ŰRLAP
ELŐADÓMŰVÉSZ NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
A JAVASLATTEVŐ TÖLTI KI
Figyelem! Ha saját maga részére kéri megállapítani a nyugdíj-kiegészítést, ezt a részt nem kell kitölteni!
Javaslattevő szervezet1 vagy jogdíjbizottsági tag neve: ________________________________________
Szervezet esetén annak képviselője: _______________________________________________________
Az alább megjelölt előadóművész számára javasolom nyugdíj-kiegészítés megállapítását, az alábbi
indokok miatt (A javaslattételhez részletes, tényeken alapuló szakmai és szociális indokolás szükséges!):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Kelt, ______________________________

_________________________
A javaslattevő (képviselőjének) aláírása

A JAVASOLT SZEMÉLYRE VAGY KÉRELMEZŐRE VONATKOZÓ ADATOK
Az előadóművész neve: _________________________________________________________________
Születési neve: _________________________________________________________________________
Születési helye és ideje: __________________________________________________________________
Édesanyja születési neve: ________________________________________________________________
KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK
Az előadóművész állandó lakcíme: _________________________________________________________
Értesítési címe, ha más, mint az állandó lakcím: _____________________________________________
Telefonszáma (ha van): __________________________________________________________________
E-mail címe (ha van): ___________________________________________________________________
Bankszámlaszáma (ha van): __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __
A JAVASLATOT, ILLETVE KÉRELMET MEGALAPOZÓ ADATOK
Az előadóművész öregségi nyugdíjának havi összege járadék(ok) nélkül2: ___________ Ft
Nyugdíjas törzsszáma3: _________________________________________________________________
Az öregségi nyugdíj melletti átlagos éves jövedelem mértéke (ha van ilyen): ___________________ Ft

Javaslatot tehet az előadóművészeket képviselő országos szakmai szervezet, illetve országos szakszervezet.
Járadék lehet például az özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátás, vakok
járadéka. A járadékok összegét ne tüntesse fel itt.
3
Ha öregségi nyugdíjjal rendelkezik.
1
2

Igazoltan előadóművészként, főfoglalkozás-szerűen eltöltött idő években meghatározva4: _______ év
Részesül az EJI szabályzat5 3.1. pontja szerinti valamilyen járadékban?

☐ igen

☐ nem

Az előadóművészi pályán teljesített koncertek, színpadi előadások száma6:
☐ 100 alatt

☐ 100 és 500 között

☐ 500 és 1000 között

☐ 1000 felett

Hány televíziós műsorban, televíziós filmben szerepelt előadóművészként6:
☐ 10 alatt

☐ 10 és 20 között

☐ 20 és 50 között

☐ 50 felett

☐ 20 és 50 között

☐ 50 felett

Hány rádióműsorban szerepelt előadóművészként6:
☐ 10 alatt

☐ 10 és 20 között

Hány játékfilmben szerepelt előadóművészként6:
☐ 1 és 5 között

☐ 5 és 10 között

☐ 10 felett

Előadóművészi teljesítmény elismeréseként kapott állami vagy más bel-és külföldi díj:_____________
______________________________________________________________________________________
Egyéb, a kérelmező által fontosnak tartott szempont, így például az előadóművész egészségi, családi
helyzete (pl. egyedülálló, kiskorú vagy önálló cselekvésben akadályozott gyermeket, unokát eltartó)7:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Az előadóművész által eltartott családtagok száma, illetve az eltartás jogcíme (pl. gyermek, szülő):
______________________________________________________________________________________

A javasolt vagy kérelmező előadóművész nyilatkozata: Kifejezetten hozzájárulok, hogy az
Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) a nyugdíj-kiegészítő támogatás megítéléshez, illetve
folyósításához szükséges személyes adataimat kezelje. Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek, azok esetleges változásáról az EJI-t tizennégy napon belül tájékoztatom.
Kijelentem, hogy a csatolt adatkezelési tájékoztatót tudomásul veszem, a nyugdíj-kiegészítő
támogatás feltételeire vonatkozó szabályzatot elfogadom.
Kelt, _________________________
______________________________
Előadóművész aláírása

Igazolás lehet a végzettséget igazoló dokumentum, szerződések, díjak, felvételek, vagy bármilyen más dokumentum,
amely alkalmas a tények alátámasztására. A tevékenység akkor volt főfoglalkozás-szerű, ha az előadóművész jövedelme
döntően e tevékenységéből származott.
5
Szabályzat a nyugdíj-kiegészítő támogatásról (elérhető az EJI honlapján)
6
Tegyen X jelet a megfelelő négyzetbe. Ha egyetlen előadást sem tartott/készített, úgy hagyja üresen. Koncertnek vagy
színpadi előadásnak az minősül, amelyre a közönség jegyet vásárolt. Az ingyenes, a zártkörű előadás vagy a
vendéglátóhelyi zeneszolgáltatás nem minősül ennek.
7
Szükség esetén csatolja az Ön által említett szempontot igazoló dokumentumokat (pl. orvosi igazolást).
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ÚTMUTATÓ AZ ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ
1. Ki kérhet nyugdíj-kiegészítő támogatást? Az űrlap kitöltésével az Előadóművészi Jogvédő Iroda
Egyesület által képviselt előadóművészek nyújthatják be nyugdíj-kiegészítés iránti igényét. Az EJI nem
nyújthat támogatást olyan személynek, aki nem minősül előadóművésznek. Az űrlap segítségével az
előadóművész maga számára kérhet támogatást, vagy az előadóművészek országos szakmai szervezet, illetve
országos szakszervezet kezdeményezheti egy előadóművész számára nyugdíj-kiegészítés nyújtását. Az űrlapot
az érintett előadóművésznek minden esetben alá kell írnia.
2. Milyen feltétele van a nyugdíj-kiegészítő támogatás nyújtásának? A nyugdíj-kiegészítő támogatás
részletes feltételeit az EJI vonatkozó szabályzata tartalmazza, amely megtalálható az EJI honlapján.
3. Kik döntenek a kérelemről? A nyugdíj-kiegészítő támogatás iránti igényről az EJI jogdíjbizottságai
javaslatára az EJI Elnöksége dönt. Az említett testületek névsora elérhető az EJI honlapján.
4. Van az űrlap benyújtásának határideje? Igen, a nyomtatványokat és az ahhoz tartozó igazolásokat
legkésőbb 2019. november 29. Ezt követően a kérelmek számának és a pénzügyi lehetőségek függvényében
az EJI honlapján jelenik meg a soron következő leadási határidő.
5. Hol kell leadni a kitöltött űrlapot? Az űrlap minden munkanap leadható az EJI székhelyén (1033
Budapest, Vörösvári út 101.) személyesen vagy postai úton megküldve.
6. Milyen iratokat, dokumentumokat kell az űrlap mellé csatolni? Az űrlaphoz minden olyan iratot
csatoljon, amely kérelmét alátámasztja (pl. előadóművészi végzettséget igazoló oklevelek, kiadványok
borítójának másolata, egészségügyi állapot igazolása).
7. Milyen összegű támogatás nyújthat az EJI? Tekintettel a várhatóan nagyszámú kérelemre és a
rendelkezésre álló keretre, legfeljebb havi néhány tízezer forint szociális nyugdíj-kiegészítés kerülhet
megállapításra. A támogatásról szóló döntés mindig az adott naptári év utolsó napjáig szól, amit az Elnökség
– a kérelmek számára, illetve a rendelkezésre álló forrásokra tekintettel – meghosszabbíthat.
8. Az adott támogatás nyilvánosságra kerül? Az EJI az adott támogatást köteles honlapján és éves
beszámolójában nyilvánosságra hozni. A személyes adatok védelme érdekében nyugdíj-kiegészítésben
részesülő előadóművész nevét nem hozzuk nyilvánosságra, hanem azt minden esetben monogrammal
helyettesítjük.
9. Hova fordulhatok további információért? A nyugdíj-kiegészítéssel kapcsolatos részletes információ az
EJI Ügyfélszolgálatán, a +36 1 479 5164-es telefonszámon, illetve az info@eji.hu e-mail címen kérhető.
10. Adatvédelmi tájékoztató: Az Ön adatait az Ön kifejezett hozzájárulása alapján az Előadóművészi
Jogvédő Iroda Egyesület a közös jogkezelés céljából, ezen belül a nyugdíj-kiegészítés megállapítása és
kifizetése érdekében kezeli. Az adatok törlési határideje: eredményes nyugdíj-kiegészítés iránti kérelem esetén
a teljesítéstől számított tizennyolc hónap, a kifizetési adatok tekintetében nyolc év, eredménytelen pályázat
esetén a döntéstől számított 5 nap. Az adatkezelő neve: Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (1033
Budapest, Vörösvári út 101., tel: +36 1 479-5164, e-mail: info@eji.hu) Az adatkezelés önkéntes, de az adatok
hiányában az EJI nem tud az Ön számára nyugdíj-kiegészítést megállapítani, illetve kifizetni. Ön az EU
Általános Adatvédelmi Rendelete alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését,
törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy az Ön által
rendelkezésre bocsátott adatokat az EJI tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön
számára átadja. Ön a személyes adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban
nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Ön továbbá vizsgálatot
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) arra hivatkozással,
hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye
fennáll. A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Jogainak megsértése esetén Ön
bírósághoz is fordulhat.
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