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OBVESTILO / ÉRTESÍTÉS 
 

Za redno izplačevanje pokojnine nam morate enkrat letno poslati »Potrdilo o živetju« in »Izjavo upokojenca«. Če 

potrdila in izjave ne bomo prejeli do navedenega roka, vam bomo ustavili izplačevanje pokojnine (3. odst. 120. čl. 

ZPIZ-2, Ur. l. RS, št. 96/12). 

A rendszeres nyugdíjfolyósítás miatt évente egyszer el kell küldenie a "Létezésról szóló igazolást" és a "Nyugdíjas 

nyilatkozatot". Ha az igazolást és a nyilatkozatot nem kapjuk meg a nevezett határidőig, félbeszakítjuk a 
nyugdíjfolyósítást (NYR törvény 120.§ (3) bek., SZK Hiv. Közl., 96/12). 

 

Na hrbtni strani vam pošiljamo obrazca:  

– »Potrdilo o živetju« izpolni in potrdi pristojni upravni oz. državni organ, 

– »Izjavo upokojenca« pa izpolni in podpiše uživalec pokojnine. 

A hátoldalon két űrlapot küldünk Önnek:  

– A »Létezésről szóló igazolást« az illetékes közigazgatási ill. állami szerv tölti ki és igazolja, 
– A »Nyugdíjas nyilatkozatot « pedig a nyugdíjat élvező tölti ki és írja alá. 

 

Hkrati vas obveščamo, da ste na podlagi 119. člena ZPIZ-2 dolžni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na pravico do 

pokojnine ali na izplačevanje pokojnine, v 8 dneh po nastali spremembi, zlasti: 

–  spremembo osebnega bančnega računa; 

–  spremembo državljanstva; 

–  spremembo prebivališča; 

–  zaposlitev; 

–  opravljanje samostojne poklicne dejavnosti; 

–  prenehanje šolanja otrok (za uživalce družinske pokojnine); 

–  smrt uživalca pokojnine. 

Egyben pedig értesítjük, hogy a NYR törvény 119. § értelmében 8 napon belül köteles jelezni mindenféle változást, 

amely kihat a nyugdíjjogosultságra, vagy a  nyugdíjfolyósításra, elsősorban pedig:  
– a Köztársaságban nyitott személyi bankszámla változást;  

– állampolgárságban beállott változást; 

– lakhelyváltozást; 

– elhelyezkedést; 

– önálló szakmai tevékenység folytatását; 

– a gyermekek iskoláztatásának befejezését (családi nyugdíjat élvezőkre vonatkozik); 
– a nyugdíjfolyósításban részesülő halálát. 

 
Otroci, uživalci družinske pokojnine, ki so že dopolnili 15 let starosti in se redno šolajo, morajo na začetku vsakega 

šolskega leta predložiti novo potrdilo o šolanju, vse dokler se šolajo. 

A 15. életévüket betöltött, de még rendszeresen iskoláztatott, családi nyugdíjat élvező  gyerekeknek,  mindaddig amíg 
iskolába járnak, minden egyes tanév elején be kell nyújtaniuk az iskolalátogatásról szóló igazolást. 

  

V kolikor se vaša pokojnina ne nakazuje na bančni račun oziroma je le-ta pomanjkljiv, nam posredujte s strani 

banke potrjen obrazec z vašim bančnim računom in podatki o strukturi (IBAN – International Bank Account 

Number, SWIFT/BIC – Bank identifier Code ali druga struktura), kateri mora biti podpisan z vaše strani, saj se 

boste s tem izognili plačilu morebitnih dodatnih bančnih stroškov in zagotovili nemoteno izplačevanje 

pokojnine. 

Amennyiben az Ön nyugdíja nem bankszámlára való átutalással kerül kifizetésre, illetve a bankszámla adatai 

hiányosak, kérjük, továbbítsa hozzánk a bank által hitelesített formanyomtatványt, amely az Ön bankszámlájának 

számát és szerkezetét tartalmazza (IBAN – International Bank Account Number, SWIFT/BIC – Bank identifier 

Code vagy egyéb szerkezet). A formanyomtatványt kérjük, írja alá Ön is, így elkerülheti a kiegészítő banki 

költségeket és biztosíthatja a nyugdíjának zavartalan kifizetését. 

 
Obrazec vrnite na naslov:   Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 

Az űrlapot küldje el az alábbi címre:  Sektor za nakazovanje pokojnin 

      Kolodvorska 15 

      SI – 1518 Ljubljana       
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POTRDILO O ŽIVETJU /  

LÉTEZÉSRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁS  
 

 

 

 

 

                                                      Številka upravičenca / A jogosult száma: 

S tem potrjujemo:                                                                                 

Ezzel igazoljuk: 
 

da uživalec (-ka) pokojnine: 

hogy a nyugdíjat élvező: 
      

_________________________       _______________________       _____________________________ 
                  priimek / családi név                             ime / utónév                                          očetovo ime / apja neve 

 

______________________________     rojen (-a) ______________________ v  ___________________________________, 

                 dekliški priimek / leánykori neve                                                  datum /születési dátum                  a                                         kraj rojstva / születési hely                         

 

državljan (-ka)____________________________, rezident (-ka) države _________________________________________________ 
állampolgár                                                Magyarország rezidense 

 
 

stanujoč (a)___________________________________________________________________________________ 
lakcíme                                                             kraj, ulica, hišna številka, pošta, številka pošte, občina  / település, utca, házszám, postai irányítószám, község   

 

še živi / még él. 
 

 

 

V / Kelt: __________________________, 

Datum /Dátum: ____________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Žig in podpis pristojnega upravnega oz. državnega organa 

                                                                                                             Az illetékes közigazgatási ill. állami szerv pecsétje és aláírása 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

 

IZJAVA UPOKOJENCA / NYUGDÍJAS NYILATKOZAT 
 

 

Podpisani /Alulírott: ___________________________________________________________________________________  
                                    priimek in ime / családi-és utónév  

 

Izjavljam, da / Kijelentem, hogy  

 prejemam tudi pokojnino iz države / nyugdíjat még az alábbi országból is kapok_______________________________ 
                       vpišite državo / írja be az ország nevét  

  prejemam le slovensko pokojnino /csak szlovén nyugdíjat kapok.   

 

Izjavljam, da / Kijelentem, hogy  

 sem / vagyok             nisem /nem vagyok                 zaposlen (-a) / foglakoztatott               

 opravljam / végzek    ne opravljam / nem végzek     samostojno (-e) dejavnost (-i) / önálló tevékenységet (-ket)   
 

 

 

 

V/ Kelt ____________________________, dne / dátum  ________________  ___________________________________                   
                                                                           podpis upokojenca ali zakonitega zastopnika ali  skrbnika 

                                                                      a nyugdíjas,  vagy a törvényes képviselő, vagy a gondnok aláírása 

            


