
MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

MAKÓ

Tisztelt 

ELŐTERJESZTÉS

Ikt.sz.:
Üi.:

1/89-1/2015/I
Tóth Ferenc

 Tárgy: Tájékoztató a Hagymatikum fürdő átadás-
átvételével kapcsolatosan megkezdett 
tárgyalásokról

Melléklet: Hagymatikum gyógyfürdő bemutatása, 
Lázár János országgyűlési képviselő úr 
részére elküldött levél

Képviselő-testület!

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26. napján megtartott rendes 
ülésén a 425/2014. (XI.26.) MÖKT határozat 2. pontjában foglaltak elfogadásával felhatalmazott, 
hogy a Makói Hagymatikum Gyógyfürdő vonatkozásában kezdjem meg a tárgyalásokat az állammal, 
ennek érdekében írjak levelet Miniszterelnök Úrnak.  Ezt követően a 459/2014. (XII.17.) MÖKT 
határozat elfogadásával a testület úgy határozott, hogy a 2015. évi munkatervébe beépíti 
a "Tájékoztató a Hagymatikum fürdő átadás-átvételével kapcsolatban megkezdett tárgyalásokról" 
tárgyú napirendi pontot. Ezen főnapirend tárgyalása a februári ülésen esedékes, ezért az alábbi 
tájékoztatást adom a Tisztelt Képviselő-testületnek.

2015. január 15-én kelt levelemben kértem Lázár János miniszter urat, a térség országgyűlési 
képviselőjét, hogy segítse a Makói Hagymatikum Gyógyfürdő további működtetésével kapcsolatos 
célokat. Tudom, hogy miniszter úr kiemelt ügyként kezeli Makovecz Imre szellemi hagyatékának 
ápolását, amely cél illeszkedik a kormányzati elképzelésekbe. Makovecz Imre munkássága, magyar 
kulturális értékeink szerves része. Makón 12 olyan épület vagy köztér van, amely az ő keze munkáját 
viseli.  Olyan épületeket adott a városnak, amelyek nem csak az oktatás, a kultúra, a sport 
szolgálatában állnak, hanem az egész közösséget szolgálják.  Makovecz Imre egyik el nem készített 
terve alapján újulhatna meg a könyvtár Makón vagy bővülhetne a fürdő épülete. Biztos vagyok 
benne, hogy Lázár János miniszter úr lobbi ereje hatékony lesz a fürdő biztonságos fenntartásával 
kapcsolatban.

Levelem mellékletét képezte az az összefoglaló anyag, amely tartalmazza a Makói Gyógyfürdő Kft-
vel kapcsolatos főbb információkat. Makói Polgármesteri Hivatal részéről kapcsolattartóként 
Darabos Orsolya Innovációs és Városfejlesztési irodavezetőt jelöltem ki.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem fenti tájékoztatóm elfogadását.

Makó, 2015. január 23. Farkas Éva Erzsébet
polgármester

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1. oldal





1 

 

 
 
A Makói Hagymatikum Gyógyfürdő 
bemutatása 

 

 

2015. január 16.



2 

 

 

Tartalomjegyzék 
1. A fürdő bemutatása .................................................................................................................... 3 

1.1. A fürdőfejlesztés bemutatása .............................................................................................. 3 

1.2. A fürdő bemutatása ............................................................................................................. 4 

1.3. A GYÓGYULÁS KULCSA - a makói gyógyvíz és a marosi gyógyiszap ....................................... 6 

1.4. Szolgáltatások bemutatása .................................................................................................. 7 

1.4.1. Gyógyászati kezelések bemutatása .............................................................................. 7 

1.4.2. Wellness kezelések bemutatása ................................................................................... 7 

1.4.3. Gyermekbirodalom – a kicsinyek fellegvára .................................................................. 8 

1.4.4. Szaunavilág .................................................................................................................. 8 

1.4.5. Éttermi szolgáltatás ..................................................................................................... 9 

1.4.6. Egyéb elérhető szolgáltatások ...................................................................................... 9 

1.4.7. Beauty, szépségápolás: a lélek jólétének tükre ........................................................... 10 

1. sz. melléklet – tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Kft. 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról ... 11 

2. sz. melléklet – tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Kft. egyszerűsített éves beszámoló mérlege . 26 

3. sz. melléklet – tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Kft. egyszerűsített éves beszámoló 
eredménykimutatása .................................................................................................................... 29 

 



3 

 

1. A fürdő bemutatása 

1.1. A fürdőfejlesztés bemutatása 
Pályázat száma: DAOP-2.1.1/A-2f-2009-0006 
A projekt címe: A Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai 
fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing 
tevékenységek erősítése - II. kör 
Projekt helyszín: 6900 Makó Marczibányi tér 6 
Projekt helyrajzi szám: 17 
Igényelt támogatás: 1 543 307 000,- Ft 
Projekt összköltség: 3 193 000 000,- Ft 
Pályázat benyújtás dátuma: 2009.08.13 
Projekt rövid összefoglalója: 
A projekt célja komplex gyógy-és egészségturisztikai szolgáltatásokat nyújtó, korszerű, nagy 
fogadó és fedett kapacitású - önmagában is turisztikai vonzerőt jelentő - kiemelkedő építészeti 
megoldásokkal bíró (Makovecz-stílusú) GYÓGYFÜRDŐ kialakítása. A fürdő fő iránya a 
gyógyászat, amelyet magas színvonalú és a nagyobb fizetőképes keresletre épülő wellness és 
élményszolgáltatások teszik komplex spa szolgáltatási központtá. Hosszú távú cél: a Makói 
Termál- és Gyógyfürdő nemzetközi szintű vonzerővé fejlesztése, nyereségessé tétele, a város 
és a térség versenyképességének elősegítése a kapcsolódó vállalkozásokra (szállodák, 
éttermek stb.) gyakorolt szinergikus hatások és a létrehozott új munkahelyek révén. A 9266 
m2 területű létesítmény  
FŐ RÉSZLEGEI: gyógyászat, élményfürdő, családi élmény rész, wellness, fitness, 
beauty, étterem és boltok.  
A projektet akadálymentesítés, innovatív építészeti megoldások, beléptető-és épületfelügyeleti 
rendszer kialakítása egészíti ki (lásd MT.). Igénybe vett szolgáltatások: tervezés, műszaki 
ellenőrzés, közbeszerzés, projektmenedzsment-szolgáltatás, kivitelezés, eszközbeszerzés, 
könyvvizsgálat, marketing és nyilvánosság biztosítása, képzés. Eszközcsoportok: 
orvostechnológiai eszközök, elsőkészlet beszerzés.  
A projektben tervezett fejlesztési elemek: fedett kapacitás növelése, szezonalitás 
csökkentése, az OEP által támogatott kezelések számának növelése, új célcsoportok bevonását 
eredményező és háromgenerációs szolgáltatások, a gyógyiszapra épülő kezelések fejlesztése, 
komplex turisztikai termékek.  
Indikátorok: foglalkoztatás (+68 fő) vendégszám növelése (5. évben: 396125 fő). Legalább 
25%-al nő a külföldi vendégek száma, 10 új szolgáltatás jön létre és 10 új medence épül. A 
beruházást követő 15 év alatt 116 mFt helyi adóbevétel, 73 mFt+146mFt (állam általi 
kiegészítés) idegenforgalmi adóbevétel többlet valósul meg, nő a kistérségben élő 
foglalkoztatottak száma. Az ágazatban indukált beruházások nagysága várhatóan 1,2 Mrd 
forint. 
Megítélt támogatás: 1 543 307 000,- Ft 
Elfogadott projekt összköltség: 3 193 000 000,- Ft 
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1.2. A fürdő bemutatása 
 

A Hagymatikum gyógyfürdő, melyet sokan a „Fürdők templomának” emlegetnek, 2012. 
január 20-án nyitotta meg kapuit. A Magyarországon egyedülálló organikus épületegyüttes 
Makovecz Imre, Kossuth díjas építész utolsó, kiemelkedő munkája volt. A különleges építé-
szeti stílusnak köszönhetően, a fürdő már látványában is lenyűgözi az ide érkezőket. A 
hatalmas belső terek, a fa dominanciája felszabadítja az embert és megnyugtatja a lelket. E 
csodálatos érzéshez párosul két olyan természeti adottság, melyeket együtt, kevés helyen 
találhatunk meg az országban: a makói gyógyvíz és a Makó fekete aranyának nevezett marosi 
gyógyiszap. A gyógyászati részlegen e két természeti adottságra építve ízületi, reumás és 
mozgásszervi panaszokra nyújtanak kezeléseket. A nemrégiben megszerzett országos 
gyógyfürdő minősítésnek köszönhetően, az ország minden részéről várják a gyógyulni 
vágyókat. Természetesen a rekreációt és a családi kikapcsolódást keresőket is széles és 
változatos szolgáltatásokkal várják. A legkisebbek - és szüleik – örömére a gyermekvilágot az 
országban egyedülálló színvonalon, részleteiben is a családbarát szemléletet követve 
alakították ki. A wellness szerelmeseit exkluzív szauna-világ, valamint a wellness kezelések 
széles skálája várja.  
Nem lenne teljes a szolgáltatások köre a gasztronómiai élmény nélkül, melyet a fürdő 
központi kupolájában kialakított éttermében, a helyi és nemzetközi konyha ételeivel 
biztosítanak a fürdő vendégek számára. 
 
A több mint 26 ezer négyzetméter összterületű komplexumban összesen tizennyolc medencé-
ben és kilenc különböző szaunában kapcsolódhatnak ki a vendégek. Az épület legmagasabb 
külső pontja harminc méter, a legmagasabb belső pontja pedig húsz méter. 
 



5 

 

GYÓGYVIZES MEDENCÉK:  
TERMÁLVIZES MEDENCE  
Vízmélység: 0,95 m  
Vízhőfok: 37 + 1 C°  
SAKK MEDENCE  
Vízmélység: 0,95 m  
Vízhőfok: 37 + 1 C°  
GYÓGYTORNA MEDENCE  
Vízmélység: 1,20 - 1,30 m  
Vízhőfok: 35 + 1 C°  
SÚLYFŰRDŐ MEDENCE  
Vízmélység: 1,20 - 2,20 m  
Vízhőfok: 35 + 1 C°  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GYEREK MEDENCÉK:  
TOCSOGÓ MEDENCE  
Vízmélység: 0,15 m  
Vízhőfok: 35 + 1 C°  
GYERMEK MEDENCE  
Vízmélység: 0,40 m  
Vízhőfok: 32 - 36 C°  
SHERWOODI MEDENCE  
Vízmélység: 0,60- 0,80 m  
Vízhőfok: 35 + 1 C°  
BÉBI MEDENCE  
Vízmélység: 0,20 m  
Vízhőfok: 30 - 32 C°  
GYERMEK MEDENCE  
Vízmélység: 0,40 m  
Vízhőfok: 30 - 32 C°  



  

 

1.3.  A GYÓGYULÁS KULCSA - a makói gyógyvíz és a marosi gyógyiszap  
 
Az országos minősítésű gyógyfürdőben a makói gyógyvíz és a marosi iszap páratlan 
kombinációjának köszönhetően számos betegség leküzdésére nyújtunk kezeléseket.  
 
A Makói gyógyvíz a következő bántalmak kezelésére nyújt hathatós segítséget: 

· idegbénulás, 
· idegfájdalom,  
· ideggyulladás,  
· idült ízületi gyulladás,  
· lágyrész reumatizmus, 
· sorvadt izmok kezelése,  
· ízületi és gerinckopásos betegségek. 

 
A makói gyógyvíz összetétele: 
KÁLIUM  12,80 mg/L  
NÁTRIUM  340,00 mg/L  
AMMÓNIUM  3,80 mg/L  
KALCIUM  7,20 mg/L  
MAGNÉZIUM  4,30 mg/L  
VAS  0,07 mg/L  
KLORID  2,00 mg/L  
JODID  0,01 mg/ L  
FLUORID  0,26 mg/L  
SZULFÁT  12,00 mg/L  
HIDROGÉNKARBONÁT  960,00 mg/L  
METABORSAV  6,00 mg/L  
METAKOVASAV  38,00mg/L  
 
A látogatók nem csak a víz, hanem az iszap nyújtotta gyógyulási lehetőségeket is igénybe 
vehetik. Így a vendégek egy komplex terápiás kezelést kaphatnak. 
A makói gyógyiszap kedvező szemcseösszetétele és képlékenységi tulajdonságai miatt 
alkalmas: 

· mozgásszervi, reumatológiai betegségek kezelésére  
· lumbágók, végtagtörések utókezelésére  
· nőgyógyászati krónikus gyulladások gyógyítására.  

Jelenleg négy hivatalosan minősített gyógyiszapot tartanak számon Magyarországon, amelyből 
Makó fekete aranya az egyik. 
 
A szakorvosi személyzet mellett szakképzett kollégákkal, kiváló orvostechnológiai 
berendezésekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelések által minél hatékonyabb legyen a 
gyógyulási folyamat.  
A kezeléseket modern körülmények között, a 21. század elvárásainak megfelelő infrastruktúra 
mellett vehetik igénybe a vendégek.  
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1.4. Szolgáltatások bemutatása 

1.4.1. Gyógyászati kezelések bemutatása 
OEP által finanszírozott, valamint szabadpiaci kezelések: 

· súlyfürdő, 
· iszapkezelés,  
· medencefürdő,  
· gyógymasszázs,  
· szénsavas fürdő,  
· iszapkádas kezelés,  
· víz alatti gyógytorna,  
· csoportos gyógyúszás,  
· víz alatti sugármasszázs,  
· elektroterápiás kezelések,  
· komplex fürdőgyógyászati ellátás. 

 
A 2013. szeptember 16-án átadott fürdő-orvosi rendelőnknek, valamint a szeptember 
végén megszerzett országos gyógyfürdő minősítésnek köszönhetően, az ország bármely 
részéről érkező vendégek igénybe vehetik a társadalombiztosítás által finanszírozott 
szolgáltatásokat az önrész megfizetése mellett. 

1.4.2. Wellness kezelések bemutatása 
A wellness kezelések legfőbb célja, hogy megelőzzék a betegségek kialakulását és javítsanak a 
fizikális és a szellemi közérzeten. A wellness kezelések során a legfőbb feladat a vendég 
relaxált állapotba történő áthangolása. 
Wellness fürdők:  

· Kleopátra-fürdő  
· Parajdi sós fürdő  
· Iszapkád kezelés  
· Vörösboros fürdő  
· Frissítő aromafürdő  
· Holt-tengeri sós fürdő  

 
Masszázs-szolgáltatások: 

· Svéd masszázs  
· Herbál masszázs  
· Aroma masszázs  
· Cellulit masszázs  
· Lávaköves masszázs  
· Mézes masszázs  
· Talp masszázs  
· Peeling masszázs  
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1.4.3. Gyermekbirodalom – a kicsinyek fellegvára  
Gyerekvilág 
Hamisítatlan sherwood-i hangulat szárazföldi és vízi játékelemekkel, egy csúszdás, és egy 
tocsogó medencével.  Anyukáknak kényelmes baba-mama szoba, ahol nyugodt körülmények 
között lehetnek a kicsivel, akárcsak otthon.  
Játszóház 
Mátyás király épített kastélyában várja a gyermeksereget. Varázsfa, plüss- és társasjátékok, 
játékszőnyeg szolgálja a gyerekek kikapcsolódását, akár felügyelettel.  Nyitva tartás: minden 
nap 9.00-19.00 óráig. Amennyiben a vendég igényli, gyermekfelügyeletet is biztosítanak 
(minden nap 9.00-17.00 óráig, 100,- Ft/ 10 perc, korhatár minimum 2 év). 
Kültéri játékok  
Homokozó csúszdával, műanyag játékokkal. Díjmentesen használható ugráló vár. Interaktív 
térplasztikai vízi játék. Pancsoló medencék gyermek élményelemekkel. 

1.4.4. Szaunavilág  
A fürdő exkluzív szaunavilága európai színvonalon, kilenc különböző szaunával várja kikap-
csolódni vágyó vendégeket. Lehetőség van a hét minden napján, naponta akár többször is 
különleges szauna-szeánszokon részt venni, ahol képzett szauna-mesterek különböző, legyezési 
technikákat, alkalmaznak, mely szertartások hatására még több méreganyag képes távozni a 
szervezetből. A szauna-világ egyik legkülönlegesebb szaunája a KELO szauna.  
 
Fényözön szauna  
Különlegessége az időnként váltakozó színek fényterápiájában rejlik, a különböző színek más 
és más hatást gyakorolnak szervezetünkre, hangulatunkra.  
Hőfok: 75-80 °C Páratartalom: 10-20 %  
Gőzkabbin  
A meleg-nedves levegőjű gőzkabin ellazítja a testünket, tisztítja a légutakat és kiváló 
méregtelenítő hatású, használatával kezelhetőek az asztma, a reuma, a különböző 
izomfájdalmak, és egyes keringési zavarok.  
Hőfok: 35-50 °C Páratartalom: 90-100 %  
Aroma szauna  
Jótékony hatását illóolajokon keresztül fejti ki, ezek levegőbe párologtatva, belélegezve és a 
bőr pórusain át biztosítanak relaxáló, vagy éppen frissítő hatást a szervezetnek.  
Hőfok: 55-60 °C Páratartalom: 25-35 %  
Kelo szauna  
A Kelo-szauna 300-330 éves, Finnországból származó ezüstfenyőből készült. A közfürdőkben 
összesen három ilyen szauna van Magyarországon, ezek közül a makói az egyik.  
Hőfok: 90-95 °C Páratartalom: 20-25 %  
Gyógynövényes szauna  
A szauna karakterét a különböző gyógynövények határozzák meg, amelyek pozitív hatást 
gyakorolnak a szervezetre.  
Hőfok: 55-60 °C Páratartalom: 25-35 %  
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Infrakabin 
A sótéglákból álló fallal kiegészített szauna különlegessége, hogy a Nap hősugárzásának 
megfelelő, hosszú hullámú infravörös sugarakat bocsát ki, melyek jótékonyan és ártalmatlanul 
melegítik a bőr felső rétegeit. Az energia továbbhalad a mélyebben fekvő rétegekbe, ahonnan a 
véráramlás viszi tovább, és osztja el az egész szervezetben, így fejtve ki gyógyító és jótékony 
hatását.  
Hőfok: 40-60 °C Páratartalom: 40-60 %  
Makói szauna  
Különlegessége, hogy ide a fény a padok aljából, valamint a hátulról megvilágított, makói 
hagymával díszített üvegablakon keresztül érkezik. A finn szauna számos pozitív hatása mellett 
itt a különböző felöntések jótékony hatásait is élvezhetik a vendégek.  
Hőfok: 90-95 °C Páratartalom: 5-10 %  
Alföldi szauna  
A szabadban elhelyezett szauna hangulatához semmi sem hasonlítható, melyben a kukorica, 
szalma és a náddíszítés kölcsönöz különleges alföldi jelleget.  
Hőfok: 85-90°C Páratartalom: 10-20 %  
Intim szauna  
Finn szauna, vörös félhomályban, amely naturista jellegű, használata fürdőruha nélkül ajánlott, 
fürdőlepedő vagy törölköző használata mellett.  
Hőfok: 90-105 °C Páratartalom: 5-10 %  

1.4.5. Éttermi szolgáltatás 
A fürdő étterme a gasztronómiai élményeket kedvelőket kellemes belső térrel, terasszal és ga-
lériával várja. Befogadóképessége 140 fő. Ízletes reggelivel, napi menüvel, al’a cart ételekkel 
és naponta változó készételkínálattal várja a fürdőlátogatókat. A kínálatban találhatóak friss 
cukrászsütemények, üdítők, röviditalok, borok, kávé és csapolt sör.  
Fürdőzéssel egybekötött születésnapok és rendezvények lebonyolítását is vállalják. 

1.4.6. Egyéb elérhető szolgáltatások  
Babaúszás 
Szervezett körülmények között, a szülők bevonásával zajló, szakirányban képzett oktató 
segítségével történő vízhez szoktatás és komplex, elsősorban vízi, mozgásfejlesztő program.  
Gyerekzsúr szervezés 
Kedvezményes ajánlattal várják azokat a szülőket, akik egy felejthetetlen születésnapot 
szeretnének gyermeküknek. Az ajánlat tartalmazza a kedvezményes fürdőbelépőt 
öltözőszekrénnyel, a medencék, csúszdák, sportpályák stb. ingyenes használatát, valamint a 
terembérletet, ahol elfogyaszthatják a tortát. Egyedi igények szerint a teljes zsúrszervezést is 
vállalják (üdítő, szendvics, dekoráció, gyermek-animáció szervezése).  
Céges rendezvények 
Kiváló, egyedi helyszínt kínálnak céges vacsorák, rendezvények lebonyolításához, valamint 
csapatépítő tréningek megtartásához (konferencia terem, étterem, fürdő egész területe).  
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Nyugdíjas találkozók és egészség napok  
Egészségügyi állapotfelmérő alapvizsgálatokkal (testsúly, testzsír, vérnyomás, vércukor stb.), 
szolgáltatás-bemutatókkal (iszapkezelés, galván-kezelés stb.), csoportos vízi tornával várjuk 
ezeken a napokon a pihenni, gyógyulni vágyó nyugdíjas vendégeinket. Kedvezményes menü-
ajánlatot biztosítunk az érdeklődőknek, a jó hangulatról pedig előadók, fellépők gondoskodnak.  
Csobbanós napközi 
Szakképzett munkatársak vállalják a nyári szünidő alatt a 6 és 12 év közötti gyerekek felügye-
letét, akik a fürdőben szeretnék élvezni a nyár egy részét! Színes programokkal, interaktív 
foglakozásokkal, szárazföldi és vízi játékokkal, tánccal, zenével és sok mosollyal tölthetik a 
szünetet a gyerekek, extra választható programként akár úszásoktatás is igényelhető. Beauty, 
szépségápolás: a lélek jólétének tükre  
 

1.4.7. Beauty, szépségápolás: a lélek jólétének tükre 
Nem lenne teljes a fürdő szolgáltatásinak köre wellness szolgáltatásokat kiegészítő, beauty 
részleg ajánlatai nélkül. A Hagymatikum beauty- szolgáltatásait vállalkozók végzik: Gigi 
kozmetikai kezelések, Boglárka fodrászat, Orchidea testépítő szalon, természetgyógyászat. 
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1. sz. melléklet – tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Kft. 2014. I-III. 
negyedévi gazdálkodásáról 

 

Makói Gyógyfürdő Kft. 

6900 Makó, Makovecz tér 6.      

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT.  

2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
 

 

 

 

 

 

Készítette: Scheitzner Beáta, ügyvezető 

 

KÉSZÜLT: MAKÓ, 2014.11.06. 
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MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. 

Általános információk a fürdő 2014. évi működésével kapcsolatban 

 

 

A Makói Gyógyfürdő Kft. 2008. november 18.-án lett alapítva, tényleges működését 2008. december 

20-tól kezdte meg.  

A Hagymatikum Fürdő megnyitására 2012. január 20-án került sor. 

 

A társaság alapító tagjai: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete  és a Makói Fürdőfejlesztő 
Kft.  

2013. augusztus 9-től a Makói Fürdőfejlesztő Kft. beolvadt a Makói Gyógyfürdő Kft.-be, és így 100%-os 
önkormányzati tulajdonú társasággá vált. 

 

A cég jegyzett tőkéje 10 000 000 Ft, mely alapítói törzsbetét, teljes egészében készpénzből áll. A 2014-
es évben, a 2012. évi gazdálkodással szemben, nem volt szükség tőkeemelésre. 

 

A társaság székhelye 6900 Makó, Makovecz tér 6., telephelye: 6900 Makó, Szent János tér 9. szám. 

2013. április 1-től Scheitzner Beáta vette át az ügyvezető igazgatói feladatokat. 

 

A felügyelő bizottság tagjai: Baranyi Sándor, Dr. Siket István, Gáspár Sándor, Kiss Imréné, Molnár 
László. 

 

A társaság könyvvizsgálója: Kis Pál László (Econo-Rácio Gazdaságszervezési és Könyvvizsgáló Kft.) 
2014.06.30-ig. 2014.07.01-től  a társaság könyvvizsgálói feladatait Kisházi Lászlóné dr. (Csanád Audit 
Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 33.) végzi. 

 

A Kft. könyvelését és bérszámfejtését 2014. január 01-től saját főkönyvelővel végzi. 
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BEVÉTELEK ALAKULÁSA 

 

A Makói Gyógyfürdő Kft. 2014. évi üzleti tervezésénél 13%-os árbevétel növekedést tervezett. A 2014. 
évi 1-9 hónapos adatok alapján az értékesítés nettó árbevétele 35%-os növekedést mutat a 2013-as év 
azonos időszakához képest.   

Bevételek összehasonlítása 1-9 hó 

 2013 2014 

Fürdőszolgáltatás 138 582 171 738 

kp.gyógy és wellness 5 185 9 711 

gyógyászat önrész 15 219 19 115 

gyógyászat TB 30 322 39 292 

vendéglátás 47 390 78 187 

egyéb 2 919 5 239 

bérleti díjak 3 048 4 630 

összesen 242 665 327 912 

 

 

Bevételek összehasonlítása 2013-2014
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A táblázatban és a diagramon látható bevételek a Kft. saját bevételeit tartalmazzák, önkormányzati 
támogatás nélkül. 

A bevételek összehasonlítása alapján láthatjuk, hogy a különböző tevékenységi körök egyaránt 
növekvő tendenciát mutatnak, ami a működés egyensúlyára fontos kihatással van. 

 

A bevételeknél a fürdőszolgáltatás bevételei között találhatjuk a belépőjegyekből, szauna-
szolgáltatásokból, bérletek eladásából származó bevételeket.  

A készpénzes gyógyászat és wellness a wellness-masszázsok, wellness-fürdők és a TB-s kezelésekre 
nem jogosult személyek gyógykezeléseit tartalmazza. 

A vendéglátás az étterem, és a nyári szezonban a fürdő által üzemeltetett, a parkfürdő területén lévő 
elárusító helyek bevételeit tartalmazza. 

A TB gyógyászat a gyógykezelésekre vonatkozó, TB által átutalt összeget mutatja.  

A TB önrész a TB gyógyászat önrész finanszírozását mutatja, mely magába foglalja az önkormányzat 
által a makói lakosoknak szociális ellátásként gyógyfürdő támogatásra nyújtott összeget, az 
alapítvány által a térségi lakosok számára finanszírozott önrészt, valamint a Makó és Térségén kívüli 
gyógyászati kezeléseket igénybevevők önrészét. Ahogy a diagram is mutatja, a TB önrész a saját 
bevételek 6%-át teszi ki. 

Kihangsúlyozandó, hogy az önkormányzat és az alapítvány által, a lakosok számára nyújtott 
támogatást a fürdő csak a gyógykezelések igénybevétele esetén kapja meg, tehát ez nem egy 
automatikusan járó támogatás. 

Az egyéb kategória magába öleli a Tourinform irodában februártól induló termékértékesítésből, 
bizományosi értékesítésből, valamint a fürdőben egyéb értékesítésből származó bevételeket. 

Bevételek megoszlása 2014

Fürdőszolgáltatás
52% 

kp.gyógy és wellness
3%

gyógyászat önrész
6%

gyógyászat TB
12%

vendéglátás 
24% 

egyéb
2%

bérleti díjak
1%

Fürdőszolgáltatás

kp.gyógy és wellness

gyógyászat önrész
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A bérleti díjak a fürdő területén állandó, illetve szezonális jelleggel, külsős vállalkozó által működtetett 
egységeinek bérleti díját tartalmazza. 

 

Az egyéb bevételeknél, a tervezés során, a 2014. évi önkormányzati támogatás mértéke 140 000eFt-
ban került meghatározásra. 

A társaság 2014. 1-9 havi állása szerint 95 000eFt-ot hívott le, ezzel a költségvetésben 
meghatározott időarányos rész alatt maradva. A jelenleg igénybevett támogatás a régi fürdő 
támogatásával közel megegyező. 

Támogatási összegek alakulása 

év támogatás összege ( Ft) jegyzett tőke emelés (Ft) összesen megjegyzés 

2012 99 120 649 107 500 000 206 620 649 Egész év 

2013 105 000 000    1-9 hó 

2014 95 000 000    1-9 hó 

 

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 

A 2013. évi 1-9 hónaphoz képest jelentősebb költségnövekedést a bér-, és személyi jellegű 
költségeknél tapasztalhatunk. Ez a növekedés 14 új munkahely megteremtéséhez köthető, az üzleti 
tervben tervezett 3 helyett. A tervezettnél magasabb létszámnövekedés a gyógyászat dinamikus 
fejlődése, valamint a kültéri csúszdák fejlesztésének köszönhető. Másrészről, a növekedéséhez 
vezetett a bérek rendezése céljából kialakított étkezési utalvány bevezetése, mely a társaság 
éttermében használható fel.  
A dolgozók motiválása céljából, 2014 júliusától Erzsébet utalvány formájában ösztönző rendszer 
működik.  
Az étterem árbevételének több mint 60%-os növekedése magával vonta a felhasznált anyag 
költségeinek növekedését is (étterem anyagfelhasználás + elábé). 
Az energia költségek alakulásánál a gázdíj csökkenése a termálenergia használatának köszönhető. 
Új feladatként, a Makói Gyógyfürdő Kft. átvette a Tourinform iroda működtetését, melynek működési 
forrását saját erőből, önkormányzati támogatás nélkül, oldja meg. 
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Költségek , ráfordítások megoszlása

É.cs.
3%

Anyagk. És 
ráfordítások 
összesen

28%

Szolgáltatások 
összesen

17%

bérjellegű összesen
48%

egyéb és rendkívüli 
ráfordítások

4%

É.cs.
Anyagk. És ráfordítások összesen
Szolgáltatások összesen
bérjellegű összesen
egyéb és rendkívüli ráfordítások

 
 

  
Megnevezés 2013 01-09.hó 

eFt 
2014.01-09 hó 

eFt 
2014-2013 változás  Ft  

  gázdíj 29 374 15 317 -14 057 

  Áramdíj 46 770 49 518 2 748 

  Vízfelhasználás 2 621 2 452 -169 

  tisztítószer, vegyszer 8 807 9 823 1 016 

  védő ruha 202 82 -120 

  Munkaruha 733 740 7 

  egyéb anyag ktg 5 578 6 032 454 

  éven belül elhasznált eszköz 265 1 009 744 

  nyomtatvány irodaszer 786 505 -281 

  étterem anyagfelhasználás 22 897 25 914 3 017 

51 Anyagköltségek 118 033 111 392 -6 641 

  értékesítés közv. Önköltsége 73 85 12 

  Továbbszámlázott szolg. 433 461 28 

  eladott áruk. Besz. Ért. 103 8 140 8 037 

81 anyagjellegű ráfordítások 609 8 686 8 077 

Anyag költség -ráfordítás összesen: 118 642 120 078 1 436 
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  Posta 135 161 26 

  Karbantartás, javítás 13 383 16 784 3 401 

  Bérleti díj  9 000 9 000 0 

  egyéb bérleti díj 143 1 187 1 044 

  marketing 14 218 10 581 -3 637 

  szemétszállítás 490 1 525 1 035 

  szállítási ktg 132 79 -53 

  telefon  635 965 330 

  utazás kiküldetés 1 073 877 -196 

  vízvizsgálat 2 019 1 987 -32 

  

Egyéb szolgáltatás-fogl.eü.szolg, 
masszázs váll, gyógyúszás, 
babaúszás 

9 120 12 434 
3 314 

  munka és tűzvédelem 792 732 -60 

  szennyvízelvezetés díj 5 094 5 041 -53 

  geotermikus energia   2 378 2 378 

  fürdőorvosi szolgáltatás 410 2 475 2 065 

52 Igénybevett szolg. 56 644 66 206 9 562 

  Bankköltség 1 330 1 948 618 

  Biztosítási díj  2 379 2 675 296 

  
egyéb szolg( ügyvédi munkadíj, 
tagsági díj 1 171 1 851 680 

53 Egyéb szolg. 4 880 6 474 1 594 

Szolgáltatások összesen: 61 524 72 680 11 156 

5411 Bérköltség  113 884 144 580 30 696 

5412 Megbízási díj 526 3 811 3 285 

5414 egyszerűsített fogl. 1 638 2 236 598 

Bérköltség összesen: 116 048 150 627 34 579 
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  betegszabadság 419 1 260 841 

  gk használat 61 142 81 

  telefon, repi szja 404 1 948 1 544 

  
dolgozói ét.ut+szja 
fizetés+erzsébet út+béren kiv.. 177 7 728 7 551 

  repi ktg+üzleti ajándék 1 108 852 -256 

  munkábajárás+1/3 táppénz 1 629 1 789 160 

55 
Személyi jellegű egyéb kifizetés 
összesen: 3 798 13 719 9 921 

  szociális hozz. Adó 25 664 33 784 8 120 

  Szakképzési hozz. 1 621 2 166 545 

  eho 494 2 419 1 925 

  rehb.hozzj. 579 557 -22 

  egyszerűsített fogl.közterhe 298 320 22 

56  Bérjárulékok összesen: 28 656 39 246 10 590 

Bérjellegű összesen: 148 502 203 592 55 090 

57 Terv szerinti.écs. 10 743 12 208 1 465 

Költségek összesen (Ft) 339 411 408 558 69 147 

  kés. Kamat, káresemény 1 385 1 998 613 

  vízkészletjárulék 2 438 1 972 -466 

  
egyéb ráfordítás (innovációs jár, 
ipa,  4 429 425 

  eredményt terhelő áfa 4 390 10 837 6 447 

86 Egyéb ráfordítások összesen: 8 217 15 236 7 019 

87-88 
pénzügyi müv.rés rendkívüli 
ráfordításai   642 642 

Költségek- ráfordítások összesen (Ft) 347 628 424 436 76 808 
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VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ALAKULÁSA 
MEGNEVEZÉS 2013 1-9 hó summa 2014 1-9 hó summa 

  1-9 hó 1-9 hó 

Árbevétel 242 665 327 912 

Anyagköltség összesen: 118 033 111 392 

Igénybevett anyagj.szolg.ért.: 42 426 55 615 

Marketing 14 218 10 591 

Egyéb szolgáltatások költségei: 4 880 6 474 

Elábé és Közvetített szolg. 609 8 686 

Bérköltség : 116 048 150 628 

Személyi jellegű egyéb kifizetés 3 798 13 720 

Bérjárulékok összesen: 28 656 39 244 

Értékcsökkenési leírás összesen: 10 743 12 208 

Költségnemek mindösszesen: 339 411 408 558 

Tevékenység fedezete -96 746 -80 646 

Vízkészlet járulék 2 438 1 972 

Le nem vonható áfa 4 390 10 837 

Helyi adók, egyéb 1 389 2 427 

Egyéb ráfordítások összesen 8 217 15 236 

Egyéb bevételek  13 819 825 

Fejlesztési célú támogatás 0 0 

Egyéb bevételek (önkormányzati tám.) 105 244 95 000 

egyéb bevétel összesen 119 063 95 825 

Üzleti  eredmény 14 100 -57 

pézügyi müv, bev. (kamat) 97 17 14 pénzügyi müveletek ráfordításaí 87   28 egyéb bev. Pü. Bev. Összesen-97 17 -14 szokásos vállalkozási eredmény 14 117 -71 
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A fenti táblázat alapján is látható, hogy a kedvezően alakuló árbevétel mellett, a költségek 
növekedése, és az alacsonyabb egyéb bevételek miatt, a társaság vállalkozási eredménye enyhén 
negatív eredményt mutat. 

MUNKAERŐ 
 14 új munkahely megjelenése (2013 azonos időszakhoz képest) a következők miatt: 

- medencék egész napos nyitva tartása (2013. májusig a beltéri medencék délben nyitottak) 
- új attrakció megépítése (csúszdák) 
- gyógyászat fejlődése (fürdőorvosi szolg., 3 új masszírozó hely kialakítása) 
- Tourinform iroda üzemeltetésének átvétele 
megnevezés január február  március április május június július augusztus szeptember 1-9 hó 

2013 év 
statisztikai 

létszám 

összesen 65,4 69,4 74 75,5 97,4 97,5 102 103,4 98,1 87 

állandó  65,4 69,4 74 75,5 75,4 75,4 79 81,2 81,2 75,2 

szezonális         22 22,1 23 22,2 16,6 11,8 

                        

2014. év 
statisztikai 

létszám 

összesen 89,1 90,9 93,1 92,8 99,8 110,7 112,5 112 105 100,7 

állandó 89,1 90,9 92 89,3 87,9 89,1 87,5 88 87 89 

szezonális     1,1 3,5 11,9 21,6 25 24 18 11,7 

LÁTOGATÓSZÁM ALAKULÁSA 
Az árbevétel növekedése mellett egy közel 30%-os látogatószám emelkedés is jelentkezett az első 9 
hónapban. Ez a látogatószám növekedés az esős nyár ellenére realizálódott a rendszeres programok és 
akciók, valamint a fürdő beltéri medencéinek köszönhetően.  
  2013. 2014. Változás   

      Fő % 

Napijegyes 96874 128665 31791 33 

Bérletes 36549 34952 -1597 -4 

Tb 21689 26482 4793 22 

Iskolai testn.  8127 13311 5184 64 

Kezelés szám 31826 43776 11950 38 

Kórház 972 961 -11 -1 

Egyéb 5249 10097 4848 92 

Összesen 201286 258244 56958 28 
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A látogatószámoknál, mint az árbevételnél is látszik, hogy minden célcsoportnál megfigyelhető a 
növekedés, ami a célcsoportonkénti marketingakciók eredménye.  

Fontos kiemelni az iskolai úszás területén tapasztalható jelentős fejlődést, ez főként a mindennapos 
testnevelés keretein belül megkötött nagyon kedvező feltételekkel biztosított úszásoktatásnak 
köszönhető (az 500 Ft-os úszójeggyel szemben, az iskolai úszás 100 Ft/gyermek/alkalom).  

A kezelésszámok növekedésénél nagy szerepet játszik az önrész finanszírozása az önkormányzat és az 
alapítvány által, de ezen a területen is jelentős marketing tevékenységet folytattunk. Megjelentünk a 
térség településein rendezett falunapokon, rendezvényeken, és így promótáltuk a gyógyászati 
kezeléseket. 

 

Makói és kistérségi önrész támogatás 2013-2014 
január 01.-szeptember 30. 

  2013 2014 

  kezelésszám Támogatás Ft kezelésszám Támogatás Ft 

Makói önrész  
támogatás 46579 15 178 100   51556 16 781 800   

Vidéki önrész 
támogatás 3065 911 650   13629 3 943 500   

 

FEJLESZTÉSEK 

A fürdő az üzleti tervében szereplő két fejlesztés közül a két kültéri csúszda megépítését realizálta. A 
csúszdák kivitelezésére 14,4 millió forint, fejlesztési támogatást kapott az önkormányzattól. 

A másik tervezett fejlesztést szeptemberben fejeztük be. Itt egy szárazföldi gyógytorna terem 
kialakításáról van szó, melynek összege közel 3 millió Ft, amit a fürdő önerőből valósít meg. 

Ennek köszönhetően, 2014. októbertől új szolgáltatások jelennek meg a gyógyászati szolgáltatások 
között: 

- csoportos és egyéni szárazföldi gyógytorna 
- csoportos szárazföldi gyermek gyógytorna 

 

Az új csúszdák megépítését követően, kiviteleztük a Tanuszoda és az élménytér közötti rész 
akadálymentesítését. 
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MARKETING AKTIVITÁSOK 

 

Gyógyászat 

-  Az új, 8 oldalas gyógyászati tájékoztató és az általános fürdős kiadvány segítségével 
megfelelő tájékoztatást tudunk nyújtani a gyógyulni vágyóknak. 

- Helyi és térségi nyugdíjas klubok folyamatos felkeresése, és tájékoztatása a fürdőorvosi 
rendelőről, és a gyógyászati lehetőségekről 
o 2 nyugdíjas nap a fürdőben (tavasz, ősz) 

- Nyugdíjas Expo kiállításon való részvétel december elején. Ajándék masszázzsal és 
gyógyászati tájékoztatókkal népszerűsítettük a Hagymatikum gyógyászati részlegét 

- Helyi hirdetési kampány a fürdőorvosi szolgáltatás népszerűsítésére (rádió, reklámújság) 
- Időjárás jelentés műsorszponzoráció a közszolgálati televízióban az őszi-téli időszakra 

 

Belföld 

- Az eddig is sikeres országos és területi kuponakciók folytatása 
- A hétköznapi látogatószám erősítésére a „Tematikus hétköznapok” bevezetése. Minden 

nap egy apró akcióval, figyelmességgel készülünk a vendégeinknek.  
- Kandász Andrea műsorában reklámoztuk a megépült új csúszdákat. 
- 30 rendezvény, program megszervezése a fürdő területén, 12 belföldi kiállításon való 

részvétel 
- Csobbanós napközi június 16 – augusztus 20. 
- Zsúrszervezés 
- Cégek év végi megkeresése, kedvezményes csomagok terjesztése 
- Szállásadói partnerbővítés új kapcsolatok létrehozásával 
- Az új, 16 oldalas fürdős kiadvány terjesztése a kiállításokon, kitelepüléseken  
- egy évre szóló Lapcom szerződés keretén belül minden héten hirdetés és banner 

megjelenés a Délmagyar és a Délvilág oldalain 
 

Külföld 

- Anyanyelvű területi képviselő alkalmazása Romániában és Szerbiában jutalékos 
rendszerben 

- Új utazási irodákkal, beutaztató buszos cégekkel és szállodákkal kapcsolat felvétel, illetve 
együttműködési szerződések kötése 

- Két óriásplakát kihelyezése a stratégiailag fontos határátkelőhelyek román oldalára 
(Kiszombor, Nagylak) 

- Óriásplakátok Szerbiában 3 stratégiai helyen 
- A 6 legnagyobb szerb utazási irodát összefogó idegenvezetővel partnerkapcsolati 

szerződés kötése 
- A román online megjelenésünk erősítése banner elhelyezésekkel, és facebook kampánnyal 
- Romániai és szerbiai kiállításokon való részvétel 

 



23 

 

Egyéb, az értékesítést elősegítő akciók 

- Belső táblák véglegesítése 
- Hangos bemondások folyamatos aktualizálása, belső média lejátszók aktívabb használata 
- Megvásárolható csomagkártyák bevezetése 
- Recepciósok értékesítésbe történő aktívabb bevonása 

 

Újdonságok, akciók az őszre 

 

- nyugdíjas bérlet akció (okt. 1 . – nov. 30. között) bérlet 6500 Ft – csak hétköznapokra 
- nyugdíjas nap - október 14-én 
- szárazföldi gyógytorna beindítása 
- új szauna szeánszok  

o Országos Szauna Bajnokság első elődöntője okt. 18-án. 
- Békéscsabai Kolbászfesztiválon és a Budapesti Nyugdíjas Expón való részvétel (november) 
- Őszi szüneti akciók  
- Decemberi programok (Mikulás, téli szüneti programok, Szilveszter) 
- Mórahalmi fürdővel megállapodás kötése közös fürdőjegy promótálására ( a tavaszi sikeres 

akciót követően)  
 

Egyéb 

 

- társadalmi kötelezettségvállalás keretében véradó jegyek biztosításával támogatjuk a 
Vöröskereszt munkáját 

- A fürdő területén lévő szabad helyiségek kihasználtsága érdekében: 
o együttműködési megállapodás az Atlasz edzőteremmel és 2 egyéni edzővel a 

Tanuszoda tornatermének hasznosítására - szolgáltatásbővítés 
§ pilates torna 
§ Aero Kickbox 
§ Spinning 

o október 1-től 2 orvosi rendelő bérbe adása egy szegedi fogászati cégnek, fogászati 
turizmus céljából 

- sportegyesületekkel folyamatos együttműködés 
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A gazdálkodás eredményességét összesítve a cég 2014.09.30-ig elkészült eredmény-kimutatása 
tartalmazza.   

 

 1000 HUF 2013 III.név 2014. III.név 

I. Értékesítés nettó árbevétele 242 665 327 912 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 936 

III. Egyéb bevételek 119 063 95 825 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 180 166 193 694 

V. Személyi jellegű ráfordítások 148 502 203 592 

VI. Értékcsökkenési leírás 10 743 12 208 

VII. Egyéb ráfordítások 8 217 15 236 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. 
sor) 14 100 -57 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 17 14 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 28 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) 17 -14 

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor) 14 117 -71 

X. Rendkívüli bevételek 0 309 

XI. Rendkívüli ráfordítások 0 614 

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) 0 - 305 

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) 14 117 - 376 

XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor) 14 117 - 376 

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 14 117 - 376 
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A negatív mérleg szerinti eredmény átmeneti helyzetet mutat a Kft. működésében. Az év végéig 
tervezett bevétel és látogatószám növekedésnek, valamint a bérköltségek utolsó negyedévi 
csökkenésének (szezonális dolgozók munkaszerződése szeptember 30-án megszűnt), és az egyéb 
költségek területén történő intézkedéseknek köszönhetően, év végére várhatóan pozitív mérleg 
szerinti eredménnyel zárunk. 

 

A fenti tájékoztató alapján kérem a cég 2013. I-III. negyedévi beszámolójának elfogadását. 

 

 

 

Makó, 2014. november 06. 

Tisztelettel: 

       

 

Scheitzner Beáta 

     ügyvezető 

Mellékletek: 

- eredmény kimutatás 
- mérleg 
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2. sz. melléklet – tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Kft. egyszerűsített éves 
beszámoló mérlege 

Adószám: 14555462-2-06 

Cégbíróság: Csongrád megyei                                   

Cégjegyzék szám: 06-09-013308 

 

Makói Gyógyfürdő Kft 

6900 Makó, Makovecz tér 6. 

 

 

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat 

 

A mérleg fordulónapja: 2014. szeptember 30. 

  

  

 

Makó, 2014. november 03 . 

 

A gazdálkodó képviselője 

 

P.h. 



  

 

 1000 HUF 2013 III.név 2014 III.név 

01. A. Befektetett eszközök  (02-04. sorok) 88 826 97 221 

02. I.  Immateriális javak 14 163 12 835 

03. II. Tárgyi eszközök 74 663 84 386 

04. III.Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 

05. B.  Forgóeszközök (06-09. sorok) 31 109 43 397 

06. I.  Készletek 3 011 4 803 

07. II. Követelések 12 693 22 442 

08. III.Értékpapírok 0 0 

09. IV. Pénzeszközök 15 405 16 152 

10. C.  Aktív időbeli elhatárolások 77 138 

11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor) 120 012 140 756 

12. D.  Saját tőke (13-19. sorok) 49 645 52 375 

13. I.  Jegyzett tőke 10 000 10 000 

14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 

15. III.Tőketartalék 23 754 23 754 

16. IV. Eredménytartalék -9 621 5 660 

17. V.  Lekötött tartalék 11 395 13 337 

18. VI. Értékelési tartalék 0 0 

19. VII.Mérleg szerinti eredmény 14 117 - 376 

20. E.  Céltartalékok 0 0 

21. F.  Kötelezettségek (22-24. sorok) 70 367 74 091 

22. I.  Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 



 

 1000 HUF 2013 III.név 2014 III.név 

23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 

24. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 70 367 74 091 

25. G.  Passzív időbeli elhatárolások 0 14 290 

26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor) 120 012 140 756 

 



 

3. sz. melléklet – tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Kft. egyszerűsített éves 
beszámoló eredménykimutatása 

 

Adószám: 14555462-2-06 

Cégbíróság: Csongrád megyei                                 

Cégjegyzék szám: 06-09-013308 

 

Makói Gyógyfürdő Kft 

6900 Makó, Makovecz tér 6  

 

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása 

(összköltség eljárással) 

 

 

Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.09.30 

  

  

Makó, 2014. november 03 . 

 

A gazdálkodó képviselője 

 

P.h. 



 

 1000 HUF 2013 III.név 2014. III.név 

I. Értékesítés nettó árbevétele 242 665 327 912 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 936 

III. Egyéb bevételek 119 063 95 825 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 180 166 193 694 

V. Személyi jellegű ráfordítások 148 502 203 592 

VI. Értékcsökkenési leírás 10 743 12 208 

VII. Egyéb ráfordítások 8 217 15 236 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. 
sor) 14 100 -57 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 17 14 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 28 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) 17 -14 

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor) 14 117 -71 

X. Rendkívüli bevételek 0 309 

XI. Rendkívüli ráfordítások 0 614 

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) 0 - 305 

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) 14 117 - 376 

XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor) 14 117 - 376 

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 14 117 - 376 

 

 


