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Beszámoló 

a VDSZ 2017. évi üdültetésének tapasztalatairól 
 

A VDSZ Elnöksége 2017. januári ülésén elfogadta a tárgyévre vonatkozó üdülési árakat. 

Folytatódott az Erzsébet Program néven ismert szociális üdültetés, ezen belül többletfeladatot 

jelentett a turnusváltások módosítása. A korábbi 7 éjszakás turnusok helyett 3, illetve 4 

éjszakás turnusokat állított be az MNÜA, ez a váltások számát megduplázta.  

Ezen túlmenően a nyugdíjba vonult üdülési felelős helyére nem került munkaerő felvételre, a 

feladatkört továbbra is a titkárságvezető és a pénzügyi munkatárs végzi az alelnök 

koordinálásával.  

2017-ben a szállásdíjak egységes, 350 Ft-os növelését döntötte el az Elnökség. A változások 

ellenére zökkenőmentes volt a 2017. évi üdültetés.  

Az Elnökség döntésének megfelelően második alkalommal hirdettünk rászorult tagjaink 

gyermekei számára üdültetést Balatonvilágoson. Sajnálatos, hogy a meghirdetett 2 turnus 

helyett 1 –et sikerült feltölteni, ennek ellenére a tábor sikeres volt. 20 gyermek (8-8 fő 

gumiipar, gyógyszeripar; 4 fő gázipar területéről) töltött egy hetet a VDSZ üdülőjében 

szakképzett pedagógusok felügyeletével. 

2017-ben összesen 1.191 fő üdültetését biztosítottuk saját üdülőinkben, ez a szám 2014-ben 

886 fő volt, a növekedés folyamatos.  

Szerződést kötöttünk a Szállás.hu szolgáltatóval amely lehetőségen keresztül lényeges javulás 

volt érezhető a foglalások tekintetében Balatonszemesen. 

 

1. Az üdülőszövetkezeti üdültetés tapasztalatai (üdülési jog) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 (Ft) 2015 (Ft) 2016 (Ft) 2017 (Ft) 

kiadások 560.870 548.120 592.966 574.255 

bevételek 661.000 612.000 653.000 739.000 

szaldó 100.130 63.880 60.034 164.745 

 

 

üdülő szezon szoba turnusszám 

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

Hajdúszoboszló (Siesta Klub Hotel) elő, utó 1 8 

Sopron (Solar Klub Hotel) elő, fő, utó 1; 1,5 6 

Mátraszentimre (Silver Klub Hotel) elő, fő, utó 1; 1,5 5 
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2. A saját üdülőkben történt üdültetés tapasztalatai 

Az üdülők felkészültek a 2017. 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, a bevezetett mosatási költséget 

át kell értékelni, mivel a piacon a néhány éjszakás szállás előtérbe került, többen a 

többletköltség miatt álltak el a szállás szándékától, ezen kívül a Szállás.hu rendszerben csak 

egyféle árat lehet alkalmazni. Az üdülőkben, ebben az évben 1-1 előszezoni csoport volt, így 

nem okozott nehézséget – elhelyezés szempontjából - a gyermektábor megszervezése. A 

mellékelt táblázatokban mutatjuk be 2017. 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 száma nőtt, a vendégéjszakák száma 

csökkent, az üdülő bevételei alig haladták meg a 2016. évi bevétel felét. Az elmúlt évhez képest 

a VDSZ tagok száma 66%-kal nőtt, a vendégéjszakák száma 7%-kal csökkent. A külsős vendégek 

száma 40%-kal csökkent, a vendégéjszakák száma 44%-ra esett vissza. Az Erzsébet 

Programban átlagosan 11 szoba (1 szint) került értékesítésre. Az 1 fő főállású alkalmazotton 

kívül egyszerűsített foglalkoztatás keretében biztosítottuk a személyzetet (1 fő portás és 4 fő 

üdülői alkalmazott), ami esetenként nehézséget okozott.  

Jó hír, hogy 2018. évre vonatkozóan az MNÜA-val már érvényes szerződésünk van, 169 vendég 

számára, 6,9 MFt értékben. 

 

• Balatonvilágos 

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

és a vendégéjszakák mértéke csökkent, az üdülő bevételei nőttek. Az üdülő üzemeltetését a 

korábbi egyszerűsített foglalkoztatási forma helyett vállalkozási szerződés keretében 

biztosítottuk.  

 

Mindkét üdülő esetében a 2017. évi tapasztalatokat az üdülővezetőkkel, a központban az 

üdültetéssel foglalkozó titkárságvezetővel, pénzügyi munkatárssal összegezzük, a 2018. évi 

üdültetési javaslatokba azokat beépítjük. 

 

Budapest, 2017. szeptember 25. 

 

 
 Kiss Béla 

 alelnök 


