Nyilatkozat a megkötendő megállapodás típusáról
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 hitelességét a
___________ számú
___________________________
alapján igazolom.
___________________________
aláírás(ok)

A kérelmet az igénylő lakóhelye szerint illetékes
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy - amennyiben
magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik - a
nyugdíjbiztosítási szervként eljáró Budapest Főváros
Kormányhivatalához kell benyújtani, illetve megküldeni.
(Ügyszámot is tartalmazó etikett helye)
A megállapodás-kötő/jogszerző neve (családi neve és utóneve)

* Lakóhelye (irányítószám, település, utca, házszám) (irányítószám, település, utca házszám)

Alulírott a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló
2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) előírásai szerint nyugdíjjárulék megfizetésével megállapodást
kívánok kötni:
1. a Tbj. 48.§ (1) bekezdése alapján, szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése
céljából.
2. a Tbj. 48.§ (4) bekezdés a) pontja alapján, szolgálati idő szerzése céljából felsőfokú
oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejére
(ideértve a doktorandusz-képzést is).
3. a Tbj. 48. § (4) bekezdés b) pontja alapján, az öregségi teljes, illetve az öregségi résznyugdíjra
jogosultsághoz szükséges szolgálati idő elismerésére.
4. a Tbj. 48. § (7) bekezdés alapján, az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező
otthoni gondozás idejére.
Az 1. pontban foglalt megállapodás esetén,
alulírott kijelentem, hogy saját jogú
nyugellátásban nem részes ülök és

a Tbj. 6. §-ban említett biztosítási
kötelezettséggel járó jogviszonyban nem állok,
illetve a 17. § szerint a biztosítás nem terjed ki
rám
biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban
nem állok sem az Európai Unió valamely
tagállamában (beleértve Izlandot, Liechtensteint
és Norvégiát), sem Svájcban, illetőleg olyan
országban, amellyel Magyarország a nyugdíjra
való jogosultságot érintő egyezményt kötött
(külföldi munkavégzés esetén szükséges
tudnivalókat külön tájékoztató tartalmazza).
a biztosításom szünetel
egyéni vállalkozói tevékenységem szünetel

Egyéni vállalkozói tevékenységem
szüneteltetésének kezdete:
Az 1. pontban foglalt megállapodás esetén a minimálbérnél magasabb összeg
alapulvételével kíván-e megállapodást kötni:

Igen.

Nem.

Amennyiben igen, a havonta fizetendő járulék alapja: ............ Ft. azaz .......................................forint.
Az 1. és 2. pontban foglalt (havi fizetési
kötelezettséggel járó) megállapodás esetén
a megállapodás-kötés kért kezdőnapja:

Aláírás:
TAJ szám:

-

-

Kelt:

,

.

.

.

Oldalszám: 1 / 2

A 3. pontban foglalt megállapodás
választása esetén a nyugdíjbiztosítási
igazgatási szerv határozatának száma:

-

/

/

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a meg állapodás megkötését követően biztosítási kötelezettséggel
járó jogviszonyt létesít Magyarországon vagy az 1. pontban hivatkozott ország valamelyikében, akkor
azt köteles bejelenteni. A jogszerűtlenül befizetett járulékok alapján Magyarországon szolgálati idő nem
ismerhető el, azonban az így befizetett járulékok – kérelemre visszautalásra kerülnek.
Alulírott kijelentem, hogy az általam választott megállapodás megkötéséhez szükséges teljes körű
tájékoztatást - szóban vagy a rendelkezésemre bocsátott tájékoztató alapján - megkaptam, az
abban foglaltakat megértettem.

Kelt: ................................, ........év ..................hó.............nap

.............................................
megállapodás-kötő aláírása

Aláírás:
TAJ szám:

-

-

Kelt:

,

.

.

.

Oldalszám: 2 / 2

