
 

TÁJÉKOZTATÓ 

AZ MKKSZ ÜDÜLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL 

 

Tisztelt Tagság! 

Az MKKSZ Elnökség 2019. február 23-i döntése alapján az MKKSZ fonyódi üdülő apartmanjában a 2019. évi 

üdülőhasználat hozzájárulási díjai a következők: 

 

Turnus 7 éjszaka  
 

Hosszú hétvége 

  vasárnap 14 h-tól 
–a következő 

vasárnap 9 h-ig 

Elő és 
Főszezon 

 
2019. 05.17-
2019.06. 08. 

csütörtök estétől 
vasárnap 9 h-ig 

2019.08.25.– 
2019.09.29. 

csütörtök 
estétől 

vasárnap 9 h-ig 

utószezon 
 

2019 
2019 

 1 fő részére 18 800 Ft 30 500 Ft 
 

1 fő részére 10 700 Ft 

2 fő részére 24 150 Ft 39 300 Ft 
 

2 fő részére 14 800 Ft 

3 fő részére 28 350 Ft 46 400 Ft 
 

3 fő részére 18 850 Ft 

4 fő részére 31 600 Ft 50 400 Ft 
 

4 fő részére 22 500 Ft 

5 fő részére 33 700 Ft 54 000 Ft 
 

5 fő részére 23 650 Ft 
 

A főszezon 2019. június 09. – augusztus 24. között tart.  

A főszezonban nincs lehetőség hosszú hétvégés üdülésre! 

A fenti árak kizárólag az MKKSZ és a BRDSZ tagok részére szólnak.  

A nem MKKSZ tagok, - a köz – és egyébszférában dolgozók - felár mellet vehetik igénybe a szabad férőhelyeket a jobb 

kapacitás kihasználtság végett, a mértéke, 2016. január 1-től, egységesen 1,25%.   

Nyugdíjasok és nem közszférában alkalmazottak a főszezont csak üres turnusok esetén vehetik igénybe. 

Elő és utószezonban a beküldött jelentkezési lapok alapján - ha szükséges telefonon történő időpont egyeztetéssel - a 

beutalókat postafordultával visszaküldjük, jelenleg azok még nem igényelnek bizottsági elbírálást. 

Az Üdülési Bizottság a főszezonra vonatkozó jelentkezési lapokat 2019. április 30-ig gyűjti, majd a beérkezett 

igények alapján osztja el az apartmant. 

A térítési díj befizetése az MKKSZ folyószámlájára átutalással történik, nem csekken, és a befizetésről kapott 

bizonylatot szkennelve az mkkszudules@gmail.com e-mail címre küldi el a beutalt. 

Igény esetén biztosítjuk a 2 részben történő fizetést.  

(Miután az ÜB eldöntötte, ki "nyerte el" az adott hetet, erről a jelentkező értesítést kap e-mailben, 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. A 

teljes térítési díj befizetést követően elkészül a beutaló, amit a megadott e-mail címre küldünk el. A beutalt azt 

kinyomtatja és magával viszi, majd az üdülés megkezdésekor azt a Gondnoknak bemutatja. 

 

 

 
MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, 

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI 
DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) 

1146 Budapest, Abonyi u. 31. 

ÜDÜLÉSI BIZOTTSÁG 

telefon: +36 (1) 338-4002 

telefax: +36 (1) 338-4271 

e-mail: mkksz@mkksz.org.hu 

internet: www.mkksz.org.hu 

 

 

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


 

A főszezonba történő beutaláshoz az alábbi szempontok döntenek az igények elbírálásakor: 

1) családok 3 gyerekkel   5) még nem üdült a fonyódi apartmanban 

2) családok 2 gyerekkel   6) még nem üdült főszezonban 

3) családok 1 gyerekkel   7) különleges alkalom (nászút, házassági évforduló, stb) 

4) egyedül nevelő szülő gyerekkel  8) az alapszervezet, vagy a megyei titkár indokolja az elsőbbséget 

 

Jó pihenést és kellemes időtöltést kívánunk a fonyódi üdülőnkben. 

Budapest, 2019. február 28. 

  

Hetényi Ferencné sk.   Lukács Vera sk.    Steiner Erika sk. 

MKKSZ OV ÜB tag                   MKKSZ OV ÜB elnök   MKKSZ OV ÜB tag 

 


