
MKKSZ tagok figyelem!  

Tájékoztatjuk a szakszervezeti tagságot, hogy 2018. évben az alábbi üdülési lehetőségek 
választhatók: 

MKKSZ tulajdonban levő apartman:  

- 8640 Fonyód, Süllő u. 3. III/12. apartman a Kaposvár Társasüdülőben.  

Fényképek az apartmanról külön linken megtalálhatók: 
http://www.mkksz.org.hu/index.php/hirek-ujdonsagok/94-mkksz-fonyodi-udulo-kepek 

 idényjellegű üzemelés révén, 2018. április 27 – szeptember 30. között vehető igénybe az 
apartman. 

 főszezonban (június 10 - augusztus 26. között) csak turnusban (vasárnap 14 órától 
következő hét vasárnap 09 óráig, míg elő és utószezonban hosszú hétvégére is igénybe 
vehető (csütörtök 17 órától vasárnap 09 óráig) 

 Jelentkezési lap kitöltésével és annak az ÜB-hez való eljuttatásával lehet jelentkezni 2017. 
március 01-április 30. között 

 A főszezoni beutalt személyekről ÜB döntés szükséges, ami 2018. május első hetében, 
legkésőbb 2018. május 07-ig megtörténik. 

 Elő-és utószezoni jelentkezések elbírálása nem igényel ÜB döntést, a jelentkezési lap 
beérkezését követő 24 órán belül a beutalás megvalósul 

 Jelentkezési lap küldhető e-mailben az mkkszudules@gmail.com címre csatolt 
dokumentumként vagy postán a megadott címre, vagy az MKKSZ fax számára 

 Térítési díj – a főszezonban 10%-kal magasabb, mint a 2017. évben alkalmazott ár volt, az 
elő és az utószezoni ár megegyezik a 2015-2016-2017-es árakkal. Honlapon külön linken 
megtalálható.  
 

HODOSZ tulajdonban levő apartmanok:  

- 4200 Hajdúszoboszló, Szabó László zúg 8. alatt található 2 fő elhelyezésére alkalmas tetőtéri 
garzonlakás (A/22) és ugyanabban az épületben a tetőtéri 2 szobás (a volt MKKSZ apartmanhoz 
hasonló) 4 fő elhelyezésére alkalmas (D/22) lakás.  

Fényképek az apartmanról külön linken megtalálhatók: http://hodosz.hu/kepgaleria/hodosz-udulo 

 Igénylő lap kitöltésével (a helyi szakszervezeti titkárnak a szakszervezeti tagságot igazolnia 
kell aláírásával, majd bélyegzőlenyomattal ellátja azt) lehet jelentkezni üdülésre, amit 
közvetlenül a hodosz@hodosz.hu e-mail címére mellékletként, vagy a lapon feltüntetett fax 
számra kell elküldeni. 

 Térítési díj az MKKSZ tagoknak ugyan az az ár, mint a HODOSZ tagoknak, a közöttünk levő 
Együttműködési Megállapodás alapján. A 2017. évi hajdúszoboszlói üdülési ár a honlapon 
külön linken megtalálható. 
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 Főszezonban a beutalásnál a HODOSZ tagok elsőbbséget élveznek, a szabad férőhelyekről 
tájékozódhat a +36 30 8281021 telefonon Pácserné Bozi Judittól és a hodosz@hodosz.hu 
címen 

 A hajdúszoboszlói apartmanok vasárnap 14 órától, a következő hét vasárnap 10 óráig, éven 
át vehetők igénybe 

BRDSZ tulajdonban levő üdülési lehetőségek: OTP Szép kártya elfogadóhely! 

- 8380 Hévíz, Park u. 14. alatt éven át üzemelő 8 apartman áll az igénylők rendelkezésére, 
amelyből 4 db 2 fő, 3 db 4 fő és 1 db 6 fő pihenését biztosítja. Az apartmanokhoz saját fürdőszoba, 
WC és teakonyha tartozik.  

Fényképek az apartmanról külön linken megtalálhatók: 
http://www.brdsz.hu/html/7_udules/2011/heviz2011.pdf 

- 5904 Gyopárosfürdő, Hűvös u. 9. alatti éven át üzemelő üdülőben 6 db 4 ágyas (2 db heverő és 1 
db emeletes ágy) szoba várja a pihenni vágyókat. Fürdőszobás, WC-s szoba, főzési lehetőség közös 
konyhában.  

Fényképek az apartmanról külön linken megtalálhatók: 
http://www.brdsz.hu/html/main/2014/gyoparosfurdo.pdf 

- 8647 Balatonmáriafürdő, Hullám u. 225. alatt, május 15-október 15. között üzemelő 4 db 4 
személy és 1 db 2 személy elhelyezésére alkalmas faház szolgálja a nyaralást. A szobákhoz 
fürdőszoba, WC tartozik, a főzési lehetőség közös konyhában.  

Fényképek az apartmanról külön linken megtalálhatók: 
http://www.brdsz.hu/html/7_udules/balatonmariafurdo.pdf 

 Térítési díj az MKKSZ tagoknak ugyan az az ár, mint a BRDSZ tagoknak, a közöttünk levő 
Együttműködési Megállapodás alapján, a honlapon külön linken megtalálható.(1.sz 
melléklet az ÜSZ-hoz) http://www.brdsz.hu 

 Térítési díjak 2018. január 1-től  

 A turnusok minden üdülőben kedd 9 órától- hétfő 10 óráig (7 nap, 6 éjszaka) tartanak  

 A térítési díjakat 7 napra kell befizetni 

 Az üdülés 0-4 éves korig ingyenes 

 az online szobafoglalás és a magyarázat a www.brdsz.hu oldalon elérhető 

 a szabad férőhelyekről a tagok az online foglalási felületen szerezhetnek tudomást, 
promóciós kód: KEDVEZMÉNYMKKSZ (EGYBEIRANDÓ 

 üdüléssel kapcsolatosan érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet: kovacs.jozsef@brdsz.hu 
illetve a 06-70-3349534; 06-70-3790143; 06-1-4130290 

Az MKKSZ honlapon az üdültetés részen még több információ található mind a saját, mint a 
társszervek üdülőiről és azok igénybevételéről. 

Budapest, 2018. február 12. 

 Üdülési Bizottság 
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