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Üdülési szabályzat a  
Teherfuvarozók Európai Szakszervezete 

tulajdonában lévő üdülőkre 
 
 
A TESZ az üdülőit a tagság pihenésére, regenerálódására, valamint 
továbbképzésekre és oktatási célokra tartja fenn.  
Az üdülésnél a tag, vagy munkavállaló és férj, vagy feleség, valamint a gyermekeik 
vehetnek részt a kedvezményes üdülésben.  
 
2009./ 13. számú TESZ elnökségi határozat alapján: 
Az üdülést igénylő munkavállalónk (TESZ tagunk) feltétlenül jelen kell, hogy legyen az 
üdülés során. 
Az üdülésen részt vehet a férőhely függvényében a beutalt unokája (3-tól 14-éves 
korig), gyermeke és a szülei.  
 
2011./ 03. számú TESZ elnökségi határozat:  
1 fő külsős személy is részt vehet az üdülésben (pl.: meny, vej, barátnő stb.), a TESZ 
elnöksége által meghatározott áron.  

 
2012. /07. számú TESZ elnökségi határozat: 

1. Az üdülők épületeinek minden egyes helyiségében, továbbá a Bocskai közben 
lévő üdülő játszótere közelében és a játszótér melletti padon is tilos a 
dohányzás. Dohányozni csak az üdülők udvarain, az erre kijelölt helyen lehet.  
 

2. A távozás napján déli 12 óráig el kell hagyni a szobát, illetve az apartmant és az 
üdülők egész területét is. Valamint, a szobát és az apartmant továbbra is a 
befizetett tartózkodási idő első napján 10 órától lehet elfoglalni. 

 
2013. / 06. számú TESZ Ügyvezető Elnökségi határozat: 
Kérjük, hogy olyan személygépkocsival melyből csöpög, folyik a motorolaj, vagy  
szivárog az üzemanyag, ne álljanak be az udvari térkőre, mert ezzel maradandó 
károsodást okoznak a térkő felületén. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy ennek 
ellenére megtörtént a beállás és a károkozás, abban az esetben az ebből eredő 
károkozás értékét, a TESZ a beutalttal megtérítteti.  

 

2013. /07. számú TESZ Ügyvezető Elnökségi határozat: 
A TESZ I-II üdülőiben csak és kizárólag a dohányzásra kijelölt helyen lehet 
dohányozni, a szabályt megszegő vendég az üdülésből azonnal kizárható.  

 
2014. /09. számú TESZ Ügyvezető Elnökségi határozat: 
A mozgási képesség korlátozottsága miatt a fogyatékkal élő vendégek üdültetése csak 
és kizárólag az elő és utószezonban, a Bocskai köz üdülőben a földszint, 3-as 
szobában lehetséges, ez az akadálymentesített szoba, több vendég esetén esetleg 
még a 2-es szoba is alkalmas erre. 
 

2014. /10. számú TESZ Ügyvezető Elnökségi határozat: 
Az üdültetés végeztével a személyes tárgyak, használati eszközök megőrzését, 
tárolását nem vállalja a TESZ gondnoka. A vendégek az általuk otthagyott tárgyaikat, 
eszközeiket kötelesek elszállítani, ellenkező esetben 3 napon belül megsemmisítésre 
kerülnek. 
 
 

 



1 

 

2016. / 03. számú TESZ  Ügyvezető Elnökségi határozat. 
A módosítások dőlt betűvel, 2-szeres aláhúzással jelölve 

Az üdülők éves nyitvatartása és hasznosítása a következő:  
- Január, február, november és december hónapban zárva van. 
- Május végétől szeptember elejéig kizárólag üdülési célra.  
- Szeptember közepétől október 31-ig, valamint március elejétől május végéig a 

felújítási és karbantartási munkák elvégzése, illetve, oktatási és 
továbbképzések lebonyolítása. A fennmaradó időben üdültetés is lehetséges.  

 

2016. / 08. számú TESZ  Ügyvezető Elnökségi határozat 
 

Az 1 éven aluli gyermekkel való üdülés kizárólag a Szent László utcai üdülő alsó szint, 
1. és 2. számú apartmanjában történhet, az elő  illetve utószezonban, amennyiben  az 
üdülésre jelentkező  személy TESZ tagsági viszonnyal rendelkezik. Az 1 és 3 év közötti 
gyermekkel történő üdülés mindkét üdülő elő illetve utószezonjában lehetséges. 
 

2018./ 06.  számú TESZ Ügyvezető Elnökségi határozat 
Az üdülő a biciklik (elektromos roller, motorkerékpár stb.) fedett tárolását, őrzését nem 
tudja biztosítani, ezért csak olyan járművet, eszközt hozzanak az üdülő területére, amely 
fedetlenül tárolható, illetve a kiépített biciklitartóban elhelyezhető.  A közlekedési utakat 
és a pihenő asztalok megközelítését eltorlaszolni nem lehet. 
A társalgó funkciója, hogy az étkezést, tévénézést közös beszélgetést le lehessen 
bonyolítani, ezért a társalgókba semmilyen olyan eszköz (matrac, csónak, 
horgászfelszerelés  stb.),  amit a vendég lehozott nem tárolható, kizárólag az általa lakott 
szobában vagy az autójában. 
 

A szezonon kívüli (szeptember 1-től június 1-ig) igények elbírálása és a főszezoni 
turnus időpontjainak kijelölése az elnök hatáskörébe tartozik.  
A munkavállalók turnusokba történő beutalása az Üdülési Bizottság feladata. A 
szakszervezeti tagság részére fenntartott (Szent László utcai) üdülő Üdülési 
Bizottsága az elnök, az elnökség egy tagja, TESZ gazdasági felelős és a TESZ 
asszisztenséből áll. A TESZ-től igénybevett üdülő (Bocskai köz) Üdülési Bizottsága a 
Waberer’s International Nyrt. képviselőjéből (igény esetén), a TESZ egy elnökségi 
tagjából és a TESZ asszisztenséből áll.  
 
Beutalás rendje: A tagság és a Wab. Intern. Nyrt. cégcsoport dolgozói „Üdülési 
jelentkezési lap” kitöltésére kötelezettek, melyen az igénylő és a vele üdülésben részt 
vevő személyek neve és kora a rokonsági fok megjelölésével kötelezően kell, hogy 
szerepeljen, valamint hogy mikor és hol üdült. A munkahelyi vezető hozzájárulása 
szükséges az adott időpontban a szabadság kivételéhez. Az üdülésre való 
jelentkezés főszezonra az  előző év főszezon végétől azaz szeptember 1-től a 
következő év március 20-ig tart, amíg a munkáltató az éves szabadságolási tervét 
elkészíti és figyelembe tudja venni az üdülésre jelentkezők igényeit.  
Március 31-én az Üdülési Bizottságok elbírálják a főszezonra beérkezett igényeket. 
Ezután az üres helyekre a jelentkezés sorrendjében lehet bejelentkezni.  
A főszezonon kívüli üdülésre  a TESZ könyvtárosánál kell jelentkezni, igényt 
benyújtani. 
 
A beutalt felelőssége: 
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A beutalt három éven aluli gyermeket az üdülőbe nem vihet, mivel a beutaltak 
nyugalmát, esti pihenését így garantálni nem lehet. 2009./ 13. számú TESZ 
elnökségi határozat alapján: 
A beutaltakon kívül más személy még ideiglenesen sem tartózkodhat az üdülők 
területén. 

A beutalt, felszólítás esetén köteles hitelt érdemlően igazolni a gyermek születési 
idejét a TESZ megbízottja, vagy gondnoka számára. Semmilyen állat nem vihető be 
az üdülő területére, ideiglenes jelleggel sem.  
Az üdülővendég köteles betartani a szobákban található házirendet és köteles 
biztosítani az üdülő területére a 18 év alatti gyermek felügyeletét. 12 év alatti 
gyermek csak szülői felügyelettel veheti igénybe a Bocskai köz 12. sz. alatti üdülő 
gyermek medencéjét. A fentiek be nem tartása esetén az üdülés azonnali hatállyal 
megszüntethető, melyről az elnök vagy helyben a gondnok dönthet. Mivel új beutalás  
a megszakadt turnusban nem lehetséges, a kedvezményes üdülési díj nem jár vissza 
a beutalt vendégnek. 
 
Kedvezményes üdülőhasználati-díj: 
A TESZ az üdülőit a tagok tagdíjából, a tagok cégeinek bérleti díjából és 
adományaiból tartja fenn. Az üdülők semmilyen nyereséget nem termelnek. A 
beutaltak a TESZ elnöksége által meghatározott üdülési díjért - ami a tényleges díj 
10 - 20%-a közötti összeg - vehetik igénybe az üdülőket. Mivel az üdülésből kizárt 
vendég a kedvezményes díjat fizette be, a kedvezmény elvesztése után részére a 
kedvezmény nélküli összeget kellene befizetni, ami magasabb mint a már befizetett 
összeg. Üdülési díj nem jár vissza, de befizetést sem kell eszközölnie. 
Az üdülési szabályok megsértése esetén az üdülővendég egy évre kizárható a 
kedvezményes üdülési lehetőségből. 
Az üdülés megkezdése: az üdülés a beutalón feltüntetett napon 10.00-tól indul. A 
megkezdett üdülés után semmilyen indok alapján nem jár vissza az üdülési díj. 
Bármilyen problémát a gondnoknál kell jelezni, aki ezt helyben megoldja, vagy 
továbbítja a TESZ elnöke felé, aki intézkedik a megoldás iránt. 
Az üdülés időtartama alatt az üdülővendégek értékeiket a szobáikban kell, hogy 
tartsák (a szokásosnál nagyobb értéket nem haladhatja meg az érték) mely szobát 
kizárólagosan használnak. Nagyobb értékű ékszer, nagy összegű készpénz nem 
tartható a szobákban, ezek elhelyezésére a gondnoknál lévő értékszéfben van 
lehetőség. Az üdülés a beutalón feltüntetett napon 12.00-kor ér véget, mely időpontig 
el kell hagyni az üdülők területét. 
 
Szent László u. 146. sz. alatti üdülő 
 
2017. 11. 23. Módosítás: 
A beutalt köteles gondoskodni arról, hogy a vele együtt üdülő gyermek a 
tetőtérbe vezető lépcsőt egyedül ne használja, az ugyanis kialakításánál fogva 
veszélyes. Használata gondos odafigyelést igényel. A beutalt tartozik 
felelősséggel a fenti rendelkezés megszegése következtében bekövetkezett 
esetleges baleset következményeiért, vagy előforduló károkért. 
 
2018. április 19. Módosítás: 

FIGYELEM: Az üdülő épületébe riasztó és füstérzékelő berendezést szereltettünk fel.  
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Kérjük fokozottan figyeljenek a kijelölt dohányzóhely használatára! Amennyiben a füstjelző 
berendezés dohányzás miatt bekapcsol, a riasztás költségeit az fizeti, aki miatt a rendszer 

működésbe lépett. Ezen felül a többi vendég pihenésének megzavarása miatt a beutalt és 
családja az üdülés folytatásából kizárható. 
 
Az üdülő 12 személyes, a felső, 3-as apartman 1 pótággyal rendelkezik igény esetén. 
A beutaltak apartmanjaikat az üdülés ideje alatt kizárólagosan használhatják. Az 
üdülő területén sem éjszaka, sem nappal vendég(ek) nem tartózkodhatnak. Az 
emeleti konyha mindhárom család nagyobb főzés, sütés szükségleteit ki tudja 
elégíteni, ezért ezt mindannyian használhatják. A napi kisebb melegítést, főzést a 
földszinti apartmanok vendégeinek a saját főzőkonyhájukban kell megoldaniuk. 
Minden apartmanban lévő vendég a saját hűtőszekrényét használja, az emeleti 
konyha hűtőszekrénye kizárólagosan a 3-as apartman vendégeié.  
Az emeleti társalgót miden beutalt egész nap igénybe veheti. A főétkezések 
lebonyolítása lehetőség szerint a társalgóban lévő saját asztaloknál történjen. A 3-as 
apartman vendégei a társalgót saját céljaikra (fürdőruha szárítása, csónak és egyéb 
strandkellékek tárolására) nem használhatják. Az apartman vendégei a megjelölt 
saját asztalaikat bármikor használhatják, étel és egyéb maradékok, tányérok tárolása 
azonban ezen sem lehetséges. 
A hátsó kertrészben lévő bográcsoló, grillező hely minden apartman vendég 
rendelkezésére áll este 10.00-ig. A pingpongozás a 2. sz. apartman előtt kialakított 
területen lehetséges az apartman vendégeinek zavarása nélkül, de. 10h-tól 13h-ig, 
illetve 17h-tól 21h-ig. A pingpongasztal máshol nem állítható fel. A használat után a 
vendég köteles összecsukni és lefedni a már nem használt pingpongasztalt. A hátsó 
kertben lévő szaletli alatt található hintaágy közös, azt a felállított helyen lehet 
használni, máshova nem vihető el. Este 20h után minden vendég köteles zárni a kerti 
kaput és a gépkocsibeálló kapuját. Az emeleti bejárati ajtóhoz minden apartman                 
vendégnek van kulcsa. Ezzel a kulccsal kötelesek egész nap zárni a felső közös 
bejárati ajtót. A gondnoki irodába tilos a bemenet, arra csak a gondnoknak van 
jogosultsága, aki köteles azt zárva tartani.  
A fűtés beindítására és leállítására csak a gondnoknak van jogosultsága. A 
hőmérséklet-szabályozó az irodájában van, amit szintén csak ő kezelhet.  
Az elektromos kapcsolószekrényt a vendégek nem nyithatják ki, probléma esetén 
kötelesek értesíteni a gondnokot. 
 
 
Bocskai köz 12. sz. alatti üdülő 
 
2018. április 19. Módosítás: 

FIGYELEM: Az üdülő épületébe riasztó és füstérzékelő berendezést szereltettünk fel.  

Kérjük fokozottan figyeljenek a kijelölt dohányzóhely használatára! Amennyiben a füstjelző 
berendezés dohányzás miatt bekapcsol, a riasztás költségeit az fizeti, aki miatt a rendszer 

működésbe lépett. Ezen felül a többi vendég pihenésének megzavarása miatt a beutalt és 
családja az üdülés folytatásából kizárható. 
 
 
Az üdülő 23 személyes, melyből 4 szoba pótágyazható igény esetén. 



4 

 

A kerti eszközöket (székeket, padokat, asztalokat) minden vendég használhatja.  A 
gyerek játszótér szülői felügyelet mellett használható 12 éves korig. A medence 12 
év alatti gyermekek  részére van, de csakis szülői felügyelet mellett használható.  
A bográcsoló és grillező helyet minden felnőtt beutalt használhatja, 
A kapukat és tolókapukat nappal becsukott állapotban - este 8h-tól reggel 8h-i zárva 
kell tartani. Az épület alsó és középső szintjének bejárati ajtaját este 22h és reggel 
8h között köteles minden vendég zárni. A társalgó dupla ajtaja éjszakára nem 
maradhat nyitva. A társalgóban este 10h után nem lehet tartózkodni, mivel a 
földszinti szobák vendégeinek nyugalmát zavarná. A konyhákban este 22h és reggel 
8h között csak kevés zajjal járó tevékenységet lehet folytatni, hogy a szomszédos 
falú szobák vendégeinek nyugalmát ne zavarják. A szintenkénti konyhák a szinten 
lakó vendégek számára közösek. Minden vendég köteles a konyha használatát 
követően elmosogatni, rendet rakni maga után. A hűtő és fagyasztószekrényekben 
minden szoba számára külön hely van. 
A belső lépcső használata fokozott figyelmet kíván a felső szintek beutaltjaitól, főleg 
a kisebb gyermekek és idősebbekre nézve. Az épületben, valamint az üdülő 
területén csak a beutalt vendégek tartózkodhatnak napszaktól függetlenül, sem 
nappal, sem éjszaka vendég(ek) nem tartózkodhatnak. Készpénz és ékszer a 
gondnoknál lévő széfben helyezhető el, a TESZ ezekért tud felelősséget vállalni. 
Napközben a szobák ajtaját zárva kell tartania minden vendégnek. A parkolás a 
gondnok által meghatározott helyen lehetséges, autóval a ház melletti telek 
kerítésénél. A játszótérhez közel autóval nem lehet parkolni. A locsolás és a 
medence feltöltése kizárólag a gondnok tevékenysége, beutalt vendég nem 
végezheti. 
 
Gondnok: feladata minden beutalt vendég kényelmes, gondtalan üdülésének 
biztosítása. Az üdülővendégek által jelzett problémákat munkakörén belül igyekszik 
megoldani. Amennyiben ez nem lehetséges, jelzi az elnöknek, aki dönt az ügyben. 
Továbbá a helyben szokásos curtaxa beszedése (mely az üdülés megkezdésének 
feltétele) és továbbítása az önkormányzat képviselője felé. 
A gondnok előre jelzi, ha ellenőrizni kívánja a szobák rendeltetésszerinti használatát, 
amennyiben ennek ellenkezőjére utaló jel lenne. Az üdülők eszközeiben, 
bútorzatában a vendégek által okozott károkat a gondnok köteles megtéríttetni. A 
károkozást minden esetben jelzi az elnök felé, aki dönt a kártérítés 
összegszerűségéről. 
 
Elfogadva a TESZ elnöksége által: 2009-03-11. 
 


