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közkívánatra folytatódnak  az ECO Komfort lakrészek kialakítása. Sopronban a 3. épület 
földszintjén, Harkányban egyszobás  és másfélszobás apartmanok leköthetőek!

A nagy érdeklődésre való tekintettel folytatódik a közkedveltté vált ECO 
Komfort apartmanok létesítése. Harkányban még korlátozott szám-
ban leköthetőek a megújult zárt folyosóról nyíló egyszobás lakrészek, 
melyek minden elemükben egy kényelmes, a négy csillagos szállodák 
stílusát idézik.
A megújult belső tér és a kiegészítők egy új stílust teremtenek meg a 
mai kor visszafogott, letisztult szállodai stílusának jegyében. Az elmúlt 
időszakban sok tagunk már megtapasztalta a Komfort apartmanok szol-
gáltatását az opcionális légkondicionáló és a teljesen felújított belső kör-
nyezet élményét. A jövőben is magas minőségű bútorokkal, kókuszbe-
tétes ágymatracokkal, rugós ágyrácsokkal szerelt bútorok várják a kom-
fortos ellátást kereső vendégeinket. 
Új másfélszobás komfort lakrész Harkányban. A jelentkezők igénye alap-
ján a már elkészült egyszobás lakrészekben meglévő néhány foglalható 
heteken felül, másfélszobás lakrész kialakítása is megkezdődik a közel-
jövőben. Az új lakrészekre egyszeri felminősítési díj megfizetésével lehet 
jelentkezni. Az egyszobás lakrészek 49.000.- Ft. A másfélszobás lakrész 
59.000.- díj megfizetése mellett cserélhető el a jelenlegi üdülési joggal.  
SOPRON KOMFORT + AZ IGAZI TÉR SZERELMESEINEK
A soproni Solar Club Hotelben is folytatódik az Eco Komfort szobák kiala-
kítása. Itt a 3-as épület sajátságai kihasználva a földszinti részen ala-
kítunk ki a jövőben olyan kertkapcsolatos lakrészeket, melyek nappali 
szoba részét megnöveljük. Ezzel az amúgy is kényelmes belső tér, iga-
zán komfortossá válik, hiszen közel 6 m2-el bővülnek a lakások hasz-
nos területei. A térnövelés az egyszobás és másfélszobás lakrészeket is 
érinti, így itt extra komfort élettér fog a vendégeink rendelkezésére állni. 
A lakrész kertkapcsolatának élményét új terasz burkolat és kerti búto-
rok teszik majd teljessé. természetesen a szomszédok tekintetétől szo-
lid határoló falak teszik majd otthonossá a tavasztól, késő őszig kínál-
kozó kint létet.
A megnövelt életterű apartmanokba egyszeri hozzájárulási díj ellenébe 
lehet jelentkezni. Az érdeklődők sorrendjében lehet turnus választással 
élni, így érdemes mielőbb meggondolni a változtatást.
A Komfort + egyszobás lakrészekbe fizetendő egyszeri díj 59.000.- Ft, a 
másfél szobás lakrészekbe fizetendő egyszeri díj 69.000.- Ft.  Jelentke-
zés és további információ a koordinációs iroda központi elérhetőségein.

Komfort és kényelem



 

Szabó László
elnök

Köszöntő
Tisztelt Tagtársaink, Tisztelt Olvasóink!

Rendhagyó módon, Nemes Nagy Ágnes, Nyári rajz c. versével 
kívánok Önöknek Boldog nyáridőt.

Hogy mit láttam? Elmondhatom.
De legjobb, ha lerajzolom.
megláthatod te is velem,
csak nézd a jobb kezem.

Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, felénk futó,
ez itt az akác, ez itt a levél,
ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, logó fülű,
hasát veri a nyári fű,
ez itt a virág, ezer, ezer,
ez a sötét gyalogszeder,
ez itt a szél, a repülés,
az álmodás, az ébredés,
ez itt gyümölcs, az itt a madár,
ez itt az ég, ez itt a nyár.

majd télen ezt előveszem,
ha hull a hó nézegetem.
Nézegetem ha hull a hó, 
ez volt a ház, ez volt a tó.

Tisztelettel:

Pályázati felhívás!
2018-ban ismét meghirdetjük az „SCH élményeim” rajz, fotó és 
élménybeszámoló pályázatunkat.
Rajzolja le, írja le, vagy fotózza le emlékezetes üdülési pillanatait és 
a beküldök közt egy értékes 2 éjszakás üdülést sorsolunk ki 2019. 
év elején.
Pályázat beküldése: 2018. december 31.ig, az SCH Szállodalánc és 
Üdülőszövetkezet címére, 1121 Budapest, Törökbálinti út 51-53.
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 Ez a beszámoló elsősorban azoknak szól, akik 
nem voltak jelen az idei évi Közgyűlésen és így 
az ott hozott döntésekről csak most értesül-

nek magazinunk hasábjain keresztül. Ezévi Közgyűlési 
beszámolónkat a megszokottól eltérő módon példák 
nélkül csak a tényekre szorítkozva állítottuk össze.
Tettük ezt azért, mert az idei évi legfelsőbb döntés-
hozatali fórum munkája, tevékenysége eltért az eddi-
giektől. De miben is tért el? Az eddigi összejövetelek-
re az elmúlt években a higgadt, józan együttgondol-
kodás volt jellemző. Ez a felelősség teljes szemlélet 
pedig elengedhetetlen a jó döntések meghozatalá-
hoz, mint eddig mindig is bebizonyosodott.
De az idei évben valami megváltozott. Azért érde-
mes itt és most erre kitérni, mert a változás irá-
nya rossz felé mutat tartalmában és stílusában is. A 
2018. évi Közgyűlésre, minden várakozást alulmúlva, 
alig több mint 150 személy jelent meg annak elle-
nére, hogy jelentős, a jövőt meghatározó kérdések-
ben kellett dönteni. A csendes többség, aki megelé-
gedve üdül és használja szállodáinkat, ez alkalommal 
távol maradt. Ezzel távol maradt a döntésektől, távol 
maradt a jövő helyes irányának a meghatározásá-
tól. Akik viszont eljöttek, közülük jelentős számban 
érzelmileg túlfűtve, egyéni benyomások alapján és 
szakmai érvek figyelembe vétele nélkül vettek részt 
a döntéshozatalban. A jelenlévőket szinte csak egy 
kérdés érdekelte, ez pedig a mátraszentimrei szállo-
da jövőbeli sorsa. Ez önmagában persze érthető és 
becsülendő szemlélet, csupán a döntéshez való köze-
lítés szakmaisága, vagy az egyéni vélemények és a 
gazdasági realitás közelítése nem mindegy. 

EGYÉNI ÉRDEK VS. KÖZÖSSÉGI ÉRDEK
A Szövetkezet működése, működtetése során ez a kér-
dés számos alkalommal felszínre kerül. Akár csak egy 
egyszerű üdülési csere esetében, vagy más olyan alka-
lommal, mikor egyes tagjaink az egyéni érdekeiket 
megpróbálják a közösség érdeke elé helyezni. Gyakor-
ta erre nem is lehet haragudni, még akkor sem, ha az 
ember tudja, látja, milyen hibás vélelmek vezetnek el 
egyes vélemények, majd kritikák kialakulásához. 

Az egyéni vélemények és önös érdekek közgyűlé-
sének is nevezhetnénk az elmúlt fórumot, tekint-
ve a meghozott határozatok zömét. Hogy miért is 
mondjuk ezt a vezetőség részéről? Mert a Szövetke-
zet tagjai az elmúlt időszakban számos fórumon és 
alkalommal kaptak szakmai tájékoztatást arról a tár-
sadalmi és gazdasági folyamatokon alapuló változá-
sokról, melyek a jövőben közvetlen módon, ténysze-
rűen fogják érinteni működésünket. S itt nem csak 
jövőidőben beszélünk, hanem ezek a változások 
máris érintenek minket. Elég itt visszagondolni azok-
ra a működéssel összefüggésben közreadott tények-
re, melyeket a szállodákban tartott közös tájékozta-
tók alkalmával, vagy a nyílt napon, vagy más fóru-
mokon is közzé tettünk. Meglátásunk szerint a jövő 
egyik legnagyobb kihívása a működésünk fenntartá-
sa terén, a munkaerő ellátás biztosítása, valamint a 
csökkenő tagsági létszám folyamatának gazdasági, 
pénzügyi kezelése.
A tények önmagukért beszélnek. A jövő szempont-
jából meghatározó gazdasági, társadalmi hatásokat 
röviden összefoglaljuk itt is, a Közgyűlésen elhang-
zott elnöki prezentáció alapján.

E szerint a várható társadalmi, gazdasági hatások:

Növekvő létszámú időskorú lakosság (3-3,5 millió fő)
Növekvő munkaerőhiány
Dráguló működési költségek
Növekvő felújítási, beruházási szükségszerűség
Csökkenő fizetőképes kereslet
Jól tőkésített új beruházások, piaci szereplők (Hun-
guest)
Növekvő kivándorlás (700-900 ezer fő jelenleg)
Sérülékeny működés

A Közgyűlésen az igazgatóság beszámolójának 
kiegészítéseként példaként elhangzott egy ismert, de 
mégis megdöbbentő adat, mely a munkaerő piac, a 
munkaerő ellátottság és egyben fizetőképes keres-
let hiányának, problémájának egyik alapját jelenti és 
fogja jelenteni a jövőben is. Ez pedig a Magyaror-

Közgyűlési Krónika
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szágról kivándorolt emberek és a II. világháborúban 
elvesztett magyarok számának összehasonlítása. 
Az adatok a következőket mutatják: Jelenlegi becslés 
szerint, mintegy 7-900 ezer ember hagyta el hazán-
kat a jobb megélhetés és munka lehetőségek miatt. 
Ezek az emberek párokban, vagy családosan hagyták 
el az országot. A második világháborúban a Magyar 
Elektronikus Könyvtár hivatalos feljegyzése alapján, 
az ember veszteségünk, 160 000 katona, 400 000 
zsidó, 110 000 civil, összesen 670 000 fő volt. Vagyis 
jelenleg annyi ember, pár, család hiányzik az ország-
ból, amennyit a világháborúban elveszettünk!

Azt gondoljuk, ez érződik a társadalom minden terü-
letén, főleg azért, mert jelenleg a fiatal, munkaképes 
emberek vesztesége az, ami meghatározza környe-
zetünk fizetőképességét, és a gazdaság újra terme-
lő képességét. Önmagában ez a tény egyedül is elég 
ahhoz, hogy egy vállalkozás átgondolja a jövőjét.
Erre való tekintettel tette meg az Igazgatóság a köz-
gyűlés elé szakmai javaslatait, mellyel kapcsolatban a 
hozzászólásokban majd a határozatok egy részében 
viszont zömmel egyéni érdekek motiválta érzelmi 
döntések születtek.
 Különösen szembe tűnő volt ez a mátraszentim-
rei szálloda tervezett eladásával kapcsolatban is. A 
témához hozzászólók többsége egyéni élménye-
ik, korábbi üdülési tapasztalataik alapján fogalmaz-
ták meg véleményüket, gyakorlatilag figyelmen kívül 
hagyva a gazdasági tényeket, a várható piaci folya-
matokat. Szinte minden hozzászóló, aki a Mátra meg-
tartása mellette emelt szólt, el is mondta, hogy érzel-
mi alapon fogalmazza meg véleményét, nem gazda-
sági tények alapján. Számos hozzászóló felvetette, 
hogy akár jelentős többlet anyagi tehervállalás mel-
lett is, de szorgalmazza a Mátra megtartását, még 
ha csak néhány év időtartamra is. A jelenlévők sorá-
ban, ez alkalommal többségben volt az a kisebbség, 
aki létszámában a mátraszentimrei üdülőhöz tartozik. 
A megjelentek közül számos mátrai joggal rendelke-
ző személy adta le végül szavazatát, érzelmi alapon 
döntve, az egyébként gazdasági tényeken nyugvó 
javaslatra. A más üdülőkben joggal rendelkező sze-
mélyek közül vélhetően sokan azért nem éltek sza-
vazati jogukkal és nem jelentek meg a Közgyűlésen, 
mert a józan megfontolások alapján azt gondolták, 
hogy a közösség döntése a tények alapján bölcs és 
körültekintő lesz. 
A határozatokban megjelenő döntések akár tanul-
mányként is beillenek egy későbbi esetleges szocio-
lógiai elemzéshez, hiszen plasztikusan érződik a meg-
hozott határozatok mátraszentimrei szállodát érin-
tő kérdésében, az egyéni érdekek és érzelmi reak-
ciók túlsúlya. Több hozzászóló elmondta, hogy üdü-
lési jogát igaz már csak néhány évig tervezi, vagy 
tudja használni, de addig szeretné a szállodát igény-
be venni még annak ellenére is, hogy döntése csak 
érzelmi alapon nyugszik.
Más hozzászóló, úgy fogalmazott, hogy „ne adjuk el 
a családi ezüstöt”. Nos, a sajátos és nem szakmai ala-
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pon megfogalmazott vélemények arra ösztönöznek 
minket, hogy tegyük mérlegre azon kisebbség érde-
két, akik a Szövetkezet csupán 1,03 %-át adják azzal, 
hogy megadjuk a lehetőséget arra, hogy a mátra-
szentimrei tagi használat ingyenesen bővülhessen. 
Igaz ennek minden bizonnyal a jövőben külön ára 
lesz, hiszen a legkisebb házunk fenntartása, karban-
tartása mindig kiemelt költséget jelent majd. Illúzió 
azt gondolni, hogy a Közgyűlési döntés alapján, egy 
23 szobás házat, a tagi befizetésekből, ami 2.677 Ft/
fő/éj fejlesztéssel megemelve lehet üzemeltetni.

KORÁBBI FEJLESZTÉSEINK 
A közgyűlésen elhangzott hozzászólások némelyike 
teljesen figyelmen kívül hagyta az elmúlt év eredmé-
nyeit és tényeit. Ha nem komoly, és a jövőt megha-
tározó kérdésekről kellene döntenie egy ilyen fórum-
nak, még egy elnéző mosolyt is kicsalna némely véle-
mény, ugyanakkor a tények csalhatatlanok. A tavalyi 
zárszámadó Közgyűlésen átfogó beszámolót adott az 
Igazgatóság az elmúlt időszak tevékenységéről és fej-
lesztéseiről. Emlékeztetőül azoknak, akik az idén úgy 
hitték, hogy a mátrai szálloda sokkal kevesebb fej-
lesztést kapott az elmúlt években, mint más szálloda, 
álljon itt a tavalyi közgyűlésen bemutatott prezentá-
ció, ide vonatkozó adatsora. Azoknak, akiket meg-
csalt az emlékezetük, vagy nem vették figyelembe 
az elmúlt fejlesztések adatait, álljon itt az elmúlt 8 év 
fejlesztési adata. A számok igazoltan adják vissza az 
Igazgatóság azon korábbi törekvését, mely az akko-
ri gazdasági környezetben a Silver Hotel megtartá-
sát preferálták.
E szerint 2009-2016. közt a Beruházások szállodán-
ként a következő képen alakultak:

Az adatokból jól látható, hogy a 24 szobás Mátra-
szentimre arányát tekintve is lényegesen több fej-
lesztésben részesült, mint mondjuk a 84 szobás Har-
kányi szálloda.
A számadatokból rögzíthető, hogy Mátraszentimre 
lakrészenként 2.268 083.- Ft, Harkány 1 187 321.- 
Ft, míg Sopron 1 539 576.- Ft, valamint a buda-
pesti Sas Club Hotel 1 495 800.- Ft összegű fejlesz-
tést kapott. Vagyis a közgyűlésen elhangzott állítás, 
miszerint a legelhanyagoltabb szálloda volt az elmúlt 
években a mátrai, valótlan, amit a tények igazolnak. 
De izgatottan, nagy hangon elmondva néhány valót-

lan dolgot, még nem jelenti azt, hogy igaza van az 
annak a személynek, aki egyéni érdekét rá kíván-
ja erőltetni a többségre. A sors mégis ez alkalom-
mal azon a napon az ilyen valótlan és elferdített véle-
ményen alapuló „bekiabáló” véleményt néhány sza-
vazattal előnyben részesítette. Ennek a vezetőség 
álláspontja és meggyőződése szerint a későbbiekben 
jelentős anyagi következménye lehet.
Ugyanakkor a közösség azon szándékát, mely azt 
fogalmazta meg, hogy mégis, ha kell magasabb 
közös tehervállalás mellett is üzemeltessük a házat, 
az Igazgatóság felkarolja. A Közgyűlési határozat-
ra való tekintettel elvégezzük a szükséges felmé-
réseket a felújítások, beruházások költségtervére. 
Ennek alapján a jövő évi Közgyűlésen lesz lehető-
ség arra, hogy a mátrai tagok és a más üdülőhöz 
tartozó tagtársak közösen értékeljék a szükséges 
fejlesztési hozzájárulások fedezetének biztosítá-
si lépéseit.

DÍJJAZZUK A HŰSÉGET 
Természetesen a Közgyűlési döntéseket tisztelet-
ben tartja az Igazgatóság is, és ennek alapján szer-
vezi a szállodák jövőbeli működését. Ugyanakkor 
nem mehetünk el a mellett szótlanul, hogy az érzel-
mi reakciók mellett, továbbra is szakmai meggyőző-
désünk, hogy a Mátraszentimrei szállodát a jelenle-
gi tagi üdülési költségtérítés mellett gazdaságosan, 
veszteség keletkezése nélkül nem lehet eredménye-
sen működtetni. 
A szálloda alacsony szobaszáma és a jelenlegi tagi 
igénybevételek száma, gazdasági alapon nem indo-
kolja a működtetés fenntartását.
Ugyanakkor a Közgyűlésen hallottak, az egyéni és 
közösségi érdekek szemben állása ellenére is nagy 
lelkesedéssel töltötte el az Igazgatóság minden tag-
ját, hiszen az érzelmi alapon történő összefogás 
a szövetkezeti alapelvekben is megtalálható egyik 
motivációt juttatja felszínre. Ez a motiváció pedig 
az összefogás a közösen való megteremtés, vagy 
megóvás és fenntartásra való törekvés folyamata, 
anyagi és egyéb közös tehervállalással. Ez a jövő-
beli nagyobb tagi anyagi szerepvállalás lehetősége, 
annak megvizsgálása és bevezetése akár új dimenzi-
ókat nyithat a mátraszentimrei üdülő jövőjét illetően.
A Közgyűlésen elhangzottakkal ellentétben az Igaz-
gatóság nem a Silver Club Hotel „kiürítésében” 
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vagy „leültetésében” érdekelt, hanem a hatékony és 
eredményes működés megtartásában, megterem-
tésében. Ehhez persze nem csak szavakban kell tag-
ságunknak összefogni. El kell dönteni, hogy hajlan-
dó-e a tagság egésze többletforrást biztosítani majd 
a jövőben a szálloda üzemeltetéséhez és fejlesztésé-
hez, vagy a két nagyobb szálloda fejlesztését tartja 
reálisan fenntarthatónak.
A Közgyűlés jelenlegi döntésének okán és eredmé-
nyeként az Igazgatóság egy új kezdeményezéssel 
élére áll annak, hogy az érzelmi döntések mellett, 
gazdasági alapja is legyen a Mátraszentimre jövőbeli 
üzemeltetés realitásának.
Ennek első lépéseként meghirdetjük a Mátraszentim-
rei jogokra való ingyenes üdülési jogcserét. Ennek 
keretében, minden olyan tagtársunk, aki más szál-
lodában meglévő üdülési hetét el akarja véglegesen 
cserélni a mátraszentimrei szállodába, most ebben 
az évben ezt ingyenesen megteheti. Abban az eset-
ben, ha tagjaink a jelenleginél lényegesen nagyobb 
számban preferálják a mátrai szállodánk használatát, 
úgy csökkenhet a piaci kiszolgáltatottság és növel-
ve a szobák kihasználtságát, javulhat a hatékonyság. 
Ehhez a hivatali adminisztráció most ingyenes átlépé-
si, átjelentkezési lehetőséget kínál.
Jelentkezés az ismert elérhetőségeken:
ertekesites1@hsch.hu, info@hsch.hu
telefon: 246-6529, 113-114-es mellék vagy a +36 
20 410 3172,

VÉLETLEN, VAGY 
KISZÁMÍTHATÓ MUNKAERŐ HIÁNY
Az életben vannak véletlennek tűnő dolgok, ugyan-
akkor akad számos olyan eset is, ami kiszámítha-
tó, vagy előre programozottnak is tekinthető. Ilyen-
nek, vagyis az utóbbinak értékelhető az a tény, hogy 
miközben a Közgyűlésen részt vevők heves érzelmek 
mellett érvelve úgy határoztak, hogy működtessük 
tovább a szállodát, az üzemeltetést végző alkalma-
zottak pedig ezen a napon mondták fel megbízásu-
kat. Az előre jelzett személyzeti problémák kiszámít-
hatatlansága nagyon is gyorsan előrelátható és meg-
határozója a jövő azon veszélyeinek, melyek az üze-
meltetést is befolyásolják. Így most ismét személyzet 
váltás és újraszervezés veszi kezdetét, ami nyilván-
valóan a hatékonyság rovására is megy. Hát ilyen a 
kiszámítható véletlen?

STÍLUS, VAGY 
STÍLUSTALANSÁG
Manapság gyakran találkozunk ezzel a kérdéssel. 
Egyre nehezebb eldöntenünk ezt a kérdést, látva, 
hallva egy-egy ember megnyilvánulását. Nehéz, 
mert nem akarjuk elhinni, hogy mennyire megvál-
tozott a világ, mennyire kiveszni látszik az a maga-
tartás, mely egymás tiszteletét, a másik megbe-
csülését jelenti. Sajnos az idei közgyűlésen is több 
alkalommal merült fel ez a kérdés egy-egy köz-
beszólás kapcsán, amikor is az „új stílus” szemet 
szúróan tolakodó formában próbált felülkereked-
ni a többi ember véleményén. A világ változásá-
nak elszomorító példája volt, hogy egyik kiváló tag-
társunk Hevesvári Zoltán úr költő, - aki nem mel-
lesleg 94 éves – elutasítása, amikor a Közgyűlést 
saját versével szerette volna emlékezetessé tenni. 
Hevesvári úrról tudni kell, hogy izzig vérig a köl-
tészet szépsége teszi ki a lelkét. Talán a születé-
se sem véletlen, hogy április 11.-én a Költészet 
Napján született, 1924-ben. Még leírni is tiszte-
letet parancsoló, hogy 1924-ben született. Ezt a 
XXI. században élő, vagy ekkor született emberek 
zöme el sem tudja képzelni, mit is jelent ez a hosz-
szú életút. Talán épp ezért, vagy mindezzel együtt 
volt sokunk számára szomorú és felháborító, hogy 
néhány hangoskodó bekiabálás megakadályozta 
tagtársunkat a közösség köszöntésében versével.

Tisztelegve és köszönettel elfogadva kedves szándé-
kát, most mindannyiunk épülésére és abban bízva, 
hogy a stílust soha nem fogja felváltani teljes mér-
tékben a stílustalanság, a gondolatok szépségének 
dicséretére adjuk közre „Zoli bácsi” vagyis Hevesi Zol-
tán költő Hatalmas az Isten című versét.

HATALMAS AZ ISTEN

Isten a világot azért teremtette,
Hogy fenn a mennyekből – gyönyörködjön benne.
Megformálta szépen a világot,
Hogy még szebbé tegye, embert is alkotott.
Boldog lehetsz ember, hogy Isten teremtett, 
Hogy ez a gazdag föld – örökre tied lett.
Neked teremtette, hogy élhess boldogan
Adj Istennek hálát – ezerszer imádban.
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Érző szívet s mosolyt az arcodra, 
Könnyeket szemedbe s erőt a karodba.
Azért hogy szeressél – azért hogy örüljél,
Azért hogy szenvedjél, és azért, hogy küzdjél.

Milyen volnál ember, ha nem lenne szemed?
Vagy süketen járnál és nem volna füled.
Vagy nyelved nem volna – amivel elmondod
Boldogságod, vagy boldogtalanságod.

A sok szenvedés nem hozta meg az eszed, 
Káromkodsz, szitkozódsz, mert romlott a lelked.
Háborút, háború követi miattad,
Ha nem térsz eszedre, elpusztítod magad.

Ha Isten a sok bűnt – egyszer megsokallja,
Ne feledd mit mondok, szörnyű lesz haragja.
De most nem vízözönt bocsájt a világra,
Hanem oly háborút, mi nem volt még soha.

Örültként fogsz futni – otthonod kutatva,
De mindenütt halott kerül majd utadba.
Hiába esdekelsz könnyeket hullajtva,
Késő lesz már akkor, Isten irgalma.

Ha ezt akarod, tovább is így éljél,
Káromkodjál ember, gyűlöljél és öljél!
Így utolsó út a bűnhődés órája,
S eljön az ítélet, e bűnös világra.

De ha nem akarod az Isten haragját, 
Térjél az eszedre és kérjed irgalmát!
Ha lelkedben nem lesz gonoszság, gyűlölet,
Csak jóság, emberség, testvéri szeretet,

Akkor boldog leszel, s gazdag lesz országod,
És szebbé tehetjük az egész világot.
De ha nem teszed, jön rád szörnyű halál,
Hatalmas az Isten, EMBER, gondolkozzál!

Szabó László
az Igazgatóság elnöke

Büszkeségeink

 Az idei évben is átadásra kerültek a tagi kitűnteté- 
 sek a folyamatosan pontosan fizető tagok 
   részére. A 2018. évben Gyémántfokozatú 

patrónus kitüntetést kaptak: Asztalos József, Balász 
Jánosné, Balogh Vilmos ifj., Bátki Károly, Borcsiczky-
né dr. Bari Éva, Bozóki András, Bujdosó Gábor, Búzás 
Attila dr., Csillag László, Egry János, Faust Erzsé-
bet dr., Feiszt Györgyné, Fiser József, Golarits Géza, 
Göczéné dr. Erdélyi Hilda dr., Havas Erzsébet, Hilli-
er Balázs Péter dr., Horváth László, Horváth Ottó, 
Isépy Andor, Kiss Domokos, Lukács József, Máté 
Nóra, Mókus Miklós, Salgó Istvánné, Schalkhammer 
Pál, Schiller László, Siklósyné Tóth Edit dr., Solymos-
syné dr. Vajda Marianna, Söröss Viktor, Szalai Éva 
dr., Szamos Károly, Tóth Béláné, Várhalmi Lászlóné, 
Verebi Sándorné, Viglásiné Németh Margit, Zemplé-
nyi László
Gratulálunk a kitüntetetteknek, az okleveleket az 
érintetteknek postán küldjük el.  

SCH DOLGOZÓI ELISMERÉSEK 2018
Az idei évi közgyűlésen ismét elismerésre és kitünte-
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Büszkeségeink

tésre kerültek azok a dolgozók, akik az elmúlt évben 
a szállodákban munkájukkal átlagon felüli teljesít-
ményt nyújtottak.

ELISMERŐ OKLEVELET kaptak: 
Nikoladiszné-Melovits Zsuzsa, a budapesti koordiná-
ciós iroda vezetője a tagi üdülések rendszerének irá-
nyításával végzett pontos és tagjaink elismerését is 
kiváltó munkát. A 2018. évtől bevezetésre került 8 
nap 7 éjszakás üdülési rendszer zavartalan átállása 
során példaértékű pontossággal irányította az átszer-
vezés folyamatát.
Nyul Orsolya, a budapesti koordinációs iroda csa-
patának tagjaként kiváló szervezői és irodai mun-
kát végezve példaértékű módon aktív irányítóként 
vett részt a tagi üdülések adminisztrációs folya-
matában.
Kupecz Andrea a harkányi Siesta Club Hotel gond-
noka és pénzügyi előadója, aki több mint 10 éves 
precíz és felelősségteljes munkájával példaértékű 
módon végezte feladatát 2017. évben is. A hous-
ekeeping területen szerzett vezetői tapasztalata, 
nagymértékben hozzájárul a szálloda üzemelteté-

sének zavartalanságához, a vendégeink megelége-
dettségéhez.
Varga Győző a harkányi Siesta Club Hotel recepció-
sa, aki munkájával, segítőkészségével a recepciós fel-
adatok lelkiismeretes ellátásával évek óta hatékonyan 
segíti nem csak a dél dunántúli szálloda munkáját, de 
gyakorta más szállodánkban is értékes tagja az SCH 
csapatának.
Pfalczgráf Imre a harkányi szálloda karbantartó csa-
patának leg tapasztaltabb tagjaként évek óta kivá-
ló munkát végezve, meghatározó és értékteremtő 
munkát végez a szállodában. A tavalyi évben számos 
felújításban példaértékű munkát végezve vett részt, 
számos esetben messze meghaladva a karbantartás 
munkafolyamatát. Munkavégzése a más területen 
dolgozó kollégáknak is követendő példaként szolgál.
Takács János a harkányi karbantartó munkatársak 
tagjaként folyamatos, precíz munkavégzésével és 
segítőkész probléma megoldó képességgel tűnt ki 
egész év során. Az üzemeltetést végző csapat aktív 
tagjaként kiemelkedően hasznos tagja és részese volt 
a szálloda zavartalan működtetésének.
Kitüntetett dolgozók Fotói
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Az SCH Szállodalánc és Üdülőszövetkezet
2018. május 26-án megtartott

Megismételt Közgyűlési Határozatai
Tisztelt tagtársunk, Tisztelt Hölgyeim, Uraim!

Az SCH Szállodalánc és Üdülőszövetkezet a 2018. május 16.-án megtartott évi rendes Közgyűlésén az aláb-
bi határozatokat fogadta el.

1/2018(V.26.) sz. Közgyűlési határozat a Közgyűlés ügyrendjére vonatkozóan 

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Közgyűlés ügyrendjét az alábbiak szerint szabályozza:
A Közgyűlésen központi hangfelvétel, ennek alapján jegyzőkönyv készül, melyet a Közgyűlés által megválasz-
tott jegyzőkönyv hitelesítők, valamint a Közgyűlés levezető elnöke hitelesít. Ettől eltérően a Közgyűlésről más 
hang, illetve videofelvétel nem készíthető.
A Közgyűlés az egyes napirendi pontok vitájának idejét és ehhez történő hozzászólások ügyrendjét az aláb-
bi módon szabályozza:

A 3-6. napirendi pontok megtárgyalását a Közgyűlés úgy szabályozza, hogy
– a 3-6-ig terjedően a napirendi pontok összevontan kerülnek megtárgyalásra,
– az egyes napirendi pontok előterjesztője, napirendi pontokként maximum 15-15 percben egészítheti ki az 
adott napirendi pont írásos beszámolóját.

A 3-6. napirendek megtárgyalására és hozzászólásaira, vitájára a napirendekhez tartozó szóbeli kiegészítése-
ket követően a Közgyűlés 1 óra időtartamot biztosít, majd lezárja a hozzászólásokat. Az esetlegesen beérke-
zett, de az időkorlát miatt a helyszínen meg nem válaszolt kérdésekre 30 napon belül írásban kap választ a 
kérdést feltevő.
Az egyes napirendekhez kapcsolódóan adandó viszontválaszok megadását követően lezárja a vitát és 3-6. 
napirendekkel kapcsolatban ezt követően határozathozatal történik az adott napirendi ponthoz.

Ezt követően kerül sor a 7. és a 8. számú napirendi pontok külön megtárgyalására.

– a napirendi pont előterjesztője, maximum 10 percben egészítheti ki a napirendi pont írásos javaslatát.
A 7-8. napirend megtárgyalására és hozzászólásaira, vitájára a napirendhez tartozó szóbeli kiegészítéseket 
követően a Közgyűlés 30 perc időtartamot biztosít, majd lezárja a hozzászólásokat és határoz a javaslatokkal 
kapcsolatban.

– Hozzászólni az egyes napirendi ponthoz (vagy összevontan tárgyalt pontokhoz) a hozzászóló által előzetesen 
a levezető elnöknek írásban jelzett hozzászólási szándék bejelentésével, a jelentkezések sorrendjében lehet. 
Ennek javasolt maximális időtartama 2 perc. 
Ennek elteltét követően a Közgyűlés dönthet úgy, hogy további időre is megadja a szót a hozzászólónak, de 
erről a Közgyűlésnek külön kell határoznia.
– a tárgyalandó napirendi pontokhoz (vagy összevontan tárgyalt napirendi pontokhoz) kapcsolódóan a napi-
rendekről szóló vitában egy hozzászóló egyszer kaphat szót.
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128 Igen  14 Nem  9 Tartózkodott  
Elfogadva: 84,77%

2/2018(V.26.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2017. évi lakásszövetkezeti egyszerűsített éves beszámolót, 2 769 091 e Ft mérleg fő összeggel 
3 403 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja és egyetért azzal, hogy az adózás utáni mérleg szerinti ered-
ményt 3 258 e Ft-ot az eredménytartalékon belüli felújítási alapba helyezzük.
A Közgyűlés elfogadja - az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel - az Igazgatóság beszámolóját a Szövetkezet 
2017. évi gazdálkodásáról, üzleti- és beruházási tevékenységéről, valamint az Igazgatóság tagjai részére a fel-
mentvényt megadja.

126 Igen  18 Nem 13 Tartózkodott  
Elfogadva: 80,25%

3/2018(V.26.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a független könyvvizsgáló 2017. évi lakásszövetkezeti törvény szerint készült egyszerűsített éves 
beszámolóról szóló jelentését, az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.

139 Igen  16 Nem  5 Tartózkodott  
Elfogadva: 86,88%

4/2018(V.26.) sz. Közgyűlési határozat

 A Közgyűlés az Igazgatóság által előterjesztett 2018. évi gazdálkodási tervet és a 2018. évi beruházási tervet, 
a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja, azzal, hogy a 2019. első félévében a Szövetkezet a 2018. év gazdálkodá-
si pénzügyi tervnek megfelelő pénzügyi keretek alapján tevékenykedik.

104 Igen 43 Nem 15 Tartózkodott  
Elfogadva: 64,20%

5/2018(V.26) sz. Közgyűlési határozat 

A Közgyűlés a Felügyelő Biztos 2017. évi beszámolóját az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja és részére a 
felmentvényt megadja.

116 Igen 30 Nem  13 Tartózkodott  
Elfogadva: 72,96%
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6/2018(V.26) sz. Felügyelő Biztos Közgyűlési határozata

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Szövetkezet elnökének munkabérét változatlanul hagyja, 2017. június 01-től 
bruttó 597.000 Ft/hó összegben határozza meg. 

122 Igen 23 Nem 9 Tartózkodott  
Elfogadva: 79,22%

7/2018(V.26) sz. Felügyelő Biztos Közgyűlési határozata

Az elnök részére a szövetkezet eredményessége alapján prémium fizethető, az alábbi pontban részletezett fel-
tételekkel.

A Közgyűlés a Szövetkezet elnökének 2018. évre esedékes prémiumfeladatát, a Szövetkezet egységes szer-
kezetbe foglalt, módosított és kiegészített 479/2016. (XII.28.) sz. kormányrendelet által a lakásszövetkezetek 
részére előírt egyszerűsített éves beszámoló szerinti eredmény kimutatásban a tárgyévi adózás előtti összes 
eredmény, valamint az éves beruházási, felújítási, beszerzési terv nettó összegszerű teljesüléséhez köti.

Abban az esetben,
- ha a tételek, vagyis az eredmény (2 135 e Ft) és a beruházások + felújítás + beszerzés      (54 450 e Ft) a 
Közgyűlés által elfogadott számszaki adatok szerint valósulnak meg, akkor a prémium összeg, ezen pénzügyi 
tételek összességégnek 2,0%-a.

Koordináció
- Ha a tételek (eredmény+beruházások+felújítás+beszerzés) a Közgyűlés által elfogadott számszaki adatokon 

túl összességében több mint 2 millió Ft összeggel kerül túlteljesítésre, akkor a prémium összege ezen pénz-
ügyi tételek összességének 2,6%-a.

- Ha a tételek (eredmény+beruházások+felújítás+beszerzés) a Közgyűlés által elfogadott számszaki adatokhoz 
képest 40% elmaradással valósul meg, akkor prémium nem jár. A prémium összege - a terv túlteljesítése 
esetén sem - haladhatja meg a hat havi alapbér összegét.

81 Igen 60 Nem 17 Tartózkodott  
Elfogadva: 51,27%

7/a/2018 (V.26) sz. Felügyelő Biztos Közgyűlési határozata

A Közgyűlés a Szövetkezet elnökének 2018. évre esedékes prémiumfeladatát kiegészíti azzal, hogy abban 
az esetben, ha a Szövetkezet sikeresen pályázik a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési pályázatban és vissza 
nem térítendő támogatást nyer el, úgy - az éves prémium feladaton túl, - az elnyert vissza nem térítendő 
támogatás összegének 3%-a kerül kifizetésre sikerdíjként. A prémium feladat teljesítése a pályázati támo-
gatás odaítélésekor teljesül. Ezt követően a sikerdíj kifizethető.
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65 Igen 80 Nem 14 Tartózkodott 

Elutasítva: 40,88%

8/2018(V.26) sz. Felügyelő Biztos Közgyűlési határozata 

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2018. január 01-től visszamenőleg az Igazgatósági tagok és a Felügyelő Biz-
tos részére a tiszteletdíj összegének megállapítása során a Szövetkezet gazdálkodásának eredményességéhez 
rendelt rendszert változatlan formában alkalmazza.
Ennek alapján a tiszteletdíj két részből - havi fix díj + a Szövetkezet eredményessége utáni díj összegéből - 
tevődik össze.

Az Igazgatóság tagjainak fix havi díját változatlanul hagyja bruttó 70.000,- Ft/hó, a Felügyelő Biztosnak szin-
tén változatlanul hagyja, bruttó 80.000,- Ft/hó összegben állapítja meg a tiszteletdíját.

A tiszteletdíj a Szövetkezet eredményessége utáni részének számítási alapja, a Szövetkezet egységes szer-
kezetbe foglalt, módosított és kiegészített 479/2016.(XII.28.) sz. kormányrendelet által, a lakásszövetkeze-
tek számára előírt egyszerűsített éves beszámoló szerinti eredmény kimutatásában, a tárgyévi adózás előtti 
összes eredmény (2 135 e Ft) valamint az év során beruházásra, felújításra, beszerzésre fordított (54 450 e 
Ft) nettó pénzeszközök összessége.

Az eredményességhez rendelt tiszteletdíj mértéke:
- az Igazgatósági tagok és a Felügyelő Biztos esetében a tételek (eredmény+beruházás+ felújítás+ 

beszerzés) összegének 1,2%-a,

Koordináció
- Ha a tételek (eredmény+beruházások+felújítás+beszerzés) a Közgyűlés által elfogadott számszaki adatokon 

túl összességében több mint 2 millió Ft összeggel kerül túlteljesítésre, akkor a prémium összege ezen pénz-
ügyi tételek összességének 1,5%-a.

- Ha a tételek (eredmény+beruházások+felújítás+beszerzés) a Közgyűlés által elfogadott számszaki adatokhoz 
képest 40% elmaradással valósul meg, akkor prémium nem jár.  A prémium összege - a terv túlteljesítése 
esetén sem - haladhatja meg a hat havi tiszteletdíj összegét.

A tiszteletdíj fix havi részének kifizetése, negyedéves rendszerességgel történjen, az eredményességhez kötött 
díj kifizetése, a tárgyév pénzügyi zárását elfogadó Közgyűlést követően kerüljön kifizetésre.

82 Igen  63 Nem  12 Tartózkodott  
Elfogadva: 52,23%

9/2018(V.26.) sz. Közgyűlési határozat (5.sz. napirendi ponthoz)

A Közgyűlés az éves tagi hozzájárulás fix összegének, valamint a személyes igénybevételi díj összegének 2019-
20. évekre tervezett összegét standard és RCI jogok esetén évi 5-5 %-al, ECO komfort jogok esetén 10-10%-al 
emeli azt az egy napra kalkulált üdülési díj összegének pénzügyi kerekítéssel korrigálva helyben hagyja. 
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Így a fix tagi hozzájárulás összege 2019. évre:

            1 Standard és Standard Plusz jogok esetében

1szoba (1 éjszaka) esetében   5.355,- Ft
1 szobás (7 éjszakás) jog esetében 37.500,- Ft
1.5 szoba (1 éjszaka) esetében  6.405,- Ft
1.5 szobás (7 éjszakás) jog esetében  44.850,- Ft

Eco komfort jogok esetén

1 szobás (7 éjszakás) jog esetében 39.300,- Ft
1.5 szobás (7 éjszakás) jog esetében   47.000,- Ft

            2 Emeltszintű RCI és Prémium jogok esetében

1 szobás (7 éjszakás) jog esetében   60.300,- Ft
1.5 szobás (7 éjszakás) jog esetében   72.050,- Ft

A Közgyűlés elrendeli az elfogadott 2019. éves fix tagi hozzájárulás teljes összegének 2018. szeptember 20-ig 
történő befizetését.

Azok az RCI tagok, akik a nemzetközi csererendszer miatt előre kifizetik a 2020. évi tagi hozzájárulás fix össze-
gét, nekik a 2019. évi tagi díjat kellett megfizetniük. 

94 Igen 37 Nem  8 Tartózkodott  
Elfogadva: 67,63%

9/A/2018(V.26.) sz. Közgyűlési határozati javaslat 

A Közgyűlés elrendeli, hogy a budapesti, és harkányi ingatlanok eladása esetén a tagi hozzájárulás 2019. 
és 2020. évi összegéből kerüljön jóváírásra standard és RCI jogok esetén évente 5-5 %, Eco komfort 
jogok esetén 10-10% összeg. Így a vagyonelemek átrendezése esetén 2019. és 2020. évre azon tagok-
nak, akik fenntartják aktív tagságukat és nem esnek fizetési késedelembe, nekik a 2019. évi tagi befize-
tés összegét kell megfizetni. Az időközben tartozás alá kerülő tagok elszámolása a megemelt tagi hozzá-
járulás díjával kalkulálandó.
A tag és volt tag, a Szövetkezettel szemben fennálló fizetési kötelezettségét teljesíteni köteles, tagi hozzájáru-
lás vagy más, a Szövetkezettel szembeni tartozás nem engedhető el.

96 Igen  42 Nem  19 Tartózkodott 
Elfogadva: 61,15%
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10/2018(V.26.) sz. Felügyelő Biztos Közgyűlési határozata

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a pénzügyi gazdálkodást érintő törvényi változások esetén, 
a Szövetkezet működését a módosult jogszabályi környezethez igazítsa, azonban az -e körben hozott igazga-
tósági döntés nem eredményezheti a tagi hozzájárulás közgyűlés által elfogadott mértékének növekedését. 

73 Igen  45 Nem  10 Tartózkodott  
Elfogadva: 57,03%

11/2018(V.26) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Szövetkezet részt vesz a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési turisztikai pályázaton. 
Elfogadja a pályázat fejlesztési programjában felsorolt célok és beruházások megvalósítását, a projekt nettó 
összköltségét 429.486.633 Ft összeggel, melyből a támogatási kérelemben igényelt összeg 193.268.985 Ft. 
A fejlesztés megvalósításához 236.217.648 Ft önerőt biztosít elsősorban a budapesti ingatlanrész, a mátra-
szentimrei ingatlan és a harkányi építési telek eladásával.

Egyúttal engedélyt ad az Igazgatóság részére a projekt megvalósításához, szükség esetén az önrész összegé-
nek megfelelő összegű (236.217. 648.- Ft) átmeneti banki hitel felvételére.

88 Igen  45 Nem  11 Tartózkodott  
Elfogadva: 61,11%

12/2018(V.26) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy megbízza az Igazgatóságot a Budapest Törökbálinti út 51-53. és az Oltvány köz 4. 
szám alatti ingatlanok eladásával. Meghatalmazza továbbá az Igazgatóságot, hogy az eladás folyamatában, iga-
zságügyi szakértő bevonásával készíttessen értékbecslést az ingatlanokról. Az ingatlanok eladási árának minimumát 
a telek értékhelyesbítéssel csökkentett könyv szerinti értékében határozza meg, 151 866 e Ft összegben, és meg-
bízza az Igazgatóságot, hogy ezen, vagy ennél magasabb összegen értékesítse az ingatlant.

106 Igen  32 Nem  7 Tartózkodott  
Elfogadva: 73,10%

13/2018(V.26) sz. Közgyűlési határozat  
 
A Közgyűlés úgy határoz, hogy megbízza az Igazgatóságot a Mátraszentimre Darázshegyi út 16. szám alat-
ti ingatlan eladásával. Meghatalmazza továbbá az Igazgatóságot, hogy az eladás folyamatában, igazságügyi 
szakértő bevonásával készíttessen értékbecslést az ingatlanról. Az ingatlan eladási árának minimumát az 
épület értékhelyesbítéssel csökkentett könyv szerinti értékében határozza meg, 130 353 e Ft összegben, és 
megbízza az Igazgatóságot, hogy ezen, vagy ennél magasabb összegen értékesítse az ingatlant. 

65 Igen  73 Nem  8 Tartózkodott  
Elutasítva: 44,52% 
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14/2018(V.26) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy megbízza az Igazgatóságot a Harkány, 2443/4 1511 m2 kivett közpark és 
2443/5 521 m2 kivett út alatti ingatlan eladásával. Az ingatlan eladási árának minimumát a 2010. évi vételár 
duplájának összegében, minimum 29 800 e Ft értékében határozza meg, és megbízza az Igazgatóságot, hogy 
ezen, vagy ennél magasabb összegen értékesítse az ingatlant.

104 Igen  36 Nem  5 Tartózkodott  
Elfogadva: 71,72%

15/2018 (V.26) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a budapesti (Törökbálinti úti ingatlan) valamint, és harkányi építési telek értéke-
sítéséből befolyó összegek azon részéből, melyek a Kisfaludy pályázat önerő összegén felül realizálódnak, a 
harkányi Siesta Club Hotel külső, valamint udvari épületrészeinek felújítására, épületszigetelésre, nyílászárók 
cseréjére, energetikai korszerűsítésre fordítja.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy készítsen műszaki tervet a Harkányi szálloda külső homlok-
zati felújítására és annak alapján beszámolási kötelezettség mellett hajtsa azt végre.

113 Igen  24 Nem  7 Tartózkodott  
Elfogadva: 78,47%
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Hosszú egyeztetés és tervezést követően elkészültek a Soproni liftek 
dokumentációi és megkaptuk az építési engedélyt. Így a lift létesítésé-
nek terve egy új szakaszba kerül, hiszen megkezdődik a kivitelezés ter-
vezésének és végrehajtásának időszaka. 
A végleges tervek követik az elsődleges elképzeléseket, így az egyes 
szálloda épületek mellé kerülnek felépítésre a lift „tornyok”. A 3-as 
épület sajátsága lesz, hogy egy híd is könnyíti majd a lift használatát, 
ugyanis az akadálymentes közlekedéshez ennek megépítés minden-
képp szükséges. A tervezett munkáról érdekesség képen mellékelünk 
egy metszet rajz részletet, ami a tervezett híd és lift szerkezet egységét 
mutatja. A szakmai egyezetések befejeztével a nyári szállodai foglaltság 
figyelembe vételével kezdjük a munkákat. Természetesen igyekszünk 
a legkisebb felfordulás nélkül elvégeztetni az építési munkákat, de az 
esetlegesen felmerülő kisebb kényelmetlenségért kérjük megértésüket. 
A harkányi lift tervezése még folyamatban van. A terv elkészülte 
néhány héten belül várható.

A LIFTÉPÍTÉS ÚJABB SZAKASZA
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Klasszikus környezet és minőség
Új szolgáltatást vezettünk be a 
harkányi Siesta Club Hotelben 
azon vendégeink számára, akik az 
eddigieknél magasabb minőségű 
szobában akarják eltölteni idejü-
ket. A nemes fából készült klasz-
szikus bútorok és a hozzá illesz-
kedő kiegészítők és enteriőr egy 
nyugodt, harmonikus életérzést 
sugároz. A másfélszobás apart-
man minden részletében az ele-
gancia és a kényelem megteste-
sítője. A hálószobában található 

boksz Spring ágy a mai legjob-
bak közé sorolható, de fürdőszo-
ba visszafogott és letisztult stílusa 
is illeszkedik az apartman elvárá-
saihoz. A lakrész légkondicionált, 
használati költsége a tagi üdülési 
díjban benne van.
Az apartman elsősorban két fő ven-
dég részére ad igazán főúri kényel-
met, a nappali berendezése elegáns 
szalon hangulattal hívogatja vendé-
geit. A klasszik szoba használatára 
átminősítéssel jelentkezhetnek tag-

jaink, egyszeri, 69.000.- Ft összegű 
befizetéssel. A későbbi üdülési hoz-
zájárulás összege a mindenkori RCI 
vagy Prémium apartmanok üdülési 
hozzájárulásával egyenlő összegű, 
így valóban elérhetővé válik min-
denki számára ez a gyöngyszem. 
A turnusok a már megszokott négy 
évszakos gyorsított turnus váltás 
alapján választhatóak ki, a jelentke-
zések sorrendjében. További infor-
máció és jelentkezés a koordinációs 
iroda elérhetőségein.
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Vagány design és harmónia
Újdonságként jelentkezik a harká-
nyi szállodában az a fiatalos szí-
nekkel és exkluzív design bútorok-
kal berendezett apartman, mely 
szakít az eddigi hagyományos 
enteriőr elemekkel.
A csupa derűt és fényt árasz-
tó színes falak és játékos min-
ták nagyon kellemes és energi-
kus környezetet teremtenek az 
ide látogató vendégnek. A kék 
és a fűzöld színek harmóniája 
egyedi stílust teremtett, mellyel 
hagyományteremtő szándékkal 
lépünk vendégeink elé. Megfe-
lelő számú érdeklődő esetén ez 
a stílus a jövőben bővíthető és 
további apartmanok is átalakít-
hatóak ezzel a szín és egyedi 
bútorozással. A lakrész átalakí-
tásával megújult a teljes kony-
ha és teljesen felújításra került 
a fürdőszoba is. A modern fia-
talos külső, vagány eleganci-
át sugároz. A lakrész légkon-

dicionált, a berendezés hasz-
nálata az ECO Komfort szobák-
hoz hasonlóan csekély összegű, 
napi 1.000.- Ft összeggel vehe-
tő igénybe.
 A lakrészbe belépő vendég-
nek, szinte rögtön mosolyog-
ni támad kedve a színek és 
formák egyedi harmóniájától. 
Az egyszobás apartman hasz-

nálatára egyszeri 49.000.- Ft 
összegű felminősítési díj meg-
fizetésével nyílik lehetőség. Az 
apartman tagi üdülési díja meg-
egyezik a mindenkori ECO Kom-
fort apartmanok tagi hozzájá-
rulásának összegével. Jelent-
kezés és további információ a 
budapesti koordinációs iroda 
elérhetőségein.
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Kiadó: SCH Szállodalánc és Üdülőszövetkezet
Felelős kiadó: Szabó László az igazgatóság elnöke
A kiadó és szerkesztőség címe:  1121 Bp., Törökbálinti út 51-53.
Tel.: 247-0611 Fax: 246-4932 E-mail: info@hsch.hu
Nyomdai kivitelezés:  Raszter Nyomda Kft.
Felelős vezető: Pokorny Vilmos ügyvezető igazgató

holidayszállodalánc
é s  ü d ü l ő s z ö v e t k e z e t

A recepcióról belépve ismét várja vendégeit a SOLAR 
Étterem. A hagyományokat követve, ugyanakkor meg-
újult eszközökkel, házias ételekkel és olcsó árakkal talál-
kozik az ide látogató vendég. Az étteremben kényel-
mesen lehet elfogyasztani a nap kezdetén reggelinket, 
de nagyon kedvező áron menü választékkal is finom 
ételeket kínálnak.
Rendszeresen bogrács partik, kerti grillezések is meg-
szervezésre kerülnek a nyár során. A programok részle-
teit és időpontjait keressék a recepció tájékoztatóiban. 

A napokban került átadásra 
a soproni Solar Club Hotel új 
recepciós pultja, mellyel egy-
időben a vendégfogadó tér is 
csinosításon és újra festésen 
esett át. Az átalakítással egy-
időben új világítást is kapott 
a helyiség, valamint ismét 
használható a gyermek játszó 
sarok, ahol a kicsik foglalhatják 
el magukat rossz idő esetén.

ÚJRA NyITVA AZ ÉTTEREM

MEGÚJULT 
A SOLAR CLUB 
RECEPCIÓ



ÚJRA NYÍLT A SOLAR ÉTTEREM
MEGÚJULT VÁLASZTÉKKAL, HÁZIAS ÉTELEKKEL 

ÚJRA NYÍLT A SOPRONI SOLAR ÉTTEREM.
MENÜ MÁR 1 150.- Ft tól.

Várjuk kedves vendégeinket a megszokott helyen.


