
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

Kedvezményes Horvátországi üdülés

MKKSZ tagoknak

2021. június 17 – szeptember 02.

Az MKKSZ kedvezményes üdülést ajánl tagjainak a horvátországi TRIBUNJ-ban. 

Az üdülő apartmanról  szóló tájékoztató a linkre kattintva olvasható,  de az MKKSZ
honlapon, Szolgáltatás/Üdülés/Tribunj side-n is megtalálható. 

https://www.mkksz.org.hu/images/kepek/2020/Tribunj-kopogtasson2020.pdf

https://www.mkksz.org.hu/images/kepek/2020/Tribunj-hasznalati2020.pdf

A turnusok csütörtöktől – csütörtökig tartanak, 8 nap, 7 éjszaka.

1.) TURNUS BEOSZTÁS  

FŐ SZEZON

1. június 17 – június 24.

3. július 01 - július 08.

4. július 08 – július 15.

5. július 15 – július 22.

10. augusztus 19 – augusztus 26.

11. augusztus 26 – szeptember 02.

https://www.mkksz.org.hu/images/kepek/2020/Tribunj-hasznalati2020.pdf
https://www.mkksz.org.hu/images/kepek/2020/Tribunj-kopogtasson2020.pdf
http://www.mkksz.org.hu/
mailto:mkksz@mkksz.org.hu


2.) Az üdülés díjai

Az  apartman  igénybevételének  teljes  költsége:  (az  MKKSZ  által  térítendő
összeg)

Főszezonban (június 17- szeptember 02. között)     65 Euró/éjszaka

                                                                                      455 Euró 7 éjszaka/apartman

     Kedvezmény MKKSZ tagoknak: 15 Euró/ éjszaka

     Fizetendő: 50 Euró/éjszaka,                                      350 Euró 7 éjszaka/apartman

                                                                                        kb. 125-130 ezer Ft/4 fős apartman

3.) Jelentkezni lehet a külön linken található tribunji jelentkezési lapon, amit
az Üdülési Bizottsághoz kell eljuttatni.

(A  jelentkezési  lapot  az  Üdülési  Bizottság  elnökének  az  alábbi  címre  kérjük  postán
megküldeni:  Lukács  Vera  7400  Kaposvár,  Irinyi  János  u.  19.  vagy  email-ben:
mkkszudules@gmail.com ,  

Érdeklődni a +36-70/377-42-69 telefonszámon lehet.

4.) Az üdülési díj fizetése

4.1) Az  MKKSZ  Üdülési  bizottság  által  visszaigazolt  foglalás  esetén  a
visszaigazolás kézhezvételétől  számított  – 7 napon belül  esedékes az
üdülési díj 30% (előleg)

4.2) Az üdülési díj  második részletét  (a díj  70%-át) az üdülés megkezdése
előtt 7 nappal kell befizetni.

4.3) Díjfizetés lehetséges

- postai csekken (e-mailon kell igényelni az MKKSZ Országos Irodától
mkksz@mkksz.org.hu)

- átutalással az MKKSZ 11742001-20038564 számú számlájára.

4.4) Üdülési  díj  (részlet  összeg)  számítása.  A  befizetés  (átutalás)  napján
érvényes MNB euró/Ft árfolyam

Az apartman 2017. évtől internet eléréssel rendelkezik!

Fontos!

 Az igényeket a beérkezés sorrendjében rögzíti az ÜB.
 A  jelentkezés  akkor  tekinthető  véglegesnek,  ha  az  ÜB  által  történő

visszaigazolást követően, a jelentkező 7 napon belül előlegként befizeti az
üdülési díj 30%-át. 

mailto:mkksz@mkksz.org.hu
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 A Koronavírusra való tekintettel a befizetett előleg visszafizetésre kerül, ha
az  üdülés megkezdése előtt  10  nappal olyan helyzet  állna fenn,  hogy a
magyar  határon nem lehetne kilépni,  illetve,  ha  Horvátországba belépési
tilalom állna fenn. 

 A befizetésről szóló igazolás másolatát meg kell küldeni mind az előlegnél,
mind a második részletnél az mkkszudules@gmail.com címre.

 Az előleget  az üdülés  esetleges meghiúsulása esetén csak akkor  tudjuk
visszaadni, ha más valaki igénybe veszi az apartmant.

 Az üdülés második részletét (a díj 70%-át) az üdülés megkezdése előtt 7
nappal kell befizetni.

Üdülési Bizottság
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