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Haszonélvezeti jog megváltása
1

Az elhunyt pénztártag adatai: 

Név:  . . ....................................................................  

Születési hely és idő:  . ...........................  Anyja neve:  . ................................  

Adóazonosító:  . ............................. Tagsági azonosító:  . ................................  

Alulírott(ak) – a fent megnevezett pénztártag törvényes örököseiként – 

az elhunyt magán-nyugdíjpénztári egyéni számláján felhalmozott 

összeggel kapcsolatosan az alábbiak szerint rendelkezünk:2

  (1) Törvényes örökösként az elhunyt pénztártag magán-nyugdíjpénztári 

egyéni számláján nyilvántartott összeg  . ...................................... %-

áról az alábbiakban megnevezett haszonélvező(k) javára

lemondok (lemondunk) az özvegyi haszonélvezeti jog 

megváltása érdekében, a haszonélvezeti jog jogosultja(i) pedig a 

fentiekben részletezett, haszonélvezeti jog megváltást elfogadja (k). 
3

 (2) Az elhunyt pénztártag magán-nyugdíjpénztári egyéni számláján 

nyilvántartott összeget az alábbi bankszámlaszámra kérjük utalni

kijelentve, hogy a Pénztár kedvezményezetti kifizetésként teljesített 

szolgáltatását a közöttünk meglévő közös megállapodás alapján saját 

magunk osztjuk meg. 

Számlatulajdonos neve: ……………………………………………………………………………..

Bank megnevezése:  . . .....................................................................   

Bankszámlaszám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 

Alulírottak a fenti nyilatkozatot - az elhunyt törvényes örököseiként - mint 

akaratunkkal mindenben egyezőt tesszük. 

Alulírott nyilatkozom, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

szóló rendelet (GDPR rendelet) alapján hozzájárulok az általam közölt adatok

kezeléséhez.

Kelt: ..........................................   

                                           
1 

A Pénztár a jelen megállapodásban foglaltakat kizárólag abban az esetben tudja teljesíteni, 

amennyiben minden érintett törvényes örökös (beleértve a haszonélvezeti jog jogosultját is) 
egyező módon nyilatkozik, elfogadva az abban foglaltakat és azt aláírásával tanúsítja. 
2 Kérjük, töltse ki a hiányzó adatokat, és jelölje a megfelelő állítást egyértelműen X-el! 
3 Több haszonélvezeti jogosult esetén a megváltás összege – ellenkező tartalmú kikötés nélkül – a 
haszonélvezeti jog jogosultjai között egyenlő arányban oszlik meg. 
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A fenti nyilatkozatot tévő törvényes örökös(ök) – beleértve a 

haszonélvezeti jog jogosultjá(ai)t is - adatai és aláírása:

Törvényes örökös neve:  ..............................................................................  

Születési hely és idő:  .............................  Anyja neve:  . ................................  

Adóazonosító:  . ..................................... Aláírása:  .......................................  

Törvényes örökös neve:  ..............................................................................  

Születési hely és idő:  .............................  Anyja neve:  . ................................  

Adóazonosító:  ....................................... Aláírás:  . .......................................  

Törvényes örökös neve:  ..............................................................................  

Születési hely és idő:  .............................  Anyja neve:  . ................................  

Adóazonosító:  ....................................... Aláírás:  . .......................................  

Haszonélvezeti jog jogosultjának neve:  . ........................................................  

Születési hely és idő:  .............................  Anyja neve:  . ................................  

Adóazonosító:  . ..................................... Aláírása:  .......................................  

Tanúk 

1. tanú 2. tanú 

Neve: _________________________ Neve: _______________________  
Címe: _________________________ Címe: _______________________  
Szem. ig. száma: ________________ Szem. ig. száma: ______________  
Aláírása: _______________________ Aláírása: _____________________  
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