
Ezüst nyár 
Pályázat nyugdíjasok részérE

Pályázók köre:

azon belföldi illetőségű nyugellátásban részesülő, 62. életévét betöltött 

(pályázat benyújtásának időpontjában) személy, akinek havi teljes összegű 

ellátása nem haladja meg a 80 000 Ft-ot, és más jövedelemmel nem 

rendelkezik. 

rendelkezésre álló támogatási keret:

1 500 millió Ft. 

A pályázat keretében egy adatlapon egy fő pályázhat.

a kérelem benyújtásának kötelező melléklete:

a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) 2009. évi nyugellátás 

megállapítását tartalmazó igazolásának másolata (nem megfelelő sem 

a havi kifizetést igazoló szelvény, sem a bankszámlakivonat). Gondnokolt 

személy esetében a gondnokoltságot igazoló okirat másolata is csatolandó.

a pályázattal elnyerhető támogatás  
formája és mértéke: 

Az Alapítvány 40 000 Ft értékű, névre szóló Üdülési Csekket biztosít 

15 000 Ft önrész megfizetése esetén.

általános  
Pályázati fEltétElEk

A pályázatok kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI 
ADATLAP 2010” formanyomtatványon 
vagy annak másolatán nyújthatók be. 
Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint 
a pályázat benyújtásához szükséges adatlap 
a www.udulesicsekk.hu honlapról letölthető, 
vagy ezen kiadványunkban megtalálható.

a pályázatot a Magyar nemzeti üdülési 
alapítványhoz postai úton kell eljuttatni.
Cím: 1590 Budapest, Pf. 11. 

a pályázat benyújtási határideje: 
a pályázati keret kimerüléséig folyamatosan 
(de nem később mint 2010. szeptember 15-ig)

az elbírálás határideje:
A csoportosan (minimum 20 fő) és az egyénileg 
beérkezett pályázatok esetén az elbírálás 
folyamatos.

A sikeres pályázatot benyújtók számára 
az MNÜA a keretösszeg kimerüléséig tud 
támogatást biztosítani.

Egyéb feltételek és rendelkezések: 
•  A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 

(továbbiakban Alapítvány) a támogatást csak 
névre szóló Üdülési Csekk formájában biztosítja.

•  A 2010. évi pályázatok keretében csak azok 
a személyek részesülhetnek támogatásban 
(kivéve a Vakációs program), akik 2009-ben 
nem nyertek el támogatást az Alapítvány 
szociális célú üdülési pályázatainak keretében.

•  A hibásan, hiányosan vagy nem fel dolgozható 
adatokkal kitöltött és/vagy kötelező 
mellékletek nélküli, illetve határidő után 
beérkezett pályázatok érvénytelenek.

•  Az érvénytelenül beadott pályázatok 
hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.

•  A csoportosan (minimum 20 fő) beküldött 
pályázatok esetén a szervező nem lehet 
gazdasági társaság vagy egészségügyi és 
szociális közintézet.

•  Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány 
ellenőrizheti.

•  A pályázók az elbírálás határidejét követően 
a 06 1 248 2150 telefonszámon – adóazonosító 
jelük bebillentyűzésével – automata útján 
értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban 
vagy sem.

•  A pályázat eredményéről írásos értesítést 
csak azok kapnak, akik támogatásban 
részesülnek.

•  Az Üdülési Csekk csak a rajta feltüntetett 
személy jelenlétében használható fel a csekken 
feltüntetett érvényességi időn belül. Az Üdülési 
Csekk átruházását a törvény bünteti.

•  Az önrészt a pályázó saját költségén, vagy a 
pályázót támogató szervezet által befizetett 
alapítványi támogatásként közcélú adomány 
formájában fizetheti meg.

•  Ugyanazon személy csak egy, az elsőként 
beérkezett pályázata alapján juthat az 
Alapítvány által biztosított támogatáshoz.



Pályázat megnevezése  Ezüst nyár      Esély a pihenésre      szolidaritás 
Név                           
Adóazonosító jel          
Cím Ir. sz.    Település              
Utca, házszám                           
Születési idő     év   hó   nap
Havi jövedelem/ellátás összege       Ft/hó (munkavállalóknál bruttó, egyéb esetben nettó összeg)

a Pályázó adatai (minden pályázat esetében kitöltendő)

Név                           
Adóazonosító jel          
Születési idő     év   hó   nap

1. Név                           
Adóazonosító jel          
Születési idő     év   hó   nap

2. Név                           
Adóazonosító jel          
Születési idő     év   hó   nap

3. Név                           
Adóazonosító jel          
Születési idő     év   hó   nap

Csak az Esély a PihEnésrE pályázat esetében töltendő ki, amennyiben kísérő is van

Csak a szolidaritás pályázat esetében töltendő ki (a gyermekekről kitöltendő adatok)

Pályázó aláírása Kísérő aláírása (amennyiben van)
ESéLY A PIHENéSrE pályázatnál

Gyermekek törvényes képviselőjének aláírása
SZoLIDArITÁS pályázatnál

a Magyar nemzeti üdülési alapítvány kedvező döntése esetén az önrész befizetését:
  saját költségemen vállalom  terveim szerint támogató szervezet fogja átvállalni

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

figyelem! a 2010. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban, akik 2009-ben nem részesültek a 
Magyar nemzeti üdülési alapítvány szociális célú üdülési támogatásában.

A pályázati adatlapot és a kötelező mellékleteket postai úton a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz kell eljuttatni.
Cím: 1590 Budapest Pf. 11.
a pályázatok benyújtásának határideje: a pályázati keret kimerüléséig folyamatosan (de nem később mint 2010. szeptember 15-ig)

Pályázati adatlaP 2010

további gyermekek adatai pótlapon nyújthatók be. 
Figyelem! A gyermekek részére az adóazonosító jel beszerzése a területileg kijelölt APEH ügyfélszolgálati irodájánál történik.

a kérelem benyújtásának kötelező melléklete: 
EZÜST NYÁr PÁLYÁZATNÁL: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) 2009. évi nyugellátás megállapítását tartalmazó igazolásának másolata (nem megfelelő sem 
a havi kifizetést igazoló szelvény, sem a bankszámlakivonat). Gondnokolt személy esetében a gondnokoltságot igazoló okirat másolata is csatolandó.

ESéLY A PIHENéSrE PÁLYÁZATNÁL:
a pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) és a foglal-
koztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a havi nettó keresetről. Gondnokolt személy esetében a gondnokoltságot igazoló okirat másolata is csatolandó.

SZoLIDArITÁS PÁLYÁZATNÁL: a pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott havi járulékalapot képező bruttó keresetére vonatkozó igazolás (munkáltató által ellen-
jegyzett bérjegyzék vagy keresetigazolás).

Pályázóként nyilatkozom, hogy a pályázati feltételeket elolvastam és tudomásul vettem, pályázatomat ennek ismeretében nyújtom be. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy: 
• a Szolidaritás pályázatban feltüntetett személyek közös háztartásban élnek, • a Pályázati Adatlap 2010 dokumentumban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, • a kereset-/jövedelemigazolá-
sokon szereplő összegeken felül egyéb jövedelmem nincs.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, valamint az Üdülési Csekk forgalmazása kapcsán vele jogviszonyban álló társaságok személyes adataimat kezeljék, az APEH felé 
történő adatszolgáltatáshoz 2011. május 31-ig felhasználják, továbbá, hogy a jelen kérelmet az APEH-adatszolgáltatás adójogi elévülése időpontjáig, 2016. december 31-ig, irattárban megőrizzék.


