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Tisztelt Tagjaink! 

 
Óbuda Autóbusz Szakszervezetének Velencei üdülője az idei évtől várja a Független 

HÉV Szakszervezet kikapcsolódni, pihenni vágyó tagjait és családjukat is. 
 

Nyári szezon:  Június 14. – Augusztus 29. 

 

Június 14. – Június 20. 

Június 21. – Június 27. 

Június 28. – Július 4. 

Július 5. – Július 11. 

Július 12. – Július 18. 

Július 19. – Július 25. 

     Július 26. – Augusztus 1. 

Augusztus 2. – Augusztus 8. 

Augusztus 9. – Augusztus 15. 

Augusztus 16. – Augusztus 22. 

Augusztus 23. – Augusztus 29. 

 

 

A nyári turnusok 6 éjszakások. 

A szobát az első nap (szerdai napok) 10.00 és 14.00 óra között lehet elfoglalni, utolsó 

nap (keddi napok) 10.00-ig kell elhagyni.  

 

Fenti meghirdetett nyári turnusokon kívül bármikor igénybe vehető az üdülő, egész 

évben rendelkezésre áll – előzetes jelentkezés és térítési díjak befizetés után. 
 

 

TÉRÍTÉSI DÍJAK 
 

Áraink az idegenforgalmi adót (IFA) nem tartalmazzák.  

2017-ben 430 Ft/fő/éj, 18 év felett. 

 
 

FHSZ munkavállalók részére:                      7.500 Ft/éj/szoba 

 

 

BKSZSZ szövetségi szakszervezetek részére: 

(kizárólag a meghirdetett nyári turnusokon kívüli időpontokban)  

 Szobák igénybevétele nélkül: 15.000Ft/nap (az üdülő közösségi 

helységeinek a használati díja). 

 Szobák igénybevételével: 6.500 Ft/éj/szoba 

 

Iskolás, óvodás csoportok részére: (tagjaink gyermekei) 

 Szobák igénybevétele nélkül: 15.000Ft/nap (az üdülő közösségi 

helységeinek a használati díja). 

 Szobák igénybevételével: 6.500 Ft/éj/szoba 
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Egyéb  külsős csoportoknak (pl: nem szövetségi szakszervezetek, cégek, egyesületek, 

stb..)rendezvényre, ill. magánszemélyek – akik  nem BKV-sok -  részére: 

(kizárólag a meghirdetett nyári turnusokon kívüli időpontokban)  

 Szobák igénybevétele nélkül: 25.000Ft/nap (az üdülő közösségi 

helységeinek a használati díja). 

 Szobák igénybevételével: 10.000Ft/éj/szoba  

 

FIGYELEM! FONTOS! 
 

NYÁRI TURNUSRA jelentkezni csak ELŐLEG befizetésével egyidejűleg lehet, 

melynek összege 10.000 Ft. 
 

Visszamondás esetén: Ha az üdülés időpontja előtt 30 nappal korábban (írásban) 

megtörténik, akkor visszatérítjük az előleget, ellenkező esetben a befizetett összeget 

nem áll módunkban visszafizetni. 
 

A teljes üdülési díj befizetése utáni írásbeli lemondás és indoklás esetén a teljes 

üdülési díjnak az 50%-át tudja az ÓASZ visszafizeti. 

 

A teljes üdülési díjat és az idegenforgalmi adót (IFA) az üdülés megkezdése előtt 14 

nappal kell befizetni. A beutaló ezek után vehető át. 
 

Az üdülővendégek a házirendet kötelesek betartani, az üdülőt és a szobákat 

rendezetten, a leltárnak és a tisztasági normáknak megfelelően átadni – ezeket az ÜB 

vagy az üdülő gondnoka turnusonként ellenőrzi. Károkozás esetén az ÜB dönt a 

további intézkedésről. 
 

Az üdülőről további infók és részletek: www.oasz.eu v. 284-91 tel.számon, ill. Kékesi 

Tündénél 588-31 tel.számon. 
 

Kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk. 

 
 

2017. április 5. 

 

FHSZ Kommunikáció 


