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Üdülési szabályzat a  
Teherfuvarozók Európai Szakszervezete 
tulajdonában lévő bükkszéki apartmanra 

 
 
 
 
A TESZ az apartmanját a tagság üdültetésére, pihenésére, regenerálódására, 
valamint továbbképzésekre és oktatási célokra tartja fenn.  
Az üdülésnél a tag, vagy munkavállaló és férj, vagy feleség, élettárs, valamint a 
gyermekeik vehetnek részt a kedvezményes üdülésben.  
 
Az üdülést igénylő munkavállalónknak (TESZ tagunk) az üdülés során feltétlenül 
jelen kell lennie. 
Az üdülésen részt vehet a férőhely függvényében a beutalt unokája (3-tól 14-éves 
korig) és a szülei is.  
 
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.  
 
Az apartman 4 személyes, melyet a beutaltak az üdülés ideje alatt kizárólagosan 
használhatnak. Az apartmanház területén csak a beutalt vendégek tartózkodhatnak 
napszaktól függetlenül, sem nappal, sem éjszaka vendég(ek) nem tartózkodhatnak 
ott. Az apartmanban üdültethető vendégek száma minimum 2, maximum 4. 

 
2014. /10. számú TESZ Ügyvezető Elnökségi határozat: 
Az üdültetés végeztével a személyes tárgyak, használati eszközök megőrzését, 2019. 

/ 10. számú TESZ Ügyvezető Elnökségi határozat: 

A TESZ bükkszéki apartmanjának díja 2019. szeptember 11-től egységesen 6.000.-Ft/nap összegre 

változik. 

 

tárolását nem vállalja a TESZ gondnoka. A vendégek az általuk otthagyott tárgyaikat, 
eszközeiket kötelesek elszállítani, ellenkező esetben azok 3 napon belül 
megsemmisítésre kerülnek. 
 
Beutalás rendje:  
A tagság és a Waberer’s - Szemerey Logisztika Kft. dolgozói (2019-ben) „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 az is, hogy korábban a TESZ által üzemeltetett üdülőkben 
mikor és hol üdült. A munkahelyi vezető hozzájárulása szükséges az adott 
időpontban a szabadság kivételéhez. Az üdülésre való jelentkezés folyamatos és a 
szabad helyek függvényében történik, tekintettel az üdülő egész éves 
nyitvatartására.  
 
A beutalt felelőssége: 
A beutalt három éven aluli gyermeket az apartmanba nem vihet, mivel a beutaltak 
nyugalmát, esti pihenését így garantálni nem lehet.  
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A beutalt, felszólítás esetén köteles hitelt érdemlően igazolni a gyermek születési 
idejét a TESZ megbízottja, vagy gondnoka számára. Semmilyen állat nem vihető be 
az apartman területére, ideiglenes jelleggel sem.  
Az üdülővendég köteles betartani az apartmanházban található házirendet és köteles 
biztosítani az üdülő területén a 18 év alatti gyermek felügyeletét. A fentiek be nem 
tartása esetén az üdülés azonnali hatállyal megszüntethető, melyről az elnök vagy 
helyben a TESZ megbízottja, a gondnok dönthet. Mivel új beutalás a megszakadt 
turnusban nem lehetséges, a kedvezményes üdülési díj nem jár vissza a beutalt 
vendégnek ebben az esetben. 
 
Kedvezményes üdülőhasználati-díj: 
A TESZ az üdülőit a tagok tagdíjából, egyéb bevételekből és támogatásokból 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 többlet befizetést sem von maga után. 
Az üdülési szabályok megsértése esetén az üdülővendég egy évre kizárható a 
kedvezményes üdülési lehetőségből. 
 
Az üdülés megkezdése:  
Az üdülés a beutalón feltüntetett napon 14.00-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 a beutalón feltüntetett napon 10.00-kor ér véget, mely időpontig el kell 
hagyni az apartman területét. 
Június 01 és augusztus 31 között az üdültetés 1 hetes (7 éjszakás) turnusokban 
történik. A turnusváltás napja: szerda. 
 
2019./07. számú TESZ Ügyvezető Elnökségi határozat: 
A Bükkszéki apartmanba minden év szeptember 01-től május 31-ig a 7 éjszaka 
helyett, minimum 3 éjszakára is foglalható a szállás.  
 
2019./08. számú TESZ Ügyvezető Elnökségi határozat: 
A TESZ siófoki üdülőiben, illetve a TESZ bükkszéki apartmanjában a nyugdíjas 
tagjaink csak elő- és utószezonban vehetik igénybe az üdülést. 
 
 

2020. / 02. számú TESZ Ügyvezető Elnökségi határozat: 
A TESZ bükkszéki apartmanjában a klíma használatának igényét Kóti Lászlónál kell 
jelezni és az 1.000.-Ft/nap használati díjat utólag, Szalainé Kazuska Máriánál kell 
kifizetni. 
 
 
FIGYELEM:  
Az apartmanban riasztó és füstérzékelő berendezés működik.  
Kérjük fokozottan figyeljenek a kijelölt dohányzóhely (teraszon illetve az üdülő 
bejáratától 5 méter távolságra) használatára! Amennyiben a füstjelző berendezés 
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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. 
 
Gondnok: 
Feladata minden beutalt vendég kényelmes, gondtalan üdülésének biztosítása, 
továbbá a helyben szokásos IFA (idegenforgalmi adó) beszedése (mely az üdülés 
megkezdésének feltétele) és továbbítása az önkormányzat képviselője felé. Az 
üdülővendégek által jelzett problémákat munkakörén belül igyekszik megoldani, 
amennyiben ez nem lehetséges, jelzi az elnöknek, aki dönt a probléma megoldása 
ügyében. 
A gondnok előre jelzi a vendégnek, ha ellenőrizni kívánja az apartman rendeltetés 
szerinti használatát, amennyiben a nem rendeltetésszerű használatra utaló jel lenne. 
Az apartman eszközeiben, bútorzatában a vendégek által okozott károkat a gondnok 
köteles megtéríttetni. A károkozást minden esetben jelzi az elnök felé, aki dönt a 
kártérítés összegéről, ha nem jelzi, a kárösszeg a gondnokot terheli. 
 
 

Lehetőség van az apartmanhoz nagyon közel fekvő Gógy- és Strandfürdőbe szóló 

kedvezményes belépőjegyek vásárlására, amelyet a nálunk pihenő vendégek 

vehetnek majd igénybe. A kedvezményes jegyek árát az üdülési díjjal egy időben kell 

befizetni, majd a voucher-t (belépő jegyet helyettesítő bizonylatot) az üdülőbe 

érkezés után a gondnoktól lehet átvenni. 

 
 
Elfogadva a TESZ elnöksége által: 2019. május 01.  


