
ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Az MTA által fenntartott üdülőhálózat megújítása, az üdülők egy szervezetként történő 
működtetésében rejlő hatékonyság megvalósítása érdekében - az MTA 182. közgyűlése által elfogadott, 
a nem kutatóintézeti körbe tartozó költségvetési szerveinek átalakítására vonatkozó 8/2011. (XII. 5.) 
számú közgyűlési határozatba foglaltak alapján - végrehajtott szervezeti átalakítás értelmében 2012. 
évtől az akadémiai üdülési lehetőségeket az MTA Üdülési Központ hirdeti meg, illetve teszi közzé az 
MTA Vezetői Értekezlete és a Szociális Bizottság által jóváhagyott - április 1-től március 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozó - térítési díjakat.  

Az MTA Üdülési Központhoz tartozó üdülőkben az igényjogosultak és közvetlen hozzátartozóik 
továbbra is két hetet üdülhetnek kedvezményes üdülési díj ellenében, ezt meghaladó tartózkodás 
önköltség megfizetésével lehetséges.  

Kedvezményes üdülésre jelentkezni az üdülők által rendelkezésre bocsátott jelentkezési lap 
igényjogosult által történő kitöltésével és aláírásával, illetve 2013. május 01-től az Üdülési Központ 
központi weboldalán elérhető foglalási rendszeren keresztül a foglalási űrlap kitöltésével, valamint az 
üdülési feltételek egyidejű elfogadásával lehet. 

Amennyiben az üdülésre való jelentkezés nem az Üdülési Központ központi weboldalán keresztül 
történik, a kitöltött jelentkezési lapot közvetlenül a kiválasztott üdülőnek kérjük a megadott határidőig 
elektronikus formában, vagy postai úton megküldeni. Ez esetben célszerű előzetesen érdeklődni a 
megadott elérhetőségek valamelyikén a szabad férőhelyek rendelkezésre állása felől. 

Az üdülőkben az elsődleges üdülési időtartam továbbra is a turnus, amely hét napot – hat éjszakát – foglal 
magában, azonban az üdülőkben lehetőség van a megadott turnusoktól eltérő, egy hétnél rövidebb 
(hétközi, vagy hétvégi) vagy hosszabb üdülésre is, az igényjogosultak és közvetlen hozzátartozóik 
számára kedvezményes térítési díj ellenében, egyéb hozzátartozók esetén önköltség megfizetésével.  A 
turnusok és szobák beosztását továbbra is az üdülők végzik. 

Az üdülők alapszolgáltatásként szállást, valamint – az igényjogosult igényétől függően – reggeli, fél- 
vagy teljes panziós étkezési ellátást biztosítanak. Kizárólag szállás nem vehető igénybe. A fél-, vagy 
teljes panzióra vonatkozó igényt az üdülésre jelentkezéssel egyidejűleg, a jelentkezési lapon kell 
bejelenteni.  

Félpanzió igénylése esetén az ellátás érkezés napján vacsorával kezdődik és utazás napján reggelivel 
ér véget, teljes panzió igénylése esetén az ellátás érkezés napján ebéddel kezdődik és utazás napján 
reggelivel ér véget. Megrendelt étkezést lemondani legkésőbb az igénybe vételtől számított 24 órával 
lehetséges. Az igénybe nem vett, de le nem mondott étkezést is ki kell fizetni. 

Az üdülőkben a férőhelyek az érkezés napján 14 órától foglalhatók el és az utazás napján 10 óráig 
kell a szobát elhagyni.  

Az üdülő − az igény beérkezése után, illetve a megadott jelentkezési határidő leteltével, − e-mailben/ 
levélben/ visszaigazolja az elfogadott üdülési igényeket, megküldi az üdülési díj befizetésével 
kapcsolatos tudnivalókról szóló tájékoztatót, illetve igény esetén megküldi az üdülési díj befizetésre 
szolgáló csekket. A jelentkezés akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt az üdülő visszaigazolja. 

Az igényjogosult számára kiállításra kerülő visszaigazolás tartalmazza az üdülő címét, az üdülés 
időpontját, az üdülésben résztvevők nevét, a megrendelt szolgáltatásokat, valamint az igényjogosulti 
vagy közeli hozzátartozói minőség alapján meghatározott befizetendő térítési díjat. 

A kedvezményes térítési díj igénybevételének feltétele, hogy az igényjogosult adóazonosító jele a 
jelentkezési lapon feltüntetésre kerüljön, vagy legkésőbb az üdülőben megérkezéskor a bejelentő lapon 
megadja. Ennek hiányában az igényjogosult részére is csak önköltségi áron biztosítható üdültetési 
szolgáltatás.1 Utólagos megadásra nincs lehetőség. 

A kedvezményes üdültetésben a közeli hozzátartozó2 csak az igényjogosulttal együtt jogosult részt 
venni, egyéb esetben az üdülők szolgáltatásai csak önköltségi áron vehetők igénybe.  



Az igényjogosultnak nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő – a befejezésre előírt életkort el 
nem érő – nagykorú gyermeke oktatási intézményétől kapott igazolással kell igazolnia, hogy nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részesül, illetve felsőoktatási alap- vagy mesterképzésben nappali képzés 
munkarendje szerinti tanulmányokat folytat. Igazolás hiányában az igényjogosultat a nagykorú gyermek 
után kedvezményes üdülési díj nem illeti meg. 

Az igényjogosult a kedvezményes üdülési díj teljes összegét legkésőbb az üdülés kezdőnapjáig köteles 
megfizetni. A befizetés történhet az üdülő által rendelkezésre bocsátott csekken, banki utalással, a 
helyszínen bankkártyával, SZÉP-kártyával, esetleg az üdülő házipénztárába való befizetéssel). SZÉP-
kártyás fizetés esetén az önköltségi árak érvényesek.3  

Azon vendégeink, akik bármelyik üdülőben egyedül kívánnak többágyas szobát igénybe venni, felárat 
fizetnek, amely az egy napra jutó szállásköltség 20 %-a fő/nap. 

Balatonvilágoson a Balatonra néző szoba igénybevétele esetében felárat számolunk fel, amely az egy 
napra jutó szállásköltség 10 %-a /fő/nap. 

Az üdülő által visszaigazolt szolgáltatást − orvosi, vagy hatósági igazolás esetét kivéve − az 
igénybevétel kezdő napját megelőző 10 napon belül csak lemondási díj ellenében lehet lemondani, a 
következők szerint: 

Ha az igénybejelentő a térítési díjat már befizette, az üdülő azt a lemondási díjjal csökkentett 
összegben fizeti vissza.  

Ha a térítési díj befizetése még nem történt meg, a lemondási díj befizetését az üdülő levélben/e-
mailben kéri azt az igényjogosulttól a bankszámlaszám megadásával, illetve a készpénz átutalási 
megbízás megküldésével. A lemondási díj mértéke három napi térítési díj/fő). 

Ugyan a 15/2009. (XI. 18.) elnöki határozatba foglaltak szerint mindegyik akadémiai üdülőnek 
elsőbbséget élvező vendégköre van, azonban kihasználatlan férőhelyek esetén bármelyik üdülő igénybe 
vehető.  

Az igényjogosultak számára fenntartott jelentkezési időszakot követően a rendelkezésre álló 
kapacitások hatékonyabb kihasználása érdekében igényjogosultsággal nem rendelkező személyek 
(kereskedelmi vendégek) is jelentkezhetnek üdülésre.  

Az MTA üdülők igénybevételi szabályzata az üdülők részletes adataival és a jelentkezési lapokkal 
együtt letölthető az MTA Üdülési Központ internetes honlapján (www.udulo.mta.hu), valamint elérhető 
az MTA honlapján is. (http://mta.hu/cikkek/az-mta-uduloi-102931__1161 ). 

 
 
 

Budapest, 2013. április 
 
     Tisztelettel 
 
 Simkó Éva 
 igazgató 

MTA Üdülési Központ 
1051 Budapest, Nádor u. 7. (229-230.) 
Tel: (06 1) 4116 227;  

    e-mail: kozpont@udulo.mta.hu 
 

1 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény értelmében az üdülési kedvezmény (az üdülői alapszolgáltatások önköltségi árának és a 
kedvezményes térítési díjnak a különbözete) béren kívüli juttatásnak minősül, amely után az adófizetési kötelezettség a kifizetőt, jelen esetben az 
MTA Üdülési Központot terheli, ezért az adóazonosító megadása a kedvezményezett üdültetési díj igénybe vételének feltétele 

2  a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 15/2009. (XI. 18.) számú határozata 1. § (2) bekezdés a)-h) pontok, illetve 2.§ a) pont alapján  
igényjogosult/hozzátartozó) 

3 A többszörös támogatás elkerülése érdekében - az igényjogosult az MTA által támogatott kedvezményes díj igénybevételére csak abban az esetben jogosult, 
amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik Széchenyi kártya használata.  



 

1. számú melléklet  
 

Az MTA Üdülési Központhoz tartozó üdülők elérhetőségei 
 
 

Mátrafüredi Akadémiai Üdülő és Malom Fogadó  Mátraházai Akadémiai Üdülő 
3232 Mátrafüred; Akadémia u. 1-3.    3233 Mátraháza (külterület) 
Tel: 06 37 320 026; fax: 06 37 520 019   Tel/fax: 06 37 374 029;  
e-mail: matrafured@udulo.mta.hu    e-mail: matrahaza@udulo.mta.hu 
 

üdülővezető: Tartsák Andrea, gondnok: Feketéné Balogh Márta 
 

Erdőtarcsai Akadémiai Üdülő és Alkotóház   Balatonalmádi Akadémiai Üdülő 
2177 Erdőtarcsa, Petőfi út 1.     8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u.1. 
Tel: 06 32 478 050; fax: 06 32 478 051    Tel/fax: 06 88 438 606;  
e-mail: erdotarcsa@udulo.mta.hu     e-mail: almadi@udulo.mta.hu 
mb. üdülővezető: Lakatos Kiss Judith    Üdülővezető: Neuhold Zoltán 
 
Balatonvilágosi Akadémiai Üdülő    Siófoki Akadémiai Üdülő 
8171 Balatonvilágos, Rákóczi út 31.    8600 Siófok, Kodály Zoltán u. 1-3. 
Tel/fax: 06 88 480 851,       Tel/fax: 06 84 352 513,  
e-mail: vilagos@udulo.mta.hu     e-mail: siofok@udulo.mta.hu 
mb. üdülővezető: Király Károlyné    mb. üdülővezető: Csutiné Svajcsik Hedvig 
 
 
 
  



2. sz. melléklet 

IGÉNY BEJELENTŐ LAP és NYILATKOZAT  
kedvezményes üdülés igénybe vételére  

 

Választott üdülő megnevezése:………………………………………………………………………………... 
Igényjogosult neve:………………………………………………………………………………….................... 
Adóazonosító1  jele:…………………………………………………………………………………………....... 
Születési hely, dátum:………………………………………………………………………………….................... 
Tudományos cím, fokozat:………………………………………………………………………………………... 
Munkáltató neve és címe:………………...……………………………………………………………………….  
Állandó lakcím:………………………………..................................................................................................................... 
Telefonszám:……………………………………   E-mail cím:………………………………….. 

Üdülés időpontja: ……év ………… hónap ……nap -…….. ………… hónap ...…. nap 

Az igénylővel együtt üdülők jogosultsági kategóriánként2: 

Név: Jogosultság  Adóazonosító  Szül. hely/  Lakcím: 
alapja:   jel1:   dátum:  

……………………. …………………    …………………  ……….………………   ………...………… 
……………………. …………………    …………………  ………………………..   ………..………… 
……………………. …………………    …………………  ………………………..   ………..………… 
……………………. …………………    …………………  ………………………..   ………..………… 
……………………. …………………    …………………  ………………………..   …..……………… 
 

Igényelt ellátás:     Külön térítés ellenében:   

teljes panzió …… fő részére    az üdülés első napján ebédet igényelek:  igen / nem   
félpanzió …… fő részére    az üdülés utolsó napján ebédet igényelek:  igen /  nem   
reggeli …… fő részére  

NYILATKOZAT  
a kedvezményes térítési díj igénybe vételéhez 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 

• az akadémia elnökének a Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott, üdülési szolgáltatás nyújtó 
intézmények igénybevételének rendjéről szóló határozata alapján jogosult vagyok kedvezményes üdülés 
igénybevételére2, 

• egyéb az üdülési szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezményt nem veszek igénybe3, 
• üdülési szolgáltatás címén  béren kívüli juttatásban – az MTA Üdülési Központon kívül máshonnan –

részesültem: igen - nem 
 amennyiben igen, a juttató munkáltató megnevezése:……………………………………………………… 
 a juttatás összege:…………………………………..Ft. 

• nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. 

 
Kelt: ….…………, 201… év …………. hónap …. nap 

                                                  
aláírás 

1 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény értelmében az üdülési kedvezmény (az üdülői alapszolgáltatások önköltségi árának és a 
kedvezményes térítési díjnak a különbözete) béren kívüli juttatásnak minősül, amely után az adófizetési kötelezettség a kifizetőt, jelen esetben az 
MTA Üdülési Központot terheli, ezért kitöltése a kedvezményezett üdültetési díj igénybe vételének feltétele 
2 a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 15/2009. (XI. 18.) számú határozata 1. § (2) bekezdés a)-h) pontok, illetve 2.§ a) pont alapján 
(igényjogosult/hozzátartozó) 
3 a többszörös támogatás elkerülése érdekében - az igényjogosult az MTA által támogatott kedvezményes díj igénybevételére csak abban az esetben jogosult, 
amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik Széchenyi Pihenő kártya használata 


