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NAPFÉNY  Üdülőszövetkezet                                                    Zalakaros, 2022.10.12. 
8749 ZALAKAROS, Termál út 10.                                                  Ikt.sz.: T/ 79 /2022. 
Rohs Éva:             06-30/699-3500     tagiadmin@hotelnapfeny.hu 
Zsiga Zsoltné:             06-30/463-3181      turnusadmin@hotelnapfeny.hu 

 
Tisztelt Szövetkezeti Tagunk! 
 
Az elmúlt évek koronavírusos időszakokkal és a szálláshely szolgáltatás korlátozásával terhelt 
időszakait követően ismételten nem várt akadályok gördülnek szövetkezetünk folyamatos 
üzemeltetésének útjába. A 2021. év végétől kezdődő energiaár emelkedés a 2022-es és 2023-as 
gazdálkodásunkat jelentősen érintő további drasztikus költségnövekedését látva, újabb lépéseket 
vagyunk kénytelenek megtenni az idei év végére és a jövő év elejére vonatkozóan. Az 
energiahordozók közül a gázár változása az, amely jelenlegi szállítási szerződésünk valamint a tőzsdei 
árak magas volta miatt számításaink szerint 80 – 130 mFt nettó többletköltséget jelentene 2023-ban, a 
teljes éves működésünkben (2021-ben 19,5 mFt volt az összes energiaköltségünk). Ennek 
kigazdálkodására, tagi és szállodai árbevételeink ilyen mértékű emelésére nincs lehetőség. 
Likviditásunk, fizetőképességünk megőrzése érdekében kénytelenek vagyunk nagymértékben 
csökkenteni kiadásainkat, amelyre jelenleg szolgáltatásaink szezonális biztosításában látjuk a 
lehetőséget. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket tesszük meg: 
 

Részleges üzemszünet 
2022.11.07 – 2023.01.03. és 2023.03.06 – 2023.04.06. 

 
- 1. épület teljes egészében zárva tart, a szolgáltatások nem vehetők igénybe (étterem, ping-

pong, x-box, játszószoba, konditerem, mosógép); 
- 2. épület : wellness szolgáltatás szünetel , de a masszázst és a  sószobát igénybe lehet venni;  
- 2-3. épületben tagjaink a turnusaikat igénybe tudják venni; 
- ez alatt az idő alatt a recepció a 2. épület fsz. 4. apartmanjában üzemel, bejárat a 2. épület 

parkoló felőli főbejárata; 
- 3. épületi előadóteremben aktív szórakozási lehetőséget biztosítunk (biliárd, csocso, darts, 

ping-pong); 
- 3. épület földszinti mosdójában mosási lehetőség ez idő alatt is a rendelkezésükre áll. 

 

Teljes üzemszünet 
2023.01.04 – 2023.03.05. 

 
Mindhárom épületünk működése az összes szolgáltatásával együtt szünetel. Tehát tagjainknak a 
teljes üzemszünet ideje alatt nem tudjuk biztosítani a turnusuk igénybevételét!  
Az ezen időpontban elmaradt turnusokra tagi éves hozzájárulást nem fizetünk vissza, azokat 2023. 
évben visszapótlással biztosítjuk tagjaink részére, ezért kérjük, hogy aki még a 2022. november 30-án 
esedékes befizetését nem teljesítette, azt határidőre szíveskedjen megtenni! A turnusok 
visszapótlásáról későbbiekben adunk tájékoztatást! 
Azoknak a tagjainknak, akiknek 2023.03.06-án (hétfőn), illetve az azt követő váltási napokon 
kezdődik a turnusa, a beosztása nem változik, ők külön értesítés nélkül a korábban kiközölt 
időpontokban jöhetnek üdülni. 
Turnuscserére, bónusz nap igénybevételére és társ üdülőszövetkezeti turnuscserére továbbra sincs 
lehetőség az elmaradt turnusok visszapótlása miatt. 
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A zalakarosi városi fürdő közel korlátlan szolgáltatásokkal várja vendégeit, a gyógyszolgáltatások 
elérhetőek lesznek. Az évenkénti 2 x 15 alkalomra szóló gyógykezelés igénybevétele közötti idő 
nincs korlátozva, tehát a 2. kúra 6 hónapon belül is igénybe vehető, amely csak akkor rendelhető el, 
ha az előző kúrát követően a beteg az ellenőrző vizsgálaton részt vett.  
Étkezési lehetőség a fürdőn több helyen biztosított, illetve a Hotel Forrás éttermében van lehetőség 
ebéd vagy vacsora keretében kétválasztásos, háromfogásos étkezés igénybevételére. 2022-ben 1.750 
Ft/étkezés áron érhető el a szolgáltatás, a 2023-as árakról a későbbiekben a honlapunkon 
informálódhatnak. 
Kérjük, hogy tájékoztatásainkat a www.napfenyuduloszovetkezet.hu weboldalunkon kövesse 
nyomon, mert postaköltségeink csökkentése érdekében papír alapú értesítést csak a legszükségesebb 
esetben fogunk küldeni. Végezetül tájékoztatjuk Önt, hogy üdülőszövetkezetünkben a személyes tagi 
ügyintézés határozatlan ideig szünetel. Kapcsolatot csak az alábbi elérhetőségeken tudnak velünk 
tartani  
 

hétköznapokon 09:00 – 15:00 között: 
ROHS ÉVA  30/699-3500       tagiadmin@hotelnapfeny.hu, 

ZSIGA ZSOLTNÉ, SZILVIA:  30/463-3181    turnusadmin@hotelnapfeny.hu 
Vezetékes telefonjainkon nem garantáljuk elérhetőségünket! 

 
 

 
Bízunk benne, hogy a fenti döntéseink elegendőek lesznek a költségemelkedés hatásainak részbeni 
kivédésére, ennek tükrében kérjük döntéseink szíves megértését, elfogadását és tudomásul vételét! 

 
 
 

 
Az igazgatóság megbízásából 

Pus Balázs elnök sk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


