
Ssz. Főosztály Osztály I. fokú hatósági ügytípus megnevezése

A jogkört megállapító 

jogszabályhely pontos 

megjelölése

Jogorvoslat módja

A jogorvoslatra 

vonatkozó jogszabályhely 

pontos megjelölése

Eljárás megindításának 

módja

Kérelemhez csatolandó, 

jogszabályban előírt 

mellékletek felsorolása 

vagy a csatolandó 

mellékleteket 

meghatározó 

jogszabályhely 

feltüntetése

Ügyintézési határidő

Eljárási illeték (I)/ 

igazgatási szolgáltatási díj 

(D) összege

1
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Az ügyfél társadalombiztosítási egyéni 

számlájának tartalmáról kivonat kiadása

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 96/A § 

(1) bekezdése, illetve a 

96. § (8) bekezdése

Nincs jogorvoslat, az 

ügyfél észrevételt tehet
kérelemre nincs 30 nap nincs

2
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Felszámolók, végelszámolók számára hatósági 

bizonyítvány (igazolás) kiadása a Csődtv. 53. § 

(2) bekezdés, és a Ctv. 112. § (2) bekezdése, 

illetve a Ctv. 1. számú mellékletében foglaltak 

alapján a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítéséről

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 83. §-a

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs 15 nap (I) 3 000.- Ft

3
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 20. § 

(4a) és 76. § (7a) bekezdésében  foglaltak 

alapján igazolás (hatósági bizonyítvány) kiadása 

a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítéséről

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 83. §-a

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs 15 nap (I) 3 000.- Ft

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLYÁNAK ElSŐFOKÚ HATÓSÁGI ÜGYKÖREI



4
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 
NYENYI program adatbázis-helyreállítás

A társadalombiztosítás 

ellátásaira és a 

magánynyugdíjra 

jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. 

törvény 47. § (1) 

bekezdése 

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs 30 nap nincs

5
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Elmaradt nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás 

teljesítésére, a biztosítási jogviszony 

megállapítására vonatkozó jogerős határozat 

alapján az adatszolgáltatatás teljesítésésére, 

rendezésére történő felszólítás 

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 97-98. 

§ 

Nincs jogorvoslat hivatalból nincs folyamatos nincs

6
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 
Jogszerű állapot helyreállítására kötelezés

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 94. § (1) bekezdés 

a) pontja

Nincs jogorvoslat hivatalból nincs folyamatos nincs

7
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 
Mulasztási bírság kiszabása

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény  91. §-a

Bíróság - kereset 

benyújtása

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 109. §

hivatalból nincs folyamatos nincs



8
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 
Eljárási bírság kiszabása 

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 61. §-a

Nincs jogorvoslat hivatalból nincs folyamatos nincs

9
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásból 

való törlés, utólagos megállapítás, 

nyilvántartásba történő bejegyzés, módosítás

A társadalombiztosítás 

ellátásaira és a 

magánynyugdíjra 

jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. 

törvény 41. §, a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 86. §

Nincs jogorvoslat hivatalból nincs folyamatos nincs

10
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Az érintett  biztosított (volt biztosított), vagy 

meghatalmazott képviselője nyugdíjbiztosítási 

hatósági nyilvántartásba való betekintése, a 

nyilvántartott adatokról felvilágosítás kérése. A 

róla nyilvántartott adatokról kivonat kiállítása.

A társadalombiztosítás 

ellátásaira és a 

magánynyugdíjra 

jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. 

törvény. 43. § (4) 

bekezdés, a 

társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 96. § 

(7), illetve  96. § (8) 

bekezdése

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs
folyamatos, kivonat 

kiadása esetében 15 nap
nincs

11
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Személyes adatokra vonatkozó adattovábbítás 

az adatvédelmi előírások betartása mellett.

A társadalombiztosítás 

ellátásaira és a 

magánynyugdíjra 

jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. 

törvény 42. § (1) 

bekezdése, a Tny 96. § (2)-

(6) bekezdése 

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs

A közigazgatási 

szervektől, bíróságoktól, 

ügyészségtől, 

rendőrségtől, 

önkormányzatoktól 

érkezett megkeresésekre 

a kért időpontig, illetve 

határidő kijelölés 

hiányában 15 napon belül.

nincs



12
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

A nyugellátások elbírálásához, adategyeztetési 

eljárások lefolytatásához szükséges szolgálati 

idő, jogosultsági idő, kereseti adatok 

helytállóságának vizsgálata, a jogosultság 

elbírálásához hiányzó adatok beszerzése.

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 100 §-

a,          a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 87-94. §-

a         

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs 21 nap, 30 nap nincs

13
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 
Nyugdíjbiztosítási hatósági ellenőrzés - a 

társadalombiztosítási egyéni számla 2012. 

december 31-ét követő időszakra bevallott 

nyugdíjjárulék összegére vonatkozó adatok 

hatósági vizsgálata.

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 100 §-

a,          a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 87-94. §-

a         

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs 21 nap, 30 nap nincs

14
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Nyugdíjbiztosítási hatósági ellenőrzés - a 

felszámolás/végelszámolás alatt álló vagy 

jogutód nélkül megszűnt foglalkoztatók 

esetében a nyilvántartási dokumentáció 

rendezéséhez szükséges intézkedések 

megtétele.

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 100 §-

a,          a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 87-94. §-

a         

Nincs jogorvoslat hivatalból és kérelemre is nincs 21 nap, 30 nap nincs

15
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

A nyugdíjbiztosítás nyilvántartásában szereplő 

szolgálati idő, jogosultsági idő, kereseti és 

egyéb adatok utólagos hatósági ellenőrzése.

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 100 §-

a,          a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 87-94. §-

a         

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs 21 nap, 30 nap nincs



16
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Bizonyítási eljárás, így különösen 

tanúmeghallgatás, helyszíni szemle 

lefolytatása.

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 100 §-

a,          a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 53-57/B. 

§       

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs
21 nap, 30 nap, illetve 20 

nap
nincs

17
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

A foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, 

mezőgazdasági őstermelők, valamint társas 

vállalkozások társadalombiztosítási 

jogszabályban előírt nyilvántartási, 

adatszolgáltatási kötelezettségének hatósági 

ellenőrzése.

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 100 §-

a,          a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 87-94. §-

a         

Nincs jogorvoslat hivatalból és kérelemre is nincs 21 nap, 30 nap nincs

18
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

A korkedvezményre jogosultság 

körülményeinek tisztázása, hatósági ellenőrzési 

jegyzőkönyv készítése.

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 100 §-

a,          a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 87-94. §-

a         

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs 21 nap, 30 nap nincs

19
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Megtérítési - baleseti - ügyek helyszíni 

vizsgálata

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 100 §-

a,          a közigazgatási 

hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 87-94. §-

a         

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs 21 nap, 30 nap nincs

20
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 

Kivételes nyugellátás-emelés megállapítása 

iránti eljárás

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 66. §-a, 

illetve a törvény 

végrehajtásáról 

rendelkező 

168/1997.(X.6.) Korm. 

rendelet  72/B. §-a

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs 30 nap nincs



21
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 
Egyszeri segély megállapítása iránti eljárás

A társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény 66. §-a, 

illetve a törvény 

végrehajtásáról 

rendelkező 

168/1997.(X.6.) Korm. 

rendelet  72/B. §-a

Nincs jogorvoslat kérelemre nincs 30 nap nincs

22
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Egészségbiztosítási 

Osztály

Az egészségbiztosító szak- és pénzügyi 

ellenőrzésének működtetése, kifizetőhelyek 

létesítése, megszüntetése, valamint a 

foglalkoztatók és a kifizetőhelyek 

felügyeletének ellátása (Önmagában nem 

hatósági ügy. Az ellenőrzés során meghozott 

hatósági döntések minősülnek hatósági 

ügynek, amit viszont vagy a Ket. 87-94. §-a 

alapján, vagy a felügyeleti döntések a Ket. 115. 

§ alapján kerülnek meghozatalra a KH által.)

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. tv 81. §,

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. tv. 

végrehajtásáról szóló 

217/1997 (XII.1) Korm. 

rend. 49/A. § 

kereset benyújtása

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. tv 70. § (1) bek. c) 

pont

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. a) 

pont (2) bek.

hivatalból és kérelemre is nincs folyamatos nincs

23
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Egészségbiztosítási 

Osztály

Biztosítási jogviszony határozattal történő 

elismerése, törlése

a társadalombiztosítás 

ellátásaira és a 

magánnyugdíjra 

jogosultakról valamint e 

szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. tv. 

54. § (2) bek. a) pont

kereset benyújtása

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. c) 

pont (2) bek.

hivatalból nincs folyamatos nincs

24
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Egészségbiztosítási 

Osztály

Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli 

ellátások és egyszeri gyógyszersegély

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. tv 50. §,

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. tv. 

végrehajtásáról szóló 

217/1997 (XII.1) Korm. 

rend. 31/A-G. § 

kereset benyújtása

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. tv 77. § (2) bek.

kérelemre nincs folyamatos nincs



25
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Egészségbiztosítási 

Osztály

Üzemi balesetből, vagy foglalkozási 

megbetegedésből eredő egészségkárosodás 

miatt igénybe vett ellátások térítési díjának 

megtérítése

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. tv. 67. §, 68. §, 70. 

§

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. tv. 

végrehajtásáról szóló 

217/1997 (XII.1) Korm. 

rend. 49. § (1)-(7) bek.

kereset benyújtása

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. tv 77. § (3) bek.

hivatalból nincs folyamatos nincs

26
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Egészségbiztosítási 

Osztály

Magánszeméllyel szemben jogalap nélkül 

felvett, igénybevett ellátás visszatérítése, 

illetőleg megtérítése címen fennálló követelés 

méltányosságból történő mérséklése, 

elengedése, vagy részletfizetés engedélyezése, 

a kirótt kamat, késedelmi pótlék, mulasztási 

bírság mérséklése, elengedése, részletfizetés 

engedélyezése

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. tv. 72. §

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. tv. 

végrehajtásáról szóló 

217/1997 (XII.1) Korm. 

rend. 49/F. § 

kereset benyújtása

a kötelező 

egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. tv 77. § (2) bek.

kérelemre nincs folyamatos nincs

27
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Egészségbiztosítási 

Osztály

Megkeresésre, az adatvédelmi rendelkezések 

betartásával történő adatszolgáltatás

a társadalombiztosítás 

ellátásaira és a 

magánnyugdíjra 

jogosultakról valamint e 

szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. tv. 

43. §

nincs jogorvoslat kérelemre nincs folyamatos nincs



28
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Egészségbiztosítási 

Osztály

az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz 

kapcsolódó adatkezelés és adatszolgáltatás

a társadalombiztosítás 

ellátásaira és a 

magánnyugdíjra 

jogosultakról valamint e 

szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. tv. 

44-44/A. §

nincs jogorvoslat kérelemre nincs folyamatos nincs

29
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Egészségbiztosítási 

Osztály

Egyéni bejelentkezés alapján jogosultságot 

kezdeményezők ügyei

a társadalombiztosítás 

ellátásaira és a 

magánnyugdíjra 

jogosultakról valamint e 

szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. tv. 

16. § (1) bek.j)-k) pont

nincs jogorvoslat kérelemre nincs folyamatos nincs

30
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Egészségbiztosítási 

Osztály
Gyógyszertári finanszírozási előleg elbírálása

 a járóbeteg-ellátás 

keretében rendelt 

gyógyszerek, gyógyászati 

segédeszközök és 

gyógyfürdőellátások 

árához nyújtott 

támogatások 

elszámolásáról és 

folyósításáról 134/1999. 

(VIII. 31.) Korm. Rendelet 

6/A. §, 6/B. §

kereset benyújtása

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. e) 

pont (2) bek.

kérelemre nincs folyamatos 3 000 Ft



31
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Családtámogatási Osztály 

Call Center

ügyféltájékoztatás, érdemi hatósági döntés 

(határozat) nem készül

a családok támogatásáról 

szóló 1998. évi LXXXIV. 

törvény végrehajtásáról 

szóló 223/1998. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 4/A §-a, a 

súlyos fogyatékosság 

minősítésének és 

felülvizsgálatának, 

valamint a fogyatékossági 

támogatás folyósításának 

szabályairól szóló 

141/2000. (VIII. 9.) Korm. 

rendelet 4. § (2a) 

bekezdése 

kérelemre folyamatos nincs

32
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Családtámogatási Osztály 

Call Center
áttételi végzés

a családok támogatásáról 

szóló 1998. évi LXXXIV. 

törvény végrehajtásáról 

szóló 223/1998. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 4/A §-a, a 

súlyos fogyatékosság 

minősítésének és 

felülvizsgálatának, 

valamint a fogyatékossági 

támogatás folyósításának 

szabályairól szóló 

141/2000. (VIII. 9.) Korm. 

rendelet 4. § (2a) 

bekezdése 

hivatalból 8 nap nincs




























