
BELÉPÉSI NYILATKOZAT A  

VASUTAS ÉS KÖZLEKEDÉSI DOLGOZÓK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRÁBA  
(A belépési nyilatkozatot 1 eredeti példányban, nyomtatott betűkkel olvashatóan kell kitölteni!)  

 
Alulírott kijelentem, hogy a szabad pénztárválasztás joga alapján saját nyugdíj-előtakarékosságom céljából a Vasutas Nyugdíjpénztár tagja 

kívánok lenni. Az internetes honlapra felhelyezett Alapszabályt és Befektetési Politikát megismertem. Az Alapszabályban foglaltakat elfogadom. Az 

egységes havi tagdíj 5.300 Ft. Az egységes tagdíj összegénél magasabb összegű tagdíjat is fizethetek. Tudomásul veszem, hogy az általam vállalt 

egységes és többlet tagdíj az Alapszabályban foglalt mértékben felosztásra kerül a fedezeti, működési és likviditási alapok között. A tagdíjfizetést 

vállalom és fizetési kötelezettségemnek az Alapszabályban foglaltak szerint eleget teszek.  

 

Csak ÁTLÉPÉSKOR töltendő ki, másik önkéntes (nyugdíj vagy önsegélyező) pénztári tagság esetén: 

Nyilatkozom, hogy a Vasutas Nyugdíjpénztár tagja kívánok lenni. Meghatalmazom a Vasutas Nyugdíjpénztárat az átlépéshez szükséges 

intézkedések megtételére. 

Jelenlegi önkéntes nyugdíjpénztáram neve és azonosítója: ………..…..……………………………………………………………….….... 

Önkéntes nyugdíjpénztári tagságom kezdete: ………………………………….…                                    Tagsági  számom: ………………………….. 

 

Önsegélyező pénztárból csak a nyugdíjkorhatárt betöltött pénztártag léphet át, és a nyugdíjszolgáltatás csak akkor adómentes, ha a 

nyugdíjpénztárban a tag legalább tíz éves tagsággal rendelkezik. 

Jelenlegi önsegélyező pénztáram neve és azonosítója: ………..…..…………………………………………………………..……….….... 

Önsegélyező pénztári tagságom kezdete: ………………………………….……..                                    Tagsági  számom: ………………………….. 

 

A Nyugdíjpénztárba belépő/átlépő személyi adatai: 

Neve:   

         

                  Születési neve:                                                                                     Állampolgárság: 

Édesanyja leánykori neve:     

         

Születési helye, ideje:    _______________       Adóazonosító jele:    

Személyazonosító igazolvány száma:                     

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:     

Külföldi állampolgárság esetén útlevél száma:    

 

Egyéb okmány (pl. kártya formájú vezetői engedély, diákigazolvány) megnevezése:                                                                         

Egyéb okmány száma:         

Lakcíme:                                                                                                    Telefonszáma:  

E-mail cím:                                                                   Hozzájárulok, hogy a Nyugdíjpénztár a tagsági viszonyt érintő fontos 

változásokról elektronikus levélben értesítsen. Hozzájárulásom az írásban megküldött visszavonásig érvényes.  

Amennyiben a lakcímtől eltérő, akkor értesítési cím:  

Külföldi állampolgár esetén magyarországi tartózkodási helyének címe:   
 

 

Munkáltatójának  neve, címe: 

 

Telefonszáma:                                                                                                                 
 

Az egységes havi tagdíj megfizetésének módjai (több is megjelölhető): 

 lakossági folyószámláról átutalással (folyószámlaszámom: ………………………………………………………………………………., 

megbízást kell adnom a folyószámlámat vezető pénzintézetnél a tagdíj rendszeres, havi átutalása érdekében) 

 csoportos beszedési megbízással a mellékelt „Felhatalmazás” alapján (intézkednem kell a folyószámlámat vezető pénzintézetnél a 

csoportos beszedési megbízásra) 

 átutalási postautalványon (a Nyugdíjpénztár részemre megküldi) 

 a munkabérből történő levonással (a munkáltatóm részére adott felhatalmazás alapján) 

 munkáltatói hozzájárulással (a munkáltatómnál nyilatkoznom kell a tagdíj-kiegészítésből, VBKJ, cafetéria-keretből történő tagdíjfizetés 

érdekében)  



Haláleseti kedvezményezett(ek) adatai: 
A kedvezmény mértéke összesen 100% lehet, amelyet több kedvezményezett esetén meg kell osztani! 

 
1. Kedvezményezett               Mértéke:  % 2. Kedvezményezett                   Mértéke:  % 

Kedvezményezett neve:   

Kedv.születési neve:   

Kedv.édesanyja leánykori 

neve: 

  

Kedv.születési helye, ideje   

Kedv.lakcíme:   

Kedv.adóazonosító jele:   

 3. Kedvezményezett               Mértéke:  % 4. Kedvezményezett                   Mértéke:  % 

Kedvezményezett neve:   

Kedv.születési neve:   

Kedv.édesanyja leánykori 

neve: 

  

Kedv.születési helye, ideje   

Kedv.lakcíme:   

Kedv.adóazonosító jele:   
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ NYILATKOZATOK: Kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatok közül szíveskedjék beikszelni azokat, 

amelyeket elfogad, amelyekhez hozzájárul! Nemleges válasz esetén kérjük a kockát üresen hagyni! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 

amennyiben az adatkezelési tájékoztatást nem fogadja el, akkor a tagsági viszony nem jöhet létre.  

 NYILATKOZOM, hogy önkéntes önsegélyező- és/vagy egészségpénztárnak tagja vagyok.  
 

A Pénztár neve: ___________________________________________________________________________________________ 

 NYILATKOZOM, hogy a belépési nyilatkozat 1. sz. mellékletét képező adatkezelési tájékoztatót elolvastam és azt elfogadom.  

 
Amennyiben az alábbi 3 pont közül bármelyiket megjelöli X-el akkor a 2. sz. MELLÉKLET A BELÉPÉSI NYILATKOZATHOZ nyomtatványt is ki kell 

tölteni: 

 NYILATKOZOM, hogy kiemelt közszereplő vagyok.  NYILATKOZOM, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok.  

 NYILATKOZOM, hogy kiemelt közszereplővel kapcsolatban álló személy vagyok. 

 

Tudomásul veszem, hogy az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 46.§. (1) bekezdés a) pontja  értelmében a 

nyugdíjpénztárban a kötelező várakozási idő 10 év. Alapszabály, Befektetési Politika és egyéb részletes információk a honlapon elérhetők 

(www.vasutaspenztar.hu). Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlámon kezelt 

pénzeszközök tényleges tulajdonosa vagyok és az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy személyes adataim a Nyugdíjpénztár 

számítógépes nyilvántartásába bekerüljenek, illetve a Nyugdíjpénztár szolgáltatói a pénztártitoknak minősülő adataimhoz a feladat ellátásához szükséges 

mértékig hozzáférjenek.  Tudomásul veszem, hogy a személyi adataimban bekövetkezett változásokat 5 munkanapon belül írásban be kell jelentenem a 

Pénztár felé. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt ügyfél azonosítás 

érdekében hozzájárulok érvényes személyi okmányaim - személyi igazolvány (vagy útlevél, vezetői engedély) és a lakcímkártya – másolásához, amely 

a belépési nyilatkozatom mellékletét képezi. 
 

Dátum:  __________________________________________   ____________________________________  
     belépő aláírása (aláírás nélkül érvénytelen!)  

 

A személyes azonosítás igazolása: 

A személyes azonosítás megtörtént. A személyi okmányokon szereplő személyes adatokat leegyeztettem.  
 

Dátum:  ____________________________________________   _____________________________________   
 azonosítást végző ügyintéző neve (nyomtatott nagybetűvel!) 
 
  ____________________________________________ 
 azonosítást végző ügyintéző aláírása, szolgálati hely bélyegzője 

 
 

Záradékolás (A Vasutas Nyugdíjpénztár tölti ki!): 

 
 

Önt                                                                        napjától felvettük a Vasutas és Közlekedési Dolgozók Önkéntes Nyugdíjpénztárának tagjai közé, 

mely egyben a tagdíjfizetés kezdő időpontja is.  

Az Ön pénztártagsági egyéni azonosítószáma: 100-- 

 

Keltezés: Budapest,                                                                                    cégszerű aláírás 
 

Pénztár adatai: Azonosítója: 0175, Tagdíj számlaszám: MKB Zrt. 10300002-20115137-00003285 

Pénztár megnevezése, címe, panaszügyintézés helye: Vasutas  Nyugdíjpénztár, 1144 Bp. Kőszeg u. 25. 2/2.   Honlap: www.vasutaspenztar.hu 

Elektronikus levélcím:ugyfelszolgalat@vnyp.hu  Ügyfélfogadás, panaszügyintézés: hétfőn 12-16 óráig, kedden 8-12 óráig, szerdán 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig 

Ügyfélfogadási időben hívható telefonszámok: 06/1/221-7193, 06/1/220-8638      fax: 06/1/220-8778 

http://www.vasutaspenztar.hu/


1. SZ. MELLÉKLET A BELÉPÉSI NYILATKOZATHOZ 
 

 

 

A VASUTAS NYUGDÍJPÉNZTÁR  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

 
Köszönjük, hogy öngondoskodása érdekében a Vasutas Nyugdíjpénztárt választotta! 

 

Tájékoztatjuk, hogy tagsági viszonyának létesítésével Ön hozzájárult a belépési nyilatkozaton megadott 

személyes adatainak kezeléséhez, valamint a Nyugdíjpénztár értesítési kötelezettségének teljesítése érdekében 

szükséges mértékben a harmadik fél részére történő átadásához. Biztosítjuk, hogy Nyugdíjpénztárunk kiemelt 

figyelmet fordít a tagok személyes adatainak kezelésére, amely biztonságos, zárt rendszerben történik.  

A Nyugdíjpénztár a tagokról különleges adatot nem kezel, profilalkotást nem végez, harmadik országba adatot 

nem továbbít, adattovábbítást kizárólag csak értesítési kötelezettségének teljesítése, illetve hatósági 

megkeresés érdekében végez.  

Az adóigazolás és a számlaértesítő nyomtatása, borítékolása céljából a Delfin Rendszerház Kft. részére történik 

adattovábbítás. A Delfin Rendszerház Kft. az értesítők megküldését követően a tagok személyes adatait törli.  

Ezen felül adattovábbítás a Nyugdíjpénztár honlapját fejlesztő és karbantartó ALEPH Kft. felé történik a 

honlapon elérhető egyenleg és a letölthető igazolások frissítése érdekében. A fejlesztő cég az adatokat zárt 

rendszerben kezeli.  

 

A Nyugdíjpénztár a tagok személyes adatait informatikai nyilvántartásában és papíralapon a tagsági viszony 

megszűnését követő 10 évig őrzi meg, majd ezt követően a személyes adatokat törli, megsemmisíti.  

 

Tájékoztatjuk, hogy Önnek joga van személyes adatainak kezelésével kapcsolatban: 

 

• a nyilvántartott személyes adatairól a tagsági viszony létesítésekor egy alkalommal ingyenesen, további 

alkalmanként pedig az Alapszabályban foglalt költség megfizetését követően információt kérni, 

• a pontatlanul rögzített adatainak helyesbítését kérni, 

• az adatkezelés korlátozását kérni legfeljebb olyan mértékben, amely még nem veszélyezteti a 

Nyugdíjpénztár jogszabály által előírt értesítési kötelezettségének elvégzését,  

• a tagsági viszony megszűnését és a Nyugdíjpénztár belső szabályzataiban megfogalmazott megőrzési 

idő elteltét követően személyes adatainak törlését kérni, 

• tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen viselve ennek következményeit,  

• amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban hiányosságot tapasztal, az alábbi 

elérhetőségeken a Nyugdíjpénztár adatvédelmi felelőséhez, illetve nem elfogadható válasz esetén a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megfelelő kapcsolattartás, illetve a Nyugdíjpénztár részére jogszabályban 

előírt értesítési kötelezettség végrehajtása érdekében a tagsági viszony létesítésekor, illetve a tagsági viszonya 

alatt később megadott személyes adataival kapcsolatban Önnek az alábbi kötelezettségei vannak:  

 

• a Nyugdíjpénztárnak megadott személyes adataiban bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől 

számított 5 munkanapon belül személyesen, vagy írásban  szükséges bejelenteni.  

A bejelentés elmulasztásának következményei:   

- hiányosan megadott személyes adatok esetén a Nyugdíjpénztár megtagadhatja a tagsági viszony 

létesítését,  

- a Nyugdíjpénztár visszatarthatja a tag részére történő érdemi tájékoztatást, vagy kifizetést és 

személyes adategyeztetésre kérheti fel a tagot, amely az ügyintézési határidő meghosszabbodásával 

járhat, 

- a tag által nem bejelentett lakcímváltozás következtében  a Nyugdíjpénztár által megküldött kötelező 

értesítők visszaérkezése esetén az ismételt kiadásra csak az Alapszabályban meghatározott költség 

megfizetését követően kerülhet sor.    

 

 

 

 



 

 

 

Kérjük, hogy amennyiben a Vasutas Nyugdíjpénztárnál kezelt adataival kapcsolatban hiányosságot, visszaélést 

tapasztal, forduljon bizalommal az adatvédelmi felelőshöz! Adatvédelmi felelősünk a bejelentést 15 napon 

belül kivizsgálja, a szükséges intézkedéseket megteszi és írásban választ ad a bejelentésre. Együttműködését 

köszönjük.  

 

A Nyugdíjpénztár adatvédelmi munkatársának elérhetőségei: 

Vasutas és Közlekedési Dolgozók Önkéntes Nyugdíjpénztára: Madarászné Dombi Katalin 

1144 Bp. Kőszeg u. 25. 2/2.  

Telefon: 06/1/220-8638 

e-mail: ugyfelszolgalat@vnyp.hu 

honlap: www.vasutaspenztar.hu 

 

Amennyiben Ön nem elégedett az adatvédelmi felelős válaszával, illetve a bejelentésével kapcsolatban tett 

intézkedésekkel, az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.  

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

Levélcím: 1363 Bp. Pf. 9. 

Telefon: 06/1/391-1400 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

honlap: www.naih.hu 
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2. SZ. MELLÉKLET A BELÉPÉSI NYILATKOZATHOZ 
 

 

Amennyiben kiemelt közszereplő, akkor be kell jelölni az alábbiak közül a megfelelőt:  

 az államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, miniszterelnök 

 országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, nemzetiségi szószóló 

 politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője 

 Legfelsőbb Bíróság, Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja 

 Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke, Monetáris Tanács, Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja 

 rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője, helyettese, Honvéd Vezérkar főnöke, helyettesei 

 többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület tagja 

 nemzetközi szervezet vezetője, helyettese, vezető testületének tagja vagyok. 

Az általam befizetett önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjösszeg forrásának megnevezése: ________________________________________________  

 

 

Amennyiben kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, akkor be kell jelölni az alábbiak közül a megfelelőt:  

 a kiemelt közszereplő házastársa vagy élettársa 

 a kiemelt közszereplő vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, vagy a felsoroltak házastársa, élettársa, vér szerinti, 

vagy nevelőszülője vagyok.  

 

Az általam befizetett önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjösszeg forrásának megnevezése: _____________________________________  

 

 

Amennyiben kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, akkor be kell jelölni az alábbiak közül a megfelelőt:  

 a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa 

 a kiemelt közszereplővel szoros üzleti kapcsolatban álló személy 

 a kiemelt közszereplő javára létrehozott jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek egyszemélyes 

tulajdonosa vagyok.  

 

Az általam befizetett önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjösszeg forrásának megnevezése: _____________________________________ 

 

 
Dátum:  __________________________________________   ____________________________________  

  belépő aláírása (aláírás nélkül érvénytelen!)  

 

 


