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A módosítások okai
 A 2015-ben kialakított új üdültetési és foglalási 

rendszer, Üdülési Szabályzat finomítása.

 A 2016. évi tapasztalatok összegzése megtörtént, 
annak alapján pontosítások a szabályzatban.

 A gyakorlati tapasztalatok beültetése a szabályzatba.



2017. évi módosítások
1. A szobák elfoglalása és elhagyása időpontjának 

módosítása

 A turnusbeosztástól eltérő időpontban érkezők 13.00 
órától foglalhatják el a szobát,

2. A Szabályzatban is feltüntetjük az üdülővezetők 
telefonszámát.

3. Az idegenforgalmi adó mértéke:

 Balatonszemes: 450 Ft/éj (2016-ban 390 Ft/éj)

 Balatonvilágos: 400 Ft/éj

 Budapest: a szállásdíj 4%-a



2017. évi szállás díjak
 Budapesten a Vendégházban a Balatonszemesi

szállásdíjat alkalmazzuk

 Az ügyvezető elnökség 350Ft/éjszaka  mértékű 
szállásdíj növelést javasol mindkét saját üdülő 
esetében, amely kizárólag a 15%-kal megemelt 
minimálbér és a 25%-kal megemelt szakmai 
bérminimum hatásait kompenzálja. 

 Javasoljuk, hogy 11 turnust állítsunk be, június 10-
augusztus 25-ig. (a 2016. évi korábbi turnuskezdés 
nem hozta a többletfoglalási elvárásokat)



2017. évi étkezési díjak
A szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés-, valamint az 
adójogszabályok változások alapján az alábbi helyzet áll elő:

Az étkezési árak Balatonszemesen 2014 óta változatlanok

1. 18% áfa esetén a képzés és az üdülés vonatkozásában 
egyaránt a 2016. évi bruttó árat alkalmazza

 Ez a felnőtt reggeli esetében bruttó 1.295 Ft-ot jelent,

 Az ebéd ajánlat kikerül, a tapasztalatok alapján minimális az 
igénybevétel

 Az ebéd árat és kínálatot alkalmazná vacsorára, ez felnőtt 
vacsora esetében bruttó 1.230 Ft-ot jelent.



2017. évi étkezési díjak
2. 27% áfa esetén a képzés és az üdülés 

vonatkozásában a 2016. évi nettó árat 5%-kal 
növeli,

 Ez felnőtt reggeli esetében bruttó 1.360,2 Ft-ot jelent

 Az ebéd ajánlat kikerül, a tapasztalatok alapján 
minimális az igénybevétel

 Az ebéd árat és kínálatot alkalmazná vacsorára, ez 
felnőtt vacsora esetében bruttó 1.293,5 Ft-ot jelent.

3. A fentiek a képzéseken alkalmazott árképzésre 
is vonatkoznak. 



Fontos!

A jelenlegi döntés hosszú távra lesz érvényes, mivel az
étkezésre vonatkozó áfa 2018-tól egységesen 5% lesz,
amennyiben a helyben fogyasztás feltételeit meg tudjuk
oldani!



2017. évi üdülési díjak
2016 nettó 2016 bruttó 2017 nettó 2017 bruttó/18% 2017 bruttó/27%+5%

Balatonszemes

reggeli 1 020 1 295 1 097 1 295 1 463 

reggeli gyermek 714 907 767 906 1 023 

vacsora 900 1 143 1 044 1 232 1 392 

vacsora gyermek 630 800 731 862 974 

szállás tag 2 945 3 475 3 242 3 825 

szállás tag gyermek 1 892 2 233 2 356 2 780 

szállás nem tag 4 716 5 565 5 076 5 990 

szállás nem tag gyermek 2 767 3 265 4 061 4 792 

szállás+reggeli tag 4 770 4 339 5 120 5 288 

szállás+reggeli tag gyermek 3 140 3 123 3 686 3 803 

szállás+reggeli nem tag 6 860 6 174 7 285 7 453 

szállás+reggeli nem tag 
gyermek 4 560 

4 828 
5 698 5 815 

különbség

Balatonvilágos

szállás tag 2 822 3 330 3 119 3 680 350 

szállás tag gyermek 2 466 2 910 2 495 2 944 34 

szállás nem tag 3 873 4 570 4 229 4 990 420 

szállás nem tag gyermek 3 034 3 580 3 383 3 992 412 



Javaslatok
1. Javasoljuk, hogy az üdülési térítési díjak a februári 

ülésen kerüljenek véglegesítésre, figyelemmel arra, 
hogy:

 Az áfa 18%-os vagy 27%-os mértékének alkalmazása az 
étkeztetés kapcsán még nem tisztázott, a „helyben 
fogyasztás” kritériumai még nem ismertek (ez 2018-tól 
5%-ra mérséklődik)

 Az Erzsébet Program továbbfolytatása kétséges,



Javaslatok - gyermektábor
2. Javasoljuk, hogy a rászoruló gyermekek 

táboroztatása 2017-ben 2 turnusban kerüljön 
meghirdetésre, a VDSZ Balatonvilágosi üdülőjébe

 Érintett korosztály: 7-13 év közöttiek,

 Turnusok: június 17-23-ig és június 24-30-ig.

 Turnusonként 26-26 gyermek elhelyezése, 6 db 3 ágyas 
és 2 db 4 ágyas szobákban.

 1-1 szinten azonos nemű gyermekek lehetnek,

 Szintenként 1-1 pedagógus részére biztosítunk szobát,



Javaslatok - gyermektábor
 Felmerülő költségek: szállás,étkezés, szállítás, 

pedagógusok bére,+ IFA, kirándulás.

3. A gyermektáboroztatáshoz kapcsolódó feladatok:

 A keretszámok felosztása – Szakágazati Szövetségek

 A kiírás elkészítése, a táboroztatás bejelentése a 
hatóságokhoz, az adatok összegyűjtése, pedagógusok 
alkalmazása, étkeztetés megszervezése, folyamatos 
koordináció – VDSZ

 A táboroztatási költségek felosztása:



Javaslatok - gyermektábor
3. Költségek megoszlása

költség-nemek költségviselő

szállás

étkezés

szállítás

pedagógusok bére,+ IFA

szabadidős programok, kirándulás

szervezés



Köszönöm a figyelmet!


