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ADATEGYEZTETÉSI ELJÁRÁS A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSBAN 

 

VARGA ZOLTÁN* 

 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény „A nyilvántartás 

adatainak egyeztetése és a szolgálati idő, jogosultsági idő igazolása” című IX. fejezete 

rendelkezik többek között arról, hogy a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosított, volt 

biztosított biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyaira és kereseteire, jövedelmeire vo-

natkozó, nyilvántartásba bejelentett adatokat a biztosítottal hatósági eljárás keretében 

egyezteti. Az egyeztetési eljárás a biztosított elektronikus ügyintézés keretében benyújtott 

kérelmére vagy hivatalból indulhat meg. A biztosított, volt biztosított egyeztetési eljárás 

lefolytatását naptári évenként egyszer kérelmezheti.1 

A nyugdíjbiztosítási adategyeztetés céljának ismertetését megelőzően azonban fel kell 

hívni a figyelmet arra, hogy a nyugdíjbiztosítási adategyeztetés 2013. január 1-jei hatállyal 

történt bevezetésével egyidejűleg megszűnt annak a lehetősége, hogy a biztosított a nyug-

díjbiztosítási igazgatósági szervtől 

 legfeljebb naptári évenként egyszer a szolgálati idejének,2 továbbá nő esetén a jogo-

sultsági idejének határozattal történő megállapítását,3 illetve 

 korlátozás nélkül a biztosítási jogviszonyokra és a keresetekre, jövedelmekre vo-

natkozóan a bejelentett adatokról igazolás kiállítását kérjék. 

Természetesen a biztosított 2013. január 1-jétől kezdődően is jogosult arra, hogy meg-

ismerje a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban róla szereplő adatokat, azonban ettől az idő-

ponttól a biztosított számára kialakított új lehetőségek (kivonat, illetve hatósági bizonyít-

vány) szervesen illeszkednek a nyugdíjbiztosítási adategyeztetés rendszeréhez. 

Kulcsszavak: nyugdíj, adategyeztetés 

 
The reconciliation procedure for the sake of the smooth assessment of future pension claims, 

the pension insurance directorates of Budapest and county-level government offices will 

launch data reconciliation procedures for every (previously) insured party in order to con-

ciliate the data stored in the pension insurance records. Data on the acquisition of eligibility 

for pension insurance benefits have traditionally been gleaned from and entered into pension 

insurance authority records based on reports by employers and persons required to report 

data. In order to ensure the completeness and accuracy of records kept on file, it is necessary 

to conciliate the data with the insured parties, thereby allowing any missing data on eligibility 

to be supplemented, evidence to be provided on legal relationships giving rise to any unre-
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ported insurance obligations, and for the recognition and registration of periods qualifying as 

service time. The procedure also aims to correct, delete or acquire any missing or inaccurate 

data. In the first phase, approximately 500,000 customers will be subjected to the above 

procedure ex officio. Wherever deficiencies are found, rectification shall be attempted with 

the personal involvement of citizens affected. 

Keywords: pension, reconciliation procedure 

 
1. Az egyeztetési eljárás célja 
 

A biztosítási jogviszonyokon alapuló adatokat4 a foglalkoztatók, a Magyar Hon-

védség esetében a központi pénzügyi feladatokat ellátó HM Védelemgazdasági 

Hivatal (és annak jogelőd szervezetei) jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve 

jelentik be a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervekhez, ahol azok nyilvántartásba, 

majd megőrzésre kerülnek, és a majdani nyugdíj igénylésekor a jogszerzés elbírá-

lásának az alapját fogják képezni. 5  

Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen azt, hogy a nyilvántartás az egyes 

biztosítottakra vonatkozóan teljes körű és pontos adatokat tartalmazzon, szükséges 

az adatoknak a biztosítottakkal történő egyeztetése, amelynek keretében lehetőség 

nyílik az esetlegesen hiányos adatok kiegészítésére, a nyilvántartásba különböző 

okok miatt be nem jelentett, biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony bizonyítá-

sára, illetőleg szolgálati időnek minősülő időszakok elismerésére és nyilvántartásba 

vételére vagy éppen a kereseti, jövedelmi adatok pontosítására. 

 

2. A biztosított és a foglalkoztató fogalmának, valamint a szolgálati idő meg-

határozása 
 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló törvény6 tételesen meghatározza, hogy kik minő-

sülnek foglalkoztatónak, vagy hogy melyek azok a foglalkoztatásra, kereső tevé-

kenységre irányuló jogviszonyok, amelyek a törvény erejénél fogva (természetesen 

a járulék megfizetése mellett) biztosítási kötelezettséget keletkeztetnek. Ennek 

megfelelően: 

Biztosított a Tbj. alapján a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati 

jogviszonyban, kormányzati szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati jogvi-

szonyban, bírósági jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, 

nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogvi-

szonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a 

rendvédelmi  szervek,  az  Országgyűlési  Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szol-

gálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Magyar Hon-

                                                      
4 Szolgálati idők és jövedelmek. 
5 2010-ig az adatokat a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokhoz kellett bejelenteni, ezt követően 

azonban az adóhatósághoz kell teljesíteni a bejelentést, amely továbbítja (továbbította) az 

adatokat a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokhoz. 
6 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosul-

takról, valamint e szolgáltatások fedezetéről (Tbj.) 
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védség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tarta-

lékos katona, tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben 

történik. Ezen túlmenően biztosítottnak minősül még például a szövetkezet tagja, az 

egyéni vállalkozó, a társas vállalkozás tagja, a bedolgozó, a mezőgazdasági őster-

melő, ha tevékenysége megfelel a törvényben meghatározott követelményeknek. 

Foglalkoztató a Tbj. értelmében – a teljesség igénye nélkül – bármely jogi és 

természetes személy, egyéni vállalkozó, egyéb szervezet, költségvetés alapján 

gazdálkodó szerv, bármely személyi egyesülés, aki biztosítottat foglalkoztat. 

Szolgálati idő a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony azon időszaka, 

amelyre az előírt járulékot a biztosítottól levonták, illetve az egyéni vállalkozók és a 

társas vállalkozás tagjai esetében megfizették. A szolgálati időt naptári naponként 

kell számításba venni és 365 naptári napot kell egy évnek tekinteni.7 Az életpálya 

során szerzett szolgálati idő, akár egybefüggően, akár megszakításokkal került 

elérésre, naptári naponként veendő számításba, az összes naptári nap évekre és 

napokra kerül átszámításra. Az átszámítás eredménye, az összes szolgálati idő nem 

kerekíthető, és méltányosságból sem egészíthető ki. Ebből adódóan, ha nincs meg az 

öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges húsz év szolgálati idő, teljes nyugdíj nem, csak 

résznyugdíj állapítható meg. 

A törvény 2. melléklete határozza meg azt a százalékos mértéket, ahogy a szol-

gálati idő hosszának függvényében az öregségi nyugdíj összege meghatározásra 

kerül. Így például a résznyugdíjat eredményező tizenöt év szolgálati idő megléte 

esetében az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset 43%-a lesz a nyugel-

látás összege, a teljes nyugdíjhoz megkívánt húsz év szolgálati idő esetén 53%, 

negyven év szolgálati időnél 80%, ötven év, vagy ennél több szolgálati idő esetén 

100%. A magasabb százalékos mérték csak teljesen betöltött egész szolgálati idő év 

esetén állapítható meg. 

Fontos azonban kitérni azokra az időtartamokra is, amelyek nem biztosítási kö-

telezettség alapján minősülnek szolgálati időnek.  Ilyen idők például az 1998 előtt 

nappali tagozaton folytatott felsőfokú tanulmányok időtartama vagy a sorkatonai, 

tartalékos katonai szolgálat időtartama. Emellett pedig nem szabad figyelmen kívül 

hagyni a gyermekgondozási segély, az álláskeresési (a munkanélkülieknek vagy 

álláskeresőknek járó) vagy a megváltozott képességű személyeket megillető (reha-

bilitációs) ellátásokat, amelyek folyósításával egyidejűleg járulékfizetés is történik. 

Ezek az előzőekben felsorolt folyósítási időtartamok szintén szolgálati időnek mi-

nősülnek.  

Meg kell említeni azt a gyakran előforduló helyzetet is, amikor a házastárs, fi-

zetés (illetmény) nélküli szabadságra megy azért, mert a férj vagy feleség külföldi 

szolgálatot teljesít, és ő erre az időszakra kiköltözik a családdal együtt külföldre. 

Ebben az esetben az érintett házastársnál érthetően nem áll fenn a biztosítási jogvi-

szony, azonban van lehetősége szolgálati idő szerzésére, mivel ha megállapodást köt 

az illetékes társadalombiztosítási szervezettel – a külföldi tartózkodásának az idejére 

                                                      
7 Tny. 43. §. 
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– a meghatározott nyugdíjjárulék befizetésének vállalásával, akkor ezen időszak is 

szolgálati időnek minősülhet. 

 

3. Az egyeztetési eljárás jellemzői 
 

Elsőként, 2014. augusztus 25-től kezdődően, az 1955–1959 között született bizto-

sítottak esetében került sor az adategyeztetési eljárásra 2014. december 31-ig, 

meghatározott ütemterv alapján. 

Ezt követően, 2015. január 1-jétől ötéves korcsoportokban (1960–1964, 

1965–1969) az 1960-ban vagy ezt követően születettek jogosultsági időszakainak 

egyeztetésére kerül majd sor. 

Az 1955. előtt születettek esetében hivatalból már nem kerül sor az egyeztetésre, 

az kérelemre végezhető el. 

Az egyeztetési eljárásban – mind hivatalból,8  mind pedig kérelemre történő 

ügyindítás esetén főszabály szerint első fokon az érintett lakóhelye szerint illetékes 

fővárosi vagy megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatósága jár el. 

A Tny. végrehajtására kiadott kormányrendelet9 3. § b) pontja alapján a fősza-

bálytól eltérően a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság rendelkezik hatáskörrel és illeté-

kességgel az adategyeztetési eljárás első fokon történő lefolytatására, amennyiben 

 a biztosítottnak nincs magyarországi lakóhelye, 

 a biztosított az egyeztetési eljárás során jelzi, hogy a vonatkozó uniós rende-

letek vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó, külföldön 

szerzett szolgálati idővel rendelkezik, illetve erről a szolgálati időről, jogo-

sultsági időről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmében tájé-

koztatást kér, 

 a biztosított szolgálati viszonyban áll fegyveres szervvel, a Magyar Honvéd-

séggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal, 

 a biztosított, volt biztosított korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik 

nemzetbiztonsági szolgálattal (Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Alkot-

mányvédelmi Hivatal, Információs Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszol-

gálat). 

Ez tehát azt jelenti, hogy a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állo-

mányú tagjai esetében a hivatalból indított adategyeztetési eljárást a Nyugdíjfolyó-

sító Igazgatóság, míg a kormánytisztviselők, valamint a közalkalmazottak és mun-

                                                      
8 A hivatalból történő adategyezetésben első körben érintett korosztályok öregségi nyug-

díjkorhatára a következő: az 1955-ben születettek nyugdíjkorhatára 64 év, az 1956-ban 

születetteknek a 64. életév betöltését követő 183. nap, az 1957-ben vagy azt követően 

születettek esetében a betöltött 65. életév. Ez azt jelenti, hogy az 1955-ben születettek 

2019-ben, az 1956-ban születettek 2020-ban, 1957-ben született 2022-ben, az 1958-ban 

születettek 2023-ban, az 1959-ben születettek 2024-ben töltik be az öregségi nyugdíjkor-

határt, vagyis még jóval a korhatár betöltése és a nyugdíj megállapítása előtt le lehet foly-

tatni az eljárásokat, és az ügyfelekkel időben lehet tisztázni az esetleges eltérő adatokat. 
9 168/1997. (X. 6.) (TnyR.) 
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kavállalók esetében a lakóhely szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhi-

vatal nyugdíjbiztosítási igazgatósága kezdeményezte. 

Az adategyeztetési eljárás elindítását megelőzően a Nyugdíjfolyósító Igazgató-

ság, illetve az érintett lakóhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhi-

vatal nyugdíjbiztosítási igazgatósága tájékoztató levelet küldött ki minden érintett 

részére, amelyben felhívják az adategyeztetés céljára a figyelmet és tájékoztatást 

adnak az eljárás pontos menetéről. Ebben a tájékoztató levélben külön felhívták a 

figyelmet az elektronikus ügyintézés lehetőségére és annak módjára.10  

1. Az eljárás hivatalos megindítását követően 10 napon belül a nyugdíjbiztosítási 

szerv értesíti a biztosítottat az eljárás menetéről, továbbá végzés formájában rész-

letes kimutatást küld a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban az érintettről nyilvántar-

tott adatokról11, amelyek a következők lesznek: 

 a biztosításban töltött időszakok, az egyéb szolgálati idők, nők esetén (a 40 év 

utáni) kedvezményes öregségi teljes nyugdíjához szükséges jogosultsági 

idők, 

 a foglalkoztatók adatai, 

 az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék köteles 

keresetek, jövedelmek, 

 az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által 

levont, befizetett nyugdíjjárulék, 

                                                      
10 Az ONYF honlapján a www.onyf.hu oldalon – az Ügyfélkapu eléréséhez szükséges re-

gisztrációt követően – van lehetőség az eljárás elektronikus megindítására. Ennek hiányá-

ban papír alapú ügyintézés kerül végrehajtásra. 
11 A nyugdíjbiztosítás központi elektronikus nyilvántartásában 1959-től kezdődően minden 

olyan adat szerepel, amelyet a foglalkoztatók, illetve az adatszolgáltatásra kötelezettek az 

előírt jogszabályok alapján jelentettek. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy voltak olyan adatszolgáltatások, amelyek nem pontosan 

kerültek beküldésre. Vannak olyan szolgálati időnek minősülő időtartamok is, amelyek 

nem szerepelnek a nyugdíjbiztosító nyilvántartási adatbázisában, mert azokat nem a fog-

lalkoztatóknak kellett jelenteni. Ilyen pl. a felsőfokú tanulmányok (egyetem, főiskola) ideje 

vagy azok a sorkatonai idők, amelyek nem valamilyen munkaviszony alatt történtek. 

Az adategyezetési eljárás keretében lehet tisztázni a beszámítani kért időszakra vonatkozó 

igazolások (leckekönyv, katonakönyv stb.) egyidejű benyújtásával. Ha az igazolással nem 

rendelkezik az ügyfél, mert a jelzés alapján a hivatal beszerzi a megfelelő hivataltól az 

igazolásokat és bejegyzi a nyilvántartásba. 

Lehetnek olyan időszakok is, amelyeket a foglalkoztató egyáltalán nem, vagy hibásan je-

lentett. Ha az ügyfél megkapja a kimutatást a hivatalnál nyilvántartott adatokról, 60 nap áll 

rendelkezésére, hogy jelezze az eltérést, és ha rendelkezésére állnak bizonyító erejű do-

kumentumok, pl. foglalkoztatói igazolás, társadalombiztosítási kiskönyv, munkakönyv stb. 

azt is meg kell küldenie, mert ezzel jelentősen tudja segíteni az adategyeztetést. Ameny-

nyiben nem áll rendelkezésre bizonyító erejű dokumentum, a jelzés alapján a hivatal ki-

vizsgálja, megkeresi a volt foglalkoztatót, illetve annak megszűnése esetén a jogutódot, 

iratmegőrzőt, vagy ellenőrzés útján beszerzi az ügyfél által beszámítani kért adatokat 
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 azok a szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek után nem történt já-

rulék- vagy nyugdíjjárulék megfizetése.12 (Ezek az ún. kieső idők.) 

Az érdemi egyeztetés akkor veszi kezdetét, amikor a nyugdíjbiztosítási szerv a 

biztosított részére megküldi a végzést, amelyben a nyilvántartásában szereplő – a 

fentiekben részletezett – adatok kerülnek kimutatásra. 

2. Az egyeztetés második lépéseként a biztosítottnak – a végzéssel megküldött 

kimutatás vele való közlését követően – 60 napja van arra, hogy a nyugdíjbiztosítási 

szerv részére jelezze azokat az általa ismert adatokat, amelyeket a kimutatás nem 

tartalmaz, vagy amelyek eltérnek az ott nyilvántartott adatoktól.13 

Természetesen a biztosítottnak az általa új vagy kifogásolt adatokat igazoló okira-

tokat14 meg kell, hogy küldje a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek. 

Amennyiben a biztosított elfogadja a kimutatásban szereplő adatokat, azzal egyetért, 

abban az esetben – a gyorsabb ügyintézés érdekében – arról értesítheti a nyugdíj-

biztosítási igazgatási szervet. 

3. A kimutatásban szereplő adatok eltérésének az okait a nyugdíjbiztosítási szerv 

kivizsgálja és amennyiben a biztosított által benyújtott okiratok nem elegendőek az 

érdemi döntéséhez, abban az esetben a nyugdíjbiztosítási szerv 

 a biztosítottat nyilatkozattételre szólíthatja fel, 

 a foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől adatot kérhet, 

 bizonyítási eljárást folytathat le, 

 helyszíni szemlét tarthat a munkáltatónál, 

 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan az állami adóhatóságnál 

adategyeztetést, adóhatósági eljárást kezdeményezhet.15 

4. Az egyeztetési eljárás lezárásaként a nyugdíjbiztosítási igazgatósági szerv 

határozatot hoz. A határozatot akkor hozza meg a nyugdíjbiztosítási igazgatósági 

szerv, amennyiben 

 az ügyfél elfogadja a kimutatásban foglaltakat, 

 90 napon belül nem válaszol az átvett kimutatásra, 

 az érintett a kimutatást nem fogadja ugyan el, de az ügyben az ügyintéző által 

el nem fogadott információval kapcsolatos bizonyítékkal nem rendelkezik. 

A határozatban fel kell tüntetni az adatmódosításokat, illetve a kért adatmódosítások 

el nem fogadásának az okát, továbbá az adategyeztetési eljárást követően a már 

pontosított nyilvántartásban szereplő adatait.16 

5. Az egyeztetési eljárást a nyugdíjbiztosítási szervnek 60 napon belül le kell 

folytatnia, amely ügyintézési idő egyszeri alkalommal 60 nappal meghosszabbít-

ható. Az ügyintézési időbe nem számít bele az érintett értesítésétől, a biztosított 

                                                      
12 Tny. 96./B. § (3) 
13 Tny. 96./B. § (4) 
14 Pl.: munkakönyv, leckekönyv, katonakönyv, társadalombiztosítási kiskönyv, munkáltatói 

igazolás stb. 
15 Tny. 96./B. § (5) 
16 Tny. 96./B. § (7) 
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visszajelzésének beérkezéséig, ennek hiányában a biztosított számára rendelkezésre 

álló 90 napos visszajelzési határidő leteltéig terjedő idő. 17 

Az egyeztetési eljárás befejeztével határozat kerül kiadásra, amellyel szemben jog-

orvoslattal lehet élni. 

A határozattal lezárt időszak adatainak utólagos módosítására (akár az öregségi 

nyugdíj igénylésekor) egy lehetőség adódik, mégpedig akkor, amikor olyan tény, 

adat vagy más bizonyíték kerül bemutatásra a nyugdíjbiztosítási szerv számára, 

amelyet az egyeztetési eljárás során nem vizsgáltak. Tehát a lezárt időszak adatai 

csakis ennek a feltételnek a fennállása esetén módosíthatóak. 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv – a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért 

felelős nyugdíjbiztosítási szerv vezetője által jóváhagyott ütemterv szerint – 2014. 

december 31-éig köteles hivatalból megindítani az egyeztetési eljárást az 1955 és 

1959 között született biztosítottak, volt biztosítottak esetében.  

Az 1960. évben vagy azt követően született biztosítottak, volt biztosítottak 

esetében 2017. január 1-jétől ötéves korcsoportonként kell – a Nyugdíjbiztosítási 

Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv vezetője által jóváhagyott ütem-

terv szerint – az egyeztetési eljárást hivatalból megindítani. Egy ötéves korcsoport 

kiértesítésére két év áll rendelkezésre.18 

Nem kell az egyeztetési eljárást az (1) bekezdés alapján megindítani, ha 

a) a biztosított, volt biztosított szolgálati idejét 2009. december 31-ét követően 

határozattal megállapították, vagy ilyen eljárás folyamatban van, 

b) a biztosított, volt biztosított részére saját jogú nyugdíjat, korhatár előtti 

öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, átmeneti 

bányászjáradékot, balettművészeti életjáradékot vagy más, szolgálati idő 

alapján kiszámított ellátást állapítottak meg, vagy ilyen eljárás folyamatban 

van, vagy 

c) az egyeztetési eljárást már megindították. 

Az egyeztetési eljárás lezárását követően a korábbi egyeztetési eljárással érin-

tett és azt megelőző időszakra (a továbbiakban együtt: lezárt időszak) nyilvántar-

tott adatok a biztosított, volt biztosított kérelmére vagy hivatalból indult újabb 

egyeztetési eljárás keretében, olyan tény, adat vagy más bizonyíték alapján egé-

szíthetők ki vagy módosíthatók, amelyeket a korábbi egyeztetési eljárásban nem 

vizsgáltak.19 

Az újabb egyeztetési eljárás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelemben fog-

laltakat igazoló okiratokat.20 

A biztosított, volt biztosított a megszerzett szolgálati idejéről, a jogosultsági 

idejéről,21 illetve a 96/B. § (3) bekezdése szerinti más adatairól hatósági bizo-

nyítvány kiállítását kérheti. 

                                                      
17 Tny. 96./B. § (6) 
18 Tny. 96./C §  
19 Tny. 96./D § (1) 
20 Tny. 96./D § (2) 
21 Tny. 18. § (2b)–(2d) bekezdése szerint. 
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Ha a biztosított, volt biztosított 

a) a nyilvántartásban nem szereplő szolgálati idő, jogosultsági idő elismerését 

is kéri, vagy 

b) 1954. december 31-ét követően született, és vele egyeztetési eljárást még 

nem folytattak le, 

a hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárást fel kell függeszteni, és hivatalból 

egyeztetési eljárást kell lefolytatni.22 

 

Záró gondolatok 
 

Összességében elmondható, hogy az adategyeztetés célja az, hogy még a biztosított 

aktív életpályája során jogszerzési szempontból elismert szolgálati idő és jövedelmi 

adatok álljanak a rendelkezésre. Az adategyeztetés eredményeként pedig a hiteles 

nyugdíjbiztosítási nyilvántartás a biztosítottak által ismert legyen, az velük egyez-

tetett és általuk elfogadott adatokat tartalmazzon. Természetesen ez nem csupán az 

érintett személy számára előnyös, hanem a majdani nyugdíj megállapítás során a 

nyugellátást megállapító szerv munkáját is lényegesen megkönnyíti, mivel valós 

(már egyeztetetett), jogszerzési szempontból már elismert adatok alapján – az ügy-

intézési idő lerövidülésével – gyorsabb nyugdíjmegállapítást tesz majd lehetővé. 

 

                                                      
22 Tny. 96./D § (2) 


