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KEDVEZMÉNYES AJÁNLATA
Szakszervezetek részére



Miért a gyógyvíz, miért a gyógyfürdő?

Budapesten könnyen elérhető gyógyfürdőink unikális, komplex szolgáltatásokat kínálnak 
vezetőiknek, tagjaiknak és családtagjaiknak, fókuszba helyezve a mentális és fizikai 
egészségmegőrzést. 

A gyógyvíz hozzájárul a stresszkezeléshez és mozgásszervi panaszok enyhítéséhez, a gyógyításban 
is segít. Fürdőink különleges adottságainak köszönhetően, szolgáltatásaink tökéletes megoldást 
nyújtanak a Covid alatt elveszett élmények pótlására. 

Mit ajánlunk?

Jóléti juttatás  részeként ajánljuk kedvezményes fürdőbelépőinket, bérleteinket, melyet a budapesti 
gyógyfürdőkkel történő együttműködés keretében tud megvásárolni.

Miért előnyös a szakszervezetek számára?

• bérleteinket, fürdőbelépőinket (mely a vásárlástól számított egy évig felhasználhatóak) még  

az áremelés előtti kedvezményes áron biztosítjuk Önöknek

• ösztönző juttatásként alkalmazható a tagok létszámának növeléséhez, megtartásához

• adómentesen adható tagok részére (havi rendszerességgel is), amennyiben a szolgáltatás 

kapcsolódik a szakszervezet alapszabályában megfogalmazott cél szerinti tevékenységekhez 

(Szja tv. 7. § (1) bekezdés d) pont)

• 5000 Ft értkékhatárig tárgyjutalomként adómentes juttatásként adható tagok és nem  

tagok részére évente egy alkalommal (Szja tv. 1. sz. melléklet 8.18. pont)



Széchenyi Gyógyfürdő 
és Uszoda 
XIV. kerület

248 000 Ft

Rudas Gyógyfürdő  
és Uszoda

I. kerület

248 000 Ft

Paskál Gyógy- és 
Strandfürdő

XIV. kerület

128 000 Ft

Palatinus Gyógy- és 
Strandfürdő
Margitsziget

136 000 Ft

Csillaghegyi Árpád 
Forrásfürdő

III. kerület

164 000 Ft

Szt. Lukács  
Gyógyfürdő

II. kerület

156 000 Ft

Pesterzsébeti  
Jódos-Sós Gyógyfürdő

XX. kerület

152 000 Ft

Dandár
Gyógyfürdő

IX. kerület

116 000 Ft

Áraink 2022. június 30-ig érvényesek.

50 alkalmas univerzális bérlet (50 db-os voucher formában is kérhető),  
mely érvényes bármely fent említett fürdőben.

260 000 Ft

50 alkalmas kedvezményes csoportos bérleteinket  
(50 db-os voucher formában is kérhető), amelyek  

a vásárlástól számított egy évig felhasználhatóak és  
az alábbi felújított fürdőinkben vehetnek igénybe:



Private Spa
Széchenyi fürdőnk különlegessége a Private Spa részleg, amely exkluzív szolgáltatásokat és ke-
zeléseket nyújt csodálatos környezetben. Személyre szabott szolgáltatásokkal, masszázsokkal és 
kezelésekkel várjuk kedves vendégeinket. https://www.szechenyifurdo.hu/private-spa

Medical Spa
A Széchenyi Gyógyfürdő medical részlege reumatológus szakorvosaival, több évtizedes tapasztalat-
tal, a hazai és európai előírásoknak megfelelően, folyamatosan továbbképzett terapeuta csapatával,
a tradicionális balneológiai programok széles skáláját kínálja várakozási idő nélkül. 
https://www.budapestgyogyfurdoi.hu/medicalspa-szolgaltatasok

Rendezvényhelyszínek
Fürdőink rendezvényhelyszínként is igénybe vehetők szakszervezeti gyűlések, sajtótájékoztatók, de 
adott esetben medencéink is bérbe vehetőek privát rendezvények megtartására. Bővebb tájékozta-
tást az alábbi linken talál: https://www.budapestgyogyfurdoi.hu/rendezvenyhelyszinek

Egyéb szolgáltatásaink
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