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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
Lenti Gyógyhely fejlesztési stratégiájának célja, hogy Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark 

az azt körülvevő déli városrészi területével együttesen egy versenyképes, minőségi Fürdővárossá 

alakuljon át. A stratégiai program hozzásegíti Lentit, hogy egy pezsgő, széles igényeknek megfelelő 

népszerű zöld pihenővárossá, Nyugat-Magyarország öko-turisztikai / gyógy-wellness fürdővárosává, 

komplex térségi turisztikai központtá váljon.  

A célok elérése érdekében négy alappilléren álló, fenntartható és finanszírozható fejlesztési 

stratégia került kidolgozásra. A Fürdőváros koncepció sikeres megvalósítása egy olyan alulról 

építkező, a helyi lakosság támogatását élvező, összehangolt turisztikai fejlesztéssorozat 

végrehajtását igényli, melyben az Önkormányzatra és az érintett gazdasági szereplőkre vezető 

szerep hárul, kiegészülve potenciális befektetőkkel és a betelepülni vágyó vállalkozókkal.  

Lenti jelene 

Lenti elsőszámú attrakciójaként a helyi termálvíz emelhető ki, amit 1988 óta minősül gyógyvíznek. 

Az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság 2000-ben engedélyezte (197/Gyf/2000) a 

természetes ásványvíz megnevezés használatát. A gyógyvíz ásványanyag-összetétele elsősorban 

ízületi és degeneratív gerinc megbetegedések kúraszerű kezelésére alkalmas. A Lenti gyógyhely az 

elmúlt évtized fejlesztéseinek köszönhetően napjainkban már a korszerű wellness szállók 

infrastruktúrájával is rendelkezik, tekintettel a célcsoportjainak megváltozott igényeire. 

Lenti kereskedelmi és magán szálláshelyeinek tekintetében egyaránt növekedő tendencia 

mutatható ki, melyet mennyiségi mellett minőségi téren is nagymértékben segít az újonnan épülő 

Thermal Hotel Balance**** Lenti, mely 2016 júniusában nyílik meg. Az újonnan kialakított hotel 

hosszú távon határozza meg Lenti jövőjét és alapozza meg turisztikai fejlesztését, melyhez nagyban 

hozzájárul a stratégiában megfogalmazott intézkedési terv.  

 

Gyógyhely fejlesztési stratégia: 

Lenti hosszú távú fejlesztési céljait jövőképében fogalmazta meg, mely szerint 2030-ra: 

LENTI FÜRDŐVÁROS egy pezsgő, széles igényeknek megfelelő népszerű zöld pihenőváros, 

Nyugat-Magyarország öko-turisztikai / gyógy-wellness fürdővárosa, komplex térségi 

turisztikai központ.  

Lenti stratégiai célrendszerében 6 tematikus célcsoportot különítettünk, amelyek alapvetően 

meghatározzák a gyógyhely használatát: 

 Gyógy-wellness turizmus célközönsége 

 Családok 

 Konferencia / rendezvény turizmus résztvevői 

 Diák turizmus 

 Sport és aktív pihenés célcsoportja 

 Zöld turizmus iránt fogékonyak 

Az összetett távlati kép eléréséhez egy komplex és integrált szemléletű városrehabilitációs és ehhez 

kapcsolódóan marketing jellegű fejlesztések szükségesek. Az ezek mentén megvalósításra kerülő 

folyamat hozzájárul mind a helyi lakosok lehetőségeinek szélesítéséhez, mind a turisztikai potenciál 

és ezen keresztül látogatószám növekedéséhez. A jövőképben összefoglalt hosszú távú prioritások 

elérését és a 2030-as célállapot megvalósulását középtávon négy tematikus cél segíti, a cél 

elérésének időtávja 7 év, azaz 2024-ig valósítandó meg: 
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A - MARKETING FEJLESZTÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉS, HÁLÓZATOSODÁS 

B - GYÓGYFÜRDŐ ÉS KÖRNYEZETÉNEK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE, GYÓGYHELY KÍNÁLAT 

ERŐSÍTÉSE, KAPCSOLÓDÓ ATTRAKCIÓK FEJLESZTÉSE 

C - MINŐSÉGI FÜRDŐVÁROSI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA, A TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE 

D - GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS, TURISZTIKAI SZEKTOR ERŐSÍTÉSE, MUNKAHELYTEREMTÉS 

A fejlesztési program mind a célok, mind az intézkedések terén összefogja az egyes szereplőket 

(Lenti Város Önkormányzata, Lenti Gyógyfürdő Kft., magánberuházók, helyi civil és turisztikai 

szereplők), összefésüli a fejlesztési elképzeléseket és egységes stratégiai keretek között rögzíti.  

A konkrét intézkedések összeállítása során elsősorban a települési Önkormányzat által 

kezdeményezett, a gyógyhelyhez kötődő arculatra, és a kínálathoz alapvetően kapcsolódó 

projektekre (intézkedésekre) helyeződött a hangsúly. Ezt kiegészíti egy, a gyógyhely profiljára 

befolyással bíró, a turisztikai lehetőségeket szélesítő részben vagy egészben magántőke 

bevonásával megvalósuló intézkedési terv.  

A fejlesztések területi fókusza Fürdőváros akcióterület, amelyen belül valósul meg az összes 

tervezett, területi relevanciával rendelkező fejlesztés. 

 

1. ábra Lenti Fürdőváros Akcióterület lehatárolása 

 

A fejlesztési célok mentén intézkedések kerültek megfogalmazásra, melyek segítik a stratégiai 

célrendszerben rögzített középtávú prioritások elérését. Ezen belül konkrét megvalósítható 

projektelemek és tartalmak mentén 24 intézkedés került meghatározásra. 

A felsorolt fejlesztési intézkedések esetében a konkrét megvalósítás előkészítése, a beruházási és 

tervezési folyatok elindítása megkezdődött, a korlátozó és akadályozó szempontok felmérése 

megtörtént, valamint feltérképezésre kerül a szükséges forrásmennyiség (ahol lehetséges volt az 

előkészítettség jelen fázisában) és a lehetséges források. 

 

A - marketing fejlesztése együttműködés erősítés, 
hálózatosodás 

 B - gyógyfürdő és környezetének turisztikai fejlesztése, 
gyógyhely kínálat erősítése, kapcsolódó attrakciók 
fejlesztése 

I/1 TDM szervezet megalakítása  I/7 Lenti Gyógyfürdő fejlesztése 

I/2 Településarculati kézikönyv kialakítása  I/8 Új fogadóépület kialakítása, látogatói komfortérzet 
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javítása 

I/3Településmarketing fejlesztése  I/9 Energiavonal marketing erősítése, attrakció 
fejlesztése 

I/4 Turisztikai hálózatok létrehozása, helyi és térségi és 
határon átnyúló együttműködések kialakítása 

 I/10 Új attrakciók fejlesztése, új funkciók megtelepítése, 
korosztály szélesítése 

I/5 Identitás erősítése, Lenti arculat felépítése  I/11 Gyógyhelyhez kötődő szolgáltatások erősítése, soft 
medication szolgáltatások megteremtése 

I/6 Helyi termék hálózatok kiépítése, becsatornázása a 
szolgáltatáskínálatba 

 I/12 Sport-rekreációs felületek fejlesztése, 
játszófelületek kialakítása, aktív sportolás 

lehetőségeinek erősítése 

C - minőségi fürdővárosi környezet kialakítása, a 
településkép fejlesztése 

 D - gazdaságélénkítés, turisztikai szektor erősítése, 
munkahelyteremtés 

I/13 Táncsics Mihály út megújítása, központi sétány 
kialakítása 

 I/20 Vendéglátóhelyek minőségi fejlesztésének 
elősegítése, új vállalkozások megtelepedésnek 

ösztönzése 

I/14 Gyalogos közterület és zöldterület hálózat 
kialakítása, közpark hálózat fejlesztése, kapcsolódó 

parkolási kérdések közép-hosszú távú kezelése 

 I/21 Rendezvényturizmus feltételeinek megteremtése 

I/15 Fogadóterek kialakítása, Téli fogadótér 
kialakítása, fürdőváros új főterének (nyári fogadótér) 

kialakítása 

 I/22 Új kereskedelmi vállalkozások megtelepedésének 
ösztönzése 

I/16 Vasútállomás és környezetének megújítása  I/23 Új szállásépületek (hotel, panzió, kemping bővítése) 
kialakításának ösztönzése 

I/17 Patak rehabilitáció  I/24 Sport-kulturális rendezvények szervezése, 
programturizmus erősítése 

I/18 Kapcsolódó magánterületek fejlesztésének 
ösztönzése a településkép fejlesztés érdekében 

  

I/19 Városközponti összekötő közterület hálózat 
fejlesztése 

  

2. ábra Lenti gyógyhely stratégiájában megfogalmazott intézkedések 

A stratégiai dokumentum hatásainak és eredményeinek mérésére, valamint a célul kitűzött jövőkép 

elérésének nyomon követésére 7 indikátor került meghatározásra, melyek rendszeres felülvizsgálat 

és monitoring során megfelelő visszacsatolást jelentenek a megvalósítás során.  

Indikátor megnevezése  Kiinduló 
érték  
2015 

Tervezett  
célérték 
2019 

2024 Forrás 

A természeti és kulturális örökségnek, ill. 
Látványosságnak minősülő támogatott 
helyszíneken tett látogatások várható 
számának növekedése lá

to
ga

tá
s 

/ 
év

 

203 000  213 000  213 000 Gyógyfürdő  

Új turisztikai rendezvénynapok száma a 
Fürdőváros területén d

b

/é v 

0 1 2 Önkorm. 

Új attrakciók száma db 0 6 6 Önkorm. 

Megújított közterületek nagysága m2 0 46 800 46 800 Önkorm. 

Szálláshely számának növekedése  db 889 1000 1000 KSH 

Elvégzett gyógyászati kezelések száma db 7 684 8000 8000 Gyógyfürdő  

 Teremtett munkahelyek száma (férfi+nő) 
összesen d

b
 0 4 4 Önkorm 

3. ábra Lenti gyógyhelyfejlesztési stratégia indikátorai 
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2. HELYZETELEMZÉS 
Lenti Zala megye déli térségének szervező központja, a déli városrészében található fürdő és az ezt 

körülvevő gyógyhely terület nagy potenciállal és fejlesztési lehetőséggel rendelkezik. A Lenti 

Termálfürdő és Szent György Energiapark környezetével együtt egy komplex turisztikai desztináció, 

mely az elmúlt időszakban is sok fejlesztésen ment át. A gyógyhely célzott fejlesztése a 

Magyarországon jellemző általánosan stagnáló-negatív társadalomstatisztikai mutatók javításának 

egyik fontos lépése. Az idegenforgalmi szolgáltatások erősítése és bővítése kiugrási lehetőséget 

jelentenek a térség lakossága számára, hiszen egyfelől munkahelyet teremtenek, beruházásokat 

vonzanak, továbbá támogatják a kulturális örökség megőrzését.  

Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark a város központi területének déli városrészében 

található, a városközponttól megközelítőleg 1 km-es távolságban. A fürdő és környezete markánsan 

leválik a település más területeiről köszönhetően a mellette elhaladó vasútvonal elszigetelő 

hatásának.  

 

4. ábra Lenti Termálfürdő térszerkezeti pozíciója, saját szerk. 

2.1 Kereslet és kínálat elemzése 

2.1.1 A turisztikai célcsoport elemzése 

A lenti idegenforgalom célcsoportjainak csoportosítása többféle megközelítés szerint lehetséges, 

azonban átfogó képet az egyes csoportosító elvek összevonásával kaphatunk. A turisztikai kereslet 

alakulását célzó rövid elemzésünkben – részben az elérhető adatok és információk részletezettsége 

miatt – két fő szempont, a motiváció, valamint a vendégek földrajzi származása szerint 

csoportosítottuk a Lentibe érkező, illetve a jövőben idevonzani kívánt vendégek köreit. 

Lenti idegenforgalmi keresletének legfontosabb szegmense a gyógy- és wellness-szolgáltatások 

igénybe vételét jelentő egészségturizmus. Ezen belül a gyógyturisztikai céllal érkező vendégek 

csoportja Lenti esetében kifejezetten a gyógyvízre alapuló szolgáltatások miatt releváns. Ezzel 

ellentétben a wellness vendégek nem kifejezetten gyógyulási, hanem rekreációs céllal érkező 

vendégek, akik bár igénybe vesznek egészségturisztikai szolgáltatásokat, azokat nem kúraszerűen, 

kifejezetten gyógyulási céllal teszik.  
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Az egészségügyi és rekreációs céllal érkező vendégek – köszönhetően annak, hogy a fürdő Lenti és 

környékének meghatározó turisztikai szolgáltatása – a vendégkör döntő többségét teszik ki. 

Korosztályt tekintve pontos adatok nem állnak rendelkezésre, a strand funkció esetében a fiatalok, 

a gyógyvíz tekintetében az idősebb korosztályok a jellemzőek. A kezelési célzattal érkező vendégek 

száma az elmúlt 10 évben fokozatosan csökkent. Míg 2006-ban több mint 1000 beteg érkezett 

kezelésre, addig 2015-ben a betegszám a 300-at sem érte el, miközben a kezelések száma a 

harmadára csökkent. Jelenleg a kezelt betegek többsége alapvetően belföldről, de kiemelten Zala, 

Veszprém, illetve Vas megye területéről, valamint a fővárosból érkeznek. A kezelések iránt 

érdeklődő külföldi vendégek főként Ausztria, Németország, Hollandia, Horvátország, Svédország 

területéről érkeznek. A külföldi vendégkör a desztináció kiválasztása során figyelembe veszi a 

helyben elérhető egyéb egészségturisztikai és más, kedvező ár-érték arányú szolgáltatásokat is (pl. 

fodrász, kozmetikus, optikus, stb.). 

A fürdő vendégek között megjelennek hazai és nemzetközi turisták is, a fürdő vezetésével készített 

interjú alapján a hazaiak aránya teszi ki a 60%-ot. Ebben szerepet játszik, hogy hasonló színvonalú 

és körű szolgáltatások a határ túloldalán is elérhetőek, az esetleges magasabb árat pedig a legtöbb 

esetben a földrajzi közelség kompenzálja. A wellness- és üdülőszolgáltatások iránt érdeklődő 

vendégek döntő része Budapestről, illetve a hazai vidéki nagyvárosokból érkezik. Magas színvonalú 

szolgáltatásokat igényelnek, koncentráltan a 2-3 napos átlagos tartózkodási idejükbe sűrítve. A 

wellness vendégek jellemzően közel teljes ellátást biztosító csomagokat vásárolnak, így „szállodán 

kívüli” járulékos költésük viszonylag alacsony.  

 
5. ábra Gyógyfürdő jegyeladásának megoszlása az egyes jegytípusok között,( megvásárolt jegyek szám, db) (forrás: Lenti 

Gyógyfürdő Kft.) 

Az egészség és wellness szolgáltatásokat komplexen nyújtó Lenti fürdő egész évben üzemel, 

szabadtéri része májustól szeptemberig tart nyitva. A fürdő által üzemeltetett szállásokon évente 

28 000 vendégéjszakát könyvelhet el (fürdővezetéssel folytatott interjú alapján), melyből a fürdő 

becslései alapján 60-70% külföldi, elsősorban osztrák. A termálfürdő látogatottsága az elmúlt 

években növekedő tendenciát mutat, az éves látogatottság a jegyeladások alapján meghaladja a 

200 000 főt (a megvásárolt jegyszám korrigálása a belépési lehetőségekkel).  

A Lentibe érkező vendégkör egy másik része a fürdőtől függetlenül, inkább az aktív időtöltés és a 

természet iránt érdeklődik. Szám szerint ez a célcsoport kisebb jelentőségű, átlagos életkorukat 

tekintve azonban fiatalabbak, jellemzően 50 évnél fiatalabb vendégekről beszélhetünk. 

Lenti kereskedelmi szálláshelyein a vendégszám az elmúlt pár évben növekedésnek indult. Ennek 

ellenére Lenti továbbra is elmarad a régiós és megyei versenytársak mögött, ami egyrészt 

magyarázható a kevesebb szálláshely lehetőséggel, másrészt a jelenleg alulhasznosított turisztikai 

lehetőségekkel és potenciákkal, mely tudatos fejlesztéspolitikával orvosolható középtávon. 
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A vendégek között csökken a külföldiek részaránya, míg 2004-ben a felnőttek közel 85 %-a volt 

külföldi, addig 2014-ben már csak 51 %-uk érkezik más országból. (Hiba! A hivatkozási forrás nem 

alálható.). Az átlagos tartózkodási idő a legfrissebb adatok szerint 3,44 nap, mely Zala megye 

kereskedelmi szálláshelyekkel rendelkező településeinek átlagánál (4,1 nap) alacsonyabb, és időben 

is visszaesést mutat. A külföldi vendégek, akik elsősorban a hosszabb kezelési idővel együtt járó 

egészségturisztikai és egyéb helyi kiegészítő szolgáltatásokban érintettek átlagosan 4 napig 

maradnak, míg a hazai – főként a wellness, aktív és ökoturizmust preferáló – vendégek tartózkodási 

ideje a 3 napot sem éri el. Ez a tendencia illeszkedik az általános hazai adatokhoz, köszönhetően a 

hosszú hétvégés csomag ajánlatok egyre növekvő népszerűségének és a megváltozó fogyasztási 

igényeknek.  

 
6. ábra A külföldiek által eltöltött vendégéjszakák aránya az összes vendégéjszakán belül (%) (forrás:TEIR) 

Az elmúlt évek csökkenő vendégszámot (2. ábra), illetve a külföldiek csökkenő részarányát mutató 

trendjeire, illetve az elvárásokkal kapcsolatos tapasztalatokra alapozva a következő évek 

gyógyhelyfejlesztési beruházásainak elsődleges célcsoportjaként a széles korosztály kategóriákat 

határoztunk meg. Cél a hazai vendégek között Lenti megismertetése és tovább népszerűsítése, 

emellett cél a külföldiek részarányának növelése, kiemelten a közép-európai, észak-olaszországi, 

ausztriai, horvát, szlovén, dél-német és kelet svájci területekről érkező, célzottan a gyógyulást, 

egészségmegőrzést, megelőzést kereső látogatók Lentibe vonzása.  

 
7. ábra 1000 lakosra jutó vendégéjszakák számának alakulása (db) (forrási: TEIR) 
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Legfőbb cél, hogy az egyes célcsoportok a megfelelő információk birtokában tudatosan döntsön a 

Lentiben elérhető egészségturisztikai és nem utolsósorban szabadidős szolgáltatások mellett és 

ezek magas színvonalával elégedetten, a rendszeres visszatérés szándékával távozzanak. A 

külföldiek mellett változatlan figyelmet szentelünk a hazai kúravendégek körére is, ahol a fiatalabb 

korosztály megszólítása a cél, mely a gyógyító jellegű tevékenységek mellett a megelőző, 

egészségmegőrző jellegű szolgáltatások és aktív időtöltés szükségességének tudatosítását, illetve a 

változatos, több korosztály számára is vonzó kulturális programokat, szabadidő-eltöltési 

lehetőségek biztosítását jelenti. A kulturális- és rendezvényturizmus esetében kiemelt fejlesztési cél 

a nemzetközi vonzerővel rendelkező rendezvények szervezése, Lentibe vonzása, amely mentén 

egyrészt olyan célcsoportok körében is ismertté tehető a város, akik nem feltétlenül 

egészségturisztikai motiváció alapján választanak desztinációt. Ezek a beavatkozások a külföldi 

vendégek körében növelheti Lenti vonzerejét és ismertségét a versenytársakkal szemben. 

2.1.2 Az idegenforgalmi főattrakció és kiegészítő szolgáltatások  

Lenti gyógyvíz 

Idegenforgalmi és gyógyászati szempontból Lenti elsőszámú attrakciójaként a helyi termálvíz 

emelhető ki, melynek feltárására első ízben 1966-ban került sor. A próbafúrások során az 1200–

1500 méter mélységben fekvő felsőpannon korú víztartó rétegekből 340 l/perc vízhozamú, 60°C 

körüli nátrium és kálium kationokban gazdag hidrogén-karbonátos termálvizet tártak fel, melynek 

bázisán először 1978-ban létesült fürdő. A termálvizet az Egészségügyi Minisztérium 1988-ban 

minősítette gyógyvízzé, majd az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság 2000-ben 

engedélyezte (197/Gyf/2000) a természetes ásványvíz megnevezés használatát a külső fürdővízként 

történő felhasználás során. Az Országos Közegészségügyi Központ szakvéleménye (ikt. szám: 

6413/98.) szerint a víz jellege nátriumkarbonátos, metakovasavas, 1470mg/l sótartalmú ásványvíz. 

A gyógyvíz ásványanyag-összetétele (4. táblázat) elsősorban ízületi és degeneratív gerinc 

megbetegedések kúraszerű kezelésére alkalmas. Az ízületi betegségek közül az orvosi szakvélemény 

szerint az Arthrosis (porckopás), meszesedés, köszvény, míg a degeneratív gerincbetegségek közül a 

Bechterew-kór, Scheuermann-kór, Scholiosis (gerincferdülés), Discopathia, Spondylosis, 

Spondylarthosis, Discus hernia (porckorongsérv) kúraszerű kezelésére alkalmas. A gyógyhatást 

igazoló vakkísérleteket 1988-ban a gyógyvízzé minősítés során végezték el, a termálvíz jótékony 

hatása az említett betegségcsoportok esetében bizonyítást nyert. Mindezek mellett a gyógyvíz 

kúraszerűen alkalmazható vérkeringés-javításra, ízületi és nőgyógyászati idült gyulladások 

kezelésére. A fiziológiai hatások a kálcium gyulladáscsökkentő hatásaihoz köthetők, melynek 

hatékony felszívódását az ásványvíz nátrium-klorid tartalma is segíti. 

Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark 

Fürdő- és wellness-szolgáltatások 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a város „Gyógyhely Lenti” elnevezésű területét a turisztikai 

vonzerőre, a klimatikus és biogeográfiai viszonyokra, valamint a minősített gyógyvíz jelenlétére 

alapozva KEF-6384-4/2016 számú határozatával gyógyhellyé minősítette. A gyógyhely központját, s 

egyben a város legjelentősebb idegenforgalmi attrakcióját az 1703 fős befogadóképességű Lenti 

Termálfürdő és Szent György Energiapark adja, melynek 9 hektáros területén 5 szabadtéri és 5 

fedett medence van. A fürdőkomplexum szabadtéri részlege gyermek-, úszó-, élmény- és 

gyógymedencékkel, valamint egy félig fedett hidro-masszázs élménymedencével rendelkezik, 

melyhez 8 hektár zöldterület tartozik. A fürdő legnagyobb medencéje 1340m2 vízfelületű, melyhez 

vadvízáram, nyakzuhany, masszázspadok és csúszda is tartozik. A 3500 m2 területű fedett 
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fürdőrészben – 5 medence, köztük úszó-, gyógy-, gyermek- tan és hidromasszázs medencék 

találhatók (1. táblázat), valamint egy 630m2 területű pihenőtér. A fedett úszómedence 28°C, a 

gyógy- és a hidromasszázs medencék 38°C, a tan- és gyermekmedence pedig 34°C hőmérsékletű 

vízzel kerülnek feltöltésre. A jelenleg üzemelő medencék teljes egyidejű terhelhetősége nyáron 745 

fő, télen 177 fő. 

 

Fedett fürdő Szabadtéri strandfürdő 

 úszó. tan. gyógy. hydro. pan. úszó. tan. gyógy pan élmény 

Vízfelület (m2) 450 88 50 144 12 337 209 314 95 1329 

Víztérfogat (m3) 975 88 61 186 3,6 470 207 314 33 1527 

Mélység (m) 2 1 1,10 1,15 0,1- 
0,3 

1,6-
1,85 

0,88- 
1,16 

1.10  0,00 
1,35 

Pótvíz (m3) 48 4 83 0,2 28 28 10 385 1,6 80 

Maximális 
terhelhetőség (fő) 

87 27 22 35 6 62 64 126 48 268 

1. táblázat A fedett és szabadtéri medencék paraméterei 

A Lenti gyógyhely az elmúlt évtized fejlesztéseinek köszönhetően a korszerű wellness szállók 

infrastruktúrájával is rendelkezik, tekintettel célcsoportjaik megváltozott igényeire. A fürdő fedett 

részén található két finn, egy aroma-, valamint egy physiotherm infraszauna belső és szabadtéri 

pihenőrésszel. Kialakítás alatt van egy napi 450 fős terhelhetőséggel bíró élménymedence-csarnok 

is (2. táblázat). Emellett, a fedett fürdő emeletén kozmetika, fodrászat, pedikür-manikür és 

különféle frissítő és szépítő masszázsok vehetők igénybe. 

Medencék 
Felnőtt 

élménymedence 
Jakuzzi 

Fiatal 
élménymedence 

Gyerek- 
medence 

Vízmélység  1,1 1,1 1 0,5 

Vízfelület (m²) 185,47 23,76 216 31 

Hőmérséklet °C 36 36 32 32 

Medencetér kapacitása 
(fő)  

228 

Napi terhelhetőség (fő) 450 
2. táblázat Új élménymedencék paraméterei 

A fürdő által üzemeltetett szállásokon évente átlagosan 28 000 vendégéjszakát könyvelhet el, 

melyből a fürdő becslései alapján 60-70% külföldi, elsősorban osztrák. A termálfürdő látogatottsága 

az elmúlt években stagnált a rendkívül erős piaci verseny és az átalakult fogyasztói szokások miatt, 

az éves látogatottsága meghaladja a 200 000 főt. 

Egészségügyi szolgáltatások 

A Lenti gyógyhely területén álló szálló egy része fogad orvosi beutalóval érkező vendégeket, illetve 

a kezelések egy része OEP támogatással is igénybe vehető a hazai vendégkör számára. A gyógyfürdő 

területén állandó kínálatában a tradicionális gyógyvízi (balneológiai – medence és kádfürdő) 

kezeléseken jóval túlmutató kezelésválaszték áll a vendégek rendelkezésére. A fürdőben elérhetők 

– nem kifejezetten a gyógyvíz kémiai összetételén alapuló – a hidroterápia különféle típusai, többek 

között víz alatti sugármasszázs, hidromasszázs, valamint tangentor-kezelés is igénybe vehető. A 

kínálat ezen felül kiterjed a passzív mechanoterápia (masszázs), vízitorna, magnetoterápia, 

iszappakolás és ionfortézis különféle kezelési típusaira is.  
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Kiemelkedő szálláshely-szolgáltatás 

Lentiben a kereskedelmi szálláshelyek kapacitása az országos átlagot messze meghaladja. Az 1000 

lakosra jutó férőhely a kereskedelmi szálláshelyeken 2014-ben 113 db-ot tett ki, míg az országos 

átlag ennek a felét sem érte el (44 db). A kereskedelmi szálláshely-kapacitás, mely az összes 

helyben elérhető férőhely több mint felét teszi ki (a kemping férőhelyekkel nem számolva), az 

utóbbi öt évben 26%-kal bővült. A növekedés oka egyrészt a Lenti turisztikai attrakciófejlesztések 

hatására bekövetkező vendégszám-bővülés, másrészt az igények fokozatos növekedése – amellyel a 

közösségi szálláshelyek egy része nem tudta tartani a lépést. Ezzel egy időben a szálláshelyek 

megoszlásán belül a magasabb szolgáltatási színvonallal jellemezhető szállodák aránya – a megyei 

trendhez hasonlóan – jelentősen megnőtt, 2013-ban a férőhelyek 11,3 százaléka tartozott a 

szállodai kategóriába, ezt az újonnan épülő négy csillagos szálloda tovább fogja emelni. Lenti a 

kereskedelmi és magán szálláshelyeken együttesen az éves vendégszám 19 363 fő volt 2014-ben. Ez 

az érték növekedő tendenciát mutat, azonban elmarad a térségi versenytársak mögött. 

A 2016 júniusában megnyíló Thermal Hotel Balance**** egy 4*-os HotelStars minősítésű, a 

település és az őt körülvevő térség legjobb színvonalú szállása, ami hosszú távon alapozza meg Lenti 

turisztikai lehetőségét és nagyban megnöveli a település idegenforgalmi lehetőségeit. A 94 szobás 

négy emeletes hotel saját wellness részleggel és a gyógyfürdővel közvetlen összeköttetéssel 

rendelkezik. Az új szálloda épület megnyitásával a szállodai férőhelyek száma közel kétszeresére 

bővül, mellyel arányuk további növekedést mutat a szállásférőhelyeken belül. 

A hotelben kialakításra kerülő étterem és bár nagyban hozzájárul a Fürdőváros szolgáltatás 

színvonalának emeléséhez, emellett a szálloda lehetőséget teremt konferenciák rendezésére is 

egyaránt köszönhetően a 260 fő befogadására alkalmas termeinek. A rendezvény turizmust tovább 

erősítendő az új épület rendelkezik egy 250 férőhelyes szekcionálható étteremmel is.  

A szálloda legfelső szintjére két luxus lakosztály került, melyekben privát wellness részleg, télikertes 

jellegű pezsgőfürdő helyiség került megvalósításra.  A szálloda vendégei számára wellness 

szolgáltatások (53 m2-es feszített víztükrű élménymedence, 4 db szauna és 2 külön masszázs 

helyiség) kerültek kialakításra, melyek a szálló vendégeinek kikapcsolódását, pihenését szolgálják. A 

szálloda wellness részlege teljes mértékben akadálymentesített, így fogyatékos vendégek számára 

is kényelmesen használható lesz. 

A szállodaberuházással egyidejűleg a szomszédos fürdő szolgáltatásai új élményelemekkel bővültek, 

csúszdás gyermek élménymedence és egyéb játékelemek, meleg vizes élménymedencében 

masszázságyak, buzgárok, nyakzuhany, pezsgőülőke került kialakításra. 

Remélhetőleg a megnyitást követően a szálloda hamar megkapja a gyógyhotel minősítést, ami 

nagymértékben hozzájárul Lenti turisztikai lehetőségeinek szélesítéséhez.  

A magánszálláshely-kínálat növekedése jó hatást gyakorolt a település általános megítélésére. 

Mindazonáltal a magánszálláshelyek valós piaci szerepe javarészt csak becslések segítségével 

ítélhető meg. A Központi Statisztikai Hivatal idegenforgalmi adatai szerint 2014-ben a 

szálláshelykínálat csaknem felét a panziók teszik ki (434 db férőhely), melyek többsége minőségi 

besorolás szerint a 3 csillag kategóriába tartozik (9. ábra). A kempingférőhelyek (360 db) további 40 

százalékát adják, míg az utóbbi évek növekedésének köszönhetően a szállodák adják a férőhelyek 

11 százalékát.  
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8. ábra: A szálláshelyek megoszlása 2014-ben 

A szálláshelyek, valamint a Lenti termálfürdő között sajátos, mindkét fél érdekeit szolgáló 

együttműködés alakult ki. A szállodák és panziók vendégei egyedi kedvezményrendszereken 

keresztül igénybe vehetik a fürdőkomplexum szolgáltatatásait, így azok kihasználtsága növekszik, 

így az alacsonyabb minősítésű szálláshelyeket preferáló vendégkörnek sem kell lemondania a 

gyógyászati és wellness szolgáltatásokról. Lenti legmagasabb minősítésű és legmodernebb 

felszereltséggel rendelkező szállodája a Thermal Hotel Balance****, amely 2016. júniusa óta várja a 

vendégeket. A négyemeletes, 94 egyedi kialakítású szobával bíró szállodát fedett folyosó köti össze 

a termálfürdővel, melynek szolgáltatásit a vendégek korlátlanul igénybe vehetik. A hotel ezen felül 

rendezvény és konferenciahelyként is szolgál.  

 
9. ábra szállásférőhelyek számának megoszlása a szállástípúsok között, forrás:KSH T-STAR 

 

Rendezvények, kulturális élet 

Tekintettel arra, hogy a Lentibe látogató vendégkör részben külföldi, így a helyi rendezvények, 

kulturális események tartalmának összeállítása során sajátos szempontokat is figyelembe kell venni. 

Egy meglehetősen heterogén összetételű célcsoport minél szélesebb köre számára kell a 

programokat vonzóvá tenni. A rendezvények nagy része döntően ingyenes, mindenki (vendégek, itt 

élők, környékről a programokra célzottan ide látogatók) számára nyitott rendezvények. A belföldről 

érkező vendégek körében komolyabb érdeklődésre számot tartó eseményként a Lenti Nyári Esték 
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programsorozat emelhető ki, mely a nyári hónapok folyamán minden pénteken élőzenés 

koncerteket jelent országos ismertségnek örvendő fellépőkkel. 

Aktív időtöltés 

Lenti a Kerka-völgyében, három kistáj találkozásánál (Göcsej, Hetés, Őrség) fekszik, melyből 

fakadóan változatos táji jellege számos természeti értéket kínál az idelátogatóknak. Lenti és 

környéke ideális terep a tartalmas szabadtéri tevékenységekhez, sportoláshoz. Az elmúlt években 

komoly előrelépések történtek az outdoor-turisztikai infrastruktúra kiépítésében, számos kiránduló 

és kerékpáros útvonal került kiépítésre, felújításra. A túrákat keresőknek jelenleg 30 km kiépített 

kerékpárút, valamint további 80 km kerékpározható útvonal, gyalogutak és Magyarország 

leghosszabb (32 km) erdei kisvasútja nyújt élményeket. Kedvelt kirándulóhelyszín a Kárpát-

medencei növényvilág gazdag tárházát mutatja be a Budafai Arborétum. 

Lenti, mint a Hetés kapuja kapcsolódik a Mesés Hetés kezdeményezéshez, mely 2016-ban kapta 

meg az Európai Tájdíjat, mely nagymértékben hozzájárul mind a térség, mind Lenti turisztikai 

lehetőségeinek növeléséhez. . 

Az aktív időtöltés lehetőségeit tovább erősíti, hogy a közelben megy el a tervezett Eurovelo 13 

nyomvonala, valamint kicsit távolabb, de szintén elérhető távolságon belül a Mura-menti 

kerékpárút. Ezekhez az európai hálózatokhoz való aktív kapcsolat kialakítása és Lentivel való 

összeköttetés megteremtése hozzájárulhat a település turisztikai lehetőségeinek szélesítéséhez.  

 

2.1.3Egészségügyi infrastruktúra bemutatása 

A gyógyhelyi egészségügyi szolgáltatások Lenti esetében egyetlen intézményhez, a Dr. Hetés Ferenc 

Rendelőintézethez kötődnek. Bár az intézet nem a gyógyfürdővel összekapcsolva működik, az itt 

folyó szakmai komplex rehabilitációs kultúra megteremtésének potenciálját rejti magában. 

A szakorvosi rendelőintézet revitalizációja és műszaki infrastruktúrájának fejlesztése az NYDOP-

5.2.1/B-2008 projekt keretében elnyert 400 millió forintos támogatásból 2009 és 2011 között 

valósult meg. A fejlesztés során kialakításra került az eddig hiányzó neurológiai szakellátás, 

növelésre került a pszichiátriai szakorvosi ellátás óraszáma, továbbá a – gyógyfürdőben működő 

egészségturisztikai tevékenységekhez is köthető – fizioterápia és gyógytorna nem szakorvosi 

óraszáma is. Az épület korszerűsítése, fejlesztése, akadálymentesítése mellett eszközbeszerzés és 

informatikai fejlesztés is megvalósult. Az energetikai korszerűsítés keretében utólagos hőszigetelést 

és nyílászáró-cserét végeztek. Az épületgépészeti elemek közül számos megújult, új elemként 

megjelent a napenergiás használati melegvíz-termelő rendszer. A rekonstrukció eredményeként a 

rendelőintézet 1526 m2 akadálymentesített területen, megújult eszközparkkal, 19 

szakmacsoportban a járás egészségfejlesztési centruma lett. 

Jelenleg a következő szakrendelések érhetőek el az intézetben: belgyógyászat, bőrgyógyászat, 

reumatológia, fizikoterápia, gyógytorna, fogászat, fül-orr-gégészet, neurológia, nőgyógyászat, 

onkológia, ortopédia, pszichiátria, sebészet, szemészet, urológia és tüdőgondozó. Az intézetben 

közel teljes körű labor és röntgen diagnosztikai rendszer áll rendelkezésre (CT, MR, speciális 

laboratóriumi vizsgálatok Zalaegerszegen, illetve Szombathelyen megoldottak, társintézményeknél 

digitalizált radiológiai metodika működik). 

2.1.4 A gyógyhely-minősítés során vizsgált környezeti feltételek állapota 

A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 2. § (1)4  értelmében a 

gyógyhely megnevezés egy terület megjelölésére akkor használható, ha azt - a (2) bekezdésben 

foglalt feltételek fennállása esetén - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900074.EUM#lbj4param
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Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH) gyógyhellyé nyilvánítja. Valamely település egésze 

vagy meghatározott része akkor nyilvánítható gyógyhellyé, ha 

a.) rendelet szerint elismert természetes gyógytényezővel (gyógyvíz, éghajlat stb.) rendelkezik, 

b.) a természetes gyógytényező igénybevételének gyógyintézményi feltételei (gyógyfürdő, 

gyógyszálló) biztosítottak, 

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, 

d.) a pihenés infrastruktúrájának (közművek, közlekedés, hírközlés, kommunális szolgáltatások, 

ellátó, szolgáltató intézmények stb.) kiépítettsége biztosított. 

A jogszabályban foglalt kritériumok alapján a hatóság a „Gyógyhely Lenti” elnevezésű területet 

2016-ban határozatlan időtartamig gyógyhellyé nyilvánította. A gyógyhely-minősítési eljárás során 

vizsgált környezeti elemek: 

Kiemelten védett területre előírt levegőtisztaság, fokozottan védett területnek megfelelő 

zajszint 

A nyári időszakban a vizsgált légszennyező anyagok közül a NO2, NOX, SO2, CO és O3 24 órás 

átlagkoncentrációi egyik esetben sem haladták meg a vonatkozó határértékeket. A mérési 

periódusra vonatkozó terhelés a kiemelten védett övezetre előírt higiénés norma alatt maradt. A 

PM10 napi átlagértékei nem érték el a 4/2011 (I.14) VM rendelet szerint előírt határértéket, sem a 

WHO 24 órás ajánlott határértékét. 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának zajszint-

mérési jegyzőkönyvei alapján megállapítható, hogy a közúti közlekedési zaj nem éri el a 27/2008 

(XII.3.) KvVM-EüM rendelet mellékletében foglalt határértékek. Lenti város a zajvédelmi előírások 

betartatása érdekében a 3,5 tonnánál nagyobb járművek kitiltásáról döntött a gyógyhely közelében 

húzódó Táncsics Mihály útról, valamint 30 km-es sebességkorlátozó táblák kerültek kihelyezésre. Az 

intézkedések következtében a forgalom átterelődésével a közlekedési zajszint határérték alá lett 

csökkentve. 

Klimatikus viszonyok rövid leírása 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati szakvéleménye (kelt: 2015. július 10.) szerint a térség 

klimatikus jellege a gyógykúrák lefolytatására kiváló hátteret biztosít. A Lenti térség bioklimatikai 

szempontból az alföldi és középhegységi klímára jellemző jellegzetességekkel is rendelkezik. Az 

alföldi klíma ún. ingerklíma, melynek meteorológiai jellemzői bizonyos adaptációs folyamatokat 

kiváltó ingerként jelentkeznek, ami elősegíti a szervezet regenerálódását. A középhegységi klíma 

ugyanakkor kímélő klíma, mely a szervezetet kevés stressznek teszi ki. A vizsgált légkörszennyező 

anyagok koncentrációja tartósan az egészségügyi határérték alatt marad. Bár a klimatikus jellemzők 

önmagukban nem bizonyulnak gyógyklímának, balneológiai kúrák lefolytatására kifejezetten 

alkalmas környezetet biztosítanak. 

Közművek, kommunális szolgáltatások  

A város közművesítése fokozatosan épült ki. Mára a település belterületének jelentős hányadán 

már a teljes közműellátás biztosított. Az elmúlt 10 évben jelentős közműfejlesztések valósultak 

meg, amelynek eredményeként nőtt a teljes közművel rendelkező lakások aránya. Közüzemi 

ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya Lentiben a legutolsó statisztikai adatok alapján 

99,8% volt, míg a közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 2014-ben szintén 98% felett 

volt. Az okozott talajszennyezés a csatornahálózat fejlesztésének és a rácsatlakozás növelésének 
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eredményeként az elmúlt 14 évben jelentősen csökkent. A városi vízmű megfelelő kapacitással 

rendelkezik, ezért a városfejlesztési koncepcióban előirányzott létesítmények ellátását biztosítani 

tudja. Ugyanakkor a rendszer elavult, az előírt kibocsátási határértékeket nem tudja biztosítani, így 

felújítása indokolt. 

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamos-energia és a földgáz 

közvetlenül áll rendelkezésre. A nem vezetékes energiahordozók használata bár folyamatosan 

csökken, mégis – ma is és várhatóan a jövőben is – szerepet fog betölteni a település 

energiaellátásában. 

Közlekedés 

Lenti a Nyugat-dunántúli régió délnyugat-északkeleti közlekedési folyosóján helyezkedik el. A 

települést a 75. sz. másodrendű főút érinti, közvetlen közelében halad el a 86. Sz főút.. A település 

elérhetőségét javítja, hogy M70-es útról fél órán belül elérhető az M7-es autópálya. A közlekedési 

hálózatok fővárosi irányultságot mutatnak, a kelet-nyugati kapcsolatok gyengébbek. A helyi 

tömegközlekedést 7 helyi járat biztosítja az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 

üzemeltetésével. A Csömödéri Állami Erdei Vasút (keskeny nyomtávú vasút) Kistolmács irányába 

rendszeres személyszállítást bonyolít le. A kisvasút végállomása a fürdőhely közelében található. A 

járás legtöbb településére Lentiből 20 percen belül el lehet érni. Lenti vasútállomása a település 

délnyugati részén, szintén a fürdőhöz közel helyezkedik el, a 75. sz. főúttal párhuzamosan. 

Közvetlen kerékpárút összeköttetéssel a gyógyhely nem rendelkezik, a kerékpáros közlekedés 

alacsony forgalmú közúton lehetséges. 

A fürdő a fentiek alapján kiváló közlekedési összeköttetésekkel rendelkezik, a vasúti megálló és a 

kisvasút is közvetlen környezetében található. Hiányosságként jelentkezik a kerékpárút 

nyomvonalának bekötése, illetve a kelet-nyugati kapcsolat erősítése. Mindkét fejlesztési irány a 

külföldiek és kerékpáros turisták látogatási számát növelhetné. (Forrás: Lenti Integrált 

Településfejlesztési Stratégia megalapozó tanulmánya (2015)). 

2.1.5 Versenytárs analízis, kiemelve az egyedi jellemzőket 

A Lenti gyógyvízre alapozott idegenforgalmi kínálat a régióban nem egyedi, az elmúlt évtizedben 

több másik versenytárs is komoly fejlesztéseket valósított meg gyógyturisztikai adottságainak 

kiaknázása érdekében. A Lenti turisztikai kínálat versenyképességének megtartásának érdekében a 

versenytársak dinamikáját, valamint a modern turisztikai trendek adaptálására való készségét 

érdemes példaként szem előtt tartani. A versenytársak vizsgálatának legfőbb célja tehát a 

gyógyászati jelleg erősítése olyan minőségi szolgáltatáspaletta kialakításával és olyan infrastruktúra 

megteremtésével, amely egyrészt Lentit egyedivé és vonzóvá teszi, másrészt illeszkedik hírnevéhez 

és tradícióihoz. A következőkben a potenciális hazai és nemzetközi versenytársakat tekintjük végig. 

Hazai versenytársak 

Magyarországon közel 100 elismert gyógyvízzel működő fürdőhely működik. A versenytársak 

vizsgálata során ezek közül azokkal foglalkozunk kiemelten, melyek a helyben lévő turisztikai 

attrakciók (gyógyvíz összetétele), szálláshely-szolgáltatások mennyisége és minősége, valamint az 

ezek iránt támasztott kereslet tekintetében analógiát mutatnak Lenti esetével. Általános 

tendenciaként figyelhető meg a földrajzi közelségük miatt kapcsolódó hazai gyógyhelyek esetében, 

hogy egyre hangsúlyosabban jelennek meg a wellness – és élményelemek, ezért a hazai piacon 

egyértelmű versenyhátrányt jelent az élményelemek és a családbarát kiegészítő szolgáltatások 

hiánya. Bár az elmúlt évek fejlesztései során Lenti ezt a hátrányt részben ledolgozta, ugyanakkor 

perifériális elhelyezkedése miatt a wellness szolgáltatások iránt érdeklődő hazai vendégek köre 

erőteljesen korlátozódik, főként Dunántúlra terjed ki. A kínálat bővítése emiatt elsősorban a 
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gyógyvíz jótékony hatását hasznosító szolgáltatásokra kell, hogy kiterjedjen, hiszen a gyógyhely a 

hazai célközönség számára elsősorban ezzel tehető vonzóvá, illetve kompenzálható a periférikus 

fekvés. 

Zalakaros 

A zalakarosi gyógyvíz Európában is egyedülálló nátriumkloridos és hidrogénkarbonátos hévíz, amely 

a jodid- és bromid-ion tartalma következtében a jódos-brómos; szulfid-ion tartalma miatt pedig a 

kénes gyógyvizek csoportjába sorolható. A víz enyhén radioaktív, metabórsav tartalma igen nagy. A 

gyógyvíz legjobb hatását a krónikus nőgyógyászati, a mozgásszervi és ízületi betegségek 

gyógyításában, az idegrendszeri-, szív- és keringési-, valamint anyagcserezavarok kezelésében fejti 

ki. Az orvosi felügyelettel működő gyógyászat a kezelések széles választékával szolgálja a 

gyógyulást. A hidroterápiás kezelések között megtalálható a súlyfürdő, a szénsavas fürdő, galván- és 

tangentorkezelés is. Az elektroterápia széles körű szolgáltatásai szintén a gyógyulást szolgálják. A 

gyógycentrum fedett és fedetlen élményfürdővel is kiegészül. 

Kehidakustány 

A kehidakustányi gyógyfürdő kalcium-magnézium hidrogén-karbonátos minősítésű gyógyvízzel 

rendelkezik, mely ízületi, mozgásszervi, krónikus nőgyógyászati és vérnyomásproblémák kezelésére 

alkalmas. A baleseti rehabilitációban is fontos szerepet játszhat, mivel a sérülések, törések 

gyógyulási folyamatát lényegesen felgyorsítja. A víznek gyulladáscsökkentő hatása is ismert, ezért 

bőrproblémák kezelésére is javasolt. A rendkívül jótékony kén az ember szervezetébe fürdőzés, 

ivókúra és inhaláció során kerülhet. A fürdőkúrát szakorvosi ellenőrzés mellett fizikoterápiás 

kezelésekkel, gyógymasszázzsal, gyógytornával egészítheti ki. A fürdő fedett és nyitott területén 

élményfürdő is kiépítésre került. 

Letenye 

A három hektárnyi zöldterületen fekvő fürdő és kemping része a Szapáry kastély ősparkjának. A 

fákkal körülvett park egyaránt lehetőséget kínál a pihenésre, illetve sportolásra is. A medencék 

mellett röplabda- és strandfoci pálya is van. A fürdőben két meleg vizes medence, egy 

úszómedence, egy gyermek és egy tanmedence áll a vendégek rendelkezésére.  A letenyei fürdő 

vize nem minősített gyógyvíz, ugyanakkor magnézium-hidrogén-karbonát tartalma hasonló 

panaszok kezelésére alkalmas, mint a lenti víz. A város határmentiségének köszönhetően a hazai 

mellett a horvát, osztrák és szlovén vendégek is látogatják a fürdőt. 

Zalaszentgrót 

A zalaszentgróti víznek ugyan nincs gyógyvízminősítése, de a víz kémiai összetétele és az eddigi 

gyógyászati tapasztalatok szerint mozgásszervi, valamint reumatikus panaszokra kedvező hatása 

van. A Szent Gróth Termálfürdőben öt szabadtéri és négy fedett medence van, melynek teljes 

felülete több, mint ezer négyzetméter. A fürdőben az élményrészleg mellett többféle masszázs, 

köztük svéd, relaxáló, gyógynövényolajos, valamint talpmasszázs érhető el. 

Zalaegerszeg 

A metakovasav tartalmú termálvíz ízületi betegségek, idült izomfájdalmak, krónikus nőgyógyászati 

gyulladások esetén hatásos. A fürdő wellness- szolgáltatása jelenleg különböző masszázsokkal és 

finn szaunákkal egészül ki, ami a jövőben sóbarlanggal, infraszaunával, napozóterasszal, 

gyógyászati, illetve további különféle szolgáltatásokkal bővül. A fedett fürdő építészeti kialakítása 

egyedi, melybe olyan légkezelő rendszer került beépítésre, mellyel biztosítható, hogy pollenmentes 

levegő kerüljön a fürdőtérbe, ami az allergiában szenvedőknek biztosít zavartalan fürdőzést. 
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Bükfürdő 

A Büki Gyógyfürdő kiterjedését tekintve az ország második legnagyobb gyógyfürdője 

(Hajdúszoboszló után), 14 hektáron, 27 medencével várja a fürdőzésre, üdülésre vágyó vendégeket. 

A medencékből 11 db fedett, 4 db félig fedett, összes területük mintegy 5000 m2. Bükfürdőn a 

Lentihez hasonló nátrium-kalcium-hidrogénkarbonátos víz található, melyet a mozgásszervi 

betegségek kezelése mellett ivókúrák alkalmazásával gyomorbetegségekre is használják. 

Harkány 

A harkányi gyógyvíz kémiai összetétele alapján a kénes gyógyvizek családjába tartozik. Ásványi sók, 

ionok, karbonil-szulfid, hidrogén szulfid, szulfát, bróm, fluorid és még más anyagok teszik gazdaggá 

a harkányi gyógyvizet. Harkányi gyógyfürdőkúrát elsősorban mozgásszervi, ízületi betegségek 

megelőzésére, gyógyítására, csontritkulás, krónikus nőgyógyászati gyulladások, valamint a 

nyirokkeringés zavarainak javítására javasolják, ezen kívül a pikkely-sömör kezelésére is ajánlják. A 

gyógyfürdő naponta több mint 800 vendég kezelését tudja biztosítani.  A fürdő 13,5 hektáros 

ősparkban található, ahol a vendégeket 7.600 m2 vízfelület, 3 gyógy és 5 strandmedence, 

látványfürdő-egységek várják. A fürdővendégek száma évente kb. egymillió. A gyógyfürdő mellett 

található a Gyógyfürdőkórház, amely reumatológiai megbetegedések ellátásával, valamint 

mozgásszervi megbetegedések rehabilitációjával foglalkozik, jelenleg 205 ágyon látja el betegei 

reumatológiai és rehabilitációs gyógykezelését. 

Sárvár 

A 83°C-os gyógyvíz fontos alkotórésze a nátrium-klorid, a hidrogén-karbonát, a jód, a bróm, a fluor, 

és számos egyéb nyomelem. A magas sótartalmú gyógyvízből lepárlással állítják elő a Sárvári 

Termálkristályt, amellyel készült sós kádfürdő hatékonyan alkalmazható egyes mozgásszervi, 

nőgyógyászati és bőrgyógyászati megbetegedések esetén. A gyógyvíz kedvező hatású elhúzódó 

alhasi fájdalmak, összenövéssel járó krónikus nőgyógyászati gyulladásos betegségek kezelésében. 

Fő alkalmazási területei a következők: krónikus, degeneratív gerinc és ízületi betegségek; 

gyulladásos mozgásszervi betegségek krónikus fázisai; lágyrész reumatizmus; izomgörcsök oldása; 

izomzúzódások, ízületi rándulások; sportsérülések balesetek utókezelése; ideggyógyászati 

betegségek ill. idegsebészeti műtétek utáni állapotok; ortopédiai, reumasebészeti műtéteket 

követő utókezelések; krónikus nőgyógyászati gyulladásos betegségek, meddőség egyes fajtái; 

változáskori tünetcsoport; krónikus légzőszervi betegségek; utókezelés a légutak heveny gyulladása 

után; asthma bronchiale. A sárvári Szent László Kórházban elmúlt években átadott rehabilitációs 

centrum nagy lehetőségeket rejt magában. 

Hazai versenytársak a statisztikák tükrében 

A versenytársak idegenforgalmi keresletének és kínálatának jellemezőit a 4. táblázat foglalja össze. 

Lenti a szálláshely-kínálat, a vendégéjszakák és külföldi vendégek vonatkozásában komoly 

hátrányban van a versenytársakhoz képest, míg az átlagos tartózkodási idő tekintetében a 

középmezőnyben helyezkedik el. A határmenti elhelyezkedés ugyanakkor a külföldiek tartózkodási 

idejét lerövidítik, a könnyebb elérhetőség – főként a szlovén és osztrák vendégek körében – nem 

ösztönöz hosszabb maradásra. Erős hátrány jelentett a közelmúltig, hogy kevés szálloda volt a 

településen, amit az új négy csillagos hotel megépítése orvosolt. Emellett hiányosságként merül fel, 

hogy minősített gyógyszállóval eddig nem rendelkezik a település, de ez remélhetően közeljövőben 

meg fog változni, ami a magasabb komfortigényű vendégek fogadása szempontjából további 

versenyelőnyt jelent. 
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Szentgotthárd 

A St.Gotthard Spa & Wellness  animációs termálpark egész évben nyitva álló családi wellness fürdő, 

mely mintegy 1500 m2 vízfelülettel rendelkezik. Megtalálhatóak benne élmény csúszdák, 

pezsgőfürdő, szaunapark, klasszikus római fürdősor, kiegészülve sportolási lehetőségekkel és gyógy-

wellness kezelésekkel.  

 

Nagyatád 

A Nagyatádi Termál- és Gyógyfürdő egy természetvédelem alatt álló parkban található mind beltéri, 

mind a szabadtéri medencék tekintetében egész évben nyitva áll. Összesen 6 medence található a 

fürdőben, ezek közül a fedett részén egy 34, egy 38 és 42 fokos gyógymedence, valamint kádfürdő 

lehetőségek. A fürdőt ellátó nátriumhidrogén-karbonátos víz 742m mélyről, 50 fokosan tör a 

felszínre, gyógyhatását tekintve alkalmas reumatikus betegségek, ízületi panaszok gyógyítására, 

törések utáni rehabilitációra, nőgyógyászati panaszok és gyomorbántalmak kezelésére, valamint 

ivókúra szerű alkalmazásra. A gyógyfürdőben alkalmazott izoterápiás kezelések fájdalmak 

csillapítására, megszüntetésére, valamint izomlazításra és gyulladások csökkentésére 

alkalmazhatóak. A kezeléseket mechanoterápiával, hydro - és balneoterápiával, valamint 

elektroterápiával végzik. A fürdőben száraz és víz alatt masszázs, illetve gyógytorna is elérhető 

egyaránt.  

 

 

3. táblázat: A versenytársak idegenforgalmának keresleti és kínálatai jellemezői, 2014 (forrás: KSH T-STAR, TEIR)  

  

K
eh

id
ak

u
st

án
y

 

L
et

en
y

e 

Z
al

ae
ge

rs
ze

g 

Z
al

ak
ar

o
s 

Z
al

as
ze

n
tg

ró
t 

L
en

ti
 

B
ü

k
fü

rd
ő

 

Sá
rv

ár
 

H
ar

k
án

y 

Sz
en

tg
o

tt
h

ár
d

 

N
ag

y
at

ád
 

Gyógyszállók száma 0 0 0 3 0 0 2 1 1 0 0 

Szállodák száma 2 0 1 11 0 2 10 12 14 4 2 

Férőhelyek száma a 
kereskedelmi szálláshelyeken 781 154 1897 3945 21 

889 5287 2708 2390 
391 560 

     ebből a gyógyszállókban 0 0 0 1039 0 0 616 302 321 0 0 

Vendégek száma a 
kereskedelmi szálláshelyeken 15183 946 17563 128250 247 

11992 166223 165863 50054 
8366 3305 

     ebből külföldi 3243 277 3494 19891 2 6265 94385 96916 9607 3799 562 

Vendégéjszakák száma a 
kereskedelmi szálláshelyeken 46065 1194 35389 428900 705 

41355 679835 452496 155333 
21322 10888 

     ebből külföldi 14931 297 7527 92347 5 25154 405649 279688 52110 9584 2571 

Átlagos tartózkodási idő 
(vendégéjszaka) 

3,03 1,26 2,01 3,34 2,85 3,45 4,09 2,73 3,1 
2,55 3,29 

     belföldi vendégek esetében 2,61 1,34 1,98 3,11 2,86 2,83 3,82 2,51 2,55 2,57 3,03 

     külföldi vendégek esetében 4,60 1,07 2,15 4,64 2,50 4,02 4,3 2,89 5,42 2,52 4,57 
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Szolgáltatások 
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fizioterápiás kezelések (elektro-, balneo-, mechanoterápiás) 
 

X X X X 
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hidroterápia 
 

X 
 

X 
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szauna (finn szauna, infrakabin stb.) 
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X 
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X X X X X X X X X X 

termál medence X X X X X X X X X X X 

pezsgőfürdő 
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reuma 
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törések, gyulladások, bőrproblémák kezelése 
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keringési 
 

X 
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emésztőrendszeri (gyomor problémák) 
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X 
   

X X X X X 
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X 
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Nemzetközi versenytársak 

Lenti közvetlen versenytársait a környező régiókban, azaz Ausztria (Bad Radkersburg, Bad 

Gleichenberg, Bad Waltersdorf), Szlovénia (Lendva, Moravske Toplice, Ptuj), valamint Horvátország 

(Sveti Martin na Muri) gyógyfürdői közt érdemes keresni. A fürdők többsége az uniós strukturális 

politika forrásainak megjelenésével, az elmúlt években lépett a fejlődés útjára. Az infrastrukturális 

hiányosságok leküzdése ugyan megindult, azonban várhatóan hosszú éveket vesz igénybe, hogy 

újra felkerüljenek a nyugat- illetve közép-európai turisták mentális turisztikai térképére.  

A földrajzi közelség és a hasonló gyógyvíz-összetétel miatt a legnagyobb versenytársnak 

mindenképp Muravidék gyógyhelyei emelhetők ki. A lendvai nátrium-hidrogénkarbonát ásványos 

termálvíz nagyobb mennyiségű parafint tartalmaz, így a reumatikus megbetegedések mellett a 

periférikus idegrendszer megbetegedéseit és bőrgyógyászati problémák kezelésére is különösen 

alkalmas. Moravske Toplice különlegessége egyedülálló 72 Celsius fokos feketevize, melynek 

fájdalomcsillapító és idegnyugtató hatása van. A látogatók a gyógykezelések számos – nem 

kifejezetten a gyógyvízhez köthető – szolgáltatást (hidro- és mechanoterápia) és wellness-

szolgáltatást is igénybe vehetnek a több mint 3000m2 vízfelületű, részben termál, részben édes 

vízzel feltöltött komplexumban. Az osztrák gyógyhelyek és fürdővárosok többségének komoly 

előnye a hazai gyógyhelyekkel szemben a télisportokkal való árukapcsolás.  

 

Fürdő neve Település 
Távolság 
Lentitől 

közúton (km) 
Szolgáltatások 

Terme Lendava Lendva, SI 14,5 vízi park, gyógyfürdő, 
strandfürdő, wellness, 

konferencia 

Terme 3000 Moravske Toplice, SI 35 vízi park, wellness, konferencia, 
strandfürdő, golf 

Terme Ptuj Ptuj, SI 79,5 vízi park, gyógyfürdő, 
strandfürdő, élményfürdő, 

wellness 

Park Therme Bad Radkersburg, AT 50 sportmedence, élményfürdő, 
gyógyfürdő 

Das Kurhaus  Bad Gleichenberg, AT 75 gyógymedence, wellness 

Heiltherme Bad Waltersdorf, AT 110 gyógycentrum, wellness 

Therme Loipersdorf Loipersdorf, AT 72 élményfürdő, gyógyfürdő 

Spa & Sport Resort 
Sveti Martin 

Sveti Martin na Muri, 
HR 

27,6 wellness, szépségfarm 

10. ábra: A nemzetközi versenytársak szolgáltatásainak bemutatása 

 

2.2 A gyógyhelyen belüli turisztikai kapcsolatrendszer elemzése 

2.2.1 TDM szervezet 

A gyógyfürdő adottságainak kiaknázására és a térségi együttműködések kialakítását célzó 

fejlesztések összekapcsolásának kulcseleme lehet a térségi TDM szervezet létrehozása, mely eddig 

nem alakult meg. A szervezet célja, hogy összefogja Lenti és térsége idegenforgalmi kínálatát, 

irányítsa és felügyelje a megvalósuló fejlesztéseket, valamint segítse, és támogassa a Gyógyfürdő 

fejlesztéseit. Jelenleg nincs TDM szervezet Lentiben, de a stratégia megvalósításának I/1 

intézkedése előirányozza a térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment létrehozását. 
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2.2.2 Egyéb a település fejlesztésében érintett szervezetek 

Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület 

A 2011-ben megalakult civil szervezet célja, hogy érdekképviseletet nyújtson az idegenforgalomban 

érintett helyi vállalkozásoknak, valamint egy olyan összehangolt termékfejlesztés és közös 

marketingstratégia kialakítása, melynek segítségével hatékonyabbá válik az idegenforgalmi 

attrakciók kínálatának külső közvetítése. Az egyesület feladatai között szerepel egy turisztikai 

informatikai rendszer működtetése, adatok folyamatos gyűjtése és értékelése a helyi turisztikai 

szolgáltatásokról, eredményekről, valamint a vendégek elégedettségéről. Ezen felül a szervezet 

koordinálja a képzési igények felmérését és megszervezését, kapcsolatot tart az egyéb helyi szakmai 

szervezetekkel és a környező térség más turisztikai egyesületeivel. Figyeli a turisztikai célú uniós és 

hazai pályázatokat, kezdeményezi helyi pályázatok kiírását. Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú 

szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. 

Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai Közalapítvány 

A Lenti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2003. sz. határozata alapján megalapított 

közalapítvány célja a Lenti gyógyvízhez kötődő balneo- és fizioterápiás gyógyító tevékenységek 

értékeinek bemutatása, illetve az egészségturizmus helyi támogatása. Az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c/ 

pontja szerint a közalapítvány által ellátott közhasznú tevékenység: egészségmegőrzés, 

betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység. Az alapítvány emellett 

aktívan támogatja a Lentibe látogató turisták ismeretterjesztő anyagokkal való ellátását és 

tájékoztatását (nyomtatott turisztikai kiadványok, videók stb.), valamint a térségi idegenforgalmi 

fejlesztések koordinálását. Segítséget nyújt a turisztikai fejlesztések finanszírozására kiírt pályázatok 

előkészítéséhez, továbbá szaktanácsadási lehetőséget biztosít a helyi turisztikai szereplőknek. 

Folyamatos kapcsolatot tart fent a Magyar Turizmus Zrt.-vel, melynek részére turisztikai adatok 

szolgáltatását végzi. 

Zalaerdő Zrt. 

A Zalaerdő Zrt. tevékenysége az erdőgazdálkodási főprofil mellett közjóléti tevékenységek egész 

sorára kiterjed. A Lenti települést is érintő 32 km hosszú nyomvonalú kisvasút üzemeltetése mellett 

a Budafai Arborétum, számos erdei lak, erdei iskola és turistaszálló fenntartását és üzemeltetését is 

elvégzi. A Zichy-család egykori birtokain létesült arborétum az ökológiai és aktív turizmus kiemelt 

célpontja, ahol a korábbi évek fejlesztéseinek eredményeként létrejött játszótér a fiatalabb 

korosztályokat célozza. Az egész évben látogatható helyi attrakciók közül kiemelhető még a Lenti 

kiállítás, melynek bőséges dokumentum-, fotó- és tárgyi anyaga betekintést biztosít a göcseji 

élővilág és kultúra színes világába. A szervezet tevékenysége kiemelt jelentőséggel bír az aktív 

turizmus lehetőségeinek kiaknázásában, fenntartásában és fejlesztésében.  

2.2.3 Fejlesztésekhez kapcsolódó, korábban megvalósult igényfelmérések 

A korábbi stratégiai tervezés során végzett szakértői interjúk, valamint a sportszervezetekkel 

folytatott egyeztetések alapján több szempont merült fel, melyek támogatják a stratégia céljainak 

elérését, melyek az alábbi közvetett és közvetlen forrásokból származnak: 

 A stratégia készítését megelőzően készült Lenti város ITS dokumentuma, mely széles körű 

partnerségre épült, mely adatok beépítésre kerültek a dokumentumba.  

 A 2013-ban elkészült „Ökováros Lenti - Lenti belváros gazdasági rehabilitációja” című 

program keretében elvégezték a fürdő környezetében található vállalkozások fejlesztési 

jellegű javaslatainak és elvárásainak összegyűjtését.  
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 A település által beadott TOP Zöld Város kialakítása program részeként egy kérdőívezésre 

és interjúzásra alapozott igényfelmérés készült, mely számos releváns fejlesztési adatot 

tartalmazott a turisztikai fejlesztésekre, konkrétabban a fürdő és környezetének 

fejlesztésére vonatkozóan egyaránt.  

Marketing fejlesztéséhez kötődően a regionális gondolkodás és szemlélet előtérbe helyezése 

fontos szempontként került elő, ami tovább erősítené Lenti saját lehetőségeit. Cél az 

együttműködés és a kooperáció erősítése, egységes települési arculat fejlesztése, egységes 

megjelenés (pl.: logó) megteremtése, települési kommunikáció erősítése, egységes települési 

marketing kialakítása, a település lehetőségeinek és tevékenységeinek erősítése, egységes, 

összeszervezett kínálat kialakítása és a lehetőségek kiaknázása, vonzó hangulatú közterületek 

kialakítása, fürdőváros jelleg megteremtése. Hangsúlyosan megjelent az attrakciófejlesztés, 

elaprózottság helyett nagyobb fejlesztések megvalósítása, fedett esőnapi program kialakítása a 

fürdőt leszámítva, extra attrakció kialakítása, info- kommunkikáció fejlesztése, települési 

információs rendszer kialakítása, eligazodás segítése, audiovizuális információforrások fejlesztése, 

tájékozódás megkönnyítése. 

Fürdő fejlesztéséhez kötődően felmerült a vizsgálatok során a nyári bejárat pénztárainak 

fejlesztése, nagyobb átengedő képesség biztosítása, a Szent György Energiapark kialakításának 

erősítése és fejlesztése, komplex szolgáltatáscsomag lehetősége nem hagyományos orvoslás hívei 

számára, orvos-turisztikai spektrum fejlesztése, állandó orvosi jelenlét a fürdőben, gyógyászat és 

gyógyturizmus erősítése. 

Helyi termékekkel kapcsolatosan felmerült saját termékcsomag kialakításának megvalósítása, a 

helyi termékek összefogása és közös megjelenés támogatása, a gyógynövényes tematika az új 

szálloda termékkínálatába integrálható lenne.  

Aktív turizmus-sport tematika kapcsán többen említették, mint fontos szempont az aktív turizmus 

erősítése, elektromos kerékpár bérlési lehetőség megteremtése, helyi központ kialakítása, 

elektromos töltőállomás kialakítása, kerékpáros turizmus felépítése, a hozzá szükséges 

infrastruktúra kialakítása, szervízhálózat, kerékpáros pihenők, kitáblázások, útvonalak kijelölése, 

marketing, biciklitárolók kialakítása, őrzött tárolók létesítése, kerékpáros pont kialakítása, 

kerékpáros barát szálláshelyek fejlesztése, a fürdő területén nemzetközi versenyek megrendezésére 

alkalmas strandröplabda pálya, strand kézilabda pálya, strandfoci pálya kialakítása, multifunkciós 

jelleggel. Felmerült, hogy Lenti és környezetének domborzati viszonyai, a dombos terület alkalmas 

sokféle sport számára, ennek kiaknázása fontos. 

A Fürdő környezetével kapcsolatosan felmerült a közterületek fejlesztése, funkcionális hiányok 

megoldása, WC létesítése, szemetesek, kerékpártárolók elhelyezése, a régi temető hasznosítása, 

rendezvénytér kialakítására a fürdő környezetében, játszótér létesítése, sportolási lehetőségek 

fejlesztése, az aktív turizmus feltételeinek megteremtése, sportolási lehetőségek megteremtése, 

esetleg e-bicikli központ létesítése. A fürdő környezetének rendezése kapcsán előkerült sétálásra 

alkalmas felületek kialakítása, esti lehetőségek fejlesztése, a vasútállomás és környezetének 

fejlesztése, a Táncsics út mentén sétány kialakítása, a parkolás rendezése, az út kivilágításának 

fejlesztése, a nyári bejárat és az üdülőövezet felé összeköttetések megteremtése. A terület 

adottságai kapcsán több alkalommal megemlítették a termálvíz kifolyó melletti terület, valamint az 

innen nyíló gyalogos vasúti átjáró fejlesztését, elfolyó termálvíz fejlesztését, az alternatív 

energiafelhasználás erősítését, akár gazdasági és munkahely teremtés szempontjából, megújuló 

energiaforrások használatát, közösségi kertek létesítését.  
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2.3 SWOT analízis 
A SWOT analízist alapvetően a gyógyhelyfejlesztési stratégiával érintett területek, témakörök 

vonatkozásában készítettük el, így az nem terjed ki a Lenti város, valamint a tágabb térség 

működésének minden területére. 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

• Minősített gyógyvíz  
• Kiépült termálfürdő  
• Élő termálfürdő imázs  
• Nagy zöld területek 
• Teljes körű akadálymentesítés. 
• Kényelmes fürdőterület 
• Autópálya relatív jó elérhetősége  
• Kisvasút 
• Változatos természeti-, környezeti adottságok 
• Kiépült kerékpár-útvonalak 
• Nyugodt, kisvárosias hangulat 
• Szent-György Energiapark 

• Gyenge térségi és turisztikai együttműködés 
• A fürdő kialakítása részben felel csak meg a 
mai kor elvárásainak 

• Fürdő hiányos szolgáltatáskínálata 
• Kutatási, kórházi háttér hiánya 
• Kevés számú szálláshely 
• Rövid tartózkodási idő 
• Országon belüli perifériás helyzet 
• Lenti város tömegközlekedési elérhetősége 
nehéz 
• Nyugati irányú korlátozott közlekedési 
kapcsolatok 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• Határ közelsége, osztrák, horvát, szlovén 
látogatók nagy aránya (pontos adatok híján 40%-
ra becsülve) 
• A gyógy- és wellness turizmus szezonalitástól 
mentes 
• Nagy szabad rendelkezésre álló terület  
• Sok önkormányzati ingatlan a fürdő 
környezetében  
• Fejlődő térségi turisztikai programkínálat  
• Proaktív közreműködők és működő kapcsolati 
hálózatok a turizmusban 
• Sokrétű turisztikai kínálat a térségben 
• Munkahelyteremtő potenciál 
• Illeszkedés az országos, megyei, települési 
célokhoz 

• Fejlesztések finanszírozása és a forrásokhoz 
való hozzájutás  
• Zala megye hasonló jellegű turisztikai 
szolgáltatásai jobban fejlődtek az elmúlt 
időszakban 
• Fizetőképes fogyasztói csoportok alacsony 
létszáma. 
• Turisztikai trendek esetleges megváltozása. 
• Politikai és gazdasági kiszámíthatatlanság  
• Magán kezdeményezésű fejlesztések hiánya 

3. JÖVŐKÉP MEGHATÁROZÁSA 
A fejlesztési program mind a célok, mind az intézkedések terén összefogja az egyes szereplőket 

(Lenti Város Önkormányzata, Lenti Gyógyfürdő Kft., magánberuházók, helyi civil és turisztikai 

szereplők), egységesíti a fejlesztési elképzeléseket és stratégiai keretek között rögzíti azt. A konkrét 

intézkedések összeállítása során elsősorban a települési Önkormányzat által, annak 

kezdeményezésére, annak részvételével megvalósítani tervezett, a gyógyhelyhez kötődő arculatot, 

és a kínálathoz alapvetően kapcsolódó projektekre (intézkedésekre) helyeződött a hangsúly, 

kiegészülve olyan, a gyógyhely profiljára befolyással bíró, a turisztikai lehetőségeket szélesítő 

beruházásokkal, amelyek részben vagy egészben magántőke bevonásával valósulhatnak meg. 

Lenti hosszú távú jövőképében – „Lenti 2030-ra vonzó, élhető városi környezettel rendelkező, táji 

értékekre és fenntartható gazdaságfejlesztésre alapozó település.” A 2014 – 2020-as ITS 

dokumentumban megjelölt, 2030-ig szóló célhoz kapcsolódóan: 
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LENTI FÜRDŐVÁROS 2030-ra egy pezsgő, széles igényeknek megfelelő népszerű zöld 

pihenőváros, Nyugat-Magyarország öko-turisztikai / gyógy-wellness fürdővárosa, komplex 

térségi turisztikai központ.  

Lenti az alábbi területek fejlesztését tekinti a legfontosabbnak rövid-közép távon, melyek 

hozzájárulnak a jövőkép eléréséhez, ezen keresztül a település fejlődéséhez, illetve a turisztikai 

szektor erősödéséhez: 

Területi fejlesztések 

 Lenti Termálfüdő és Szent György Energiapark fejlesztés, szolgáltatáskínálat erősítés 

 Lenti Déli városrész közterületeinek fejlesztése, fürdővárosi környezet kialakítása 

 Városközponttal való összeköttetés erősítése 

Tematikus fejlesztések 

 Öko-turisztikai szolgáltatások szélesítése 

 Aktív pihenés lehetőségének fejlesztése 

 Családi szolgáltatások erősítése 

Menedzsment jellegű fejlesztések 

 Elérhető célcsoport bővítése, széles kör bevonása 

 Térségi turisztikai együttműködések erősítése 

 Településmarketing és városi arculat fejlesztése 

 

Lenti jövőképének bemutatása 

Lenti célja turisztikai potenciáljának erősítése, melynek keretében egyrészt fejlesztésre kerül a 

településen található gyógyfürdő, valamint annak környezete, illetve cél a turisztikai kapcsolatok 

erősítése és ezen keresztül Lenti helyzetének erősítése a turisztikai térben mind megyei, mind 

regionális szinten egyaránt.  

A versenytárs elemzésben bemutatott adatok alapján látható, hogy Lenti elmarad a térségi 

vetélytársai mögött annak ellenére, hogy mind a település, mind a fürdő közvetlen környezetét adó 

Fürdőváros területe kiváló adottságokkal és jelentős természeti értékekkel rendelkezik, melyek 

megfelelő fejlesztés eredményeként kiaknázhatóvá válnak.  

Lenti jövőképének sarkaltos pontja a déli városrészi területeinek fejlesztése, a gyógyhely karakter 

megerősítése és ennek keretében a gyógyfürdő és a hozzá kapcsolódó strand fejlesztése, melyek 

együttesen járulnak hozzá a fürdő miliő kialakításához és az egész évben használható minőségi Lenti 

Fürdőváros megteremtéséhez.  

Hosszú távon megfogalmazott cél, hogy a turisztikai forgalom erősödésén keresztül, a tervezett 

fejlesztéseknek köszönhetően Lenti Fürdőváros egy pezsgő részévé váljon a városnak, ahol a magas 

minőségű szolgáltatáskínálat széles és bő választék áll az idelátogatók rendelkezésére. Cél, hogy egy 

olyan hely legyen, ahol „mindig van mit csinálni”. 

A gyógyfürdő fejlesztése mellett fontos hosszú távú cél a település környezetének lélegzet elállító 

természeti értékeinek bekapcsolása a település turisztikai arculatába, a zöld pihenőváros 

karakterének megteremtése, ami egyrészt a már meglévő attrakciókon keresztül (pl.: 

sétaútvonalak, kisvasút), másrészt a természetjárás és az aktív sport lehetőségek fejlesztésén át tud 

bekapcsolódni a helyi turisztikai kínálatba.  
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A jövőkép célja, hogy kiterjessze Lenti vonzáskörzetét, erősítse a gyógyfürdő és ezen keresztül az 

egész település turisztikai súlyát, és hozzájáruljon mind a magyar, mind a határ túloldalán lévő 

gyógyhelyek által meghatározott turisztikai erőtérben elfoglalt pozíció hangsúlyosabbá válásához. 

Ezen keresztül cél, hogy növekedjen a gyógyfürdő ismertsége, és Lenti regionális szinten is jelentős 

szereplővé váljon. 

A hosszú távú célok között fontos, hogy kiegészüljön a település jelenlegi profilja az öko-turisztikai 

szegmenssel és kapcsolódjon a körülvevő természeti környezet adta lehetőségekhez. 2030-ra 

előirányzott cél, hogy a Lenti Gyógyfürdő fejlesztése mellett hozzájáruljon a turisztikai 

szolgáltatások hálózatosodásához, és térségi turisztikai központtá váljon, mely nagy kiterjedésben, 

szervezetten képes nyújtani széleskörű szolgáltatást széles célcsoportok számára.  

Lenti célja, hogy a folyamatosan fejlődő gyógyfürdő szolgáltatásai tovább erősödjenek, bővüljön az 

elérhető szolgáltatások száma és jellege, tovább erősödjön a gyógyhely karakter, valamint az ehhez 

kapcsolódó gyógy szolgáltatások köre.  

Kiemelt cél, hogy a fürdő jelenleg funkcionálisan nem letisztult, erősen tagolt, mind 

megjelenésében, mind terület felhasználásában mozaikos a környezete, megújuljon, a fürdőhöz 

méltó közterületi zóna alakuljon ki, ami lehetővé teszi a széleskörű használatot.  

3.1 Célcsoportok kijelölése 
A fejlesztés célcsoportjainak meghatározása során elsődleges és másodlagos prioritásokat 

állítottunk fel. Az elsődleges célcsoportot adják a fejlesztés célzott látogatói csoportjai, akik 

alapvetően meghatározzák a fejlesztés irányait és funkcióit.  

3.1.1 ELSŐDLEGES CÉLCSOPORTOK 

GYÓGY – WELLNESS TURISTÁK: Széles célcsoportokat tud megtalálni, mely a fürdő fejlesztésével 

kiaknázhatóvá válik (fitness, élményfürdő és wellness, gyógyfürdő). Ennek köszönhetően Lenti 

vonzó lesz az aktív és szórakozást kereső fiatalok, a családosak, valamint a gyógyulni vágyó és 

egészségtudatos idősek között is egyaránt. Ezen belül a célcsoportok: 

Gyógyászati szolgáltatást igénybe vevő: 50+-os korosztály, hazai és külföldi látogatók 

egyaránt. Ez az a terület, ahol Lenti erősen fel tudja venni a versenyt már most a nyugati 

versenytársaival. Csúcsszezon: tavasz – ősz. Elsődlegesen az elérhető gyógyászati és az azt 

kiegészítő szolgáltatások miatt jönnek Lentibe.  

Hazai wellness turisták, elsősorban a 25-50 közötti korosztály, akik az élmény elemek 

vonzanak a fürdőbe, de emellett a sok további látnivaló is vonzó szempontként merül fel. 

Csúcsszezon: tavasz – ősz és részben a nyári időszak. 

CSALÁDOK: A fejlesztés célcsoportja a 30-45 közötti gyerekes házaspárok 0-tól 15 éves korú 

gyerekekkel. A bababarát szolgáltatásoktól kezdve, a gyerekeket lekötő programokig, alkalmas 

éttermi választékkal, kellőképpen széles szálláskínálattal (pl. apartmanok) együtt számos egyedi 

szolgáltatásigény merül fel. Csúcsszezon: nyár. 

SPORT ÉS AKTÍV PIHENÉS: Az aktív időtöltéshez kapcsolódó lehetőségek számos célcsoport részére 

elérhetőek. Az aktív pihenés tematikába elérhető sportok esetében a lehetőségekhez mérten 

legszélesebb választék biztosításával szélesíthető a célcsoport, valamint a résztvevők összetétele. 

Célcsoport: 

Kerékpáros turisták, aktív időtöltést kedvelő hazai és külföldi látogatók egyaránt, 

elsősorban a 25 – 50 közötti korosztály, kapcsolódva a nemzetközi kerékpáros útvonalakhoz 

és egyéb turisztikai hálózatokhoz. Csúcsszezon: tavasz – ősz. 
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3.1.2 MÁSODLAGOS CÉLCSOPORT 

Annak érdekében, hogy bővítsük a Lentiben elérhető szolgáltatásokat és kiszélesítsük a turisztikai 

főidényt olyan célcsoportokat is definiálunk, melyek a tervezett fejlesztésekhez közvetetten tudnak 

kapcsolódni, szezonálisan kiegészítik az elsődleges célközönséget. Ők adják a másodlagos 

célcsoportokat: 

KONFERENCIA / RENDEZVÉNY TURIZMUS: A célközönség átfedi a korábban 

bemutatottakkal, elsősorban tematikus célcsoportként jelenik meg, illetve illeszkedik a már 

lezajlott fejlesztésekhez. Elsősorban a 30 és 50 közötti célközönség vehető számba. 

Csúcsszezon kora tavasztól késő őszig a nyár kivételével. 

DIÁKOK: Lenti diákturisztikai lehetőségei illeszkednek az általános- és középiskolai biológia, 

földrajz és történelem oktatásához, ebből következően a célcsoport a 10-18 éves kor 

közötti diákok. A távolról érkező diákok mellett fontos, hogy a helyi diákság is bevonásra 

kerüljön és a kézenfekvő közelséget kihasználva részt vegyen a programokban. 

ZÖLD TURIZMUS: A célcsoport széles skálán mozoghat az igénybe vett szolgáltatás 

minőségétől függően. A korábbiakhoz kapcsolódóan fontos célközönséget jelentenek az 

iskolás csoportok (kihelyezett osztályfőnöki órák, táborok, természetjárók), illetve a 

természetjárók, tájfutók, teljesítménytúrázók, de számolnunk kell azokkal a családokkal, 

akiknek fontos, hogy szabadidejüket megfelelő minőségű természeti környezetben töltsék 

el, illetve az idősebb korosztályokkal, akik minőségi környezetben kívánják eltölteni 

idejüket.  
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3.2 Célok, fejlesztési irányok meghatározása, prioritások kijelölése 
Az összetett távlati kép eléréséhez egy komplex és integrált szemléletű városrehabilitációs és ehhez 

kapcsolódóan marketing jellegű fejlesztések szükségesek. Az ezek mentén megvalósításra kerülő 

folyamat hozzájárul mind a helyi lakosok lehetőségeinek szélesítéséhez, mind a turisztikai potenciál 

és ezen keresztül látogatószám növekedéséhez. A jövőképben összefoglalt hosszú távú prioritások 

elérését és a 2030-as célállapot megvalósulását középtávon négy tematikus cél segíti, a cél 

elérésének időtávja 7 év, 2024-ig.: 

A - MARKETING FEJLESZTÉSE EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉS, HÁLÓZATOSODÁS 

B - GYÓGYFÜRDŐ ÉS KÖRNYEZETÉNEK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE, GYÓGYHELY KÍNÁLAT 

ERŐSÍTÉSE, KAPCSOLÓDÓ ATTRAKCIÓK FEJLESZTÉSE 

C - MINŐSÉGI FÜRDŐVÁROSI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA, A TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE 

D - GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS, TURISZTIKAI SZEKTOR ERŐSÍTÉSE, MUNKAHELYTEREMTÉS 

Az egyes tematikus célok mentén további részcélokat különítettünk el, melyek hozzájárulnak az 

adott prioritás megvalósításához és ezen keresztül a jövőkép teljesüléséhez.  

A - MARKETING FEJLESZTÉSE EGYÜTTMŰKÖDÉS 
ERŐSÍTÉS, HÁLÓZATOSODÁS 

B - GYÓGYFÜRDŐ ÉS KÖRNYEZETÉNEK TURISZTIKAI 
FEJLESZTÉSE, GYÓGYHELY KÍNÁLAT ERŐSÍTÉSE, 
KAPCSOLÓDÓ ATTRAKCIÓK FEJLESZTÉSE 

A1 - turisztikai együttműködés erősítése, hálózatok 
térségi fejlesztése 
 

B1 - Fürdő attrakcióinak fejlesztése 

A2 - Településmarketing erősítése, városi arculat 
fejlesztése 

B2 - Használói célcsoportjainak szélesítése, nyitás a 
fiatalabb korosztályok felé 
 

A3 - Helyi termék hálózat kiépítése 
B3 - Lenti, mint turisztikai desztináció erősítése, 
Fürdőváros attrakcióinak fejlesztése 
 

A4 - Határon átívelő kapcsolatok segítése B4 - Egészségturisztikai szolgáltatások erősítése 
 

  
C - MINŐSÉGI FÜRDŐVÁROSI KÖRNYEZET 
KIALAKÍTÁSA, A TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE 

D - GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS, TURISZTIKAI SZEKTOR 
ERŐSÍTÉSE, MUNKAHELYTEREMTÉS 

C1 - Zöldfelületek és közterületek mennyiségi és 
minőségi fejlesztése, aktív használat elősegítése 

D1 - Szálláshely kínálat fejlesztése, új beruházások 
elősegítése, befektetések indukálása 
 

C2 - Patak fejlesztése, bekapcsolása a közterület 
hálózatba 

D2 - Vendéglátó szektor erősítése, új vállalkozások 
betelepülésének ösztönzése 
 

C3 - Fürdőváros közlekedési hálózatának fejlesztése, 
elérhetőség javítása 

D3 - Kiskereskedelem erősítése, Fürdővároshoz 
kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, vállalkozói 
szektor élénkítése 
 

C4 - Városközponti kapcsolat erősítése, közterületek 
hálózatosodásának elősegítése 
 

D4 - Turisztikai forgalom növekedésének elősegítése 

 

A - MARKETING FEJLESZTÉSE EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉS, HÁLÓZATOSODÁS 

Lenti nagyon jó turisztikai adottságokkal rendelkezik, melyeket csak részlegesen használ ki. Az 

adottságok egy része nem igényel nagyléptékű és költséges fejlesztéseket, elsődlegesen kooperatív 
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és együttműködő hozzáállásra van szükség annak érdekében, hogy fejlődjön a turisztikai kínálat és 

növekedjen a vendégszám. A problémák egy része nem anyagi természetű, így egy közös platform 

vagy egy TDM szervezet segítségével orvosolható. Lenti turisztikai fejlesztése a meglévő adottságok 

kiaknázásának, valamint az együttműködések kialakításának segítségével indítható el.  

Turisztikai együttműködés erősítése, hálózatok térségi fejlesztése: Hangsúlyos feladatként jelenik 

meg mind települési, mind térségi tekintetben a már meglévő együttműködések szélesítése és 

erősítése, összefüggő aktív kapcsolatok építése, ami hozzájárulna a meglévő kapcsolatkezdemények 

összeéréséhez és rögzüléséhez, így komplex turisztikai kínálat alakulhat ki.  

Településmarketing erősítése, városi arculat fejlesztése: Lenti identitásának és városi arculatának 

fejlesztése kiemelt cél, melynek keretében fontos a település és a fürdő pozícionálása a turisztikai 

piacon, Lenti arculatának formálása és a gyógyhely karakter erősítése, valamint az 

identitáskérdések kezelése és a helyi lakosság bevonása. 

Helyi termék hálózat kiépítése: Fontos cél a helyi termékkínálat bekapcsolása a turisztikai 

kínálatba. Ez egyrészt gazdaságélénkítő hatással van a térségre, másrészt hozzájárul a turisztikai 

lehetőségek szélesítéséhez. 

Határon átívelő kapcsolatok segítése: Lenti határ közeli fekvésének köszönhetően cél a határon 

átívelő kapcsolatok erősítése, nemzetközi együttműködésekben való közreműködések folytatása és 

fejlesztése, a turisztikai vonzáskörzet kiszélesítése, valamint a kapcsolatrendszerek kiterjesztése 

osztrák, szlovén, horvát irányba egyaránt.  

 

B - GYÓGYFÜRDŐ ÉS KÖRNYEZETÉNEK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE, GYÓGYHELY KÍNÁLAT ERŐSÍTÉSE, 

KAPCSOLÓDÓ ATTRAKCIÓK FEJLESZTÉSE 

Lenti jelenlegi karakteréből következően egyik legfontosabb turisztikai attrakció a gyógyfürdő és 

annak környezete. Ezért a célok között hangsúlyosan jelenik meg annak fejlesztése és ehhez 

kapcsolódóan gyógyhely kínálat erősítése. Attrakció ellátottság szempontjából tovább erősíthető 

Lenti karaktere, egyrészt a meglévő lehetőségek fejlesztésével, másrészt új funkciók bevonzásával 

és ehhez kapcsolódóan a turisztikai profil szélesítésével. 

Fürdő attrakcióinak fejlesztése: Elsődleges feladat a gyógyfürdő és a hozzá kapcsolódó 

strandterület fejlesztése, új attrakciók létesítése, a rendelkezésre álló medenceállomány közép-

hosszú távú bővítése, illetve az elérhető szolgáltatások fejlesztése (szaunavilág, beltéri élmény 

elemek) 

Használói célcsoportjainak szélesítése, nyitás a fiatalabb korosztályok felé: A fürdő gyógyhely 

karakterének és a gyógyvíz jellegének köszönhetően elsősorban az idősebb generációk számára 

kínál lehetőségeket jelenleg. A fejlesztés célja, hogy a Fürdőváros mind jellegében, mind az elérhető 

szolgáltatások tekintetében nyisson a fiatalabb generációk irányába, és erősítse az ehhez 

kapcsolódó attrakcióit.  

Lenti, mint turisztikai desztináció erősítése, Fürdőváros akcióterület attrakcióinak fejlesztése: A 

település turisztikai erősítése a gyógyhely fejlesztésének fontos eleme, az elérhető attrakciók 

bővítése, a városi arculat fejlesztése, valamint a kapcsolódó vendéglátó és kereskedelmi funkciók 

ösztönzése együttesen járul hozzá a desztináció fejlesztéséhez. 

Egészségturisztikai szolgáltatások erősítése: a gyógyhelyhez kapcsolódóan kiemelt cél a 

gyógyászati szolgáltatások fejlesztése, a jelenlegi kezelések számának növelése, az 

egészségmegőrző profil fejlesztése, soft medication elemek beépítése, hosszú távon esetleg 

komplexebb gyógyászati kezelések lehetőségének megteremtése. 
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C - MINŐSÉGI FÜRDŐVÁROSI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA, A TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE 

Lenti célja, hogy az elérhető jó minőségű gyógyvíz és az eddig kiépült fürdő és strand funkció 

kiegészüljön egy olyan városi környezettel, ami méltóvá teszi a települést a gyógyhely jelzőre. A 

integrált, komplex fejlesztési program segítségével Lenti egy valódi fürdővárossá válhat, mely a 

központi szolgáltatást adó fürdő mellett számos diverz funkcióval és könnyen, széles körben 

elérhető szolgáltatásokkal rendelkezik. 

Zöldfelületek és közterületek mennyiségi és minőségi fejlesztése, aktív használat elősegítése: A 

környezetalakítás egyik legkiemelkedőbb feladata a fürdőt körülvevő közterület hálózat fejlesztése, 

mely nagymértékben hozzájárul a terület attraktivitásának erősítéséhez és a használat 

megkönnyítéséhez. A zöldfelületek megújításának eredményeként új lehetőségek nyílnak mind a 

rekreációs, mind a sport-aktív használat tekintetében.  

Patak fejlesztése, bekapcsolása a közterület hálózatba: A területet keresztülszelő Liponyak-patak 

jelenleg nem kapcsolódik aktívan a közterület hálózathoz, a benne rejlő potenciálok nincsenek 

kiaknázva kellő mértékig. A terület megújításának köszönhetően egy minőségi sport-rekreációs 

terület alakul ki, mely a használható területek továbbfűzésén túl hozzájárul a természetközeli 

karakter erősítéséhez. 

Fürdőváros közlekedési hálózatának fejlesztése, elérhetőség javítása: A terület jelenleg zsákutca 

szerűen kapcsolódik Lenti településszerkezetéhez, egy irányból megközelíthető. Az alapvető 

útállományának fejlesztése mellett fontos a szerkezeti kapcsolatok fejlesztése és az 

elérhetőségének javítása mind a kerékpáros, a gyalogos és az autós megközelítést tekintve 

egyaránt.  

Városközponti kapcsolat erősítése, közterületek hálózatosodásának elősegítése: Lenti Fürdőváros 

területe leválik a település központi magjától, ami a távolságnak, az átszelő vasútvonalnak és a 

gyenge gyalogos közúti, kapcsolatoknak köszönhető. Kiemelt cél a városközponti gyalogos-közúti 

kapcsolatrendszer erősítése, aktív és élő összeköttetés megteremtése. 

 

D - GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS, TURISZTIKAI SZEKTOR ERŐSÍTÉSE, MUNKAHELYTEREMTÉS 

Lenti gyógyhely fejlesztésének kiemelt eleme a gazdaság erősítése, ezen belül direkt módon a 

turisztikai szektor élénkítése. A tervezett fejlesztések eredményeként a látogatószám növekedése 

várható, aminek köszönhetően növekednek a turisztikai bevételek. Ezért fontos cél a fejlesztések 

során, hogy Lenti kiemelt figyelmet fordítson a lehetőségek erősítésére és, főleg ösztönző eszközök 

segítségével, hozzájáruljon a település gazdaságának élénkítéséhez.  

Szálláshely kínálat fejlesztése, új beruházások elősegítése, befektetések indukálása: Lenti 

turisztikai fejlesztésének köszönhetően megnövekedő látogatószám hozzájárul a szálláshely kínálat 

erősödéséhez, ami új beruházásokat indukál Lentiben. A jelenleg elkészült négy csillagos szálloda 

mérföldkő egy komplex szálláshely kínálattal rendelkező fürdőváros irányába.  

Vendéglátó szektor erősítése, új vállalkozások betelepülésének ösztönzése: A gyógyfürdő 

megvalósítása és a komplex turisztikai szolgáltatás megteremtése mellett fontos cél a terület 

vendéglátásának ösztönzése és a szolgáltatók mennyiségi és minőségi fejlesztése.  

Kiskereskedelem erősítése, Fürdővároshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, vállalkozói 

szektor élénkítése: A vendéglátáshoz hasonlóan fontos a kiskereskedelmi ellátottság erősítése, 

valamint az elérhető szolgáltatások bővítése és a jelenleg mutatkozó hiányosságok fejlesztése.  
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Turisztikai forgalom növekedésének elősegítése: A fejlesztés célja, hogy hozzájáruljon Lenti 

turisztikai forgalmának növekedéséhez, ezen keresztül a gazdaság erősödéséhez. A megvalósuló 

fejlesztések multiplikáló hatásának eredményeként javulnak a település foglalkoztatási mutatói, 

erősödik a befektetési hajlandóság, ami segíti mind a Fürdőváros területének, mind egész Lenti 

fejlődését.  

 

3.3 A gyógyhely akcióterület területi lehatárolása 
A gyógyhely fejlesztési stratégia esetében önálló akcióterület kerül lehatárolásra, mely tartalmazza 

a tervezett fejlesztéseket, kiegészülve az olyan vonalas jellegű elemekkel, mint a városközponti 

összeköttetés fejlesztése és az ehhez kapcsolódó intézkedések. 

A területi fókusz meghatározása során alkalmazkodtunk egyrészt a település adottságaihoz, 

másrészt a hivatalos, ÁNTSZ KEF-6384-4/2016 iktatószámú határozatában szereplő gyógyhely és 

annak védőterület lehatárolásához.  

Fürdőváros akcióterület: Meghatározásra kerül a Gyógyhely fejlesztési program akcióterülete, mely 

túlmutat a hivatalos ÁNTSZ lehatároláson, hiszen a fürdő és közvetlen környezete mellett több 

városszerkezetileg kapcsolódó fejlesztési terület is a része a stratégiai dokumentumnak. Ennek 

határa: Északról a vasút vonala, a Kossuth Lajos utca, Táncsics út, keletről Vasútállomás területe, 

Táncsics út menti fűrészüzem terület sávja, Táncsics út, délről a 0196/2, 1484, 0176/2 helyrajzi 

számú közút keleti oldalon a 0190 és a 0265 helyrajzi számú út határolja. 

A hivatalos ÁNTSZ által kiadott határozatban rögzítésre került a gyógyhely területe, melyet a 

nyugati oldalon Táncsics út, északról a vasútvonal, keleti oldalon a 0190 és a 0265 helyrajzi számú 

út, délről a 0196/2, 1484, 0176/2 helyrajzi számú közút határolja. A lehatárolt zónát körülveszi a 

gyógyhely védőterülete, mely a határoló közutakat foglalja magába.  

A fejlesztési terület részét képzik továbbá a városközpontot és a Fürdővárosi akcióterületet 

összekötő utak, melyek a városközponti kapcsolat megteremtése és erősítése érdekében fontos és 

a prioritások között kiemelten kezelt elemek.  

 
11. ábra Akcióterületi lehatárolás, saját szerk.  
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4. Intézkedési terv:  

4.1 A FEJLESZTÉSI IRÁNYOK KONKRÉT MEGVALÓSÍTÁSA  
A hosszú távú jövőkép és a középtávú célrendszer megvalósítását részletesen lebontott 

intézkedésrendszer segíti, melyek célonként bontva járul hozzá Lenti fejlődéséhez. A 

megfogalmazott komplex cselekvési program egy olyan integrált városrehabilitációs 

intézkedéscsomag, ami egyrészt a helyzetelemzésen alapulva rendezi a meglévő elgondolásokat és 

összefésüli az egyes szereplők szándékait, másrészt lefekteti a főbb fejlesztési irányokat. 

Mind a célok, mind a konkrét intézkedések meghatározása során elődleges cél Lenti, mint 

gyógyhely fejlesztése, és a turisztikai lehetőségek erősítése, azonban nem szabad elfelejteni, hogy 

Lenti nem egyenlő a Fürdővárossal, hanem egyben közel 8000 ember lakhelye is egyaránt. Ezért egy 

olyan program került összeállításra, amely hozzájárul a lakosság életkörülményeinek javulásához, 

segíti a település gazdaságának fejlődését, minőségi környezetet teremt és hozzájárul a munkahely 

teremtés ösztönzéséhez.  

Tervezett fejlesztések bemutatása  

 

12. ábra Tervezett fejlesztések a fürdővárosi akcióterületen, saját szerk. 
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4.1.1 INTÉZKEDÉSI TERVBEN MEGFOGALMAZOTT PROJEKTEK ÉS A STRATÉGIAI CÉLOK KAPCSOLATA 

 

A - MARKETING FEJLESZTÉSE 
EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉS, 
HÁLÓZATOSODÁS 

B - GYÓGYFÜRDŐ ÉS KÖRNYEZETÉNEK 
TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE, GYÓGYHELY 
KÍNÁLAT ERŐSÍTÉSE, KAPCSOLÓDÓ 
ATTRAKCIÓK FEJLESZTÉSE 

C - MINŐSÉGI FÜRDŐVÁROSI 
KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA, A 
TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE 

D - GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS, 
TURISZTIKAI SZEKTOR ERŐSÍTÉSE, 
MUNKAHELYTEREMTÉS 

I/1 TDM szervezet megalakítása I/7 Lenti Gyógyfürdő fejlesztése 
I/13 Táncsics Mihály út megújítása, 

központi sétány kialakítása 

I/20 Vendéglátóhelyek minőségi 
fejlesztésének elősegítése, új 

vállalkozások megtelepedésnek 
ösztönzése 

I/2 Településarculati kézikönyv 
elfogadása, alkalmazása 

I/8 Új Fogadóépület kialakítása, 
látogatói komfortérzet javítása 

I/14 Gyalogos közterület és zöldterület 
hálózat kialakítása, közpark hálózat 

fejlesztése, kapcsolódó parkolási 
kérdések közép-hosszú távú kezelése 

I/21 Rendezvényturizmus 
feltételeinek megteremtése 

I/3Településmarketing 
fejlesztése,  

I/9 Energiavonal marketing erősítése, 
attrakció fejlesztése 

I/15 Fogadóterek kialakítása, Téli 
fogadótér kialakítása, Fürdőváros új 

főterének (nyári fogadótér) kialakítása 

I/22 Új kereskedelmi vállalkozások 
megtelepedésének ösztönzése 

I/4 Turisztikai hálózatok 
létrehozása, helyi és térségi és 

határon átnyúló 
együttműködések kialakítása 

I/10 Új attrakciók fejlesztése, új 
funkciók megtelepítése, korosztály 

szélesítése 

I/16 Vasútállomás és környezetének 
megújítása 

I/23 Új szállásépületek (hotel, 
panzió, kemping bővítése) 
kialakításának ösztönzése 

I/5 Identitást erősítése, Lenti 
arculat felépítése 

I/11 Gyógyhelyhez kötődő 
szolgáltatások erősítése, soft 

medication szolgáltatások 
megteremtése 

I/17 Patak rehabilitáció 
I/24 Sport-kulturális rendezvények 

szervezése, programturizmus 
erősítése 

I/6 Helyi termék hálózatok 
kiépítése, becsatornázása a 

szolgáltatáskínálatba 

I/12 Sport-rekreációs felületek 
fejlesztése, játszófelületek kialakítása, 

aktív sportolás lehetőségeinek erősítése 

I/18 Kapcsolódó magánterületek 
fejlesztésének ösztönzése a 

településkép fejlesztés érdekében 
 

  
I/19 Városközponti összekötő 
közterület hálózat fejlesztése 
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4.1.2 EGYES FEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA 

I/1 TDM szervezet megalakítása 

A TDM szervezet célja, hogy összefogja Lenti és térsége turisztikai kínálatát, irányítsa és felügyelje a 

megvalósuló fejlesztést, valamint segítse, és támogassa a Fürdőváros fejlesztéseit. A szervezet 

megalakulása a fejlesztési stratégia megvalósulásának egyik kulcseleme és a hosszú távú fejlődés 

legmeghatározóbb szereplője.  

A szervezet számos olyan, a stratégiában megfogalmazott fejlesztéshez nyújthatna segítséget, 

melyek szükségesek lennének Lenti esetében is, mint például desztináció fejlesztések kidolgozása, 

helyi termékek fejlesztése, látogatói infrastruktúra fejlesztése, programszervezés, rendezvény 

infrastruktúra fejlesztése, meglévő túraútvonalak, tematikus útvonalak kijelölése, turisztikai irányú 

szakképzés marketing és monitoring tevékenységek. 

Emellett a TDM egyik fő feladata közé tartozna Lenti imázsának folyamatos építése, egy olyan 

közösségi értékeket tükröző imázs kialakítása, mely lépten-nyomon emlékezteti a látogatót a hely 

egyediségére.  

A TDM szervezet összefogná Lenti és térsége valamennyi turisztikai szervezetét, szakértőjét, 

kapcsolatot teremtene a szállásadók, vendéglátók, termelők, a fürdő, a települési önkormányzatok, 

valamint a helyi aktív civil szervezetek között. Ez a három láb, amire támaszkodna a szervezet 

hozzájárulna egyrészt a stratégia megvalósításához, másrészt Lenti turisztikai jövőképének 

felépítéséhez, a település arculatának a felépítéshez.  

 
FELELŐS Lenti Város Önkormányzata 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület, 
Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai Közalapítvány, Zalaerdő, 
kapcsolódó térségi civil szervezetek, Lenti TOURINFORM 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS Előre láthatóan 2017-ben válik megalakíthatóvá a szervezet 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

Forrás szükséglet a program és a résztvevők pontosítását követően 
adható meg 

FORRÁSOK SAJÁT, NEMZETKÖZI ÉS HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

A projekt eredményes megvalósításához és az eredmények 
fenntarthatóságának biztosításához az érintett szereplők 
együttműködése és a koncepció vonatkozásában egyetértése 
szükséges. Kockázatot a helyi együttműködések kialakítása és a 
szervezet összetételének kialakítása jelenthet 

 

I/2 Településarculati kézikönyv kialakítása 

 
A turisztikai vonzerő nem csupán az attrakciók sokaságán, hanem a környezet, település egyedi, 

karakteres hangulatán is múlik. A múlt hagyományaira építkező, de tudatosan formált arculat 

kialakítása elengedhetetlen a magas színvonalú kínálat kialakítása mellett. Az arculati kézikönyvnek 

ezért olyan elveket szükséges lefektetni, melyek hosszú távon tudják támogatni a város fejlesztési 

törekvéseit, a látogatók és a helyi lakosok számára is szerethető környezet kialakítását. 

Az arculat megfogalmazása közös gondolkodás, a helyi lakosok, szervezetek, érdekeltek 

bevonásával lehet sikeres. Ez nem csak információforrást jelent a tervezés során, hanem az aktív 

beépülés sikerének kulcsa, hiszen közös munka eredményeként jött létre. 
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A marketingstratégiának is fontos része a grafikai arculati kézikönyv kialakítása és elfogadása annak 

érdekében, hogy Lenti egységesen tudjon megjelenni minden releváns csatornán. Fontos 

megteremteni a szinergiát a grafikai, az építészeti és a közterületi arculat között. 

 
FELELŐS Lenti Város Önkormányzata 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület, 
Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai Közalapítvány, Zalaerdő, 
kapcsolódó térségi civil szervezetek 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS A megvalósítás 2016 negyedik negyedévében megindulhat 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

arculati kézikönyv: 5-7 M Ft (pontos tartalom meghatározásától 
függően) 

FORRÁSOK TOP 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

Nincsen kockázat  

 

I/3Településmarketing fejlesztése 

A településmarketing célja Lenti arculatának erősítése, egy helyi adottságokban gyökerező, 

azonban XXI. századi kikapcsolódást és pihenést nyújtó komplex turisztikai termék kialakítása, 

melynek eredményeként Lenti egy pezsgő, széles igényeknek megfelelő népszerű zöld 

pihenővárossá válhat, Nyugat-Magyarország öko-turisztikai / gyógy-wellness fürdővárosává, 

komplex térségi turisztikai központtá.  

A marketing fókuszában Lenti település áll. Az image megfogalmazása során nem lehet eltekinteni a 

település környezetének bevonásától sem, ennek köszönhetően Lenti is egyedi arculattal jelenhet 

meg, mind a helyiek mind az idelátogatók számára. Ezt tovább erősíti, hogy Lenti számos vonzó 

látványossága nem a településen, hanem annak környezetében található, tehát a városarculat 

fejlesztése Lenti fókuszú, de kistérségi kitekintéssel és bevonással. 

Az elsődleges kapcsolati rendszert meghatározó Lenti és térsége arculatának megfogalmazása 

mellett fontos a másodlagos nagyobb területi hálózatosodás elősegítése és a környező nagyobb 

településekkel való szinergikus kapcsolatok megtalálása. A településmarketing kialakítását az alábbi 

lépéseken keresztül érdemes elvégezni: 

 Lenti település arculatának meghatározása, fejlesztések során egységes alkalmazása 

 Térségi szereplők bevonása és az arculat kiterjesztése 

 A kiaknázható turisztikai potenciálok hangsúlyozása a települési arculaton belül 

 Célcsoportok mentén az elérhető marketingcsatornák kiaknázása, specifikus üzenetek 

meghatározása 

FELELŐS Lenti Város Önkormányzata 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület, 
Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai Közalapítvány, Zalaerdő, 
kapcsolódó térségi civil szervezetek, Lenti TOURINFORM iroda 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS A megvalósítás 2016 negyedik negyedévében megindulhat 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

Forrás szükséglet a program és a résztvevők pontosítását követően 
adható meg 

FORRÁSOK TOP, GINOP, SAJÁT 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

Önkormányzati oldalról a kockázat szintje alacsony, kockázatot az 
egyes érintett szereplő bevonása és az együttműködés jelent.  
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I/4 Turisztikai hálózatok létrehozása, helyi és térségi és határon átnyúló együttműködések 

kialakítása 

 
A turisztikai fejlesztés alapja a helyi és térségi szintű együttműködési rendszerek kialakítása. Az 

együttműködés célja, hogy összefogja a térség összes szolgáltató szereplőjét annak érdekében, 

hogy a közös fejlesztések és marketing révén hozzájáruljon az együttes fejlődéshez. Szükséges egy 

erre specializálódott szervezet, a Lenti Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) megalakítása 

(I/1), mely az összes turisztikai kérdéskört összefogja.  

Jelenleg Lenti turisztikai adottságai erősek, azonban ezeket nem használja ki. Cél lenne, hogy a 

fejlődő turizmus elsődlegesen a helyben elérhető kínálatra épüljön, hozzájárulva Zala megye és a 

körülvevő tájegység népszerűsítéséhez. A lehetőségekhez mérten a legszélesebb körű 

együttműködés kialakítására kell törekedni. 

Lenti Fürdőváros esetében a turizmusfejlesztés kulcskérdése a meglévő adottságok összegyűjtése, 

strukturálása és turisztikai kínálattá formálása, valamint elérhetővé tétele. Ehhez kapcsolódóan 

fontos kérdés a helyi szolgáltatók turisztikai képzése, egészen az alapszintű tanfolyamoktól a 

speciális szakirányú tematikák bemutatásáig. 

 
FELELŐS Lenti Város Önkormányzata 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület, 
Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai Közalapítvány, Zalaerdő, 
kapcsolódó térségi civil szervezetek, TOURINFORM iroda 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS A megvalósítás 2016 negyedik negyedévében megindulhat 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

Forrás szükséglet a program és a résztvevők pontosítását követően 
adható meg 

FORRÁSOK TOP, SAJÁT, MAGÁN 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

Kockázatot jelent az érintett szereplők megtalálása, folyamatba 
való bevonása valamint a hálózatok kialakítása során a rendszeres 
finanszírozás feltételeinek megtalálása és a kialakult rendszer 
megszilárdítása.  

 

I/5 Identitás erősítése, Lenti arculat felépítése 

Lenti jelentős turisztikai adottságainak ellenére (gyógyvíz, fürdő, strand, természeti környezet), 

nem került megfogalmazásra egy egyértelmű arculat és kép (nem csak a turizmusra gondolva), amit 

továbbítani lehet mind a helyiek, mind az idelátogatók felé.  

Egyik oldalról fontos kérdés a település identitásának fejlesztése és építése, a helyiek bevonásának 

és közreműködésének segítségével, ami hozzájárul Lenti jelenének formálásához és egy élhető, 

szerethető és fenntartható Lenti felé való elmozduláshoz. 

Másrészt cél a település arculatának fejlesztésén keresztül turisztikai üzenet megfogalmazása, 

tudatosan formált elemek felépítésén keresztül egy közvetíthető jövőkép továbbítása az 

idelátogatók számára a következő 20-30 évre előretekintve, ezzel egyrészt megalapozva a stratégia 

megvalósulását, másrészt a felvázolt hosszú távú kép elérését. 

 
FELELŐS Lenti Város Önkormányzata 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület, 



37 
 

Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai Közalapítvány, Lenti 
TOURINFORM iroda 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS A megvalósítás 2016 negyedik negyedévében megindulhat 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

Forrás szükséglet a program és a résztvevők pontosítását követően 
adható meg 

FORRÁSOK TOP, GINOP, SAJÁT, NEMZETKÖZI ÉS HATÁRON ÁTNYÚLÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

Önkormányzati oldalról a kockázat szintje alacsony, kockázatot az 
egyes érintett szereplő bevonása és az együttműködés 
megvalósulása jelent. 

 

I/6 Helyi termék hálózatok kiépítése, becsatornázása a szolgáltatáskínálatba 

 
Lenti és térsége bővelkedik a helyi termékeket előállító termelőkben, számuk folyamatosan 

növekszik. Ezen szolgáltatók jelenleg is megjelennek a lenti piacon, azonban egységes hálózatba 

szervezése és becsatornázása a helyben elérhető szolgáltatás kínálatba (pl.: a szállodák 

választékába, megjelenés vásárokon és fesztiválokon) még nem történt meg. 

Emiatt fontos cél ennek a hálózatnak a kialakítása, az egyes szolgáltatók bekötése, egységes, 

elérhető és utolérhető turisztikai termék kialakítása, a már korábban elindult kezdeményezések 

összefogása és továbbfejlesztése.  

Emellett a stratégia fontos célja, hogy hozzájáruljon a helyi termékek piacra jutásához, és ehhez 

kötődően elsősorban a turisztikai kínálatba való megjelenéssel, ehhez szükséges platformok 

megteremtésével.  

 

FELELŐS Lenti Város Önkormányzata 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület, 
Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai Közalapítvány, Zalaerdő, 
kapcsolódó térségi civil szervezetek, Lenti TOURINFORM iroda 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS A megvalósítás 2016 negyedik negyedévében megindulhat 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

Forrás szükséglet a program és a résztvevők pontosítását követően 
adható meg 

FORRÁSOK helyi együttműködések, MAGÁN, LEADER, TOP,  
 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

Kockázatot jelent az érintett szereplők megtalálása, folyamatba 
való bevonása valamint a hálózatok kialakítása során a rendszeres 
finanszírozás feltételeinek megtalálása és a kialakult rendszer 
folyamatos működési feltételeinek megteremtése 

 

I/7 Lenti Gyógyfürdő fejlesztése 

Lenti Gyógyfürdő és Szent György Energiapark egy folyamatosan fejlődő, az elmúlt közel 40 évben 

több elemmel bővített épületkomplexum, aminek folyamatos bővülése és fejlesztése Lenti 

fejlődésének egyik legfontosabb érdeke és mozgatórugója. Főbb fejlesztési irányok a Gyógyfürdő 

területével kapcsolatosan a Lenti Gyógyfürdő és Szent György Energiapark korábban készült 

programterve alapján: 

Szörf medence és pihenőtér: A fürdőkomplexumtól keletre, annak kiegészítéseként, a meglévő 

terekkel közvetlen összeköttetésben épülhet a szörfmedencét is tartalmazó pihenőtér. A földszint a 
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jelenleg épülő medencetér felől, összekötő folyosón át közelíthető meg. A pihenőtér 

kiszélesedésében elhelyezkedő medence egyszerre két szörföst tud fogadni. A nagyméretű 

pihenőtérbe integrálva büfé és a szörfözéshez kapcsolódó információs pult kölcsönzővel lesznek 

kialakítva.  

Szaunavilág: A fürdőben jelenleg működő szaunablokk az előző fejlesztés során épült. Működése 

sikeres. További igény mutatkozik a szauna használatra, a szaunakultúra kiszélesítésére. Ennek 

megfelelően két szintes szaunavilágot tervezünk. Ebben elkülönülve élvezhetik a szaunázást a 

ruhátlan szaunázásra vágyó emberek. A szaunablokk a szörfmedencés pihenőtérrel közös terasszal 

rendelkezik, ami alatt a két egység összekötése is megvalósul egy folyosóval. A szaunavilágban a 

szaunatípusok széles palettája, gőzkabinok, tepidárium, frigidárium, jégkamra, jégzuhany, 

merülőmedence, jakuzzi, stb. kapnak helyet, széles körű igényeinek kielégítésére törekedve. 

Geotermikus fűtőmű: A meglévő fürdőépületek, az épülő szálloda, az épülő fürdőbővítés 

hőenergiával történő ellátására egy 500kW teljesítményű hőszivattyú létesülhet, amely a fel nem 

használt elfolyó melegvíz bázisra alapozva épül. A technológiát befogadó épületet rejtve, a fürdő 

jelenlegi technológiai területére tervezzük. A telepítésnél fontos szempont volt a távhő vezeték 

optimális nyomvonala kialakíthatóságának megteremtése. Az épület modern és egyszerű, de 

minőségi megjelenése a funkcionalitást sugallja. Formavilága viszont lehetővé teszi, hogy a város 

más területén is elhelyezhető legyen ugyan ilyen épület, mert az illeszkedés könnyen igazolható.  

Termál medence felújítás: A Lenti fürdő első medencéje emblematikus szereppel bír. Felújítása 

rendkívül időszerű. A mellvédfal átvágásával és új folyókák képzésével feszített víztükör alakítható 

ki. A belső burkolások és a lépcső burkolása, valamint a korlátok teljes cseréje történik meg. A kör 

alakú termálvizes medence új mobil árnyékolást kap. 

Hydro medence átjáró felújítás: A fürdő meglévő hydro-medencéje méltán népszerű, de a nyitott 

kijárati folyosó ront az élvezeti értékén. Ennek megfelelően a folyosót zártan újraépítjük műanyag 

nyílászárókból kialakított télikert rendszerrel. A folyosó a vízfelületig vezet. A vendégek beltérben 

mennek bele a termálvízbe és egy légzsilipen át jutnak ki a kültérre. A folyosón belül pad és fogasok 

elhelyezése tervezett. Fűtése padlófűtés. A padló újra épül csúszásmentes burkolattal.  

Büfésor bontás és építés: A meglévő délnyugati büfésor elbontásra kerül. A helyén parkosítás 

tervezett. A jelenlegi déli büfésor keleti végéhez kerül az új büfé épület, amely több vendéglátó 

egységet tartalmaz, nagyméretű, mobil fedésű terasszal, fagylaltozó pavilonnal. 

Fürdő megjelenésének és arculatának fejlesztése, szabad terek és zöldfelületek fejlesztése: A 

fejlesztés részeként fontos cél a fürdő épületei közötti, erősen osztott és darabolt, eltérő minőségű 

szabad területek átformálása, egységes építészeti arculat megteremtése, koncepcionális 

újragondolása annak érdekében, hogy a jelenlegi és a tervezett épületek a közöttes és kapcsolódó 

területekkel együtt egy egységes, igényes és jó minőségű fürdővárosi gyógyhely miliőt alakítsanak 

ki. 

 
FELELŐS  Lenti Gyógyfürdő Kft. 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Lenti Város Önkormányzata, Gyógyhelyünk Lenti 
Egészségturisztikai Közalapítvány 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS 2017-ben kezdődhet meg a részletesebb előkészítés 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

Új szaunavilág és attrakciós medence építése 1,2 Mrd Ft 
További költségekhez szükséges az intézkedések elmélyítése és a 
tervezési és előkészítési folyamatok folytatása 

FORRÁSOK ÁLLAMI, SAJÁT, TOP, GINOP, EGYÉB 
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A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

Kockázatot a felhasználható források megtalálása jelenti, ami 
egyben a projektelem korlátait is adja 

 

I/8 Új Fogadóépület kialakítása, látogatói komfortérzet javítása 

A Gyógyfürdő esetében az elmúlt idők fejlesztéseinek köszönhetően a téli bejárat épülete, mint a 

fürdő megközelítésének egyik fő iránya megújításra került. A nyári bejárat, illetve annak környezete 

nem megfelelő sem kialakításában, sem funkcionálisan. Az elavult épületek mellett melegebb nyári 

napokon a pénztár áteresztő kapacitása sem elegendő. A lehetőségeket erősen beszorítja a mostani 

épület, amit kiegészít az a tény, hogy nem nyit funkcionálisan a tervezett Fürdővárosi főtér 

irányába.  

Ezért cél egy olyan épületegyüttes kialakítása, ami kiszolgálja a főteret alapvető funkciókkal 

(komfort pont, kerékpáros létesítmények, kulturális funkciók, stb.), létrehozza a látogatóbarát 

turistafogadás alapvető infrastruktúráját, valamint térképzésében összefogja a teret a fürdő 

bejáratával, ezzel megteremtve a nyári használat legfontosabb fürdőn kívüli tereit. 

Lenti Fürdőváros ezzel hozzájárul a már elérhető szolgáltatáskínálat minőségi fejlesztéséhez, az 

elmaradott infrastruktúra színvonalának emeléséhez és pótolja a gyógyhely kínálathoz 

elengedhetetlen hiányzó elemek megvalósítását. Tervezett forrás: GINOP-7.13-2015 

 
FELELŐS Lenti Város Önkormányzata 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK  Lenti Gyógyfürdő Kft., Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai 
Közalapítvány 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS 2016 negyedik negyedévében elindulhat az előkészítés, befejezés 
2018 második negyedévben 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

Fogadóépület kialakítása és környezetének fejlesztése      81 M Ft 

FORRÁSOK GINOP 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

Nincs jelentősebb kockázat 

 

I/9 Energiavonal marketing erősítése, attrakció fejlesztése 

A gyógyfürdő területén kimért energiavonal háló fontos turisztikai attrakciónak bizonyult az elmúlt 

évek tapasztalatai alapján, látogatott, elsősorban kapcsoltan a fürdőhöz kötődően. Jelenlegi 

állapotában a Szent György Energiapark elmarad a benne rejlő potenciáltól. A kialakításra kerülő 

megálló és pihenő pontok megjelenése jó irányba mutat, azonban a hozzá kapcsolódó tájépítészeti 

és kertészeti formanyelv fejlesztésre szorul. Cél egyrészt egy látványos energiavonal park 

kialakítása, másrészt a meglévő hálózati rendszer folytatása, általános szervező elvként 

szétterjesztése a fürdő és az egész Fürdőváros területén. Emellett felmerül további pontok 

meghatározása és ott új pihenőpontok kialakítása.  

Emellett cél lenne a hozzá kapcsolódó marketing tevékenységek erősítése, népszerűsítése, 

beépítése a település marketing stratégiába, aminek első lépését megtették azzal, hogy beemelték 

a fürdő nevébe az energiaparkot is egyaránt.  

A fürdő tervezett fejlesztései során kiemelten fontos, hogy az új épületek tiszteletben tartsák az 

energiavonal hálózatot, illeszkedjenek annak rajzolatához, és ne alakuljanak ki olyan területek, ahol 

az új épületek téri konfliktusba kerülnek az energiavonal parkkal.  
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FELELŐS Lenti Gyógyfürdő Kft. 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Lenti Város Önkormányzata, Gyógyhelyünk Lenti 
Egészségturisztikai Közalapítvány 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS Előkészítés és megvalósítása 2016 negyedik negyedévétől indulhat 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

A szükséges források mennyisége a tevékenysége meghatározását 
követően adható meg 

FORRÁSOK SAJÁT, NEMZETKÖZI ÉS HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

Fejlesztés oldalról nincs jelentősebb kockázat, az energiavonalak 
elfogadottsága jelenthet kockázatot 

 

I/10 Új attrakciók fejlesztése, új funkciók megtelepítése, korosztály szélesítése 

 
A Fürdőváros területén komplexebb fejlesztésekkel megvalósítható egyrészt a település turisztikai 

lehetőségeinek bővítése, másrészt a célközönség kiszélesítése. Ezek közé tartozik a sport-rekreációs 

funkciók erősítése, aktív területek arányának növelése valamint az alapvető hiányként jelentkező 

„esőnapi” program lehetőségeinek megteremtése.  

Játszóház: Cél egy játszóház kialakítása, aminek a megvalósításával Lenti nyit a gyermekes családok 

irányába. A kialakítás során cél, hogy széles korosztályok számára vonzó legyen, 1-től 20 éves korig 

mindenki meg tudja találni a kedvező programokat, és lehetőség legyen akár egy egész nap 

eltöltésére is. Tervezett forrás: GINOP-7.13-2015 

Vízi játszótér: Az akcióterület északi határán, a vasúti területek mellett cél egy vízi játszótér 

kialakítása. Jelenleg a Fürdőváros területén nagyon kevés a gyerekeknek szóló attrakciós elem, 

ezért kiemelt prioritás ennek erősítése. A játszótér szintén széles korosztályokat szólít meg, 

többféle elemet tartalmaz, vizes tematikájának köszönhetően pedig illeszkedik mind a fürdő, mind 

a gyógyhely tematikához, kapcsolódva hozzájuk.  

Gyógynövény sziget: Egyrészt Lenti természet közeli fekvése, másrészt a gyógyturizmushoz 

kapcsolható soft gyógyászat együttesen járul hozzá a gyógynövény felhasználás erősítéséhez, 

részint ismeretterjesztő, részint gyógyászati jelleggel. A tervezett látogatóközpont hozzájárulna a 

környék flórájának megismertetéséhez, oktatások és bemutatók keretében, valamint lehetőséget 

teremtene a gyógynövények használatának beépítésére Lenti turisztikai kínálatába. Tervezett 

forrás: GINOP-7.13-2015 

Kerékpáros központ: Lenti és térsége remek kerékpáros terület köszönhetően a domborzati 

adottságoknak és a sok kis elérhető desztinációnak. Ennek ellenére nincsen kiépítve az a kerékpáros 

kényelmi infrastruktúra, ami szükséges az aktív turisták kiszolgálásához. Ezért cél ennek fejlesztése, 

és Lenti biciklis turisztikai központ szerepének kialakítása. Tervezett forrás: GINOP-7.13-2015 

Szabadidő és rekreációs központ: a fürdő környezetének esetében hiányzik egy olyan általánosabb, 

a szabadidős és rekreációs funkciókat összpontosító épület, ami hozzájárulna a teljes terület 

kiszolgálásához mind a helyi lakosság, mind az idelátogató turisták számára. Ezért kiemelt prioritás 

egy központi épület kialakítása a Fürdőváros kapujában, ami ki tudja szolgálni a téli fogadóteret 

(komfort pont, kereskedelemi létesítmény) és megteremti a terület megérkezési pontját, illetve 

települési szinten összefogja a szabadidős rekreációs funkciókat.  

 
FELELŐS Lenti Város Önkormányzata 
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EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK  Lenti Gyógyfürdő Kft., Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai 
Közalapítvány 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS 2016 negyedik negyedévében elindulhat az előkészítés, befejezés 
2018 második negyedévben 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

Gyógynövény sziget és játszóház   235,2 M Ft 
Szabadidő és rekreációs központ   50,5 M Ft 
Kerékpáros központ   (fogadóépület részeként) 

FORRÁSOK GINOP, TOP 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

Nincs jelentősebb kockázat 

 
 

I/11 Gyógyhelyhez kötődő szolgáltatások erősítése, soft medication szolgáltatások 

megteremtése 

 
Jelenleg a fürdőben elérhető szolgáltatások (gyógymasszázs, tangentor, ultrahang, interferencia, 

iontoforézis, diadinamika, magnetoterápia, gyógykúrák) a teljes gyógyhely szintű fejlesztéssel 

párhuzamosan is igényelnek mind minőségi, mind mennyiségi fejlesztéseket. Ennek keretében cél a 

szépségfarm fejlesztése, az elérhető kezelések bővítése, aktív marketing segítségével Lenti 

gyógyászati lehetőségeinek népszerűsítése. 

Gyógyászat, igazgatás: A fürdő jelenlegi öltözőépületének emeleti teljes rekonstrukciójával 

valósulna meg a jelenleg is ott működő szolgáltatási és gyógyászati egységek fejlesztése. Az 

igazgatási funkciók pedig az új szárny emeleti szintjén kapnának helyet. Mindkét egység önálló 

megközelíthetőséggel, a fürdő területének érintése nélkül megközelítve működik jól.  

Oxigénterápia: Az oxigénterápia az új terápia és iroda szárny földszintjén kap helyet. A meglévő 

fürdőbejárathoz kapcsolódik, de önállóan, a fürdőterületek érintése nélkül is megközelíthető. Az 

oxigénterápiás egységet magába foglaló fejlesztés területe „külsős” vendégek, a szálloda lakói és a 

fürdővendégek számára is elérhető lesz. Egy terápiás kamrának helyet adó kezelő helyiséget, illetve 

a hozzá kapcsolódó kiegészítő funkciókat (orvosi szoba, vizsgáló, technikai helyiség, tároló) 

befogadó helyiségeket foglal magában. 

Gyógynövény attrakció bevonása, kapcsolódó szolgáltatások: A korábban bemutatott 

Gyógynövény Sziget kialakításával bekapcsolhatóvá válik hosszú távon a gyógyászati szolgáltatások 

közé az olyan soft gyógyászati lehetőségek, mint gyógynövényes fürdő, masszázs, gyógynövények 

felhasználásával készült kozmetikumok árusítása.  

 
FELELŐS  Lenti Gyógyfürdő Kft. Lenti Város Önkormányzata 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Lenti Város Önkormányzata, Gyógyhelyünk Lenti 
Egészségturisztikai Közalapítvány 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS 2017-ben kezdődhet meg a részletesebb előkészítés, 2018-ra az 
első elemek megvalósulhatnak 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

A szükséges források mennyisége a tevékenysége meghatározását 
követően adható meg 

FORRÁSOK SAJÁT, TOP 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

Kockázatot a felhasználható források megtalálása jelenti, ami 
egyben a projektelem korlátait is adja 
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I/12 Sport-rekreációs felületek fejlesztése, játszófelületek kialakítása, aktív sportolás 

lehetőségeinek erősítése 

Sportpályák kialakítása: Az aktív sportolást lehetővé tevő területek kerülnek kialakításra a 

városrész északi, vasút mellett húzódó területein. Az előzetes igényfelmérés szerint a következő 

sportágak infrastruktúrájának kiépítése javasolt: strandröplabda, strandkézilabda, strandfoci. 

Vizes játszótér létesítése: A tervezett tematikus játszótér közterületről megközelíthető közösségi 

használatú területként értelmezhető. Vizes tematikát követő játszóeszközeivel mentális kapcsolatot 

hoz létre a fürdő- és a megújuló csatorna-part között.  

A korszerű öntött gumi/folyami homok ütéscsillapító burkolatokon elhelyezett szabványos 

játszóeszközök elrendezése a különböző korosztályok biztonságos elválasztását is megvalósítja. 

Tartalmazzák mindazon játéklehetőségeket, melyeket egy mai korszerű játszótéren kialakítani 

szükséges. A vizes tematikához kapcsolódóan, a vizes játszóeszközök funkcióját kiegészítve 

megjelenhetnek egyéb, nagy játékélményt adó játszószerek, mint a trambulinok, dombokban 

kialakított alagutak, kombinált játszóeszközök. 

Véderdő sport-rekreációs fejlesztése: A Liponyak – pataktól délre elhelyezkedő jelenleg 

hasznosítatlan véderdő területének aktív időtöltést lehetővé tevő, a meglévő struktúrába szervesen 

bekapcsoló átalakítása a fejlesztés célja. Az így kialakuló erdei sportterületek keretében kialakításra 

kerülnek az erdei aktív sportolásra alkalmas szabadtéri felületek (futókör, nordic walking túrák 

érkezés-indulás, knepp/mezítlábas tanösvény, stb.). Ezzel tovább erősödik Lenti Fürdőváros 

zöldvárosi karaktere és természetközeli jellege. Tervezett forrás: GINOP-7.13-2015 

 
FELELŐS Lenti Város Önkormányzata 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület, 
Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai Közalapítvány, Zalaerdő, 
kapcsolódó térségi civil szervezetek 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS 2016 negyedik negyedévében elindulhat az előkészítés, befejezés 
2018 második negyedévben 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

Sportpályák kialakítása    44 M Ft 
Vizes játszótér létesítése     141 M Ft 
Véderdő sport-rekreációs fejlesztése:   67,6 M Ft 

FORRÁSOK TOP, GINOP 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

Nincs jelentősebb kockázat 

 

I/13 Táncsics Mihály út megújítása, központi sétány kialakítása 

 
A Táncsics Mihály út ma az egyetlen gépjármű feltárási iránya a déli városrésznek, de ez szervezi a 

fürdőn túli lakóterület városba kapcsolását is. A út megújításának célja egy városi sétány kialakítása, 

a meglévő kétoldali fasor megőrzése és megújítása. A fejlesztés keretében kiváltásra kerül a 

jelenlegi légvezetékek és földkábelek kerülnek kialakításra, a fák csonkolására nincs szükség, 

viharkárok esetén nem lesz áramkimaradás és balesetveszély. Megvalósul a fasor hiányainak 

pótlása, a zöldfelületek fejlesztése kapcsán öntözőhálózat nem indokolt a beállt koros növényzet 

miatt. Megvalósul a hiányzó járdák kiépítése és a kapcsolódó zöldfelületek rendezése. Az 

útmegújítás keretében rendezésre kerül a parkolási rendszer és kerékpársáv felfestése, ami 

egyértelmű és biztonságos közlekedési helyzetet teremt 
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FELELŐS Lenti Város Önkormányzata 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Területileg kapcsolódó vendéglátó helyek és szálláshelyek 
tulajdonosai, határoló ipari területek, Zalaerdő 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS 2016 negyedik negyedévében elindulhat az előkészítés, befejezés 
2019 negyedik negyedévben 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

Táncsics Mihály út megújítása  95 M FT  
(városi sétány kialakítása, növényállomány megújítása) 

FORRÁSOK TOP 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

A fejlesztés megvalósításának nincs jelentősebb kockázata, az út 
megújítása kapcsán a rejtett szerkezetek állapota hordoznak 
minimális kockázatot, ami megfelelő előkészítéssel elhárítható.  

 

I/14 Gyalogos közterület és zöldterület hálózat kialakítása, közpark hálózat fejlesztése, 

kapcsolódó parkolási kérdések közép-hosszú távú kezelése 

 
Korábbi temető átalakítása: A megújuló közterület a későbbiekben egyfajta fogadótérként, Lenti új 

közparkjaként fog működni. A Táncsics Mihály utca melletti területrészen közösségi tér létesül, 

amely egyszerre képes kiszolgálni a gyalogosan és kerékpárral érkezőket is. A tervezett kerékpárút 

érintettsége okán a tér pihenőterületként is funkcionál, ahol kerékpártárolók, fák körül- és önállóan 

álló egyedi dizájn ülőbútorok, hulladékgyűjtők és ivókút szolgálják az érkezők kényelmét. Igény 

esetén a tér kisebb rendezvények, összejövetelek számára platformként tud funkcionálni. 

A park eddig kihasználatlan belső tereinek feltárását kiemelt minőségű, mozgáskorlátozottak 

számára is kényelmesen használható szilárd burkolattal ellátott keresztsétányok teszik lehetővé, 

melyek csomópontjában találkozásra alkalmas pihenőterület épül egyedi padokkal. Az igényes 

szilárd burkolatok mellett a terv javasolja vízáteresztő, műgyantával stabilizált burkolatok 

használatát. Ez a burkolattípus mind esztétikai, használati és ökológiai szempontból kortárs 

alternatíva az általánosan megszokott térkövezés mellett/helyett.  

Összekötő sétányok kialakítása: A Táncsics út és a fogadótereket összekötő úthálózat 

minőségjavítása és a kapcsolódó önkormányzati tulajdonú terület fásított köztérré fejlesztése a cél 

a minőségi gyalogos közterületháló kapcsolatrendszerének megteremtése érdekében. A projekt 

keretében megvalósul a parkosítás, növényzet telepítése, idős fák ritkítása, ápolása, a közteret 

kiszolgáló berendezések kerülnek telepítésre, megújításra és kiegészítésre kerülnek a burkolatok. 

Nagy lombkoronát nevelő lombos fák telepítésére nagy mennyiségben van szükség, a meglévő 

fasorok kiegészítéseként ültetve. Akár több faj, fajta is megjelenhet szakaszosan, pl. Kislevelű hárs - 

Tilia cordata, Közönséges vadgesztenye - Aesculus hippocastanum. 

Termál kifolyó átalakítása: A vasúti terület és a termálfürdő közötti felszínre bukkanó 

termálvízcsatorna és környezete kifejezetten jó adottságú, különleges területrésze a városnak. A 

tervezett fejlesztés során mintegy 3000 m2-en újul meg az érintett csatornameder és zöldfelületei. 

Cél egy esztétikus, felhasználóbarát lineáris zöldfelületi elem létrehozása, mely a rá fűzött tervezett 

szabadtéri funkciókkal új értelmet nyer. A gátak mentén - a meglévő úthoz csatlakozva - vízparti 

ihletésű fa / acélszerkezetű kilátó / pihenőpontok készülnek fa ülőfelületű padokkal, 

hulladékgyűjtőkkel. 

Tájkert kialakítása: A gyógyfürdő strand területe mellett található jelenleg mezőgazdasági célra 

használt nadrágszíj telkek egy részének egyesítésével megvalósuló tájkert keretében egy 

szelídgesztenye liget létesül. A tervezett pihenőerdő lezárja a fürdő területét vizuálisan, kialakít egy 
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puffer területet a strand és a mellette lévő vegyes felhasználású (ipari, lakó, vasúti területek) 

tömbök között, emellett kapcsolható a megvalósuló véderdőben kialakításra kerülő sport-

rekreációs funkciókhoz. A megvalósuló fejlesztés tovább erősíti Lenti erdő közeli jellegét, zöld 

karakterét és zöldfelületi hálózatának kiterjedését. Tervezett forrás: GINOP-7.13-2015 

 
FELELŐS Lenti Város Önkormányzata 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Lenti Gyógyfürdő Kft. 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS 2016 negyedik negyedévében elindulhat az előkészítés, befejezés 
2019 negyedik negyedévben 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

Korábbi temető átalakítása:   130 M Ft 
Összekötő sétányok kialakítása:   25 M Ft 
Termál kifolyó:     44,5 M Ft 
Tájkert kialakítása:    10 M Ft 
Gyalogos sétányok déli továbbvezetése 38,7 M Ft 

FORRÁSOK TOP, GINOP, SAJÁT 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

Nincs jelentősebb kockázat 

 

I/15 Fogadóterek kialakítása, téli fogadótér kialakítása, Fürdőváros új főterének (nyári 

fogadótér) kialakítása 

A fejlesztés keretében megvalósul a téli és a nyári fürdőbejárat előtti területen a fogadóterek 

kialakítása, funkciójukat tekintve letisztultabb és minőségi közterületek kialakítása.  

A téli fogadótér esetében a terület szerkezete, a megkomponált geometria és az épület elhelyezése 

a fürdő-szálló együttes előrejelzését, feltárulását a lehetőségek keretei közötti kedvező 

megközelítését egyidejűleg szolgálja. A téregyüttes ugyanakkor térségi jelentőségű találkozási pont, 

szerepe még a kapu funkció is, ami a megérkezés tere-jele-pontja. Lehet és kell itt sétálni, 

bizonytalankodni, kérdezni és várni vagy éppen átrohanni, kávézni, biciklit szerelni. A tér 

fókuszpontjában megvalósul egy szabadidő és rekreációs központ, mely egyben a terület landmark 

szerűen megfogalmazott épülete, a terület kapuépítménye.  

A nyári bejárat előtt elterülő teresedés tekintetében cél a Fürdőváros főterének kialakítása, ami a 

teljes terület fókuszpontja és legfontosabb zónája lesz a fejlesztés következtében. Az új fürdővárosi 

főtér az átalakítás eredményeként rendezi a területén lévő parkolókat, azokat kis mértékben bővíti, 

igényes zöldterületeket kialakítva, amik egyrészt tagolják, másrészt árnyékolják a parkoló 

felületeket.  

Az új főtér megfogalmazásaként a téregyüttes részét képezi a gyógyfürdő és a strand területének 

megközelítését adó bejárati térrész. Az együttes részeként nyilvános WC-ket tartalmazó komfort 

pont, kerékpár tároló és csomagmegőrző, kerékpáros pont, közösségi tér és jegypénztár kerül 

kialakításra.  

A tér megújítása kapcsán annak keleti határoló oldalán egy sétány kerül kialakításra, ami 

megteremti a fürdő bejárata és a déli lakó-üdülő zónával, valamint a tervezett patak megújítással és 

a szabadidős épületekkel való kapcsolatot. Ennek részeként megújul a terület növényállománya, 

valamint megvalósul a közterületi összeköttetés a terület korábban kevéssé hangsúlyosan 

összekötött részeivel. Tervezett forrás: GINOP-7.13-2015 

FELELŐS Lenti Város Önkormányzata 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Lenti Gyógyfürdő Kft., Kapcsolódó vállalkozások és szolgáltatók 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS 2016 negyedik negyedévében elindulhat az előkészítés, befejezés 
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2019 negyedik negyedévben 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

Téli fogadótér:     97 M FT  
Nyári fogadótér:     58,5 M Ft 
Nyári bejárat parkolóinak megújítása 118,9 M Ft 

FORRÁSOK TOP, GINOP 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

A fejlesztésnek nincs jelentősebb kockázata, az ütemezés során 
fokozottan figyelni kell, hogy a beruházás ne akadályozza a fürdő 
és környezetének működését. 

 

I/16 Vasútállomás és környezetének megújítása 

Lenti vasútállomása a Fürdő közvetlen környezetében található, jelenleg elhanyagolt állapotú, sok 

üresen álló kopár területtel, melyek aktívan beépíthetőek lennének a fürdővárosi fejlesztésekbe. A 

terület közvetlenül csatlakozik a Táncsics út területéhez, nagyon jó fekvéssel, valamint 

összeköttetésben áll a 75-ös úttal. Fejlesztését tekintve, egyrészt fontos a vasúti épületek 

megjelenésének javítása és az ehhez kapcsolódó utasforgalmi és kiszolgáló létesítmények 

fejlesztése, mint elsődleges funkció, másrészt a fürdő és környezetének szempontjából egy 

átvezető előtér funkciót tudna betölteni részint akár, mint parkoló terület részint, mint új fejlesztési 

zóna köszönhetően a rendelkezésre álló nagy területeinek.  

 
FELELŐS MÁV, Lenti Város Önkormányzata 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Környező tulajdonos, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 
Állam 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS 2018-at követően kezdődhet el az előkészítés 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

A beruházás költségei függnek a beavatkozások jellegétől 

FORRÁSOK ÁLLAMI, ÖNKORMÁNYZATI 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

A fejlesztés korlátait az állami kezelés alatt lévő infrastruktúra 
fejlesztési lehetőségei adják, és egyben ez a legjelentősebb 
kockázat is.  

 

I/17 Patak rehabilitáció 

Fürdőváros területét átszelő a Liponyak-patak remek adottságokkal rendelkezik. A jelenleg 

elszigetelt patak és a hozzá kapcsolódó meder a fejlesztések eredményeként a közterület hálózat 

részévé tud válni, egy aktív patak parki sétánnyá, ami elérhetővé teszi a vizet az arra járók számára 

és kialakít egy olyan sétaterületet, ami a gyalogos nézelődéstől a sportolásig széles körű 

felhasználásra teremt lehetőséget.  

A patak rehabilitációja több lépcsőből tevődik össze, első körben a patak medrének rendezését 

szükséges megvalósítani, állandó víz jelenlétét biztosítja, ennek keretében vízvisszatartó mérnöki 

építmények, bukók kerülnek kialakításra. 

Második lépcsőben a patak jelenlegi kialakítását követve egy gyalogos esetleg kerékpáros sétány 

kialakítására nyílik lehetőség, aminek a célja, hogy aktív kapcsolatot hozzon létre a környező szövet 

és a víz között, valamint, hogy bekapcsolja a megújuló közterület hálózatba a partszakaszt is. 

Ezt kiegészíti a keresztező gyalogos útvonalak kapcsán megújuló átkötő hidak kialakítása és azok 

patak parti sétánnyal való összeköttetésének megteremtése.  

A közúti híd és a fa gyaloghíd közötti sétány kialakításának tervezett forrás: GINOP-7.13-2015- 
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FELELŐS Lenti Város Önkormányzata 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Kapcsolódó szakhatóságok, Lenti Gyógyfürdő Kft. 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS 2016 negyedik negyedévében elindulhat az előkészítés, befejezés 
2019 negyedik negyedévben 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

Patakparti sétány kialakítása   6,1 M Ft 

FORRÁSOK GINOP, EGYÉB FORRÁS, ÁLLAMI, TOP 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

Egyéb kapcsolódó fejlesztések jelentenek kockázatot (árvízvédelmi 
projekt), illetve a bevonandó szakhatóságok lassíthatják a 
megvalósulást 

 

I/18 Kapcsolódó magánterületek fejlesztésének ösztönzése a településkép fejlesztés 

érdekében 

Az önkormányzati területek mellett kiemelten fontos a magánterületek fejlesztése. Ezekben az 

esetekben az önkormányzat első sorban ösztönző eszközök segítségével léphet előre az egységes és 

minőségi módon kialakított településkép irányába.  

A terület szempontjából fontos, hogy a Táncsics út menti, jelenleg alulhasznosított, komoly 

fejlesztési potenciállal rendelkező területek (pl.: két ipari csarnok területe, korábbi TÜZÉP területe, 

stb.) megújuljanak és a turisztikai szektorhoz kötődő funkció kerüljön kialakításra, ami hozzájárul a 

többi projekt sikerének fokozásához. Emellett kiemelt kérdés, hogy a kialakítás illeszkedjen a 

megújításra kerülő területek arculatához, azzal egységet képezzen.  

Általános szempontként leszögezhető, hogy cél a magánterületek esetében az igényes kialakítás 

ösztönzése, a közterületek felé való kapcsolat megfelelő kialakítása, illetve az egység arculat felé 

való törekvés segítése.  

 
 
FELELŐS Magántulajdonos 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Önkormányzat szerepe az ösztönzésben és a kapcsolódó feltételek 
megteremtésében, arculati kérdések egységesítésében 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS folyamatosan, közép-hosszú távon 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

költségei függnek a beavatkozások jellegétől 

FORRÁSOK MAGÁN 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

Magánfejlesztők befektetési hajlandósága alapvetően befolyásolja 
az intézkedést 

 

I/19 Városközponti összekötő közterület hálózat fejlesztése 

 
Lenti Fürdőváros területe elkülönül a település többi területétől, ami egyrészt a nagyobb távolság, 

másrészt a vasúti területek elszigetelő hatásának eredménye. Az intézkedés célja, hogy a meglévő 

úthálózat fejlesztésével, valamint a Fürdőváros belső rendi struktúrájának formálásával aktív és 

gyalogosan használható kapcsolat létesüljön a fürdő és a Főtér között.  

Ennek eszköze a Kossuth utca, Bánffy utca, Szövetkezeti utca, Ifjúság útja megújítása, a gyalogos 

felületek fejlesztése, hálózati kapcsolatok megteremtése, meglévő zöldfelület fejlesztése, valamint 
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a vasúton átmenő gyalogos átjáró fejlesztése, a kapcsolódó közterület hálózatok gyalogos 

preferenciájú kialakítása. A fejlesztést tovább segíti az összekötő utak info-kommunikációs 

fejlesztése. 

 
FELELŐS Lenti Város Önkormányzata 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Lenti Gyógyfürdő Kft., érintett vállalkozások és szolgáltatók 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS 2016 harmadik negyedévében kezdődhet meg a részleges 
előkészítés, 2019 harmadik negyedévére megvalósul részlegesen, 
ezt követően a fennmaradó részek megvalósítása 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

A költségek pontosabb tervezést igényelnek.  
Bánffy Miklós út megújítása, vízelvezetés fejlesztése: 56 M Ft 

FORRÁSOK TOP, SAJÁT, EGYÉB 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

Nincs jelentősebb kockázat 

 

I/20 Vendéglátóhelyek minőségi fejlesztésének elősegítése, új vállalkozások 

megtelepedésnek ösztönzése 

 
Lentiben jelenleg számos eltérő minőségű vendéglátóhely található elszórva a településen. Lenti 

turisztikai erősödése és a prognosztizált látogatószám növekedését követően várhatóan 

megnövekszik a kereslet minőségi és területileg koncentrált vendéglátóhelyekre. Emiatt cél ezen 

vállalkozások elősegítése, befektetések ösztönzése és a megvalósulás illeszkedésének biztosítása a 

kialakult települési arculathoz és a megújított közterületekhez.  

A tervezett fejlesztések során fontos, hogy a megvalósuló közterület alakítások segítsék az 

esetlegesen később megvalósuló beruházások helyigényének biztosítását, teraszfelületek 

feltételeinek megteremtését, és a magánerős fejlesztések kontrollált terjeszkedését az egységes 

településkép kialakítása érdekében.  

 
FELELŐS Magántulajdonos, vállalkozók 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Önkormányzat szerepe az ösztönzésben és a feltételek 
megteremtésében 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS folyamatosan, közép-hosszú távon reális, megvalósulás erősen 
függ a piaci-gazdasági környezettől 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

A beruházás költségei függnek a beavatkozások jellegétől 

FORRÁSOK MAGÁN 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

Magánfejlesztők befektetési hajlandósága alapvetően befolyásolja 
az intézkedést 

 

I/21 Rendezvényturizmus feltételeinek megteremtése 

 
Lenti valamennyi jelentősebb rendezvényét a városközponti főterén valósítja meg, ami már most is 

telített. Cél, hogy kialakuljon egy új, Fürdőváros területén lévő rendezvényhelyszín az új fürdővárosi 

Főtéren. Az újrafogalmazott nyári fogadótéren kialakításra kerülnek a szükséges helyigények, 

közmű csatlakozási pontok, valamint beszerzésre kerülnek a rendezvény megvalósításához 

szükséges kiszolgáló eszközök.  
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Ennek eredményeként Lenti képessé válik nagy befogadó képességű rendezvények 

megvalósítására, színvonala és minőségi rendezvények megrendezésére, ami nagymértékben 

hozzájárul a turisztikai vonzerő növekedéséhez és a látogatószám növekedéséhez. Tervezett forrás: 

GINOP-7.13-2015 

 
FELELŐS Lenti Város Önkormányzata, Lenti Gyógyfürdő Kft. 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület, 
Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai Közalapítvány, Zalaerdő, 
TOURINFORM iroda, kapcsolódó térségi civil szervezetek 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS 2016 negyedik negyedévében elindulhat az előkészítés, befejezés 
2018 második negyedévétől folyamatosan 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

Rendezvény infrastruktúra kialakítása (színpad, világítás, LED fal) 
46 M Ft 

FORRÁSOK GINOP 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

Önkormányzati oldalról a kockázat szintje alacsony, kockázatot az 
egyes érintett szereplő bevonása és az együttműködés jelent. 

 

I/22 Új kereskedelmi vállalkozások megtelepedésének ösztönzése 

 
Vendéglátáshoz hasonlóan a növekvő turisztikai kínálat hozzá fog járulni a kereslet növekedéséhez 

a kereskedelem tekintetében is. A terület fejlődése érdekében cél, hogy betelepedjenek új 

vállalkozások, ezek ösztönzése fontos prioritás a települési önkormányzat számára. 

Emellett kiemelten kezelendő cél, hogy a kialakításra kerülő új közterületi rendszer és az egységes 

településkép integrálni tudja magába az eltérő funkciójú kereskedelmi létesítményeket. A 

„bódésodás” megelőzése már a rövidtávú közterület formálások során fontos cél ennek építészeti 

és szabályozási eszközeivel egyaránt.  

 
FELELŐS Magántulajdonos 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Önkormányzat szerepe az ösztönzésben és a kapcsolódó feltételek 
megteremtésében 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS folyamatosan, közép-hosszú távon reális, megvalósulás erősen 
függ a piaci-gazdasági környezettől 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

Főtér kereskedelmi létesítményeinek megújítása: 46,8 M Ft, 
további költségek függnek a beavatkozások jellegétől 

FORRÁSOK TOP, MAGÁN 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

Magánfejlesztők befektetési hajlandósága alapvetően befolyásolja 
az intézkedést 

 

I/23 Új szállásépületek (hotel, panzió, kemping bővítése) kialakításának ösztönzése 

 
Szálláshely kínálat szempontjából Lenti ki tudja szolgálni a jelenlegi forgalmat, azonban a várható 

látogatószám növekedésnek köszönhetően növekszik a kereslet, ami remélhetőleg vállalkozásokat 

fog vonzani a településre, ennek ösztönzése, befektetők vonzása Lentibe kiemelt cél. 

A fürdő környezete számos fejlesztésre váró területtel rendelkezik, így területi gondokat nem 

jelentenek az esetleges új beruházások. Ütemezett és kontrollált fejlesztések megvalósítása 

érdekében cél, hogy minél kompaktabban valósuljanak meg az új építések, ne keletkezzenek olyan 
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extra alapvető infrastruktúra igények, amik nagymértékű beruházásokat igényelnének Lenti Város 

Önkormányzatától, illetve negatív hatással lennének a beruházások megtérülésére.  

 
FELELŐS Magántulajdonos 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Önkormányzat szerepe az ösztönzésben és a kapcsolódó feltételek 
megteremtésében 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS folyamatosan, közép-hosszú távon reális, megvalósulás erősen 
függ a piaci-gazdasági környezettől 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

A beruházás költségei függnek a beavatkozások jellegétől 

FORRÁSOK MAGÁN 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

Magánfejlesztők befektetési hajlandósága alapvetően befolyásolja 
az intézkedést 

 

I/24 Sport-kulturális rendezvények szervezése, programturizmus erősítése 

 
A tervezett sportterülethez, valamint a kialakítandó kerékpáros és egyéb sport-rekreációs 

felületekhez kapcsolódóan cél a sport-kulturális rendezvények hagyományának megteremtése és a 

programturizmus erősítése Lenti területén. A jelenleg csak elvétve jelennek meg ilyen programok 

(kerékpáros program, futó programok). 

Aktív-turizmushoz kötődő rendezvények tekintetében nagy lehetőségekkel rendelkezik Lenti, amit a 

fejlesztések tovább fognak erősíteni. Prioritásként jelenik meg, hogy a település nyisson a tömeg és 

a versenysport célközönsége irányába, ezzel is tovább erősítve Lenti turisztikai lehetőségeit. 

Tervezett forrás: GINOP-7.13-2015 

 
FELELŐS Lenti Város Önkormányzata 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK  Lenti Gyógyfürdő Kft., Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület, 
Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai Közalapítvány, Zalaerdő, 
TOURINFORM iroda, kapcsolódó térségi civil szervezetek 

IDŐBELI ÜTEMEZÉS 2016 negyedik negyedévében elindulhat az előkészítés, befejezés 
2018 második negyedévétől folyamatosan 

A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES FORRÁSIGÉNY 
NAGYSÁGRENDJE  

Forrás szükséglet a program a pontosítását követően adható meg 

FORRÁSOK TOP, GINOP, MAGÁN, SAJÁT 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
KORLÁTAI, KOCKÁZATAI 

Önkormányzati oldalról a kockázat szintje alacsony, kockázatot az 
egyes érintett szereplő bevonása és az együttműködés jelent. 
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4.2 A FEJLESZTÉS HATÁSAI ÉS LEHETSÉGES KORLÁTAI 

4.2.1 TURISZTIKAI HATÁSOK 

A tervezett, Fürdőváros kialakítását célzó fejlesztések nagymértékben hozzájárulnak Lenti turisztikai 

lehetőségeinek fejlesztéséhez, a település újrapozícionálásához az országhatáron belül és kívül 

egyaránt. A megvalósuló fejlesztések a település turisztikai kínálatának szempontjából 

nélkülözhetetlen és előremutató beruházásként valósulnak meg több szempontot tekintve is:  

 A tervezett fejlesztéseknek köszönhetően javul a fürdő szolgáltatáskínálata mind minőségi, 

mind mennyiségi értelemben egyaránt. A célok elérésének eredményeként növekszik az 

elérhető vízfelületek és élmény elemek száma, ennek köszönhetően nő a fürdő 

befogadóképessége és attraktivitása. 

 A komplex program eredményeként bővül a fürdő potenciális célközönsége, az új attrakcióknak 

köszönhetően a fiatalabb generációk számára is növekednek a fürdő által nyújtott lehetőségek, 

aminek egyik legnagyobb hatása a családi turizmus bővítésében mutatkozik. 

 A fürdő környezetének integrált megújításának, a közterületek és a zöldfelületek 

rehabilitációjának eredményeként javul a fürdő elérhetősége, megfogalmazásra kerülnek a 

fogadóterek, lehetőség kínálkozik más rendezvények befogadására és megtelepítésére és ezek 

együttesen hozzájárulnak a teljes Fürdővárosi terület és ezen keresztül Lenti attraktivitásának 

növekedéséhez. A minőségi javulás jelei a célközönség bővülésében is megmutatkozik 

köszönhetően a környezeti minőség javulásának.  

 A tervezett zárt attrakciók hozzájárulnak a turisztikai szezon meghosszabbításához, és pótolják 

a Lenti esetében hiányként jelentkező „esőnapi attrakciót”. Ennek köszönhetően bővül az 

elérhető szolgáltatások köre, erősödik a vonzerő, valamint növelhető a településen belüli 

költés mértéke. Az eddig jellemzően Lendván átvészelt esős napok így Lenti területén 

eltölthetőek lesznek köszönhetően a megvalósuló gyógynövény szigetnek, a játszóháznak és 

természetesen a fürdő zárt részeinek.  

 A gyógyászati profil fejlesztése, új kezelések bevonása, illetve gyógynövények és a soft 

medication irányba való nyitás hozzájárul új célcsoportok bevonásához és a jelenleg főleg 

reumatológiai kezelésekre alkalmas gyógyhely karakter szélesedéséhez.  

 A tervezett fejlesztések eredményeként Lentiben megjelennek az aktív turizmus és sport-

rekreációs időtöltés lehetőségei. A tervezett parkok, sportpályák, sétaerdők bővítik a 

turisztikai szolgáltatásokat, fejlesztik Lenti karakterét, erősítik a zöld környezeti adottságokat, 

valamint új turisztikai profilt vonzanak be, illetve megteremtik a meglévők számára a 

szükséges feltételeket.  

 A tervezett új főterek a minőségi kialakítás és a használhatóság szükséges feltételeinek 

megteremtése mellett hozzájárulnak nagyszabású, városi és térségi rendezvények 

megrendezéséhez, valamint ezek infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez, ami 

hozzájárul a turisztikai forgalom növeléséhez.  

 A fejlesztés hozzájárul az eddig a fürdő környezetében lévő széttagolt terek összefűzéséhez, az 

alulhasznosított központi területek használatának és használhatóságának elősegítéséhez, új 

területrészek bevonásához, és a jellemző erősen tagolt, mozaikos szerkezet feloldásához, illetve 

a zavaros épített környezeti karakter hangsúlyainak megtalálásához.  
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 A térségi turisztikai együttműködések erősítésének köszönhetően a Lentiben megvalósuló 

fejlesztéseknek lesznek tovagyűrűző hatásai is a környező településekre, melyek egyrészt az 

attrakciók fogalmában jelentkeznek, másrészt a helyi szállásadók, vendéglátó és kereskedelmi 

létesítmények fogalmában. Ennek köszönhetően egy stabil turisztikai hálózat tud megvalósulni. 

Ehhez hozzájárul a határon átnyúló együttműködések erősödésének következtében a 

vonzáskörzet növekedése, és a térségi turisztikai hálózatokhoz való élő kapcsolatok 

megteremtése. 

Összességében a tervezett fejlesztések nagymértékben hozzájárulnak a turisztikai lehetőségek 

fejlesztéséhez, új attrakciók megvalósításához, a célcsoportok szélesítéséhez és új potenciális 

látogatók bevonzásához, a térségi szerepkör erősödéséhez, valamint a látogatószám 

növekedéséhez, és ezen keresztül a gazdaság erősödéséhez. 

 

4.2.2 GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ HATÁSOK 

A turisztika fejlesztések elsődleges célja a szektor élénkítésén keresztül a gazdaság erősítése és 

ehhez kapcsolódóan a látogatószám növelése, valamint a helyben elérhető szolgáltatások növelése 

és az egy főre jutó költések emelése. A tervezett fejlesztési program számos ponton járul hozzá 

Lenti és térségi gazdasági fejlődéséhez: 

 Lenti Város Önkormányzata által elindított fejlesztési lépések célja, hogy a területek 

felértékelésével, az attrakció és a vonzerő növelésével ösztönözzön további fejlesztéseket, és 

ezek a tovagyűrűző fejlesztések további magánjellegű forrásokat vonjanak be a település 

fejlesztésébe.  

 Az új beruházások direkt módon hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez, köszönhetően annak, 

hogy az új funkciók hatásaként növekszik a látogatószám, a fürdő bevételei és az egy főre jutó 

költések mértéke. Emellett a gazdaságélénkítő hatást gyakorol az egyes piaci szereplők 

esetében jelentkező bevétel emelkedés, valamint a növekvő kereslet hatására rövid-közép 

távon a szolgáltatáskínálat erősödése.  

 Piacképes, eddig nem létező fizetős turisztikai szolgáltatások is létrejönnek a fejlesztéssel: A 

megvalósuló gyógynövény sziget, valamint a kapcsolódó játszóház új attrakciót teremt, a 

kerékpáros infrastruktúrához kapcsolódó tároló és csomagmegőrző pótolja a jelenlegi 

infrastrukturális hiányosságokat és új bevételi forrásokat teremtenek.  

 A fejlesztésnek lesz direkt foglalkoztatást élénkítő hatása köszönhetően a tervezett új funkciók 

esetében a szükséges kiszolgáló személyzetnek és az üzemeltetésbe bevont szereplőknek. A 

direkt foglalkoztatás esetében előre láthatóan 3-5 fő körül lehet számolni.  

 A fejlesztéseknek köszönhetően megvalósuló építési munkák miatt a helyi szintű építőipar 

tekintetében közvetlen foglalkoztatási hatással számolunk. A célcsoport számára nyújtott 

szolgáltatások minőségének emelésével és új célközönség elérésével várható a kereskedelmi és 

a szolgáltató szektorban a minőségi és mennyiségi növekedésnek köszönhetően további 

foglalkoztatás növekedés.  

 A fejlesztés következtében kialakuló turisztikai központ a megvalósuló új funkciókkal és 

minőségi közterületekkel hozzájárul a környező üdülő és lakóterületek felértékelődéséhez, ami 

egyrészt az ingatlan ár növekedéseként, másrészt a jelenleg beépítetlen területek fokozatos 

benépesülésével fog megmutatkozni.  
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 Önkormányzati oldalról jelentkező hatás egyrészt a direkt módon beszedett források 

emelkedésében (IFA, adó bevételek, stb.) mutatható ki, másrészt a vállalakozások által fizetett 

egyéb járulékok formájában jelentkeznek, ami visszaforgathatóvá válik további fejlesztések 

formájában.  

 A gazdaságélénkítés egyik kulcsszereplője a tervezett TDM szervezet megalakítása, mely 

egyrészt széles körben tudja közvetíteni a lehetőségeket és el tudja érni a célcsoportokat, 

visszacsatolási és szolgáltatásfejlesztési tevékenységének köszönhetően összehangolhatóvá 

válik a helyi turisztikai kínálat, illetve az információ szolgáltatás eredményeként pedig a kkv-k 

szolgáltatásainak színvonala folyamatosan fejlődhet. 

 A stratégiai fejlesztések hozzájárulnak a befektetői környezet megújulásához és 

felpezsdüléséhez, a területen várható fejlesztések beindulásához és felélénküléséhez, ez 

elsődlegesen szálloda és egyéb szálláshelyek fejlesztésében (előkészítés alatt van 

szállodafejlesztés), kereskedelmi és vendéglátó KKV-k megtelepedésében várható, 

másodlagosan a fejlesztés hatásának térségi továbbgyűrűzésének köszönhetően térségi szinten 

is várható a szállás és a szolgáltatás jellegű funkciók erősödése.  

 A nagykiterjedésű területek megújításának, a zöld és közterületek fejlesztésének és az új 

funkciók megjelenésének köszönhetően várható a település gazdasági életének felélénkülése, 

ami megfelelően becsatornázva a tervezett fejlesztésekbe, és a tervezett TDM szervezet által 

megfelelően menedzselve komoly gazdasági hatást gyakorolhat.  

 A tervezett intézkedések hozzájárulnak a tágabb térségben fellelhető helyi termelők és a helyi 

értékek népszerűsítéséhez, segítik a kézműves termékek piacának kialakítását köszönhetően 

annak, hogy megteremtik a kapcsolatot a látogatók és az egyre népszerűbb és keresettebb 

kézműves, helyben előállított termékek, valamint az azokra alapozó minőségi szolgáltatások 

között, melyek fejlesztéséhez a beruházások szintén hozzájárulnak. Köszönhetően ennek 

tovább erősödik a térség gazdasága és új lehetőség nyílik meg a termelők számára. A minőségi 

termékek felvonultatása nem csak a kkv-k érdeke, hanem a városimázshoz is jelentősen 

hozzájárulnak. 

Összességében a stratégiai intézkedési tervben megfogalmazott projektelemek hozzájárulnak a 

Lenti és ezen keresztül a térségi turisztikai szolgáltatások fejlesztéséhez, ami minőségi ugrást jelent 

a település számára. A magasabb színvonalú környezet és a nyújtott szolgáltatások fejlődésének 

köszönhetően a látogatószám növekedése mellett új látogatókör válik bevonzhatóvá Lentibe, ami 

hozzájárul a hosszú távú gazdasági fejlődéshez és a foglalkoztatás növeléséhez, illetve 

feltételezhetően az tovább fog gyűrűzni térségi szinten is egyaránt.  

 

4.2.3 KORLÁTOK, KOCKÁZATOK 

A Lentiben lezajlott stratégiai tervezési programok elkészítése során megvalósított partnerségi 

folyamatok, interjúk és kérdőívezések eredményei beépítésre kerültek a programba, ami biztosítja 

a társadalmi elfogadottság biztosítását. Az előkészítés és a megvalósítás során biztosított lesz a 

nyilvánosság, ami tovább segíti a megvalósuló integrált projekt elfogadottságát.  

A tervezett fejlesztések esetében valamennyi jogszabályi illeszkedés megvalósul, a vonatkozó 

felsőbb szintű stratégiai dokumentumokkal az összhang biztosított, a területi korlátozások és a 

kitűzött célok figyelembe vételre kerültek célrendszer és a projektelemek meghatározása során. Az 
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előkészítési folyamatok során gátló építési korlátok nem merültek fel, a felmerült szabályozási 

kérdések átvezetése és érvényesítésre kerülnek a vonatkozó dokumentumokban. 

A tervezett fejlesztésekkel kapcsolatosan egyéb folyamatban lévő ügy nem merül fel, mely gátolná 

a tervezett középtávú stratégiai fejlesztés megvalósulását, olyan jellegű korlátozás, akár 

infrastrukturális, akár szervezeti – beruházási jellegű kötöttség és egymástól való függőség nem 

merül fel. 

A tervezett fejlesztések megvalósításának, a tervezett pályázati források elnyerése esetén nincs 

kockázata, mind a pénzügyi egyensúly, mind a megvalósíthatóság biztosított az alapos 

előkészületeknek köszönhetően.  

A megvalósítás során kockázatot jelent a tulajdonviszonyok rendezése, a tervezett önkormányzati 

tulajdonszerzések esetleges elhúzódása, melyek alapos előkészítéssel, folyamatos konzultációs 

folyamatokkal elháríthatóak a megvalósítás útjából.  

A tervezett intézkedések és a bemutatott fejlesztések gazdasági erősödést érintő elemei függnek a 

piaci szféra szereplőitől, emiatt ezek megvalósulására az önkormányzat csak részleges hatást tud 

gyakorolni, ez a megvalósulás esetében az összes elemet figyelembe véve kisméretű kockázatot 

jelent, és elsősorban a tovagyűrűzés eredményességét befolyásolja.  

Alacsony fokú kockázatot jelent továbbá az esetleges külső feltételek megváltozása, olyan, a 

településtől független feltétel és havária helyzet bekövetkezése, mely hátráltatja projektek 

megvalósulását és a bemutatott hatások teljesülését (pl.: makrogazdasági és jogi helyzet változása, 

stb.) 

A fejlesztésnek klíma, illetve éghajlatváltozásra való negatív hatása nem ismert. A zöldfelületi arány 

és a közcélra átadott zöldfelületek növekedése hozzájárul a város élhetőbbé válásához, a víz-

visszatartáshoz és a hősziget-hatás csökkentéséhez. 
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4.3 GYÓGYHELY KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA 
Lenti Gyógyhely fejlesztési stratégiáját több forrásból és több program mentén valósítja meg. A 

megvalósítás egyik első komplex fejlesztési programja a GINOP – 7. 1. 3 – 2015 Gyógyhelyek 

komplex turisztikai fejlesztése felhívás. 

A pályázat célja „a gyógyhelyi jelleg eléréséhez szükséges, az adott település arculatának 

koncepcionális fejlesztése. Olyan összehangolt, egységes szemléleten alapuló fejlesztések 

ösztönzése szükséges, amelyek során az önkormányzat és a vállalkozások együttes tervezésén 

alapulva valósulnak meg a gyógyhelyi kínálat hiányzó elemeinek létrehozását célzó beruházások. A 

fejlesztések eredményeként nő a látogatók száma a gyógyhelyeken és emelkedik a látogatók 

költése.” 

A megfogalmazott és bemutatott intézkedési terv elemei közül Lenti városa a gyógyhely komplex 

turisztikai fejlesztésének programjában három fő intézkedéscsoport beavatkozásait tervezi 

megvalósítani. (Ezek egyben a pályázat programját is jelentik): 

 Marketing tevékenységek: 

 Környezet fejlesztési, új attrakciók fejlesztése 

 Programturizmus és feltételeinek megteremtése 

 

4.3.1 PROJEKTELEMEK 

MARKETING TEVÉKENYSÉGEK: 

I/3Településmarketing fejlesztése:  

A program egyik legfontosabb eleme Lenti településmarketingjének fejlesztése, hazai és 

nemzetközi népszerűsítés erősítése, Lenti brand kidolgozása, on-line és nyomtatott megjelenés 

fejlesztése. Lenti, mint turisztikai termék definiálása és újrapozícionálása a turisztikai piacon.  

 

I/4 Turisztikai hálózatok létrehozása, helyi és térségi és határon átnyúló együttműködések 

kialakítása 

Megvalósításra kerül a turisztikai kínálat formálása, összefüggő térségi turisztikai program 

megfogalmazása, széles körű együttműködés kialakítása. A finanszírozás a marketing 

tevékenységek részeként valósul meg.  

 

I/5 Identitás erősítése, Lenti arculat felépítése 

Az intézkedés megvalósítása során erősödik a település identitása a helyiek bevonásának és 

közreműködésének segítségével, ami hozzájárul Lenti jelenének formálásához és egy élhető, 

szerethető jövő létrehozásához. Emellett cél a település arculatának fejlesztésén keresztül 

turisztikai üzenet megfogalmazása, tudatosan formált elemek felépítésén keresztül egy 

közvetíthető jövőkép továbbítása az idelátogatók számára. A finanszírozás a marketing 

tevékenységek részeként valósul meg.  
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KÖRNYEZET FEJLESZTÉSI, ÚJ ATTRAKCIÓK FEJLESZTÉSE 

I/8 Új Fogadóépület kialakítása, látogatói komfortérzet javítása 

A fejlesztés egyik központi eleme a Fürdővárosi Főtér létrehozásának részeként új fogadóépület 

együttes kialakítása, mely egyrészt rendezi a teret, helyet ad a kerékpáros központnak, magába 

foglalja kereskedelemi tereket, és rendezi a fürdő nyári megközelítési lehetőségeit. A fogadóépület 

a fürdőn kívül valósul meg, a benne helyet kapó nyári bejárat nem támogatott tevékenység, ezért 

saját forrásból kerül finanszírozásra.  

 

I/10 Új attrakciók fejlesztése, új funkciók megtelepítése, korosztály szélesítése 

Több új attrakció is a gyógyhely fejlesztési program keretében valósul meg: 

 Játszóház kialakítása gyermekek számára, zárt és nyitott aktív sport felületekkel 

 Gyógynövény sziget kialakítása, bemutatóközpont kialakítása a gyógynövények 

megismertetése érdekében.  

 Kerékpáros központ kialakítása az aktív turisztikai lehetőségek fejlesztése érdekében 

(komfort pont, kerékpár tároló, őrzött biciklis széf és csomagmegőrző kialakítása, kerékpár 

szerelő pont létesítése) 

 

I/12 Sport-rekreációs felületek fejlesztése, játszófelületek kialakítása, aktív sportolás 

lehetőségeinek erősítése 

A Liponyak-patak mentén található véderdő a tervezett Játszóház és Gyógynövény Sziget 

épületéhez kapcsolódóan valósulnak meg. Az így kialakuló erdei sportterületek keretében aktív 

sportolásra alkalmas felületek és sétányok jönnek létre.  

 

I/14 Gyalogos közterület és zöldterület hálózat kialakítása, közpark hálózat fejlesztése, 

kapcsolódó parkolási kérdések közép-hosszú távú kezelése 

A zöldfelületek kialakítása intézkedési pont alatt a Fürdő melletti területen kialakításra kerülő 

tájkert valósul meg a jelenleg mezőgazdasági célra használt nadrágszíj telkek egy részén, melynek 

keretében egy szelídgesztenye liget létesül.  

 

I/15 Fogadóterek kialakítása, Fürdőváros új főterének (nyári fogadótér) kialakítása  

Fürdőváros új főterének kialakítása keretében a nyári bejárat előtti fogadótér újrafogalmazása, 

használható, a parkoló funkció mellett gyalogos használati preferenciában tartott közterület 

kialakítása, ami alkalmas nagyobb befogadóképességű rendezvények megrendezésére. 

 

I/17 Patak rehabilitáció 

Patak partján gyalogos sétány kialakítása a közúti híd és az átalakításra kerülő fa gyalogos híd 

között. A fejlesztés nem érinti a patak meder vonalát, csak a humanizálásához és az 

elérhetőségének javításához járul hozzá.  

 

I/20 Vendéglátóhelyek minőségi fejlesztésének elősegítése, új vállalkozások megtelepedésnek 

ösztönzése 
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A fejlesztés keretében kialakításra kerül több, kereskedelmi és vendéglátó funkcióra alkalmas 

terület, melyek elsődleges célja, hogy kiszolgálják az újonnan kialakításra kerülő funkciókat és 

hozzájáruljanak Lenti gazdaságának megerősödéséhez.  

Létesül egy 25 m2-es üzlet a gyógynövény sziget és a játszóházban közös funkcióként, valamint egy 

25 m2-es üzlet a fogadóépület részeként, ezek támogatásintenzitása 25%.  

 

PROGRAMTURIZMUS ÉS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE 

I/21 Rendezvényturizmus feltételeinek megteremtése 

A fejlesztési program keretében egyrészt megvalósításra kerül a Fürdővárosi főtér kialakítása, ami 

alkalmas nagy befogadóképességű rendezvények helyszínének, másrészt beszerzésre kerülnek a 

rendezvények megrendezéséhez szükséges főbb infrastrukturális elemek (színpad, világítási 

rendszer, LED fal). 

 

I/24 Sport-kulturális rendezvények szervezése, programturizmus erősítése 

A marketing intézkedések keretében a fejlesztett területen sport-rekreációs rendezvények 

megrendezése tervezett, valamint a kialakításra kerülő aktív turisztikai felületek (véderdő 

fejlesztése) hozzájárulnak a programturizmus lehetőségeinek szélesítéséhez.  

 

4.3.2 BÍRÁLATI SZEMPONTOK SZERINTI ELEMZŐ BEMUTATÁS 

Lenti Gyógyfürdő Kialakítása pályázati program bemutatása a „Gyógyhelyek komplex turisztikai 

fejlesztése – GINOP – 7.1.3 – 2015” pályázat 4.4 pontjában részletezett bírálati szempontok pontjai 

mentén. 

1. A projekt tartalmaz innovatív elemeket, valamint modern elektronikus eszközöket (a megfelelő 

célcsoportok esetén), továbbá kézzelfogható, élményeket adó eszközök használatát. 

1a. A településen eddig még nem létező, piacképes (fizetős) turisztikai attrakció/szolgáltatás 

kialakítása: 

A fejlesztés eredményeként négy piacképes innovatív turisztikai attrakció kerül kialakításra, melyek 

hozzájárulnak Lenti gyógyhely területének turisztikai kínálat növekedéséhez, a célcsoportok 

eléréséhez, a gazdasági szegmens fejlesztéséhez valamint vállalkozások bevonásához.  

Fürdővárosi főtér: A nyári bejárat előtt elterülő teresedés tekintetében cél a Fürdőváros főterének 

kialakítása, ami a teljes terület fókuszpontja és legfontosabb zónája lesz a fejlesztés következtében. 

Az új fürdővárosi főtér az átalakítás eredményeként rendezi a területén lévő parkolókat, azokat kis 

mértékben bővíti, igényes zöldterületeket kialakítva, amik egyrészt tagolják, másrészt árnyékolják a 

parkoló felületeket. 

A tervezett tér kialakításának köszönhetően lehetőséget teremt nagy látogatószámot vonzó 

rendezvények megrendezésére, a szükséges infrastruktúra elhelyezésére, esetleges 

sportrendezvények központi funkciónak befogadására. 

Fogadóépület együttes: A fogadóépület együttes számos funkciót integrál magába. Kialakításra 

kerül egy kerékpáros központ, ami tartalmaz egyrészt egy információs pont helyiséget, egy nagyobb 

fedett-nyitott kerékpár tárolót, egy csomagmegőrzőt elsősorban a kerékpárosok igényeinek 
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megfelelően, valamint egy self-service pontot. Ehhez kapcsolódóan kialakításra kerül egy e-bike és 

elektromos autó töltési pont. 

Létesül egy komfort pont, mely magába integrál mosdó és pelenkázó helyiséget, ezzel kiszolgálva a 

tér mindennapi használatát. A mosdó együttes részeként mozgássérült wc is kialakításra kerül. 

Kialakításra kerül egy bérelhető kereskedelemi-vendéglátóipari létesítmény, ami hozzájárul a tér 

funkcionális kiszolgálásához és az aktív helyben tartózkodó köztérhasználat elősegítéséhez.  

Az új együttes magába integrálja a gyógyfürdő nyári bejáratának beléptető kapuját és 

jegypénztárát. A bejárat keleti irányba történő elmozdítása átstrukturálja a fürdő megközelítését, 

áthelyezi a fókuszpontot, ami egyrészt hat a fürdő belső struktúrájának átszervezésére, másrészt 

hozzájárul az előtte lévő tér átformálásához, aminek köszönhetően egy kompaktabb és jobban 

megfogalmazott megközelítési rendszer alakul ki. 

Gyógynövény sziget: Egyrészt Lenti természet közeli fekvése, másrészt a gyógyturizmushoz 

kapcsolható soft gyógyászat együttesen járul hozzá a gyógynövény felhasználás erősítéséhez, 

részint ismeretterjesztő, részint gyógyászati jelleggel. A tervezett látogatóközpont hozzájárulna a 

környék flórájának megismertetéséhez, oktatások és bemutatók keretében valamint lehetőséget 

teremtene a gyógynövények használatának beépítésére Lenti turisztikai kínálatába. 

Az épület lehetőséget teremtene soft kezelések megvalósításához, az alapvető gyógyászati 

szolgáltatások kiegészítéséhez, valamint ehhez kapcsolódó kozmetikai és szépészeti kezelések 

kiépítéséhez. Az épület részeként kialakításra kerül egy kereskedelmi-vendéglátó helyiség, ami a 

tervezett kávézó funkció mellett a saját termékek árusítására is lehetőséget teremtene.  

A bemutató tér egy olyan kipróbálható és interaktív előadást hozna létre, mely elszakad a 

hagyományos értelembe vett múzeumi tértől, és egy öt érzékszervre ható, a tapasztalásra építő 

bemutatóteret hozna létre. A kiállító térhez kapcsolódik egy gyógynövény ház, ami tovább bővíti a 

növények bemutatásának lehetőségét és erősíti az egész évben való használatot.  

Multifunkcionális szabadidős együttes: A kialakításra kerülő épületegyüttes egy multifunkciós 

játszóházat integrál magába, aminek a megvalósításával Lenti nyit a gyermekes családok irányába. 

A kialakítás során cél, hogy széles korosztályok számára vonzó legyen, 1-től 20 éves korig mindenki 

meg tudja találni a kedvező programokat, és lehetőség legyen akár egy egész nap eltöltésére is. 

Az épület egy zárt, fedett-nyitott és külső tereket egyaránt tartalmazó játszósziget, mely 

természetközeli módon épít fel egy bevonást elősegítő, minden elemében kipróbálható interaktív 

játékteret. 

1b. A fejlesztés során a megcélzott vendégkör sajátos igényeinek megfelelő projektelemek 

kialakítása 

Az alábbiakban a gyógyhelyfejlesztési stratégia 3.1 pontjában bemutatásra kerül elsődleges 

célcsoportok igényei mentén elemezzük a tervezett fejlesztéseket. 

KAPCSOLÓDÓ CÉLCSOPORT INDOKLÁS 

Fürdőváros új főterének kialakítása, rendezvénytér kialakítása és a fogadóépület együttes kialakítása 
és környezetének fejlesztése 
Családok (30-45 közötti gyerekes 
házaspárok 0-tól 15 éves korú 
gyerekekkel) 

Hozzájárul a méltó megérkezés terének kialakításához, 
a komfort pont és vendéglátó hely fontos a családos 
célcsoport számára, minőségi környezet, megfelelő 
jegyvásárló hely kialakítása, vonzó és attraktív 
környezet minden célcsoport számára fontos, 
kerékpáros központ és a kapcsolódó infra elemek a 

Gyógyászati szolgáltatást igénybe vevő 
(50+-os korosztály) 
Hazai wellness turisták (25-50 közötti 
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korosztály) biciklis célközönség számára teremt minőségi 
infrastruktúrát, kerékpár tárolási lehetőség Kerékpáros turisták (25 – 50 közötti 

korosztály) 

Parkoló felületek megújítása és bővítése 

Családok (30-45 közötti gyerekes 
házaspárok 0-tól 15 éves korú 
gyerekekkel) 

Fő megközelítési módot az autó jelenti minden 
célcsoport számára, a megfelelő számú és közelben lévő 
parkoló a gyógyászati (reumatológiai betegek) és a 
családos célcsoport szempontjából kiemelten fontos. Gyógyászati szolgáltatást igénybe vevő 

(50+-os korosztály) 
Hazai wellness turisták (25-50 közötti 
korosztály) 

Gyógynövénysziget és multifunkcionális szabadidős együttes 

Családok (30-45 közötti gyerekes 
házaspárok 0-tól 15 éves korú 
gyerekekkel) 

Új attrakciót teremt, növeli a lehetőségeket, esős 
időben a gyerekes családok programja megoldott, a 
gyógynövény tematika kapcsolható a gyógyhely 
arculathoz, soft medication lehetőségek, a wellness 
turisták számára további attrakciók lehetőség, valamint 
aktív pihenési alternatíva, kerékpárosok számára az 
attrakciófejlesztés és a természetközeli jelleg,a 
növényzet bemutatása a kapcsolódási pont. 

Gyógyászati szolgáltatást igénybe vevő 
(50+-os korosztály) 

Hazai wellness turisták (25-50 közötti 
korosztály) 
Kerékpáros turisták (25 – 50 közötti 
korosztály) 

Erdei sportterületek kialakítása és a véderdő park erdővé fejlesztése 

Családok (30-45 közötti gyerekes 
házaspárok 0-tól 15 éves korú 
gyerekekkel) 

A sportterületek és a parkerdő kialakításával 
valamennyi korosztály megcélzott, egyrészt minőségi 
közterületek, másrészt sport-rekreációs helyszínek 
kialakítása révén, kapcsolódva a játszóházhoz kiemelt 
célközönségként jelennek meg a családok és a 
kerékpáros turisták.  
A gyógyászati célközönség a kneipp ösvény és a nordic 
walking révén kapcsolódik a fejlesztéshez. 

Hazai wellness turisták (25-50 közötti 
korosztály) 
Gyógyászati szolgáltatást igénybe vevő 
(50+-os korosztály) 

Kerékpáros turisták (25 – 50 közötti 
korosztály) 

Patak menti sétány és rekreációs terek 
Családok (30-45 közötti gyerekes 
házaspárok 0-tól 15 éves korú 
gyerekekkel) 

A sétány hozzájárul a közterület hálózat szélesítéséhez, 
minőségi gyalogosfelületek kialakításához, ami 
valamennyi célcsoport számára javítja a gyógyhely 
területének attraktivitását és ezen kívül a vonzerőt  Hazai wellness turisták (25-50 közötti 

korosztály) 
Gyógyászati szolgáltatást igénybe vevő 
(50+-os korosztály) 
Kerékpáros turisták (25 – 50 közötti 
korosztály) 

Rendezvény infrastruktúra fejlesztése 

Családok (30-45 közötti gyerekes 
házaspárok 0-tól 15 éves korú 
gyerekekkel) 

Minőségi rendezvények tartásával nagyban növelhető 
Lenti vonzereje valamennyi célcsoport számára, ennek 
köszönhetően megnövekednek a szabadidő eltöltési 
lehetőségek, valamint Lenti ismertsége. Hazai wellness turisták (25-50 közötti 

korosztály) 
Gyógyászati szolgáltatást igénybe vevő 
(50+-os korosztály) 

Tájkert létrehozása 
Családok (30-45 közötti gyerekes A tájkert egy rekreációs célú park, ami egybefűzi a 
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házaspárok 0-tól 15 éves korú 
gyerekekkel) 

megújításra kerülő zöldfelületeket, valamennyi 
célközönség számára fontos, hiszen kikapcsolódási, 
időeltöltési felületet teremt, valamint rendezettségével 
tovább emeli a terület környezeti minőségét, és a 
Fürdőváros attraktivitását.  

Hazai wellness turisták (25-50 közötti 
korosztály) 

Gyógyászati szolgáltatást igénybe vevő 
(50+-os korosztály) 

Kerékpáros turisták (25 – 50 közötti 
korosztály) 

 

1c. Interaktív, elektronikus vagy kipróbálható eszközök kialakítása 

Az alábbiakban a gyógyhelyfejlesztési stratégia 3.1 pontjában bemutatásra került elsődleges és 

másodlagos célcsoportok és korosztályok igényei mentén elemezzük a tervezett fejlesztéseket. 

A gyógynövény bemutató célja, hogy elszakadjon a hagyományos múzeumi struktúrától, interaktív 

módon csatornázza be a látogatókat, és egy minden érzékekre ható bemutatót hozzon létre, 

interaktív és kipróbálható elemekkel. Megcélzott korosztályok és célcsoportok: 

 Családok (30-45 közötti gyerekes házaspárok):  

 Gyógyászati szolgáltatást igénybe vevő (50+-os korosztály) 

 Hazai wellness turisták (25-50 közötti korosztály) 

 Kerékpáros turisták (25 – 50 közötti korosztály) 

 Diákok (10 – 18 között) 

 Zöld turizmus iránt érdeklődők (10 – 70 között)  

A kialakításra kerülő játszóház egy olyan komplexum, mely a belső tértől a fedett-nyitott tereken át 

egészen a külterekig számos eltérő jellegű játszófelületet von be magába, ami interaktív módon 

teremt kapcsolatot a gyerekekkel, minden elemében kipróbálható, megmászható és átélhető. 

Megcélzott korosztályok és célcsoportok: 

 Családok (0-tól 15 éves korú gyerekek) 

 Diákok (10 – 18 között) 

A fejlesztés részeként kialakításra kerülő info-kommunikációs koncepció magába foglal olyan on-

line módon elérhető applikációk kialakítását, melyek hozzájárulnak a turisztikai desztinációk 

megismeréséhez és a tájékozódás segítéséhez. Megcélzott korosztályok és célcsoportok: 

 Családok (30-45 közötti gyerekes házaspárok):  

 Családok (0-tól 15 éves korú gyerekek) 

 Hazai wellness turisták (25-50 közötti korosztály) 

 Kerékpáros turisták (25 – 50 közötti korosztály) 

 Diákok (10 – 18 között) 

 Zöld turizmus iránt érdeklődők (10 – 70 között)  

 

A véderdő parkerdővé való alakítása során kialakításra kerül a sport-rekreációs tevékenységeket 

lehetővé tevő sporteszközök (erdei tornapálya, kültéri fittness gépek, stb.) Megcélzott korosztályok 

és célcsoportok: 
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 Családok (30-45 közötti gyerekes házaspárok):  

 Családok (0-tól 15 éves korú gyerekek) 

 Gyógyászati szolgáltatást igénybe vevő (50+-os korosztály) 

 Hazai wellness turisták (25-50 közötti korosztály) 

 Kerékpáros turisták (25 – 50 közötti korosztály) 

 Diákok (10 – 18 között) 

 

1d. Energiatakarékos, környezetbarát megoldások használata  

Lenti gyógyhelyének fejlesztése során kiemelt cél a környezettudatosság szem előtt tartása, a 

megújuló energiaforrások lehetőségekhez mérten széles beépítése, valamint a XXI. századi 

elektromos közlekedési módok kiszolgálása.  

 Elektromos kerékpár töltő: A fogadóépületben megvalósuló kerékpáros központ részeként 

kialakításra kerül egy elektromos kerékpár töltő állomás valamint egy self service, ami egyik 

oldalról hozzájárul az elektromos közlekedési eszközök használatának támogatásához, másrészt 

kifejezetten a célcsoportban megjelölt idősebb korosztály igényeinek kielégítéséhez.  

 Elektromos autó töltő: Az új Fürdővárosi főtéren kialakításra és megújításra kerülő parkolók 

esetében két parkolóhelyen kialakításra kerül az elektromos gépkocsi-töltési lehetőség. 

 Környezetbarát anyagok használata: A közterületek kialakítása és az épületek szerkezeteinek 

megválasztása során előtérbe kerülnek a környezetbarát anyagok, kihasználva a helyi 

jellegzetességeket és a zalai adottságokat kiemelt figyelmet kap a fa és a fafelületek használata.  

 Zöldfelületek esetén nagymértékű tereprendezés kerülése: A zöldfelületek tervezése során 

fontos szempontként került elő, hogy a szükségesnél nagyobb mértékű tereprendezésre, 

földmozgatásra, föld behozásra illetve elszállításra ne legyen szükség a megvalósítás során. 

 Őshonos növények alkalmazása, invazív fajok kerülése: A zöldfelületek kialakítása során 

előtérbe kerülnek az őshonos fajok, valamint a nem őshonos, de a környék karakterét hosszú 

ideje meghatározó növényfajok. Kiemelt cél, hogy invazív fajok a fejlesztés által ne kerüljenek 

behurcolásra. 

 Energia hatékony épületek: A fejlesztés keretében kialakításra kerülő új épületek esetében 

kiemelten kezelendő szempont, hogy energiahatékony épületeket hozzunk létre. A tervezés és 

a megvalósítás során mind a tömegformálást, mind a szerkezetválasztást és az egyes épület 

részleteket tekintve meghatározóak az energetikai szempontok.  

 Parkolók kialakítása: az egyes parkoló felületek kialakítása során cél azok 

környezetterhelésének minimalizálása, ezért a csapadékvíz elvezetés tervezése során 

kialakításra kerülnek azok a szükséges tisztító és szűrő berendezések, melyek meggátolják 

például az autókról lefolyó olajszármazékok környezetbe jutását. 

2. Turisztikai szemléletű városkép alakító fejlesztések megvalósítása 

2a Időjárás független városképi fejlesztés 

Lenti fürdőváros fejlesztése projektcsomag az alábbi pontok mentén járul hozzá az időjárás 

független városképi fejlesztés megvalósításához, valamint a turisztikai szezon 

meghosszabbításához: 
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 Zárt attrakciók kialakítása turisztikai vonzerőt növelő fedett létesítmények: A megvalósításra 

kerülő Gyógynövénysziget és a multifunkcionális szabadidős együttes olyan épületeket hoznak 

létre, melyek egész évben várják a látogatókat, ezzel bővítve Lenti turisztikai lehetőségeit az 

ősztől tavaszig tartó időszakban.  

 Köztérhez kapcsolódó fedett terek kialakítása: A fogadóépület tavasztól őszig lesz használatban, 

azonban a fedett terek hozzájárulnak az esős időtől független használat kibővítéséhez, az 

esőnapi programok szélesítéséhez, illetve nyáron a túlmelegedés ellen árnyékos felületek 

létrehozásával. 

 Kiszolgáló közművek kialakítása az időjárás függetlenség biztosítása érdekében (csapadékvíz 

elvezetés): a közterületek megvalósítása során kiépítésre kerülnek a szükséges vízelvezetési 

rendszerek, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyes közterületek esős időben is használhatóak 

legyenek, ne akadályozzák tócsák megjelenését, vízátfolyások kialakulását és az esővíz ad-hoc 

felgyülemlését. 

 Fedett teraszok kialakítása: A közterületi vendéglátóhely esetében fedett terasz területek 

kerülnek kialakításra, melyek egyrészt biztosítják a nyári napvédelmet és hozzájárulnak az 

esővédelem feltételeinek megteremtéséhez.  

 Beltéri vendéglátóhely kialakítása: a Gyógynövényház és a multifunkcionális szabadidős 

együttesben megvalósításra kerülő közös vendéglátóhely az épülethez hasonlóan időjárás 

függetlenül, egész évben használható, ezzel is hozzájárulva a vállalkozás erősítéséhez.  

 Éjszakai kivilágítás: A tervezett közterületek esetében kialakításra kerül a biztonságos 

közlekedést lehetővé tevő közvilágítás, ami hozzájárul az éjszakai használat elősegítéséhez, a 

közbiztonság további erősítéséhez és az éjszakai közterület használat lehetőségeinek 

megteremtéséhez.  

 Sport rekreációs parkok kialakítása: A fejlesztés keretében megvalósulnak olyan parkterületek, 

melyek alkalmasak sportolásra és egyéb rekreációs célú mozgásra. Ezek a felületek 

hozzájárulnak a turista szezon kiszélesítéséhez (köszönhetően annak, hogy az ideális évszak a 

tavasz és az ősz), és a borúsabb napok időeltöltéséhez. 

 

2b Közszolgáltatások látogatóbarát szemléletű továbbfejlesztése  

Lenti Fürdőváros kialakítása program hozzájárul a gyógyhely területén jelenleg elérhető 

közszolgáltatások fejlesztéséhez az alábbi pontok mentén: 

 Közlekedési rendszer: a fejlesztésnek köszönhetően javul a fürdő megközelítése, az átalakításra 

kerülő parkoló felületeknek köszönhetően rendezetté válik a fürdő déli részén a parkolás, 

valamint megvalósul a buszok parkolási feltételeinek megteremtése. Emellett a fejlesztés 

nagymértékben hozzájárul a gyalogos közterületek fejlesztéséhez, valamint azok hálózatba 

fűzéséhez.  

 Közterületek: a tervezett beruházások nagymértékben hozzájárulnak a fürdő környezetében 

található közterületek megújításához. Rendezésre kerül az új fürdővárosi főtér, valamint 

kialakításra kerül az új fogadóépület és megújításra kerül annak környezete, valamint 

újraértelmezve kerül megfogalmazásra fürdő bejárata és az előtte található tér. 
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 Közvilágítás: A fejlesztéssel érintett területeken megvalósul a közvilágítás kiépítése, ami 

hozzájárul a megújításra kerülő közterületek biztonságos közlekedés elősegítéséhez, a 

sötétedés utáni használat elősegítéséhez valamint a minőségi közterületek kialakításához.  

 Info-kommunikáció: A fejlesztés keretében megvalósul a terület info-kommunikációs 

fejlesztése, aminek köszönhetően hozzájárul a területen való tájékozódás elősegítéséhez, az 

egyes projektelemek bekötéséhez a már meglévő turisztikai hálózatba, valamint a terület 

arculatának fejlesztéséhez.  

 Komfort pont: A fogadóépület részeként kialakításra kerül egy komfort pont, ami magában 

foglal köz WC-t valamint mozgássérült WC-vel egyesített pelenkázó helyiséget. Ez nagyban 

hozzájárul a terület használatának elősegítéséhez, valamint a látogatói komfort érzet 

javításához.  

 Zöldfelületek: A fejlesztés keretében megvalósul zöldfelületek elérhetőségének javítása, a 

véderdő területének bekötése az aktív turisztikai körforgásba valamint a patak partjának 

elérhetővé és járhatóvá tétele 

 Közmű fejlesztése: a tervezett közműkiváltás egyben hozzájárul a rendszer korszerűsítéséhez 

köszönhetően a meglévő vezetékhálózat cseréjének. Emellett megvalósul a megújított 

területek vízellátásának megoldása, illetve a parkoló területéről lefolyó csapadékvíz szükséges 

mértékű tisztítása. 

2c A gyógyhellyé minősítés környezeti feltételeinek fejlesztése  

Lenti ÁNTSZ által kiadott KEF-6384-4/2016. számú határozatában döntött Lenti gyógyhellyé 

minősítéséről. A határozatban megfogalmazott tények és az indoklás alapján az alábbi pontok 

mentén járul hozzá Lenti a meglévő hivatalos gyógyhely minősítés környezeti feltételeinek 

erősítéséhez: 

 Levegőminőség javítása: A zöldfelületek megújítása és új fák ültetése hozzájárul a terület 

levegőminőség javításához, valamint a véderdő bekapcsolása az aktív turisztikai hálózatba 

közelebb hozza a természeti értékeket a fürdő célközönségéhez.  

 Hőszigethatás csökkentése: a parkoló megújítása és a falállomány bővítése hozzájárul a 

hőszigethatás csökkentéséhez és rendezett közterületek kialakításához  

 Gyógyvíz védelme: A gyógyvíz védelme érdekében megvalósul a parkoló kialakítás során az 

onnan elfolyó olajos származékokkal szennyezett víz összegyűjtése és kezelése környezeti 

hatások csökkentése érdekében. 

 Rendezett zöldfelületek: A zöldfelületek kialakítása tovább erősíti Lenti gyógyhely jellegét, 

megteremtve a sport-rekreációs célú időeltöltés szükséges infrastrukturális feltételeit, ezzel 

bővítve a funkcionális lehetőségeket. Ehhez kapcsolódóan fontos projektelem a véderdő 

bekapcsolása az aktív használatba. 

 Patak fejlesztése: A patak fejlesztése hozzájárul a zöldfelületek megújításához, valamint a 

gyalogos sétányok fejlesztéséhez és a patak partjának bekapcsolásához az aktív turisztikai 

hálózatba.  

 Vendégfogadó terek kialakítása: A megérkezés tereinek megfogalmazása hozzájárul az ÁNTSZ 

határozatban is kiemelt 1700 fős befogadóképességű Lenti Termálfürdő megközelítésének 

fejlesztéséhez valamint a terület gyalogos szempontból legforgalmasabb területének 

gyógyhelyhez méltó kialakításához.  
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 Növényvilág bemutatása: Az ÁNTSZ határozatban rögzített, az engedélyt alátámasztó 

indoklásban megfogalmazott gazdag és értékes növény- és állatvilág bemutatását segíti 

egyrészt a kialakításra kerülő Gyógynövény sziget, másrészt a véderdőben tervezett tanösvény 

kialakítása révén. 

2d A fogyatékos emberek számára a fejlesztett ingatlanok komplex akadálymentesítése  

Lenti számára kiemelten fontos, hogy fejlesztései kapcsán komplex akadálymentesítést valósítson 

meg, és hozzájáruljon a fogyatékos emberek számára a vendégfogadási feltételek 

megteremtéséhez, illetve, hogy valamennyi tervezett projektelem elérhető és használható legyen 

számukra. Ennek fényében a beruházás során a következő elemek valósulnak meg: 

Mozgássérültek 

 A tervezett közterületek akadálymentesen kerülnek kialakításra (új főtéren való átközlekedés 

biztosítása, mozgássérült parkolóhelyek kialakítása, szükség esetén rámpák kiépítése, nem 

kerülnek kialakításra felesleges lépcsőfelületek, olyan burkolati elemek kerülnek elhelyezésre, 

melyek segítik a vakok és gyengén látók tájékozódását, stb…). 

 A látogatók számára akadálymentes mellékhelyiségek lesznek elérhetőek az új Fürdővárosi 

főtéren. 

Vakok és gyengén látók 

 A kialakításra kerülő info-kommunikációs rendszernek szerves része lesz a vakírás alkalmazása. 

 A megfelelő fényviszonyok kialakítása érdekében a gyalogos közlekedő felületek méretezett 

esti megvilágítást kapnak. 

 Az épületek tervezése során figyelembe vételre kerültek tájékozódást elősegítő, gyengén látók 

szempontjait figyelembe vevő kialakítás (könnyű tájékozódás, egyértelmű megközelíthetőség). 

Hallássérültek 

 A megvalósítandó infó-kommunikációs rendszer figyelembe veszi a siketek szempontjait az 

információátadás, információ közlés és a tájékozódás során. 

 A gyógynövény bemutató kialakítása kapcsán a bemutató tér és a kiállítás a különböző 

fogyatékkal élők speciális igényeinek megfelelően kerül kialakításra (Braille-írás, audioguide-ok 

biztosítása, stb.). 

 A gyógynövény bemutató kialakítása során a siketek szempontjainak figyelembe vételével 

kerülnek elhelyezésre az információs táblák. 

3. Reálisan alátámasztásra került-e a projektben megvalósítandó tevékenység iránti kereslet? 

3a A célcsoportok valós turisztikai igényeinek kielégítését célozza a fejlesztés 

A gyógyhelyfejlesztési stratégia célcsoportjai a stratégia 3.1 pontjában részletesen bemutatásra 

kerültek, a meglévő adottságokból és lehetőségekből építkezően a hazai és a nemzetközi 

tapasztalatokat figyelembe véve kerültek kialakításra, Lenti gyógyhely esetében relevánsak.  

Gyógyászati szolgáltatást igénybe vevő (50+-os korosztály): A fejlesztés eredményeként kialakításra 

kerülő gyógynövény sziget, a megvalósuló gyalogos és rekreációs zöldfelületek, pihenő és séta 

területek hozzájárulnak a Lentit gyógyulni kereső célközönség igényeinek szélesítéséhez, a 

turisztikai kínálat kiegészítéséhez. (minőségi közterületek, sétafelületek, vendéglátóhelyek)  

Hazai wellness turisták (25-50 közötti korosztály): wellness szempontból nagy a térségi és az 

országos konkurencia. A fejlesztés eredményeként számos új lehetőség és attrakció kerül 
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kialakításra, valamint a közterületi megújítás hozzájárul a gyógyhely minőségi fejlődéséhez, méltó 

környezet kialakításához, aminek köszönhetően Lenti egy vonzó üdülőhellyé fog válni. 

Családok (30-45 közötti gyerekes házaspárok 0-tól 15 éves korú gyerekekkel): Lenti jelenleg kevés 

szolgáltatást kínál a családos vendégek számára, a fejlesztés egyrészt bővíti az elérhető attrakciókat 

(pl: sport-rekreációs területek), növeli a látogatói komfortot (komfort pont), valamint kiszélesíti a 

lehetőségeket (esőnapi attrakció). 

Kerékpáros turisták (25 – 50 közötti korosztály): Kerékpározás tekintetében remek adottságokkal 

rendelkezik Lenti, azonban ennek szükséges infrastruktúrája nincs kialakítva. A fejlesztés hozzájárul 

ahhoz, hogy megfelelő körülmények között, nagy fizetőképességgel rendelkező réteget vonzon a 

település és, hogy térségi kerékpáros központtá váljon. Rövid-közép távon további lehetőség a 

nemzetközi hálózatokra való rákapcsolódás, aminek tekintetében Lenti fekvése kiváló.  

A részletes, funkciók célcsoportonként való elemzése jelen fejezet 1b és az 1c pontjaiban került 

kifejtésre. 

3b A fejlesztés kiegészíti a gyógyhely meglévő turisztikai kínálatát 

A Lenti gyógyhely jelenlegi állapotában a fürdő, a gyógyvíz, a strand és a Szent György energiavonal 

jelenti a turisztikai kínálatot. A megvalósításra kerülő új fogadótér, a tervezett gyógynövény sziget 

és a multifunkcionális szabadidős együttes hozzájárulnak a turisztikai kínálat szélesítéséhez, 

kiegészítik a meglévő elemeket, nem teremtenek konkurenciát, sem településen belüli, sem térségi 

szinten.  

A fejlesztés megvalósulásának eredményeként egy gyógyhely területhez illeszkedő minőségű és 

megjelenésű téregyüttes és épületekkel tagolt zöldfelületi háló alakul ki, ami hozzájárul Lenti 

népszerűségének növeléséhez, látogatószámának fokozásához és a gazdaság erősítéséhez.  

 

3c A fejlesztés a települési infrastruktúra hiányzó/nem megfelelően működő elemeit fejleszti a 

turisták igényei szerint 

A fejlesztés keretében megvalósul Fürdőváros környezetének javítása, a városrész arculatának 

fejlesztése, valamint az infrastrukturális jellegű hiánypótló fejlesztések megvalósítása.  

 Közterületek rendezése: A fejlesztés keretében megújuló terek és utak nagymértékben 

hozzájárulnak a települési arculat fejlesztéséhez. A fürdővárosi főtér kialakítása, a fogadó 

épületet körülvevő közterületek, valamint a Liponyak-patak és a fürdő bejárata közötti sétány 

létrehozásával összefüggő minőségi sétányok jönnek létre.  

 Gyalogos átjárhatóság fejlesztése: A közterületi megújítás eredményeként erősödik a gyalogos 

preferenciájú közterületek aránya, ami hozzájárul egyrészt a megközelíthetőség javításához, 

másrészt a használhatóság és a vonzerő növeléséhez. A kialakításra kerülő környezeti elemek 

hozzájárulnak a terület gyalogos használatának elősegítéséhez, az autós és a gyalogos forgalom 

elkülönítéséhez, az akadálymentes megközelítés biztosításához és ezeken keresztül egy élhető 

városi környezet létrehozásához.  

 Zöldfelületek rendezése: A kapcsolódó zöldfelületek rendezésének köszönhetően javul a terület 

növényállománya, minőségi és használható zöldterületek kerülnek kialakításra (Liponyak-patak 

parti sétány, véderdő területe, főtér zöldfelületei) 

 Kerékpáros infrastruktúra kialakítása: A fejlesztés részeként megvalósuló kerékpáros központ és 

a hozzá kapcsolódó funkciók (biciklitároló, csomagmegőrző, self service pont, elektromos 
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töltőállomás) megteremti a minőségi rekreációs célú kerékpározás infrastrukturális feltételeit, 

ezzel kiszolgálva a fejlesztés egyik fő célcsoportját. 

 Komfort pont létesítése: Az új főtérhez kapcsolódóan fontos a mindennapi használat során egy 

mosdó blokk kialakítása, ami hozzájárul a nagyobb rendezvények kiszolgálásához és a 

mindennapi használathoz is (természetesen akkor bővített kapacitással), nagymértékben javítva 

az idelátogatók komfort érzetét.  

 Parkolási infrastruktúra fejlesztése: Megújításra és kismértékű bővítésre kerülnek a meglévő 

parkolóhelyek. Ezzel korszerű és minőségileg jó parkolási infrastruktúra kerül kialakításra. 

Elektromos autók számára töltőállomás kerül kiépítésre, valamint megvalósul a parkoló 

vízelvezésének kiépítése, a szükséges tisztítóművek elhelyezése, ami hozzájárul a terület 

környezetének védelméhez illetve segíti a vízbázis megóvását. 

 Közvilágítás kialakítása: Megvalósul a terület közvilágításnak kialakítása, ami jelenleg 

nagyarányban hiányzik. Ennek köszönhetően javul a terület használati biztonságérzete és 

erősödik a napnyugta utáni közterület használat. 

 Légkábel lehelyezése földkábelbe: A Liponyak-pataktól délre tartó, a gyógynövény sziget telkét 

átszelő légkábel földbe helyezése hozzájárul a városi arculat javulásához, segíti a másik 

projektelem megvalósítását és modernizálja a meglévő infrastruktúrát. 

 

4. Egynél több magánvállalkozás számára biztosít üzleti lehetőséget a projekt keretében, 

együttműködésbe vont magánvállalkozásonként  

A fejlesztés keretében kialakításra kerül két kereskedelmi-vendéglátó célú üzlethelyiség, ami direkt 

lehetőséget teremt a turisztikai KKV-kal való együttműködésre: 

Fogadó épületegyüttesben egy 25 m2-es üzlethelyiség kerül kialakításra, melynek elsődleges célja, 

hogy kiszolgálja a fogadóteret és például egy kávézó, büfé formájában fogyasztási lehetőséget 

alakítson ki.  

Gyógynövénysziget és multifunkcionális szabadidős együttesben egy szintén 25 m2-es büfé tér kerül 

kialakításra, aminek fő feladata az épület használóinak kiszolgálása, gyógynövényházhoz kötődő 

termékek bemutatása és eladása, valamint a játszóház funkcióinak kiegészítése fogyasztó térrel.  

 

5. A megújuló energiaforrás használata a fejlesztés során létrehozott új épület(ek)ben vagy 

jelentős átépítés esetén  

Részlegesen valósul meg: A kialakításra kerülő épületek esetében az energiafogyasztás részlegesen 

megújuló energiaforrások felhasználásával kerül biztosításra. A terület adottságainak 

figyelembevételével egyrészt napelemek kerülnek elhelyezésre, másrészt más energiahatékonysági 

projekthez kapcsolódóan lehetőség nyílik a termálvíz használatára, mint energiahordozó.  

 

6. 40-nél több parkolóhely létesítésére kötelezett helyszíneken legalább két parkolóhelyen 

biztosítja az elektromos kerékpár/gépkocsi-töltési lehetőség későbbi, burkolatbontás nélkül 

történő kialakítását.  

40-nél több parkolóhelyet tartalmazó parkoló felületek esetében (jelen esetben mind a főtéren 

megújításra és bővítésre kerülő parkoló, mind a gyógynövény sziget mellett kialakításra kerülő 
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parkoló esetében)két parkolóhelyen biztosított lesz az elektromos autó töltési lehetősége. 

Elektromos kerékpár a fogadóépület végén elhelyezett töltőpontnál lesz újratölthető. 

4.3.3 INDIKÁTOROK 

A Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése – GINOP – 7.1.3 – 2015 felhívás keretében 

megvalósuló program indikátorai: (megegyezik a feltöltő felületen meg megnevezett 

indikátorokkal) 

 

 

Indikátor megnevezése  Kiinduló érték 
2015 

Tervezett 
célérték 

2018. 03. 15. 

Forrás 

A természeti és kulturális örökségnek, ill. 
látványosságnak minősülő támogatott 
helyszíneken tett látogatások várható 
számának növekedése 

látogatás / év 203 000 213 000 Gyógyfürdő  

 Teremtett munkahelyek száma (férfi+nő) 

összesen 

db 0 4 Önkorm 

 

Az indikátorok meghatározása és számítási módszertana az 5. A KONCEPCIÓ MEGVALÓSULÁSÁT 

MÉRŐ INDIKÁTOROK fejezetben található.  
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5. A KONCEPCIÓ MEGVALÓSULÁSÁT MÉRŐ INDIKÁTOROK 
A stratégiai dokumentumban megfogalmazott célok elérését és a jövőképben megfogalmazott 

célállapothoz való közelebb jutást, a megfogalmazott prioritásokat tükröző indikátorokkal kívánjuk 

mérni.  

Lenti elsődleges célja, hogy fejlessze gyógyhelyét, új szolgáltatásokat alakítson ki a területen és 

ennek eredményeként növelje a látogatóinak számát és az egy főre jutó költés mértékét, valamint, 

hogy szélesítse vendégkörét, új célcsoportokat vonzzon be a tartózkodási idő kiszélesítése és az 

turisztikai attrakciók számának növelése mellett. A következő indikátorok terén várjuk a jelenlegi 

pozícióink megtartását, illetve fejlesztését: 

Indikátor megnevezése  Kiinduló 
érték  
2015 

Tervezett  
célérték 
2019 

2020 2021 2022 2023 2024 Forrás 

A természeti és kulturális 
örökségnek, ill. 
látványosságnak minősülő 
támogatott helyszíneken tett 
látogatások várható 
számának növekedése lá

to
ga

tá
s 

/ 
év

 

203 000 213 000 213 000 213 000 213 000 213 000 213 000 Gyógyfürd
ő  

új turisztikai 
rendezvénynapok száma a 
Fürdőváros területén d

b
/é

v 0 1 1 1 1 1 2 Önkorm. 

Új attrakciók száma 

d
b

 0 6 6 6 6 6 6 Önkorm. 

Megújított közterületek 
nagysága m

2
 0 46 800 46 800 46 800 46 800 46 800 46 800 Önkorm. 

Szálláshely számának 
növekedése  d

b
 889 1000 1000 1000 1000 1000 1000 KSH 

Elvégzett gyógyászati 
kezelések száma d

b
 7 684 8000 8000 8000 8000 8000 8000 Gyógyfürd

ő  

 Teremtett munkahelyek 

száma (férfi+nő) összesen d
b

 

0 4 4 4 4 4 4 Önkorm 

 

 

Indikátorok meghatározása 

A stratégia megvalósulásának nyomon követése érdekében évente szükséges felülvizsgálni 

valamennyi indikátort a megjelölt források alapján, és ezt vissza kell csatornázni a megvalósítási 

folyamatba. Az egyes indikátorok pontos definícióját az alábbiakban rögzítettük.  

 

A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken 

tett látogatások várható számának növekedése:  

A látogatók számát a támogatott helyszíneken egy évre kell összesíteni. Bázisérték 2015-ös évben a 

fürdő, mint belépőjegyes létesítmény látogatóinak száma, adatok forrása Lenti Gyógyfürdő Kft.. 

Az indikátor számítási módszertana: minden év májusában 2 napon valósulhat meg a mérés, 

amelyikből egyik egy hétköznap, másik pedig hétvége, de egyik sem ünnepnap, vagy helyi ünnep 

(pl. városnap, falunap, fesztivál, gyereknap). A mérés 8:00-tól 20:00-ig tart. Az adott mérést ki kell 

vetíteni a teljes évre, s ez alapján kerül megbecsülésre a látogatószám.  
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HÓNAP LÁTOGATÓSZÁM 

január 30% 

február 30% 

március 35% 

április 90% 

május 100% 

június 100% 

július 100% 

augusztus 100% 

szeptember 90% 

október 35% 

november 30% 

december 30% 

A látogatószám emelkedését tekintve a beruházás megvalósításával 2019-re 10.000 további látogató 
Lentibe vonzását tartjuk megvalósíthatónak, amely számot a későbbiekben tartani kívánjuk. 
 
Új turisztikai rendezvénynapok száma 
A rendezvénynapok számáról Lenti Város Önkormányzatának rendezvénynaptára ad naprakész 

információt, amelyben a különböző szervezetek, szolgáltatók szervezésében megvalósuló 

rendezvények szerepelnek. A stratégia időtávja alatt két további rendezvény éves szintű 

megrendezését tartjuk reálisnak.  

 
Új attrakciók száma 
A stratégia céljai között több új attrakció jelenik meg, mint fejlesztési prioritás. A források aktuális 

előreláthatósága miatt ezek meg is tudnak valósulni a stratégia 7 éves időtávja alatt. Tervezett új 

attrakciók: Gyógynövény sziget, Játszóház, Vizes játszótér, Sportpályák, Kerékpáros központ, 

szabadidő és rekreációs központ. Az adatok forrása a projektek megvalósítása kapcsán készülő 

jelentések, valamint Lenti Város Önkormányzatának nyilvántartásai. 

 
Megújított közterületek nagysága 
A stratégiai program keretében számos közterület fog megújulni. Az indikátor kialakítása során 

tételesen az alábbi területekkel számoltunk: 

Téli fogadótér   3 200 m2 

Táncsics Mihály utca  6 800 m2 

Összekötő sétányok  3000 m2 

Volt temető átalakítása  11 000  m2 

Kifolyó termálvíz csatorna 2800 m2 

Nyári fogadótér   20 000  m2  

ÖSSZESEN   46 800 m2 

 
Az indikátor kialakítása kapcsán összesen hozzávetőlegesen 146 600 m2-nyi megújított közterülettel 

számolunk a teljes gyógyhely fejlesztési stratégia megvalósulása esetén. 
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Szálláshely számának növekedése 
A szálláshelyek számának növekedésének bázisértéke 2014-ben mért „Összes kereskedelmi 

szálláshely szállásférőhelyeinek száma (db)”. 2019-ig +10%-os növekedéssel számolunk. Az adatok 

forrása a KSH éves településstatisztikai adatait tartalmazó tábla. 

 
Elvégzett gyógyászati kezelések száma 
Az elvégzett gyógykezelések számát tekintve 2019-ig egy 4 %-os növekedéssel számolunk, ami 

2024-ig fennmarad, és az elért kezelésszámot tudja tartani a gyógyfürdő. Az adatok forrása Lenti 

Gyógyfürdő Kft., a referencia adatokat a gyógyászati részlegért felelős Reumatológus és 

Fiziotherápiás szakorvos adatai és nyilvántartása alapján ismert.   
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MELLÉKLETEK 

M.1 A FÜRDŐ HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

M.1.1 A víz minősége és fiziológiai hatásai 

A lenti balneoterápia alapja a helyi gyógyvíz, amely az Országos Közegészségügyi Központ 

szakvéleménye (ikt. szám: 6413/98.) szerint a víz jellege nátriumkarbonátos, metakovasavas, 

1470mg/l sótartalmú ásványvíz. A gyógyvízen alapuló kúra gyógyászati javallatai a reumatológiai 

megbetegedések széles spektrumát ölelik fel. Sikeresen alkalmazható egyes ízületi 

megbetegedések, csontritkulás, porcokopás, meszesedés, köszvény kezelésére. A degeneratív 

gerincbetegségek közül a Bechterew-kór, Scheuermann-kór, Scholiosis (gerincferdülés), 

Discopathia, Spondylosis, Spondylarthosis, Discus hernia (porckorongsérv) kúraszerű kezelésére 

alkalmas. Sérülések és mozgásszervi műtétek utókezelésére, továbbá krónikus, perifériás, az 

idegrendszerhez kapcsolódó, mechanikai okokra visszavezethető panaszok, izületi operációk elő- és 

utókezelése, porckorong műtéteket követő, krónikus, nőgyógyászati betegségek kezelésére. A 

kezelések nem csak pillanatnyi javulást eredményeznek, hanem hónapokra megakadályozzák a 

fájdalmak kiújulását. 

A víz magas koncentrációban tartalmaz káliumot és kalcium ionokat, ami a gyulladásgátló és 

csökkentő hatást kiváltja. A nyomelemek felszívódását nagyban elősegíti a víz nátrium-klorid 

tartalma, ami a gyógyvízben történő kúraszerű kezelést kivételesen hatékonnyá teszi. 

A víz nem ajánlott  szívritmus zavar különböző formáitól, magas vérnyomástól, sclerosis 

multiplextől, előrehaladott máj- és vesebetegedéstől szenvedőknek. Szintén nem ajánlott a lázas, 

illetve a fertőző betegeknek a lenti fürdőzés.  

 mg egyenérték mol egyenérték Than f. egyenérték 
Kationok 

Kálium és nátrium 370 16,09 95,29 
Ammónium 5,2 0,29 1,71 
Kalcium 4,9 0,24 1,45 
Magnézium 1,3 0,11 0,63 
Vas 0,05 0,00 0,00 
Mangán 0,02 0,00 0,00 
Kálium 5,8 0,15 0,88 
Kationok összesen 3,87 16,88 100,00 

Anionok 
Nitrát 1,0 nem mutatható ki - 
Nitrit 0,02 nem mutatható ki - 
Klorid 2 0,00 0,00 
Bromid 0,02 nem mutatható ki - 
Jodid 0,01 0,00 - 
Fluorid 1,02 0,05 0,32 
Szulfát 10 nem mutatható ki - 
Hidrogén-karbonát 1013 16,61 99,42 
Szulfid - - - 
Összes foszfát 0,14 0,00 0,03 
Anionok összesen 1014,77 16,70 - 

Összetett vegyületek 
Metaborsav - nem mutatható ki - 
Metakovasav 50 - - 
Szabad szénsav - - - 
Oldott oxigén - - - 

4. táblázat A Lenti gyógyvíz ásványanyag-összetétele, forrás: Lenti Gyógyfürdő Kft. 
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M.1.2 A meglévő szolgáltatások, ezen belül a balneológiai és egyéb egészségügyi 

szolgáltatások és kiegészítő terápiák 

A víz gyógyászati célú felhasználása a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark keretein belül 

történik, melynek elemeit az 2.1.2 Az idegenforgalmi főattrakció és kiegészítő szolgáltatások 

pontban már foglaltunk össze. Így itt csak az egyes szolgáltatáscsoportokat és az ahhoz kapcsolódó 

infrastruktúrát mutatjuk be. A fedett fürdőben és terápiás részlegben az Országos Egészségpénztár 

támogatása mellett igénybe vehető szolgáltatások: 

Gyógykúrák ízületi betegségben, és gerincbántalmaktól szenvedőknek (5 napos): 

Kezeléstípusok: első orvosi vizsgálat után, gyógymasszázs, víz alatti sugármasszázs, víz alatti 

torna, ultrahang, magnetoterápia, majd ezt követő kontrolvizsgálatok. 

Egyénileg igénybe vehető gyógyszolgáltatások 

- Gyógymasszázs  

- Vízalatti sugármasszázs (tangentor)  

- Ultrahang 

- Interferencia  

- Iontoforézis 

- Diadinamika  

- Magnetoterápia (Bemer 3000) 

M.1.3 A fürdő egyedi adottsága és azokra épülő szolgáltatásai, ami megkülönbözteti 

közvetlen versenytársaitól 

A lenti gyógyfürdő és általában véve a helyi egészségturisztikai kínálat központi eleme az egyedi 

összetételű gyógyvíz. Emellett a fürdő nagykiterjedésű fedett termálfürdővel rendelkezik, aminek 

köszönhetően egész évben nyitva van a gyógyfürdő. 

A termál részleget kiegészítendő nagykiterjedésű strandterülettel és élmény elemekkel rendelkezik 

a Lenti Termálfürdő. A Lenti termálfürdő 5 szabadtéri (gyermek-, úszó-, élmény- és 

gyógymedencékkel) és egy félig fedett hidro-masszázs élménymedencével, valamint 8 ha 

zöldterülettel rendelkezik. A fürdő legnagyobb medencéje 1340m2 vízfelületű, melyben 

vadvízáram, nyakzuhany, masszázspadok és egy 74m hosszú ún. Anakonda csúszda található. 

„A lenti termálfürdő területén lévő Szent György Energiapark Európában egyedülállóvá teszi a lenti 

termálfürdőt, mivel olyan jótékony hatású energiavonalak találkozási pontjaiban fekszik, ahol a 

vendégek a gyógyvíz és e különleges energetikájú hely együttes hatása miatt hatékonyabban 

tudnak pihenni, feltöltődni, gyógyulni” (http://www.lentifurdo.hu/)  

A fürdőhöz több szállásépület tartozik, egyrészt a nyári bejárat közvetlen környezetében lévő 

szállások, másrészt a fürdővel összeköttetésben lévő, négy csillagos Thermal Hotel Balance új 94 

szobás wellness szálloda.  

 

M.1.4 Szolgáltatási színvonal (tanúsító védjegy) 

Jelenleg Lentiben nincsen olyan tanúsító védjegy, mely egyrészt összefogná a helyi szolgáltatókat, 

termelőket és vendéglátókat, másrészt biztosítaná a szolgáltatás színvonalát. A fejlesztés stratégia 

egyik kiemelt prioritása a helyi termékkínálat erősítése, és a turisztikai szolgáltatók hálózatainak 

kiépítése, mely a TDM szervezet segítségével létre tudna hozni egy Lenti védjegyet.  

http://www.lentifurdo.hu/
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A gyógy szolgáltatásokat tekintve cél az, hogy a szakmai háttér fejlesztésének köszönhetően 

kikristályosodjon Lenti egyedisége mind az egészségügyi, mind a nyújtott szolgáltatásokat tekintve. 

Nem feltétlenül egy lenti védjegy kialakítása a cél, hanem, hogy olyan szakmai háttér legyen 

biztosított, biztosítják, garantálják a külföldi biztosítók és a fürdő gyógyszolgáltatásai között minél 

szélesebb körben. 

A stratégia megvalósításával brandet építünk, melynek célja, hogy a következő években Lenti 

felkerüljön a magyar illetve a közép-európai fürdők mentális térképére. 

M.1.5 Vendég célcsoportok (tartózkodási idő, korosztály, igénybe vett szolgáltatások 

alapján) 

A fürdő teljes látogatottságát tekintve folyamatos emelkedés figyelhető meg, míg 2013-ban 

194 790 fő fordult meg, 2014 201 170, addig 2015-ben 203 267 ember kereste fel a fürdőt éves 

szinten (forrás: Lenti Gyógyfürdő Kft.). 

A Lenti gyógyfürdőben elsősorban reumatológiai és mozgásszervi megbetegedések kezelését és 

orvosi rehabilitációját nyújtja járóbetegek részére. A Lenti gyógyfürdőben a kezelések száma az 

utóbbi tíz évben összességében meghaladta a 150000 kezelést, a vendégek száma pedig 7000 fő 

körül alakult, 2015-ben 7684 kezelést végeztek mintegy 300 betegen egy év alatt. A legfőbb kezelt 

betegségtípusok között szerepelnek a gerincproblémák, mint meszesedés, ízületi kopásos 

megbetegedések, lumbágó. 

A gyógykezeléseken részt vevő betegek Magyarország tekintetében az egész országból jönnek, de 

kiemelten szerepel Zala megye, Veszprém megye, Vas megye, Budapest. Külföldről elsősorban 

Ausztriából, Németországból, Hollandiából, Horvátországból, Svédországból származó betegek 

vettek részt az egyes kezeléseken.  

 

M.1.6 A fürdőn kívül elérhető (nem vízhez köthető) turisztikai szolgáltatások 

Az egyéb kiegészítő turisztikai szolgáltatások döntő része bemutatásra került a törzsdokumentum 

2.1.2 Az idegenforgalmi főattrakció és kiegészítő szolgáltatások pontja alatt. Az ott leírt információk 

jelentős része Lenti egészére jellemzők, így ezek vonatkoznak a gyógyfürdő látogatói számára nyitva 

álló lehetőségekre is.  

Lenti nyáron számos programot rendez, mely közül a Lenti Nyári Esték programsorozat a 

legkiemelkedőbb, de több helyi és térségi jelentőségű sporteseményt is megrendeznek.  

Nagy vonzerőt jelent a Zalaerdő által üzemeltetett kisvonat, az erdészeti múzeum és az ehhez 

kapcsolódó rendezvények és programkínálat.  

Lenti esetében kiemelkedő előnyt jelent a települést körülvevő táji-természeti környezet, mely a 

gyógyfürdő mellett számos további lehetőséget ad a szabadidő eltöltésére. A könnyen 

kerékpározható domborzat és a környező európai biciklis infrastruktúrák külön értéket adnak a 

területnek. 

Lenti fekvése és a határ közelsége egyrészt kiszélesíti a fürdő turisztikai lehetőségeit, másrészt 

számos további lehetőséget jelent. 
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M.1.7 Humán erőforrás 

A Lenti gyógyfürdő esetében a foglalkoztatottak átlagos létszáma 46 fő, a leggyengébb hónapokban 

(március) 43 fő, míg a szezon közepének számító július hónapban 61 fő, melyből a szezonálisan 

foglalkoztatottak 21 főt tesznek ki. A gyógyfürdőhöz kapcsolódó Thermal Hotel Balance**** 

esetében a létszám 44 fő. 

 

Tevékenység Létszám 

Igazgató 1 fő 

Értékesítés 2 fő 

Étterem 14 fő 
- F&B manager és étteremvezetés 3 fő 
- Pincér 8 fő 
- Bárpultos 2 fő 
- Reggeliztető 1 fő 

Konyha 11 fő 
- Chefek és szakácsok  6 fő 
- Cukrász 2 fő 
- Konyhai kisegítő 3 fő 

Recepció és londiner 7 fő 

Házvezetés 7 fő 

Technikai személyzet 2 fő 

 

M.2 EGYEDI PROFIL MEGHATÁROZÁSA:  

M.2.1 A profilt meghatározó jellemzők és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások bemutatása 

Lenti település egészét tekintve egyedi profilját meghatározó tényező a gyógyvíz és az arra épülő 

szolgáltatáskínálat, valamint Lentit körülvevő természeti környezet és a határ közelsége.  

Gyógyfürdő: Lenti jelenlegi ismertségének alapját a fürdő és a termálvíz jelenti. Ez tekinthető a 

település legerősebb turisztikai adottságának, mely a fürdővel, a kapcsolódó szolgáltatásokkal, 

valamint a most épülő szállodával együtt egy működő és fejlődő ága a Fürdővárosnak. Ehhez 

kapcsolódóan jelentős az idegenforgalomban az időskorúak aránya, mely becslések szerint 

ugyanakkor csökkenő tendenciát mutat.  

Gyógyvíz: A fürdő profilját alapjaiban határozza meg az itt elérhető gyógyvíz jellege, mely 

elsősorban mozgásszervi problémák, gerinc (nyak, hát, derék), lumbágó, ízületi (váll, könyék, kéz, 

csípő, térd, boka) gyulladásos és kopásos megbetegedések kezelésére alkalmas. 

Energiavonalak: A lenti termálfürdő területén lévő Szent György Energiapark Európában 

egyedülállóvá teszi a lenti termálfürdőt, mivel olyan jótékony hatású energiavonalak találkozási 

pontjaiban fekszik, ahol a vendégek a gyógyvíz és e különleges energetikájú hely együttes hatása 

miatt hatékonyabban tudnak pihenni, feltöltődni, gyógyulni.  

Természeti értékek: Lenti Fürdőváros természeti környezete, valamint az őt körülvevő térség 

domborzata, állat- és növényvilága jelentős adottság, melynek kiaknázása és turisztikai célú 

bemutatása nagy lehetőséget jelent a település és a környék számára. Ehhez hozzákapcsolódik a 

környéken fellelhető számos vadon is növő gyógynövény, valamint az ehhez kötődő megjelenő 

kézműves hagyományok. 
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M.2.2 Elsődleges célcsoport kijelölése, marketing elérése 

Az elsődleges célcsoportot adják a fejlesztés célzott látogatói csoportjai, akik alapvetően 

meghatározzák a fejlesztés irányait és funkcióit.  

Gyógyászati szolgáltatást igénybe vevő 50+-os korosztály, hazai és külföldi látogatók 

egyaránt. Ez az a terület, ahol Lenti erősen fel tudja venni a versenyt már most a nyugati 

versenytársaival. Csúcsszezon: tavasz – ősz. Elsődlegesen az elérhető gyógyászati és az azt 

kiegészítő szolgáltatások miatt jönnek Lentibe.  

Hazai wellness turisták, elsősorban a 25-50 közötti korosztály, akik az élmény elemek 

vonzanak a fürdőbe, de emellett a sok további látnivaló is vonzó szempontként merül fel. 

Csúcsszezon: tavasz – ősz és részben a nyári időszak. 

Családosok, a fejlesztés célcsoportja a 30-45 közötti gyerekes házaspárok 0-tól 15 éves korú 

gyerekekkel. A bababarát szolgáltatásoktól kezdve, a gyerekeket lekötő programokig, 

alkalmas éttermi választékkal, kellőképpen széles szálláskínálattal (pl. apartmanok) együtt 

számos egyedi szolgáltatásigény merül fel. Csúcsszezon: nyár. 

Kerékpáros turisták, aktív időtöltést kedvelő hazai és külföldi látogatók egyaránt, 

elsősorban a 25 – 50 közötti korosztály, kapcsolódva a nemzetközi kerékpáros útvonalakhoz 

és egyéb turisztikai hálózatokhoz. Csúcsszezon: tavasz – ősz. 

 

M.2.3 A másodlagos célcsoport és a kiegészítő szolgáltatások meghatározása 

 

Annak érdekében, hogy bővítsük a Lentiben elérhető szolgáltatásokat és kiszélesítsük a turisztikai 

főidényt olyan célcsoportokat is definiálunk, melyek a tervezett fejlesztésekhez közvetetten tudnak 

kapcsolódni, szezonálisan kiegészítik az elsődleges célközönséget. Ők adják a másodlagos 

célcsoportokat: 

Konferencia / rendezvény turizmus: A célközönség átfed a korábban bemutatottakkal, 

elsősorban tematikus célcsoportként jelenik meg, illetve illeszkedik a már lezajlott 

fejlesztésekhez. Elsősorban a 30 és 50 közötti célközönség vehető számba. Csúcsszezon 

kora tavasztól késő őszig a nyár kivételével. 

Diákok: Lenti diákturisztikai lehetőségei illeszkednek az általános- és középiskolai biológia, 

földrajz és történelem oktatásához, ebből következően a célcsoport a 10-18 éves kor 

közötti diákok. A távolról érkező diákok mellett fontos, hogy a helyi diákság is bevonásra 

kerüljön és a kézenfekvő közelséget kihasználva részt vegyen a programokban. 

Zöld turizmus: A célcsoport széles skálán mozoghat az igénybe vett szolgáltatás 

minőségétől függően. A korábbiakhoz kapcsolódóan fontos célközönséget jelentenek az 

iskolás csoportok (kihelyezett osztályfőnöki órák, táborok, természetjárók), illetve a 

természetjárók, tájfutók, teljesítménytúrázók, de számolnunk kell azokkal a családokkal, 

akiknek fontos, hogy szabadidejüket megfelelő minőségű természeti környezetben töltsék 

el, illetve az idősebb korosztályokkal, akik minőségi környezetben kívánják eltölteni 

idejüket. 
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M.3 A SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK AZ EGYEDI PROFIL MEGERŐSÍTÉSÉHEZ 

M.3.1 Infrastruktúra fejlesztése 

Közterület fejlesztése: Fürdőváros kialakításának egyik sarkalatos pontja a jelenleg rendezetlen 

állapotban lévő közterületek rendezése, összefüggő gyalogos sétaterületek létesítése. Fürdőváros 

fejlesztésének kiemelten fontos eleme a zöldfelületek minőségének javítása, a sport-rekreációs 

funkciók erősítése. Az ilyen jellegű fejlesztésekre egyrészt a fürdő területén. Ezt kiegészítve 

valósítható meg a területet kettészelő folyó partjának átalakítása és sétány létrehozása. 

Közúti fejlesztések: Fürdőváros jelenleg zsákutca szerűen közelíthető meg a Táncsics utcán 

keresztül. A jövőben cél, hogy a fő autós megközelítés a Petőfi út felől legyen, ahonnan feltáró 

utakon közelíthető meg a fürdő területe. Ezzel egyrészt csökkenthető Lenti belvárosának autós 

terhelése, másrészt mérsékelhető a gyalogos területek autóforgalma. Az új közúti kapcsolatok 

megteremtését követően a jelenlegi parkoló felületek megtartása mellett, az új irány mentén lenne 

lehetőség parkolók fejlesztésére a jelenleg beépítetlen, azonban gyalogosan rövid úton 

megközelíthető területeken a fürdőtől keletre. 

Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése: Az aktív turizmushoz kötődően fontos cél, hogy Lenti 

területe a fő kerékpáros nyomvonalon legyen, mely nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy kialakuljon 

egy térségi kerékpáros központ Lenti déli területén. Emellett a fejlesztés fontos eleme a kerékpáros 

kiszolgáló létesítmények fejlesztése.  

Szálláshelyfejlesztés: A jelenleg épülő hotel mellett, a várhatóan növekvő vendéglétszám miatt 

hosszú távon szükségessé válik további széles kínálatot biztosító szálláshelyek fejlesztése. A széles 

szolgáltatási kínálattal bíró szállodák mellett a célközönség jövedelmi sokszínűségét szem előtt 

tartva a legalacsonyabb kategóriás diák szállások és kempingek kialakítására is szükség van. 

Városközponti összeköttetés: A fürdő bár területileg Lenti központjához közel található, mégis 

elválik attól. A fejlesztés célja, hogy erősödjön a kapcsolat a fürdő közvetlen környezete és Lenti 

központja között. Ezért cél a két területet összekötő utak fejlesztése, a közterület állapotának 

javítása, valamint az útvonal mellett található Tüzép zöldterületként, majd felértékelődés esetén 

potenciális szállodahelyként való hasznosítás és a korábbi temető tömbjének átalakítása parkká.  

 

 

M.3.2 Szolgáltatásfejlesztés 

Lenti Fürdőváros területének fejlesztési szükségletei azt célozzák, hogy a város a célcsoportok 

népszerű gyógyhelyévé és pihenővárosává váljon. A terület jelenleg kis mértékben beépített, nagy 

fejlesztési potenciállal rendelkezik, melynek eredményeként Lenti válhat Nyugat-Magyarország 

komplex térségi turisztikai központjává. A fejlesztési szükségletek a következő elemekre terjed ki: 

A jelenleg is ebben a funkcióban működő fürdőrész turisztikai vonzereje – mindkét célcsoportra 

vonatkozóan – növelhető a wellness szolgáltatások fejlesztésével, a szépségfarm bővítésével, gyógy 

szolgáltatások erősítésével, valamint felmerülő igények esetén a gyógyvíz felületek bővítésével. Az 

attrakciók fejlesztésével, az élményelemek számának bővítésével, valamint a sportpályák 

fejlesztésével a fürdőterület nyári szórakoztató park karaktere erősíthető. Ehhez a területhez 

kapcsolódóan valósulhat meg a szálláshelyek, valamint a kiskereskedelmi szolgáltatások fejlesztése, 

bővítése. Ezen felül számos új sportterület és szabadidő eltöltésére szolgáló terület kerül 

kialakításra.  
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M.3.3 Humán erőforrás 

Humánerőforrás tekintetében a közelmúltban megvalósult, fürdőhöz kapcsolódó szállodaépítés 

kapcsán megtörtént az ehhez szükséges humán erőforrás bekapcsolása, a fürdő minimális 

létszámnövekedést igényel. Ha megvalósulnak a fejlesztések, akkor az hozzá fog járulni a 

foglalkoztatottak számának növekedéséhez köszönhetően az új funkcióknak, ami részint majd a 

fürdőt is érinti.  

M.3.4 Marketing tevékenység 

A településmarketing célja Lenti arculatának erősítése, egy helyi adottságokban gyökerező azonban 

XXI. századi kikapcsolódást és pihenést nyújtó komplex turisztikai termék kialakítása, melynek 

eredményeként Lenti egy pezsgő, széles igényeknek megfelelő népszerű zöld pihenővárossá válhat, 

Nyugat-Magyarország öko-turisztikai / gyógy-wellness fürdővárosává, komplex térségi turisztikai 

központtá.  

A marketing fókuszában Lenti település áll. Az image megfogalmazása során nem lehet eltekinteni a 

település környezetének bevonásától sem, ennek köszönhetően Lenti is egyedi arculattal jelenhet 

meg, mind a helyiek mind az idelátogatók számára. Ezt tovább erősíti, hogy Lenti számos vonzó 

látványossága nem a településen, hanem annak környezetében található, tehát a városarculat 

fejlesztése Lenti fókuszú, de kistérségi kitekintéssel és bevonással. 

Az elsődleges kapcsolati rendszert meghatározó Lenti és térsége arculatának megfogalmazása 

mellett fontos a másodlagos nagyobb területi hálózatosodás elősegítése és a környező nagyobb 

településekkel való szinergikus kapcsolatok megtalálása. A településmarketing kialakítását az alábbi 

lépéseken keresztül érdemes elvégezni: 

 Lenti település arculatának meghatározása, fejlesztések során egységes alkalmazása 

 Térségi szereplők bevonása és az arculat kiterjesztése 

 A kiaknázható turisztikai potenciálok hangsúlyozása a települési arculaton belül 

 Célcsoportok mentén az elérhető marketingcsatornák kiaknázása, specifikus üzenetek 

meghatározása 

A turisztikai fejlesztés alapja a helyi és térségi szintű együttműködési rendszerek kialakítása. Az 

együttműködés célja, hogy összefogja a térség összes szolgáltató szereplőjét annak érdekében, 

hogy a közös fejlesztések és marketing révén hozzájáruljon az együttes fejlődéshez. Szükséges egy 

erre specializálódott szervezet, a Lenti Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) megalakítása 

(I/1), mely az összes turisztikai kérdéskört összefogja.  

Jelenleg Lenti turisztikai adottságai erősek, azonban ezeket nem használja ki. Cél lenne, hogy az 

fejlődő turizmus elsődlegesen a helyben elérhető kínálatra épüljön, hozzájárulva Zala megye és a 

körülvevő tájegység népszerűsítéséhez. A lehetőségekhez mérten a legszélesebb körű 

együttműködés kialakítására kell törekedni. 

 

 

 


