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I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

1. Jogszabályi háttér 

Öpt.: az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény és módosí-
tásai, 

Ebr.: az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási sza-
bályairól szóló 268/1997. (XII.22.) Korm. rendelet és módosításai, 

Övhr.: az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámoló készítési és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rende-
let és módosításai, 

ASZ: a Pénztár Alapszabálya. 

2. A Szabályzat célja, tartalma 

A VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár (továbbiakban: Pénztár) Tagi Elszámolási Szabályzatá-
nak célja a pénztártagokkal történő pénzügyi elszámolás szabályozása. A Szabályzat tartalmazza: 
a) azokat a szabályokat és eljárásokat, amelyek alapján a Pénztár a tagok követelését megállapítja, 

és a tagoknak járó összegeket a tagok számláin kimutatja. 
b) a Pénztárból más pénztárba történő átlépés, illetve a tagsági viszony egyéb módon való meg-

szűnése esetén a pénztártaggal, valamint a haláleseti kedvezményezettekkel való elszámolás 
során a tagi követelés megállapítására alkalmazott elveket és módszereket. 

3. A Szabályzat hatálya 

Jelen Szabályzat személyi hatálya a pénztártagokra, az általuk jelölt kedvezményezettekre és az örökö-
sökre, tárgyi hatálya a pénztártagokkal történő elszámolás folyamatára terjed ki. 

II. A PÉNZTÁRTAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS ESEDÉKESSÉGE, FORDULÓNAPJA, HATÁRIDEJE 

1. Elszámolás esedékessége 

A Pénztár az egyéni számlakövetelés megállapítása céljából elszámolást készít: 

a) az üzleti év zárónapjával; 
b) a pénztártag tagsági viszonyának megszűnésekor, 
c) a pénztártag írásban történő kérésére, az Egészségkártya Üzletszabályzatban meghatározott díj 

megfizetése ellenében 30 napon belül, a tag által kért időtartamra vonatkozólag. 

A pénztártag tagsági viszonya megszűnik: 

a) a pénztártag elhalálozásával, 
b) más pénztárba történő átlépésével, 
c) Pénztárból való kilépésével, 
d) a vállalt tagdíj tartós nem fizetése esetén (kiléptetés), 
e) kizárással, 
f) a Pénztár jogutód nélküli megszűnése esetén. 
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2. Év végén készített elszámolás 

Kimutatás (elszámolás) tí-
pusa 

Kimutatás for-
dulónapja 

Törvény által előírt ha-
tárideje 

Tagi követelés kimutatása 

Egyéni számlaösszesítő 
Üzleti év dec-
ember 31-e 

Tárgyévet követő év 
június 30. napja 

Tagi követelés kimutatása a számlaösz-
szesítőn 

Adóigazolás 
Üzleti évre 
vonatkozik 

Tárgyévet követő év 
január 31. napja 

Igazolás a tag, illetve magánszemély tá-
mogató által tárgyévben teljesített 
pénztári befizetésekről, pénzbeli ado-
mányokról, és az igénybe vehető 
egyéb kedvezményekről 

 Az adókedvezményre jogosító igazolások kiadásának határideje az adóévet követő év január 31-e. 
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3. Tagsági viszony megszűnésével kapcsolatosan készített elszámolások 

Megszűnés 
oka Fordulónap Igénylés módja Kapcsolódó nyomtatvány Elszámolás (kifizetés, 

utalás) határideje Tagi követelés rendezés módja 

Elhalálozás 
Elhalálozás – a Pénztár-
hoz írásban történő – 
bejelentésének napja 

Haláleseti kedvezményezett(ek) 
megjelölése esetén a pénztártag el-
hunytának igazolásával, ha nincs 
megjelölve vagy a jelölés hatályát 
vesztette, akkor a Ptk. szerinti örökös 
jogosultságát igazoló okmánnyal írás-
ban kell bejelenteni 

TNY_11 Kedvezményezett / Örö-
kös rendelkezése elhunyt pénz-
tártag egyéni számlájának rá eső 
részéről 
TNY_14 AZONOSÍTÁSI ADATLAP 
a pénzmosás és a terrorizmus fi-
nanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. 
évi CXXXVI. tv. 7.§.–ban előírt kö-
telezettség teljesítéséhez 

Az elszámoláshoz szük-
séges utolsó dokumen-
tum beérkezését követő 
15 napon belül 

A tagi követelés a haláleseti kedvezmé-
nyezett(ek)nek, vagy a Ptk. szerinti  örö-
kös(ök)nek kerül kifizetésre, vagy gyámi 
betétbe, ha a tagsági viszonyt nem kí-
vánják fenntartani, illetve más egészség-
pénztári számlára átutalással. 

Átlépés 
más pénz-

tárba 

Átlépésre vonatkozó – a 
Pénztárhoz írásban tör-
ténő – bejelentés napja 

Átlépési nyilatkozat + befogadó pénz-
tár befogadó nyilatkozata (átlépő 
pénztártag záradékolt belépési nyilat-
kozata) 

TNY_06 NYILATKOZAT  
tagsági jogviszony fenntartásá-
ról / megszüntetéséről / átlépés-
ről 

Az elszámoláshoz szük-
séges utolsó dokumen-
tum beérkezését követő 
15 napon belül 

Tagi követelést a pénztár megállapítja 
és az átlépési költség (2.800,- Ft) levo-
nása után átutalja a másik pénztár 
bankszámlájára 

Kilépés 
Kilépésre vonatkozó – a 
Pénztárhoz írásban tör-
ténő – bejelentés napja 

Írásos kilépési nyilatkozat 

TNY_06 NYILATKOZAT  
tagsági jogviszony fenntartásá-
ról / megszüntetéséről / átlépés-
ről 

Kilépési igény bejelenté-
sét követő 15 napon be-
lül 

Tagi követelést a pénztár megállapítja, 
a kilépési költség (2.800,- Ft), az adó-
előleg és a törvény által előírt járulék le-
vonása után kifizeti 

Vállalt tag-
díj tartós 
nem fize-
tése ese-

tén 

ASZ 5.10 f) pontban meg-
határozottak szerinti ki-
léptetésről döntés napja 
(24 hónapon keresztüli 
tagdíj nem fizetés és 1.000 
Ft alatti egyéni egészség-

á l  l ) 

Pénztár által küldött felszólításban 
megírt lejárati határidő érvényesí-
tése, amennyiben a tag nem, vagy 
nemlegesen válaszol 

Nincs 
 
Kiléptetést követő 15 
napon belül 

Tagi követelés nem állapítható meg, 
mivel a kiléptetés oka az, hogy a tag 
számlája a kilépési költség érvényesíté-
sét is figyelembe véve tartósan nulla 

Kizárás Kizárásról döntés napja 

Pénztár által küldött felszólításban 
megírt lejárati határidő érvényesí-
tése, amennyiben a tag nem, vagy 
nemlegesen válaszol 

Nincs 
 
Kizárást követő 15 na-
pon belül 

Tagi követelést a Pénztár megállapítja 
és kifizeti a tagtól a működtetésre le-
vonható (2.800,- Ft) hozzájárulás, az 
adóelőleg és a törvény által előírt járu-
lék levonása után 

Pénztár 
jogutód 
nélküli 

megszű-
nése 

Pénztár megszűnésének 
napja Nincs Nincs  

Küldöttközgyűlés által elfogadott tagi 
követelés az adóelőleg és a járulék levo-
nása után kifizethető, vagy más, a pénz-
tártag által megjelölt egészségpénztár 
pénztári számlára átutalható 



TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT 

 4. oldal 

1. Tagsági jogviszony megszűnése esetén a Pénztár a pénztártag egyéni egészségszámlájával számol 
el. Amennyiben az elszámolásra kerülő összeg kifizetése postautalványon keresztül történik, a Pénz-
tár a Számviteli Politikában és a Számlarendben meghatározott módon, az 1 és 2 forintos címletű 
érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. tv. előírásainak 
megfelelően végzi el a kerekítést. 

2. A Pénztárból más egészségpénztárba történő átlépés esetén a Pénztár az átlépés lebonyolítása 
során a pénztártag egyéni egészségszámlán lekötött összegről, a lekötés időpontjáról és tartamáról, 
illetve a pénztártag előző év december 31-i egyéni egészségszámlájának egyenlegéről az átvevő pénz-
tár részére adatot szolgáltat. A Pénztárból más egészségpénztárba, önsegélyező- és egészségpénz-
tárba történő átlépés a lekötött összeg lekötését nem érinti, az átvevő pénztár figyelembe veszi az 
átadó pénztárban történt lekötéseket. 

III. TAGVISZONY MEGSZŰNÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK, UTALÁSOK RENDJE 

A jelen pont célja, hogy egyértelműen rögzítse a tagokkal és a szolgáltatásra jogosult közeli hoz-
zátartozókkal, valamint az örökösökkel és kedvezményezettekkel kapcsolatos elszámolások so-
rán követendő szabályokat. 
A jelen pont a pénztártag tagsági jogviszonyának 
— kilépéssel, vagy 
— átlépéssel történő megszűnésekor illetve 
— tagdíjnemfizetés miatt történő megszüntetése során a taggal, 
— a pénztártag elhalálozása esetén az örökössel vagy kedvezményezettel való elszámolás 
során alkalmazandó részletes szabályokat tartalmazza. 

1. pénztártag kérelme 

A pénztártag írásban kérheti tagsági jogviszonyának megszüntetését. A kérelemnek legalább az 
alábbiakat kell tartalmaznia: 
− a tagsági jogviszony megszüntetésére rendszeresített nyomtatványon (TNY06 Nyilatkozat 

tagsági jogviszonyról) kért személyes adatokat, de legalább a pénztártag egyértelmű azonosí-
tásához szükséges adatokat; 

− a pénztártag kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy meg kívánja szüntetni tagsági 
jogviszonyát; 

− más egészségpénztárba való átlépés esetén az őt befogadó egészségpénztár (a továbbiak-
ban: átvevő pénztár) megnevezését, a pénztár címét; 

− a kérelem mellékleteit; 
− a pénztártag aláírását és a kérelem keltét. 

Eljárás hiányosan benyújtott kérelmek esetén 

Amennyiben a pénztártag a kilépési, vagy a más egészségpénztárba történő átlépés iránti kérel-
méhez nem csatolja a fent megjelölt iratot, valamint nem tesz eleget azonosítási kötelezettségé-
nek, úgy a pénztártag kérelme hiányosnak minősül. A Pénztár ebben az esetben a kérelem kézhez 
vételétől számított 15 munkanapon belül hiánypótlásra vonatkozó írásbeli (postai vagy elektroni-
kus levél) értesítést küld a pénztártag számára, melyben pontosan megjelöli a pótlandó iratok 
körét és a hiánypótlásra rendelkezésre álló 60 napos határidőt. A hiánypótlásra történő felszólí-
tást iktatni kell. 
Ha a pénztártag az értesítés megküldésétől számított 60 napos határidőn belül nem tesz eleget a 
hiánypótlásnak, akkor a Pénztár a kérelmet érvénytelennek tekinti. 
A pénztártag elhalálozása esetén a kedvezményezettség, illetve öröklési jogosultság igazolására 
irányuló hiánypótlás benyújtásának határidejére a fenti rendelkezések nem vonatkoznak. 
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2. Kilépés a Pénztárból 

 A pénztártag a kilépési nyilatkozatát bármikor benyújthatja írásban a Pénztárhoz. 
2.1. A kilépési nyilatkozat a Pénztár által erre a célra rendszeresített TNY06 Nyilatkozat tag-

sági jogviszonyról elnevezésű nyomtatvány kitöltésével vagy azzal azonos tartalmú nyi-
latkozattal, de legalább a pénztártag egyértelmű azonosításához szükséges adatok 
megadásával nyújtható be. 

2.2. A kérelmet a Pénztár elfogadottnak tekinti, ha a tagsági jogviszony megszüntetéséhez 
szükséges minden információ és adat a rendelkezésére áll. Amennyiben a Pénztár hiány-
pótlást kér a Pénztártagtól, úgy a kérelem elfogadásának ideje az utolsó hiányzó infor-
máció, ill. dokumentum Egészségpénztárhoz való megérkezésének napja. Ennek hitelt 
érdemlő bizonyítása érdekében minden kimenő és beérkező iratot iktatni kell. 

2.3. A tagsági jogviszony a kérelem Egészségpénztár általi elfogadásának napjával kerül le-
zárásra. 

2.4. A pénztártag a kilépési kérelem Egészségpénztár általi befogadását követően további 
szolgáltatási igény bejelentésére nem jogosult. A Pénztár letiltja a pénztártag egészség-
kártyáját és társkártyáját, és megszüntet minden egyéb egészségpénztári szolgáltatást. 

2.5. Amennyiben a kilépési kérelem befogadásakor a pénztártag egyéni számláján kártyás 
vásárlás miatti zárolás van, az egyéni számlaegyenleget a Pénztár csökkenti a zárolás 
összegével. A zárolt összeg a pénztártag részére nem fizethető ki, illetve nem utalható 
át. A fennmaradó egyenlegből a kilépési nyilatkozat Egészségpénztárhoz történő befo-
gadásakor elsősorban az elszámolási költség kerül levonásra. A kártyás vásárlás miatti 
nyitott zárolásról a Pénztár a szolgáltató partnert levélben értesíti. 

2.6. A Pénztár leghamarabb a kilépési kérelem elfogadásának napját követő2. munkanapon 
számol el a Pénztártaggal. 

2.7. Az egyéni számlán fennmaradó összeg – a pénztártag Pénztárba történt belépése óta 
az egyéni számlán jóváírt hozam összegének kivételével - a pénztártag személyi jövede-
lemadó-köteles jövedelme, amelyből a Pénztár a mindenkori hatályos személyi jövede-
lemadó-jogszabályok alapján az adóelőleget köteles levonni. A Pénztár a zárolásokkal 
és adókkal csökkentett összeget a pénztártag által megadott bankszámlaszámra, leg-
később a tagviszony lezárását követő 15 napon belül kifizeti a pénztártag részére. 

2.8. Ha a tagsági jogviszony negyedév közben szűnik meg, a Pénztártagot a tagsági jogvi-
szony lezárásának negyedévére vonatkozóan hozam nem illeti meg. 

2.9. A Pénztár a kifizetést elsősorban bankszámlára való utalással teljesíti. Amennyiben a 
pénztártag nem rendelkezik bankszámlával, úgy 300 ezer Ft-ot meg nem haladó összeg 
esetén kérheti a postai címre történő kiküldést. 300 ezer Ft feletti kifizetéseket a Pénz-
tár kizárólag bankszámlára történő utalással teljesít. 

2.10. A működési költségek ésszerű keretek között tartása érdekében, amennyiben a tagsági 
jogviszony lezárása után esedékes kifizetés összege az 500 Ft-ot nem éri el, a Pénztár 
nem utalja, illetve nem küldi el postán az összeget, hanem azt a következő negyedévi 
hozamfelosztással egyidőben a pénztártagok egészségszámláján egyenlegük arányá-
ban jóváírja. 

2.11. A Pénztár a pénztártag számláján szereplő tételekről, levonásokról, kifizetésről a tag-
sági jogviszony lezárásával egyidőben írásbeli elszámolást küld a pénztártag részére. 

2.12. A tagsági jogviszony lezárást követően befolyt vagy beazonosított tagdíjakat a Pénztár 
visszautalja a befizető részére. 

2.13. A tagsági jogviszony lezárását követően a kártyazárolás(ok) megszüntetése miatt fenn-
maradt összeg a pénztártag követelése, amit a Pénztár utólagos elszámolás keretében 
a pénztártag részére a zárolás megszűnését követő negyedév utolsó napjától számított 
15 napon belül - a személyi jövedelemadó levonását követően - kifizet, illetve átutal. 
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2.14. Eljárás kilépett és ismeretlen helyen tartózkodó tagok esetén: amennyiben a kilépett 
tag részére a Pénztár által a tag megadott címére vagy bankszámlaszámára elutalt ösz-
szeg a Pénztár bankszámlájára visszaérkezik, azt a Pénztár függő számlán tartja nyilván. 
Ezt követően a Pénztár megpróbálja kideríteni a tag elérhetőségét, új címét vagy bank-
számlaszámát. Amennyiben ezen próbálkozások egyike sem vezet eredményre, vagy a 
tagról kiderül, hogy időközben elhunyt és örökösei sem fellelhetők, úgy a függő számlán 
nyilvántartott összeget a Pénztár a következő negyedéves hozamfelosztásnál a tagok 
egyéni számlái közt felosztja. 

3. Átlépés más egészségpénztárba 

3.1. A pénztártag átlépési kérelmét bármikor benyújthatja írásban a Pénztárhoz. 
3.2. Az átlépési kérelem a Pénztár által rendszeresített TNY06 Nyilatkozat tagsági jogviszony-

ról elnevezésű nyomtatványon vagy azzal azonos tartalmú nyilatkozattal, de legalább a 
pénztártag egyértelmű azonosításához szükséges adatok megadásával nyújtható be. 
Az átlépés feltétele továbbá, hogy az átvevő egészségpénztár befogadó nyilatkozata a 
Pénztárhoz beérkezzen. 

3.3. A kérelmet a Pénztár akkor tekinti befogadhatónak, ha a tagsági jogviszony megszün-
tetéséhez szükséges minden információ és dokumentum a Pénztár rendelkezésére áll. 
Amennyiben a Pénztár hiánypótlást kér a Pénztártagtól/befogadó Pénztártól, úgy a ké-
relem befogadásának ideje az utolsó hiányzó dokumentum Egészségpénztárhoz való 
beérkezésének napja. Ennek hitelt érdemlő bizonyítása érdekében minden kimenő és 
beérkező iratot iktatni kell. 

3.4. A tagsági viszony a kérelem Egészségpénztár általi befogadásának napjával kerül lezá-
rásra. 

3.5. A pénztártag az átlépési kérelem Pénztár által történő átvételét követően további szol-
gáltatási igény bejelentésére nem jogosult. A Pénztár letiltja a pénztártag egészségkár-
tyáját és társkártyáját, megszüntet minden egyéb egészségpénztári és önsegélyező 
szolgáltatást. 

3.6. Amennyiben az átlépési kérelem befogadásakor a pénztártag egyéni számláján kártyás 
vásárlás miatti zárolás van, az egyéni számlaegyenleget a Pénztár csökkenti a zárolás 
összegével. A zárolt összeg a befogadó egészségpénztár részére nem utalható át. A 
kártyás vásárlás miatti nyitott zárolásról a Pénztár a szolgáltató partnert levélben érte-
síti. 

3.7. Az egyéni számlán a levonások és előjegyzett számlák rendezése után fennmaradó ösz-
szeget a Pénztár a befogadó nyilatkozaton megadott bankszámlaszámra utalja az át-
vevő pénztár részére a tagsági jogviszony lezárását követő 15. napon belül. 

3.8. A működési költségek ésszerű keretek között tartása érdekében, amennyiben a tagsági 
jogviszony lezárása után esedékes kifizetés összege az 500 Ft-ot nem éri el, a Pénztár 
nem utalja, azt a következő negyedévi hozamfelosztással egyidőben a pénztártagok 
egészségszámláján egyenlegük arányában jóváírja. 

3.9. A Pénztártagot a tagsági jogviszony lezárásának negyedévére vonatkozóan hozam nem 
illeti meg. 

3.10. A Pénztár a pénztártag számláján szereplő tételekről, levonásokról, kifizetésről a tag-
sági jogviszony lezárását követő 15 napon belül írásbeli elszámolást küld a pénztártag 
és a befogadó egészségpénztár, egészség- és önsegélyező pénztár részére. 

3.11. A tagsági jogviszony lezárást követően befolyt vagy beazonosított tagdíjakat a Pénztár 
visszautalja a befizető részére. 

3.12. A tagsági jogviszony lezárását követően a 268/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 24/I § elő-
írásai alapján történő kártyazárolás(ok) megszüntetése miatt fennmaradt összeg a 
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pénztártag követelése, amit a Pénztár utólagos elszámolás keretében az átvevő pénz-
tár részére a zárolás megszűnését követő negyedév utolsó napjától számított 15 napon 
belül átutal. 

3.13. A pénztártag - az Alapszabályban foglaltak szerint - rendelkezhet arról, hogy egyéni 
egészségszámla követelésének meghatározott, elkülönített részét a rendelkezéstől 
számított két évre leköti. A pénztártag e rendelkezéssel vállalja, hogy a kétéves időtar-
tamon belül a lekötött összeget nem veszi igénybe pénztári szolgáltatások finanszíro-
zására. Más egészségpénztárba történő átlépés az előző bekezdés alapján lekötött ösz-
szeg lekötését nem érinti, az átvevő pénztár figyelembe veszi a Pénztárban történt le-
kötéseket. 

3.14. Más egészség- vagy önsegélyező pénztárba történő átlépés esetén a Pénztár tájékoz-
tatja az átvevő pénztárat a jogszabályban maximált keretösszegű szolgáltatások átlépő 
tag általi tárgyévi igénybevételéről. 

4. Elszámolás a pénztártag elhalálozása esetén 

4.1. A kedvezményezett és az örökös a jogaikat a kedvezményezetti, illetve örökösi jogo-
sultság és a személyazonosság igazolását követően, az Alapszabályban foglaltak szerint 
gyakorolhatják. 

4.2. A jogosultság a következő dokumentumok együttes, hiánytalan benyújtásával igazol-
ható: 
 halotti anyakönyvi kivonat másolata, 
 a kedvezményezett(ek) illetve örökös(ök) írásbeli nyilatkozata a kifizetés módjára 

vonatkozóan, (TNY 11 Kedvezményezett / örökös rendelkezése elhunyt pénztártag 
egyéni számlájának rá eső részéről nyomtatvány) 

 TNY_14 Azonosítási adatlap  + igazolvány másolatok 
 gondnokság alatt lévő kedvezményezett vagy örökös esetén a bírósági ítélet rendel-

kező részének és az aláírást is tartalmazó utolsó oldalának másolata, 
 kedvezményezett(ek) esetén a kedvezményezettség igazolása, örökös(ök) esetén 

öröklési bizonyítvány vagy jogerős hagyatékátadó végzés vagy az elhunyt tag halotti 
anyakönyvi kivonatát kiállítani köteles illetékes jegyző által a törvényes örökösök 
személyéről kiállított igazolás eredeti példánya, vagy hiteles másolata, vagy az örökö-
sök között létrejött, közjegyzői okiratba foglalt megállapodás (osztályos egyezség), 

4.3. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 
(IX. 10.) Korm. rendelet 26/B §. (3) bekezdés alapján a kiskorú örökös esetén a a gyám-
hivatal jóváhagyása, amennyiben a szülői rendelkezéssel érintett vagyon értéke megha-
ladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. A 
kedvezményezetti vagy örökösi (a továbbiakban együtt: kedvezményezetti) kérelem a 
Pénztár által rendszeresített űrlapon (TNY 11 Kedvezményezett / örökös rendelkezése el-
hunyt pénztártag egyéni számlájának rá eső részéről nyomtatvány) vagy azzal azonos tar-
talmú nyilatkozattal nyújtható be, a szükséges dokumentumok csatolásával. 

4.4. A Pénztár az elhunyt pénztártag egyéni számlaköveteléséből elszámolási költséget nem 
von. 

4.5. A pénztártag halála esetén az egyéni számla a hagyatéknak nem része. 
4.6. A Pénztár a haláleset részéről történő tudomásszerzését megelőzően befogadott, de 

még ki nem fizetett készpénzes számlákat lezárja, nem fizeti ki. Az érvényes kártyás vá-
sárlások még ki nem fizetett ellenértékét a Pénztár zárolja az egyéni számlán. A kártyás 
vásárlás miatti nyitott zárolásról a Pénztár a szolgáltató partnert levélben értesíti. 

4.7. A Pénztár a tagsági jogviszonyt az utolsó beérkezett dokumentum kézhezvételét köve-
tően zárja le. Ennek hitelt érdemlő bizonyítása érdekében minden kimenő és beérkező 
iratot iktatni kell. 
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4.8. Amennyiben a Pénztár tudomást szerez a pénztártag haláláról, de a pénztártag koráb-
ban nem jelölt meg haláleseti kedvezményezettet és örököse sem jelentkezik, abban az 
esetben a Pénztár a halálesetről való tudomásszerzést követő 180 napon belül felveszi 
a kapcsolatot az elhunyt pénztártag lakóhelye szerint illetékes jegyzővel a Pénztári 
számla lezárása és a számlán szereplő, az arra jogosultakat megillető összeg kifizetése 
érdekében. 

4.9. A halálesetnek a Pénztár általi tudomásszerzését követően további szolgáltatási igény 
bejelentése temetési segély kivételével nem lehetséges. A Pénztár letiltja pénztártag 
egészségkártyáját és társkártyáit, megszüntet minden egyéb egészségpénztári szolgál-
tatást. 

4.10. A Pénztár a tagsági jogviszony lezárását követő 15. napig kifizeti a jogosultak részére a 
pénztártag egyéni számláján lévő követelést, kedvezményezettségük/öröklésük ará-
nyában. 

4.11. Ha a Pénztártagnak a törvényes öröklés rendje szerint természetes személy örököse 
nincs vagy az nem fellelhető, akkor az egyéni számlán lévő összeg a Pénztárra száll, és 
azt a Pénztár az egészségszámla lezárásának negyedéves hozamfelosztásával 
egyidőben a pénztártagok egészségszámláján egyenlegük arányában jóváírja. 

4.12. A Pénztár a kedvezményezett jelöléséről a nála őrzött okirat alapján, a kedvezménye-
zett jogosultságának igazolását követően 3 munkanapon belül megteszi a kedvezmé-
nyezett kifizetés módjára vonatkozó választásának teljesítéséhez szükséges intézke-
dést. 

4.13. A kedvezményezett/örökös a jogosultságának igazolását követően írásban nyilatkozik, 
hogy a rá eső részt 
a) egy összegben felveszi, 
b) az Alapszabály rendelkezésének megfelelően saját nevén a Pénztárban hagyja tag-

díjfizetés folytatásával vagy anélkül, 
c) más egészségpénztárba, önsegélyező- és egészségpénztárba átutaltatja, 
d) kiegészítő egészségbiztosítási célú önsegélyező pénztári szolgáltatásként a hátrama-

radottak támogatása jogcímen kér kifizetést, melyet a Pénztár a Szolgáltatási Sza-
bályzatban foglaltaknak megfelelően fizet ki, 

e) arról a Pénztár javára lemond. 
Amennyiben a Pénztár írásbeli felhívására a kedvezményezett/örökös a felhívás igazolt 
kézhezvételétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik arról, hogy követelését mi-
lyen formában kívánja felvenni, akkor a Pénztár 
• egy kedvezményezettre/örökösre jutó 5 000 Ft-ot meg nem haladó összeg esetén 

úgy tekinti, hogy követeléséről a kedvezményezett/örökös a Pénztár javára lemon-
dott, az egyéni számlán lévő összeg a Pénztárra száll, és azt a Pénztár az egészség-
számla lezárása negyedévének utolsó napján, a hozamfelosztással egyidőben a 
pénztártagok egészségszámláján egyenlegük arányában jóváírja 

• egy kedvezményezettre/örökösre jutó 5 000 Ft-ot meghaladó összeg esetén úgy jár 
el, mintha a kedvezményezett a követelés egyösszegű felvétele mellett döntött 
volna. A követelés összegét – az esetlegesen felmerülő költségek és követelések 
összegével csökkentve – a kedvezményezett javára, annak lakóhelye szerint illeté-
kes helyi bíróságnál a negyedévet követő 50. napig bírói letétbe helyezi. 

4.14. A tagsági jogviszony lezárásának negyedévére hozam nem jár. 
4.15. A Pénztár a kifizetést elsősorban bankszámlára való utalással teljesíti. Rendkívüli eset-

ben 300 ezer Ft-ot meg nem haladó összeg esetén kérelmezhető a belföldi postacímre 
történő utalás. 300 ezer Ft feletti kifizetéseket a Pénztár kizárólag bankszámlára tör-
ténő utalással teljesít. 
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4.16. Amennyiben a Pénztárnak fel nem róható okból a kifizetés teljesítése meghiúsul, úgy a 
Pénztár az ismételt kiutalás (postai, vagy bankszámlára teljesítés) költségét a kifize-
tendő összegből érvényesítheti. 

4.17. A Pénztár a pénztártag számláján szereplő tételekről, levonásokról, kifizetésről a tag-
sági jogviszony lezárásával egyidőben írásbeli elszámolást küld a jogosultak részére. 

4.18. A tagsági jogviszony lezárását követően, a 268/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 24/I § elő-
írásai alapján történő kártyazárolás(ok) megszüntetése miatt fennmaradt összeg a 
pénztártag örököseinek, illetve haláleseti kedvezményezettjeinek követelése, amit a 
Pénztár utólagos elszámolás keretében az örökösök, illetve kedvezményezettek ré-
szére a zárolás megszűnését követő negyedév utolsó napjától számított 15 napon belül 
kifizet, illetve átutal 

A pénztártag elhalálozása esetén a kedvezményezettekkel/örökösökkel történő elszámolás fo-
lyamatát jelen szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

5. Azonosítás 

A pénztártag átlépésének, kilépésének, a tag halála esetén a tag által megjelölt kedvezményezet-
tel, vagy a tag örökösével való elszámolásnak minden esetben feltétele, hogy a Pénztár a pénz-
mosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017. évi LIII. 
törvény alapján a Pénztártag, a tag halála esetén a tag által megjelölt kedvezményezett, vagy tör-
vényes örökös azonosítása. 
Az azonosítás a Pénztár ügyfélszolgálati irodáiban személyesen történik. Személyes megjelenés 
hiányában az azonosítás levélben, elektronikus levélben a TNY14 Azonosítási adatlap kitöltésével, 
két tanú általi hitelesíttetésével, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványról 
készített aláírt másolat megküldésével végezhető el. 
Amennyiben a pénztártag vagy örökös részére a tagviszony megszüntetése során kifizetést nem 
teljesít a Pénztár, úgy az azonosítási eljárás lefolytatására nincs szükség. 
Amennyiben a Pénztártag, a tag halála esetén a tag kedvezményezettje, vagy örököse fentiek 
szerinti azonosítása nem történik meg, a Pénztár megtagadja a kifizetés teljesítését. 

6. Utalási, ellenőrzési és utalványozási rend, tagsági jogviszony megszűnése miatti kifizetés esetén 

A kilépő pénztártagnak történő kifizetés bankcsomagba szedésekor a program automatikusan 
megvizsgálja, hogy van-e ellenőrizetlen bankszámlaszám módosítás a rendszerben utalási cso-
portban szereplő tagok között, és figyelmeztet erre. 
A már rögzített tagok adatváltozásakor a rendszer automatikusan naplózza a többi kiemelt adat 
(lakcím, név) mellett a bankszámlaszám változását úgy, hogy elmenti az adatbázisban a módosí-
tás dátumát, idejét, a módosító ügyintéző belső, egyedi azonosítóját, illetve a módosított és az új 
adatokat is. Az ügyviteli szoftverből a módosítások lekérdezhetők és ellenőrizhetők. Minden mó-
dosítási tétel ellenőrizhető és elfogadható másik ügyintéző által, tehát a változást rögzítő személy 
nem teheti elfogadottá a módosítást. A változás rendszerbe kerülésekor a módosítás „ellenőri-
zetlen”, azaz a módosítás megtörtént ugyan a rendszerben, de még nincs ellenőrizve. Minden 
kritikus adatmódosítás és annak az ellenőrzője/elfogadója, illetve az ellenőrzés dátuma napló-
zásra kerül az adatbázisban.  
Az ellenőrzés során az ellenőrző személy a papíralapú adatmódosító lappal veti össze a rendszer-
ben rögzített adatokat. Amennyiben az adatok egyeznek, az ellenőrző személy elfogadja a módo-
sítást, eltérés esetén további vizsgálat történik, mert ez fakadhat elírásból és visszaélési kísérlet-
ből egyaránt. Amennyiben az ellenőrző személy az eltérést feltárja, és felmerül a gyanú, hogy visz-
szaélési kísérlet miatt lett változtatva az adat, ezt az ellenőrző személy köteles jelezni az ügyve-
zető felé. 
A kilépéskori/ átlépéskori/ haláleseti kifizetések elszámolásait és a hozzá tartozó iratokat utalás 
előtt a Pénztár folyamatszakértője, távollétében a Pénztár számviteli-pénzügyi vezetője minden 
esetben köteles tételesen ellenőrizni. Ennek keretében köteles meggyőződni a kifizetéshez szük-
séges nyomtatványok, okiratok meglétéről, illetve arról, hogy az iratok beérkezése hitelt érdemlő 
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módon dokumentált, az elektronikus levélben, postai úton érkező irat iktatásra került és a szük-
séges azonosítási eljárást az ügyintéző lefolytatta. (TNY14 Azonosítási adatlap és igazolvány má-
solatok rendelkezésre állnak) Köteles továbbá ellenőrizni, hogy a Pénztár az utolsó irat beérkezé-
sét követő 15 napon belül a taggal / örökössel elszámolt. Az esetleges eltérést írásban jeleznie kell 
az ügyvezető felé.  
Ezt követően a tagviszony megszűnéshez kapcsolódó kifizetéseket 300 ezer Ft alatti összegig a 
Pénztár számviteli-pénzügyi vezetője, távollétében a Pénztár ügyvezetője, 300 ezer Ft-ot megha-
ladó összeg esetén minden esetben a Pénztár ügyvezetője utalványozza.  

IV. FÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYEK LEZÁRÁSA 

1. A tagsági jogviszony megszüntetésére irányuló bejelentést követően újabb szolgáltatást a pénz-
tártag nem vehet igénybe, illetve szolgáltatást kifizetni nem lehet, kivéve a korábban zárolt tétele-
ket, ezért a bejelentés napjától a pénztártag számlája nem fogadható be. 

2. A tagsági jogviszony megszűnésével kapcsolatos kifizetési igény bejelentését követően a Pénztár ki-
mutatást készít a tag vagy jogosult hozzátartozója által igénybe vett szolgáltatásokról, amelyek a 
bejelentés napjáig történtek, és amelyeknek a pénzügyi teljesítésére, illetve a fedezeti tartalékkal 
szembeni elszámolására még nem került sor. 

3. Az ilyen bejelentett, de pénzügyileg még nem rendezett szolgáltatások értékét a taggal történő elszá-
molás során úgy kell tekinteni, mint a kifizetett szolgáltatásokat. 

4. Tagsági jogviszony megszűnése esetén a taggal való elszámolást és a jogos kifizetési igény Pénztár 
általi teljesítését a bizonylati rend és fegyelem követelményeinek megfelelő dokumentumokkal kell 
alátámasztani. 
Ennek részét képezi: 
a) Kilépés, átlépés esetén a pénztártag írásban benyújtott kérelme/nyilatkozata. 
b) Kizárólag más egészségpénztárba, egészség- és önsegélyező pénztárba történő átlépés esetén a 

másik pénztár befogadó nyilatkozata és/vagy záradékolt tagsági okiratának másolata, továbbá an-
nak alátámasztása, hogy az átvevő pénztár érvényes tevékenységi engedéllyel rendelkezik, felszá-
molás vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll. 

c) A pénztártag elhalálozása esetén, amennyiben a pénztártag nem jelöl haláleseti kedvezményezettet 
vagy a jelölés az Öpt. 16/A. § (5) szerint hatályát vesztette, a Ptk. szerinti örökös(ök) jogosultságának 
hitelt érdemlő igazolása a Pénztár felé, ideértve 
 halotti anyakönyvi kivonat másolata, 
 gondnokság alatt lévő kedvezményezett vagy örökös esetén a bírósági ítélet rendelkező részé-

nek és az aláírást is tartalmazó utolsó oldalának másolata, 
 kedvezményezett(ek) esetén a kedvezményezettség igazolása, örökös(ök) esetén öröklési bizo-

nyítvány vagy jogerős hagyatékátadó végzés vagy az elhunyt tag halotti anyakönyvi kivonatát 
kiállítani köteles illetékes jegyző által a törvényes örökösök személyéről kiállított igazolás ere-
deti példánya, vagy hiteles másolata, vagy az örökösök között létrejött, közjegyzői okiratba fog-
lalt megállapodás (osztályos egyezség), 

 kiskorú örökös esetén a gyámhatósági határozat másolata (csak az öregségi nyugdíj legkisebb 
értékének 10-szeresét meghaladó összeg esetén) 

d) Tartós tagdíjnemfizetés miatti kiléptetés esetén, a tagsági viszony megszüntetése jogosultságának 
alátámasztása azzal, hogy a Pénztár a pénztártagot írásban felszólította a tagdíj pótlására, azonban 
a tag a tagdíjhátralék utólagos rendezésére irányuló lehetőséget elmulasztotta. 

e) Annak az elszámolásnak a banki átutalási bizonylathoz csatolt másolata, amelyet a Pénztár a pénz-
tártagnak, örökös(ök)nek, gyámhivatalnak, vagy az átvevő pénztárnak hivatalosan megküldött. 

5. Az elszámolásnak tételesen (jogcímenként) kell tartalmaznia a Pénztár általi levonásokat, ideértve a 
tagnak a Pénztárral szemben fennálló tartozásait, a tagsági jogviszony megszűnésével kapcsolatosan 
felmerülő költséget és a kifizetést terhelő adóelőleg összegét. 
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6. A Pénztárból más egészségpénztárba, egészség- és önsegélyező pénztárba történő átlépés esetén a 
Pénztár az átlépés lebonyolítása során az átvevő pénztár részére a pénztártag egyéni egészségszám-
lán lekötött összegről, a lekötés időpontjáról és tartamáról, illetve a pénztártag előző év december 31-
ei egyéni egészségszámlájának egyenlegéről az átvevő pénztár részére adatot szolgáltat. 

7. Amennyiben a pénztártag a Pénztárnak az adóhatóság által részére utalt adójóváírás teljesítésekor 
már nem tagja, a befolyt összeget a Pénztár a volt pénztártag 
a) más pénztárba történő átlépése esetén a befogadó pénztárhoz továbbutalja; 
b) halála esetén minden további rendelkezés nélkül a kedvezményezett(ek) részére kiutalja, illetőleg 

kedvezményezett vagy örökös hiányában − azzal, hogy az összeg a pénztárra száll, az Önkéntes 
Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény szabályai szerint −a tagok egyéni számlái javára 
felosztja; 

c) az a)-b) pontban nem említett esetben az adóhatóságnál erre a célra nyitott beszedési számlára 
visszautalja, azzal, hogy a visszautalt összegre a volt pénztártag az adóhatósághoz benyújtott ké-
relme alapján akkor tarthat igényt, ha igazolja, hogy tagsági jogviszonya neki fel nem róható okból 
szűnt meg, erről a Pénztár a volt pénztártagot írásban tájékoztatja. 

V. EGYÉNI SZÁMLA EGYENLEGKÖZLŐ 

1. Az üzleti év fordulónapjára vonatkozóan a tag egyéni egészségszámlájának egyenlegéről elkészített 
kimutatás tartalmazza a Pénztár Alapszabályában meghatározott adatokat. 

2. Az év végi elszámolást minden pénztártag esetében el kell végezni a pénzügyi év zárását köve-
tően, december 31. fordulónappal. Az így kimutatott egyéni egészségszámla egyenlegről a tagot 
írásban értesíteni kell, legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-ig. 

3. A Pénztár az adóigazolást és a számlaértesítőt az Alapszabályban előírt tartalommal készíti el és 
adja ki az adóévben nyilvántartott pénztártagnak, tárgyévet követő év január 31-ig. 

4. A számlaértesítőnek tartalmaznia kell 
 legalább a befizetésekre − ezen belül elkülönítetten a tag nyilatkozata alapján az adóhatóság 

által átutalt összegre, 
  a számla megterheléseire − ezen belül elkülönítetten a közösségi szolgáltatásokra átvezetett 

összegekre, 
 a tag által közösségi szolgáltatásként igénybe vett összegekre, 
 a Pénztár elérhetőségeire,  
  az egészségszámlán lekötött összegekre, azok lekötésének és a lekötés lejárati időpontjára vo-

natkozó adatokat tételenként, továbbá  
  mindazokat az adatokat, amelyeket a Pénztár Alapszabálya tartalmaz, így többek között a Fel-

ügyelet internetes honlapjának címét, azzal a megjegyzéssel, hogy azon a pénztárak működését, 
működésének eredményeit bemutató, összehasonlítható adatok is találhatók.  

Egyéb esetekben a Pénztár a pénztártag írásbeli kérésére - az Egészségkártya Üzletszabályzatban 
rögzített díjfizetés ellenében - írásban ad tájékoztatást az egyéni számlája alakulásáról. 
 

VI. ELSZÁMOLÁSI MÓDSZER A PÉNZTÁR JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉSÉNEK ESETÉRE 

1. A végelszámoló a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül kiküldött levelében 
tájékoztatja a Pénztár tagjait a Pénztár jogutód nélküli megszűnéséről és 15 napos határidő tűzésével 
felszólítja a tagokat az Öpt. 45/A.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére. Amennyiben a 
tag a kitűzött időpontig, illetve legkésőbb a végelszámolást lezáró Küldöttközgyűlés időpontjáig 
nem nyilatkozik, akkor a követelését a Pénztár székhelye szerint illetékes járásbíróságon bírósági 
letétbe kell helyezni. Ebben az esetben a letétbe helyezés költségeit a tag követeléséből kell 
megelőlegezni. 

2. A Pénztár jogutód nélküli megszűnése esetén a pénztártag a rá jutó vagyonrészt 
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a) átlépés esetén a másik pénztárba átviheti, ez esetben a pénzösszeget a tag e másik pénztárban meg-
lévő egyéni számláján kell jóváírni, vagy 

b) egy összegben felveheti. 
3. Jelen elszámolási módszer a Pénztár a jogutód nélküli megszűnése esetén az (2) bekezdés szerint a 

pénztártagra jutó vagyonrész megállapításának a céljából készült. 
A módszer alapelve, hogy az egyes jogosultakra jutó kifizethető összeg nagyságát 
(i.) a pénzügyileg nem rendezett szolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettség, 
(ii.) a tagsági jogviszony megszűnésével kapcsolatos kifizetés igényt bejelentett, − azaz teljesítés alatt 

álló tagi követeléssel rendelkező – személyekkel szembeni kötelezettség, továbbá 
(iii.) a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos tagi követelések összegeinek és a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően állapítja meg. 
4. A felosztás tárgyát képezi a pénztári vagyon, amelyet nem terhel a Pénztár Igazgatótanácsa által kö-

tött, a Küldöttközgyűlés által jóváhagyott, jogszerű szerződések szerinti kötelezettség. A vagyont ter-
helő kötelezettségek összegének felmérését és megállapítását a szerződések kötelmeire és a tényle-
ges teljesítésre tekintettel jogi és pénzügyi szakértők bevonásával kell elvégeztetni, szükség esetén 
könyvvizsgálóval is hitelesíttetni. A nem terhelt vagyon a teljes pénztári vagyonnak az így megállapí-
tott kötelezettségekkel csökkentett része. 

5. Vagyont terhelő kötelezettségnek minősülnek egyebekben a pénztártagokkal kapcsolatos teljesíté-
sek, amelyeket az egészségpénztári szolgáltatók a megszűnés bejelentésének napjáig szerződéssze-
rűen nyújtottak, ideértve a fenti (i) pont alatti nem rendezett szolgáltatásokból a kifizethetőként elbí-
rálásra kerülő igényeket is. 

6. A rendelkezésre álló vagyon felosztásakor a (ii) pont szerinti, a megszűnés bejelentését megelőzően 
a Pénztárnak eljuttatott tagi és haláleseti kedvezményezetti, vagy Ptk. szerinti örökösi követeléseket 
kell először kielégíteni. 

7. Ezt követően az (iii) pont szerinti tagsági viszonyhoz kapcsolódó követelések tekintetében a vagyon-
felosztás módja: 

FK:  a fedezeti alap nem terhelt tartalékának a pénzforgalmi könyvvitel szerint kimutatott 
könyv szerinti értéke a végelszámolás napján, (azaz az egyéni egészségszámlák  egyen-
lege). 

FT: a fedezeti alap nem terhelt tartalékához tartozó eszközök értékesítése által a ténylege-
sen rendelkezésre álló összeg. 

LT: a likviditási és működési alap tartalékához tartozó eszközök értékéből, a működéssel 
kapcsolatosan a vagyont terhelő kötelezettségek és a felszámolási költségek levonása 
után fennmaradó összeg. (+/-). 

8. Az egyéni egészségszámlával rendelkező tagokkal az elszámolási szabályok alapelvei szerinti elszámo-
lás készül. Az i-ik tagra jutó rész 
Fi = Ei *  (FT + LT) / FK, 
Ahol az  Ei az i-edik tag követelésként a megszűnés fordulónapjára megállapított egyenleg. 

9. Amennyiben a felosztást követően fennmarad vagyon, úgy azt a megállapított Fi –k arányában kell a 
tagok, illetve kedvezményezettek, örökösök között felosztani. 

VII. A PÉNZTÁRTAGGAL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSKOR AZ EGYÉNI SZÁMLA TERHÉRE FELSZÁMÍT-
HATÓ KÖLTSÉGEK TÍPUSAI ÉS MÉRTÉKE 

1. A pénztártaggal történő elszámoláskor levonásra kerül a kilépési, átlépési költség. 
2. A kilépési, átlépési költség összege 2.800,- Ft. 
3. A Pénztár a III. pont szerinti egyéni egészségszámla egyenlegközlőt, amely tartalmazza az adóked-

vezmény igénybevételéhez szükséges adóigazolást az adóévet követő év január 31-ig küldi meg a 
pénztártagoknak évente egy alkalommal díjtalanul. Egyéb esetekben a Pénztár – a pénztártag írás-
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beli kérésére, az Egészségkártya Üzletszabályzatban rögzített díjfizetés ellenében – írásban tájékoz-
tatást ad egyéni számlája alakulásáról. 

4. Az adóigazolás pótlásának díja 500 Ft/adóigazolás. A díj magában foglalja az adóigazolás újbóli kiállítá-
sát és postázását, melyre a pótdíj befizetését követően kerül sor. A pót-adóigazolás a tag írásbeli kérel-
mére elektronikus levélben is kiadható. 

VIII. ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Szabályzat 2017. szeptember 15-től lép hatályba, az Igazgatótanács 35/2016 (2016.V.18.) számú hatá-
rozatával elfogadott 2016.  június 1-től hatályos Tagokkal való Elszámolás Szabályzata ettől az időponttól 
hatályát veszti. 
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Pénztár tudomást 
szerez a halálesetrőlVan haláleseti 

kedvezményezett
Nincs megjelölve 
kedvezményezett

Örökösök jelentkeznek a 
Pénztárnál

Örökösök nem 
jelentkeznek

A Pénztár 180 napon belül 
felveszi a kapcsolatot az 

elhunyt Pénztártag lakóhelye 
szerint illetékes jegyzővel 

Örökösök fellelhetőek

Örökös nincs (nem 
fellelhető) vagy 

követeléséről a TNY11 
nyomtatványon 

lemondott

Egyéni számla követelés 
a Pénztárra száll, 
negyedév végén 

hozamként felosztásra 
kerül

TNY_11 Nyilatkozat kitöltése
TNY_14 Nyilatkozat kitöltése

Azonosítás

Elszámolás a 
kedvezményezettekkel 

nyilatkozatuk szerint

Írásbeli felhívás ellenére 30 
napon belül nem 

nyilatkozik

Illetékes bíróságnál a n.évet 
követő 50. napig az 5 000 Ft-

ot meghaladó összegű 
követelés bírói letétbe 

helyezése

• Halotti anyakönyvi kivonat másolata
• TNY_11 Nyilatkozat
• TNY_14 Nyilatkozat + igazolvány másolatok
• öröklési bizonyítvány vagy jogerős hagyatékátadó 

végzés vagy az elhunyt tag halotti anyakönyvi 
kivonatát kiállítani köteles illetékes jegyző által a 
törvényes örökösök személyéről kiállított igazolás 

• kiskorú örökös esetén a gyámhatósági határozat 
másolata (öregségi nyugdíj legkisebb értékének 10-
szeresét meghaladó összeg esetén)

AZ UTOLSÓ DOKUMENTUM BEÉRKEZÉSÉT KÖVETŐ 15 NAPON BELÜL
• KIFIZETÉS
• ÁTUTALÁS MÁS EGÉSZSÉG- VAGY ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRBA
• JÓVÁÍRÁS EGYÉNI SZÁMLÁN ÖRÖKLÉSSEL HOZOTT FEDEZETKÉNT

5 000 Ft alatti követelés 
a Pénztárra száll, 
negyedév végén 

hozamként felosztásra 
kerül

Elhunyt pénztártagok egyéni számla lezárásának folyamata 
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