
  
 

 

 

Adategyeztetési eljárás 

 

1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe 

 

1.1.  Az eljáró hatóság megnevezése 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatala 

 

 

1.2.  Az eljáró hatóság illetékességi területe:  

 

A Miskolci Járási Hivatal jár el az Edelényi járás, az Encsi járás, a Gönci járás, a Mezőcsáti járás, a 

Mezőkövesdi járás, a Miskolci járás, a Szerencsi járás, a Szikszói járás, a Tiszaújvárosi járás, és a 

Tokaji járás ügyfeleinek az ügyeiben. 

Az Ózdi Járási Hivatal jár el a Kazincbarcikai járás, az Ózdi járás, és a Putnoki járás ügyfeleinek az 

ügyeiben. 

A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal intézi a Cigándi járás, a Sárospataki járás, és a Sátoraljaújhelyi járás 

ügyfeleinek az ügyeiben. 

 

2. A kérelem benyújtásának módja (ideje, helye, módja) és a csatoltandó iratok 

 

Kérelemre az eljárás kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapu azonosítással, a Központi Rendszer 

(www. magyarorszag.hu) elektronikus felületén, illetve a nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu 

oldalon található. 

Mivel a kérelmet csak elektronikus úton lehet előterjeszteni, az ügyfélnek ügyfélkapu regisztrációval 

kell rendelkeznie, melyet a kormányablakoknál, valamint az okmányirodákban tud igényelni. 

Külföldön élő biztosított (volt biztosított) ügyfélkapu regisztrációt a külképviseleten kezdeményezhet. 

Amennyiben az ügyfél a nyugdíjmegállapító szervnél személyesen vagy telefonon jelentkezik, az 

egyeztetési eljárással kapcsolatos információkon túl tájékoztatni kell arról is, hogy ügyfélkapu 

regisztrációt milyen módon kérhet (ehhez nyújt részletes segítséget az 

ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio oldalon található információ). Amennyiben az ügyfél a 

http://magyarorszag.hu/
http://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio


  
 

személyes megjelenés során szeretne ügyfélkaput nyitni, a legközelebbi olyan szervhez kell irányítani 

-pl. kormányablak -, ahol erre azonnal lehetősége van. 

Tájékoztatni kell az ügyfelet arról is, hogy amennyiben segítségre van szüksége az ÁNYK 

nyomtatvány kitöltéséhez, azt is kérheti a fenti szervektől. Az eljárás MÁK honlapjáról történő 

indításakor és az Ügyfélkapun történő belépést követően "Felhasználói útmutató - az adategyeztetési 

eljárás kezdeményezéséhez a biztosítottak, volt biztosítottak részére, valamint a hivatalból indított 

ügyek esetében az elektronikus ügyintézésre való áttéréshez" címmel részletes tájékoztatás található 

a kérelem benyújtásának menetéről, az Általános Nyomtatványkitöltő keretprogram, a Java-alapú 

nyomtatványokhoz segédprogram letöltéséről, valamint a "Tájékoztató a nyugdíjbiztosítási 

adategyeztetési eljárásról" címmel az adategyeztetési eljárásra vonatkozóan. 

Ha az ügyfél segítséget kér az ÁNYK nyomtatványok kitöltésében, azt személyesen, vagy telefonon 

is meg kell adni. 

 

Jelen eljárás lefolytatása illetékmentes, mely illetékmentesség kiterjed a jogorvoslati eljárásra is.  

 

4.  A kérelem benyújtásának feltételei és az eljárás menete 

 

Az elektronikusan benyújtandó „Kérelem az adategyeztetési eljárás iránt" űrlaphoz melléklet nem 

csatolható. Az egyeztetés során először a nyugdíjbiztosítás nyilvántartásában található nyugdíj-

jogszerzésről, vagyis a nyilvántartásban található okmányok alapján egyértelműen elismerhető 

jogszerzésekről készül el a kimutatás, melyet a Tny. szerinti határidőn belül végzéssel kell megküldeni 

az ügyfélnek. 

A hivatalból induló eljárás esetében a kapcsolattartás módja alapértelmezetten papíralapú. 

Amennyiben az ügyfél - a kiküldött tájékoztatóra figyelemmel – a MÁK honlapján a „Nyugdíjbiztosítási 

adategyeztetés", vagy a www.magyarorszag.hu honlapon a „Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés" 

menüpontot választva, az Ügyfélkapun történő belépést és a TAJ szám megadását követően az 

„Elektronikus ügyintézésre váltok" gomb megnyomásával regisztrál, a kapcsolattartás módja 

elektronikus lesz, és esetében az eljárás elektronikus formában kerül megindításra és lefolytatásra. Az 

Ákr. 2016. évi CL. törvény 26. § értelmében az ügyfél az eljárás során bármikor áttérhet papíralapú 

ügyintézésre, az erre vonatkozó kérelmet elektronikus formában terjesztheti elő. Regisztráció 

hiányában papíralapú ügyintézés történik. 

Az adott időszakra központilag ütemezett ügyek tekintetében a nyugdíjmegállapító szerv vezetője saját 

hatáskörben dönt arról, hogy - a nyugdíjmegállapító szerv leterheltségére is figyelemmel - hogyan 

ütemezi az eljárások megindítását. Az ügyek indítását a kijelölt helyi vezető „Operatív vezetői" 

szerepkörrel kezdeményezheti a rendszer külön menüpontján keresztül, melynek hatására az ügyek 

szignálásra kerülnek, amellyel egyidejűleg az eljárás megindul. 

 

A hatóság az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel írásban vagy szóban tart kapcsolatot, mely 

magában foglalja az elektronikus út lehetőségét is. 

A kapcsolattartás formáját főszabály szerint az ügyfél választja meg, kivéve, ha törvény másként 

rendelkezik, mely választható formákról a hatóság tájékoztatja őt. Az ügyfél az általa választott 

kapcsolattartási módról más kapcsolattartási módra térhet át, feltéve, hogy az a hatóságnál 

rendelkezésre áll. 

 

http://www.magyarorszag.hu/


  
 

Az eljárás megindulását követően a hatóság megvizsgálja a benyújtott kérelmet és a csatolt 

dokumentumokat. Amennyiben a hatóság észleli, hogy a kérelem elbírálásához olyan adatra vagy 

iratra van szüksége, mellyel más szerv rendelkezik, a hatóság megkeresheti e szervet. 

Abban az esetben, ha a kérelem nem felel meg a jogszabály által támasztott követelményeknek vagy 

megfelel ugyan, de a tényállás tisztázása során új adat merült fel, az eljáró hatóság – határidő 

megjelölésével – egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, figyelmeztetve őt a 

hiánypótlási felhívás teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeire. 

 

Ha az eljáró hatóság döntése feltétele annak, hogy egy másik hatósági eljárásban döntés 

születhessen, az ügyfél a kapcsolódó eljárásban eljáró hatósághoz benyújtandó kérelmet az 

elsőként nevezett hatóságnál is benyújthatja, melyet – ha kéri – az eljáró hatóság továbbít a másik 

hatósághoz. 

 

Amennyiben a hatóság rendelkezésére álló adatok nem elegendőek a döntéshozatalhoz, a hatóság 

bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely 

alkalmas a tényállás tisztázására.  

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázása miatt szükségessé válik, a hatóság az ügyfelet 

nyilatkozattételre, illetve okirat vagy irat bemutatására hívhatja fel. Az irat – ha törvény vagy 

kormányrendelet másként nem rendelkezik – másolatban is benyújtható az ügyfél által, 

amennyiben nyilatkozik arról, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. 

 

A hatóság az ügy érdemében határozattal, egyéb esetben végzéssel dönt.  

A hatóság megszünteti az eljárást, amennyiben  

– a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás megindítását 

követően jutott a hatóság tudomására, 

– a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a 

kérelem nem bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja, 

– az eljárás okafogyottá vált, 

– az ügyfél nem tesz eleget eljárási költség előlegezési kötelezettségének, 

– az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve 

ahhoz az ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható, 

– a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljárt, vagy más hatóság 

kijelölésére került sor, vagy 

– az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amely bíróság vagy más 

szerv hatáskörébe tartozik, és az ügyfél a hatóságnak az eljárás megindítására vonatkozó 

felhívásának nem tesz eleget. 

 

A határozatot a hatóság közli az ügyféllel. A hatóság az ügyfél kérelmére egy alkalommal, külön illeték 

vagy díj felszámítása nélkül ad ki másolatot a vele nem közölt végzésről. A hatóság a döntést írásbeli 

kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy elektronikus úton kézbesíti. 

 

A hatóság döntése akkor válik véglegessé, ha azt a hatóság már nem változtathatja meg. A 

véglegesség a döntés közlésével áll be, ugyanakkor az adott ügytípusban törvény megengedheti a 

fellebbezést. 

 

 



  
 

5. Ügyintézési határidő 

 

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő naptól indul.  

Az eljárás megindításáról, az eljárás menetéről az eljárás megindítását, illetőleg a kérelem 

beérkezését követő 10 napon belül végzésben kell rendelkezni. Az EETÜR rendszerben együtt készül 

a "Végzés a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adatok kiadásáról" (a továbbiakban: 

végzés) és a „Kimutatás a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról" (a 

továbbiakban: kimutatás), amelyeket együtt kell az ügyfél részére megküldeni. 

Az   adategyeztetési   eljárás   lezárásaként   a   hatósági   nyilvántartásba   bejegyezhető   adatokról   

a nyugdíjmegállapító szerv határozatot hoz. A határozat kiadására abban az esetben kerül sor, ha az 

ügyfél 

 a  kimutatásban  foglalt   adatokat   az  átvételtől  számított  60   napon  belül  elfogadta,   és  

a nyugdíjmegállapító szerv a szükséges adatokat beszerezte,  

 a kimutatáshoz 60 napon belül észrevételt küldött, és azt a nyugdíjmegállapító szerv 

kivizsgálta, 

 a kimutatásban foglaltakra az átvételtől számított 60 napon belül észrevételt nem tett, és a    

nyugdíjmegállapító szerv a szükséges adatokat beszerezte. 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: 

 az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

 az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama 

 

6. Jogorvoslat 

 

Amennyiben az ügyfél az adategyeztetést követően az elsőfokú határozat ellen fellebbezéssel kíván 

élni, ezt elektronikus kapcsolattartás esetén a „Fellebbezés" ANYK űrlap kitöltésével teheti meg. 

Ha az ügyfél a fellebbezést papír alapon küldi meg, a fellebbezés szkennelést követően kerül az 

ügybe intézkedés céljából. 

A fellebbezés elsőfokú szervhez történő beérkezését követően az adategyeztetési eljárás az elsőfokú 

döntés saját hatáskörben történő felülvizsgálatával vagy másodfokú eljárással folytatódik. 

 

Bírósági felülvizsgálat 

 

A kereset szkennelését és ügyhöz rendelését követően az első fokon eljáró ügyintéző az EETÜR-ben 

az új küldemény érkeztetésekor megadja a nyugdíjmegállapító szervhez történő beérkezés napját, és 

a csatolandó dokumentum típusok közül a „Peres iratok/tételek" típust választja ki. Az ügy 

megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, hogy az ügyben kereset érkezett, és az átadásra került a jogi 

szakterület részére, amennyiben ismert, a jogi szakaszban kapott ügy számát is be kell jegyezni. 

Az elsőfokú döntést hozó hatóság a keresetet, az ellenkérelmet, valamint az ügy iratait az EETÜR-

ben történő alszámos iktatást követő 15 napon belül megküldi a bíróságnak. 

A peres eljárás során keletkezett iratok közül a keresetet és a bírósági eljárást jogerősen lezáró 

döntést kell alszámra iktatni az EETÜR-ben, a többi dokumentumot a perképviseletet ellátó szervezeti 

egység által használt iktatókönyvben kell rögzíteni. 

Az ügyben a bíróság döntésének megfelelően kell a szükséges intézkedéseket megtenni. 

 

 

 



  
 

7. Jogszabályhelyek 

 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

- A társadalombiztosítási nyugellátásokról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

 

8.  Felvilágosítás kérhető 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Telefon: (+36-46) 512-901 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen 

 

9. Letölthető nyomtatványok  

- nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu 

 

 


