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55GC „A stratégiai 
célok elérése 
érdekében 

elodázhatatlan
a fürdők 

közgazdasági 
környezetének 

javítása.”

A hazai fürdők országos érdek-
képviseleti szervezeteként 
funkcionáló Magyar Fürdő-
szövetség, amelynek elnöki 
posztját több éve Czeglédi 

Gyula tölti be, egyre bővülő kapcsolatait 
hasznosítva lobbizik a fürdők működési 
hátterének javításáért.

A szövetségnek 2017-ben három fő cél-
kitűzése volt. Egyrészt a fürdők műkö-
désének közegészségügyi feltételeit sza-
bályozó, már jó ideje elavult 37/1996-os 
NM-rendelet utódján kellett elvégezni az 
utolsó simításokat. Ez megtörtént, de az 
új rendeletet mindmáig nem hirdették ki. 

Egy másik, ugyancsak több éve napiren-
den lévő kérdés a hosszú ideje változatlan 
mértékű OEP-finanszírozások 20 százalé-
kos emelése, ami – bár a kormány jogosnak 
ítélte – a 2018. évi költségvetésbe sem fért 
bele. A jogosság további alátámasztására 
jelenleg tanulmány készül a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség megbízásából. 

A fürdőszolgáltatások áfakulcsának 
kedvezményes körbe sorolása érdekében 
a szakmai szervezet független szakértői 
tanulmányt készíttetett, amelyet eljut-
tattak a kormányzat különböző szintje-
ihez. A szövetség közgyűlése még 2016 
tavaszán megszavazta, hogy az elért áfa-
csökkentésből származó bevételtöbbletet 

bérfejlesztésre fordítsák. Czeglédi Gyula 
szerint „a turizmusfejlesztési stratégiában 
megfogalmazott célok teljesüléséhez szük-
ség lenne az adó csökkentésére, hiszen az 
attrakciószolgáltatások nagyon alacsony 
jövedelmezőség mellett dolgoznak. A csök-
kentést ugyanakkor az uniós irányelvek is 
lehetővé teszik.”

A szövetség szorosabbra fűzte kapcsola-
tát más szakmai szervezetekkel, így a Ma-
gyar Szállodák és Éttermek Szövetségével 
is, valamint sikerült kiépítenie a kapcso-
latot a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, 
amellyel 2017 őszén – 10 másik szakmai 
szervezet társaságában – együttműködési 
megállapodást is kötött.

A hajdúszoboszlói Hungarospa, amely 
évről évre vendégforgalmi és gazdálkodási 
csúcsokat döntöget, 2017-ben elnyerte az 
Utazó Magazin Év Wellnessfürdője díját 
és a Termalfurdo.hu Év Fürdője díját is. 
A létesítményben több apró fejlesztés is 
történt: a gyógyfürdőben új pihenőrészt és 
betegbehívó rendszert, a strandon játszó-
teret és két új gyerekmedencét alakítottak 
ki, valamint kiépült a kamerarendszer is. 
Czeglédi Gyula reményei szerint a város 
és a fürdő további nagy ívű fejlődés elé 
nézhet annak köszönhetően, hogy Haj-
dúszoboszló 2017-ben kiemelt fejlesztési 
térség lett.  ❖
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CZEGLÉDI GYULA
 a Magyar Fürdőszövetség elnöke, a Hungarospa Zrt. vezérigazgatója  

Született: 1956, Hajdúszoboszló
Család: nős, két gyermeke van
Eredeti szakmája: gazdasági 
mérnök, szakközgazdász
Első munkahelye: a Mol 
hajdúszoboszlói földgáztermelő 
üzeme
Jelenlegi munkahelyén dolgozik: 
1996 óta




