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A téma indokoltságaA téma indokoltsága

+ multiplikátor hatás+ multiplikátor hatás

+ magasabb árszínvonal+ magasabb árszínvonal

A turizmus pozitív hatásai:A turizmus pozitív hatásai:

+ magasabb árszínvonal+ magasabb árszínvonal

+ munkahelyteremtés, jólét növekedése+ munkahelyteremtés, jólét növekedése

+ infrastrukturális beruházások+ infrastrukturális beruházások

+ kultúra élénkítés  + kultúra élénkítés  

+ vállalkozás+ vállalkozás--ösztönzésösztönzés

+ területfejlesztés eszköze lehet+ területfejlesztés eszköze lehet



A téma indokoltsága 2.A téma indokoltsága 2.

Hazánkban 5 nagy probléma:  1. rövid tartózkodási id őHazánkban 5 nagy probléma:  1. rövid tartózkodási id ő

2. erősen szezonfügg ő2. erősen szezonfügg ő

3. nagy területi koncentráció3. nagy területi koncentráció
4. alacsony bevétel4. alacsony bevétel4. alacsony bevétel4. alacsony bevétel
5. fejletlen belföldi turizmus5. fejletlen belföldi turizmus

MEGOLDÁS: MEGOLDÁS: 
adottságok kihasználása, trendek figyelembevételéveladottságok kihasználása, trendek figyelembevételével

Széchenyi Terv Széchenyi Terv –– EGÉSZSÉGTURIZMUS EGÉSZSÉGTURIZMUS 
FEJLESZTÉSEFEJLESZTÉSE



Fő kérdésekFő kérdések

•• Milyen eredményeket hozott Mórahalom Milyen eredményeket hozott Mórahalom 
fürd őfejlesztése a városnak?fürd őfejlesztése a városnak?

•• Milyen a helyzete más fürd őkkel szemben? Milyen a helyzete más fürd őkkel szemben? •• Milyen a helyzete más fürd őkkel szemben? Milyen a helyzete más fürd őkkel szemben? 
VanVan--e esélye a jöv őben?e esélye a jöv őben?

•• Mi az idelátogatók véleménye, benyomása?Mi az idelátogatók véleménye, benyomása?

•• SikeresSikeres--e Mórahalom? Milyen tanulsággal e Mórahalom? Milyen tanulsággal 
szolgál más települések számára? szolgál más települések számára? 



Alkalmazott módszerekAlkalmazott módszerek

-- szakirodalmi áttekintésszakirodalmi áttekintés

-- statisztikai adatok feldolgozása statisztikai adatok feldolgozása 
(KSH, Önkormányzat)(KSH, Önkormányzat)

-- helyi média anyagainak tartalomelemzésehelyi média anyagainak tartalomelemzése

-- Thermál Panzió adatbázisának feldolgozása,  Thermál Panzió adatbázisának feldolgozása,  
statisztikai elemzésestatisztikai elemzése

-- kérdőíves felmérés az Erzsébet Mórahalmi kérdőíves felmérés az Erzsébet Mórahalmi 
Gyógyfürd őbenGyógyfürd őben



A mórahalmi fürd ő A mórahalmi fürd ő 
fejlesztései fejlesztései 

1999: fedett tan1999: fedett tan-- és gyógymedenceés gyógymedence
2002: úszómedence2002: úszómedence

2003: kültéri 2003: kültéri 
gyógymedencegyógymedence

forrás:www.erzsebetfurdo.forrás:www.erzsebetfurdo.
morahalom.humorahalom.hu



A mórahalmi fürd ő A mórahalmi fürd ő 
fejlesztései 2.fejlesztései 2.

2004: kültéri bébi2004: kültéri bébi--pancsolópancsoló

A fürd ő ilyen volt (1964)…A fürd ő ilyen volt (1964)… …és ilyen lett (2004)…és ilyen lett (2004)

2004: csúszdás medence2004: csúszdás medence 2004: élmény2004: élmény--és tanmedenceés tanmedence



A mórahalmi fürd ő A mórahalmi fürd ő 
fejlesztései 3.fejlesztései 3.

2005: rendezvénymedence2005: rendezvénymedence

2007: fedett pancsoló2007: fedett pancsoló

2010: fedett gyermekfürd ő és szaunavilág2010: fedett gyermekfürd ő és szaunavilág

forrás:www.erzsebetfurdo.forrás:www.erzsebetfurdo.
morahalom.humorahalom.hu



Honnan, hova jutott?Honnan, hova jutott?
A fürd ő:A fürd ő:

19981998: 3 szabadtéri : 3 szabadtéri --, 2 fedett medence, 2 fedett medence

20102010: 7 szabadtéri : 7 szabadtéri --, 14 fedett medence, , 14 fedett medence, 

11 szauna, 1 szabadtéri 11 szauna, 1 szabadtéri --, 2 fedett nagycsúszda, 2 fedett nagycsúszda

~ 10 év

alatt

A település:A település:
Szegedhez tartozó tanyavilágból Szegedhez tartozó tanyavilágból 
�� tanyaközpont (1930)tanyaközpont (1930)
��önálló község (1950) önálló község (1950) 
��város (1989) város (1989) 
��Csongrád megye 2. legjelent ősebb turisztikai Csongrád megye 2. legjelent ősebb turisztikai 

célterülete (2009)célterülete (2009)

~ 80 év

alatt



A turizmus fellendülése A turizmus fellendülése 
MórahalmonMórahalmon

197 815

247 946

312 593
287 585283 598

250 000

300 000

350 000

vendégek száma (f ő)

1. ábra1. ábra

2. ábra2. ábra

308 361
350 000

bevétel (ezer Ft)

A fürd ő vendégforgalmának alakulásaA fürd ő vendégforgalmának alakulása
2004 és 2009 között2004 és 2009 között

A fürd ő bruttó bevételének alakulásaA fürd ő bruttó bevételének alakulása
2004 és 2009 között2004 és 2009 között

197 815

121 292
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64 417
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0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009
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forrás: Mórahalom Város Önkormányzata (2010), forrás: Mórahalom Város Önkormányzata (2010), 
saját szerk.saját szerk.

forrás: Mórahalom Város Önkormányzata (2010), forrás: Mórahalom Város Önkormányzata (2010), 
saját szerk.saját szerk.



A turizmus fellendülése A turizmus fellendülése 
Mórahalmon 2.Mórahalmon 2.

623
682

438500
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szálláshelyek száma férőhelyek száma

3. ábra3. ábra

4. ábra4. ábra

8 6608 725
9000

10000
idegenforgalmi adóbevétel (ezer Ft/év)

A szálláshelyek és fér őhelyek számának          A szálláshelyek és fér őhelyek számának          
alakulása 2001alakulása 2001--2009 között2009 között

Az idegenforgalmi adóbevétel              Az idegenforgalmi adóbevétel              
alakulása 2001alakulása 2001--2009 között2009 között
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Vendégéjszaka rekord Vendégéjszaka rekord 
Mórahalmon: 2008Mórahalmon: 2008--ban ban 35 73435 734
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forrás: Mórahalom Város Önkormányzata (2010),forrás: Mórahalom Város Önkormányzata (2010),
saját szerk.saját szerk.

forrás: Mórahalom Város Önkormányzata (2010),forrás: Mórahalom Város Önkormányzata (2010),
saját szerk. saját szerk. 



A város egyéb fejlesztéseiA város egyéb fejlesztései

buszváróbuszváró

parkpark

iskolaiskolaiskolaiskola

színházszínház riasztási központriasztási központ

hotelhotel



A főbb vonzáskörzetekA főbb vonzáskörzetek
Település Megye F ő Település Megye F ő

1. Budapest Pest 1263 11. Érd Pest 78

2. Szeged Csongrád 220 12. Százhalombatta Pest 73

3. Pécs Baranya 214 13. Bóly Baranya 70

4. Mohács Baranya 210 14. Paks Tolna 70

5. Szekszárd Tolna 207 15. Harta Bács-Kiskun 58

6. Baja Bács-Kiskun 196 16. Debrecen Hajdú-Bihar 52

7. Kecskemét Bács-Kiskun 193 17. Vecsés Pest 48

8. Székesfehérvár Fejér 122 18. Dunakeszi Pest 46

9. Dunaújváros Fejér 101 19. Jánoshalma Bács-Kiskun 44

10. Kalocsa Bács-Kiskun 79 20. Sükösd Bács-Kiskun 44 6. ábra6. ábra

forrás: a panzió adatbázisa alapján forrás: a panzió adatbázisa alapján 
saját szerkesztéseksaját szerkesztések

5. ábra5. ábra
6. ábra6. ábra



A fürd ő látogatóinak A fürd ő látogatóinak 
véleményevéleménye

33%5%

5%

5%
5% Kiemelt pozitívumok:Kiemelt pozitívumok:

-- medencék sokféleségemedencék sokfélesége

-- tisztaságtisztaság

7. ábra7. ábra

Miért épp a mórahalmi fürd őt választották?Miért épp a mórahalmi fürd őt választották?

20%8%

7%

7%

5% közelség

kedvező 
tapasztalat

kíváncsiság

kedvező ár

színvonal

-- tisztaságtisztaság

-- vízmin őség, gyógyhatásvízmin őség, gyógyhatás

-- virágos, rendezett, szép virágos, rendezett, szép 
környezetkörnyezet

forrás: kérd őíves felmérés (2010)forrás: kérd őíves felmérés (2010)

255255--bőlből

�������� 246246 tervezi, hogy visszatértervezi, hogy visszatér

�������� 119119 1010--nél is több alkalommal voltnél is több alkalommal volt



A fürd ő látogatóinak A fürd ő látogatóinak 
véleménye 2.véleménye 2.

8. ábra8. ábra

A fürd ő értékelése árA fürd ő értékelése ár--érték szempontjábólérték szempontjából

A mórahalmi fürd ő versenyben A mórahalmi fürd ő versenyben 
maradásának esélye:maradásának esélye:

jelent ős áremelés elkerülésejelent ős áremelés elkerülése

drágább

összhangban van

olcsóbb 12%
5%

forrás: kérd őíves felmérés (2010)forrás: kérd őíves felmérés (2010)

-- jelent ős áremelés elkerülésejelent ős áremelés elkerülése

-- továbbra is ‘alltovábbra is ‘all--in one’ jegyin one’ jegy

-- tisztaságtisztaság

-- minőségminőség

-- családias környezetcsaládias környezet

83%



ÖsszegzésÖsszegzés
SIKERÉNEK TITKA: SIKERÉNEK TITKA: 

TURIZMUSFEJLESZTÉS INTEGRÁLÁSATURIZMUSFEJLESZTÉS INTEGRÁLÁSA

helyi jelent őségű fürd őbőlhelyi jelent őségű fürd őből

�������� országos jelent őségű 4*országos jelent őségű 4*--OS GYÓGYFÜRDŐOS GYÓGYFÜRDŐ (ár(ár--érték!)érték!)

bevételekb ől VÁROSFEJLESZTÉS isbevételekb ől VÁROSFEJLESZTÉS is

�������� modern, vonzó SIKERES KISVÁROSmodern, vonzó SIKERES KISVÁROS

TUDATOS tervezés, adottságok, trendek figyelembevét eleTUDATOS tervezés, adottságok, trendek figyelembevét ele

�������� PÉLDAÉRTÉKŰ lehet más települések számáraPÉLDAÉRTÉKŰ lehet más települések számára

további lehet őségtovábbi lehet őség: komplex turisztikai termék kialakítása: komplex turisztikai termék kialakítása
(aktív turizmus)(aktív turizmus)



Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!


