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Ü D Ü L É S I  T Á J É K O Z T A T Ó  

 

MEZŐKÖVESD ZSÓRY–FÜRDŐ 
 
A MÖSZ meghirdeti a Mezőkövesd Zsóry–fürdő üdülő turnusbeosztását. Az igénylés a mellékelt 

Üdülési Jelentkezés kitöltésével történik, melyet a MÖSZ budapesti címére kérünk megküldeni. 

 

Az üdülő címe: 3400 Mezőkövesd Zsóry–fürdő, Hajnal u. 1. 

Megközelíthető: Gépkocsival Budapesttől 130, Miskolctól 50, Egertől pedig 25 km-re található az M3 

autópálya 128-as Mezőkövesdi lehajtójától 6 km-re a 3-as számú (E 71) főút mellett. Vonattal 

Budapest-Miskolc vasúti fővonal mentén, illetve autóbusszal a vasúthoz és a helyközi 

autóbuszjárathoz menetrendi igazítással a helyi járat is csatlakozik.   

GPS koordináta: 47.796588, 20.525539 

Gondnok: Fügediné Marika – Telefon: +36 (70) 320-09-70 [MÖSZ telefonokról ingyen hívható]    

 

Férőhely: A házban 3 db 2 ágyas szoba található, közös fürdőszobával és felszerelt konyhával. Az 

üdülőt turnusonként egy család részére javasoljuk.  Zsóry Gyógy- és Strandfürdő kb. 300 méterre. 

 

Érkezés a turnus első napján, hétfőn 14 órától, távozás az utolsó nap (hétfő) 10 óráig. 

Az üdülő területére állatot bevinni és az üdülő területén sátrat állítani tilos! 

 

Térítési díj: nyáron (április 15-tól) 30.000 Ft/turnus, télen (október 7-től) 45.000 Ft/turnus + 350 

Ft/fő/éjszaka idegenforgalmi adó. Idegenforgalmi adót a 18 év alatti üdülőknek nem kell 

fizetni; a mentesség feltétele a pontos születési dátum feltüntetése az igénylő lapon. 

Szabad férőhely esetén nem szakszervezeti tagok térítési díja: nyáron 40.000 Ft/turnus, télen 55.000 

Ft/ház/turnus. 

 

A térítési díjat legkésőbb az üdülést megelőzően 30 nappal kell befizetni. A ház kulcsa a helyszínen 

csak a befizetett csekk ellenében vehető kézhez a gondnoktól. 

 

Az igényelt és megkapott üdülést a MÖSZ telefonszámain, illetve címén lehet lemondani. Lemondást 

az üdülés megkezdése előtt 30 napon belül telefonos egyeztetés után tudunk csak elfogadni. Az üdülés 

15 napon belüli lemondása esetén az üdülési díjból visszatérítést nem adunk. 

 

Üdülési turnusok: hétfőtől-hétfőig. 

Jelentkezési határidő: folyamatos. Szabad férőhely esetén egymás utáni két turnus igénylése is 

lehetséges. 

 

Az igénylés elbírálásáról az Üdülési Jelentkezés visszaküldésével minden jelentkező értesítést kap. 

 

 

Látnivalók, nevezetességek: http://zsorifurdo.utisugo.hu/latnivalok 

 

 

Az üdüléssel kapcsolatos tájékoztatást Krecskó Melinda ad a MÖSZ irodáján személyesen, a +3670-

337-4994-es mobilszámon, illetve a fenti telefonszámon.  

 

Budapest, 2019. március 25. 
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