
 
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

EFOP-1.5.3-16-2017-00049 

„TEGYÜNK EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! – HUMÁN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS 

TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN” 

Felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

A Felhívás keretében önállóan támogatható, valamennyi tevékenység magvalósítása 

kötelező: 

 

2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek 

foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, 

megerősítése: 

1. A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni 

fejlesztési terv alapján: 

 
Munkára való képességet javító intézkedések a meglévő és a térségbe érkező, 

létrehozandó új munkáltatók munkaerő bázisának folyamatos minőségi biztosítása 

érdekében 

 

PROGRAMELEM: VÁLLALATI WORKSHOP - Bemutatkozik a Harkányi 

Gyógyfürdő Zrt. 

IDEJE: 2019. május 27. 10:0 óra 

HELYE: 7624 Pécs, Alkotmány u. 94. 

 

A TEVÉKENYSÉG SZAKMAI TARTALMA: 

A pályázat keretében vállalati workshop került megrendezésre a Harkányi Gyógyfürdőben.  

Előadók: Orbán Ferenc, Gottliebné Tarsoly Mónika, Meszinger László 

10:00 órakor a Harkányi Gyógyfürdő tárgyalótermében Orbán Ferenc, a Harkányi Gyógyfürdő 

Zrt. munkaügyi előadója fogadta a megjelenteket, és előadást tartott a Gyógyfürdő történetéről, 

ismertette annak szervezeti felépítését és a nyitott állásokról is tájékoztatást adott.  

Orbán Ferenc elmondta, hogy a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő 1823 óta létezik, közel 200 

éves, 13,5 hektár területen fekszik. A gyógyfürdő egész éves nyitvatartással rendelkezik, 3 

gyógymedence tartozik ide. A strandfürdő egy 50 méteres úszómedencével, 

gyermekmedencével, a Lepke-medencékkel és egy 7 pályás csúszdaparkkal rendelkezik. A 

látványfürdő területéhez szauna, jakuzzi, pezsgőmedence és gőzkabin tartozik. A Harkányi 

Gyógy- és Strandfürdő vállalkozás tevékenysége: gyógy- és strandfürdő szolgáltatás nyújtása, 

a vállalkozás egy zártkörűen működő részvénytársaság. Célja, hogy minden korosztály 



 
megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódási és gyógyulási lehetőséget. A Strandfürdő nyári 

élményeket, progamokat, családi kikapcsolódást nyújt, a Gyógyfürdő pedig 

gyógyszolgáltatásokat, TB által támogatott kezeléseket. A 2018. évi látogatók száma 550.009 

fő volt.  

Orbán Ferenc ismertette a betöltendő álláspozíciókat, jelenleg ütemező pénztáros, 

jegypénztáros, uszodamester, üzemelő, takarító és masszőr beosztásokban vesznek fel 

dolgozókat, illetve elmondta ezen beosztások felvételi követelményeit, feladat- és hatásköreit.  

Orbán Ferenc továbbá elmondta, hogy lehetőség van a már felvett dolgozóknak cégen belüli 

képzések elvégzésére (pl. uszodamester képzés, tisztítástechnológiai szakmunkás képzés, építő- 

és anyagmozgató gép kezelője képzés stb…).  

Ezt követően a strand területére vezette a csoportot, ahol Meszinger László, a Harkányi 

Gyógyfürdő Zrt. gépésze fogadta a résztvevőket. Meszinger László előadást tartott a 

Gyógyfürdő műszaki adataival kapcsolatosan, ismertette, hogy a gépésznek mi a feladat- és 

hatásköre.  

A csoportot ezután Gottliebné Tarsoly Mónika, a Harkányi Gyógyfürdő szolgálatvezető 

munkatársa vezette körbe a fürdő területén. A látogatás során megtekintettük a gyógyfürdő 

részleget, valamint a felújított szárnyat. A kettes épület két szintje az elmúlt hónapokban nem 

csak új küllemet, hanem olyan új funkciókat is kapott, melyek az egész éves kihasználtság 

irányába mozdítják a fürdőt. A vendégek igényeit szem előtt tartva az épületrész két finn- és 

egy infraszaunával, tepidáriummal, jakuzzival, kneip-medencével és gőzkabinból álló 

szaunavilággal gazdagodott. A földszinten öltözők, vizesblokkok újultak meg, és közel 

duplájára bővült az éttermi rész is, valamint egy lift is segíti az akadálymentes mozgást. Az 

épületrészben 120 pihenőágy is elhelyezésre került. A felújított épületrész a vendégek számára 

júniustól vehető használatba. 

Az előadás 12:00 órakor ért véget, majd ezt követően egy, a fürdő területén lévő étteremben 

költöttünk el egy ebédet.  

 

CÉLCSOPORT: Harkány és a bevont településeken élő hátrányos helyzetű csoportokhoz 

tartozó aktív korú emberek 

 

MEGVALÓSÍTÁS MÓDSZERTANA: A projekt megvalósítása során jól látható helyen 

helyeztük el a kötelező kommunikációs elemeket tartalmazó molinót. A plakát szintén 

tartalmazta a kötelező kommunikációs elemeket, amelyet a Harkány és a konzorciumi partnerek 

települései frekventált helyein helyeztük ki, illetve minden internetes és közösségi oldalon 

megjelentettük, hogy minél szélesebb körben tájékozódjon a célcsoport a pályázat keretein 

belül megvalósuló programunkról. 

 

 



 
RÉSZTVEVŐK SZÁMA: 39 fő 

INDIKÁTOR: 39 fő (27 nő) 

MELLÉKLETEK: fotódokumentáció, jelenléti ív 

Harkány, 2019. 05.27. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


