
TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLŐ LAP  
(FAXON, E-MAILBEN NEM KÜLDHETŐ EL!) 

 
 

Pénztártag neve: ..................................................................              Leánykori neve: ............................... …………………… 

Állampolgársága: ..................................  Édesanyja neve:  ........................................................................ ………………….. 

Lakcíme: ................................................................................................ . Telefonszáma:  ........................ ………………….. 

Levelezési címe (ha nem azonos a lakcímével):  .......................................................................................... ………………….. 

Születési hely, idő:  .......................................................................  E-mail címe:  ..................................... ………………….. 

Az igénylőlaphoz mellékelem a személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolatát!  

Személyi igazolvány szám, külföldi állampolgárság esetén útlevél szám:  ....................................................... ………………….. 

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: .............................................................................................. ………………….. 

Pénztártagsági egyéni azonosítószáma:  ..............................................  Adóazonosító jele:  .......................... ………………….. 

Az igényelt kölcsön összege számmal és betűvel is kiírva (max. az egyenleg 30%-a):.................................….............…….. 

A kölcsön futamideje 12 hónap:          havi törlesztéssel           futamidő végén egy összegben történő visszafizetéssel      

 
Bankszámlára történő kifizetés esetén a törlesztő részletet bankszámláról visszautalással kell megfizetni, 
lakcímre történő kifizetés esetén a törlesztő részletet a Pénztár által megküldött csekken kell visszafizetni!  
Amennyiben bankszámlaszám nincs megjelölve, az utalás levelezési címre történik.  
 
A kölcsön utalását az alábbi bankszámlaszámra, vagy lakcímre kérem: …………………..………………………………………………………………… 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlámon kezelt pénzeszközök tényleges 

tulajdonosa vagyok, saját magam nevében járok el és az igénylőlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentem, hogy 

megismertem a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályának tagi kölcsönre vonatkozó előírásokat (melyet az igénylőlap hátoldala 

tartalmaz) és azt magamra nézve kötelezőnek fogadom el.  Tudomásul veszem, hogy: 

❖ A hiányosan kitöltött igénylőlapot a Nyugdíjpénztár hiánypótlásra visszaküldi, amely meghosszabbítja az ügyintézést. 

❖ Az igénylés jóváhagyásáról és a kölcsön folyósításáról, elutasításáról az igénylőlap beérkezését követő 15 napon belül a 

Nyugdíjpénztár az igénylőlapon megadott levelezési címemen ajánlott levélben értesít. 

❖ A tagi kölcsönt a folyósítás napjától a futamidő végéig fix évi 4 % kamat terheli. 
❖ Késedelmes törlesztés esetén a Nyugdíjpénztár késedelmi kamatot számít fel, amelynek összege a mindenkori jegybanki 

alapkamat kétszerese. 

❖ Az egyszeri 3.000 Ft eljárási díjat+az utalási költséget a folyósításkor a Nyugdíjpénztár levonja. 

❖ A kölcsön visszafizetése lakcímre utalás esetén kizárólag a Nyugdíjpénztár által rendelkezésre bocsátott csekken, vagy 

folyószámlára utalás esetén lakossági folyószámlámról  átutalással történik (folyószámláról történő utalás esetén megbízást kell 

adnom a folyószámlámat vezető pénzintézetnek a törlesztés megkezdésére, illetve a kölcsön visszafizetését követően a törlesztés 

visszavonására). 

❖ A tagi kölcsön lejárat előtt történő visszafizetését a visszafizetési határidő megadásával írásban kell bejelentenem a 

Nyugdíjpénztárhoz, melynek elfogadásáról és a visszafizetendő összegről a Nyugdíjpénztár tértivevényes levélben értesít. 

❖ Vissza nem fizetés esetén a tagi kölcsön, annak kamatai, késedelmi kamatai az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlámról 
levonásra kerülnek, amely után a Nyugdíjpénztár igazolása alapján személyi jövedelemadó-előleg és szociális hozzájárulási adó 

fizetési kötelezettség terhel és ezt követően tagi kölcsönt a pénztári tagságom alatt nem vehetek igénybe. 

❖ Amennyiben a tagi kölcsön futamideje alatt túlfizetés, vagy a kölcsön lejárata után befizetés történik, a túlfizetett, 10.000  Ft alatti 

összeg az egyéni nyugdíjszámlámon tagdíjként kerül jóváírásra. 

❖ Amennyiben a tagi kölcsön futamideje alatt tagsági viszonyomat megszüntetem, a tagi kölcsön és kamatainak visszafizetése 

legkésőbb a tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatos elszámoláskor esedékessé válik.  

❖ A tagi kölcsön visszafizetését befolyásoló jelentős tényt, körülményt, eseményt, illetve a tagi kölcsön futamideje alatt a személyes 

adataimban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles vagyok a Nyugdíjpénztárnak írásban bejelenteni. 

❖ A tagi kölcsönigénylésből eredő jogviták elbírálására a Fővárosi Törvényszék illetékes. 
❖ A tagi kölcsönigénylés során nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.  

 

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlámon kezelt pénzeszközök tényleges 

tulajdonosa vagyok és saját nevemben járok el. Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok írásban bejelenteni a 

Nyugdíjpénztárnak a  fenti adataimban bekövetkező esetleges változásokat és a bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem 

terhel. Hozzájárulok, hogy megadott személyes adataimat a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár tagsági viszonyom fennállása alatt nyilvántartsa. 

A honlapon megtalálható részletes adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom.  

 

Figyelem! Amennyiben a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztárnál eddig az Ön személyes beazonosítására nem került sor, úgy az Ön 

részére kifizetés csak akkor teljesíthető,  ha a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2017. évi LIII. törvény 7. §-ában előírt azonosítási kötelezettségnek eleget tesz és a személyazonosságát, lakcímét, 
tartózkodási jogát igazoló okmányait a Vasutas Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán személyesen bemutatta. 

 

 
Dátum:___________________________________                         ________________________________________  
                                                                                                   pénztártag aláírása (aláírás nélkül érvénytelen!)  
 

 
Egyenleg:                                              Adható/igényelt tagi kölcsön összege (Ft):                     

Korábbi tagi kölcsön  nem volt                      Korábbi tagi kölcsöne    visszafizetve  levonva  

 
A személyi okmányokon szereplő személyi adatokat leegyeztettem.  Dátum………………………  ……………………………………………………   
                                                                                                                                            ügyintéző aláírása 
 
…………………………………………………                                                     Engedélyezem: ............................................. 
           ellenőr aláírása                                                                                                ügyvezető igazgató                                                                                                                                                              

 
Vasutas és Közlekedési Dolgozók Önkéntes Nyugdíjpénztára  1144 Budapest, Kőszeg u. 25. 2/2.  Adószám: 18077153-1-42    

Internet: www.vasutaspenztar.hu   E-mailcím:  ugyfelszolgalat@vnyp.hu 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐ:  Hétfőn 12-16 óráig, kedden 8-12 óráig, szerdán 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig   

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐBEN HÍVHATÓ TELEFONOK: 06-1/220-86-38, 221-71-93  FAX: 06-1/220-87-78, 01/35-08  



 

 

 

A Vasutas Nyugdíjpénztár Alapszabályának kivonata a tagi kölcsönigénylésről 

 

„6. Tagi kölcsön 

 

A pénztártagok részére a tagdíjjal rendezett tagsági viszony tartama alatt első ízben  a várakozási idő harmadik évét követően tagi kölcsön 

nyújtható. 

A Pénztár a tagi kölcsönt a fedezeti tartalék terhére nyújtja és a pénztártag e számlára fizeti vissza.  A kölcsönök együttes állománya nem 

haladhatja meg a fedezeti alap mindenkori állományának 5 %-át. 

 

A tagi kölcsön igénybevételének feltétele: 

a.) Legalább három éves tagdíjjal rendezett tagsági viszony. 

b.) A tagi kölcsön igénylőlapon megjelöltek szerinti visszafizetése. 

c.) A tagi kölcsön igénylőlapon meghatározott kamat és eljárási díj megfizetése. 

d.) A törlesztő részletek késedelmes megfizetése esetén a késedelmi kamat megfizetése. 

 

Nem nyújtható tagi kölcsön, ha: 

a.) a tag a korábban felvett tagi kölcsönét nem fizette vissza, és a pénztár a hátralékot az egyéni nyugdíjszámlával szemben érvényesítette, 

b.) a tagnak tagi kölcsön tartozása van, 

c.) a tag kilépési vagy átlépési szándékát a pénztárnak bejelentette, 

d.) a tagnak tagi lekötése van. 

 

A tagi kölcsön igénylése 

 

A tagi kölcsön igénylése az erre a célra rendszeresített igénylőlapon történik, amelyhez csatolni kell az azonosító okmány (személyazonosító 

igazolvány és lakcímkártya) másolatát.  A jóváhagyásra alkalmas kölcsönigénylés felülvizsgálata és jóváhagyása havonta két alkalommal 

történik, melyről az igénylő elektronikus levélcímén, vagy ennek hiányában levelezési címén levélben kap értesítést. A kölcsönigénylés 

elutasítása indokolást is tartalmazó értesítéssel történik. 

 

Az igényelhető tagi kölcsön összege 

 

A tagi kölcsön legmagasabb összege a pénztártag egyéni számláján a kölcsön igénylése napján fennálló egyenleg 30 %-a. A kölcsön 

visszafizetésének ideje legfeljebb 12 hónap, amely havi részletekben vagy a futamidő végén egy összegben történik.  

 

A tagi kölcsön után kamatot, egyszeri eljárási díjat, az utalás költségét és késedelmes visszafizetés esetén késedelmi kamatot kell fizetni. A 

kölcsönt igénybevevő a kamatot a folyósítás napjától a futamidő végéig fizeti.  

A kamat mértékét és az egyszeri eljárási díjat az éves pénzügyi terv készítésekor az Igazgatótanács határozattal állapítja meg. Az eljárási díj 

a kölcsön folyósításakor a tőke összegéből levonásra kerül. A késedelmes visszafizetés esetén felszámított késedelmi kamat mértéke a 

mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 

A kamat és a késedelmi kamat elszámolása a fedezeti alap, az eljárási díj elszámolása a működési alap javára történik. 

A kamat, késedelmi kamat és eljárási díj mértékéről a küldöttek a Küldöttközgyűlésen, a pénztártagok évente egy alkalommal a 

számlaértesítő megküldésével egyidejűleg kapnak tájékoztatást.   

 

A tagi kölcsön folyósítása 

 

A Nyugdíjpénztár által jóváhagyott kölcsönök folyósítására havonta két alkalommal, legkésőbb az igénylés beérkezését követő 15 napon 

belül kerül sor.  

A folyósítás történhet a pénztártag által megadott lakossági folyószámlára vagy a pénztártag által megadott lakáscímre.  

 

A tagi kölcsön visszafizetése 

 

A kölcsön visszafizetése a tagi kölcsön igénylőlapon megjelölt futamidő alatt és módon,  havi részletekben minden hónap 15. napjáig, 

illetőleg évente egy alkalommal a futamidő utolsó hónapjának 15. napjáig történik lakossági folyószámláról átutalással vagy átutalási 

postautalványon. 

 

A visszafizetés nem teljesítése 

 

Amennyiben a Nyugdíjpénztár megállapítja, hogy a pénztártag részére nyújtott tagi kölcsön futamideje lejárt és az egy összegű visszafizetési 

vagy részletfizetési kötelezettségét nem teljesítette, írásban határidő tűzésével felszólítja a teljesítésre. A határidő eredménytelen eltelte után 

legkésőbb a kölcsön lejáratától számított 180 napon belül megállapítja a követelés összegét, a pénztár költségeit, és azt a pénztártag egyéni 

nyugdíjszámlájával szemben érvényesíti, amelyről a pénztártagot az adóigazolás egyidejű megküldésével értesíti. 

 

Amennyiben a hátralék összegét a Nyugdíjpénztár a pénztártag egyéni számlájával szemben érvényesíti, a tagsági viszony fennállása alatt 

további tagi kölcsön igénybevételére nincs lehetőség. A hátralék összege a pénztártag adóköteles jövedelme, amely után a Nyugdíjpénztár 

által kiadott igazolás alapján a pénztártagot  adóelőleg és  egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli. 

 

Tagi kölcsön tartozás esedékessé válása 

 

Ha a pénztártag a 10 éves várakozási idő letelte után a fennálló kölcsöntartozás összegét meghaladó igénybejelentéssel él, vagy a tagsági 

viszony az Alapszabályban meghatározott bármely jogcímen megszűntetésre kerül a kölcsöntartozás rendezése legkésőbb a tagsági viszony 

megszüntetésével kapcsolatos elszámoláskor esedékessé válik.” 
 

                                     Vasutas Nyugdíjpénztár  

 

 



AZONOSÍTÁSI ADATLAP 

a Pmt. 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához 

(csak akkor kell kitölteni, ha a Vasutas Nyugdíjpénztárnál nyilvántartott adataiban változás 

következett be)  

 

 

I. Természetes személy adatai (A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni):  

családi és utónév:  

születési családi 

és utónév: 

 

állampolgárság: magyar

: 

 egyéb

: 

 

születési hely/idő:      év   hó   na

p 

anyja születési 

neve: 

 

lakcím, annak 

hiányában 

tartózkodási hely: 

 

azonosító okmány 

típusa 
Személy-

azonosító 

igazolvány 

 
Lakcím-

igazolvány 
 

Vezetői 

engedély 
 Útlevél  

Személyi 

Azonosítót 

Igazoló Hatósági 

Igazolvány 

 Egyéb  

egyéb okmány 

megnevezése 

 

száma(i) sorrendben:                                   

Kiemelt 

közszereplő 

igen nem 

 

 

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a 

Nyugdíjpénztárnak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges 

változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.  
 

 

 

______________________________________  ______________________________________ 

     név                 dátum 

 

 

Kiemelt közszereplő esetén kiegészítő nyilatkozat kitöltése szükséges! 

 

 

Az adatokat rögzítette:  

 

 

_________________________________________   ____________________________  
név       dátum 

 

_____________________________________________________________________ 
 

 

Vasutas Nyugdíjpénztár 1144 Budapest, Kőszeg u. 25. 2/2.  Adószám: 18077153-1-42    

Internet: www.vasutaspenztar.hu   E-mailcím:  ugyfelszolgalat@vnyp.hu 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐ:  Hétfőn 12-16 óráig, kedden 8-12 óráig, szerdán 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig   

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐBEN HÍVHATÓ TELEFONOK: 06-1/220-86-38, 221-71-93  FAX: 06-1/220-87-78, 01/35-08  
 


