
HASZNOS TANÁCSOK PÁLYÁZÓKNAK 
 
 

Általános: 
� A pályázatok kizárólag a „PÁLYÁZATI ADATLAP 2010” formanyomtatványon vagy 

annak másolati példányán nyújthatók be. 
� A pályázati adatlap beszerezhetı az ügyfélszolgálati irodáinkon; letölthetı a 

www.udulesicsekk.hu honlapról,  
� A pályázatokat postai úton kell eljuttatni a MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI 

ALAPÍTVÁNY 1590 Budapest, Pf. 11. címére.  
� Akik 2009. évben az Alapítványtól támogatásban részesültek, azok 2010. évi pályázat 

keretében – ide értve a Szolidaritás pályázat keretében támogatott gyermekeket is – nem 
pályázhatnak. Ugyancsak nem pályázathat az a személy, aki 2009. évben a 
fogyatékossági pályázat keretében kísérı személyként részesült támogatásban! Ez alól 
kivétel a Vakációs programban résztvevı szakiskolai tanulók. 

� Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, akinek 2009-ben az Alapítvány támogatást 
ítélt meg, de nem fizette be az önrészt (azaz nem kapott Üdülési Csekket)! 

� Csoportos pályázatnak az minısül, ahol minimum 20 fı pályázatát egy szervezı 
szervezet nyújtja be. Szervezı szervezet nem lehet gazdasági társaság (közös vállalat, 
Kkt., Bt., Kft., Nyrt., Zrt.) vagy egészségügyi és szociális közintézet. Fontos, hogy a 
szervezı szervezetek adatai, kapcsolattartójának pontos címe és elérhetısége 
feltüntetésre kerüljön a pályázat benyújtásakor. 

� A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelezı 
mellékletek nélküli, illetve határidı után beérkezett pályázatok érvénytelenek, 
javításukra/hiánypótlásra nincs lehetıség! Hibásnak minısül az a pályázat is, melyen 
nem jelöltek meg pályázati keretet vagy nem írták alá! 

� A pályázat eredményérıl írásos értesítést csak azok kapnak, akik támogatásban 
részesültek. 

 
Ezüst nyár: 

� A 62. életévüket betöltött személyek pályázhatnak, a 2009-ben kiállított NYUFIG 
(Nyugdíjfolyósító Igazgatóság) igazolás másolatának csatolásával. Ez az igazolás a 
2009-re megállapított havi nyugellátás összegét tartalmazza, mely nem haladhatja meg 
a 80 000 Ft összeget. A havi nyugellátási szelvényt, valamint a NYUFIG 2010. évi 
igazolást nem fogadjuk el! A kor megítélésénél a pályázat postai feladásának 
dátuma számít!  

� Gondnokolt személy esetében a gondokoltságot igazoló okirat másolatát is csatolni 
szükséges. 

 
Esély a pihenésre: 

� Kizárólag 18. életévüket betöltött személyek pályázhatnak, a Magyar Államkincstár 
által folyósított fogyatékossági támogatás/vakok személyi járadéka/magasabb összegő 
családi pótlék átvételét igazoló, a pályázat benyújtását (postai feladását) megelızı 
havi postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolatának csatolásával, valamint az 
esetleges kiegészítı tevékenységbıl származó, foglalkoztató intézményben szerzett 
nettó összegő jövedelemrıl szóló jövedelemigazolás mellékelésével. A pályázati 
adatlapon ezek együttes NETTÓ összegét kell feltüntetni! 

� Gondnokolt személy esetében a gondokoltságot igazoló okirat másolatát is csatolni 
szükséges. 



� A kísérı személy nem lehet 18 éven aluli! A kor megítélésénél a pályázat postai 
feladásának dátuma számít! 

Szolidaritás: 
� Csak teljes munkaidıs munkaviszonnyal és ebbıl származó keresettel rendelkezık 

(azaz a munkaszerzıdése nem részmunkaidıt, idénymunkát, távmunkát, stb. tartalmaz) 
pályázhatnak. 

� A kérelmek kötelezı melléklete a pályázat benyújtását (postai feladását) megelızı 
havi járulék alapot képezı BRUTTÓ keresetre*  vonatkozó munkáltatói igazolás, 
mely lehet bérjegyzék vagy jövedelemigazolás. Bármelyiket is csatolják, azokat csak 
hivatalos ellenjegyzéssel (aláírás és/vagy pecsét) fogadjuk el. 

� Gyermekként a pályázaton kettı vagy több 18 éven aluli gyermeknek kell szerepelnie, 
azaz csak 18 éven aluli gyermek pályázhat! A kor megítélésénél a pályázat postai 
feladásának dátuma számít! 

 
 
*  Járulék alapot képezı bruttó kereset összetevıi:  

• alapbér,  
• bérpótlékok, (pl. mőszak, túlóra, nyelv, ügyeleti díjak)  
• kiegészítı fizetés (pl. távolléti díj, tanulmányi szabadság idejére fizetett díj)  
• prémium,  
• jutalom,  
• 13. és további havi fizetés. 
  

 Nem minısül „keresetnek” többek között a természetbeni juttatások, költségtérítések, szociális 
juttatások: 

• családi pótlék, 
• lakhatási költségtérítés,  
• étkezési hozzájárulás,  
• munkába járással kapcsolatos költségtérítések, stb.  
• betegszabadság díjazása,  
• végkielégítés 

 

 

 

 

 


