Szolgálati id elismerési kérelem az 1997. évi LXXXI. tv. alapján
a figyelembe vehet szolgálati id megállapításához
korkedvezményre jogosító
id megállapításához
korengedményes öregségi
nyugdíjhoz figyelembevehet
szolgálati id megállapításához

Az ügyszámot is tartalmazó
etikett helye

egyes m vészeti tevékenységet folytatók öregségi
nyugdíjához figyelembevehet szolgálati id megállapításához

E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti, és csak
aláírással együtt érvényes. Az igényl személyi adatait nyomtatott
nagybet kkel kell feltüntetni, a kérdésekre a megfelel adatok
beírásával, illetve a kiemelt négyzetekbe "X" jel írásával kell
válaszolni. (I=igen, N=nem, F=férfi, N=n )
I. Az igényl
személyi adatai
Név:
Születési név:
Névváltozások:

bányásznyugdíjhoz figyelembevehet szolgálati id
megállapításához

Társadalombiztosítási Azonosító Jel
(TAJ szám):
A személyi adatok
hitelesítésére jogosult
szerv/személy tölti ki!
A személyi adatok hitelességét
a
számú

Anyja neve:
Neme:

alapján igazolom.

Születési id :
hely:

F

N
aláírás(ok)

1. Lakóhelye:

Telefonszáma (és/vagy e-mail címe):
2. A tartózkodási helye szerint kéri-e a szolgálati id megállapítását?
I

N

I

N

Igen válasz esetén a tartózkodási helye:

3. Van-e gondnoka? (Igen válasz esetén a gondnokrendel határozatot mellékelni kell!)
Ha igen, neve, címe:

Kelt:
az igényl aláírása
ONYF. 3515-271/A.

1

II. A szolgálati id megállapításához szükséges adatok
4. El terjesztett-e korábban valamely ellátás megállapítása iránt kérelmet?
A kérelm(ek)et melyik szervnél terjesztette el ?
Az ügy száma:
5. Állapítottak-e meg részére korábban valamilyen nyugellátást vagy nyugdíjszer
rendszeres pénzellátást?
Az ellátás(oka)t melyik szerv állapította meg?
Az ügy száma:

I

N

I

N

III. Gyermekekre vonatkozó adatok
6. N k esetében itt kell felsorolni az igényl 1968. január 1-jét megel z en született gyermekeinek adatait.
Neve

Születési adat
(év, hó, nap)

Születési anyakönyvi kivonat
száma

Kitöltés esetén csatolni kell a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatát, vagy annak hiteles másolatát, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek állapotára vonatkozó szakorvosi (kórházi) igazolást.
IV. Korkedvezményre jogosító munkakörben töltött id re vonatkozó adatok
7. Akkor kell kitölteni, ha az igényl korkedvezményre jogosító munkakör(ök)ben dolgozott.
A tevékenység id tartama
Foglalkoztató neve, címe
Munkakör
(-tól -ig)

Igazolás
módja

V. Szolgálati id re vonatkozó adatok
A szolgálati id ket igazoló okmányokat, illetve azok rendelkezésre álló hiteles másolatát csatolni kell!

Kelt:
az igényl aláírása
TAJ szám: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __

ONYF. 3515-271/A.

2

8. Az önálló tevékenységre (kisiparos, magánkeresked , egyéni vállalkozó, társas vállalkozás tagja, ezek segít családtagja,
vállalkozási jelleg jogviszony, egyéni gazdálkodó, szellemi szabadfoglalkozású stb.) vonatkozó adatok.
A tevékenység id tartama
Igazolás
Vállalkozó neve, társas vállalkozás
Törzsszám
megnevezése, címe
(-tól -ig)
(és/vagy adószám) módja

9. A munkakönyvben nem szerepl foglalkoztatásra (munkaviszonyra, munkaviszony jelleg jogviszonyra, szövetkezeti tagsági jogviszonyra, bedolgozói és megbízási jogviszonyra, alkalmi munkavállalói könyvvel történ foglalkoztatásra)
vonatkozó adatok.
A tevékenység id tartama
Igazolás
Foglalkoztató megnevezése, címe
Munkakör
(-tól -ig)
módja

Kelt:
az igényl aláírása
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10. Egyéb jogviszony, amely szolgálati id ként figyelembe vehet . (Itt kell feltüntetni a nappali tagozaton folytatott
tanulmányok, a katonai szolgálat, a munkanélküli ellátások, az ápolási díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, a
gyermeknevelési támogatás folyósításának id tartamát, a választott tisztségvisel ként, képvisel ként eltöltött id t, a felhasználási
szerz dés alapján létrejött biztosítási jogviszonyt, a megállapodással szerzett szolgálati id t, valamint a saját lakás építésére, a közeli
hozzátartozó otthoni ápolására, a tartósan külföldön szolgálatot teljesít , vagy külföldön munkát vállaló személy házastársaként
külföldi tartózkodás céljára engedélyezett fizetés nélküli szabadság id tartamát, ha a nyugdíjjárulékot megfizette.)

Id tartama
(-tól -ig)

Jogviszony/foglalkoztató megnevezése

Igazolás
módja

23. Biztosításban nem töltött id k felsorolása [pl. háztartásbeli, saját föld megm velése, fizetésnélküli szabadság (ennek okát külön fel kell tüntetni), egyéb]: ___________________________________________

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy 2005. november 1. napjától egyes nyugdíjbiztosítási eljárási cselekmények
elektronikus formában is gyakorolhatók, ha legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással rendelkezik,
vagy ügyfélkapu létesítését kezdeményezi. Amennyiben élni kíván ezzel a lehet séggel, a részletes tájékoztatás
érdekében szíveskedjék az elektronikus ügyintézéshez hivatalos célra használható elektronikus levélcímét
közölni.
E-mail cím: __________________________________________________________
Kijelentem, hogy a kérdésekre adott válaszaim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a
valótlan adatszolgáltatásból ered kárt köteles vagyok megtéríteni.
Kelt:

TAJ szám: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __

az igényfelvev neve, aláírása

az igényl aláírása

A személyes adatok védelmér l és a közérdek adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében az illetékes
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az igényelt ellátás megállapításához szükséges mérték és azzal összefügg
személyes és különleges (mint pl. az egészségi állapotra vonatkozó) adatok kezelésére jogosult.
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