
A Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály feladat és hatáskörei 

 hatósági jogalkalmazói feladatai körében ellátja: 

a) A kivételes nyugellátás-emeléssel, megállapítással és az egyszeri segélyekkel kapcsolatos 

ügyekben ügyviteli és előkészítő feladatok ellátása a kormánymegbízott által meghatározottak szerint; 

b) A biztosítási idő, és a nyugellátás alapjául szolgáló keresetek közhiteles nyugdíjbiztosítási 

nyilvántartásának kezelése. Nyilvántartási okmányok érvénytelenítése, adatok rögzítésével okmányok 

létrehozása. A nyilvántartásba való bejegyzés (módosítás, javítás, törlés) megtagadása tárgyában való 

határozathozatal. Foglalkoztatói, vállalkozói, őstermelői nyugdíjszakmai adatbázisok kezelése; 

c) A felszámolók, végelszámolók számára igazolás kiadása az adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítéséről; 

d) Az EKOP 1.A.1 projekt keretei között adattisztázás, okmányrögzítés a hatósági nyilvántartásban; 

e) Adatszolgáltatás nyugdíjigényekhez, nyugdíjszerű ellátásokhoz, adategyeztetési eljáráshoz; 

jogsegélykérelmek teljesítése; 

f) Az irat betekintési jog keretei között kivonat kiállítása a biztosított kérelmére a nyugdíjbiztosítási 

nyilvántartásban szereplő adatokról; 

g) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Tny.) 

szabályozott társadalombiztosítási egyéni számla adattartalmáról a biztosított kérésére felvilágosítás adása. 

h) A tartozás mérséklésére, elengedésére vagy fizetési kedvezmény engedélyezésére irányuló 

kérelmek elbírálása. 

i) A nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére irányuló 

megállapodás megkötése. 

 ellenőrzési feladatai körében ellátja: 

a) A foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, mezőgazdasági őstermelők, valamint a társas 

vállalkozások részére a társadalombiztosítási jogszabályokban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. A nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások megállapításához, az ellátások 

szüneteltetéséhez szükséges, tisztázatlan vagy hiányzó adatok (szolgálati idő, jogosultsági idő, kereseti 

adatok, stb.) helytállóságának vizsgálata, az adatok beszerzése; 

b) Megszűnő foglalkoztatók záró ellenőrzése. A felszámolás alatt álló vagy jogutód nélkül megszűnt 

foglalkoztatók esetében a nyilvántartási dokumentáció rendezéséhez szükséges intézkedések megtétele. 

Cél- és utóellenőrzések, átfogó ellenőrzések lefolytatása; 

c) Nyugdíjszakmai ügyekben a bizonyítási eljárás egyes részeinek lefolytatása (tanúmeghallgatás, 

helyszíni szemle, környezettanulmány, együttélés-vizsgálat). Megtérítési, baleseti megtérítési ügyek 

helyszíni vizsgálata. 

funkcionális feladatai körében: 

a) A központi érkeztetéssel, postázással, az általános célú iktatókönyvekkel kapcsolatos iratkezelési 

feladatok; az ügyviteli és iktatási rendszerekben történő iktatás és iratkezelés, a nyugdíjszakmai informatikai 

rendszerek kezelése; 

b) Az osztályt érintő személyes adat megismerésére irányuló kérelmek teljesítése, közérdekű 

bejelentések, panaszok kezelése, kivizsgálása, minősítésre előkészítése; 

c) Munkatervek, hatósági ellenőrzési tervek, egyéb tervek, beszámolók összeállítása; jogszabály-, 



utasítás- és szabályzattervezetek véleményezése; 

d) A nyugdíjszakmai feladatellátás során használt, és egyéb a működést támogató informatikai 

rendszerek, valamint az információtechnológiai eszközpark működtetésével kapcsolatban a helyben 

jelentkező feladatok ellátása, hibák helyi elhárítása. 


