
 

TÁJÉKOZTATÓ 

AZ MKKSZ ÜDÜLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL  

Tisztelt Tagság! 

Az MKKSZ Elnökség 2018. február 10-i döntése alapján az MKKSZ fonyódi üdülő apartmanjában a 2018. évi 
üdülőhasználat hozzájárulási díjai a következők (100 Ft-ra kerekített értékkel) 

Turnus 7 éjszaka  
 

Hosszú hétvége 
  vasárnap 14 

h-tól –a 
következő 

vasárnap 9 h-ig 

Elő és 
Főszezon 

 2018. 04.27-
2018.06.10. 

2018.08.26.– 
2018.09.30. 

utószezon 
 2018 2018 

 1 fő részére 17 900 Ft 27 700 Ft 
 

1 fő részére 10 200 Ft 

2 fő részére 23 000 Ft 35 750 Ft 
 

2 fő részére 14 100 Ft 

3 fő részére 27 000 Ft 42 200 Ft 
 

3 fő részére 17 950 Ft 

4 fő részére 30 100 Ft 45 850 Ft 
 

4 fő részére 21 400 Ft 

5 fő részére 32 100 Ft 49 050 Ft 
 

5 fő részére 22 500 Ft 

A főszezon 2018. június 10. – augusztus 26. 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 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 2018. április 30-ig gyűjti, majd a 

beérkezett igények alapján osztja el az apartmant. 

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. 

 Bartalus László sk. Lukács Vera sk. Hetényi Ferencné sk. 
 MKKSZ OV ÜB tag MKKSZ OV ÜB elnök MKKSZ OV ÜB tag 
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DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) 

1146 Budapest, Abonyi u. 31. 

ÜDÜLÉSI BIZOTTSÁG 

telefon: +36 (1) 338-4002 
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