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Felhasználói útmutató 
 

egyeztetési eljárás kezdeményezéséhez 

a (volt) biztosítottak részére 
 

 

 

2013. január 1-jétől azok a biztosítottak (volt biztosítottak), akik ügyfélkapu regisztrációval 

rendelkeznek, elektronikus úton kezdeményezhetik nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásba 

bejegyzett adataik egyeztetését. 

 

A kérelemre indított eljárást az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfelek a 

www.onyf.hu vagy a www.magyarorszag.hu internetes oldalon az erre a célra rendszeresített 

(Általános Nyomtatvány Kitöltő program segítségével kitölthető) ÁNYK nyomtatvány 

letöltésével indíthatják el az alábbiak szerint. Ügyfélkapu regisztrációt az okmányirodánál 

valamint a kormányablaknál van lehetőség igényelni. 

 

I) Adategyeztetési eljárás indítása az Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság www.onyf.hu internetes honlapjáról 
 

 

A saját számítógépen telepített internet böngészőt megnyitva gépelhető be a www.onyf.hu 

internetes cím és itt érhető el az ONYF honlapja. 

 

 
 

https://kiertesites.onyf.hu/www.onyf.hu
https://kiertesites.onyf.hu/www.magyarorszag.hu
https://kiertesites.onyf.hu/www.onyf.hu
http://www.onyf.hu/
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A fenti honlapon a „Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés” (pirossal jelzett) funkciógombra 

kattintva indítható el az adategyeztetés folyamata. 

 

 

 

A gomb megnyomásának hatására megnyílik az Ügyfélkapun történő belépés felülete.  
 

 
 

A „Felhasználónév” és „Jelszó” megadását követően megjelenik az Országos 

Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) ügyfeleket tájékozató képernyőképe (következő 

ábra), ahol az „ügyfélkapus” jogosultsággal rendelkező ügyfél TAJ szám alapján történő 

viszontazonosítására kerül sor. 
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A biztosítottnak a tájékoztató elolvasását követően a jelölőnégyzetben e tényt igazolnia 

(„pipálni”) szükséges, illetve meg kell adnia a saját (helyes) TAJ számát, majd a „Tovább” 

gombra kell kattintani. 

 

A sikeres viszontazonosítást követően megjelennek 
 

 a biztosított (volt biztosított) adatai, 

 (amennyiben indított korábban egyeztetési ügyet, akkor annak) az ügynek az adatai, 

 az elektronikus űrlapok kitöltésére szolgáló segédprogram, 

 az ÁNYK (Általános Nyomtatvány Kitöltő) segédprogram linkje, 

 a kitölthető űrlapok típusai, valamint 

 itt nyílik a (volt) biztosítottnak lehetősége a már elindított ügy esetében az ügyintézés 

módjának (elektronikus illetve papíralapú kapcsolattartás) megváltoztatására. 
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ÁNYK letöltés a jelölt link-re kattintva az alábbi módon történik. 

 

 
 

A pirossal jelzett „ÁNYK” link a NAV honlapjára navigál, ahol a nyomtatványkitöltő 

segédprogram letölthető. Az segédprogram letöltése azért fontos, mert annak hiányában az 

elektronikus űrlapok nem tölthetők le. 
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Az ÁNYK nyomtatványkitöltő segédprogram a NAV honlapján a „Nyomtatványkitöltő 

programok” menüpont alatt választható ki. 

 

 
 

Az előző menüpontban megjelenő keretprogramok közül az „Abev” kitöltő-programot 

szükséges letölteni. 
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Ezt követően kerülhet sor az elektronikus űrlap letöltésére. Az egyeztetési eljárásban jelenleg 

a következő típusú űrlapok érhetők el. 

 

 Kérelem adategyeztetési eljárás iránt, 

 Elfogadó nyilatkozat, 

 Észrevételező nyilatkozat, 

 Áttérés papíralapúról elektronikusra (ügyintézésre), 

 Áttérés elektronikusról papíralapúra (ügyintézésre), 

 Bejelentés-nyilatkozat, 

 Fellebbezés, 

 Újraküldés kérése. 

 

 
 

A telepített ÁNYK segédprogram birtokában az űrlapok a felhasználó gépén kitölthetők.  

Az egyeztetési eljárás megindítása a „Kérelem adategyeztetési eljárás iránt” ÁNYK űrlap 

becsatolásával lehetséges. 
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Példák 

 

a) Példa egy űrlap telepítésére: 
 

Kiválasztva (rákattintva) a „Kérelem adategyeztetési eljárás iránt” űrlapra, az űrlap telepítése 

a kliens pc-re „Tovább”gomb használatával történik. A többi kiválasztható nyomtatvány 

telepítése esetén is a „nyomtatvány-varázsló”-t kell használni és a „Tovább” gombbal 

léptetni mindaddig, amíg a nyomtatvány telepítése sikeresen befejeződik.  

 

 
 

b) Példa egy már letelepített űrlap kitöltésére és továbbítására Kormányzati Portál felé az 

ÁNYK segédprogram használatával. 

 

A letöltött segédprogramot megnyitva kiválasztható az „Új nyomtatvány” menüpont. 
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Az „Új nyomtatvány” menüpontban a „Kérelem a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban 

szereplő adatok egyeztetésére” elnevezésű nyomtatvány kiválasztásra az alábbi képernyő 

jelenik meg. 
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A nyomtatvány – kitöltését követően – elektronikus úton (ügyfélkapun történt bejelentkezést 

követően) feltölthető. 

 

 
 

 

A nyomtatvány kitöltését követően az ügyfél számítógépén titkosított .kr állomány 

feltöltése a „magyarorszag.hu” oldalon történhet meg. 

 

A kitöltött nyomtatványok feltöltését a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu internetes 

címen kell elvégezni. Az oldal megnyílását követően a „Belépés” gombra kell kattintani. 
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A belépést követően (a gomb megnyomásának hatására) megnyílik az Ügyfélkapu belépési 

felülete. 

 

 
 

A belépést követően a megjelenő oldalon ki kell választani a „Dokumentumfeltöltés” 

menüpontot, majd az „Egyszerűsített feltöltés” gomb használatával lehet elvégezni a 

feltöltést. Az egyeztetési eljárás során a becsatolni kívánt dokumentumok engedélyezett 

maximális fájlmérete dokumentumonként 3 MB, az engedélyezett maximális összes 

csatolmány mérete pedig 15 MB lehet. A feltölthető fájlok száma 5 darab, amelynek 

megengedett típusai: bmp, doc, docx, jpg, jpeg, pdf, png. 

 

A „Tallózás” gomb megnyomásával illeszthető be az elkészített és feltölteni kívánt ÁNYK 

nyomtatvány. 
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A sikeres feltöltésről, valamint a nyugdíjbiztosítási szerv által küldött válaszokról, illetve 

dokumentumokról az „Értesítési tárhely” menüpont alatt tájékozódhat. 

 

 

 
 

 

 

A dokumentumok „PDF” formátumúak és kinyomtathatók. 
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II) Adategyeztetési eljárás kezdeményezése a www.magyarorszag.hu 

internetes honlapról 
 

 

Az internet böngésző megnyitását követően érhető el/gépelhető be a 

https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu internetes cím. 

 

 
 

Az oldal megnyitása után az „Ügyintézés” menüpont kiválasztásával az oldal közepén 

található „A-Z Listá”-ból az „NY” betűt szükséges kiválasztani. 

 

 
 

Az „A-Z Lista” –ból az „NY” betűt kiválasztva a megnyíló listából a „Nyugdíjbiztosítási 

adategyeztetés” pontot kell kiválasztani. 

https://kiertesites.onyf.hu/www.magyarorszag.hu
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A „Nyugdíjbiztosítási adategyeztetési” menüpont kiválasztását követően a megjelenő oldalon 

a tájékoztató szöveg elolvasása után választható ki a „Használom a szolgáltatás”-t ikon. 

 

 
 

 

A gomb megnyomásának hatására megnyílik az Ügyfélkapu belépési felülete.  

 

 
 

 

  



Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 

2013. július   15 

 

 

A „Felhasználónév” és „Jelszó” megadását követően megjelenik az Országos 

Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) ügyfeleket tájékozató képernyőképe, ahol az 

ügyfélkapu belépéshez jogosultsággal rendelkező ügyfél (biztosított) TAJ szám alapján 

történő viszontazonosítására kerül sor. 

 

 
 

Az ügymenet további lépései megegyeznek az I-es pontban leírtakkal. 

 

 


