
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

  

A támogatott projekt a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében valósult meg. 

  
A kedvezményezett neve: Toldi Panzió Hévíz Kft. 

A projekt címe: A Toldi Panzió Hévíz fenntartható fejlesztése és bővítése 

A pályázat azonosító száma: TFC-1-1-1-2017-2018-00184 

Szerződött támogatás összege: 42 000 000 Ft 

Támogatás mértéke: 70 % 

 

A beruházás megvalósításának ideje: 2019.02.04. - 2021.09.30. 

 

Beruházás rövid bemutatása: 

A projekt célja a hévízi Toldi Panzió általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, 

kapacitásának bővítése, kapacitás kihasználtságának javítása, a szálláshely működtetéséből származó 

árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése.  

A szolgáltatási színvonal emelése során teret adtunk a tematikus (családbarát, céges rendezvényeknek, 

csapatépítő tréningeknek helyet biztosító) szolgáltatások kialakításának.  

Konferenciatermet alakítottunk ki, és bővítettük a férőhelyszámot is, mindenhol biztosítva a célcsoportok 

igényeit kielégítő színvonalat. 

A panzió üzemeltetési hatékonyságának, kapacitáskihasználtságának javítását szolgálják az energetikai 

beruházások, melyek során korszerű, energiatakarékos és innovatív technológiák kerültek alkalmazásra. 

 

A Toldi Panzió korszerűsítését két lépcsőben valósítottuk meg, a szálláshelyek korszerűsítése mellett a 

hangsúlyt a szolgáltatások minél szélesebb körű fejlesztésére helyeztük. Fontos elemei a projektnek a 

kapacitás-fejlesztéshez és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épületrészek (apartmanok, szaunaház, 

úszómedence) építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. Az egyes kínálati 

elemek egymást kiegészítik, és azok sokoldalú kínálati rendszert képezve a különféle fogyasztói 

preferenciákkal rendelkező csoportok széles körének keresletét képesek kielégíteni. 

A Kft. jelen projekt keretében egész évben üzemelő szolgáltatásokat fejleszt-, illetve hoz létre, ezáltal 

hozzájárulva a szezonális ingadozás csökkentéséhez. A projekt önmagában nem oldja meg a helyi fejlesztési 

szükségleteket, ugyanakkor további fejlesztésekkel együtt már elérheti a kívánt hatást. 

 

A projektünk során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a szolgáltatásfejlesztés, modernizáció és bővítés 

révén létrejövő, megújuló és kibővülő panziónk képes legyen oldani a szezonalitásból fakadó 

egyenetlenségeket, képes legyen folyamatos foglalkoztatás biztosítására ezáltal helyi adók, közterhek és 

egyéb állami előírások teljesítésére, és nem utolsó sorban illeszkedjen a turisztikai fejlesztési 

irányvonalakhoz. 

 

További információ kérhető: 

Toldi László Tibor 
+36 70 701 1414 

toldipanzioheviz@gmail.com  

           

mailto:toldipanzioheviz@gmail.com

