Kérelem rokkantsági ellátás öregségi nyugdíj címén történő továbbfolyósításához
[öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől]
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 a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságához kell benyújtani, illetve megküldeni.
(Ügyszámot is tartalmazó etikett helye)

A *-gal jelölt kérdésekre kötelez ő a válaszad ás

I. Az igénylő személyi adatai
Folyósítási törzssz áma:
* TAJ száma:

-

-

* Neve (családi neve és utóneve)

Lakóhelye (irányítósz ám, település, utca házsz ám)

* Tartózkod ási helye/levelezési címe (irányítósz ám, település, utca házsz ám)

* Mely naptól kéri, hogy rokkantsági ellátásának
összeg ét nyugdíj címén folyósítsuk? (év, hó,
nap)
*

A
Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának/Budapest
Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának* rokkants ági ellátással összef üggésben
* állapotrosszabbodási igényt terjesztettem elő

Igen.

Nem.

Igen.

Nem.

Ügysz ám:

* esedékes felülvizsgálatommal kapcsolatos eljárás van folyamatban
Ügysz ám:

A megv áltozott munkak épess égű személyek ell átásairól sz óló 2011. évi CXCI. t örvény 32. § (4)
bekezd ése alapj án a rokkants ági ell átásom összeg ét a fent megadott napt ól öregs égi nyugd íj címén
kérem folyósítani.
Az inform ációs önrendelkez ési jogr ól és az inform ációszabads ágról sz óló 2011. évi CXII. t örvény,
valamint a t ársadalombiztos ítási nyugellátásról 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 különleges adatok kezel ésére jogosult.
Kijelentem, hogy a k érdésekre adott v álaszaim a val óságnak megfelelnek. Tudom ásul veszem, hogy a
valótlan adatszolg áltatásból ered ő kárért felel őss éggel tartozom, valamint k öteles vagyok 15 napon
belül bejelenteni az ig ényt elb íráló szervnek minden olyan t ényt, adatot, k örülményt, amely az
ellátásra való jogosults ágomat érinti.
Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha a megyei Korm ányhivatal J árási Hivatal ánál/Budapest
Főváros Korm ányhivatal III. ker ületi Hivatal ánál a z Ön e g észs ég i állapotának fel ülvizsgálata
folyamatban
van, akkor a rokkants ági ell átás öregs égi nyugd íjként t örténő továbbfolyósítás ir ánti
Aláírás:
______________________________
kérelmére indított eljárás a felülvizsgálat lezárásáig felfüggeszt ésre kerül.
Oldalszám: 1 / 2
TAJ szám: ____ - ____ - ____ Kelt: ____________, ______. ___. ___.
Meghatalmazott által előterjesztett ig énybejelent éshez csatolni kell a szab ályszerű általános vagy

* esedékes felülvizsgálatommal kapcsolatos eljárás van folyamatban

Igen.

Nem.

Ügysz ám:

A megv áltozott munkak épess égű személyek ell átásairól sz óló 2011. évi CXCI. t örvény 32. § (4)
bekezd ése alapj án a rokkants ági ell átásom összeg ét a fent megadott napt ól öregs égi nyugd íj címén
kérem folyósítani.
Az inform ációs önrendelkez ési jogr ól és az inform ációszabads ágról sz óló 2011. évi CXII. t örvény,
valamint a t ársadalombiztos ítási nyugellátásról 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 különleges adatok kezel ésére jogosult.
Kijelentem, hogy a k érdésekre adott v álaszaim a val óságnak megfelelnek. Tudom ásul veszem, hogy a
valótlan adatszolg áltatásból ered ő kárért felel őss éggel tartozom, valamint k öteles vagyok 15 napon
belül bejelenteni az ig ényt elb íráló szervnek minden olyan t ényt, adatot, k örülményt, amely az
ellátásra való jogosults ágomat érinti.
Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha a megyei Korm ányhivatal J árási Hivatal ánál/Budapest
Főváros Korm ányhivatal III. ker ületi Hivatal ánál a z Ön e g észs ég i állapotának fel ülvizsgálata
folyamatban van, akkor a rokkants ági ell átás öregs égi nyugd íjként t örténő továbbfolyósítás ir ánti
kérelmére indított eljárás a felülvizsgálat lezárásáig felfüggeszt ésre kerül.
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:

TÁJÉKOZTATÓ
A nyomtatványt olvashat óan, nyomtatott nagybet űvel és arab sz ámokkal kell kitölteni.
A választ a megfelel ő kockába írt X-szel kell megadni, illetve a k ódkockába csak arab sz ám
írható. A kérelem meg állapítása ir ánti ig ény kizárólag az ig énybejelent ésre rendszeres ített kitöltött és az igénylő által aláírt - nyomtatvány benyújtásával érvényes íthető.
Mmtv. 32. § (4.) bekezd ése alapj án az 1955. janu ár 1 -jét megel őzően sz ületett és 2011.
december 31 -én I -III. csoportos rokkants ági, baleseti rokkants ági nyugd íjban r észes ülő
személy kérheti, hogy az öregs égi nyugdíjkorhatár betöltését követően a rokkants ági ellátása
azonos összegben öregs égi nyugdíjként kerüljön továbbfolyósításra.
Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha a megyei Korm ányhivatal J árási Hivatal ánál /
Budapest F őváros Korm ányhivatala III. Ker ületi Hivatal ánál a z Ön eg észs égi állapotának
felülvizsgálata folyamatban van, akkor a rokkants ági ell átás öregs égi nyugd íjként t örténő
továbbfolyósítás ir ánti k érelmére ind ított elj árás a fel ülvizsgálat lez árásáig felf üggeszt ésre
kerül.

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

Oldalszám: 2 / 2

