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 TNY_04 SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK  
 NÉVSORA 

(Kézi kitöltés esetén kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni) 
 
 
 
 
 

1. A PÉNZTÁRTAG ADATAI  

Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) Pénztári azonosító 

       

Születési hely Születési dátum Adóazonosító jel 

     év   hó   nap           

Anyja születési neve  

2. SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK ADATAI 

* Kérjük, jelölje a név melletti négyzetben a rendelkezés típusát az alábbiak szerint: 
1. új szolgáltatásra jogosult megadása 2. korábban bejelentett jogosult adatainak módosítása 

** Az Öpt. 2. § (4) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a Ptk. 8. könyv I.rész 8:1 § (1) bek. 1. pontjára is szolgáltatásra jogosult lehet a tag 
rendelkezése szerint: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a 
mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs. 

*  Név:  Hozzátartozói jelleg**: 

JO
G

O
S

U
LT

 
A

D
A

TA
I 

Születési név:   

Anyja születési neve:  Születési dátum: 

Születési hely:      .   .   

Állandó lakcím:      Település TAJ szám 

 utca, házszám          

 
*  Név:  Hozzátartozói jelleg**: 
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G
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S

U
LT

 
A

D
A

TA
I 

Születési név:   

Anyja születési neve:  Születési dátum: 

Születési hely:      .   .   

Állandó lakcím:      Település TAJ szám 

 utca, házszám          

 
*  Név:  Hozzátartozói jelleg**: 

JO
G

O
S

U
LT

 
A

D
A

TA
I 

Születési név:   

Anyja születési neve:  Születési dátum: 

Születési hely:      .   .   

Állandó lakcím:      Település TAJ szám 

 utca, házszám          

3. A KORÁBBAN BEJELENTETT JOGOSULTSÁG TÖRLÉSÉT KÉREM 

Hozzátartozó neve:  Születési dátuma:     .   .   

Hozzátartozó neve:  Születési dátuma:     .   .   

Hozzátartozó neve:  Születési dátuma:     .   .   

Alulírott kijelentem, hogy teljes körű felelősséget vállalok az általam közölt adatok, és a fentiek szerinti – az Öpt. 2.§ (4) bekezdés a) 
pontjában foglalt - közeli hozzátartozói viszony valódiságáért és fennállásáért. 

 

Kelt:      .   .   A Vitamin Egészségpénztár a bejelentést elfogadja 
 
 
 

aláírás, bélyegző 

 
 

Pénztártag saját kezű aláírása 
 

 
 

Érkeztető bélyegző helye 
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