
Heves Megyei Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási Főosztály 

 

 

Kivonat kiadása a társadalombiztosítási egyéni számlán nyilvántartott 

adatokról 

 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes 

kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: személyi adatok igazolására szolgáló 

okmány, TAJ szám, Ügyfélkapus azonosító 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A kérelem nyomtatványt 

postai úton a Heves Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 1916 Budapest címére, vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül, valamint 

személyesen ügyfélfogadási időben az Eger, Deák Ferenc út 11-13. szám alatt működő 

ügyfélszolgálaton lehet benyújtani. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs 

 

Az ügymenet leírása: Az érintett személy vagy képviselője a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek 

által vezetett nyilvántartásba betekinthet, kérelmére a róla nyilvántartott adatokról a nyugdíjbiztosítási 

igazgatási szerv kivonatot állít ki. 

 

Alapvető eljárási szabályok: A társadalombiztosítási egyéni számla tartalmát a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/A. § - a határozza meg.  

A kivonat tartalmazza az ügyfél egyéni számláján szereplő egyes jogviszonyokat 2013. január 1-től 

kezdődően havonkénti bontásban, valamint a biztosítási idő kezdetére, biztosítási idő végére, valamint 

a bevallott nyugdíjjárulékra vonatkozó adatokat. 

A biztosítási jogviszonyban töltött időszakra vonatkozó adatok foglalkoztatónként kerülnek 

megjelenítésre, így a több sor a különböző foglalkoztatók által ugyanazon időszakra befizetett 

nyugdíjjárulékra vonatkozó adatokat tartalmazza. 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 34. §-a alapján megkötött megállapodás alapján 

megszerzett időtartam, valamint a fizetett nyugdíjjárulék összege a tárgyévet követően egyben (nem 

havi bontásban) kerül feltüntetésre. 

Az ügyintézés határideje: 15 nap, sommás eljárásban 8 nap 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30369.338774


Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:   

- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/A. § 

- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló    

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pont 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:   

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu    

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:  

Az elektronikus ügyintézés keretében a Kormányzati Portál Ügyfélkapujához hozzáféréssel 

rendelkező személyek részére lehetőség van a társadalombiztosítási egyéni számlájuk 

megtekintésére.  

https://egyeniszamla.onyf.hu/    

 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/
https://egyeniszamla.onyf.hu/

