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Szolgálati idő elismerési kérelem az 1997. évi LXXXI. tv. alapján
[3515-271/A.]
E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti
és csak aláírással együtt érvényes. Az igénylő személyi
adatait nyomtatott nagybetűkkel kell feltüntetni, a
kérdésekre a megfelelő adatok beírásával, illetve a kiemelt
négyzetekbe "X" jel beírásával kell válaszolni.

A személyi adatok hitelesítésére
jogosult szerv/személy tölti ki!
A személyi adatok hiteless égét a
___________ sz ámú
___________________________
alapján igazolom.
___________________________
aláírás(ok)

A kérelmet az igénylő lakóhelye szerint illetékes
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez kell benyújtani,
illetve megküldeni.
(Ügyszámot is tartalmazó etikett helye)

I. Az igénylő személyi adatai
TAJ száma:

-

-

Neve (családi neve és utóneve)

Születési neve (családi neve és utóneve)

Anyja neve (családi neve és utóneve)

Születési hely és idő (Budapest eset én a kerület számát kérjük írja mögé)

Neme:

Nő

Férfi

II. A szolgálati idő megállapításához szükséges adatok
1. Lakóhelye (irányítósz ám, település, utca házsz ám)

Telefonsz áma:
2. A tartózkod ási helye szerint kéri-e a szolg álati idő megállapítását?

Igen.

Nem.

Igen.

Nem.

Igen.

Nem.

Igen.

Nem.

Igen.

Nem.

Igen válasz eset én a tartózkod ási helye (irányítósz ám, település, utca házsz ám)

3. Van-e gondnoka? (Igen v álasz eset én kérjük, nevezze meg az ügyben eljárt
gyámhatóság nevét és címét.)
Név:
Cím (irányítósz ám, település, utca házsz ám)

Magánnyugdíjpénztárnak tagja-e?

III. Gyermekekre vonatkozó adatok
4. Kíván megadni gyermekekre vonatkoz ó adatot?
Ha igen kérjük az M05 pótlap kitöltését.

IV. Korkedvezményre jogosító munkakörben töltött időre vonatkozó adatok
5.

Dolgozott -e korkedvezményre jogos ító munkakörben?
További adatok megadásához töltse ki az M01 pótlapot.

Aláírás: ______________________________
TAJ
szám: ____ - ____ - ____ Kelt: ____________, ______. ___. ___.
Foglalkoztat ó
megnevez ése:

Oldalszám: 1 / 4

Magánnyugdíjpénztárnak tagja-e?

Igen.

Nem.

Igen.

Nem.

Igen.

Nem.

Igen.

Nem.

Igen.

Nem.

III. Gyermekekre vonatkozó adatok

3515-271/A.

4. Kíván megadni gyermekekre vonatkoz ó adatot?
Ha igen kérjük az M05 pótlap kitöltését.

IV. Korkedvezményre jogosító munkakörben töltött időre vonatkozó adatok
5.

Dolgozott -e korkedvezményre jogos ító munkakörben?
További adatok megadásához töltse ki az M01 pótlapot.

Foglalkoztat ó
megnevez ése:
Foglalkoztat ó címe (irányítósz ám, település, utca házsz ám)

Tevékenység
időtartama:

-

Munkakörök:
Igazol ás módja:

V. Szolgálati időre vonatkozó adatok (1)
6. Folytatott -e önálló tevékenységet (kisiparos, mag ánkeresked ő , egyéni
vállalkozó, társas vállalkozás tagja, ezek seg ítő családtagja, vállalkozási jellegű
jogviszony, egyéni gazd álkodó, szellemi szabadfoglalkoz ású stb.)?
További adatok megadásához töltse ki az M03 pótlapot.
Vállalkozó neve, társas vállalkozás megnevez ése:
Vállalkozó, társas vállalkozás címe (irányítósz ám, település, utca házsz ám)

Vállalkozó, társas vállalkozás törzssz áma:
Vállalkozó, társas vállalkozás ad ósz áma:
Tevékenység időtartama:

-

Igazol ás módja:
Vállalkozó neve, társas vállalkozás megnevez ése:
Vállalkozó, társas vállalkozás címe (irányítósz ám, település, utca házsz ám)

Vállalkozó, társas vállalkozás törzssz áma:
Vállalkozó, társas vállalkozás ad ósz áma:
Tevékenység időtartama:

-

Igazol ás módja:

V. Szolgálati időre vonatkozó adatok (2)
7. Kíván-e a munkak önyvben nem szerepl ő foglalkoztat ásra (munkaviszonyra,
munkaviszony jelleg ű jogviszonyra, sz övetkezeti tags ági jogviszonyra,
bedolgoz ói és megb ízási jogviszonyra, alkalmi munkav állalói könyvvel t örténő
foglalkoztat ásra) vonatkoz ó adatokat megadni?
További adatok megadásához töltse ki az M02 pótlapot.

Foglalkoztat ó megnevez ése:
Foglalkoztat ó címe (irányítósz ám, település, utca házsz ám)

Aláírás: ______________________________
TAJ szám: ____ - ____ - ____ Kelt: ____________, ______. ___. ___.
Tevékenység időtartama:

-

Oldalszám: 2 / 4

foglalkoztat ásra) vonatkoz ó adatokat megadni?
További adatok megadásához töltse ki az M02 pótlapot.
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Foglalkoztat ó megnevez ése:
Foglalkoztat ó címe (irányítósz ám, település, utca házsz ám)

Tevékenység időtartama:

-

Munkakörök:
Igazol ás módja:

Foglalkoztat ó megnevez ése:
Foglalkoztat ó címe (irányítósz ám, település, utca házsz ám)

Tevékenység időtartama:

-

Munkakörök:
Igazol ás módja:

V. Szolgálati időre vonatkozó adatok (3)
8. Kíván-e e g y éb, szolg álati id őként figyelembe vehet ő jogviszonyt (nappali
tagozaton folytatott tanulm án y o k , a k a t o n a i s z o l g ál a t , a m u n k a n élküli
ellátások, az ápolási díj, a gyermekgondoz ási díj, a gyermekgondoz ási seg ély,
a gyermeknevel és i t ámogatás f o l y ósításán a k i d őtartamát , a v álasztott
tiszts égviselőként, k épviselőkén t e l t öltöt t i d őt , a f e l h a s z n álási szerz ődés
alapján l étrejött biztos ítási jogviszonyt, a meg állapodással szerzett szolg álati
időt, valamint a saj át lakás építésére, a közeli hozz átartoz ó otthoni ápolására,
a t a r t ós a n k ülföldön s z o l g álatot teljes ítő, vagy k ülföldön munk át v állaló
személy h ázast ársakén t k ülföldi tart ózkod ás c éljára enged élyezett fizet és
nélküli szabads ág időtartamát, ha a nyugdíjjárulékot megfizette) megadni?
További adatok megadásához töltse ki az M04 pótlapot.

Igen.

Nem.

Igen.

Nem.

Igen.

Nem.

Jogviszony/foglalkoztat ó megnevez ése:
Tevékenység időtartama:

-

Igazol ás módja:

Jogviszony/foglalkoztat ó megnevez ése:
Tevékenység időtartama:

-

Igazol ás módja:
9. Folytatott -e EGT tagállamon kívüli országban keres ő foglalkozást?
Melyik országban?

V. Szolgálati időre vonatkozó adatok (4)
10. Kíván-e b i z t o s ítás b a n n e m t öltöt t i d ők e t [ p l . h áztartásbeli, saj át f öld
megművelése, fizet ésnélküli szabads ág (ennek ok át a megnevez ésben fel kell
tüntetni), egyéb] megadni?
További adatok megadásához töltse ki az M06 pótlapot.

Megnevez és:
Időtartam:
Aláírás:
______________________________
TAJ szám: ____ - ____ - ____ Kelt: ____________, ______. ___. ___.
Megnevez és:

Oldalszám: 3 / 4

10. Kíván-e b i z t o s ítás b a n n e m t öltöt t i d ők e t [ p l . h áztartásbeli, saj át f öld
megművelése, fizet ésnélküli szabads ág (ennek ok át a megnevez ésben fel kell
tüntetni), egyéb] megadni?
További adatok megadásához töltse ki az M06 pótlapot.

Igen.

Nem.
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Megnevez és:
Időtartam:

-

Megnevez és:
Időtartam:

-

VI. Záradék
Kijelentem, hogy a kérdésekre adott v álaszaim a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a val ótlan adatszolg áltatásból ered ő kárért felel őséggel tartozom, valamint
köteles vagyok 15 napon bel ül bejelenteni az ig ényt elb íráló szervnek minden olyan t ényt, adatot,
körülményt, amely az ellátásra való jogosults ágomat érinti.
Az inform ációs önrendelkez ési jogr ól és az inform ációszabads ágról s z óló 2011. évi CXII. t örvény,
valamint a t ársadalombiztos ítási nyugell átásról sz óló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében az illet ékes
nyugdíjbiztos ítási igazgat ási szerv az ig ényelt ell átás meg állapításához sz ükséges m értékű é s azzal
összef üggő személyes és k ülönleges (mint pl. az eg észs égi állapotra vonatkoz ó) adatok kezel ésére
jogosult.
Amennyiben az ig énybejelent ő lapon felt üntetett adatokat, t ényeket bizony ító okiratok, dokumentumok
rendelkez ésre állnak, azokat az igény elbírálásának megkönnyítése érdekében mellékelheti.
Meghatalmazott által előterjesztett ig énybejelent éshez csatolni kell a szab ályszerű általános vagy
ügytípusra vonatkoz ó meghatalmaz ást.
Elektronikus elérhetőség (pl.
telefonsz ám, e-mail cím):
Mellékelt iratok darabsz áma:
Egyéb megjegyzés:

Igényfelvevő neve, aláírása:

Aláírás: ______________________________
TAJ szám: ____ - ____ - ____ Kelt: ____________, ______. ___. ___.

Oldalszám: 4 / 4

