
      VULKÁN-FÜRDİ 

   C E L L D Ö M Ö L K 

 

Az egészségturizmus gyors növekedése világszerte megfigyelhetı jelenség. Az 

egészséges életmód társadalmi felértékelıdése és általános terjedése 

következtében a hagyományos gyógyászati kezelésre épülı gyógyturizmus 

mellett egyre inkább elıtérbe kerül az egészség megırzését szolgáló, 

kikapcsolódási és felüdülési élményeket nyújtó wellness-turizmus.  

A kedvezı természeti adottságoknak köszönhetı termálkincs alkalmassá 

teszi Celldömölköt arra, hogy a gyógyturizmus és az idegenforgalom a város 

fejlıdésének meghatározó tényezıjévé váljon. 

 

Celldömölk Város Önkormányzata 2001-ben önként vállalt feladatként, 

zöldmezıs beruházással indította el Vulkán-fürdı elnevezéső 

egészségturisztikai központ létesítése beruházását, amelyet több ütemben 

kíván megvalósítani. 

 

Az eredeti elképzelés szerint a Vulkán-fürdı építése I. ütem beruházást az 

önkormányzat a tulajdonában lévı, Ság hegy lábánál található 0503/8 

helyrajzszám alatti 80.000 m2-es ingatlanon kívánta megvalósítani. A 

tervezett 1.120 millió Ft összköltségő fürdı- és szabadidı komplexum 

kialakítására 2001. decemberében az önkormányzat sikeres pályázatot 

nyújtott be Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja keretében 

meghirdetett termálfürdık fejlesztésének, illetve kialakításának támogatása 

pályázati kiírásra. Az elnyert vissza nem térítendı támogatás 560 millió Ft 

volt. 

 

Idıközben Celldömölk Város Önkormányzata takarékossági szempontból, a 

költségek csökkentése érdekében megváltoztatta a beruházás helyszínét, 

az új helyet Celldömölk belterületén belül, a celli és az alsósági városrész 

között található, szintén önkormányzati tulajdonban lévı 1922/11 

helyrajzszámú területen jelölte ki.  
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Az új helyszínen a közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2004. áprilisában 

kezdıdött meg és 2005 szeptemberében fejezıdött be a Vulkán-fürdı I. 

ütem kivitelezése. Idıközben sikeres pályázatokon a 270 millió Ft 

összköltségő Vulkán-fürdı építése II. ütem projekt 132 millió Ft 

támogatásban részesült, és az I. ütemet követıen 2006 tavaszára valósulhat 

meg. A beruházás tervezett összértéke - a már megvalósult infrastrukturális 

fejlesztésekkel együtt - ekkora már eléri 2,2 milliárd Ft-ot. 

Az I. ütem keretében elkészült és átadásra az épületkomplexum, azon belül 

a fedett térben 5 medencével, illetve két vízgépészetileg az épülethez tartozó 

szabadtéri medencével: 

� I. Elosztótér + kiszolgáló épület   460 m2 

� II. Öltözı épület+pincei gépház 7 medence gépészettel 1486 m2 

� III. Elosztócsarnok   136 m2 

� IV. Gyógyászati épületrész   373 m2 

� VII-VIII. Fedett uszodatér (25 m-es úszómedence, beltéri- 

kültéri medence, tanmedence, merülımedence) 1830 m2 

� IX. Jacuzzi medence     55 m2 

� XIII. Vízelıkészítı gépház   432 m2 

� XIV. Föld alatti puffer és megszakító gépház     91 m2 

� XV. Vízforgató gépház   437 m2 

� XVIII. Gyerekcsúszda medence   123 m2 

� Kerítés, belsı infrastrukturális kapcsolatok 

A II. ütem létesítményei a nyári üzemmód jobb kihasználtságát célozzák 

meg. 

� Tartalék termálkút 1250 m mélységre  

� Élménymedence   558 m2 

� XIX. Bébi pancsoló medence   113 m2 

� XX. Gyerekmedencék kiegyenlítı tartálya     37 m2 

� Parkosítás belsı infrastrukturális kapcsolatok 

 

A teljes kapacitás kiépülésére – finanszírozási okok miatt – egy III. ütemben 

kerülhet sor, aminek tartalma a nyári üzemmód kapacitását fogja növelni a 

maga három medencéjével és nyári használatú létesítményeivel. A III. ütem 

várható indítása 2006-2007 év. 
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A Vulkán-fürdıben egy 1245 m talpmélységő és egy 700 m talpmélységő 

termálkút, valamint egy 220 m talpmélységő és egy 161,5 m talpmélységő 

hideg vizes kút található.  

 

Az 1245 m talpmélységő termálkút vízvizsgálati eredménye: 
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A 700 m talpmélységő termálkút vízvizsgálati eredménye: 
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A Vulkán-fürdı kinyilvánított célja, hogy az egészségturizmuson belül nem a 

gyógyturizmusra építi szinte kizárólag vendégkörét, hanem a termálturizmus 

nyitottabb, komplexebb jellegére. Célja, hogy a családok, látogatók több 

generációja akár egyidejőleg megtalálja érdeklıdési körét, rekreációs igényét 

mind a fürdı területén belül, mind a kapcsolódó egyéb turisztikai 

látványosságokban. Piaci szerepe szerint a helyi és regionális jelentıségő 

fürdıfejlesztések sorába tartozik, mely kiegészíti az országos, vagy 

nemzetközi jelentıségő fürdıket. 

 

A Vulkán fürdı szolgáltatási köre komplex, kielégíti a „csak” strandolni, 

fürdeni vágyók igénye mellett, a fürdıbe gyógyászati, illetve szépség 

szolgáltatási kör igénybevétele céljából érkezık igényeit. 

 

A celldömölki Vulkán-fürdı I. és II. üteme széleskörő szolgáltatásokat nyújt. 

Ami többletet jelent más fürdık kínálatához képest, hogy a téli üzemmód 

jellegében erısebb hangsúlyt kap az úszási, sportolási lehetıség (fedett úszó 

és tanmedence), valamint az elhelyezkedésbıl származó elıny, hogy azok 

körében lesz népszerő, akik a vidékies, csendesebb környezetet elınyben 

részesítik az idınként túlzsúfolt idegenforgalmi helyekhez képest. A 

csendesebb környezet azonban nem jelenti azt, hogy akár a humán, akár a 

mőszaki infrastruktúra alacsony kiépítettségő lenne, hiszen a város jól 

mőködı egészségügyi hálózattal (pl.: kórház), kereskedelmi, kulturális és 

mőszaki infrastrukturális hálózattal rendelkezik. 
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TERÜLET KIAJÁNLÁSOK: 

 

1. Celldömölk 0503/8 hrsz 

 

Celldömölk Város Önkormányzata beruházási célú hasznosításra 

értékesíteni kívánja a Vulkán-fürdı elsı helyszínéül kijelölt Celldömölk 

külterületén, a Ság hegy lábánál lévı 0503/8 hrsz-ú területet, melynek 

nagysága 8 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A területen 1 db 1250 m talpmélységő termál vizes és 1 db 200 m 

talpmélységő hideg vizes kút található. A kutak bevizsgálása megtörtént, a 

vizsgált alkotók alapján a mélységi vízminta ásványi sókban gazdag, igen 

lágy, nátrium kloridos, hidrogén-karbonátos jellegő. A víz kifolyó 

hımérséklete 49 °C. 

Az értékesítésre szánt ingatlanhoz kapcsolódóan további hasznosítható 

terület található a 0503/8 hrsz-ú ingatlan közelében, méghozzá a 0447/12 

hrsz-ú összesen 39 ha 1812 m2 nagyságú osztatlan közös tulajdonban lévı 

ingatlan, amelybıl kb. 10 ha nagyságú részarány tulajdonosa az 

önkormányzat. 
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A 0503/8 hrsz-ú ingatlanon lévı 1250 m talpmélységő termálvizes kút 

vízvizsgálati eredménye: 
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2. Vulkán-fürdı körüli szabad területek 

 

Celldömölk Város Önkormányzata beruházási célú hasznosításra 

értékesíteni kívánja az épülı termál-fürdı körüli szabad területeit. 

Az összesen mintegy 9,5 hektárnyi terület több helyrajzi számból tevıdik 

össze, az egyes részekre történı ajánlattétel és az egész együttes területre tett 

vételi ajánlat is lehetséges. 

A területen kereskedelmi, szolgáltatóipari létesítmények, szálláshelyek 

helyezhetık el, támogatva a Vulkán-fürdı tevékenységét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beépítésre szánt szabad 

terület 

Parkoló és út céljára 

fenntartott terület 

Fürdı és hozzá 

kapcsolódó létesítmények 
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Vulkán-fürdı építése 

I. és II. ütem 

Tervezett 

összekötı út 


