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Beszámoló 

a VDSZ 2016. évi üdültetésének tapasztalatairól 
 

A VDSZ Elnöksége 2016. januári ülésén elfogadta a tárgyévre vonatkozó üdülési árakat, az 

elmúlt év tapasztalatait figyelembe véve módosította az Üdülési Szabályzatot, Házirendeket. 

Mint ismert, 2015-ben újszerű, internetes foglalási rendszer került bevezetésre, valamint 

folytatódott az Erzsébet Program néven ismert MNÜA szociális üdültetés. Ezen túlmenően a 

múlt évben nyugdíjba vonult üdülési felelős helyére nem került munkaerő felvételre, a 

feladatkört a titkárságvezető és a pénzügyi munkatárs végzi az alelnök koordinálásával, ez a 

két munkatárs részére számottevő többletmunkát jelent. 2016-ban a VDSZ tagok 

szállásdíjának 2%-os, míg a nem tagok szállásdíjának 5%-os növelését döntötte el az Elnökség. 

A változások ellenére zökkenőmentes volt a 2016. évi üdültetés. Az Elnökség döntésének 

megfelelően első alkalommal hirdettünk rászorult tagjaink gyermekei számára üdültetést 

Balatonvilágoson, amely a rendelkezésre álló rövid szervezési időtől eltekintve sikeres volt. Az 

első alkalommal 22 gyerek töltött egy hetet a VDSZ üdülőjében szakképzett pedagógusok 

felügyeletével, erről korábban beszámoltunk. 

Év elején felmerült a turnusok kezdési és befejezési időpontjainak átalakítása, amellyel 

kapcsolatban az üdülésben résztvevők körében közvélemény kutatást végeztünk. 2016-ban 

összesen 1.140 fő üdültetését biztosítottuk. 

 

1. Az üdülőszövetkezeti üdültetés tapasztalatai (üdülési jog) 

 

üdülő szezon szoba turnusszám 

Harkány (Siesta Klub Hotel) elő, utó 1; 1,5 3; 2 

Hajdúszoboszló (Siesta Klub Hotel) elő, utó 1 4; 5 

Sopron (Solar Klub Hotel) elő, fő, utó 1; 1,5 2; 1; 5 

Mátraszentimre (Silver Klub Hotel) elő, utó 1; 1,5 1; 1 

 

A turnusok közül 1 hajdúszoboszlói nem került értékesítésre. 

 

 2014 (Ft) 2015 (Ft) 2016 (Ft) 

kiadások 560.870 548.120 592.966 

bevételek 661.000 612.000 653.000 

szaldó 100.130 63.880 60.034 
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2. A saját üdülőkben történt üdültetés tapasztalatai 

Az üdülők felkészültek a 2016. évi szezonra, személyzet és műszaki feltételeket tekintve 

egyaránt. A tagszervezetek a számukra biztosított időn belül csak turnust foglalhattak, míg a 

szabadpiacon történő foglaláskor már nincs turnus megkötés, ez például 3 éjszakás foglalás 

esetén a járulékos költségeinket növeli, amelyet mosatási költség bevezetésével 

kompenzáltunk. Azt is sikerült megértetni, hogy a foglaláskor a vendég nem szobaszámot, 

hanem szobatípust foglal, és az üdülővezető osztja be a vendéget a konkrét szobába. Az 

üdülőkben, ebben az évben 1-1 előszezoni csoport volt, így nem okozott nehézséget – 

elhelyezés szempontjából a gyermektábor megszervezése. A mellékelt táblázatokban 

mutatjuk be 2016. január 1-től, szeptember 30.-ig a bevételek, kiadások, vendégéjszakák 

alakulását. 

Az év hátralévő részében a táblázatban szereplő költségeken túlmenően a bér és fenntartási 

költségek jelentkeznek. 

 

 Balatonszemes 

A mellékelt táblázatokból jól látszik, hogy a vendégek-, és a vendégéjszakák száma, az üdülő 

bevételei nőttek. Az Erzsébet Programban átlagosan 11 szoba (1 szint) került értékesítésre. A 

2 fő főállású alkalmazotton kívül (közülük 1 fő munkaviszonya megszűnt) egyszerűsített 

foglalkoztatás keretében biztosítottuk a személyzetet (1 fő portás és 4 fő üdülői alkalmazott), 

ami esetenként nehézséget okozott.  

 

 Balatonvilágos 

A mellékelt táblázatból jól látszik, hogy a vendégek döntően VDSZ tagok voltak, a vendégek- 

és a vendégéjszakák mértéke, az üdülő bevételei nőttek. A személyzetet (2fő) egyszerűsített 

foglalkoztatás keretében biztosítottuk. Az Elnökség döntésének megfelelően első alkalommal 

hirdettünk rászorult tagjaink gyermekei számára üdültetést Balatonvilágoson, amely a 

rendelkezésre álló rövid szervezési időtől eltekintve sikeres volt. Az első alkalommal 22 gyerek 

töltött egy hetet a VDSZ üdülőjében szakképzett pedagógusok felügyeletével, erről korábban 

beszámoltunk. 

 

Mindkét üdülő esetében a 2016. évi tapasztalatokat az üdülővezetőkkel, a központban az 

üdültetéssel foglalkozó titkárságvezetővel, pénzügyi munkatárssal összegezzük, a 2017. évi 

üdültetési javaslatok azokat beépítjük. 

 

 

Budapest, 2016. október 20. 

 

 

 
 Kiss Béla 

 alelnök 


