormányzata 

  

Együttműködő partnerek: 

 Tourinform, Tapolca  

 Bakony-Balaton TDM  

 Szálláshelyek és vendéglátó-egységek 

A feladat 

megvalósításához 

szükséges 

forrásigény 

nagyságrendje, 

Forrás: GINOP 7.1.3 – 2015 

Forrásigény: bruttó 5 millió Ft 

 

                                                           
7  Forrás: http://szakmai.itthon.hu/documents/28123/121718/181_Mintel_Slow_Travel.pdf/78fa1571-806b-417b-a362-

b670bc946cb7 
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valamint ennek 

forrása 

A fejlesztés 

megvalósításának 

korlátai, kockázatai 

Partnerség hiánya 

 

5.11 Elektromos mobilitási programba való bekapcsolódás a fenntartható és 

élhetőbb gyógyhelyi környezetért 

 

Cél Tapolca integrálása az elektromos mobilitási programba 

Indoklás  A világ személygépjármű közlekedési rendszere jelentős 

változásnak néz elébe a közeljövőben.  

Jelen pillanatban az elektromos hajtású rendszerek tömeges 

elterjedése valószínűsíthető, aminek eredményeként 2040-re a 

forgalomba kerülő autók 50%-a elektromos vagy plug-in hybrid 

(elektromos/szénhidrogén) hajtásúak lehetnek. Ugyanakkor már 

rövidtávon is, a PwC Magyarország legfrissebb előrejelzése szerint 

2023-ra több mint 55 ezer elektromos hálózatról tölthető jármű 

róhatja a magyar utakat, de egy még pozitívabb forgatókönyv 

szerint, ha az elektromosautó-használat elterjedését ösztönző 

intézkedések erősebb hatásúnak bizonyulnak, nyolc év múlva akár 

már több mint 80 ezer e-jármű is lehet az országban.  

A nagyobb arányú növekedés előreláthatóan 2017-ben kezdődhet 

meg. 

Az elektromos személygépjárművek mellett jelentős előrelépés 

figyelhető meg az elektromos kerékpárok elterjedése területén is. 

Ma már egyre több kerékpárkölcsönző is foglalkozik elektromos 

kerékpárokkal, tekintettel arra, hogy sokan nem annyira lelkesek, 

edzettek, gyakorlottak (különösen az idősebb korosztály), hogy 

bevállalják például a munkába járást vagy egy hosszabb turisztikai 

túrát kerékpárral. 

Ebből adódóan érdemes a gyógyhely akcióterületén elektromos 

töltőpontokat kialakítani. Tapolca esetében 2 autós és 2 kerékpáros 

töltőpont kialakítása célszerű.  

A kerékpárkölcsönzőket érdemes 2-4 elektromos kerékpárral 

ellátni, a bringagarázsok mellett, valamint a kerékpárkölcsönzők, 

szervizek előtti közterületeken pedig további univerzális e-töltőket 

célszerű telepíteni. 

Érintett célcsoport Turisztikai motivációval érkező turisták  

A projekt időbeli 

ütemezése, feladatok 

meghatározása 

2018. II. félév 

 

Feladatok: 

 2 db autó gyorstöltő telepítéssel, 

 2 db kerékpáros töltőpont telepítéssel;  

A felelősök, 

együttműködő 

 

Fő felelős: Tapolca Város Önkormányzata 
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partnerek 

meghatározása  

A feladat 

megvalósításához 

szükséges 

forrásigény 

nagyságrendje, 

valamint ennek 

forrása 

 

Forrás: GINOP 7.1.3 – 2015 

Forrásigény: bruttó 6 millió Ft 

 

 

A fejlesztés 

megvalósításának 

korlátai, kockázatai 

 

 

5.12 Online idegenvezetői rendszer 

 

Cél Célcsoport-specifikus, modern IKT (információs és 

kommunikációs technológia) létrehozása, a tapolcai kulturális 

turizmus innovatív közvetítése, elektronikus idegenvezetés   

Indoklás  A turisztikai attrakció- és szolgáltatásfejlesztés támogatására ma 

már egyre több desztinációban elérhető és közkedvelt az online 

hangos idegenvezetői, más néven audioguide rendszer. Tapolcán 

nemcsak a hagyományos információs táblák kihelyezését tartjuk 

fontosnak, hanem az ezt kiegészítő modern, innovatív online 

rendszer kiépítését. Ennek technikai támogatására szükséges WiFi 

hálózat és WiFi pontok kiépítése a tapolcai gyógyhely területén. A 

megvalósulás közterei, úgynevezett „access points”: Köztársaság 

tér, Fő tér, Malom-tó.  

Érintett célcsoport Tapolcára látogatók 

A projekt időbeli 

ütemezése, feladatok 

meghatározása 

2017. II. negyedév 

 

Hálózat kiépítése és a hozzá szükséges eszközök (antennák, 

routerek, erősítők) beszerzése, vezetékezés 

A felelősök, 

együttműködő 

partnerek 

meghatározása  

Fő felelős: Tapolca Város Önkormányzata 

Együttműködő partner: Technológia szolgáltatója 

A feladat 

megvalósításához 

szükséges 

forrásigény 

nagyságrendje, 

valamint ennek 

forrása 

Forrás: GINOP - 7.1.3 – 2015 

Forrásigény: bruttó 5 millió Ft 

A fejlesztés 

megvalósításának 

korlátai, kockázatai 

Szolgáltató együttműködésének elmaradása 

Biztonsági kockázat 
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5.13 Pénzügyi tervezés 

A pénzügyi elemzésben bemutatjuk a projekt pénzügyi vonatkozásait (működési költségek, 

bevételek, stb.), továbbá fenntarthatóságát. Az Önkormányzat tulajdonában lévő fejlesztés ugyan 

bevételt termelő tevékenységet is működtet majd, de sokkal fontosabb társadalmi és multiplikátor 

szerepe, hiszen megvalósulásával a település turisztikai potenciálját is erősíti. 

A projektgazda nem minősül vállalkozásnak, de a támogatható tevékenységek közül néhány 

jövedelemtermelőnek minősül, ugyanakkor a fenntartási időszakban a nettó bevétel (bevétel-

működési költségek) gyakorlatilag zérus. Emiatt az elszámolható kiadás a teljes (elszámolható) 

költség, és az igényelhető maximális támogatás a teljes (elszámolható) költség és a pályázati 

kiírásban megadott támogatási arány szorzata.  

Az elemzés során a fenntartási időszakra vonatkozó időszak üzemeltetését mutatjuk be, nem 

beleértve a beruházás megvalósításának időszakát. A projekt tekintetében az Önkormányzat nem 

ÁFA alany, a beruházással kapcsolatos ÁFA-t nem igényli vissza. A projekt költségeinek 

tervezésekor a bruttó költségek jelentik az elszámolható költségeket. Az inflációt a bevétel és 

kiadások összegzésénél nem szerepeltetjük. 

Bevétel 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

Csónakkölcsönzés 200 000  200 000  200 000  200 000  200 000  

Gumikerekes 

kisvonat 

1 500 000  1 500 000  1 500 000  1 500 000  1 500 000  

Kávézó, ajándékbolt 3 000 000  3 000 000  3 000 000  3 000 000  3 000 000  

Bringagarázs 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

Rendezvény nagy 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 

Rendezvény kicsi 6 000 000  6 000 000  6 000 000  6 000 000  6 000 000  

Reklámbevétel 500 000  500 000  500 000  500 000  500 000  

Összes bevétel 19 700 000  19 700 000  19 700 000  19 700 000  19 700 000  

5. táblázat: A projekt bevételei, Forrás: saját szerkesztés 

A bevételeket tekintve megállapítható, hogy az Önkormányzat a projekt keretében létrehozásra 

kerülő szolgáltató létesítményeket (kávézó, ajándékbolt), a csónakkölcsönzőt, a bringagarázst, 

illetve a gumikerekes kisvonatot KKV-k közreműködésével kívánja üzemeltetni. Így ezek 

üzemeltetéséért a majdani bérlő bérleti díjat fog fizetni. Ezen felül a szabadtéri színpad kisebb, 

nagyobb rendezvények szervezésére is alkalmat nyújt. Az első öt évben 8 nagyobb és 20-22 kisebb 

rendezvényt tervezünk szervezni főként a nyári szezonban, illetve késő tavasszal és koraősszel, a 

későbbiekben ezeket a rendezvényeket tervezzük a szezonon túli időszakban egyre inkább 

kiterjeszteni.  

A kiadásokat tekintve a létesítményben az Önkormányzat közvetlenül másfél fő alkalmazását 

tervezi. A létesítmény tisztán tartásáért egy takarítót, a kertgondozásra és a karbantartási 

munkálatokra további egy főt alkalmazunk félállásban. 

A rendezvények szervezési költségei, marketing költségeit, a biztonsági felügyeletet, egészségügyi 

felügyeletet és a fellépők díjait és a hangosítás költségeit tartalmazzák. 

A kert felépítmények és az épület vonatkozásában éves mintegy 1,5%-os amortizációval 

számoltunk.  
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A rezsi költségek esetében figyelembe vettük, hogy az épület fűtése hőszivattyúval történik, a 

díszkivilágítás energiatakarékos Led lámpákkal történik. 

Az Önkormányzati területeken lehetőség nyílik reklámfelületek bérlésére.  

A fentiek figyelembe vételével az alábbiakban összegezzük a kiadásokat. 

Kiadás 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

Munkabér és járulékok 3 240 000  3 240 000  3 240 000  3 240 000  3 240 000  

Rendezvények 3 520 000  3 520 000  3 520 000  3 520 000  3 520 000  

Épület felújítás, pótlás 3 000 000  3 000 000  3 000 000  3 000 000  3 000 000  

Kert felújítás / pótlás 1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  

Mobil applikáció 

fenntartás 

240 000  240 000  240 000  240 000  240 000  

Marketing 2 500 000  2 500 000  2 500 000  2 500 000  2 500 000  

Rezsi költségek 3 500 000  3 500 000  3 500 000  3 500 000  3 500 000  

Egyéb állandó dologi 

kiadások 

1 200 000  1 200 000  1 200 000  1 200 000  1 200 000  

Biztosítás 1 500 000  1 500 000  1 500 000  1 500 000  1 500 000  

Összes költség 19 700 000  19 700 000  19 700 000  19 700 000  19 700 000  

6. táblázat: A projekt kiadásai, forrás saját szerkesztés 

 

A bevételek és a kiadások nagyságát tekintve megállapítható, hogy a projekt üzleti eredménye 

zérus, amely a későbbiekben a több látogató mellett a költségek növekedése mellett is 

fenntarthatóan üzemeltethető. A tevékenységek során keletkezett eredmény tehát 5%-nál 

kisebb. 

 

A fejlesztések turisztikai hatásai:   

 Szezonalitás, szezonális ingadozások csökkentése  

 Látogatószám és a turisták költéseinek növelése 

 Kulturális, aktív turizmus élénkülése, új célcsoportok megnyerése (például fogyatékkal 

élők és speciális igényű vendégek, ökoturisták, család- és bababarát szolgáltatások)  

 Egységes arculatú gyógyhelyi profil és vonzó településkép kialakítása  

 Heterogén szolgáltatási kínálat  

 Célcsoport specifikus szolgáltatások kialakítása 

 Helyi hagyományok tovább ápolása  

 Helyi lakosság bevonása és szemléletformálása  

 Turisták komplex élményszerzése  

 Turisták visszatérési hajlandóságának növekedése 

 Turisták komfortérzetének növekedése  

 Hozzájárulás a fenntartható természeti környezethez 
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A fejlesztések gazdaságélénkítő hatásai:   

 Új turisztikai kis- és középvállalkozások bevonása  

 Meglévő turisztikai kis- és középvállalkozások forgalmának élénkülése  

 Multiplikátorhatás  

 Helyi foglalkoztatottság élénkülése  

 Fokozott turisztikai költés  

 Helyi idegenforgalmi adó-bevételek növekedése  

A fejlesztések megvalósításainak korlátai, kockázatai:   

 Tulajdonviszonyok rendezése, tulajdonszerzés sikeressége 

 Szolgáltató partnerek, turisztikai kis- és középvállalkozások együttműködési hajlandósága 

 Területi, kivitelezési akadályok felmerülése 

 Nem megfelelő és/vagy nem desztináció specifikus, gyógyhelyi jelleget kommunikáló 

eszköztár és csatornák megválasztása 

 Stratégiai szemlélet hiánya, ad hoc módon történő megvalósítás 

 A projekt előrehaladását és mérföldköveit veszélyeztető, szükséges engedélyek késedelmes 

megszerzése 
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6. A célok megvalósulását mérő indikátorok 
 

Indikátor megnevezése Kiinduló 

érték 

Bázis 

év 

Tervezett 

célérték* 

Időszak Forrás 

Vendégek száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (fő) 36 130 2014 41 550 2025 KSH 

Vendégéjszakák száma a 

kereskedelmi szálláshelyeken 

(vendégéj) 

83 331 2014 95 000 2025 KSH 

Működő kereskedelmi szálláshely 

egységek és üzleti célú egyéb 

szálláshelyek száma (db) 
24 2014 27 2025 Önkormányzat 

Átlagos tartózkodási idő (nap) 2,8 2014 3,2 2025 KSH 

Kapacitás-kihasználtság (szoba) 

(%) 
55,2 2014 63 2025 KSH 

Egy vendégre jutó bruttó 

szállásdíj (Ft) 
17 614 2014 20 000 2025 KSH 

Egy vendégéjszakára jutó bruttó 

szállásdíj (Ft) 
6 217 2014 7 000 2025 KSH 

1 szoba 1 működési napjára jutó 

szállásdíj (REVPAR) (Ft) 
6 925 2014 7 400 2025 KSH 

A település idegenforgalmi adóból 

származó éves bevétele (ezer Ft) 38 253 2014 43 500 2025 Önkormányzat 

Éves látogatószám (térítés 

ellenében történt látogatások 

száma) 

139 278 2015 167 025 2025 
Tapolcai-

tavasbarlang 

Forrás: KSH, Tapolca Város Önkormányzata, valamint a Tapolcai-tavasbarlang adatai alapján  

saját szerkesztés 

*Megjegyzés: jelenértéken számított értékek 

A stratégiában felvázolt célok megvalósulását mérő turisztikai indikátorok közül a fenti tíz mutatót 

tartjuk kruciálisnak.  

A vendégforgalom tekintetében a kereskedelmi és üzleti célú egyéb (korábban: magán-) 

szálláshelyeken regisztrált szállóvendégek számát vettük alapul. A kiinduló, 2014-es számértékhez 

a KSH adatbázisa szolgáltatta a pontos adatot, míg a 2024-es prognosztizált adat saját becslés 

alapján alakult ki. A tervezési időszak végére 15%-os növekedéssel számoltunk az adott indikátor 

vonatkozásában. A prognosztizált növekedés természetesen elsődlegesen a megvalósuló új 

attrakcióknak, turisztikai szolgáltatásbővítésnek tulajdonítható. 

A szálláshely egységek számának vonatkozásában a kereskedelmi szálláshelyek, valamint az egyéb 

magánszálláshelyek számának összességét vizsgáltuk. A jelenlegi legfrissebb (2014) éves adatot 

Tapolca Város Önkormányzata szolgáltatta. A prognosztizált érték megvalósulását elősegítheti a 

fejlesztések hatására megnövő vállalkozói kedv, a magánszálláshelyeket működtető egységek 

számának növekedése.  

 

 

A tartózkodási időt napokban mérő indikátor 2014-es értékét a KSH Tájékoztatási Adatbázis 

szolgáltatta. A 2024-re prognosztizált adat az előre jelzett vendégforgalom és vendégéjszakák 
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adataiból adódnak. A becsült érték a megvalósuló új turisztikai attrakciók, a komplex turisztikai 

termékek meglétén alapszik a desztinációban. A több korcsoport és célcsoport igényeit együttesen 

kielégítő új szolgáltatások megnövelhetik a tartózkodási idő mértékét mind a belföldi, mind pedig 

a külföldi vendégek vonatkozásában. 

A kapacitás-kihasználtsági mutató a kereskedelmi szálláshelyek szobáinak kihasználtságát 

mutatja, mely 2014-es kiinduló értékét a KSH Tájékoztatási Adatbázisa közölte. A prognosztizált 

2024-as érték nagyjából 15%-os növekedést indikál. A megvalósuló attrakciók új célcsoportokat 

érhetnek el, a meglévő vendégkör pedig ugyancsak tovább növekedhet, így a kihasznált szobák 

száma mindenképpen növekedhet a szálláshelyek vonatkozásában. 

Az egy vendégre jutó bruttó szállásdíj a településen működő kereskedelmi szálláshelyek és egyéb 

üzleti célú és magánszálláshelyeinek egy vendégre kiszámolt szállásbevételét mutatja. A kiinduló 

2014-es adatot a KSH közölte. A 2024-re prognosztizált érték nagyjából 20%-os növekedést mutat, 

mely köszönhető a kiszélesedő turisztikai palettának, a települési imázs megerősödésének illetőleg 

a szolgáltatások minőségbeli jelentős emelkedésének. 

Az egy vendégéjszakára jutó bruttó szállásdíj a településen működő kereskedelmi és üzleti célú 

egyéb magánszálláshelyek egy vendégéjszakára és egy vendégre kikalkulált összesített szállásdíj 

bevételét mutatja. A kiinduló 2014-es adatot a KSH Tájékoztatási Adatbázisa szolgáltatta. A 2024-

re prognosztizált érték 15%-os növekedést indikál, mely köszönhető a kiszélesedő turisztikai 

palettának, a települési imázs megerősödésének, valamint a turisztikai és egyéb kiegészítő 

szolgáltatások minőségbeli szignifikáns emelkedésének. 

A REVPAR mutató, az adott napon kiadható, rendelkezésre álló szobák közül, az egy adott szobára 

jutó szállásdíj értékét indikálja. A kiinduló 2014-es értéket a KSH adatbázisa szolgáltatta.  

Az idegenforgalmi adó-bevételeket mutató indikátor az éves, idegenforgalmi szektorból származó 

önkormányzati bevételeket mutatja. A feltüntetett értékek az állami kiegészítés nélkül értendő 

adatok. A 2014-es kiinduló adatot Tapolca Város Önkormányzata szolgáltatta. 2024-re 15%-os 

növekedést prognosztizáltunk. A becsült növekedést a turisztikai paletta kiszélesedésére, a 

fejlesztések hatására is megerősödő, turisztikai szektorban megvalósuló vállalkozói kedvre, 

valamint az egyre bővülő turistaszámra alapoztuk. 

A látogatószám tekintetében az egyetlen mérhető indikátor a Tapolcai-tavasbarlang éves 

látogatószáma, azon látogatók, akik térítés ellenében látogathatják a barlangot. Tekintve, hogy a 

KSH és Tapolca Város Önkormányzatának adatbázisai vendégéjszakához köthető forgalmat 

tartanak nyilván, a desztinációban vendégéjszakát el nem töltő látogatói számok (napi látogatók, 

kirándulók, átutazók) nem állnak rendelkezésre. 2025-re 20%-os emelkedést prognosztizálunk az 

éves látogatószámok vonatkozásában. 

 

Várható látogatószám alakulása az ötéves fenntartási időszak során: 

 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

      

Tapolcai-

tavasbarlang éves 

látogatószáma (fő) 

144.778 148.397 151.365 155.150 158.253 

Saját szerkesztés 
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MELLÉKLETEK

 
1. sz. melléklet: Gyógyhely határa Tapolcán 

Forrás: Tapolca Város Önkormányzata 
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2. sz. melléklet 

A gyógyhelyfejlesztés akcióterülete: 

 
1. Tapolca, 2929/4 hrsz., Deák Jenő Kórház parkja (konzorciumi partner ingatlana); 

2. Tapolca, Köztársaság tér: 

 

 2924/1 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

 2924/2 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

 2925 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

 2842 hrsz. (tulajdonszerzés folyamatban); 

 2844 hrsz. (tulajdonszerzés folyamatban); 

 2845 hrsz. (tulajdonszerzés folyamatban); 

 2846 hrsz. (tulajdonszerzés folyamatban); 

 

3. Tapolca, Halápi út 2923 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

4. Tapolca, Kisfaludy utca 2847 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

5. Tapolca, Kossuth Lajos utca; 

 

 2835 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

 3419/3 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

 

6. Tapolca, Iskola utca, 2832 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

7. Tapolca, Belvárosi Irodaház, 2836/1 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

8. Tapolca, Tamási Áron, Művelődési Központ 2836/2 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

9. Tapolca, Fő tér; 

 

 865/2 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

 2833 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

 2834 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

 

10. Tapolca, Fő tér - Malomtó közötti terület, 2/3 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

11. Tapolca, Arany János utca járda, 62/1 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

12. Tapolca, Malomtó, 24 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

13. Tapolca, Batsányi tér; 

 

 16 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

 33 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

 

14. Tapolca, Alsó-tó, (önkormányzati tulajdon): 

 

 48 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

 50 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

 51 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

 53 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

 56 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

 722 hrsz. (önkormányzati tulajdon); 

 

Valamennyi, előzőben felsorolt ingatlan a tapolcai gyógyhely kijelölt határán (1. sz. melléklet) belül található, 

vagy a gyógyhely határán elhelyezkedő ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódik/vagy annak része. 


