
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú 
 „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt   

   Készítette:
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály

2022

Szabályosan 
foglalkoztatnak?

Te is tudod 
ellenőrizni!

GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú 
  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt     



ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Szabályosan foglalkoztatnak? Te is tudod ellenőrizni!

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzési  tapasztalatai szerint a munkavállalók egy 
jelentős hányada előtt nem ismert annak lehetősége, hogy saját maguk is ellenőrizhetik, 
foglalkoztatásuk szabályosan teljesül-e. Erre tekintettel a munkavállalói jogtudatosság 
fejlesztése, és ezen keresztül a foglalkoztatás kifehérítésének elősegítése céljából a 
hatóság az alábbi tájékoztató anyagot adja ki.

Bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 
elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 3.1. pontja alapján a munkálta-
tónak a biztosított munkavállaló foglalkoztatását legkésőbb a biztosítási jogviszony első 
napján, még a foglalkoztatás megkezdése előtt be kell jelentenie.
Amennyiben egy munkavállaló ellenőrizni szeretné, hogy a foglalkoztató a fentiek 
szerinti bejelentési kötelezettségének eleget tett-e, úgy arra elektronikus úton a 
http://www.magyarorszag.hu  portálon elérhető Ügyfélkapun keresztül van lehetősége. 

A portál használatával többek között az ellenőrizhető, hogy a foglalkoztató 

 1. bejelentette-e a foglalkoztatott biztosítási jogviszonyát, 

 2. megfizette-e utána a kötelező járulékokat, illetve, 

 3. teljesített-e a társadalombiztosítási egyéni számlára nyugdíjjárulék befizetést,      
     melynek a későbbi nyugdíj szempontjából van jelentősége.

Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti személyesen a 
regisztrációs szervnél, vagy elektronikusan, amennyiben 2016. január 1-jét követően 
kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik. Amennyiben valaki az 
ügyfélkapus regisztrációját nem elektronikusan kezdeményezi, akkor ezt okmányirodában, 
kormányablakban, az adóhatóság kiemelt ügyfélszolgálatain, egyes postai ügyfélszolgála-
tokon vagy külképviseleteken személyesen teheti meg. A regisztrációhoz meg kell adnia 
szabadon választott egyedi felhasználói nevét és elektronikus levélcímét (e-mail cím), mivel 
erre a címre kapja meg az első belépéshez szükséges egyszer használatos kódját.



     

Az Ügyfélkapun belépve a https://ugyfelkapu.neak.gov.hu/oepu/keret.jsp felületen nyílik 
lehetőség a TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások igénybevételével a biztosítotti 
jogviszony közvetlen lekérdezésére.
A szolgáltatás a https://www.magyarorszag.hu oldalról indulva ügyfélkapus belépéssel az 
alábbiak szerint érhető el:

1. Biztosítotti jogviszony lekérdezése



 

   

 

A bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 
Ügyfélkapu-regisztráció nélkül

Kivonat megtekintése        Lépjen be az Ügyfélkapun        TAJ-szám megadása:

Hiteles kivonat készítése        Generálás indítása          Táblázat alatt: Hiteles kivonat letöltése 

Amennyiben szükséges, a lekérdezésről hiteles kivonat is készíthető, az alábbi módon:

Amennyiben a munkavállalónak kétségei vannak arról, hogy munkáltatója eleget tett-e 
a bejelentési kötelezettségnek, de nem rendelkezik Ügyfélkapu-regisztrációval, úgy 
a lakóhelye szerint illetékes adóigazgatóság vagy társadalombiztosítási szerv ügyfél-
szolgálatán személyesen eljárva, adatai egyeztetését követően tud tájékoztatást kérni 
a foglalkoztató által teljesített adatszolgáltatásról, járulékfizetésről. 
Az elektronikus közigazgatási rendszerek arcképes azonosítással, telefonos azonosí-
tással és elektronikus személyi igazolvánnyal is elérhetők. Az elektronikus ügyintézés 
további részleteiről bővebb információ található a https://www.magyarorszag.hu, illetve 
a www.eszemelyi.hu oldalon.

Amennyiben a lekérdező eltérést tapasztal a valós adatokhoz képest, észrevételét 
a szolgáltatási felületen, elektronikus úton azonnal jelezheti az adatkezelő szervnek.

2. A foglalkoztató által közölt járulékadatok lekérdezése 

Az Ügyfélkapun belépve az eBEV-szolgáltatások igénybevételével az alábbi módon a biztosítotti 
jogviszonnyal összefüggésben teljesített járulékfizetés ellenőrzésére is lehetőség van: 

Ügyfélkapu          Összes ügyleírás          EBEV szolgáltatások          Ügyintézés indítása          
Lépjen be az Ügyfélkapun!          Szolgáltatások          Járulékadat kivonat          Új lekérdezés



 

   

 

3. A társadalombiztosítási egyéni számlára teljesített 
 foglalkoztatói befizetések lekérdezése

2013. január 1-jétől kezdődően a biztosított egyéni számláján szereplő egyes jogviszonyokra 
(havonkénti bontásban), továbbá a biztosítási idő kezdetére és végére, valamint a bevallott 
nyugdíjjárulékra vonatkozó adatok lekérdezésére az Ügyfélkapu társadalombiztosítási 
egyéni számlára vonatkozó szolgáltatása segítségével van lehetőség.

Belépés az Ügyfélkapun          Összes ügyleírás          Társadalombiztosítási egyéni 
számla          Ügyintézés indítása          Kivonat megtekintése          Lépjen be az 
Ügyfélkapun!          TAJ szám megadása



Lekérdezési időszak éve: kívánt évet beállítani          Lekérdezési időszak kezdő hónapja: 
kívánt hónapot beállítani          Lekérdezési időszak záró hónapja: kívánt hónapot beállítani

A lekérdezés elindítása előtt lehetőség van annak beállítására, hogy a lekérdezés eredménye 
az ügyfélkapus tárhelyen is megjelenjen-e.
 
Lekérdezés indítását követően az eredmény szükség szerint a számítógépre letölthető.
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