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Dunaföldvár Város Önkormányzata 17 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert az „Épületenergetikai fejlesztések” című pályázaton a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében. A beruházás keretében 
Dunaföldvár egyetlen fürdő intézménye került felújításra.  
 

A projekt tárgyát a Dunaföldvári Gyógy- és Termálfürdő – Dunaföldvár Hrsz. 181 – 7020 
Dunaföldvár Hősök tere 26. szám alatti ingatlan komplex energetikai felújítása képezte. Az 
ingatlan Dunaföldvár Város Önkormányzatának tulajdonában van, a fürdő működtetését 
önkormányzati tulajdonú Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Zrt. látja el.  
 
A dunaföldvári Duna-parton 1966-ban olajat keresve kutat fúrtak, melyből 623 méter mélyről 
ásványi anyagokban gazdag, 35 °C-os termálvíz tört fel. A kút mellett strand és termálfürdő 
létesült. 2000-ben megtörtént a termálvíz gyógyvízzé minősítése és 2003-ban pedig a 
gyógyvízre alapuló gyógy szolgáltatások (pl. gyógymasszázs, víz alatti torna, iszappakolás, 
tangentor) kerültek bevezetésre. A 459 m2 hasznos alapterületű ingatlanon a fürdőépületben 
egy fedett gyógymedence, valamint kezelőhelyiségek találhatóak. Vize jó minőségű, 35 °C 
fokos, jelentős mértékben hidrokarbonátos és magas sótartalmú, így mozgásszervi és 
nőgyógyászati panaszok, valamint bőrbetegségek kezelésére is alkalmas. A strand területén 
szezonálisan igénybe vehető a nyitott feszített víztükrű úszómedence, a pancsoló és a 
tanmedence.  
 
Az ingatlan folyamatos tervszerű karbantartásáról az önkormányzat „jó gazda módján” 
gondoskodott, azonban a hőtechnikai szempontból elavult épületszerkezetek, épületgépészeti 
berendezések és hálózatok felújítására nem rendelkezett az önkormányzat jelentősebb 
mértékű anyagi finanszírozási hátérrel.  
 
Az elnyert uniós támogatás felhasználásával az intézményfejlesztés részeként komplex 
energetikai felújítási munkák kerültek elvégzésre:  
- Homlokzati nyílászárószerkezetek cseréje  
- Homlokzat teljes mértékű utólagos hőszigetelése  
- Az épület szociális blokkját lefedő lapostetőszerkezetek és a medence teret lefedő 
tetőszerkezet felújítása, utólagos hőszigetelése  
- Az épület épületgépészeti berendezéseinek és hálózatának részleges felújítása, 
korszerűsítése, a fűtési energia szabályozás lehetőségének megteremtése. 
 
A beruházásnak köszönhetően mérséklődik az üvegházhatású gázkibocsátás, mind a fűtésre 
felhasznált energiamennyiség, mind a karbantartásra fordított költség csökken. 
A kisváros éltében meghatározó gyógy- és termálfürdő épületének működtetése hosszú távon 
fenntarthatóvá válik, csökken a károsanyag kibocsátás. 
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