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A nyugalom otthona



MI MENTŐÖVET 
DOBUNK...

A BAJBA JUTOTT ÜDÜLŐJOG-
TULAJDONOSOKNAK



Egy hajótörött hánykolódik az Óceánon 

és közben így imádkozik:

Istenem én mindig szerettelek.

Nézd milyen helyzetbe kerültem, 

kérlek, mentsd meg az életem…

Néhány pillanat múlva csobban mellette a víz 

és egy csónakról egy kötelet dobnak felé,

A fuldokló mit sem törődve a kötéllel tovább imádkozik:

Istenem te látod a helyzetem. 

Kérlek, segíts nekem, hogy megmaradjak.

Én mindig hittem benned kérlek, ments meg engem.

Néhány perc múlva megszólal egy hajó kürt mögötte 

és a hajótörött mellé egy MENTŐŐVET dobnak

A fuldokló mit sem törődve a MENTŐÖV-vel tovább imádkozik:

Istenem miért hagytál el engem. Nem segítesz és itt meghalok.

Ezután néhány perc múlva a hajótörött elsüllyed az óceánban, 

mellette a vízen ringatózó mentő öv.

Felkerül a mennyországba, ahol az Úr elé kerül és megkérdezi tőle:

Uram! Nem hallottad az imám? 

Nem tudtad, hogy hiszek benned és szeretlek?

Elnézted, hogy belefulladjak a tengerbe? 

Miért nem mentettél meg engem?

Mire az Úr így szól:

Én küldtem neked két hajót is!

Te nem vetted észre hogy meg akarlak menteni 

és nem törődtél vele.

Akkor most miért reklamálsz?

MOTTÓ



Ön is úgy érzi, hogy korábban vásárolt üdülési joga az üdülőklubja 
gazdasági problémái miatt veszélybe került? Most az általunk kínált 
mentőövvel újjáélesztheti, vagy folytatólagosan használhatóvá tehe-
ti elértéktelenedett RCI- vagy belföldi üdülési jogát! Nem kell ismét 
megvásárolnia teljes értéken az üdülési jogot és mégis 10 éven keresz-
tül tovább használhatja korszerű üdülési rendszerünket.

BEFUCCSOLT AZ EDDIGI ÜDÜLÉSI JOGA?
ÜDÜLŐKLUBJA PROBLÉMÁJA MIATT  NEM TUDJA IGÉNYBE 
VENNI  EDDIG KEDVELT ÜDÜLÉSI FORMÁJÁT?

ELÉRTÉKTELENEDETT ÜDÜLÉSI HETE?
TARTOZÁST HALMOZOTT FEL, DE ÜDÜLNE?

MI MENTŐÖVET DOBUNK 
MINDEN OLYAN  ÜDÜLŐJOG TULAJDONOSNAK,  
AKI ÚGY ÉRZI EDDIG MAJDNEM ELSÜLLYEDT AZ ÜDÜLÉSI 
JOGOK ÓCEÁNJÁN. VEGYE ÉSZRE MENTŐÖVÜNKET 
ÉS KAPASZKODJON BELE AJÁNLATUNKBA.

MENTŐÖV
ÜDÜLŐJOG 
TULAJDONO-
SOKNAK!
Ezzel a címmel indítottuk útjára 
új akciónkat, melyet elsősorban 
olyan, már üdülési joggal rendelkező személyek 
számára terveztünk meg, akik más üdülőklubban tag-
sággal rendelkeztek vagy rendelkeznek, de üdülőklubjuk 
anyagi problémái miatt az előre rögzített nemzetközi üdülésük vált bizonytalanná, 
a fogadó háttér megszűnése miatt.
FŐNIX üdülési heteink a poraiból újjáéledő mítikus madárra emlékeztetően új 
lehetőséggel ruházzák fel Önt a már elveszettnek hitt üdülési hete használatával 
kapcsolatban.
Az RCI csererendszerrel egyeztetve, MENTŐŐV akciónk keretén belül korlátozott 
darabszámban kínálunk lehetőséget arra, hogy teljes áru üdülési jogértékének ismé-
telt megfi zetése nélkül, 10 éven keresztül megfelelő hátteret adjunk a hozzánk csere-
üdülésre érkező vendégeknek a „bankolt” üdülési szándékuk alapján.

FŐNIX



10 ÉV AZ ÉLETBŐL, AVAGY 
ÖN NÁLUNK BANKOL?
Akciónk keretében 10 éves időtartamban biztosí-
tunk akár jogfolytonos üdülési jogot más, csődbe 
ment vagy fel- illetve végelszámolás miatt értékét 
vesztett üdülőjog tulajdonosának.

Abban az esetben ha Önnek „bankoltatott” üdülése 
van az RCI nemzetközi csererendszerben, akkor 
biztosítjuk a hátterét, a megfelelő értékű csereala-
pot, üdülési jog rendelkezésre bocsátásával.

A megfelelő csereértékű üdülést a többször kitün-
tetett soproni Solar Club Hotel vagy a legutóbb 
2011-ben nemzetközileg Ezüst Korona díjjal kitün-
tetett harkányi Siesta Club Hotelben biztosítjuk.

HOGYAN VEHET 
RÉSZT AKCIÓNKBAN?
Az akcióban való részvétel feltétele, hogy ren-
delkezzen más üdülőklubban üdülési joggal – akár 
már gazdaságilag fel-, vagy végelszámolás alatt 
lévő klub is lehet – és szándékozzon üdülési rend-
szerét átalakítva, FŐNIX - ként újjáélesztve tovább 
használni azt, a HSCH valamely szállodájában.

Önnek nem kell teljes áron újra megvásárolnia 
üdülési hetét, ha a meglévő, akár értékvesztett 
üdülési hete helyett SCH üdülési hétre vált.

A HSCH az ország legnagyobb taglétszámú 
üdülőklubja, melynek üdülési hetei magas csereér-
ték alapot képeznek, értékállóak és megfelelő 
stabil gazdálkodási háttérrel rendelkeznek.

Akciónkba való bekapcsolódása, részvétele esetén 
Önnek csupán egyszeri alacsony regisztrációs 
díjat kell megfi zetnie, amely magában foglalja 10 
év időtartamra az Ön által kiválasztott üdülési hét 
használati jogát.

A regisztrációs díjon felül évente csak az éves 
fenntartási díjat kell megfi zetnie, valamint aktív 
RCI tagság esetén a csereszervezet aktuális díját 
a nemzetközi üdülés igénybevételéhez.

SOLAR
Apartman Club Hotel
SOPRON

SILVER
 Apartman Club Hotel
MÁTRASZENTIMRE

SIESTA
Apartman Club Hotel
HARKÁNY

SAS
Club Hotel
BUDAPEST



GYAKORI FŐSZEZONI 
ÜDÜLÉSEK, HÉTBEOSZTÁS 
Üdülési heteink 4 évszakos forgó rendszerben 
vehetők igénybe. Az üdülési időszakok beosztását 
úgy alakítottuk ki, hogy minden második évben a 
főszezon idejére essen a turnus ideje, így Önnek 
nem kell éveket várnia egy kedvező idejű héten 
történő üdülésre.
Az üdülési hetének beosztása négyévente változó 
időszakot tartalmaz, melyek a négyéves ciklust 
követően ismétlődnek.
Az üdülési időszakok szombattól szombatig 
terjedően 8 nap 7 éjszaka időtartamban vehetők 
igénybe. A turnus időszakok egyeztetése az értéke-
sítési irodánkkal lehetséges a szerződéskötéskor.

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
Egy- és másfélszobás, Standard és Superior apart-
manokban kínálunk FŐNIX üdülési heteket,melyeket 
felszereltségtől és apartman típustól függően 60-
100.000.- Ft egyszeri összeg befi zetésével jegyezhet.
Az apartmanok konyhás, jól felszerelt, 
kényelmes lakrészek.
Az egyszeri regisztrációs díj alapján 10 év idő tartam-
ban biztosítjuk Önnek a felélesztett üdülési hete 
használati lehetőségét és ezzel élvezheti a HSCH több 
mint negyed százados tapasztalatát a vendéglátásban.

ALACSONY ÜZEMEL-
TETÉSI KÖLTSÉGEK
Üdülési költségeink az elmúlt tíz év során az infl áció 
mértékénél közel 40%-kal alacsonyabb mértékben 
változtak.
Éves üdülési költségünk apartman típustól és 
felszereltségtől függően (a 2011.évben) 32.130. és 
61.880.- Ft között alakul.
Az alacsony üzemeltetési költség mellett a bizton-
ság és kiszámíthatóság példája, hogy 2011-ről 2012. 
évre nem emelkedik üdülési költség hozzájárulásaink 
mértéke.



ELÉGEDETT TAGSÁG
Az alapítástól eltelt negyed évszázad alatt kialakult je len-
tős idegenforgalmi tapasztalatunk és a közel 6 000 fős 
üdülőklub tagságunk az ország legki szá míthatóbb és leg-
stabilabb üdülőklubjává teszi a HSCH-t.
Magyarországon elsőként alapított üdülőklubunk Sopron-
ban, Harkányban, Budapesten és Mátraszentimrén üze-
meltet üdülőszállodákat, melyekben jól felszerelt lakrészek 
konyhával várják a pihenni vágyó vendégeinket.
Az üdülőklub kedveltségére és közkedveltségére 
jellemző, hogy a hazai üdülőklubok közül a nemzetközi 
RCI csererendszerben itt találhatóak a szinte legmaga-
sabb cserealap értékek.
A HSCH üdülőklubban évtizedek óta gyakorlatilag állandó 
a taglétszám, hiszen az üdülők fenntartási költségét és az 
üdülési színvonalát tekintve kitűnő ár-érték arányú üdülést 
kínálunk, így a nálunk üdülő családok, immár generációkon 
keresztül élvezik vendéglátásunkat.

GAZDASÁGI HÁTTÉR: 
BIZTONSÁG, STABILITÁS
Jelenkorunk egyik leglényegesebb eleme 
a biztonság és kiszámíthatóság.
A Hegyvidék SCH Szövetkezeti Üdülő-
szálloda- lánc korszerű és biztonságos 
gazdálkodási formában végzi tevékeny-
ségét.
Gazdasági hátterét a két és fél milliárd fo-
rintot meghaladó saját vagyon, valamint 
az ország négy kiemelkedő idegenforgal-
mi körzetében működő szállodáink adják.

SPECIÁLIS SZAKÉRTELEM ÉS 
VAGYONMEGŐRZÉS, VAGYONBŐVÜLÉS
A HSCH eredményes tevékenységének záloga a vagyonmegőrzésben elkötelezett, 
szakmailag felkészült vezetés és a jól képzett munkaszervezet.
Az elmúlt évtizedben az üdülőklub gazdasági ereje folyamatosan erősödött, vagyona 
növekedett, a likviditását, az üzemeltetés biztonságát mindvégig stabilan megtartotta.
Jelentős mértékű beruházások, folyamatosan fejlődő környezet jellemzi apartman 
házaink szolgáltatásait, melyet vendégeink igazolt elismerése és az üdülőszállodáink 
közkedveltsége igazol.



FŐNIX AKCIÓNKKAL MEGMENTHETI 
ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGÉT 
A HSCH üdülőklub működését a gazdaságilag és törvényileg tiszta környezet, 
az éves közgyűlések és a folyamatos tagi tájékoztatási rendszer hatékony 
működése jellemzi.
Az üdülési jogok értékmegőrzésének garanciája a korrekt és áttekinthető 
üzletmenet, a vállalkozási forma nagyfokú stabilitást és rugalmas üdülési 
lehetőségeket kínál.
Az ország legnagyobb taglétszámú üdülőklubja, valamint az egyedülálló 
négy területen elhelyezkedő szállodai kapacitások sora pénzügyi és gazdasági 
biztonságot és vagyon biztonságot garantál.

HSCH, MAGYARORSZÁG ELSŐ SZÁMÚ ÜDÜLŐKLUBJA
A nyugalom otthona

VAN SEGÍTSÉG
A BAJBAN!


