
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖNÉLETRAJZ 

  

Személyi adatok  

Teljes név  Kovacsics Imre  
E-mail imre.kovacsics@spaholding.eu 

Állampolgárság Magyar 

Születési dátum Kapuvár, 1971.01.12. 
 

                               
 
 
 

munkakör / foglalkozási 
terület 

Gazdasági terület, turizmus, ezen belül termálfürdők vezetése, 
üzemeltetése. Szálláshely-szolgáltató vezetője. Egészségturisztikai 
szakértő. 

Legmagasabb iskolai 
végzettség 

 
 

Szakmai tapasztalat: 
 

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, testnevelés-földrajz 
szak 

MALAWI Bt. (Győr)  

Időtartam 1997-2009   
Foglalkozás / beosztás Cégalapító, tulajdonos 
Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 
 A masszőrképző intézmény az ország 16 megyéjében oktatott állami 
egészségügyi végzettséget adó gyógy-, fürdő és sportmasszőröket. 
A tevékenység szakmai irányításának innovatív eredményei: 

• Országos oktatási hálózat kiépítése 
• Magyar Masszőr Egyesület létrehozása  
• Megjelentetett egy háromrészes, magas színvonalú masszőrképző 

szakkönyvsorozatot, amely több évtizedes űrt pótolt  
• A jelenlegi OKJ gyógy- és sportmasszőr moduláris rendszerének 

alapszakkönyvei 

 



            
 
 
 
        
 
 
         Magyar Labdarúgó   
         Szövetség 

                          Időtartam 
Foglalkozás / beosztás 
Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2005-2007 
 Szakcsoport vezető 
A Magyar Labdarúgó Szövetség Felnőttképzési Intézet egészségügyi 
rehabilitációs részlegének szakcsoport vezetője. 
Egy komplex alap-, közép- és felsőfokú fizioterapeuta képzés szakmai 
modelljének megvalósítása. 
 

Rába Quelle Kft. (Győr) 
Időtartam 

 
2003. április - 

   Foglalkozás / beosztás Többségi tulajdonos, ügyvezető  

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

  Gyógy-, termál- és élményfürdő teljes körű üzemeltetése. 
Magyarország egyik legversenyképesebb gyógy- és élményfürdőjének 
üzemeltetési szakmai tevékenysége. Innovációs tevékenységek (termálvíz 
energia használatának újszerű alkalmazása), és magas kockázatvállalás 
révén ezen a bázison megszerzett tapasztalatokkal vált hatékony és 
válságkezelési kompetenciákat felmutató fürdővezetővé. A többgenerációs 
vendégközpontú fürdőüzemeltetés versenyképes és eredményes 
üzemeltetésének vállalkozása. 
A RQ Boutique&Unique Hotel megálmodója, tervezésének szakmai 
vezetője. 2018. áprilisától 2021. márciusáig Hotel üzemeltetője. 

 
Agárdi Gyógy- és 
Termálfürdő Zrt. 

 

Időtartam 2007. március - 

Foglalkozás / beosztás Vezérigazgató 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

Gyógy- és termálfürdő (strandfürdő és camping) teljes körű üzemeltetése. 
A magyar fürdőüzemeltetési kockázatvállalás iskolapéldája. Az 
adósságszolgáltatási teherrel küszködő veszteséges önkormányzati fürdő 
üzemeltetési veszteségeinek megszűntetése és fejlesztések egyidejű elérése 
egy év alatt. Ezt követően versenyképes és eredményes gazdálkodású 
fürdő irányítása. 2012-ben kültéri élménymedence fejlesztés átadása. (292 
millió Ft beruházási érték) 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
Cseri strand – és 

Élményfürdő Kft. 
(Tatabánya) 

 
 
 
 
 
 
 

Időtartam 
 

2008. szeptember. - 2009. november 30. 

Foglalkozás / beosztás 
Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 
 
 

Spa Hungary 
Holding Zrt. 

Időtartam 
Foglalkozás / beosztás 
Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 
 

Ügyvezető  
2009. májusban megnyitott fürdő (4,5 milliárd Ft beruházási érték) 
üzemeltetési indítása. Élményfürdő és strandfürdő teljes körű 
üzemeltetése. 
 

 
 
 

2008 októberétől 
 

Tulajdonos, vezérigazgató 
 

A Zrt. által központilag irányított fürdők teljes körű üzemeltetése, azok  
szakmai átvilágítása, szakmai/turisztikai lapok, útikönyvek szerkesztése, írása   
Az SHH Zrt a fürdőüzemeltetés szolgáltatási tevékenységének 
legkomplexebb ismeretével rendelkező vállalata. Fürdőüzemeltetés, 
válságmenedzselő fürdőüzemeltetés és fürdőüzemeltetési szakmai 
átvilágítás és tanácsadás legnagyobb magyarországi tapasztalatával 
rendelkező vállalata. 
 

Gyulai Várfürdő Kft. 
Időtartam 

Foglalkozás/beosztás 
Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 
 
 
 
 
 
 
 

Gyomaendrődi Liget 
Fürdő Kft.  

Időtartam 
Foglalkozás/beosztás 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

 

 
2008. december - 2011. január 31. 
Ügyvezető  
Gyógy- és strandfürdő, gyógyászati komplexum és Castello Szaunapark 
teljes körű üzemeltetése. 
 Castello Szaunapark létrehozása 2009-ben teljes beruházás.: 138 millió Ft 
+   áfa, támogatás:  (100% önerő). 
„Gyulai Várfürdő fejlesztése 2009”, száma: DAOP-2.1.1/G-09-2f-2010-
0001, beruházás.: 2,5 milliárd  Ft+áfa, (támogatás: 50 %). 
 
 
 
 
2009. június 1. - 2010. június 30. 
 Ügyvezető 
 Gyógy-, és strandfürdő és kemping teljes körű üzemeltetésének 
átstrukturálása, versenyképessé tétele. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Makói Gyógyfürdő Kft. 

                            Időtartam 
        Foglalkozás/beosztás 
         Főbb tevékenységek 

és feladatkörök 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
2009. július – 2012. október 
 Ügyvezető  
 "A Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai 
fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése „projekt szakmai 
irányítása. Pályázat teljes költségvetése: 3.631.677.173 Ft (Önerő mértéke: 
2.088.370.173 Ft) Gyógy- és strandfürdő teljes körű üzemeltetése. 
DAOP-2.1.1/A-2F-2009-0006 
 

 
Hévízgyógyfürdő és 

Szent András 
Reumakórház 

Közhasznú Társaság 
Időtartam 

Foglalkozás/beosztás 
           Főbb tevékenységek 

            és feladatkörök 
 

 
 
 
 
2010. június - 2010. november 15. 
Stratégiai és fejlesztési igazgató 
Fürdő és kórház új szakmai koncepciójának kidolgozója. 

 
 
 

Árpád Fürdő 
Székesfehérvár 

Förhécz „I” Kft. 
Időtartam 

Foglalkozás/beosztás 
Főbb tevékenységek és 

feladatkörök  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
2008. - 2010. december 31. 
Ügyvezető 
A székesfehérvári Árpád műemlék fürdő (1905-ben épült szecessziós 
közfürdő) rekonstrukciójának szakmai vezetője. 
„Árpád Fürdő műemléki rekonstrukciója” 2007.-TU-1-07-08-7. Beruházás 
értéke 607 millió Ft (ebből 300millió Ft támogatás) 
Az elkészült wellness- és élményfürdő teljes körű üzemeltetésének 
vezetője. 

Sóstó-Gyógyfürdők 
Zrt. (Nyíregyháza) 

Időtartam 
Foglalkozás/beosztás 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök  

 

 
 
2011. április - 2012. március  
Szakmai tanácsadó 
A fürdő komplex gyógy-és élményturisztikai fejlesztése. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Balmazújvárosi 
Kamilla Fürdő  

                          Időtartam 
          Foglalkozás/beosztás 

     Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012. július 2. - 2014. július 
Szakmai tanácsadó 
A fürdő komplex gyógy-és egészségturisztikai fejlesztése, marketing 
tevékenységének erősítése, projekt szakmai irányítás. 

 

Kaposvári Élmény-, 
és Gyógyfürdő 
Nonprofit Kft. 

                            Időtartam 
Foglalkozás/beosztás 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök  

 
Miskolctapolca 

Strandfürdő 
                            Időtartam 

Foglalkozás/beosztás 
Főbb tevékenységek és 

feladatkörök  
 

Veresegyházi 
Termál- és 

Gyógyfürdő 
                            Időtartam 

Foglalkozás/beosztás 
Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 
 

Rácalmás Város 
Önkormányzata 

Időtartam  
Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 
 

 
 
 
2012. június - 2014. június 
Stratégiai-, és fejlesztési igazgató 
Fürdő szakmai irányításának kidolgozója, új piaci területek felé nyitás. 

 
 
 
 
2013. december - 2015. december 
Projektigazgató 
I. építési ütem 2,7 milliárdos beruházásának teljes levezénylés. 
II. építési ütem (4,5 milliárd Ft-os beruházás) előkészítése. 
 
 
 
 

2014. október 29. - 2015 
Projekt menedzser 
A Veresegyházi Termál- és Gyógyfürdő fejlesztés tervezése során 
ellátandó szaktanácsadás. Várható beruházási érték 3 milliárd Ft. 
 
 
 
2016 - 
Fürdőfejlesztési stratégia kidolgozása, fürdőkoncepció elkészítése. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Velencei – Tó és 
Térsége, Váli – völgy, 

Vértes Térségi 
Fejlesztési Tanács 

Időtartam   
Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 
 

Market Építő Zrt. 
Időtartam   

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

 
 

Diósd Város 
Önkormányzata  

Időtartam  
Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 
 
 

Győr Megyei Jogú 
Város 

Önkormányzata 
Időtartam  

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

 
 

Bábolna Városgazda 
Szolgáltató Kft. 

Időtartam  
Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 
 
 

Miskolc Holding Zrt. 
Időtartam  

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 2016. január 15. - 2016. március 15. 
 Etyeki településközpont fejlesztési bizottságban való részvétel. 
 
 
 
2015. október 1. – 2016. április 25.  
A Dagály úszókomplexum fitnesz és szauna világának kialakításában 
szakértői közreműködés, a Dagály Strand későbbi fejlesztéséhez 
tanulmány készítése. 

 
  
 
2016. május - december 
Diósd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kőbánya 
fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadási tevékenység. 
 
 
 
 
 
2018. április -  
Vízi élménypark megvalósításához és a meglévő fürdőlétesítmény 
felújításához/bővítéséhez szükséges építészeti-műszaki tervezési, 
fürdővezetői és üzemeltetői szaktanácsadói tevékenység ellátása. 
 

 
2020. október – 2021. február 
A Bábolnai Strand- és Termálfürdő üzemeltetése kapcsán szakmai 
tanácsadói tevékenység. 
 
 
 
2020. október - november 
A „Miskolctapolca fürdő és környezetének fejlesztése” című projekt 
eredményeképp létrejövő Ellipsum Strand- és Élményfürdő 
Miskolctapolca komplexum üzemeltetési feltételeinek felülvizsgálata, a 
modell elemzése, az üzemeltetéshez szükséges feltételek tárgyában 
elemzés és szakmai javaslat készítése. 

 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

Miskolc Holding Zrt. 
Időtartam  

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

 
 
 
 
 
 

Bábolna Városgazda 
Szolgáltató Kft. 

Időtartam  
Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 
 

 
 
 

Bábolna Városgazda 
Szolgáltató Kft. 

Időtartam  
Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 
 

 
 

Egyéb szakmai 
tapasztalat, szakmai 

érdemek 
 

 
 
 
 
 
 
 
2020. november - december 
A Miskolctapolcai fürdő II. kivitelezéséhez kötődő műszaki átadás- 
átvételi eljárás folyamatában a fürdő üzemeltetési szempontok 
érvényesítése, a nyitáshoz szükséges eszközlista felülvizsgálata, a nyitáshoz 
szükséges további feltételek meghatározása.  
További fejlesztési, üzemeltetés-optimalizálási javaslatok megfogalmazása. 
 
 
 
 
 
2021. március – április 
A Bábolna Strand- és Termálfürdő 2021-es újranyitására való 
felkészüléséhez és az ebből fakadó későbbi hatékony üzemeltetés 
érdekében szakértői közreműködés elvégzése.  

 
 
 
 
 
 
2021. április -  
A Bábolna Strand- és Termálfürdő üzemeltetése.  
 
 
 
 
 
 
2008. Magyar Tudományos Ismeretterjesztő Társulat: Dr. Lengyel Alfréd    
emlékérem. 
2009. Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezet 
egészségügyi Intézet (Gyula) óraadó oktatója /Egészségügyi szervező 
alapszak (BSc) - Egészségturizmus-szervező szakirány/. 
2009. vízgépkezelő OKJ végzettség. 
2009. Komarno: Egy komplex zöldmezős fürdőberuházás tervezése – a 
modern környezettudatos és vendégközpontú fürdőkomplexum 
megteremtésének kidolgozója. 
2010. Új Széchenyi Terv vitairata készítésében közreműködés. 
2010. Új Széchenyi Terv vitairatához szakmai javaslatok a Nemzeti 
Fürdőszövetség, Magyarok a Piacon Klub és a SPA Hungary Holding Zrt 
részéről. 

 



  
 
 
 
 
Támogatója többek között a sportban a győri asztalitenisznek. A Rába 
Quelle Foton NB1-es női kosárlabda csapat egykori alelnöke, és a győri 
ETO férfi kézilabda egyesületének egykori elnöke. 
2010. Szent István Egyetem (Gödöllő) és a SPA Hungary Holding Zrt 
konzorciális „Fürdővezető szakmérnök” szakirányú továbbképzési szak 
konzorciális szakalapítója. 
2010. március: a Nemzeti Fürdőszövetség alapítója, egykori elnöke. 
2010. március: Magyarok a Piacon Klub alapítója, egykori elnöke. 
2010-ben az Év Vállalkozója címe. 

 2011. június 18. Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Tanácsa: 
címzetes egyetemi docens cím átvétele. 
2012 novemberében termálturisztikai üzleti projekt terv készítése az első 
Magyar - Arab Fórum megrendezésének alkalmából. 
2020. szeptember: A Magyar Fürdőszövetség alelnöke. 
 

 
 
 
Balatonfüred, 2022. 01.18.        Kovacsics Imre 


