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1. BEVEZETÉS 

A dokumentum célja, az Igénybevevői Nyilvántartás (a továbbiakban: KENYSZI) rendszerében 

bevezetésre kerülő ún. TAJ ellenőrzés I. ütemében megvalósult folyamatok és funkciók részletes 

bemutatása.  

A TAJ ellenőrzés az ellátott személyazonosító adatainak, illetve TAJ azonosítójának együttes 

ellenőrzését jelenti. A Törzsadatokban rögzített igénybevevői adatok az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár (OEP) nyilvántartása alapján kerülnek ellenőrzésre. 

Jelen felhasználói leírás kitér 

 a TAJ ellenőrzés folyamatára, 

 a hibakezelések módjára, 

 az ügyviteli teendőkre. 

Jogszabályi háttér: 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és 

országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

13/G. § (1) b) pontja szerint: 

a Hivatal az igénybevevői nyilvántartásban rögzített TAJ-t az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

nyilvántartásából való adatigénylés útján ellenőrzi, illetve - ha az adat nem vagy hibásan áll a 

Hivatal rendelkezésére - kéri meg. 

A Korm. rendelet 13/F. § (3) bekezdése szerint:  

 

ha az igénybe vevő nem rendelkezik TAJ-jal, és a TAJ igénylésére jogosult 

a) szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén a TAJ-t hatvan napon belül nem szerzi 

be, 

b) gyermekvédelmi szakellátás esetén hatvan napon belül nem igazolja, hogy a TAJ kiadását 

kérelmezte, 

az érintett a határidő lejártát követő naptól az időszakos jelentésben nem tüntethető fel igénybe 

vevőként. 

 

A TAJ ellenőrzés megvalósítása: 

 Az NRSZH előzetes ellenőrzést végzett az OEP nyilvántartása alapján, így az igénybevevők 

90%-a már TAJ ellenőrzöttként jelenik meg a KENYSZI-ben. Esetükben az 

adatszolgáltatónak nincs további teendője. 

 Új, valamint meglévő Nem ellenőrzött/Nem azonosítható igénybevevők esetében a 

KENYSZI és az OEP nyilvántartása között kialakított online kapcsolaton keresztül történik az 

igénybevevők adatainak az ellenőrzése.  
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2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK  A TAJ ELLENŐRZÉSRŐL  

A TAJ adatok (személyi adatok + TAJ azonosító) a következők: 

 név (családi- és utónév), 

 születési név (családi- és utónév), 

 születési hely, 

 születési idő, 

 anyja születési neve (családi- és utónév), 

 TAJ azonosító. 

 

A TAJ ellenőrzésben résztvevő rendszerek:  

 KENYSZI, 

 OEP TAJ nyilvántartása. 

 

 
 

 

A TAJ ellenőrzésére a következő esetekben van szükség a KENYSZI-ben:   

1. új igénybevevő rögzítésekor, 

2. meglévő, Nem ellenőrzött státuszú igénybevevő személyi adatainak módosításakor,  

3. meglévő, Nem ellenőrzött státuszú igénybevevő esetében új igénylés 

(megállapodás/határozat) rögzítésekor 

4. TAJ nélküli igénybevevőhöz TAJ azonosító hozzárendelésekor 

A KENYSZI-ben az igénybevevők TAJ adatainak az alábbi állapotai/státuszai lehetnek: 

 Nem ellenőrzött: a TAJ ellenőrzés még nem történt meg az OEP nyilvántartása alapján → el 

kell végezni a TAJ ellenőrzést. 

 TAJ ellenőrzött: az adott TAJ azonosítóval és természetes személyazonosító adatokkal a 

személy egyértelműen beazonosítható az OEP nyilvántartásában → nincs további teendő. 

 Nem azonosítható: az adott TAJ azonosítóval és természetes személyazonosító adatokkal a 

személy nem azonosítható egyértelműen az OEP nyilvántartásában.  

IGÉNYBEVEVŐI TÖRZSADATOK

IGÉNYBEVEVŐI 
NYILVÁNTARTÁS

(INY, KENYSZI)

 igénybevevők 

adatai 

OEP-TAJ 

INTÉZMÉNYI
RENDSZEREK

Igénylés és igénybevételi 
adatok importja/befogadási visszajelzés

igénybevevői adatok
importja / befogadási visszajelzés - jelenleg is

OEP-TAJ ellenőrzés eredményének
visszajelzése - II. ütem

TAJ ellenőrzés 
kérés üzenet

TAJ ellenőrzés 
válasz üzenet
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Teendő: A személyazonosító okmányok újbóli ellenőrzése, ezek alapján az igénybevevő 

adatainak javítása a Törzsadatokban és a TAJ ellenőrzés újbóli elvégzése. 

Ha ezt követően sem azonosítható az igénybevevő, akkor a TAJ hibabejelentő felületen a 

probléma bejelentése. 

 

A 60 napos szabály alkalmazása 

1. A KENYSZI-be már korábban rögzített TAJ nélküli, vagy nem TAJ ellenőrzött igénybevevő 

valamennyi megállapodása/határozata esetében a 60 nap számítása a TAJ ellenőrzés funkció 

élesítésével kezdődik, újrakezdődik  ezen idő alatt van lehetőség az adott adatokkal az időszakos 

jelentés rögzítésére. 

2. A további új megállapodás/határozat rögzítésekor az eddigiekhez hasonlóan az igénylés kezdő 

dátumától kezdődik a 60 nap számítása, ezen idő alatt van lehetőség időszakos jelentés rögzítésére az 

adott nem azonosítható TAJ esetében. 

Az adatszolgáltatónak a TAJ hiba kezelésére, a helyes TAJ és kapcsolódó adatok beszerzésére az 

eddigieknek megfelelően 60 nap áll rendelkezésére.  

60 napon túl a Nem ellenőrzött/Nem azonosítható igénybevevőkre nem lehet igénybevételt 

rögzíteni, ezt a TAJ azonosító előtti kék- és piros ikonok jelzik. 

  



 

Verziószám:1.1 Felhasználói leírás a TAJ ellenőrzés folyamatáról 

az Adatszolgáltatók részére 

6 

 

Igénybevevő kezelése 

Új igénybevevő felvétele/TAJ ellenőrzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van találat Nincs találat 

Szerkeszt + Új igénybevevő 

TAJ ellenőrzött 
Nem ellenőrzött 

nem azonosítható 

Állampolgárság, 

lakcímadatok 

ellenőrzése, szükség 

szerinti javítása 

Személyazonosító 

adatok beírása 

Egyező adatok ellenőrzése 

Rendben 
Van egyező 

adat 

Szükség esetén 

segítség kérése 

TAJ adatok OEP ellenőrzése 

Szükség esetén 

segítség kérése 

Javított Nem azonosítható TAJ ellenőrzött 

További adatok beírása, 

ellenőrzése, javítása 

Mentés 
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3. ÚJ IGÉNYBEVEVŐ  RÖGZÍTÉSE 

3.1. ÚJ IGÉNYBEVEVŐ RÖGZÍTÉSE –  1. ESET (TAJ ELLENŐRZÖTT) 

1. eset Új igénybevevő rögzítése: TAJ ellenőrzés eredménye → OEP egyezés 

Leírás Egyező adatok ellenőrzésekor nincs adategyezés a KENYSZI-ben, az OEP 

nyilvántartásban beazonosítható az igénybevevő (egyezik a TAJ azonosító és a 

személyi adatok együttese), az új igénybevevő mentése figyelmeztető 

rendszerüzenet nélkül elvégezhető.  

Következmény A TAJ adatok státusza „TAJ ellenőrzött” lesz, a TAJ adatok módosításra 

zároltak, kivéve az igénybevevő nevét. 
 

Új igénybevevő rögzítésének megkezdése előtt javasolt rákeresni a Törzsadatok – Igénybevevők 

menüpontban az (1) Törzsadatok – Igénybevevő áttekintése képernyőn az igénybevevőre, hogy 

létezik-e már az Ügyféltörzsben. Ezt az ellenőrzést a rendszer a TAJ ellenőrzés folyamatában 

automatikusan is elvégzi, de célszerű ezt megtenni a felesleges adatrögzítés elkerülése érdekében. 

 

Amennyiben rendelkezésre áll az igénybevevő TAJ azonosítója, akkor a keresési feltételekben adjuk 

meg a TAJ azonosítót és a születési időt, TAJ, vagy a születési idő hiányában további személyi adatot, 

és ha a (2) Keresés gomb megnyomásakor nincs (3) Találat, akkor a (4) + Új igénybevevő funkció 

gombra kattintva elkezdhetjük az új igénybevevő rögzítését. 
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(5) Új igénybevevő képernyőn ki kell tölteni a személyazonosításhoz szükséges adatokat, ha az 

igénybevevőnek van (6) TAJ azonosítója, akkor azt is, amennyiben nem ismert a TAJ azonosító, 

pipálja be a Nem rendelkezik TAJ azonosítóval négyzetet.  

Új igénybevevő rögzítésekor a (7) TAJ adatok státusza „Nem ellenőrzött”. A rögzítés ezen 

szakaszában a (9) TAJ adatok OEP ellenőrzése funkció még nem aktív. 

A TAJ ellenőrzés 1. lépéseként az (8) Egyező adatok ellenőrzése gombra kattintva ellenőrzi a 

rendszer, hogy a TAJ szám formailag érvényes-e, illetve, hogy az Igénybevevői Nyilvántartásban a 

rögzített TAJ azonosítóval és személyi adatokkal létezik-e már igénybevevő a törzsadatban. 

Amennyiben a TAJ azonosító a formai ellenőrzésen nem felelt meg, a következő hibaüzenetet kapjuk 

(10): 

 
 

Az igénybevevő TAJ kártyájának ellenőrzése után javítjuk a TAJ számot, és újra megnyomjuk az (8) 

Egyező adatok ellenőrzése funkció gombot. 

Amennyiben az igénybevevői Törzsadatokban nem létezik a rögzített TAJ azonosítóval, és/vagy 

személyi adatokkal már igénybevevő, akkor az egyező adatok ellenőrzésének eredménye (11) 

Rendben lesz, és a következő rendszerüzenetet kapjuk: „A megadott TAJ azonosítóval és személyes 

adatokkal még nincs igénybevevő a rendszerben. Végezze el a 2. lépésben szereplő adatok OEP 

ellenőrzését.” 

A (12) TAJ adatok OEP ellenőrzése funkció gombra kattintva végezhető el az adatok OEP 

ellenőrzésre küldése, amely az igénybevevő adatainak összevetését jelenti az OEP TAJ 

nyilvántartásában lévő adatokkal.  
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Jelen példánkban az OEP nyilvántartásának adataival elvégezett ellenőrzés alapján a  

(13) TAJ adatok státusza mező értéke „Nem ellenőrzött”-ről „TAJ ellenőrzött”-re változott.  

A (14) TAJ adatok utolsó ellenőrzése mezőbe beírásra került a TAJ ellenőrzés dátuma. 
 

 
 

Az Igénybevevő egyéb adatai és a Lakcím blokk kitöltése után, a mentéshez rá kell kattintani az 

Igénybevevő mentése funkció gombra.  

 

 

A mentés sikerességéről a rendszer üzenetet küld. 

A Törzsadatok – Igénybevevők menüpontban keressünk rá az előzőekben felvitt igénybevevőre, és 

válasszuk ki a Szerkeszt műveletet. Az Igénybevevő szerkesztése oldalon azt látjuk, hogy a Családi 

név és Utónév kivételével az igénybevevő TAJ adatai nem módosíthatóak. 

 

3.2. ÚJ IGÉNYBEVEVŐ RÖGZÍTÉSE – 2 . ESET (TAJ ELLENŐRZÖTT OEP 

ADATJAVÍTÁSSAL) 

2. eset Új igénybevevő rögzítése: TAJ ellenőrzés eredménye → OEP egyezés 

(javítással) 

Leírás Egyező adatok ellenőrzésekor nincs adategyezés a KENYSZI rendszerben, az 

OEP nyilvántartásban javítással beazonosítható (egyezik a TAJ azonosító és a 

személyi adatok együttese, az OEP nyilvántartása alapján javított adatot zöld szín 

jelzi, az új igénybevevő mentése figyelmezető rendszerüzenet nélkül 

elvégezhető.   

Következmény A TAJ adatok státusza „TAJ ellenőrzött” lesz, a TAJ adatok módosításra 

zároltak, kivéve az igénybevevő nevét. 

Amennyiben új igénybevevő rögzítésekor nem ismert az igénybevevő TAJ azonosítója, akkor a  

(1) Nem rendelkezik TAJ azonosítóval jelölő négyzetet bepipáljuk, majd a személyi adatok beírása 

után rákattintunk az (2) Egyező adatok ellenőrzése funkció gombra. 
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Az (3) Egyező adatok ellenőrzésének eredménye: Rendben, azaz a megadott TAJ adatokkal nincs a 

rendszerben igénybevevő rögzítve. A (4) TAJ adatok OEP ellenőrzés gombra kattintva folytatjuk a 

TAJ ellenőrzést. 

 
 

Az OEP nyilvántartásban a megadott adatok alapján javítással egyértelműen beazonosítható az 

igénybevevő. A javított adatokat a rendszer zöld betűszínnel jelöli. Jelen példánkban, a (5) TAJ 

azonosító beazonosítása megtörtént az OEP nyilvántartása alapján, melyet a KENYSZI a mező 

keretének, és a módosult adat betűszínének zöldre színezésével jelöl. Az egérrel a módosult tartalmú 

mezőre közelítve, egy szöveg buborékban megjelenítődik az eredeti mező értéke, mely ebben az 

esetben üres: OEP adatjavítás előtti értéke:_ _ Az (6) Utónév, Születési neve – utónév, Anyja szül. 

neve – utónév mezők értéke zöld színnel jelenik meg, mert mindhárom esetében javításra kerültek az 

utónevek, azaz kiegészítésre kerültek a második utónévvel. Az egérrel a javított mező felé közelítve 

szöveg buborékban megjelenik az eredeti érték. 

 

 
 

A (7) TAJ adatok státusza „Nem ellenőrzött” maradt, az (8) OEP adatjavítás történt mező értéke 

„Igen” lett, és a (9) TAJ adatok utolsó ellenőrzése mezőbe beírásra került az elvégzett OEP 

ellenőrzés dátuma.  

FONTOS! Az OEP nyilvántartása alapján az adatjavítás csak kis és egyértelműen 

beazonosítható adateltérések alapján valósul meg.  

 

Az OEP adatjavítása miatt újra meg kell ismételni a TAJ ellenőrzés 1-2. lépését. Előfordulhat, hogy az 

adatjavítás miatt az adategyezés ellenőrzés eredménye pozitív lesz, vagyis ezekkel az adatokkal már 

rögzítettek igénybevevőt a rendszerben. Jelen példánkban ez most nem következett be, így a 

(10) TAJ adatok státusza mező értéke „TAJ ellenőrzött”-re váltott. 
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Az Igénybevevő egyéb adatai és a Lakcím blokk kitöltése után mentésre kerül az új igénybevevő az 

Igénybevevő mentése gomb megnyomása után. 

A Törzsadatok – Igénybevevők menüpontban rákeresve az előbbiekben felvitt igénybevevőre és a 

találati listában a Szerkeszt műveletre kattintva, az Igénybevevő szerkesztése oldalon azt 

tapasztaljuk, hogy a Családi név, Utónév mező kivételével nem módosíthatóak az igénybevevő adatai.  

Amennyiben mégis szükség van a zárolt TAJ adatok módosítására, akkor a TAJ hiba bejelentések – 

Új TAJ hiba bejelentése menüpontban fel kell venni a kapcsolatot az NRSZH-val és a körülmények 

pontos leírásával bejelentést kell tenni.  

 

3.3. ÚJ IGÉNYBEVEVŐ RÖGZÍTÉSE –  3. ESET (NEM AZONOSÍTHATÓ) 

3. eset  Új igénybevevő rögzítése: TAJ ellenőrzés eredménye → OEP nem azonosítható 

Leírás Egyező adatok ellenőrzésekor nincs adategyezés a KENYSZI-ben, az OEP 

nyilvántartásban nem beazonosítható a személy a megadott TAJ adatokkal, 

mentéskor figyelmeztető üzenetet ad a rendszer, és TAJ nélküli igénybevevőként 

menti el, generált azonosítóval. Adatszolgáltatói intézkedés lehet a TAJ adatok 

egyeztetése az igénybevevő azonosító okmányaival és a TAJ adat javítása, vagy 

TAJ hiba bejelentése az NRSZH-nak.  

Következmény A TAJ adatok státusza „Nem azonosítható” lesz, az igénybevevő TAJ 

azonosítója mellett piros háromszög figyelmeztető ikon jelenik meg, a TAJ 

adatok módosíthatóak maradnak. 

Törzsadatok – Igénybevevők menüpontban az Új igénybevevő funkció gombra kattintva adjuk meg 

az Igénybevevő alapadatai blokkban a TAJ adatokat (TAJ szám, név, születési név, anyja születési 

név, születési hely, és születési idő).  

Az (1) Egyező adatok ellenőrzése funkció gombra kattintva a (2) Egyező adatok ellenőrzésének 

eredményét látjuk. A (3) TAJ adatok OEP ellenőrzése funkció gomb megnyomásával indul el a TAJ 

ellenőrzés 2. lépése.  
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Jelen példánkban az OEP TAJ nyilvántartásának adataival elvégzett ellenőrzés alapján a (4) TAJ 

adatok státusza mező értéke „Nem ellenőrzött”-ről „Nem azonosítható”-ra változott. Ez azt jelenti, 

hogy az ellenőrzéskor elküldött TAJ adatok alapján az OEP TAJ nyilvántartása nem tudta 

beazonosítani az igénybevevőt. Az (5) OEP adatjavítás történt mező értéke „-„, a (6) TAJ adatok 

utolsó ellenőrzése mezőbe beírásra került az OEP TAJ ellenőrzés dátuma. 
 

 
 

Ellenőrizzük a rendelkezésre álló személyazonosító okmányok alapján a rögzített adatokat. 

Amennyiben az adatok megegyeznek, akkor folytassuk az új igénybevevő rögzítését a  

(7) Igénybevevő egyéb adatai és a (8) Lakcím adatok blokk kitöltésével, majd nyomjuk meg a  

(9) Igénybevevő mentése gombot. 

 
 

A következő figyelmeztető üzenetet kapjuk:  

 
 

Amennyiben a kérdésre az (10) Igen választ adjuk, akkor az igénybevevő mentése megtörténik.  
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Ha a TAJ adatok blokkban módosításra kerül sor, akkor mentés előtt újra el kell végezni a TAJ 

ellenőrzés 1-2. lépését.  

Amennyiben a Nem választ adjuk meg, akkor továbbra is lehetőség lesz a rögzített adatok 

módosítására. 

FONTOS! Ilyenkor az új igénybevevőt TAJ nélküli igénybevevőként menti el a rendszer, és 60 nap 

áll rendelkezésre a TAJ hiba kezelésére.  

Amennyiben a személyazonosító dokumentumok alapján (a későbbi dátumú azonosító okmány 

adatai a mérvadóak) sem sikerült azonosítani az OEP-nek az igénybevevőt, akkor a (11) TAJ hiba 

bejelentések – Új TAJ hiba bejelentése menüpontban jelentsük a TAJ hibát az NRSZH-nak.  

A hibabejelentéshez célszerű a TAJ kártyáról és a személyi igazolványról másolatot csatolni a 

gyorsabb ügyintézés érdekében. Ezt az Új csatolmány funkció gombbal tehetjük meg, majd a  

(12) Hiba bejelentése gombra kattintva végezzük el a mentést.  

A hibabejelentés az NRSZH illetékes munkatársaihoz kerül további intézkedés céljából, melynek 

eredményéről visszajelzést kap a bejelentő. 
 

 
 

 

A rendszer a mentéséről, és a hibabejelentés azonosító számáról a következő üzenetet küldi. 

 

 

A Törzsadatok - Igénybevevők menüpontban keressük vissza az előzőekben felrögzített új 

igénybevevőt.  
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A Találatok listában a (13) TAJ azonosító mezőben a generált TAJ mellett (pl.: Tech. azon: 

1255000) piros háromszög  figyelmeztető ikon jelenik meg, ha az igénybevevő TAJ adatai „Nem 

ellenőrzött” vagy „Nem azonosítható” státuszban vannak. Kattintson a (14) Szerkeszt műveleti 

gombra. 

 

Az (15) Igénybevevő alapadatai módosíthatóak, a (16) Nem rendelkezik TAJ azonosítóval jelölő 

négyzetből a pipa kivétele után elvégezhető a TAJ azonosító hozzárendelése is. Bármely adat 

módosítása esetén újra el kell végezni a TAJ ellenőrzés 1-2. lépését.  

 

 

3.4. ÚJ IGÉNYBEVEVŐ  RÖGZÍTÉSE –  4. ESET (TAJ EGYEZÉS) 

4. eset Új igénybevevő rögzítése, TAJ egyezés. 

Leírás Egyező adatok ellenőrzéskor adategyezés van a KENYSZI rendszerben, a 

rendszer üzenetet ad a TAJ egyezésről. Meg kell ismételni a keresést az 

üzenetben megadott TAJ azonosító és a családi- és utónév feltétel megadásával. 

A találati listában lévő igénybevevő személyi adatait ellenőrizni kell az azonosító 

okmányokon lévő adatok összehasonlításával. Ha szükséges, javítsuk a TAJ 

adatokat. Az igénybevevő az OEP nyilvántartásában beazonosítható, vagy 

beazonosíthatatlan. Nem beazonosítható visszajelzés esetén az új igénybevevő 

TAJ nélküli igénybevevőként kerül mentésre, figyelmeztető rendszerüzenet 

kíséretében. A TAJ hiba bejelentésre kerül az NRSZH-nak, amely a TAJ 

egyezést kezeli. 

Következmény A TAJ adatok státusza „Nem azonosítható” lesz, a TAJ egyezés rendezéséig az 

igénybevevő TAJ azonosítója mellett figyelmeztető piros háromszög ikon van, a 

TAJ adatok módosíthatóak. 
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A Törzsadatok – Új igénybevevők menüpontban Új igénybevevő funkció gombra kattintva az Új 

igénybevevő oldalon berögzítjük az új igénybevevő adatait. Az (1) Egyező adatok ellenőrzése 

funkció gombra kattintva a rendszer ellenőrzi, hogy a Törzsadatokban létezik-e már ezekkel a TAJ 

adatokkal igénybevevő. Példánkban az (2) Egyező adatok ellenőrzésének eredménye mező értéke 

TAJ azonosító egyezést mutat. A rendszer megadja a TAJ egyezésben érintett másik igénybevevő 

adatait. A (3) TAJ adatok OEP ellenőrzése funkció gomb inaktív. 

A TAJ egyezés fogalma: az adott TAJ azonosítóval már egy másik igénybevevő is rögzítésre került a 

Törzsadatokban. 
 

 
 

A következő két eset lehetséges: 

1. a rendszerüzenetnek megfelelően a Törzsadatok – Igénybevevők áttekintése oldalon a TAJ 

azonosító és a születési idő, vagy a TAJ azonosító és a családi- és utónév megadásával, vagy a 

telefonos ügyfélszolgálat segítségével megkeressük az egyező igénybevevőt, és ellenőrizzük a 

korábban bejegyzett személyi adatokat, 

2. kitöröljük a TAJ azonosítót, és a Nem rendelkezik TAJ azonosítóval jelölő négyzetet 

bepipálva, folytatjuk az új igénybevevő rögzítését.  

Az 1. lehetőséget választva azt látjuk, hogy az adott TAJ azonosítóval már a rendszerben lévő 

igénybevevő személyi adatai nem egyeznek meg az általunk rögzíteni kívánt igénybevevő adataival. 

Az adatokat kis eltérés esetén javíthatjuk, nagyobb eltérés esetén a TAJ hiba bejelentések – Új TAJ 

hiba bejelentése menüpontban fel kell venni a kapcsolatot az NRSZH-val és a körülmények pontos 

leírásával bejelentést kell tenni.  
 

 

 

A 2. megoldást választva folytatjuk az új igénybevevő rögzítését. 
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Betesszük a (4) Nem rendelkezik TAJ azonosítóval jelölő négyzetbe a pipát, és újra elvégezzük az 

(5) Egyező adatok ellenőrzését. Ha az (6) Egyező adatok ellenőrzésének eredménye alapján nincs a 

Törzsadatok között ezekkel a személyi adatokkal igénybevevő, akkor a (7) TAJ adatok OEP 

ellenőrzése funkció gombra kattintva elvégezzük a TAJ ellenőrzés 2. lépését, melynek eredménye, 

hogy a (8) TAJ adatok státusza „Nem azonosíthatóra” vált. 

Az Igénybevevő egyéb adatai és a Lakcím blokk kitöltése után kattintunk az Igénybevevő mentése 

gombra. A (9) Figyelmeztetés rendszerüzenetre az Igen választ adjuk, és megkapjuk a Mentés 

sikeresen megtörtént! üzenetet. 
 

 

 
 

 

A Törzsadatok – Igénybevevő áttekintése oldalon keressük ki az előzőekben felvitt igénybevevőt. 

A (10) TAJ azonosító rendszer által generált technikai azonosító. A (11) Szerkeszt műveletet 

kiválasztva az Igénybevevő szerkesztése oldalon azt láthatjuk, hogy az igénybevevő minden TAJ 

adata módosítható. 

 
 

A rendelkezésünkre álló személy azonosító okmányokból ellenőrizzük az igénybevevő TAJ adatait.  

FONTOS! Jelen példánknál maradva, ha az igénybevevő személyi adatai megegyeztek volna az 

OEP TAJ nyilvántartásának adataival, akkor a helyes TAJ megjelenítésre került volna annak 

ellenére, hogy TAJ nélküli igénybevevőként jelöltük az  OEP  ellenőrzés előtt. 
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Amennyiben a rendelkezésünkre álló információ alapján az igénybevevő adatai helyesen kerültek 

rögzítésre, akkor a korábban részletezett módon a Hiba bejelentések – Új TAJ hiba bejelentése 

menüpontban, jelezzük a TAJ hibát az NRSZH-nak.  

A TAJ hiba javításáig az igénybevevőhöz rögzített új igénylés, illetve igénybevétel adatszolgáltatás 

esetén is a TAJ azonosító mellett megjelenik a figyelmeztető piros háromszög .  

Emlékeztetőül: A TAJ hiba rendezésére, a helyes TAJ adat rögzítésére 60 nap áll rendelkezésre, 

mivel a 61. naptól – a jogszabályban megjelölt kivételeken kívül – a szolgáltatás igénybevételét nem 

tudja az adatszolgáltató jelenteni ezekkel az adatokkal. 

A TAJ hiba bejelentéssel kapcsolatosan az NRSZH válaszáról a rendszer a belépéskor üzenetben küld 

értesítést. 

 
 

A TAJ hiba bejelentések – Hibák áttekintése oldalon a Megtekint műveletre kattintva megnézheti a 

válaszlevelet. 

 
 

A (12) Probléma azonosító mutatja az Új TAJ hiba bejelentés mentésekor kapott azonosító számot, 

a (13) Státusz a hibabejelentés státuszát, és a (14) Probléma megoldása blokk tartalmazza az 

NRSZH válasz azonosítóját és a választ. 
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3.5. ÚJ IGÉNYBEVEVŐ RÖGZÍTÉSE –  5. ESET (SZEMÉLYI ADATOK 

EGYEZÉSE) 

5. eset Új igénybevevő rögzítése, személyi adatok egyezésével. 

Leírás Egyező adatok ellenőrzéskor adategyezés van a KENYSZI-ben, a rendszer 

üzenetet küld a személyi adatok egyezéséről. Az igénybevevőt visszakeressük a 

Törzsadatokban, a személyi adatokat ellenőrizzük a személyazonosító 

okmányokkal összevetve, ha szükséges, javítjuk. A TAJ ellenőrzés eredménye az 

OEP nyilvántartásában lehet azonosítható, vagy nem azonosítható. Ha nem 

azonosítható, akkor mentéskor figyelmeztető üzenetet jelenik meg. 

Adatszolgáltatói intézkedés: személyes egyeztetés az igénybevevővel, 

eredménytelensége esetén a TAJ hiba bejelentése az NRSZH-nak. 

Következmény Ha a TAJ státusza „TAJ ellenőrzött”, akkor a TAJ adatok a továbbiakban nem 

módosíthatóak a név kivételével, ha „Nem azonosítható”, akkor módosíthatóak 

maradnak, és az igénybevevő TAJ azonosítója mellett figyelmeztető piros 

háromszög ikon  jelenik meg az igénybevevő visszakeresésekor. 

A Törzsadatok – Új igénybevevők menüpontban Új igénybevevő funkció gombra kattintva az Új 

igénybevevő oldalon rögzítjük az igénybevevő TAJ adatait.  

Az (1) Egyező adatok ellenőrzése funkció gombra kattintva a rendszer az (2) Egyező adatok 

ellenőrzésének eredménye mezőbe írja az ellenőrzés eredményét, jelen esetben: A megadott 

személyes adatokkal már van igénybevevő a rendszerben. A TAJ ellenőrzési folyamat itt véget ér, 

a (3) TAJ adatok OEP ellenőrzése funkció gomb inaktív. A Törzsadatok – Igénybevevők 

áttekintése oldalon a TAJ adatok közül 3 megadásával kereshető vissza az adott személy. 

 
 

Jelen példánkban a TAJ adatok státusza: Nem ellenőrzött. A Találatok listában a Szerkeszt művelet 

kiválasztásával lehet elvégezni a TAJ ellenőrzést. 

A TAJ ellenőrzés 1-2. lépésének elvégzése után az OEP nyilvántartatása alapján beíródik a TAJ 

azonosító az igénybevevő (4) TAJ azonosító mezőbe zöld színnel jelezve a javítást. A (5) TAJ 

adatok státusza „Nem ellenőrzött”, az (6) OEP adatjavítás történt mező értéke „Igen”, és a (7) TAJ 

adatok utolsó ellenőrzése mezőbe bejegyzésre kerül a TAJ ellenőrzés dátuma. 

Ezt követően újra el kell végzeni a TAJ ellenőrzés 1-2. lépését, mert a TAJ azonosító módosításával az 

egyező adatok ellenőrzése művelet TAJ egyezést eredményezhet. 
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A (8) TAJ adatok státusza „TAJ ellenőrzött”-re változott. 

A Törzsadatok – Igénybevevők áttekintése oldalon visszakeresve az előzőekben TAJ ellenőrzött 

igénybevevőt és a Szerkeszt műveletet választva azt látjuk az Igénybevevő szerkesztése oldalon, 

hogy a családi- és utónév kivételével  zároltak a TAJ adatok mezői. 
 

 
 

Amennyiben az OEP rendszeréből visszakapott TAJ azonosító nem egyezik meg a rendelkezésünkre 

álló TAJ kártya adatával (ennek nagyon csekély a valószínűsége), akkor a TAJ hibabejelentések – Új 

TAJ hiba bejelentése menüpontban a korábban részletezett módon bejelentjük a TAJ hibát az 

NRSZH-nak. 
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4. MEGLÉVŐ IGÉNYBEVEVŐ  TAJ ADATAINAK ELLENŐRZÉSE 

4.1. MEGLÉVŐ IGÉNYBEVEVŐ NEM ELLENŐRZÖTT/ NEM  

AZONOSÍTHATÓ TAJ ADATAINAK ELLENŐRZÉSE - 6. ESET 
 

6. eset Meglévő igénybevevő TAJ adatainak ellenőrzése „Nem ellenőrzött” /„Nem 

azonosítható” státusz esetén  

Leírás Az OEP nyilvántartásában „Nem ellenőrzött”, illetve „Nem azonosítható” TAJ 

adatok ellenőrzéséhez a Törzsadatok – Igénybevevők menüpontban elvégezzük 

az ellenőrzés 1-2.lépését. A művelet eredménye lehet: egyezés, javítással egyezés 

vagy nem beazonosítható. Adatszolgáltatói intézkedés: a személyi adatok 

ellenőrzése, eredménytelensége esetén a TAJ hiba bejelentése az NRSZH-nak, az 

azonosító okmányok másolatának csatolásával. 

Következmény Egyezés esetén a TAJ státusz „TAJ ellenőrzött” lesz, az igénybevevő TAJ 

azonosítója elől eltűnik a piros háromszög figyelmeztető ikon, a TAJ adatok 

módosításra zároltak, kivéve a név mezőt. OEP nem egyezés esetén a TAJ 

státusz „Nem azonosítható” marad, vagy „Nem ellenőrzött”-ről „Nem 

azonosítható”-ra vált, a figyelmeztető ikon marad, a TAJ adatok módosíthatóak. 
 

 

A meglévő igénybevevők TAJ ellenőrzési folyamata csak abban különbözik az új igénybevevők 

ellenőrzésétől, hogy adataikat nem most rögzítjük, hanem visszakeressük az igénybevevői 

törzsadatokból, valamint már tudjuk róluk azt, hogy a TAJ státuszuk „Nem ellenőrzött” vagy „Nem 

azonosított”, amit piros figyelmeztető ikonnal is jelez a rendszer.  

Tehát a „Nem azonosítható” státusz esetén javasolt a személyi adatokat felülvizsgálni a TAJ 

ellenőrzése előtt, mert változatlan állapotban az OEP nyilvántartásából ugyanezt az eredményt kapjuk. 

A Törzsadatok – Igénybevevők menüpontban, a Törzsadatok – Igénybevevő áttekintése oldalon 

rákeresünk a TAJ hibás igénybevevőre és kiválasztjuk a (1) Szerkeszt műveletet.  
 

 
 

Az Igénybevevő szerkesztése oldalon a rendelkezésre álló adatok alapján, ha szükséges, módosítsuk a 

TAJ adatokat, majd végezzük el a TAJ ellenőrzést az új igénybevevő rögzítése fejezetben leírt módon, 

a (2) Egyező adatok ellenőrzése és a (3) TAJ adatok OEP ellenőrzése funkció gombok 

megnyomásával  TAJ ellenőrzés 1-2. lépése. 

Jelen példánkban az igénybevevő „Nem ellenőrzött” státuszú volt, mely a TAJ adatok módosítása 

nélkül, az OEP nyilvántartásában történt ellenőrzés után „TAJ ellenőrzött” státuszúvá vált.  
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A TAJ adatok, kivéve a név (családi- és utónév) adatot, a továbbiakban nem módosíthatóak.  

Az igénybevevő visszakeresése után azt tapasztaljuk, hogy a TAJ azonosítója mellől eltűnt a piros 

figyelmeztető ikon. 

Az igénybevevő mentése előtt célszerű az egyéb- és címadatokat is leellenőrizni, amennyiben 

rendelkezésünkre állnak ezzel kapcsolatos információk. 

Amennyiben a TAJ ellenőrzés eredménye „Nem azonosítható” lesz, és a személyi adatok 

megegyeznek az azonosító okmányok adataival, akkor a TAJ hibabejelentések – Új TAJ hiba 

bejelentése menüpontban bejelentjük a TAJ hibát az NRSZH-nak, melyhez csatolja a azonosító 

okmányok másolatát. A TAJ azonosító melletti figyelmeztető ikon megmarad, és a személyi adatok 

továbbra is módosíthatóak. 

Az Igénybevevő mentése funkció gombra kattintva a (4) Figyelmeztetést adja. Az Igen-t választva 

TAJ nélküli igénybevevőként menti el a rendszer. Ha a Nem-et választjuk, akkor lehetőségünk van 

módosítani a törzsadatokat, de utána újra el kell végezni a TAJ ellenőrzés 1-2. lépését.  
 

 
 

 

4.2. ÚJ IGÉNYLÉS  RÖGZÍTÉSE MEGLÉVŐ IGÉNYBEVEVŐRE –  7. ESET  

 

7. eset Új igénylés rögzítése meglévő, TAJ „Nem azonosítható” vagy „Nem ellenőrzött” 

státuszú igénybevevőre 

Leírás Az új igénylés rögzítése előtt a TAJ adatok módosítása, és a TAJ ellenőrzés 1-2. 

lépésének elvégzése, az OEP ellenőrzés eredménye lehet: egyezés, javítással 

egyezés, és nem azonosítható. Adatszolgáltatói intézkedésre csak a „Nem 

azonosítható” TAJ státusz esetén van szükség: személyi adatok ellenőrzése, 

eredménytelenség esetén bejelentése az NRSZH-nak. 

Következmény A rendszer nem akadályozza meg az új igénylés rögzítését TAJ „Nem 

azonosítható” státuszú igénybevevő esetén, de életbe lép a 60 napos szabály, az 

igénybevevő TAJ azonosítója (TAJ azonosító vagy ennek hiányában a rendszer 

által generált azonosító) mellett marad a piros háromszög jelölő-ikon. Az 

igénybevevő TAJ adatai módosíthatóak maradnak. 

 

Az (1) Igénylések kezelése – Új igénylés menüpontban kiválasztjuk a szolgáltató-szolgáltatást, és a 

(2) Szerkeszt műveletet. 
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A Törzsadatok – Igénybevevő áttekintése képernyőn kikeressük azt az igénybevevőt, akihez új 

igénylést szeretnénk felvinni. A keresési feltételek kitöltése után, a Találatok blokkban megjelenő 

igénybevevő TAJ státuszától függetlenül folytassuk az igénylés rögzítését. 

 
 

Válasszuk ki az Igénylés típusát, és rögzítsük be az új igénylés (4) Szolgáltatásnyújtás/ellátás 

kezdete dátumot, majd kattintsunk a (5 Rögzítve funkció gombra.  
 

 
 

Amennyiben az adott igénybevevő TAJ státusza „Nem azonosítható”, mint a jelen példánkban, akkor 

az igénylés kezdete dátumtól elindul a 60 napos szabály a szolgáltatás időszakos jelentésének 

rögzítése vonatkozásában.  

 

4.3. IGÉNYBEVÉTELI NAPLÓ RÖGZÍTÉSE TAJ NEM AZONOSÍTHATÓ 

IGÉNYBEVEVŐRE–  8. ESET (60 NAPON BELÜL)  

 

8. eset  Igénybevételi naplóba igénybevétel rögzítése TAJ „Nem azonosítható” vagy 

„Nem ellenőrzött” státuszú igénybevevőre 60 napon belül. 

Leírás 

 

Az igénybevétel rögzítése előtt célszerű a TAJ ellenőrzés 1-2. lépésének 

elvégzése. Ha az OEP ellenőrzés eredménye egyezés, akkor a státusza „TAJ 

ellenőrzött” lesz, ha nem azonosítható, akkor „Nem azonosítható” marad, vagy 

„Nem ellenőrzött”-ről „Nem azonosított”-ra vált. A rendszer az igénybevevőt 

TAJ nélküli igénybevevőként menti el, figyelmeztető rendszerüzenet mellett. 

Adatszolgáltatói intézkedés: a személyi adatok ellenőrzése az igénybevevő 

azonosító okmányaiból, eredménytelensége esetén a TAJ hiba bejelentése az 

NRSZH-nak.  

Következmény A rendszer nem akadályozza meg az igénybevétel rögzítését a TAJ „Nem 

azonosítható” státuszú igénybevevőre, de él a 60 napos szabály, és az 

igénybevevő TAJ azonosítója (TAJ azonosító vagy ennek hiányában a rendszer 

által generált azonosító) mellett marad a piros háromszög jelölő-ikon. Az 
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igénybevevő TAJ adatai módosíthatóak maradnak. 

Az Igénybevételi napló – Igénybevételi napló menüpontban az (1) Igénybevételi napló áttekintése 

oldalon a kiválasztott szolgáltató – szolgáltatás sorban válasszuk ki az (2) Igénybevétel napjá-t és 

kattintsunk a (3) Szerkeszt műveletre. 

 

A (4) TAJ azonosító mezőben piros háromszöggel jelzi a rendszer a „Nem azonosítható” illetve a 

„Nem ellenőrzött” státuszú igénybevevő TAJ azonosítóját (TAJ azonosító, vagy a rendszer által 

generált azonosítószám).  

 

Az adott igénybevevőre jogszabály szerint lehet igénybevételt rögzíteni, mert a kapcsolódó igénylés 

szolgáltatásnyújtás kezdete dátumtól még nem telt el 60 nap. A (5) Mentés funkció gombra kattintva 

az Első rögzítés időpontja mezőbe bekerül a rögzítés dátuma. Ezzel egyidejűleg aktívvá válik, az 

addig inaktív két Letöltési lehetőség (PDF, XLS) funkció gomb.  

A Törzsadatok – Igénybevevők menüpontban a piros ikonnal jelzett igénybevevő TAJ adataira a 

korábban leírt módon elvégezzük a TAJ ellenőrzést. Amennyiben a TAJ ellenőrzés nem „TAJ 

ellenőrzött” státuszt eredményez, és a TAJ adatok összevetése a rendelkezésre álló okmányok 

adataival megegyezik, akkor a TAJ hiba bejelentések – Új TAJ hiba bejelentése menüpontban 

jelentsük be a TAJ hibát az NRSZH-nak.  

Amennyiben a TAJ ellenőrzés eredményeként az igénybevevő státusza „TAJ ellenőrzött” lesz, akkor 

az Igénybevételi naplóban rákeresve az igénybevevőre azt tapasztaljuk, hogy a (6) TAJ azonosító 

mezőből eltűnt a figyelmeztető piros háromszög ikon. Amennyiben a TAJ ellenőrzés „Nem 

azonosítható” státuszt eredményez, akkor a piros háromszög ikon a további intézkedésig ott marad.   
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4.4. IGÉNYBEVÉTELI NAPLÓ RÖGZÍTÉSE NEM AZONOSÍTHATÓ 

IGÉNYBEVEVŐRE–  9. ESET (60 NAPON TÚL)  

9. eset  

 

Igénybevételi naplóba igénybevétel rögzítése „Nem ellenőrzött” vagy „Nem 

azonosítható” státuszú igénybevevőre 60 napon túl. 

Leírás 

 

Az Igénybevételi naplóban az igénybevevő TAJ azonosítója előtt, figyelmeztető 

kék- és piros háromszög ikon van. Az igénybevétel rögzítése előtt célszerű a TAJ 

ellenőrzés 1-2. lépésének elvégzése. Ha az OEP ellenőrzés eredménye egyezés, 

akkor a státusza „TAJ ellenőrzött” lesz, ha nem azonosítható, akkor „Nem 

azonosítható” marad. A rendszer TAJ nélküli igénybevevőként menti el az 

igénybevevőt, figyelmeztető rendszerüzenet mellett. Adatszolgáltatói intézkedés: 

a személyi adatok ellenőrzése a rendelkezésre álló azonosító okmányok alapján, 

ha szükséges TAJ hiba bejelentése az NRSZH-nak.  

Következmény Ha az igénylés megkötésétől eltelt 60 nap alatt az adatszolgáltató nem végezte el 

a TAJ ellenőrzést (TAJ adatok státusza „Nem ellenőrzött” vagy „Nem 

azonosítható”), és olyan igénylésről van szó, amely igénybevételéhez TAJ 

megadása szükséges, akkor jogszabály szerint 60 napon túl, nem lehet rá 

igénybevételt rögzíteni. A TAJ ellenőrzés elvégzése után, a „TAJ ellenőrzött” 

státuszúvá vált igénybevevőre lehet igénybevételt rögzíteni. 

Igénybevételi napló – Igénybevételi napló menüpontban kiválasztjuk a jelenteni kívánt szolgáltatást, 

majd rákattintunk, a Szerkeszt műveleti gombra. 

Az Igénybevételi napló áttekintése oldalon a Találatok listában lévő igénybevevők TAJ azonosítója 

mellett, akiknek az adott igényléshez tartozó TAJ adatai 60 napon túl „Nem ellenőrzött” vagy „Nem 

azonosítható” státuszú, a figyelmeztető piros háromszög ikon mellett megjelenik a kék háromszög 

ikon is. Az egérrel közelítve az ikonhoz, szövegbuborékban megjelenik a jelentése. (1) Mentés 

funkció gombra kattintva az Első rögzítés időpontja bejegyzésre kerül, kivéve a kék- és piros 

háromszög ikon-párossal jelölt (2) TAJ azonosítóval rendelkező igénybevevőknél. Ezekre az 

igénybevevőkre csak akkor lehet a továbbiakban igénybevételt rögzíteni, ha a TAJ ellenőrzésük 

megtörténik, és a státuszuk „TAJ ellenőrzött” lesz. 

 

 !!
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A Törzsadatok – Igénybevevők menüpontban elvégezzük a TAJ ellenőrzést. Amennyiben a TAJ 

ellenőrzés nem hoz pozitív eredményt, vagyis az igénybevevő TAJ adatainak státusza nem vált 

„TAJ ellenőrzött” -re, és a rögzített adatokat az azonosító okmányokkal megegyezőnek találjuk, akkor 

a TAJ hiba bejelentések – Új TAJ hiba bejelentése menüpontban jelentsük be az NRSZH-nak, 

amelyet az NRSZH munkatársa kivizsgál, és az eredményéről visszajelzést ad. A probléma 

megoldásáig az igénybevevőre ezekkel a hibás adatokkal nem lehet igénybevételt rögzíteni.  

Az NRSZH a bejelentés kivizsgálásának eredménye alapján állapítja meg, hogy milyen adattal 

rögzíthető az igénybevétel. 

Ha a TAJ ellenőrzés sikeres lett, akkor az Igénybevételi napló – Igénybevételi napló menüpontban, 

az Igénybevételi napló áttekintése oldalon, a TAJ ellenőrzés következtében mind a két ikon eltűnik 

az igénybevevő (5) TAJ azonosítója elől. 
 

 

 

 


