
              
   
 
Az Agárdi Termál Kemping kész az együttműködésre! 
 
Szeptember közepén néhány napot tölthettünk az Agárdi Termál Kempingben, a magyar és 
környező országok kemping klubjainak vezetőivel. A találkozót a kemping vezetése szervezte, az 
MCCC elnökének segítségével azért, hogy kikérjék véleményünket a kemping szolgáltatásainak, 
minőségének színvonalával kapcsolatosan. Több klub vezetője a Dahlie  Rallye-ről érkezett, így 
első kézből értesülhettünk az ott történtekről is. A találkozón minden résztvevő megismerhette 
mind a kemping, mind pedig a mellette lévő gyógy és termálfürdő szolgáltatásait. Kedden 
délután az MCCC elnöke Antal Béla hívta meg a találkozón jelenlévőket egy grillezéssel 
egybekötött beszélgetésre. A V4 országok klubjainak vezetői fontosnak tartják a klubok közötti 
együttműködést, és ezt a később megkötendő megállapodások előkészítésével már el is kezdték. 
Szerdán délután találkoztunk a kemping, valamint az egész létesítmény vezetőivel. Ismertették az 
eddig elvégzett fejlesztéseket, valamint a környéken található nevezetességeket is részletesen 
bemutatták számunkra.  
Ezután következett a résztvevők észrevételeinek meghallgatása. Szinte egybehangzóan jeleztük a 
vezetők felé a következőket: 

• Teremtsék meg a kempingből való közvetlen átjárást a fürdő területére. 
• Oldják meg a recepció folyamatos működését 06- 22 óra között. (ez most nem működött) 
• Mini bolt üzemeltetését a főszezonban. 
• Az éjszakai órákban a folyamatos őrzést biztosítani kell. 
• A szociális és közösségi helyiségek fűthetőségét oldják meg, így egész évben lehetőség 

lenne a kemping használatára. 
• Az árakban ne a Dunántúli kempingek színvonalát kövessék. 
• Szervezzenek önálló rendezvényeket, amin a klubok, és önálló kempingezők is részt 

vehetnek. 
• A recepció feletti kihasználatlan szobákból alakítsanak ki apartmanokat, így szélesedne a 

szálláskínálatuk. 
• Weboldalon néhány frissítést ajánlottunk, mint a GPS koordináták megjelenítését, a 

Facebook lájkolhatóságát, és a fürdőről készült képek frissítését. 
 
Az intézmény vezetői megköszönték a tanácsokat, több észrevételt kivitelezhetőnek találtak, de 
volt olyan is, ami csak a későbbiekben realizálódhat az anyagi lehetőségek miatt. Ezután egy 
kellemes vacsora melletti kötetlen beszélgetésre invitálták a társaságot. Itt még sok apró tanácsot 
hallhattak a tapasztalt kempingesektől. Több klubvezető kért árajánlatot jövő évi találkozó 
megszervezéséhez.  
Nagyon hasznosnak értékeltük azt, hogy már van olyan kempingüzemeltető, aki kíváncsi a 
kempingezők véleményére. Természetesen majd az eredmények ismeretében mondhatjuk el 

„Ide érdemes volt eljönni!”. 
                                                                                                            Szekeres Kálmán 
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