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Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Gazdasági bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 28     375,8
/-1 200,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 11. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



    1 Célelőirányzatok
      11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

        1
Nagyatádi gyógy- és 
strandfürdőfejlesztés

200,0 /+200,0 m. kiadás/

1     000,0 /+1 000,0 f. kiadás/

Indokolás 

A kisváros strandfürdője gyönyörű, parkos, ligetes környezetben helyezkedik el. A strand 1989-
ben nyitotta meg kapuit, amely Nagyatád északi részén mintegy 1000 méterre a Gyógyfürdőtől
található.  A  hathektáros  park  ideális  területet  biztosít  a  pihenni,  napozni  és  sportolni
vágyóknak. A strandon számos nemzetközi versenyt  tartanak. Nyaranta itt rendezik meg az
Extreme Man Hosszútávú Triatlon Bajnokságot, a Nyílt Orvosi Triatlon Világbajnokságot és az
Európa Liga búvárúszó versenyt, de a fürdő adott helyet a legutóbbi Ifjúsági Strandkézilabda
Európa Bajnokságnak is. Jól látható tehát, hogy a létesítmény a térség egyik fő szabadidős
valamint  vízisport-turisztikai  célpontjává  fejlődött  az  évek  során.  A város  és  a  környék
elsőrendű érdeke, hogy ez a pozíciója tovább erősödjön, ehhez viszont a további fejlesztések is
elengedhetetlenek.

A lovas, a vadász, a horgász, a wellness turizmus mellett a gyógyturizmus az az ágazat, amely
kitörési pontot jelenthet az itt élő emberek számára. Éppen ezért volna elsődleges fontosságú a
gyógyfürdő  területén  működő  gyógyászati  részleg  humán-  és  eszközállományának
továbbfejlesztése,  hogy  a  reumatológiai  szakrendelés  további  balneológiai  kezelésekkel  és
orvosi  szolgáltatásokkal  gyarapodhasson.  A  nagyatádi  termálvizet  1906  óta  használják
fürdőzésre. Az ivókúrára is alkalmas vizet az ország legjobb gyógyvizei között tartják számon.
A természetvédelem alatt álló parkban található fürdő termálvize kitűnően alkalmas reumatikus
betegségek,  ízületi  panaszok  gyógyítására,  törések  utáni  rehabilitációra,  nőgyógyászati
panaszok és gyomorbántalmak kezelésére. A gyógyfürdőben szakorvosi beutalóval az ország
egész  területéről  fogadnak  betegeket.  A külföldi  és  belföldi  látogatók  a  személyre  szabott
gyógykezeléseket orvosi vizsgálat után vehetik igénybe. Az izoterápiás kezelések fájdalmak
csillapítására,  megszüntetésére,  valamint  izomlazításra  és  gyulladások  csökkentésére
alkalmazhatóak.  A  kezeléseket  mechanoterápiával,  hydro  -  és  balneoterápiával,  valamint
elektroterápiával  végzik.  A fürdő folyamatos  fejlesztése  elengedhetetlen  feltétele  a  kivívott
presztízs megtartásának, a szolgáltatások még magasabb szintre történő emelésének.

A  Miniszterelnöki  Kabinetiroda  költségvetésének  részleges  átcsoportosításával  számos
fejlesztés megvalósulhatna Nagyatád két fürdőjében.
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