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BESZÁMOLÓ
2020. évi üdültetésről és a 2021. évi tervekről

2020-as  év  -  üdültetés  vonatkozásában  nem  mondható  sikeres  évnek  -  a  COVID-19
járvány miatt! 

Korábbi évekhez hasonlóan, kora tavasszal meghirdettük az üdülési lehetőségeket, a saját
fonyódi és a bérelt tribunji apartman, valamint a HODOSZ és a BRDSZ tulajdonában levő
üdülők igénybevételével  kapcsolatosan. Az MKKSZ honlap üdülési site-on közzé tettük
mindazon  tudnivalókat,  amelyek  segíthették  tagjainkat  a  sikeres  üdülési  hely
kiválasztásában.

Minden, üdüléssel kapcsolatos információ már február végén megjelent a honlapon és a
fonyódi apartmanba a jelentkezéseket rögzítettük, de

márciustól  országunkat  is  elérte  a  vírus,  a  szabad  mozgást  akadályozó  korlátok
bevezetésre kerültek, sokan otthonról dolgoztak stb. megváltozott korábbi életünk.

Május 21-től hirdettük a fonyódi apartmant szeptember 27-ig, de a vírushelyzet miatt csak
július 12-től szeptember 27-ig voltak vendégeink. A tervezet szerint 650 vendégéjszakát
tölthettek volna el a vendégek az apartmanban, ezzel szemben az igény mindössze 222
vendégéjszaka volt. A kapacitáskihasználtság 34,15 % volt. 

11 család 222 vendégéjszakát töltött  el, a befolyt bevétel 385.650 Ft volt,  szemben a
2019-es  évi  23  család,  400  vendégéjszaka  és  693.200  Ft  bevétellel  szemben.  Az
apartman üzemeltetése 214.993 Ft ráfordítással járt.

Terveztük 2020-ra:

 Új redőny és szúnyogháló felrakását, ami megvalósult

 A fonyódi apartman árát a főszezon idejére 10 %-kal, valamint az elő-utószezon és
a hosszú hétvége árát is 10 %-kal megemeljük, amelyet a 2020. 03. 07.-i elnökségi
ülés elfogadott - megvalósult 

 A fonyódi apartmant május 14. (csütörtök)- szeptember 27 (vasárnap) között tartjuk
nyitva, ezen időszakra lehet a Jelentkezési lapokat küldeni. A pandémia miatt csak
július 12-szeptember 27 között voltak beutaltjaink

 Javasoltuk  az  ágyak  cseréjét,  valamint  a  hiányzó  fogyóeszközök  (centrifuga,
műanyag lavór) pótlását,  a Gondnok bevonásával.  Ebből csak a centrifuga és a
műanyag lavór „beruházás” történt meg

 Továbbra  is  maradt  a  térítési  díj  fizetés  az MKKSZ folyószámlájára átutalással,
ahogy  2019-ben  történt,  és  a  befizetésről  kapott  bizonylatot  szkennelve  az
mkkszudules@gmail.com e-mail címre is elküldte a beutalt.

 Maradt a 2 részben történő fizetés lehetősége is. 
1

http://www.mkksz.org.hu/
mailto:mkksz@mkksz.org.hu


Továbbra is cél:

 Ha az MKKSZ anyagi  helyzete lehetővé teszi,  visszaállítjuk a fonyódi  apartman
eredeti állapotát, azaz a nyitott erkélyt, mert klíma nélkül az apartman szellőztetése
jelen állapotban nehézkes. Ha ez megtörténik, 4 fekvőhelyes lesz az apartman! 

 Az ágyak cseréjét továbbra is napirenden tartjuk.
 Az apartman takarítása továbbra is az üdülés alatt és főként befejeztével, a beutalt

kötelessége.

Tribunji nyaralás

A dalmát kisvárosba május 28-október 1. között lehetett volna üdülni 2020-ban. Mindössze
6  jelentkező  volt,  de  nem  került  sor  kiutazásra,  részben  vírustól  való  félelem  miatt
lemondták a turnusokat, másrészt az időközben bekövetkezett határzár miatt.

Társ-szakszervezetek üdülőiben

HODOSZ 2020-ban nem fogadott vendéget az MKKSZ részéről.

BRDSZ tájékoztatása szerint 2020-ban beutalt tagjaink révén 

 Gyopárosfürdőn 2 család 8 fővel

 Hévízen 7 család 20 fővel

 Balatonmárián 5 család és 1 csoport összesen 71 fővel vett részt 1-1 hetes
turnusban.

A BRDSZ üdülőiben az MKKSZ tagok és családtagjaik a kapacitáskihasználtságon 0,7 %-ban
segítettek 2020-ban!

2020-as év összességében nem úgy alakult, mint azt szerettük volna. A pandémia nagy
mértékben befolyásolta mindenki életét. Ezért a korábbi évek üdülési adatait e beszámoló
végén, tájékoztató jelleggel mutatjuk be, bízva abban, hogy majd visszatér a régi életünk
és  szabadabban  tervezhetünk-teljesíthetünk,  mint  tavaly,  vagy  várhatóan  ez  már
bekövetkezhet 2021-ben.

Mit tervezhetünk 2021. évre?

Március  elején  a  harmadik  „vírus  ciklus”  miatt  ismét  nagyszámú  megbetegedések
kezdődtek,  magas  napi  halálozással!  Március  8-val  újabb  bezárások,  egyéb  korlátok
bevezetésére került sor. Az oltások tömeges beindításával talán a helyzet javulni fog és
várhatóan  a  legjobb  esetben  a  fonyódi  apartmant,  május  30-tól  szeptember  26-ig
“üzemeltetni tudjuk, 2020-as árakkal. 
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Ha lesz rá lehetőség és igény is lenne rá, az előszezon időtartamán változtathatunk!

 A 7 éjszakás üdülés időtartama így módosul: a vendégek fogadása vasárnap 12-13
óra között  bonyolódik  (13 óráig  oda kell  érkezni),  míg  távozásuk következő hét
vasárnap 10-ig befejeződik

 Fekvőhelycserét idén nem tervezünk, de a 
 nyugágyakat kicseréljük.
 Minden  évben  a  vendégek  felvetik,  hogy  jobb  lenne,  ha  az  apartman  erkéllyel

rendelkezne, ami a lakrész felújítása során beépítésre került. Egyelőre marad ez az
állapot, anyagi forrás hiánya miatt nem valósulhat meg 2021-ben. 

 Továbbra  is  marad  a  térítési  díj  fizetés  az  MKKSZ folyószámlájára  átutalással,
ahogy előző években is történt, és a befizetésről kapott bizonylatot szkennelve az
mkkszudules@gmail.com e-mail címre is elküldi a beutalt.

 Marad a 2 részben történő fizetés is. (Miután az ÜB eldöntötte, ki "nyerte el" az
adott hetet, erről a jelentkező értesítést kap, melyben közöljük, hogy a térítési díj
50%-át az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül át kell utalni, ellenkező
esetben a beutalás joga elvész, másnak lesz kiajánlva az adott hét. A 2. részletet a
beutalás  megkezdése  előtt  10  nappal  kell  átutalni  az  MKKSZ  számlájára,  a
bizonylatot beszkennelve  az mkkszudules@gmail.com e-mail címre kell eljuttatni,
majd ezt követően készül el a beutaló, amit a megadott e-mail címre küldünk el. A
beutalt  azt  kinyomtatja  és  magával  viszi  az  üdülés  megkezdésekor,  így  a
postaköltséget továbbra is megspóroljuk

Gondnokunk, Debityné Judit marad továbbiakban is.

 A tribunji  üdülési  lehetőséget  javasoljuk 2021.  évre is  igénybe venni  július 01 -
szeptember 30 között (csütörtöki váltással).

 Tagjaink a BRDSZ apartmanok szabad kapacitására a 2020. évi gyakorlat szerint
(a www.brdsz.hu/online szobafoglalás) pályázhatnak.

Budapest, 2021. március 04.

Elfogadta: a 2021. április 17-i Elnökségi ülés
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