
Mielőtt ügyet intézne tájékozódjon! 

 

Hasznos Információk: 

 

Kormányablakok elérhetőségei, ügyfélfogadási idők, intézhető ügyek 

köre: 

Tel.: 1818 

https://kormanyablak.hu/hu 

 

Közigazgatási ügyintézéssel kapcsolatos kérdésekben 0-24 órában 

felvilágosítást nyújt a 1818: 

Tel.: 1818 

honlap: http://1818.hu 

 

Személyre szabott ügyintézési felület (SZÜF) 

https://ekozigazgatas.magyarorszag.hu/ 

 

Ügyfélkapu: 

https://ugyfelkapu.gov.hu/ 

 

Webes ügysegéd: 

http://nyilvantarto.hu/hu/ 

 

Okmányirodai applikáció: 

OkmányApp 

 

E-papíron benyújtható kérelmek: 

https://epapir.gov.hu/ 

 
 
 
 
 

Pest Megyei Kormányhivatal 
1052 Budapest, Városház utca 7. 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 

 

 

 

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 

 TAJ KÁRTYA IGÉNYLÉSRŐL 

 EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA 

IGÉNYLÉSÉRŐL 

 • NŐK KEDVEZMÉNYES NYUGDÍJBA VONULÁSÁRÓL 

 ÖREGSÉGI NYUGDÍJ KORHATÁRT BETÖLTŐK 

ELLÁTÁSÁNAKIGÉNYLÉSÉRŐL 
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TAJ kártya igényléshez 

az alábbi adatok 

és dokumentumok szükségesek: 

 
Bemutatandó iratok: 
- személyazonosításra alkalmas igazolvány  
- lakcímet, és/vagy tartózkodási helyet igazoló okmány (lakcímkártya) 
 
Csatolandó iratok: 
- igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat, ha az eljárás 
díjköteles 
 
A kártya igénylésének díja: 
- 3.000 forint igazgatási szolgáltatási díj 
- elveszett, megsemmisült, megrongálódott kártya pótlásának díja 3.000 
forint 
- az első TAJ kártya kiállítása ingyenes 
- a név és adatváltozás miatt okmány csere ingyenes 
- az okmány eltulajdonítása miatti pótlás rendőrségi jegyzőkönyv 
birtokában ingyenes 
 
A kérelem az alábbi módokon nyújtható be: 
 
Személyesen és postai úton: Az ország bármely járási hivatalánál vagy 
kormányablakánál. 
 
 
Felhívom figyelmét, hogy a postán küldött igénylés esetén csatolni kell az 
aláírt és kitöltött igénylőlap mellett, az azonosításhoz és az ügyintézéshez 
szükséges, a felsorolt okmányok ügyfél által aláírt másolatát, illetve az 
igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást 
 
Tájékoztatom, hogy a kormányablakban a kártya helyben történő 
kiállítására nincs lehetőség, a kérelmet a kiállító hatóság részére 
továbbítjuk. 
 
Nyomtatvány elérhető: http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar 

 

Európai egészségbiztosítási kártya igényléséhez 

az alábbi adatok 

és dokumentumok szükségesek: 

 

Bemutatandó iratok: 

- személyazonosításra alkalmas igazolvány  

- lakcímet, és/vagy tartózkodási helyet igazoló okmány (lakcímkártya) 

- TAJ számot igazoló okmány,és nem rendezett biztosítási jogviszony 

esetén a jogosultságot bizonyító okmányok. 

 

A kártya igénylésének díja: 

- díjmentes 

- a kártya érvényességi idején belül elveszett, megsemmisült, vagy 

megrongálódott kártya pótlásának díja 3.000 forint 

 

A kártya érvényességi ideje: 

- a kártya az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság végéig, de legfeljebb 

a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes. 

 

A kérelem az alábbi módokon nyújtható be: 

 

1. Személyesen és postai úton:Az ország bármely járási hivatalánál vagy 

kormányablakánál. 

 

2. Elektronikusan: 

- elektronikus űrlap kitöltése és beküldése ügyfélkapus azonosítást 

követően (ÁNYK űrlap) 

 

Tájékoztatom, hogy a kormányablakban a kártya helyben történő 
kiállítására nincs lehetőség, a kérelmet a kiállító hatóság részére 
továbbítjuk. 
 

 

Nyomtatvány elérhető: http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar 
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Nők kedvezményes nyugdíjba vonulása 

Nyugdíj adategyeztetés 

 

 

Jogosultság: 

- legalább 40 év jogosultsági idő 

- az ellátás megállapításának kezdő napján nincs biztosítással járó 

jogviszony 

- 32 év szolgálati idő (kivétel a fogyatékos gyermekre megállapított ápolási 

díj, 30 év) 

 

Az eljárás megindításához szükséges a nyugdíj adategyeztetés elvégzése, 

amely kizárólag elektronikus úton kezdeményezhető. 

 

Adategyeztetési eljáráshoz szükséges: 

- ügyfélkapu (ÜK) regisztráció 

- Általános Nyomtatvány Kitöltő (ÁNYK) program alkalmazásával tett 

igénybejelentésa „Kérelem adategyeztetési eljárás iránt” elnevezésű űrlap 

becsatolásával 

 

Adategyezetési eljárás menete: 

- a kérelem benyújtását követően 5 napon belül részletes kimutatást kap 

az ÜK-jára nyilvántartott biztosításban töltött időszakokról 

- kézhezvételét követően Önnek lehetősége van, hogy 30 napon belül, a 

nem vagy tévesen feltüntetett adatokra vonatkozóan észrevételt tegyen, 

vagy annak valódiságát elfogadja(Elfogadó/Észrevételező nyomtatvány) 

- tényállás tisztázását követően a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az 

eljárást határozattal zárja 

 

A határozat birtokában kezdeményezhetőaz öregségi nyugdíj 

megállapítása. 

 

Adategyeztetési, valamint ügyintézési tájékoztató elérhető: 

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

 

Öregségi nyugdíj korhatárt betöltők ellátásának igényléshez 

az alábbi adatok 

és dokumentumok szükségesek: 

 

Öregségi nyugdíj típusai: 

- öregségi teljes nyugdíj, 

- öregségi résznyugdíj, 

- nők kedvezményes öregségi nyugdíja 

 

Bemutatandó iratok: 

- nyugdíj adategyeztetésről szóló határozat 

- a határozatban nem szereplő biztosítási időkről szóló igazolások, 

dokumentumok 

- kérelmező személyazonosításra alkalmas okmánya 

- kérelmező lakcímkártyája 

 

Kitöltendő nyomtatvány:  

- Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI.törvény alapján öregségi típusú 

nyugdíjak elbírálásához (K02) 

 

Kérelem előterjeszthető: 

1. személyesen vagy postai úton az ország bármely járási hivatalánál vagy 

kormányablakánál 

2. elektronikusan: 

- https://e-ugyintezes.onyf.hu/oldalon ügyfélkapus bejelentkezést követően- 

https://epapir.gov.hu/ oldalon ügyfélkapus bejelentkezést követően 

 

Nyomtatvány, valamint ügyintézési tájékoztató elérhető: 

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

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/
https://e-ugyintezes.onyf.hu/
https://epapir.gov.hu/
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/

