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SZABÁLYZAT 
 

Üdülési támogatás a nyugdíjrendszer tagjai számára 
 

 
1. A Romániai Református Egyház Nyugdíjintézete évente üdülési támogatást biztosít a 

nyugdíjas tagjai számára. Teológiai évfolyamtalálkozók szervezése esetén a támogatás 
igénybe vehető azon lelkészi tagok házastársa által is, akik nem tagjai a saját 
nyugdíjrendszernek.  

2. A támogatást kizárólag egyházi tulajdonban levő üdülők esetében lehet igénybe venni.  
3. Az üdülő működtetője a támogatás igénybevételét megelőzően köteles együttműködési 

vagy szolgáltatási szerződést kötni a Nyugdíjintézettel. Igazgató felhatalmazást kap 
ezen szerzősédek aláírására. A kedvezményesen igénybe vehető üdülési időszakot, 
valamint az üdülési feltételeket minden esetben az üdülő működtetője határozza meg. 
Foglalás tárgyában minden esetben először az üdülőnél kell jelentkezni, majd ezt 
követően jelezni kell a Nyugdíjintézetnek. 

4. A Vezetőbizottság erre a célra elkülönít egy keretösszeget a költségvetésben, amelyet 
a tárgyévben meghaladni nem lehet. 

5. A támogatást a nyugdíjrendszer tagjai évente legtöbb öt napra vehetik igénybe 
6. A támogatást kizárólag az alapellátásra lehet felhasználni.  
7. Az alapellátás aktualizált árait az üdülők írásban közlik a Nyugdíjintézettel. A kifizetést 

csak ezt követően lehet végrehajtani.  
8. A támogatás értéke az alapellátás költségeinek legtöbb 50%-ka, de az egy főre eső 

támogatás napi összege nem haladhatja meg a 100 lejt. Ezen felső határt a 
Vezetőbizottság évente aktualizálja a költségvetés összeállítása alkalmával. 

9. A kifizetés az üdülő müködtetőjének a számlájára vagy adott esetben közvetlenül a 
nyugdíjas személy számlájára történik, utólagos elszámolás alapján. 

 
 

Elszámolási módszertan üdülési jegyek használata esetén 
 

1. Igénylő(k) jelentkezése a Nyugdíjintézetnél 

2. Személyre szóló üdülési jegyek kiállítása (a mellékelt minta szerint) 

3. Nyugdíjintézet közli a vonatkozó táblázatot az üdülővel (a mellékelt minta szerint) 

4. Nyugdíjintézet megküldi az üdülési jegyeket az igénylőknek 

5. Igénylő jelentkezik a jeggyel az üdülőnél, igénybe veszi a szolgáltatást 

6. Üdülő kitölti a listán az 5. oszlopot (a napok számát kell feltüntetni), lepecsételi, aláírja 

7. Üdülő kitölti a jegyet (érkezés, távozás, napok száma, összeg/nyugtaszám), 
lepecsételi, aláírja és aláíratja az igénylővel is (jegy hátoldalán) 

8. Üdülő kiállítja a nyugtát az igénylő nevére azzal az összeggel, amit az igénylőnek kell 
fizetni (a támogatás értékét leszámítva, ami a szabályzat szerint az alapellátás 50%-
ka, de nem haladhatja meg a napi 100 lejt) 
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9. Üdülő aláíratja az eredeti nyugtát az igénylővel, majd másolatot készít róla 

10. Üdülő készít egy kimutatást a támogatás összegéről, amennyiben egy listán több 
személy szerepel (Centralizator cheltuieli) és számlát állít ki a Nyugdíjintézet nevére, 
majd megküldi postán, mellékelve a listát, a jegyeket, és a nyugtamásolatokat. 

11. Igazgatói jóváhagyást követően a Nyugdíjintézet kifizeti a megfelelő összeget az 
üdülőnek 

 
Elszámolási módszertan üdülési jegyek használata nélkül 

 
 

1. Igénylő(k) jelentkezése a Nyugdíjintézetnél 

2. Nyugdíjintézet közli a vonatkozó táblázatot az üdülővel (a mellékelt minta szerint) 

3. Üdülő kitölti a táblázatot és aláíratja az igénylőkkel, majd kiállítja a számlát  

4. Igazgatói jóváhagyást követően a Nyugdíjintézet kifizeti a megfelelő összeget az 
üdülőnek 

 

Elszámolási módszertan – kifizetés közvetlenül az igénylőnek 
- amennyiben az árak nem személy- vagy szobaszám szerint, hanem globálisan vannak meghatározva –  

(pl. egy teljes épületet vagy annak egy szintjét rögzített összegért lehet kibérelni, függetlenül az igénylők számától) 

1. Igénylő(k) jelentkezése a Nyugdíjintézetnél 

2. Nyugdíjintézet közli a vonatkozó táblázatot az üdülővel (a mellékelt minta szerint) 

3. Igénylők kifizetik a teljes összeget az üdülőnek 
4. Üdülő kitölti a táblázatot, feltüntetve minden személyt és aláíratja azokkal az 

igénylőkkel, akik tagjai a nyugdíjrendszernek.  
A táblázaton feltünteti az egy napra jutó globális árat és az összköltséget, kiállítja a 
nyugtát/számlát, majd ezekről (táblázat és kifizetési bizonylat) másolatot küld a 
Nyugdíjintézetnek 

5. A Nyugdíjintézet megállapítja az egy főre eső költséget, illetve a támogatás értékét 
és igazgatói jóváhagyást követően a kiszámolt egy főre eső összeget segély címén 
kifizeti a nyugdíjasoknak a soron következő nyugdíjosztás alkalmával 

 
Jelen szabályzatot aktualizálta és elfogadta a Vezetőbizottság a 2021. október 7-én tartott 
ülésén, a 9/2021. számú határozat alapján. Érvénybe lép 2022. január 1-én. 
 
 
 
Kántor Csaba, elnök      Tárkányi Márton, igazgató 
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