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TÁJÉKOZTATÁS LIGA TAGOKNAK 
AZ FRSZ ÜDÜLŐK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHET ŐSÉGÉRŐL 

 
 
KEDVES KOLLÉGÁK! 
 
 
Tájékoztatlak benneteket, hogy a Független Rendőr Szakszervezet Országos Választmánya 
úgy döntött, hogy lehetővé teszi szakszervezetünk üdülőinek igénybevételét a LIGA 
Szakszervezeti konföderációhoz tartozó valamennyi szakszervezet tagja számára. Amit 
üdülőinkről és az igénybevétel rendjéről tudni kell, azt az alábbiakban foglaljuk össze: 
 

Hol vannak az igénybe vehető FRSZ üdülök? 
 
Harkányban és Hajdúszoboszlón – a helyi strand- és gyógyfürdőktől néhány perces sétára 
lévő távolságban – 4-4 db összkomfortos apartmannal rendelkezünk. 
 

Milyen szolgáltatást biztosítanak az üdülők? 
 
Vendégeink zavartalan pihenését légkondicionáló berendezés, teljes körűen felszerelt konyha 
és színes televízió, kábeltévé szolgálja. Az apartmanokhoz természetesen tiszta ágyneműt is 
biztosítunk. Vendégeink gépjárműveiket az apartmanokhoz tartozó garázsban helyezhetik el. 
 
 

Miként alakulnak a turnusok 
 
Apartmanjaink egész évben üzemelnek és keddtől - keddig tartó egy hetes turnusokban 
fogadják a vendégeket. 
 

Mennyit kell fizetni a beutalóért? 
 
A nyári (iskolai szünettel egybeeső) főszezonban 40 ezer forint/apartman, az év többi 
részében pedig 30 ezer forint/apartman összegű üdülési díjat kell előre befizetni. A beutaló 
díja független az apartmant igénybevevők számától és megegyezik az FRSZ tagok által 
fizetendő összeggel! (Az apartmanok egy kivétellel egyidejűleg maximum 5-5 főt tudnak 
fogadni.) 
 
Ezen felül helyben, a gondnoknál kell készpénzben befizetni a helyi önkormányzat által 
meghatározott idegenforgalmi adót. 
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Melléklet: Jelentkezési lap FRSZ üdülőkbe 

Hogyan lehet jelentkezni az FRSZ üdülőkbe? 
 
Érdeklődni munkanapokon, hivatali munkaidőben az FRSZ üdültetési felelősénél Erdősi 
Józsefné (Katalin) asszonynál lehet telefonon (06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16, 
+36(70)775-17-73) vagy e-mailben (frsz@frsz.hu ). 
 
A beutaló igényléshez ki kell tölteni a mellékelt (és az FRSZ honlapjáról is letölthető) 
„ Jelentkezési lapot”, azon a szakszervezeti tagságot igazoltatni kell a saját szakszervezet 
központi irodájának vezető tisztségviselőjével és e-mailben vagy telefaxon (06-1-799-27-13) 
meg kell küldeni az FRSZ üdültetési felelősének. 
 
Az igénylés befogadását az FRSZ üdültetési előadója csak az igényelt (fentiek szerint 
egyeztetett) turnus kezdőnapja előtt 3 héttel korábban igazolhatja vissza végleges 
jelleggel, mivel az ezen időpontnál korábban jelentkező FRSZ tagok elsőbbséget élveznek a 
beutalás során. 
 
Az üdülés díját a jelentkezés befogadásának visszaigazolása után, legkésőbb a turnus 
kezdőnapját megelőző hét utolsó munkanapjáig kell befizetni az FRSZ számlájára. 
 
A nyári főszezonban igényelhető beutalókról az FRSZ minden év május 20. napjáig 
tájékoztatja a LIGA Szakszervezeteket. (Ez esetben is irányadó azonban, hogy a foglalást 
csak turnus kezdőnapja előtt 3 héttel korábban igazoljuk vissza végelegesen, mivel addig az 
FRSZ tagok elsőbbséget élveznek.) 
 
További részletek az FRSZ honlapján: http://www.frsz.hu/tagsag_elonyei_udultetes.php 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a LIGA Szakszervezetek tagjai az FRSZ apartmanokat csak a 
fentiek szerinti egy hetes turnusokban vehetik igénybe, számukra a honlapunkon szereplő, 
csak a hétvégi pihenőnapokra szóló beutalás lehetőségét nem tudjuk biztosítani! 
 
B u d a p e s t, 2012. október 17. 
 
 
       Pongó Géza 
        főtitkár sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Aktualizálva: 2013.06.11.) 


