
Eljárási rend a csoportos beszedés végrehajtásához 

 

A havi tagdíj csoportos beszedéssel történő teljesítéséhez szükséges feltételek  

A csoportos beszedés fizetési mód igénybevételéhez szükséges, hogy a Nyugdíjpénztártag (további-
akban: Tag) a bankját felhatalmazza a beszedés teljesítésére és erről az Erste Önkéntes Nyugdíjpénz-
tárt (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) is értesítse. Az azonosító a bank felé a tag adóazonosító jele. A 
Tagnak a ”Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” című nyomtatványt kell kitölte-
nie és benyújtania a számlavezető bankjához, és a Nyugdíjpénztárhoz az alábbi lehetőségek  szerinti 
módon:  

I. Amennyiben a Tag bankfiókjában adja le a felhatalmazást: 

1. A Tag 2 példányban kitölti a ”Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” című 
nyomtatványt, amely letölthető a Nyugdíjpénztár honlapjáról, továbbá elérhető az Erste 
bankfiókokban, illetve a Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-
26.) személyesen, vagy telefonon (+36-1-411-3200) történő kérésre a Nyugdíjpénztár postáz-
za. 

2. Az első példányt aláírva postai úton, vagy személyesen el kell juttatni a Nyugdíjpénztár részé-
re. Ez lesz a megállapodás a Tag és a Nyugdíjpénztár között a csoportos beszedésre, amely 
hiányában a Nyugdíjpénztár a csoportos beszedést nem hajtja végre. A Nyugdíjpénztári 
nyomtatvány tartalmazza azt az összeget, amely alapján a Nyugdíjpénztár a beszedést indítja, 
mert a bank ezt az adatot nem feltétlenül kéri. Ha a vállalt havi tagdíj összege nincs kitöltve, 
akkor a Nyugdíjpénztár Alapszabályában meghatározott minimum tagdíjat (10.000, - Ft) szedi 
be havonta a Nyugdíjpénztár. 

3. A második példányt a Tagnak a saját számlavezető bankjához kell eljuttatnia, ahol a banknak 
saját szabályaitól függően két lehetősége van: 

a. a bank elfogadja a Nyugdíjpénztár formanyomtatványát, akkor a Tag benyújtja, 
és ezzel ad felhatalmazást a banknak a beszedés teljesítésére.  

b. banknak saját nyomtatványa van rendszeresítve, akkor a Tag a már kitöltött ada-
tokat átmásolja a banki nyomtatványra, és azt nyújtja be (a Nyugdíjpénztár által 
készített nyomtatványon szerepelnek azok az adatok, ami szükséges a banki 
nyomtatvány kitöltéséhez) 

II. Amennyiben a Tag a számlavezető bankja internetes felületén keresztül adja meg a felhatalmazást: 

1. A Tag egy példányban kitölti a ”Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” 
című nyomtatványt, amely letölthető a Nyugdíjpénztár honlapjáról 
(www.erstenyugdíjpenztar.hu), továbbá elérhető az Erste bankfiókokban, illetve a Nyugdíj-
pénztár ügyfélszolgálatán (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) személyesen, vagy telefo-

non (+36-1-411-3200) történő kérésre a Nyugdíjpénztár postázza. Ezt a példányt aláírva pos-
tai úton, vagy személyesen el kell juttatni a Nyugdíjpénztár részére. Ez lesz a megálla-
podás a Tag és a Nyugdíjpénztár között a csoportos beszedéshez, amely hiányában a Nyug-
díjpénztár a csoportos beszedést nem hajtja végre. A Nyugdíjpénztári nyomtatvány tartal-
mazza azt az összeget, amely alapján a Nyugdíjpénztár a beszedést indítja, mert a bank ezt az 
adatot nem feltétlenül kéri. Ha a vállalt havi tagdíj összege nincs kitöltve, akkor a Nyugdíj-
pénztár Alapszabályában meghatározott minimum tagdíjat (10.000 Ft) szedi be havonta a 
Nyugdíjpénztár.  

2. Tag a számlavezető bankjának internetes felületén is megadja a felhatalmazást a kitöltött 
nyomtatványon szereplő adatok alapján, az elfogadásról a számlavezető Bank értesíti a 
Nyugdíjpénztárt. Ha a bank befogadja az elektronikusan benyújtott és a Nyugdíjpénztár is el-
fogadja a papír alapon benyújtott felhatalmazást, akkor jön létre a megbízás és ez alapján 
tudja teljesíteni a Nyugdíjpénztár beszedést a Tag számlájának terhére. 



 

III. Amennyiben a Tag online adja meg a felhatalmazást: 

1. Online kitöltött és beküldött csoportos beszedési megbízás esetén a ”Felhatalmazás csopor-
tos beszedési megbízás teljesítésére” című nyomtatvány írható pdf formátumú verzióját 
szükséges kitölteni, majd hitelesítést követően e-mailben elküldeni a Nyugdíjpénztár részére 
az alábbi módon: 

o Mentse le a kitöltött felhatalmazás nyomtatványt a számítógépére vagy okoseszközére. 
o Kattintson a következő linkre: https://niszavdh.gov.hu 
o Válassza ki a számítógépéről vagy okoseszközéről a lementett felhatalmazást, válassza a 

„Hiteles pdf” lehetőséget, majd kattintson a „Dokumentum elküldése", aztán az „Azono-
sítás” gombra. 

o Jelentkezzen be az Ügyfélkapuba felhasználónevével és jelszavával, majd klikkeljen a 
„Dokumentum letöltése” gombra. 

o A letöltött és immár hitelesített felhatalmazást küldje el a Nyugdíjpénztár             offi-
ce@erstenyp.hu e-mail címére. Amennyiben online belépési nyilatkozattal együtt küldi 
meg a csoportos beszedésre felhatalmazó nyomtatványt, úgy a belepes@erstenyp.hu e-
mail címre küldje meg. 

2.  A számlavezető bankja felé megadhatja személyesen, papír alapon vagy internet banki al-
kalmazáson keresztül is a felhatalmazást. Ha a bank befogadja az elektronikusan vagy papí-
ron benyújtott csoportos beszedési megbízást és a Nyugdíjpénztár is elfogadja az online be-
küldött felhatalmazást, akkor jön létre a megbízás és ez alapján tudja teljesíteni a Nyugdíj-
pénztár a beszedést a Tag számlájának terhére. 

A Nyugdíjpénztár minden hónap 15. napjára nyújtja be a beszedési megbízást, amennyiben ez a nap 

nem értéknap (munkanap), akkor az azt követő első értéknapra. 
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