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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
A Miskolci Turisztikai Kft, mint Miskolc és környékének legtöbb turistát vonzó jelentős 
turisztikai szolgáltatójának célja a szolgáltatások (a fürdőszolgáltatások és az ahhoz 
kapcsolódó terápiás kezelések) színvonalának emelésével és körének szélesítésével a 
belföldi látogatók növekvő elvárásainak minél jobban megfelelő kiszolgálása mellett a 
külföldi turisták egyre nagyobb számban történő idevonzása és hosszabb időszakokra 
való itt tartása. Mindezen célokat a természeti adottságok környezetbarát módon való 
kiaknázásával, a tárgyi feltételek és a pénzügyi lehetőségek ésszerű és 
költségtakarékos felhasználásával és a személyi állomány összetételének javításával és 
folyamatos képzésével törekszik a társaság megvalósítani.  
 
A társaság 2017. évi fő célkitűzése az üzemeltetésre átvett strandfürdők és kapcsolódó 
vendéglátó ipari- és kiskereskedelemi egységek legköltséghatékonyabb üzemeltetése a 
kapcsolódó bevételek maximalizálása mellett. A tervben - az egyébként is csak 
szezonálisan üzemelő - Diósgyőri Strandfürdő 2017. évi nyári működésével nem 
számoltunk.  
 
A társaság tevékenységének nagy részét a közfürdők működtetése teszi ki, így sajátos 
és speciális helyzete van a Holding tagvállalatok között. A társaság bevételei erősen 
függnek a szezonalitástól és az időjárástól. További jellegzetessége, hogy mindössze a 
3 nyári hónap alatt termeli meg éves bevételének közel 60 %- át. Ez a fürdő 
üzemeltetőkre általánosan jellemző működés okozza a cég likviditási helyzetében 
bekövetkező jelentős ingadozásokat 

 
 

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 
 
A Miskolci Turisztikai Kft. üzemeltetésében jelenleg 3 fürdő működik. A Selyemréti 
Strandfürdő Miskolc belterületén, a Barlangfürdő és Miskolctapolcai Strandfürdő 
Miskolctapolcán. Háromból két fürdő erős szezonalitással működik, ezen fürdők a 
jelenlegi helyzet szerint veszteségesek. A Barlangfürdő, mely egy négy évszakos 
fürdőnek tekinthető, pedig a nagyobb hőfokú termálvíz hiánya miatt nem tudja teljesíteni 
jelenleg téli üzemmódban a várható vendéglétszámot, ennek ellenére a fürdő üzemi 
eredménye pozitív.  A Barlangfürdőben működő Aquaterápia (fürdőgyógyászat) 
gyógyászati kezelésszámai erősen elmaradnak a hasonló méretű gyógyhelyek 
számaitól. 
 
Jogi, jogszabályi környezet: 

A társaság tevékenységének jelentős részét a magas foglalkoztatottsággal járó 
fürdőüzemeltetési szolgáltatások végzése teszi ki. Ezért az élő munka 
foglalkoztatására vonatkozó jogszabályi változások, minimálbér és garantált 
bérminimum, pótlékok emelkedése nagy hatást gyakorolnak a társaság személyi 
jellegű ráfordításának alakulására, mely az összes költség és ráfordítás 40 %-a. A 
társaság működésére az általános jogszabályokon túl a közfoglalkoztatás kérdéséhez 
kapcsolódó speciális jogszabályok, illetve az államháztartás rendszeréhez kapcsolódó 
jogszabályok is hatással vannak.  
 

Piaci környezet: 
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Társaságunk élesedő piaci versenyben végzi tevékenységét. A társaság bevételeinek 
mintegy 2,0 %-a származik a Miskolc Holding Zrt. tagvállalataitól, míg a maradék 98,0 
% külső partnerektől. Ezen belül is a bevétel nagy része készpénzes fürdőjegy bevétel. 
Társaságunk célja az utazási irodákkal az eddigieknél még szélesebb körű 
együttműködés. Az anyagköltségek között a tagvállalati együttműködés a MIVÍZ 
vízdíjszolgáltatásában és a MIHŐ Tapolcai Strandfürdői távhőszolgáltatásában jelenik 
meg. Az egyéb igénybevett szolgáltatásokban a Miskolc Holding szolgáltatási díjaival 
terveztünk. 
 
Fejlesztési elképzelések:  
A Miskolci Vízilabda Club a Magyar Vízilabda Szövetség által elfogadott sportfejlesztési 
programmal rendelkezik az utánpótlás-neveléssel és a selyemréti strandfürdő 
infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatban. Ennek keretében megújul majd a jelenlegi 
50 méteres úszómedence, továbbá egy új medence is épül, amely az 
utánpótláscsapatok versenyeztetését és felkészülését szolgálja majd, de egy új 
kiszolgáló épület is része a terveknek.  
 
A Miskolctapolcai Strandfürdő második ütemének építése, mely állami támogatásból 
épül meg. A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és Miskolc 
MJV Önkormányzata együttműködését rögzíti, melynek része a miskolctapolcai fürdő és 
környezete felújításának támogatása is. 
 
A terv összeállításánál nem vettük figyelembe a fürdők területén tervezett 
fürdőfejlesztési igények következtében esetlegesen szükséges bezárás miatti negatív 
hatásokat. 
 

 

III. MŰKÖDÉSI TERV 
 

1. Eredmény-kimutatás 
 
A társaság 2017. évi tervezett adózás előtti eredménye (veszteség) -43,7 millió Ft, 
melyet 1.493,1 millió Ft-os bevétel, és 1.536,8 millió Ft költség, ráfordítás befolyásolt. 
 
A társaság tervezett összes bevétele 88,0 millió Ft-tal magasabb a bázis időszaktól, míg 
a tervezett összes költség 52,9 millió Ft-tal haladja meg az előző évi értékét. Az 
árbevétel szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy továbbra is a fürdőszolgáltatás 
árbevétele a meghatározó, (69,5%). 
 
A társaság 2017. évi tervezett üzemi eredménye -14,9 millió Ft, mely 15,2 millió Ft-tal 
javul a 2016. évi várható értékhez képest. 
 
Az elszámolási egységek tervezett üzemi eredményének alakulását az alábbi táblázat 
tartalmazza. 
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Index Eltérés

terv/ terv-

bázis bázis

Általános igazgatás -121 323 -132 578 109,28 -11 255

Barlangfürdő 226 253 240 801 106,43 14 548

Étterem - barlangfürdő 34 459 36 752 106,65 2 293

Selyemréti strandfürdő -33 265 -33 514 100,75 -249

Étterem - selyemréti strandfürdő -2 336 -2 842 121,68 -506

Diósgyőri várfürdő -582 -552 94,85 30

Aquaterápia -10 467 -15 733 150,31 -5 266

Miskolctapolcai strandfürdő -94 529 -82 733 87,52 11 796
Étterem - Miskolctapolcai 

strandfürdő
-16 026 -21 973 137,11

-5 947

Miskolcpont -12 291 -2 490 20,26 9 801

Összesen: -30 107 -14 863 49,37 15 244

Megnevezés 
2016. év

 bázis

2017. év 

terv

 
 

A társaság és ezen belül a Selyemrétfürdő és Tapolcafürdő egységek üzemi 
eredményére kedvezően hat, hogy az Önkormányzati üzemeltetési támogatás tervezett 
értéke 40,0 millió Ft-tal növekedik az előző év értékéhez képest. 
 
 

a) Árbevétel 
 

Társaságunk 2017. évi tervezett nettó árbevétele 1.240,2 millió Ft, mely 9,0 %-kal 
magasabb a 2016. évi várható értékhez képest. A tervezett nettó árbevétel 
tevékenységenkénti bontását az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

2016. év 2017. év

bázis terv

Fürdőszolgáltatás árbevétel 788 546 69,28 861 805 69,49 73 259 109,3

Étterem-vendéglátás árbevétel 236 346 20,77 276 501 22,29 40 155 117,0

Gyógyászat árbevétele 52 652 4,63 67 222 5,42 14 570 127,7

Bérbeadás árbevétel 13 846 1,22 14 341 1,16 495 103,6

Egyéb  tevékenység árbevétel 46 750 4,11 20 363 1,64 -26 387 43,6

Nettó árbevétel összesen 1 138 140 100,00 1 240 232 100,00 102 092 109,0

Eltérés

terv - bázis

 Index terv / 

bázis
Megnevezés

Megoszlás

%

Megoszlás

%

 
 

Fürdőszolgáltatási tevékenység bevételét jelentősen befolyásolja az időjárás alakulása. 
E tevékenységnél jegyár emelést nem terveztünk, de a nyújtott szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó jegy- és bérletkonstrukciók felülvizsgálatát elindítottuk és figyelemfelhívó 
akciókkal, színes programokkal növelni próbáljuk a vendégek számát és bízunk a 2016. 
évtől kedvezőbb időjárásban. 
Az üzleti tervben megjelölt árbevétel növekedés céljából területenként megfogalmaztuk 
a 2017-es évre szükséges akcióterveket, melyeknek elsődleges célja a szezonon kívüli 
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időszakok erősítése, látogatószám és árbevétel növekedése. Ezek eléréséhez nagy 
hangsúlyt fektetünk a dolgozók továbbképzésére is. 
 
A bérbeadási tevékenységnél közel bázis szintű érdeklődéssel számoltunk, de nem 
terveztünk a 2016. évben eseti jelleggel felmerült Barlangfürdő zártkörű bérbeadásával. 
 
A Miskolc Megyei Jogú Város Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottságának 2016. 
december 14-i döntése alapján a Miskolc Pont kártya és a Miskolc Pass 365 napos 
kártyát 2016. december 16-val összevonta és Miskolc Pass Classic kártya néven 
üzemelteti tovább és üzemeltetője a MIDMAR Nonprofit Kft.  
Így társaságunk a Miskolc Pont divízió költségeknél a szerződések felmondási idejét 
figyelembe 3 havi bérleti, energia költségekkel illetve Stellum üzemeltetési díjjal 
számoltunk, míg az egyéb tevékenység árbevételénél csökkenést okoz a kártya 
összevonás. 
 
Az egyéb bevételek tervezett értéke 252,9 millió, mely az alábbi főbb tényezőket 
tartalmazza: 

 a 34,4 fő 2017. évi tervezett átlagos közfoglalkoztatott létszám után 37,7 millió Ft 
kormányhivataltól kapott központi támogatást terveztünk 

 Selyemréti Strandfürdő, Tapolca Strandfürdő üzemeltetésére 165,0 millió Ft 
önkormányzati működési támogatást terveztük, mely 40,0 millió Ft-al meghaladja 
a bázis időszaki értéket, 

 korábban fürdő fejlesztésre kapott támogatásokból megvalósult tárgyi eszköz 
beszerzések értékcsökkenés arányosan feloldott halasztott bevétel tervezett 
összege 50,2 millió Ft 

 
 

b) Létszám, Bér 
 

Társaságunk a jóváhagyott SZMSZ-ben szereplő Műszaki Osztály biztosítása 
érdekében az üzlet terv összeállításánál az alábbi változásokat vette figyelembe.  
 
A szervezeti felépítés alapján a három fürdőben a főmérnökhöz s így a műszaki 
vezetőhöz tartozó munkavállalókat szervezeti kódonként elkülönítenénk, de a felmerülő 
költségeiket az adott fürdőnél számolnánk el. Ugyanakkor a központi karbantartási 
csoport (114 szervezeti kód) költségeinek gyűjtésére egy új karbantartási csoport 
elszámolási egységet alakítottunk ki. Ezen a költséghelyen gyűjtjük a költségeket majd 
korrigált anyagköltség arányában felosztjuk az egyes divíziók között. A 2017. évi terv 
bértáblában így egy új divíziót szerepeltettünk, melynek költségeit az eredmény táblában 
már felosztottuk az előzőekben ismertetek szerint. 
 
A társaság 2017. évi tervezett átlagos állományi létszáma 203,2 fő, mely  
5,6 fővel magasabb, mint a 2016. évi éves átlagos létszám. A közfoglalkoztatottaknál a 
2016. évi tapasztalatok alapján csökkenéssel számolunk, a hiányzó munkaerőt próbáljuk 
diákok alkalmazásával biztosítani A létszám divíziónkénti alakulását az alábbi táblázat 
tartalmazza. 
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Általános igazgatás 12,1 0,0 12,1 16,5 0,0 16,5 4,4 0,0 4,4

Karbantartás 0,0 0,0 0,0 9,0 7,8 16,8 9,0 7,8 16,8

Barlangfürdő 37,8 15,5 53,3 35,3 7,9 43,2 -2,5 -7,6 -10,1

Étterem - barlangfürdő 16,0 5,7 21,7 19,3 3,0 22,3 3,3 -2,7 0,6

Selyemréti strandfürdő 25,5 11,5 37,0 24,7 8,7 33,4 -0,8 -2,8 -3,6

Étterem - selyemréti strandfürdő 6,9 1,4 8,3 7,9 2,5 10,4 1,0 1,1 2,1

Diósgyőri várfürdő 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aquaterápia 14,9 3,8 18,7 16,9 1,3 18,2 2,0 -2,5 -0,5

Miskolctapolcai strandfürdő 35,5 2,7 38,2 31,5 2,3 33,8 -4,0 -0,4 -4,4

Étterem - Miskolctapolcai strandfürdő 6,3 0,0 6,3 7,8 0,8 8,6 1,5 0,8 2,3

Miskolcpont 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 -2,0

Összesen: 157,0 40,6 197,6 168,9 34,3 203,2 11,9 -6,3 5,6

Átlagos 

állományi 

létszám

Átlagos 

közfoglalkoztatotti 

létszám

Létszám 

összesen

Megnevezés 

2016. évi tény 2017. évi terv Eltérés (terv - tény)

Átlagos 

állományi 

létszám

Átlagos 

közfoglalkoztatotti 

létszám

Létszám 

összesen

Átlagos 

állományi 

létszám

Átlagos 

közfoglalkoztatotti 

létszám

Létszám 

összesen

 
 

 
A létszám növekedés több tényező együttes hatása miatt következik be: 

 a 2016. évben végrehajtott szervezeti változásból adódó létszám növekedés 
áthúzódó hatása, (pl. pénzügyi csoportvezető, szolgáltatási csoportvezető) 

 a 2016. évben a létszám csökkenés miatt néhány munkakörben később vagy 
még nem került pótlásra a munkavállaló, melynek szintén áthúzódó hatása van, 
(pl. gazdasági vezető, könyvelő, Selyemrét fürdőgépész, úszómester)  

 a 2016. évi szervezeti változásnál feladat növekedés, jogszabályi megfelelés 
egyéb okok miatt jóváhagyott, de még be nem töltött munkakörök miatti létszám 
növekedés.  

 A 2016. évi és a 2017. évi terv záró létszám között az alábbi munkaköréknél 
tervezetünk növekedést: raktárkezelő, műszaki vezető, értékesítési munkatárs. 

 
A társaság 2017. évi tervezett személyi jellegű ráfordításának értéke 628,2 millió Ft, 
mely 81,9 millió Ft-tal haladja meg a 2016. évi várható értéket, míg a tervezett 
bérköltség 18,2 %-kal 71,2 millió Ft-tal haladja meg a 2016. évi várható értéket.   
 
A bérköltség értékének meghatározásánál figyelembe vett tényezők: 

 az elfogadott minimálbér, illetve garantált bérminimummal számoltunk azon 
munkavállalóknál akiknek a besorolási bére a meghatározott összeget nem érte el. 
A nem közfoglalkoztatott munkaviszonyban álló 148 főből 117 fő besorolási bére 
nem éri el a rendelet szerinti minimálbér, garantált bérminimum értékét. A 117 főre 
vonatkozóan ez 19,6 % besorolási bér növekedést jelent. 

 a közfoglalkoztatottaknál a 2016. évi bérekkel 79.155 Ft illetve 101.480 Ft-tal 
számoltunk,  

 az 56/2017. (II.23.) számú Alapítói Határozat alapján társaságunk a 18 % mértékű 
differenciált béremelést tervezett 
 

Az egyéb személyi jellegű kifizetések között a munkába járás és munkavégzéshez 
kapcsolódó bérlettérítések, telefon magánhasználat, kedvezményes dolgozói 
fürdőhasználat kerültek tervezésre. 

 
A személyi jellegű ráfordítások növekedése több tényező együttes hatása miatt 
következik be: 

 az előzőekben ismertetett létszám növekedés miatt, 

 a 2016. évben jóváhagyott bérrendezések áthúzódó hatása miatt, 
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 minimálbér, garantált bérminimum, közfoglalkoztatottak bérének növekedése 
miatt, 18 %-os béremelés 

 a rehabilitációs járulék emelkedése miatt,  
 

 

c) Főbb költségtényezők alakulása 

Társaságunk 2017. évi tervezett összes költsége 1.536,8 millió Ft, mely 3,6 %-kal 52,9 
millió Ft-tal haladja meg a 2016. évi várható értéket. 
 
A költségek alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

2016. év Részarány 2017. év Részarány Index Eltérés

bázis

 (ezer Ft)
%

terv

(ezer Ft)
%

terv / bázis 

%

terv -bázis 

(ezer Ft)

Anyagjellegű ráfordítások 629 908 42,45 656 684 42,73 104,25 26 776

Személyi jellegű ráfordítások 546 320 36,82 628 188 40,88 114,99 81 868

Értékcsökkenés 181 869 12,26 184 595 12,01 101,50 2 726

Egyéb ráfordítások 80 061 5,40 38 485 2,50 48,07 -41 576

Pénzügyi műveletek ráfordításai 45 704 3,08 28 830 1,88 63,08 -16 874

Összes költség, ráfordítás 1 483 862 100,00 1 536 782 100,00 103,57 52 920

Megnevezés 

 
 
A költségeken belül a 42,7 %-ot képviselő anyagjellegű ráfordítások 656,7 millió Ft-os 
értéke 4,3 %-os emelkedést tartalmaz.  
 
Társaságunk a 2017. évi tevékenysége során is kiemelt figyelmet kíván fordítani az 
ésszerű és hatékony anyagfelhasználásra. Az egységvezetők ezt szem előtt tartva 
tervezték meg az anyagköltséget, a tervezet anyagköltség 1,1 %-os csökkenést 
tartalmaz a 2016. évi várható értékhez képest. 
 
Az igénybe vett szolgáltatások értékénél 8,0 %-os növekedés tervezetünk az alábbi 
szempontok figyelembevétele miatt. 
 
Ingatlanok, gépek, berendezések karbantartásánál 6,4 millió Ft-os emelkedéssel 
számoltunk, a figyelembe vett jelentősebb karbantartási igények: 

 Aquaterápia II. emeleti pihenő PVC burkolat cseréje 865 ezer Ft 

 Barlangfürdő új csarnok dögönyöző medence újra burkolása  2.277 ezer Ft, 

 Kagyló II-es medence fal vízszivárgás megszüntetése injektálással, Barlangfürdő 
350 ezer Ft 

 A családi medence gépházában vegyszer tároló / vegyszer adagoló helyiségek 
kialakítása (külön a kénsav, külön a hypó számára), Tapolcai fürdő 400 ezer Ft 

 Víz- és fűtéstechnológiai szivattyúk valamint egyéb gépészeti berendezések, 
prompt javítása, javításainak költsége az előző évek adatsora 
figyelembevételével 3.440 ezer Ft 

 
A marketing költségek várhatóhoz képesti 7,0 millió Ft-os emelésétől a szolgáltatások 
igénybevételének, a látogatottság s így a bevétel növekedését várjuk. A 2017. évi 
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tervben az egységek közötti szétosztás más elveken történt, egyeztetve a Holding 
marketing részlegével.  
 
A beszerzési, logisztikai szolgáltatások igénybevételénél a közbeszerzési eljárások 
figyelembe vételével költség növekedéssel számoltunk. A 2017. évi tervnél földgáz, 
villamos energia, uszodavegyszer, élelmiszer közbeszerzési eljárásokat vettük 
figyelembe. 
 
A vagyonvédelmi költségeknél elsősorban a szezonon kívüli időszakra kevesebb óra 
számot terveztünk, melynek hatására a vagyonvédelmi költségeknél 2,0 millió Ft 
megtakarítást tervezetünk. 
 
A MiskolcPont kártya megszűnése miatt a Stellum Marketing Kft. részére fizetendő 
üzemeltetési díjat három hónapra terveztük. 
 
A diákmunka költségre 30,7 millió Ft terveztünk, mely 9,8 millió Ft-tal magasabb a 
2016. évi értékhez képest. A növekedés oka egyrészt, hogy az óra díjak 12,3 % illetve 
13,1 %-os emelésével számoltunk, másrészt szezonban a hiányzó munkaerőt (vízőr, 
konyhai kisegítő, ajándékbolti eladó, stb.) diákmunkával kívánjuk biztosítani mely az 
óraszám 37,8 %-os növekedését jelenti. A napozóágy kölcsönzés, ajándékbolt 
üzemeltetés bevételi adatait figyelembe véve diákmunkával kívánjuk megoldani.  
 
A vendégek számának növelése érdekében tervezett különböző színes programokkal, 
éjszaki fürdőzéssel kapcsolatos költségekre 3,3 millió Ft egyéb igénybe vett 
szolgáltatást terveztünk. 
 
Az egyéb szolgáltatásoknál a bankköltségnél 7,5 %-os, míg a biztosítási díjaknál 12,5 
%-os emelkedéssel számoltunk. A kötelező és Casco biztosításnál növekedést okoz a 
2016. évben bérelt új jármű díja, továbbá a biztosító tájékoztatása alapján a Casco-nál 
8 %-os emelkedés várható, míg a vagyon és felelősségbiztosításnál a létszám és 
árbevétel változással összefüggő díjak értéke emelkedhet. 
 
A 2017. évi tervezett beruházások és a jelenleg meglévő eszközök után 189,1 millió Ft 
értékcsökkenést terveztünk, mely 7,2 millió Ft növekedést jelent a 2016. évi várható 
értékhez képest. 
 
Az egyéb ráfordítások értéke 38,4 millió Ft, mely 41,6 millió Ft-tal kevesebb a bázis 
szintű értékhez képest. A helyi iparűzési adó, innovációs járulék értéket a terv adatok 
alapján határoztuk meg, továbbá hasonló értékű készlet selejtezéssel számoltunk, mint 
a bázis időszakban, de céltartalék képzést nem terveztünk, mely 35,0 millió Ft 
ráfordítás csökkenést eredményez. 

 
d) Adózott eredmény 

 
Társaságunk adózott eredményére kedvezően hatott, hogy a 2016. évi 3,48 % 
hitelkamattal szemben 2017. évi tervezet kamat 1,66 %, a várható átlagos hitelállomány 
nagysága 1.675,8 millió Ft. A két tényező változásának hatására a tervezett hitelkamat 
28,8 millió Ft, mely 16,9 millió Ft megtakarítást jelent a 2016. évi értékhez képest. 
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A fentiekben ismertetet adatok alapján a társaság 2017. évi tervezett adózás előtti 
eredménye (veszteség) -43,7 millió Ft, mely 32,1 millió Ft-tal javul az előző évi várható 
veszteséghez képest. 
 

2. Elszámolási egységenkénti gazdálkodás alakulása 
 

a) Központi igazgatás 
 

A társaság működtetéséhez, irányításához tartozó tevékenységeket látja el (Pl. 
cégvezetés, pénzügy-számvitel, marketing-értékesítés, stb.), általános költség, melyet a 
többi elszámolási egységnek kellene fedeznie. 
 
A központi igazgatás tervezett üzemi eredménye -132,6 millió Ft, mely 11,3 millió Ft-tal 
növekszik a 2016. évi várható értékhez képest, elsősorban a személyi jellegű 
ráfordítások növekedése következtében.  Társaságunk 2017. április hónaptól 4 fő 
gyakornokot tervez alkalmazni, mely 3,6 millió Ft személyi jellegű ráfordítás növekedést 
okoz, továbbá a rehabilitációs járulék változása is növekedést okoz 2,6 millió Ft 
értékben.  
 
Az üzemi eredmény alakulást az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

adatok: %, ezer Ft

Index Eltérés

terv/ terv-

bázis bázis

Nettó árbevétel 3 279 3 120 95,15 -159

Egyéb bevételek 28 116 0 0,00 -28 116

ebből: önkormányzati támogatás 0 0 - 0

Anyagjellegű ráfordítások 25 905 31 989 123,49 6 084

Személyi jellegű ráfordítások 77 284 95 947 124,15 18 663

Értékcsökkenés 3 049 3 405 111,68 356

Egyéb ráfordítások 46 480 4 356 9,37 -42 124

Üzemi eredmény -121 323 -132 578 109,28 -11 255

Megnevezés 
2016. év

 bázis

2017. év 

terv

 
 
 

b) Barlangfürdő  
 

A Miskolctapolcai Barlangfürdő európai kuriózumnak számít, mivel az egyetlen 
természetes barlangi környezetben működő fürdő, de a fürdő által nyújtott 
szolgáltatások, a nyári szezonban szervezett éjszakai fürdőzések és a páratlan 
környezetben megtartott nyári zenés programok együttesen járulnak hozzá a 
látogatottsághoz. 
 
A Barlangfürdő tervezett üzemi eredménye 240,8 millió Ft, mely 14,5 millió Ft-tal haladja 
meg az előző év azonos időszakát. 

 
Az üzemi eredmény alakulást az alábbi táblázat tartalmazza. 
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adatok: %, ezer Ft

Index Eltérés

terv/ terv-

bázis bázis

Nettó árbevétel 569 517 627 190 110,13 57 673

Aktivált teljesítményi érték 1 065 0

Egyéb bevételek 31 567 22 914 72,59 -8 653

ebből: önkormányzati támogatás 0 0 - 0

Anyagjellegű ráfordítások 177 608 197 514 111,21 19 906

Személyi jellegű ráfordítások 133 884 147 362 110,07 13 478

Értékcsökkenés 51 236 50 090 97,76 -1 146

Egyéb ráfordítások 13 168 14 337 108,88 1 169

Üzemi eredmény 226 253 240 801 106,43 14 548

Megnevezés 
2016. év

 bázis

2017. év 

terv

 
 
A Barlangfürdő esetében 10%-os árbevétel növekedéssel számoltunk a 2016. évi 
árbevételekhez képest. A Barlangfürdőnél a szezonon kívüli időszak, a hétköznapi 
forgalom növelése az elsődleges cél mivel ekkor a legalacsonyabb jelenleg a fürdő 
látogatottsága. Ezekben az időszakokban mivel áremeléssel nem számoltunk a 2017-es 
évre, így főként intenzív marketing akciókkal és programokkal tervezzük elérni az 
árbevétel növekedést. 
 

- új promóciós anyagok készítése (kiadványok, honlap, facebook…) kiemelve és 
hangsúlyozva a Miskolctapolcai Barlangfürdő egyediségét 

- célcsoportonkénti marketing terv elkészítése, melyben meghatározzuk, hogy 
mikor, hol, mit ajánlunk a hozzánk érkezők számára  

o két típusú akció: brand építés és fenntartás, ez azonnali, mérhető 
árbevétel növekedést nem eredményez,  

o valamint az árbevétel növelő akciók (egyedi bérlet-, és jegykonstrukciók, 
kuponok, csomagajánlatok, céges ajánlatok, utazási irodák számára 
egyedi ajánlatok és szerződések) 

- a miskolci lakosok számára: 
o hétköznapokra szóló egyedi bérlet-, és jegyakciók: pl. nyugdíjas 

hétköznapi bérlet, diákbérlet egyetemistáknak hétköznapokra… 
o programok szervezése, mellyel a fürdő nem csak mint fürdő, hanem 

közösségi tér is lesz 
o kitelepülés városi rendezvények alkalmából, hogy közelebb vigyük a 

fürdőt a miskolciakhoz 
o az agglomerációban tartott rendezvényeken való megjelenés 
o a sportegyesületekkel együttműködés, mint promóciós lehetőség 

- turisták számára: 
o országos média kampány 
o szállásadókkal, utazási irodákkal történő együttműködés felülvizsgálata, 

és csomagajánlatok készítése 
o turisztikai kiállításokon, rendezvényeken való megjelenés biztosítása 
o a miskolci sportegyesületeken keresztül reklámozni a fürdőt - 

együttműködések 
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o a legfontosabb küldő piacok felé intenzív marketing tevékenység indítása 
a MIDMAR- ral 

o külföldi kiállításokon, workshop-okon való részvétel a MIDMAR-ral 
o a Nemzeti Turisztikai Ügynökség által ajánlott kampányokban, 

kiadványokban való részvétel 
 
A 2016-os „Év fürdője” pályázaton nyert marketing támogatás hatékony kihasználása. 
 
A tervezett bevétel növekedés fedezet nyújt az anyagjellegű és a személyi jellegű 
ráfordítások növekedésére. 

 
c) Selyemréti Strandfürdő 

 

 
A Selyemréti Strandfürdő a felújítás után 2013. júliusban nyitott újra. A tulajdonosi 
igények miatt 04:30-tól egészen este 20:00-ig tart nyitva a hét minden napján, mely 16 
órás működtetést jelent, amit társaságunk csak több műszakos munkarenddel tud 
biztosítani, mely a személyi jellegű ráfordításoknál emelkedést okoz. A bérletes 
vendégek 04:30-tól vehetik igénybe az 50 méteres úszómedencét, majd 9:00-től a hátsó 
medencéket is.  A napi jegyet váltók számára a strand 9:00-kor nyit. A szauna szintén 
9:00-tól vehető igénybe. Medence zárás 19:30, 20:00 órakor záróra, ezt követően úszó 
és vízilabda edzések vannak. 

 
Az üzemi eredmény alakulást az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

adatok: %, ezer Ft

Index Eltérés

terv/ terv-

bázis bázis

Nettó árbevétel 167 210 175 642 105,04 8 432

Egyéb bevételek 115 918 126 617 109,23 10 699

ebből: önkormányzati támogatás 65 000 80 000 - 15 000

Anyagjellegű ráfordítások 132 372 136 552 103,16 4 180

Személyi jellegű ráfordítások 80 748 97 952 121,31 17 204

Értékcsökkenés 101 194 98 974 97,81 -2 220

Egyéb ráfordítások 2 079 2 296 110,44 217

Üzemi eredmény -33 265 -33 514 100,75 -249

Megnevezés 
2016. év

 bázis

2017. év 

terv

 
 
A Selyemréti Strandfürdő tervezett üzemi eredménye -33,5 millió Ft, mely közel bázis 
szinten alakul. Az üzemi eredményre kedvezően hat, hogy az Önkormányzati működési 
támogatás összeg 15,0 millió Ft-tal emelkedik a tervek alapján. 
 
Selyemréten 5 %-os árbevétel növekedéssel számoltunk a nyári időszakra. Annak 
ellenére, hogy a fürdő erős szezonalitásnak van kitéve, a fürdő szolgáltatásait tekintve a 
legjobb adottságokkal rendelkező fürdő (kinti csúszdák, medencék, uszoda). 
A célcsoportot nézve, elsősorban a helyiek fürdője a selyemréti fürdő, de a nyári 
hónapokban a Miskolcra érkező turistákat is meg kell célozni.  
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A nyári hónapokra tervezett akciók: 
- rendezvények, programok szervezése 

- nyári táborok a helyi gyerekek számára 

- aktív marketing tevékenység a határ menti településeken 

 
A 2017. évre tervezett értékcsökkenés összege 99 millió Ft, (több mint a tervezett üzemi 
eredmény vesztesége) mely a társaság többi fürdőjéhez képest magasabb, a társasági 
szintű értékcsökkenés 53,6 %-a. A 2013. évben megvalósított fürdő fejlesztés 
eredményeként aktivált eszközök után elszámolt értékcsökkenés okozza a magasabb 
összeget. 
 

d) Miskolctapolcai Strandfürdő 
 

 
A Miskolctapolcai Strand a működését 2015. május hó végén kezdte meg, egész évben 
üzemeltetett szolgáltatásai a wellness részben található masszázs és élmény 
medencék, a szauna-világ a hozzátartozó két merülő medencével, fitness terem, 
valamint a masszázsok. Szezonális üzemeltetésű szolgáltatások a nyári időszakban 
(május 1. – augusztus 31.) a kültéren található 50 m-es úszó-, valamint családi medence 
és a Panoráma Étterem. 
 
Az üzemi eredmény alakulást az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

adatok: %, ezer Ft

Index Eltérés

terv/ terv-

bázis bázis

Nettó árbevétel 81933 87960 107,36 6 027

Aktivált teljesítményi érték 78 0

Egyéb bevételek 77001 95041 123,43 18 040

ebből: önkormányzati támogatás 60000 85000 - 25 000

Anyagjellegű ráfordítások 128976 135241 104,86 6 265

Személyi jellegű ráfordítások 102918 106878 103,85 3 960

Értékcsökkenés 11142 14055 126,14 2 913

Egyéb ráfordítások 10505 9560 91,00 -945

Üzemi eredmény -94 529 -82 733 87,52 11 796

Megnevezés 
2016. év

 bázis

2017. év 

terv

 
 
A Miskolctapolcai Strandfürdő tervezett üzemi eredménye -82,7 millió Ft, mely 11,8 
millió Ft-tal javult a 2016. évi értékhez képest. Az üzemi eredményre kedvezően hat, 
hogy az Önkormányzati működési támogatás összeg 25,0 millió Ft-tal emelkedik a 
tervek alapján. 
 

e) Miskolctapolcai Strandfürdő vendéglátás 
 

A Miskolctapolcai Strandfürdő területén működő vendéglátó egységek száma 5 db, 
melyből a wellness bár teljes évben történő üzemeltetésével, míg a Panoráma Étterem 
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működésével csak a szezon időszakában és decemberben a tagvállalati rendezvények 
kapcsán, míg a többi egység csak szezonban történő üzemelésével számoltunk. 

 
Az üzemi eredmény alakulást az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

adatok: %, ezer Ft

Index Eltérés

terv/ terv-

bázis bázis

Nettó árbevétel 15 984 20 190 126,31 4 206

Egyéb bevételek 252 0 0,00 -252

ebből: önkormányzati támogatás 0 0 - 0

Anyagjellegű ráfordítások 9 709 12 877 132,63 3 168

Személyi jellegű ráfordítások 21 590 26 908 124,63 5 318

Értékcsökkenés 681 2 021 296,77 1 340

Egyéb ráfordítások 282 357 126,60 75

Üzemi eredmény -16 026 -21 973 137,11 -5 947

Megnevezés 
2016. év

 bázis

2017. év 

terv

 
 
 

A Miskolctapolcai Strandfürdő vendéglátás tervezett üzemi eredménye -22,0 millió Ft, 
mely 5,9 millió Ft-tal romlott a 2016. évi értékhez képest. Az üzemi eredményre 
kedvezőtlenül hat a minimál bér, garantált minimálbér növekedése, mivel az eladó-
pénztáros, konyhai kisegítő, szakács minimálbéren van foglalkoztatva. 
 

f) Selyemréti Strandfürdő vendéglátás 
 
A Selyemréti Strandfürdő területén elsősorban szezonban működő vendéglátó egységek 
száma 6 db, melyből egy a teljes évben üzemel. 
 
Az üzemi eredmény alakulást az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

adatok: %, ezer Ft

Index Eltérés

terv/ terv-

bázis bázis

Nettó árbevétel 51 123 58 805 115,03 7 682

Egyéb bevételek 1 435 2 814 196,10 1 379

ebből: önkormányzati támogatás - 0

Anyagjellegű ráfordítások 32 819 33 064 100,75 245

Személyi jellegű ráfordítások 18 468 26 460 143,28 7 992

Értékcsökkenés 2 452 3 585 146,21 1 133

Egyéb ráfordítások 1 155 1 352 117,06 197

Üzemi eredmény -2 336 -2 842 121,68 -506

Megnevezés 
2016. év

 bázis

2017. év 

terv
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A vendéglátási egység 2017. évi üzemi eredménye közel bázis szinten alakul 0,5 millió 
Ft-tal rosszabb. A minimálbér változása miatti költség növekedést részben ellensúlyozza 
a nettó árbevételnél tervezett 15 %-os emelkedés. 
 

g) Barlangfürdő vendéglátás 
 

A Barlangfürdő területén a szezonban 7 db, míg szezonon kívül az éttermi és a kávézó 
vendéglátási egységeket üzemeltetjük. 
 
Kettő fontos kérdés merül fel a Barlangfürdő éttermének működtetésével kapcsolatban 

o le kell zárni a már több éve húzódó pert a Barlangfürdő Strandfürdő Kft-vel. 
o a Tapolca II. ütem építése során átalakításra kerül a jelenleg I. ütemen lévő 

étterem. Most innen biztosítjuk a Barlangfürdő vendéglátó egységeinek 
kiszolgálását is, így nagyon fontos lenne a fejlesztés beindításáig egy új étterem 
kialakítása a Barlangfürdő területén.  

 
Az üzemi eredmény alakulást az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

adatok: %, ezer Ft

Index Eltérés

terv/ terv-

bázis bázis

Nettó árbevétel 171 289 199 556 116,50 28 267

Aktivált teljesítményi érték 1 779 0

Egyéb bevételek 7 127 3 469 48,67 -3 658

ebből: önkormányzati támogatás 0 0 - 0

Anyagjellegű ráfordítások 80 542 87 986 109,24 7 444

Személyi jellegű ráfordítások 57 533 70 076 121,80 12 543

Értékcsökkenés 3 568 3 538 99,16 -30

Egyéb ráfordítások 4 093 4 673 114,17 580

Üzemi eredmény 34 459 36 752 106,65 2 293

Megnevezés 
2016. év

 bázis

2017. év 

terv

 
 
A Barlangfürdő vendéglátás tervezett üzemi eredménye 36,8 millió Ft, mely 2,3 millió Ft-
tal javul a 2016. évi értékhez képest. Az üzemi eredményre kedvezőtlenül hat a minimál 
bér, garantált minimálbér növekedése, mivel az eladó-pénztáros, konyhai kisegítő, 
szakács minimálbéren van foglalkoztatva, az ebből adódó költségnövekedésre fedezetet 
biztosít a nettó árbevételnél tervezett 16,5 %-os emelkedés. 
 
 

a) Aquaterápia 
 
Az Aquaterápiás részleg 2011. június 1-től működik saját üzemeltetésben. A részleg fő 
tevékenysége OEP által támogatott, valamint privát alapon igénybe vehető gyógy 
szolgáltatások, fizikai közérzet javító szolgáltatások nyújtása. Jelenleg több mint 40 féle 
szolgáltatást nyújtunk vendégeink számára. 
Az üzemi eredmény alakulást az alábbi táblázat tartalmazza. 
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adatok: %, ezer Ft

Index Eltérés

terv/ terv-

bázis bázis

Nettó árbevétel 53 500 67 769 126,67 14 269

Egyéb bevételek 5 542 2 002 36,12 -3 540

ebből: önkormányzati támogatás 0 0 - 0

Anyagjellegű ráfordítások 14 396 18 591 129,14 4 195

Személyi jellegű ráfordítások 45 559 56 587 124,21 11 028

Értékcsökkenés 8 328 8 774 105,36 446

Egyéb ráfordítások 1 226 1 552 126,62 326

Üzemi eredmény -10 467 -15 733 150,31 -5 266

Megnevezés 
2016. év

 bázis

2017. év 

terv

 
 

Az Aquaterápia 2017. évi tervezett üzemi eredménye, -15,7 millió Ft, mely a 26,7 %-os 
tervezett árbevétel növekedés ellenére 5,3 millió Ft-tal romlik az előző év azonos 
időszakához képest. 

 
A legmagasabb árbevétel növekedést a gyógyászat területén tervezzük, közel 25%-os 
fejlődéssel a 2016. évi bevételekhez viszonyítva. 
A gyógyászatnál kitűzött célok: 

- a kezelésszámok növelése  
o 2018-ra 100.000 kezelésszám elérése 
o országos gyógyfürdő minősítés elérése a magasabb OEP 

finanszírozottság érdekében a kórház nélkül 
- új szolgáltatások bevezetése 

o az OEP által finanszírozott kezelések mellett, új szárazföldi fizetős 
kezelések bevezetése (pl. szárazföldi gyógytorna, McKenzi torna) 

- a gyógyászati részleg ismertségének növelése 
 

+ 
 

3. Beruházások, nagy projektek bemutatás 
 

Társaságunk 2017. évi tervezett beruházásainak értéke 63,2 millió Ft, mely a 2017. évi 
tervezett értékcsökkenés 34,2%-a és a 2016. évi várható beruházási értéktől 61,6 millió 
Ft-tal kevesebb. 
A beruházások értékének 44,6 %-át április hónapra ütemeztük, mivel elsősorban az 
építés jellegű beruházásokat a fürdő szolgáltatás zavartalan biztosítása miatt illetve 
hogy a szezonra magasabb színvonalú szolgáltatás tudjunk biztosítani szezon előtt 
tervezzük elvégezni. 
 
A beruházási tervünk az alábbi jelentősebb beruházásokat tartalmazza: 

 A kültéri medencék 3 db. térszín alatti forgatógépházában a csőszerelés 
átalakítása, tipizálása az üzembiztonság és hiba esetén a gyors beavatkozás 
biztosítására (működőképesség fenntartása miatt), Barlangfürdő 7,8 millió Ft. 

 Éttermi szoftver működéséhez szükséges hardver beszerzés, 
programfejlesztés, mind három fürdő területén 11,9 millió Ft 
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 RFID beléptető órával működő trezorok telepítése a fogadócsarnokba, 
melyekkel a vendégek számára biztosítunk minőségi szolgáltatást az 
értéktárgyaik őrzésére, Barlangfürdő 1,0 millió Ft. 

 Tehergépjármű forgalom által használt burkolatokon a meglévő nem 
megfelelő teherbírású műtárgy fedlapok cseréje közúti terhelésűre (28 db), a 
működőképesség fenntartása érdekében, Barlangfürdő 0,9 millió Ft. 

 Barlangfürdő műhely és fészer funkciók áthelyezése, majd a meglévő 
létesítmények elbontása ( hatósági kötelezés alapján), Barlangfürdő 1,8 millió 
Ft. 

 Sérült gyermekmedence élményelem - csúszda cseréje (már nem javítható) a 
működőképesség fenntartása miatt, Barlangfürdő 1.8 millió Ft. 

 Tüskebár bővítése és a tető átalakítása (megtérülési idő: 6 hónap), 
Barlangfürdő – Étterem 1,6 millió Ft. 

 Nyári vendéglátó egység villamos rendszer korszerűsítése / megerősítése a 
biztonságos működés érdekében (élet- és vagyonvédelem miatt), Selyemréti 
Strandfürdő - Étterem 1,4 millió Ft. 

 8 db állítható masszázságy beszerzése, 2,4 millió Ft, 

 Miskolctapolca kültéri medencék téliesítése, gépészeti rendszer 
átalakításával 3,2 millió Ft, 

 szauna torony téliesítése, szigetelés, 3,1 millió Ft 

 jegy értékesítési modul NAV engedélyeztetése 5,0 millió Ft 
 
 

4. Működő tőke 
 

a) Követelések 
Vevő kintlévőségünknél 2017. év végére 1,2 millió Ft értékben növekedéssel 
terveztünk, amely nagyrészt az egyéb vevőknél jelentkezik elsősorban az év végi 
rendezvények és az ünnepek során felmerülő átutalásos követelések 
emelkedése miatt.  
A MIDMAR Kft.-vel fennálló követelésünk (Miskolc Bolt eladásához kapcsolódik) 
további kiegyenlítését nem terveztünk a 2017. évben. 

 
b) Készletek 

Társaságunk a készletekről értékbeni és mennyiség nyilvántartást nem vezet, 
ezért a készletek értékét leltározással állapítjuk meg. Az éttermi tevékenység 
működéséhez szükséges árukat havonta, míg a többi készleteket negyedévente 
leltározzuk. A beruházási terv tartalmazza egy éttermi szoftver beszerzését, 
amivel az áruk nyilvántartását biztosítanák, így az ellenőrzést standolással illetve 
időszaki leltározással tudnánk végrehajtani. 
A készletek értékét 5,5 millió Ft-tal kevesebbre terveztük, készlet növekedéssel a 
szezon időszakban számolunk. 

 
c) Szállítók 

Szállítói állomány 20,3 millió Ft-os csökkenésével számoltunk a likviditási tervvel 
összhangban. A Hajdú-Ép Kft.-vel szembeni szállítói kötelezettség teljesítését 
jelen üzleti terv nem tartalmazza. 
 

5. Likviditás 



 

17 

 

 
A társaság mindössze a 3 nyári hónap alatt termeli meg éves bevételének közel 60 %-át, 
ugyanakkor az építés jellegű beruházásokat a fürdő szolgáltatás zavartalan biztosításához 
elsősorban szezonon kívül tervezzük elvégezni. A költségek, alakulása is ettől eltérő 
eloszlást mutat. Ez a fürdő üzemeltetőkre általánosan jellemző működés okozza a cég 
likviditási helyzetében bekövetkező jelentős ingadozásokat. 
 
A társaság havi likviditási hiánya szezonon kívüli időszakban átlagosan 45 – 50 millió Ft, 
melyet az önkormányzati támogatások javítanak. Az önkormányzati működési támogatás 
teljesítését március, május (2016. évi támogatás) illetve augusztus hónaptól (2017. évi 
támogatás) havi 33,0 millió Ft támogatás utalást terveztünk. 
 
A társaság likviditási mutatója, 0,06 mely szerint a rövid távon várhatóan pénzeszközzé váló 
eszközök nem fedezik a rövid távon lejáró kötelezettségeket és értéke tovább romlott a 
2016. évi záró adatok alapján számított értékhez képest. 
 
6. Mérleg 

 
A társaság összes eszközeinek tervezett értéke 3.685,6 millió Ft, mely 223,1 millió Ft 
csökkenést jelent a 2016. év végi várható értékhez képest. A csökkenés oka, részben hogy 
társaságunk a tervezett értékcsökkenésnél kevesebb értékű beruházást hajt végre, melynek 
hatására a befektetett eszközök értéke 124,8 millió Ft-tal csökken. Az egyéb követeléseknél 
77,6 millió Ft csökkenést terveztünk, mivel 2016. év végén az önkormányzattal szemben 
88,0 millió Ft működési támogatás követelést mutatunk ki, míg a 2017. évi támogatás 
teljesítését 2017. évre terveztük, így év végén nincs ilyen követelésünk. 
 
Társaságunk saját tőke értéke 1.171,4 millió Ft, mely a negatív adózott eredmény 
következtében tovább csökken. A saját tőke értéke kevesebb, 70,1 %-a jegyzett tőke 
értékének.  
 
A rövid lejáratú kötelezettségeknél 126,4 millió Ft-os csökkenést tervezzük a rövid lejáratú 
hitel állomány és a szállítói kötelezettség változása miatt, melyet a tervezett működési 
támogatás pénzügyi teljesítése befolyásol. 
 
7. Kockázatok és lehetőségek 

 
Kockázatok. 

 Az önkormányzati támogatás nagysága, pénzügyi teljesítése. Társaságunk a 
selyemréti és tapolcai strandfürdő üzemeltetési feladatokat csak önkormányzati 
támogatás igénybevételével tudja ellátni. 

 Árbevétel nagysága nagyban függ az időjárási körülményektől. 

 A társaság csak Holding Cash-pool hitelkeret folyamatos rendelkezésre állásával 
tudja megoldani finanszírozását. 

 
Lehetőségek: 

 Miskolc Holding Zrt. Tagvállalataihoz kapcsolódó piacszerzés. Tagvállalati családi 
napok rendezése, a cégcsoport főbb partneri között a strandfürdők ilyen 
lehetőségeinek reklámozása. 

 Marketing tevékenység növelésével a vendéglétszám emelése. 
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 Külső vállalati rendezvények céljából a fürdő bérbeadása az eddigieknél szélesebb 
körben. 

 TAO-s fejlesztés a Selyemréti fürdő területén 

 Tapolcai Strandfürdő II. ütem fejlesztése 

 Barlangfürdő vendéglátóegységének fejlesztése egy új étterem kialakításával 

 Gyógyhellyé való minősítés 

 
 
Miskolc, 2017. március 14. 
 

1.  


