
Pedagógusok Szakszervezete Heves Megyei Szervezete 
3300 Eger, Klapka u. 5/b. Tel.: 36/418 804 

Megyei elnök: Balogh Éva/telefon: 70/375-6355 
Üdülési felelős: Szolári Lászlóné (Marika) 20/538-76-81 
Üdülő gondnok: Szekér Lászlóné (Ildikó) 70/296 2594 

HÁZIREND 
2017 

1.) Balatonszemesi üdülőnk:ben, ha az igénylő PSZ-tag, főszezonban, 45 OOO,- Ft díjat fizet négyágyas 
szobáinkban egy 6 éjszakás turnusért Négy főnél kevesebb üdülő személy esetén is ki kell fizetnie a 

szaba árát. 

2.) Elő-és utószezonban psz- tagnak 10 OOO,- Ft/fő a turnus ára; 4 fő esetén 37 500,-Ft/szoba; Amennyiben 
nem szakszervezeti tag veszi igénybe az üdülést, 2000,-Ft/fő/turnus üdülő-felújítási költséget köteles 

befizetni átutalással, vagy az Iroda pénztárában (Eger, Klapka u. 5/b.). 

3.). Az üdülőknek idegenforgalmi adót is kell fizetniük a helyszínen, amelynek összege 450,- Ft/fő/nap. 

Jogszabályváltozás miatt a 70 év fölöttieknek is fizetniük kell. A 18 év alattiaknak nem kell fizetniük 

4.). Üdülőnkben az étkezés önellátó jellegű, felszerelt konyhával várjuk az üdülőket. A közös helyiségben televízió és 
internet -hozzáférést biztosítunk. 

5.) Ha valaki az üdülést a kifizetett jegy ellenére nem tudja igénybe venni, kérjük, azonnal értesítse a fejlécen 
megjelölt üdülési felelőst és az üdülőgondnokot, hogy a szaba kiadását megkísérelhessük 

6.) A szobák a turnus első napjának 10.00. órájától foglalhatók el. A szobákat a turnus utolsó napján, 13.00 óráig kell 
elhagyni. A szobák nem pótágyazhatók. Egyéni problémák megoldása a gondnok segítségével lehetséges. 

7.) Kérjük, hogy az üdülőt igénybevevők ügyeljenek az épület és a berendezés épségére, tisztaságára! A személyes 
felelősség miatt bekövetkező károk és költségek a kárt okozót terhelik. 

8.) Minden vendégnek be kell tartania a Házirendet, amit a pihenés megkezdése elején az ingatlan gondnoka ismertet 
illetve olvasható a házirend szabályzatban. Az Üdülő területén csak bejelentett vendégek tartózkodhatnak 
Látogatás - a gondnoknak történő előzetes bejelentkezés után - lehetséges. 

9.) Az Üdülő területén tüzet rakni kizárólag az arra kijelölt helyen, bográcsozás vagy szalonnasütés, grillezés céljából 
lehet. A tüzet a program befejeztével minden esetben el kell oltani! 

10.) Az épületben tilos a dohányzás! 

ll.) Kérjük, ha bármely berendezés hibáját észleli, haladéktalanul jelentse az· Üdülő gondnokánál, hogy a 
hibaelhárítást megkezdhessük. A szándékos rongálás, vagy berendezési tárgyak eltulajdonítása minden esetben 
helyszíni kártérítést vagy feljelentést von maga után. 

12.) A sporteszközöket mindenki a saját felelősségére veheti igénybe. A sporteszközöket a gondnok adja ki. Az elvitt 
eszközöket használat után vissza kell adni. 

Üdülőnk címe: 863 6 Balatonszemes, Kossuth L. u. 4. 

Üdülőgondok: Szekér Lászlóné (Ildikó) 06170-2962 594, 
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Szolári Lászlóné 

üdülési felelős 


