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I. 
BEVEZETŐ 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága működésének harmadik évét érté-
kelő „Beszámoló” elkészítésénél arra törekedtünk, hogy munkavégzésünk legfontosabb számszerű-
síthető adatai alapján – a legszükségesebb szöveges elemzésre szorítkozva – mutassuk be szakigaz-
gatási szervünk 2013. évi szakmai feladatellátását. A Nyugellátási Főosztály feladatellátásának - 
a Beszámoló említett keretei között - viszonylag bővebb terjedelemben történt bemutatását az in-
dokolja, hogy a főosztály feladatkörébe tartozó ágazati alapfeladatok ellátásának helyzete egyér-
telműen meghatározza a többi szakterület munkavégzését is. 

Igazgatóságunk 2013. évi legfontosabb célkitűzései a következők voltak: 

� A helyes és egységes jogalkalmazás érdekében az előírásoknak megfelelő belső ügyvitel 
biztosítása, a felvetődő problémák gyors és hatékony megoldása, illetve szükség esetén jel-
zése a szakmai irányításunkat ellátó Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság illeté-
kes egysége, adott esetben felső vezetői felé. A kormányhivatalba integrált szervezet, mint 
szakigazgatási szerv hatékony működésének biztosítása, figyelemmel az új követelményekre 
és az ún. kettős irányítás rendszeréből következő sajátosságokra.  

� Igazgatóságunk vezetői szakmai irányító tevékenységének hatékony összehangolása, a ve-
zetői felelősség következetes érvényesítése, a szervezeti egységek közötti együttműködés, 
munkamegosztás lehetséges további célszerűsítése, tekintettel a jogszabályváltozásokból 
adódó rendkívüli többletfeladatokra is. 

� A munkafolyamatba épített ellenőrzés, a revízió és a vezetői ellenőrzés működtetése. 

� Társszervekkel való szakmai munkakapcsolat folyamatos fenntartása az ágazati alap-
feladatok folyamatos ellátása érdekében. 

� A nyugdíjakra és egyéb ellátásokra irányuló igények, valamint a különböző kérelmek körül-
tekintő, jogszerű és határidőben történő elbírálása. A nyugdíjbiztosítás hatósági nyilván-
tartásában szereplő adatok egyeztetésével és igazolásával összefüggő eljárás, továbbá a Tny. 
96/E. §-a szerinti hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárás lefolytatása. Az elintézési 
idő – ezen belül az ügyintézési idő és a hátralékmutatók – szinten tartása.  

� Az ügyfélszolgálat célirányos működtetése, az ügyfelek kéréseinek jogszerű teljesítése, a 
széleskörű tájékoztatás megvalósítása. Az ügyfél-elégedettség javítása, kapcsolattartás más 
– egészségbiztosítási, szociális, foglalkoztatási, adóhatósági – jogszolgáltatást végző szerve-
zetekkel. 

� A nyilvántartási feladatok ellátása, pontos és gyors adatszolgáltatás a helyi és társszervi 
nyugdíjmegállapító egységek, valamint más szervek, személyek (ügyfelek) részére a vonat-
kozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

� Közreműködés az EKOP projekt keretében történő szkennelt okmányrögzítésben, valamint 
a járulék- és folyószámla iratok feldolgozásában, illetve annak szervezésében, a külső mun-
kavállalók szakmai felügyeletében, irányításában. 

� A területi nyugdíjellenőrzési feladatok célirányos ellátása. 

� A soron kívüli, valamint a rendszeres statisztikai adatszolgáltatások határidőben történő és 
pontos teljesítése. Az egyes statisztikai mutatók folyamatos figyelemmel kísérése, és az ada-
tok alapján a hatékony feladatellátáshoz szükséges munkaszervezési és egyéb intézkedések 
végrehajtása.  
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� A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséhez kapcsolódó pénzügyi stb. feladatok folyamatos és 
ütemezett ellátása az ellátási és a költségvetési szektorban. A zárszámadáshoz, illetve a költ-
ségvetés tervezéséhez szükséges adatok közlése. 

� Az ellátási szektort illető, különböző jogcímeken fennálló kinnlevőségek, tartozások össze-
gének megtérülése érdekében a szükséges és lehetséges intézkedések megtétele.  

� A nyugdíjbiztosítási perképviselet szakmai és ügyviteli támogatása, közreműködés a per-
képviselet ellátásában. 

� Informatikai területen a helyi rendszergazdai teendők ellátása, illetve segítése, a felhaszná-
lók feladatellátásához a folyamatos üzemmód biztosítása, az előforduló hibák gyors meg-
szüntetése érdekében. 

� A költséghatékony működés biztosítása - a vonatkozó előírások keretei között. 

II. 
A MŰKÖDÉS FELTÉTELEI 

1. Munkavégzés személyi feltételei 
 
1.1. Létszámadatok 
Igazgató         1 fő 
Nyugellátási Főosztály      36 fő 
Főosztályvezető        1 fő 
 
Igényelbírálási Osztály I.      12 fő 
Igényelbírálási Osztály II.     13 fő 
Ügyfélszolgálati és Ügykezelési Osztály   10 fő 
 
Hatósági Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály 33 fő 
Főosztályvezető        1 fő 
 
Jogi és Igazgatási Osztály     10 fő 
Ellenőrzési Osztály        9 fő 
Nyilvántartási Osztály       9 fő 
Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya   4 fő 
 
Igazgatóság létszáma 2013. december 31-én összesen:   70 fő volt. 
 
 

1.2. Munkaerő-változás (fluktuáció) 

2013. december 31-én az Igazgatóság létszáma a 2012. december 31-ei állapottal megegyezően 70 
fő volt.  

2013. évben 3 fő (közöttük 1 fő nyugdíjba vonult, 1 fő áthelyezéssel a Budapest Főváros Kormány-
hivatala Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságához) távozott Igazgatóságunk állományából, illetve 4 fő 
kormánytisztviselő (közöttük 3 fő határozott idejű) kinevezésére került sor.  

A 2013. évben kinevezett 4 fő kormánytisztviselő közül 1 fő jogviszonya kérésére azonnali hatály-
lyal a próbaidő alatt megszüntetésre került.  
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2. A munkavégzés tárgyi feltételei 

2.1. Informatikai rendszerek, eszközök 

2013. évben a központi rendszerek (KELEN, NYUGDMEG, MÉLTÁN, LOTUS NOTES, 
ELLENŐRI stb.) a megszokott biztonsággal működtek, kevés leállás történt, és azok elhárításá-
ra is gyorsan sor került. Ugyanakkor sajnálatos módon – a jogszabályi környezet átfogó változásai 
miatt – a szakmai támogató alkalmazások hatályos előírásoknak megfelelő módosítása, fejlesztése 
hosszabb idő alatt történt csak meg. Különösen kiemelendő a 2013. január 1-jétől induló adat-
egyeztetési eljárást támogató EETÜR rendszer, melynek fejlesztése az év folyamán folyamatos 
volt, ennek ellenére a rendszer hosszabb-rövidebb időre történő leállása, egyéb működési za-
varai hátráltatták a folyamatos feladatellátást. 

A szakfeladatok ellátásához biztosított működési feltételek adottak, de – a folyamatos működés ér-
dekében - az informatikai eszközök (számítógépek) cseréje nem halogatható. Rendelkezünk a 
munkánkhoz megfelelő mennyiségű nyomtatóval, de azok elhasználódása miatt folyamatosan 
szükséges lenne új berendezések beszerzésére.   

Az Ny. Alap finanszírozásában történő kellékanyag ellátásunk problémamentes. A teljes körű 
üzemeltetési szerződések (TÜSZ) révén a nyomatkészítő gépek szervizelése 2013-ban megoldott 
volt. A keretszerződés megszűnése miatt a szervízelésre nincs hatályos szerződés, ezért ezt a 
problémát mielőbb rendezni kell. 

III. 
A szakterületek 2013. évben végzett munkája 

 
Igazgatóságunk szervezeti egységei 2013-ban – és jelenleg is - a bevált főosztály-osztály struktú-
rában látják el feladataikat, ezért a szakmai munka jelen Beszámolóban történő bemutatása során is 
ezen felépítéshez igazodunk.{A szakegységek feladat- és hatáskörét a Kormányhivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzata, a működésre vonatkozó részletes szabályokat pedig az Igazgatóság Ügy-
rendje tartalmazza.} 

1. Nyugellátási Főosztály 

1.1. A Nyugellátási Főosztály feladatellátása 

A nyugdíjrendszer 2010. évtől bekövetkezett változásai sokszor kritikus és rendkívüli helyze-
tet okoztak, különösen a nyugellátási szakterületen. 2013. január 1-jétől a megszűnt szolgálati 
idő elismerési kérelem helyébe lépett adategyeztetési eljárás lefolytatása jelentette (jelenti) a leg-
újabb, legbonyolultabb feladatot. 
A változások olyan mennyiségű és bonyolultságú időszakonként váratlanul és tömegesen jelentke-
zett feladatokat hoztak, amelyek elvégzését a szűkös létszám- és az egyre problémásabb munkaerő-
helyzet miatt a munkatársak szorgalmára és intenzív munkavégzésére alapozva is csak az 
egyes feladatok közötti sorrendiség meghatározásával, és munkaszervezési változtatásokkal 
lehetett biztosítani. 
 
A nyugdíjigények elbírálása igen bonyolult, alapos szaktudást igénylő feladat és az anyagi jog-
szabályok betartása mellett ügyintézőnek, vezetőnek egyaránt fokozott figyelmet kell fordítani az 
eljárási szabályok betartására is. A törvényesség betartását szem előtt tartva egyaránt kiemelt 
követelményként kezeltük és kezeljük jelenleg is a munkafolyamatba épített ellenőrzéseket és 
a vezetői ellenőrzéseket, valamint a havi munkaforgalmi adatokra, különösen a folyamatban 
lévő ügyek számára és összetételére alapozott beszámoltatási rendszert. 
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Külön is foglalkozni kell a nyugdíjrendszer változásainak a lakosságra gyakorolt társadalom-
politikai hatásaival, amelyek következtében az elmúlt évben is nagyon jelentős volt az ügyfél-
forgalom, a tájékoztatást kérő személyes és ún. telefonos megkeresések száma. 
2012-2013 években a már említett jogszabályváltozások miatt csökkent ugyan a nyugdíj iránti igé-
nyek száma, viszont kiugróan magas volt a szolgálati idő elismerési kérelmek, illetőleg a 2013-
ban bevezetett ún. adategyeztetési eljárások száma.  
 
Megjegyzendő, hogy ez utóbbi feladatok inkább tovább bonyolították, mintsem egyszerűsítet-
ték volna feladatellátásunkat. [2013. évben 2028 ilyen ügyben kellett intézkedni, ez pedig orszá-
gos viszonyításban is a harmadik legmagasabb mennyiségi mutató.] 
 
A szakterület feladatellátásához tartozik az is, hogy az ügyek túlnyomó többségében az igényel-
bíráláshoz szükséges szolgálati idő, kereseti és egyéb adatok hiánya miatt adatbeszerzések, 
adattisztázások szükségesek, amelyek miatt az ügyek elintézési ideje igen hosszadalmas. Ezek 
okai elsődlegesen a foglalkoztatók által elkövetett adatszolgáltatási, járulék bevallási és járu-
lék-befizetési mulasztások, szabálytalanságok, de az igénylők egyre több esetben próbálnak élni 
az évtizedekkel ezelőtti – állításuk szerinti – foglalkoztatásuk hitelt érdemlő egyéb módon, általá-
ban tanúk nyilatkoztatásával történő bizonyítás lehetőségével. Ez pedig az időigényesség mellett vi-
tás esetben – amely jellemző -, végső soron peres eljárással és így bírósági ítélettel zárul. A 60 na-
pos átlagos elintézési idővel szemben az ügyek – Ket. szerinti - 9 munkanapos átlagos ügyinté-
zési ideje jónak értékelhető, főleg az elintézett nyugdíjügyek magas számához viszonyítva. 
[2012-ben 16 384, 2013-ban 9840 volt az elintézett nyugdíjügyek száma]. 
 
Külön is említést érdemel az ún. folyamatban lévő ügyek számának alakulása, amely az egyik, de 
természetesen nem az egyetlen értékmérője lehet a feladatellátás hatékonyságának.  
Ez az a mutató, amelyet a létszám- és munkaerőhelyzet alakulásával együtt, az új igények 
száma, a jogszabályváltozások, az elrendelt kampányszerű nem várt feladatok, a hatásköri 
változások, stb. egyaránt befolyásolnak. Mindezekkel együtt is a korábbi egy-két évhez viszo-
nyítva 2013. év végére jelentősen, 935 - re sikerült csökkenteni a folyamatban lévő ügyek szá-
mát. (2011. év végén: 3020, 2012. év végén: 2766 volt a folyamatban lévő ügyek száma.) 
A tényekhez hozzátartozik viszont az is, hogy sok ügyben az elbírálásukhoz szükséges adatok hiá-
nya miatt hónapokig nem hozható döntés, így ezek is növelik a folyamatban lévő ügyek számát. 
2013. évben új feladatként jelentkezett az adategyeztetési vagy más megnevezéssel a 
nyugdíjváromány-egyeztetési eljárások végzése, amelyet lényegében a szolgálati idő elismerése 
helyetti „jogintézményként” lehet meghatározni. Az egyeztetési eljárás során a nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szervek a biztosított nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól kimu-
tatást készítenek, amely tartalmazza a nyugdíjazáskor figyelembe vehető valamennyi jogviszonyát, 
megszerzett szolgálati idejét, az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a nyilvántar-
tott nyugdíjjárulék-köteles kereseteit, illetve a levont nyugdíjjárulék összegét, továbbá az egyéb 
szolgálati, jogosultsági időnek minősülő időtartamokat.  
A biztosított a kimutatás kézhezvételét követő 90 napon belül az abban nem szereplő vagy tévesen 
feltüntetett adatokra vonatkozóan észrevételt tehet a nyugdíjbiztosítás szerv felé, a helyes adatokat 
igazoló, alátámasztó dokumentumok megküldésével.  
Ekkor nyílik lehetőség egyéb, szolgálati időnek minősülő időszakok elismerésérét kezdeményezni, 
például a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett munka időtartamát megállapítani. A csa-
tolt adatok, dokumentumok alapján, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv bizonyítási eljárást 
folytat le, amelynek keretében megkísérli felkutatni a szükséges iratokat, megkeresheti a volt fog-
lalkoztatót, adóhatóságot, egyéb szervet.  

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a tényállás tisztázást követően határozattal dönt az elis-
merhető szolgálati, illetve jogosultsági időről, és a nyugdíj megállapításánál figyelembe vehető 
egyéb tényekről, amelyek a továbbiakban egyeztetett adatként kerülnek nyilvántartásra. A határozat 
ellen az általános szabályok szerint biztosított a jogorvoslat lehetősége.  
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Amennyiben viszont az adatok a valóságnak megfelelnek, abban módosításra nincs szükség, 
és a kérelmező a kimutatásban foglaltakkal egyetért, lehetősége van a közölt adatok jóváha-
gyására.  
Ha az előírt határidőn belül a nyugdíjbiztosítási igazgatóság felé észrevételt nem tesz, vagy az ada-
tok módosítását, kiegészítését nem kezdeményezi, az illetékes igazgatóság ezt az információt jóvá-
hagyásnak tekinti, és a rendelkezésre álló adatok alapján határozatot hoz.  
Az egyeztetési eljárás során az általános ügyintézési határidő 60 nap, amelyet az igazgatási szerv 
vezetője indokolt esetben – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – egy alkalommal legfeljebb 60 
nappal meghosszabbíthat. 
  
Az új eljárási rend kialakításában való közreműködésünk, a kérelemre indult ügyek országosan is 
kiemelkedő magas száma [2028 ügy] az ügyviteli eljárást segítendő informatikai rendszer (EETÜR) 
működési és alkalmazási problematikái miatt, továbbá az ügyfelekkel való egyeztetések és egyálta-
lán a kialakult helyzet kezelhetősége végett az év folyamán a szakképzett nyugdíjigény-
elbírálási ügyintézők közel 1/3-át e feladat végzésére kellett átcsoportosítani. 
 
Az adategyeztetési eljárás lefolytatása szakmai szempontból semmilyen különösebb gondot nem 
okoz, hiszen lényegét tekintve a korábbi szolgálati idő elismerési kérelemhez hasonló eljárásról van 
szó.  
Az adategyeztetési eljárással kapcsolatosan az ügyek elhúzódása, az elintézési idő a legnagyobb 
probléma, amit az ügyfelek egyre többször joggal kifogásolnak. A hosszadalmas elintézés egyrészt 
magából a törvényi szabályozásból, illetve az abban biztosított határidőkből ered, a fő oka azonban 
egyértelműen az, hogy az eljárást támogató EETÜR rendszer a folyamatos fejlesztések ellenére 
sem működött zavartalanul. Az adategyeztetési eljárás önmagában is egy rendkívül összetett, bo-
nyolult folyamat (iktatás, szignálás, kimutatás, észrevétel, határozat, fellebbezés stb.) számtalan 
technikai részlet feladattal, amit lehetetlen mindennapos működési zavarokkal, leállásokkal, állandó 
hibabejelentésekkel küszködve, elakadt nyomtatványok soron kívüli feldolgozásával eredményesen 
végezni. Az előrelépéshez - különösen, ha a hivatalbóli adategyeztetés is elindul - hibátlanul 
működő, kellőképpen felhasználóbarát támogató rendszerre van szükség. 
 
A nyugellátási szakterület 2013. évi tevékenységét, munkaforgalmi adatait számos körülmény miatt 
nem lehet hagyományos módon, a 2012. évi adatokat bázisnak tekintve, azzal összehasonlítva érté-
kelni, elemezni. Változott a létszám és legfőképpen változtak a feladatok. A legfontosabb módosu-
lások: 
 
2012. első félévben a kormány kijelölése alapján rehabilitációs hatóságként igazgatóságunk, ezen 
belül a nyugellátási szakterület látta el a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kap-
csolatos feladatokat. Ezek a feladatok 2012. július 1-jétől a rehabilitációs szakigazgatási szerv 
(RSZSZ) hatáskörébe kerültek, ezért ilyen feladatokat 2013-ban már nem végeztünk, az RSZSZ-
nél benyújtott igények elbírálásához az orvosi előzményiratok irattárból való kiszerelését, át-
adását, visszavételét, irattárazását azonban továbbra is mi végezzük jelentős napi szintű elfog-
laltsággal. 
 
2012-ben még - több évtizedes gyakorlat szerint - a biztosított (volt biztosított) szolgálati idő elis-
merési kérelmére határozatban állapítottuk meg a nyugdíj megállapításánál figyelembe vehető szol-
gálati idejét, valamint a korkedvezményre és egyéb kedvezményre jogosító idejét kifogástalanul 
működő számítógépes háttérrel.  
Ezzel szemben 2013-ban lényegében ugyanezt már hatósági adategyeztetési eljárás keretében 
állapítjuk meg, amely összehasonlíthatatlanul bonyolultabb eljárás, a számítógépes támogatás 
pedig - ahogy már szó volt róla - számtalan problémával „küszködik”. 
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A 2013-as évnél a rendes napi ügymenetet érintő eljárási rend változásként kell megemlíteni a 
központi nyomtatási bevezetését, amelynek „élesítést" megelőző tesztelésében a veszprémi igaz-
gatóság mellett igazgatóságunk is részt vett. A 2013. októberi országos bevezetést követően a 
NYUGDMEG rendszerben keletkező döntések többségének helyszínen történő nyomtatását, 
postázását központi nyomtatás, borítékolás, postázás váltotta fel. A központi nyomtatás kereté-
ben kizárólag a döntések ügyfél részére küldendő példánya kerül kinyomtatásra, az ügyirati példány 
az elektronikus dokumentumkezelő rendszerben érhető el és tekinthető meg az arra jogosultak ré-
szére. Ezzel megvalósult az elektronikus ügyintézés ("papírmentes iroda") első lépése. A teljesség-
hez azonban hozzátartozik, hogy a változás gazdaságossági szempontból feltehetően pozitív 
eredményt hoz, ügyintézési oldalról viszont bonyolultsága miatt egyelőre nincs még értékelhe-
tő pozitív hatása. Sajnálatos tény az is, hogy a többszöri verzióváltás, és az ONYF munkatársainak 
rendkívüli segítőkészsége ellenére is napi szinten problémák adódtak/adódnak a rendszer működé-
sében. 
 
2013. évben új lehetőséggel bővült az ügyfélfogadás gyakorlata, az év közepétől a nyugdíjbiz-
tosítás, így ügyfélszolgálatunk is csatlakozott az ügyfélbarát közigazgatási rendszer kialakítá-
sának folyamatához az online időpont-foglalási naptár alkalmazásával. 
 
Az új lehetőség igénybevételével az ügyfelek - internetes szolgáltatás segítségével - az általuk elő-
zetesen meghatározott/kiválasztott időpontban jelenhetnek meg az igazgatóság ügyfélszolgálatán. A 
bevezetéstől év végéig 62 ügyfelünk (a személyesen megjelenő ügyfelek nem egészen egy száza-
léka) élt ezzel az új lehetőséggel. Ez a szám a lehetőség megismerésével, illetve az 
internethasználók számának emelkedésével várhatóan növekedni fog. 
Az alkalmazással kapcsolatos tapasztalataink vegyesek. Akik élnek a szolgáltatással azok számára 
nyilván előnyös az új rendszer, mivel a megjelölt időpontban soron kívül behívásra kerülnek, ezt vi-
szont a sorukra várakozók nem mindig fogadják megértéssel. 
Az ügyfélszolgálati tevékenység ellátása oldaláról közelítve az új rendszer működtetése plusz fel-
adatot jelent, mivel az online időpont-foglalási naptárt folyamatosan (napi szinten) figyelni kell, a 
szolgáltatást igénybevevő ügyfelek fogadása napi szervezést, egyeztetést igényel. 
 
2013. évben is többször kellett ellátni előre nem várt, nem tervezett soron kívüli feladatot, 
olyat is, ami nem kimondottan tartozik igazgatóságunk működési körébe. Ilyenként említhető 
például " A nők 40 év szolgálati jogviszonya megszerzésének elősegítése" című központi munka-
erő-piaci támogatási programmal kapcsolatos Munkaügyi Központ megkeresésére/kérésére végzett 
vizsgálat. Az ezres nagyságrendű ügyek átvizsgálására azon személyek kigyűjtése végett került sor, 
akik esetleg rendelkezhetnek 39 év, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjánál elismerhető jogo-
sultsági idővel. Az elvégzett legyűjtés, illetve felülvizsgálat - utólag megállapíthatóan - felesleges-
nek bizonyult, ugyanis sajnos csak néhány olyan személyt sikerült találni, aki megfelelt az elvárt 
kritériumoknak. 
 

Az öregségi nyugdíjrendszer változásával kapcsolatosan az ügyfelek részéről a következő té-
mákban merültek fel a legnagyobb számban rendezendő kérdések, szakmai problémák: 
 

• A korhatár előtti ellátás nem nyugdíj, ezért jogosultsági feltétel a biztosítással járó egyéni 
vállalkozói jogviszony megszüntetése, a vállalkozói igazolvány visszaadása.  

• A korhatár előtti ellátás folyósítása mellett biztosítással járó jogviszonyban töltött idő szol-
gálati időnek minősül, az öregségi nyugdíj mellett viszont csak a 0,5 %-os mértékű nyug-
díjnöveléshez lehet jogosultságot szerezni. 
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• A korhatár előtti ellátás nem nyugdíj, ezért arról le lehet mondani, és a korhatár betöltésé-
től öregség nyugdíj megállapítását lehet kérni. Ha a korhatár előtti ellátásban részesülő 
ezt a korhatár betöltéséig nem kérte, és a folyósító szerv már öregségi nyugdíjként folyósítja 
az ellátását, az öregségi nyugdíj összegének újbóli megállapítását a korhatár betöltését kö-
vető hat hónapon belül csak az kérheti, aki a korhatár előtti ellátás mellett a reá irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig legalább 365 nap szolgálati időt szerzett. 

• A megváltozott munkaképességű személyek ellátása (rokkantsági/rehabilitációs ellátás) 
sem nyugellátás, ezért erről is le lehet mondani, és „helyette” korhatár előtti ellátást, korbe-
töltéstől öregségi nyugdíjat lehet igényelni.  

• A korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban is a megváltozott munkaképességű személyek ellá-
tásai, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság és az öregségi nyugdíj melletti mun-
kavégzés (keresőtevékenység folytatása) volt az egyik „slágertéma”. 

• Az év első felében gyakori kérdésként merült fel a "közszférában" foglalkoztatottak 
nyugdíjának szüneteltetése, a nyugdíjasként való foglalkoztatás lehetősége, illetőleg az 
érintett személyek bejelentési kötelezettsége. 

 

A 2013. évi munkaforgalmi adatokkal kapcsolatosan még a következőket is szükséges kiemel-
ni: 

Az öregségi és rokkantsági nyugdíjrendszer 2012. január l - jei módosulása, illetve az egészségká-
rosodáson/egészségi állapoton alapuló ellátásokkal kapcsolatos hatásköri változás következménye-
ként nyilvánvaló, hogy a szakterület tevékenységét leginkább reprezentáló munkaforgalmi adatok 
"összesen" adatai, így az indítás, lezárás, ügyfélforgalom jelentősen csökkentek. A hatáskörünkben 
"maradt" ellátások ( öregségi és öregségi jellegű nyugdíj, hozzátartozói nyugdíj, baleseti járadék, 
rokkantsági járadék, Tny. 22/A. §-on alapuló növelés) közül a rokkantsági járadék kivételével va-
lamennyi ellátás iránti igény, illetve megállapítás kis mértékben ugyan, de csökkent.   

 

A munkaforgalmi adatok és az egyéb, csak részben számszerűsíthető feladatok [pl. próbaszá-
mítások végzése, tájékoztatások, stb.] alapján egyértelmű, hogy a nyugellátási szakterületen a fel-
adatokhoz képest a létszámhelyzet még az országos – megyék közötti – viszonyítás alapján is 
problematikus, a leterheltség túlzott mértékű. [Ez a ténymegállapítás egyébként az Igazgatósá-
gon belül minden szakterületre vonatkozik.]  

 

A nyugdíj szakterületen rendkívüli a leterheltség, a folyamatos stresszhelyzet, a munkaerő-
helyzet problémái, amelyek akkor szembetűnőek igazán, ha nem a létszámot, hanem a való-
ságban ténylegesen munkát végzők számát vetjük össze az elvégzendő feladatokkal.  

Tény az is, hogy az említett, döntően objektív okok miatt időnként feszültség, pesszimizmus tapasz-
talható annak ellenére, hogy a munkatársak szorgalmához, hivatásszerű és becsületes munkájához 
nem férhet kétség, de az elvárt követelményeknek így egyre nehezebb megfelelni, amely egy bi-
zonyos idő után a teljesítményük mellett már a munkamorálra is kihathat. 
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1.2. Munkaforgalmi adatok 

1.2.1. Indítások száma 2013. évben 

 

Szolgálati idő 
számítások 

Öregségi és 
öregségi jel-
legű nyugdí-

jak 

Hozzátartozói és 
baleseti ht. ellá-

tások 

Rokkantsági 
járadék 

Baleseti 
járadék 

Kifutó ellátások:  
rehab. jár., rokk. és 
bal. rokk. nyugdíj, 
egészségkárosodott 
személyek szoc. já-

radékai 

Tny. 22/A §-on ala-
puló igények 

Egyéb: pl. , 
hatósági bi-

zonyítványok,  
megváltozott 
munkaképes-
ségűek ellátá-

sai 

Összesen 

125 3 953 874 123 34 15 3 115 608 8 847 

 

1.2.2. Az összes lezárás száma 2013. évben – elintézett ügyek 
 

 
Szolgálati 
idő számí-

tások 

Öregségi és 
öregségi jellegű 

nyugdíjak 

Hozzátartozói és 
baleseti ht. ellá-

tások 

Rokkantsági 
járadék 

Baleseti já-
radék 

Kifutó ellátások:  
rehab. jár., rokk. és 
bal. rokk. nyugdíj, 
egészségkárosodott 
személyek szoc. já-

radékai 

Tny. 22/A §-
on alapuló 

igények 

Egyéb: pl., ható-
sági bizonyítvá-
nyok,  megválto-
zott munkaképes-
ségűek ellátásai 

Összesen 

Összesen 3 131 4 558 935 141 38 57 3 286 607 12 753 

teljesítő 2 937 2 997 692 30 10 26 2 878 256 9 826 

elutasító 48 1 444 105 100 26 25 376 2 2 126 

 
 



BESZÁMOLÓ AZ IGAZGATÓSÁG 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
 

10 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁGA 

1.2.3. Elintézési idő/ügyintézési idő (Ket. szerint) az összes igényre vonatkozóan 2013. évben 

 

Elintézési idő Ügyintézési idő 
Munkanap szerint számítandó ügyek Lezárástípus 

döntések száma 
átlagos elintézési 

idő (nap) 
döntések száma 

átlagos ügyintézési 
idő (nap) 

Összes alapfokú lezárás 10 734 60 8 166 9 
Összes lezárás 
módosító eljárásban 2 019 9 1 674 5 

Lezárások összesen 12 753  9 840  
*A naptári napok szerinti ügyintézési idővel számítandó ügyek nélkül 

1.2.4. Folyamatban lévő ügyek 2013. év végén 

Szolgálati idő 
számítások 

Öregségi és 
öregségi jel-
legű nyugdí-

jak 

Hozzátartozói és 
baleseti ht. ellá-

tások 

Rokkantsági 
járadék 

Baleseti 
járadék 

Kifutó ellátások:  
rehab. jár., rokk. és 
bal. rokk. nyugdíj, 
egészségkárosodott 
személyek szoc. já-

radékai 

Tny. 22/A §-on ala-
puló igények 

Egyéb: pl. , 
hatósági bi-

zonyítványok,  
megváltozott 
munkaképes-
ségűek ellátá-

sai 

Összesen 

0 643 143 40 9 0 95 5 935 

 

1.2.5. Igazgatóság ügyfélszolgálati/ügyfélforgalmi adatai 

Személyes Telefonos Összesen 

17 231 44 319 61 550 
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1.2.6. A nők részére 40 év jogosultsági idő alapján megállapított nyugdíjak 

 2011. 2012. 2013. 

Alapfok 2 590  1 582  1 241 

Módosító szak 76  210  178 

Másodfok (jogorvoslat) 1  0  1 

Összesen 2 667  1 792  1 420 

1.2.7. Hatósági bizonyítványok kiadásának adatai 

 2013 

Kérelem 568 

Folyamatban 167 

Lezárva 
ebből: 

401 

teljesítő 339 

Igényvisszavonás 53 

Illetékességből áttétel 9 

 

1.2.8. Nyugdíjváromány egyeztetési eljárás 

 2013. 

Kérelem 2 028 

Végzés (kimuta-
tás) 

1 720 

Határozat 587 
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2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály 

2.1. A Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály feladatellátása 

A Főosztály 2013. évben is az alábbi négy osztályra tagozódó szervezeti keretek között végezte 
szerteágazó – jellemzően az ágazati alaptevékenységhez kapcsolódó, azt támogató - feladatait 

� Ellenőrzési Osztály, 
� Nyilvántartási Osztály, 
� Jogi és Igazgatási Osztály, valamint 
� Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya 

 
2.1.1. Az Ellenőrzési Osztály tevékenysége 2013. évben folyamatos ellenőrzési feladatok el-

látásából és „a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól” szóló 2004. évi 
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 91. § (1) bekezdése alapján elkészített hatósági el-
lenőrzési tervben meghatározott tervezett ellenőrzésekből állt.  

 
A szakterület a folyamatos hatósági ellenőrzési tevékenységet jellemzően a helyi és 
társszervi nyugdíj és a nyilvántartási szakterületek megkereséseire végezte.  
Folyamatos ellenőrzési tevékenységen belül kiemelkedőnek minősültek a jövedelmi 
adatok vizsgálatára irányuló ellenőri eljárások, az ún. béradat ellenőrzések. 
A béradat ellenőrzések jelentős része a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: 
NAV) által - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (7) bekezdés b) 
pontjának ba) alpontja alapján - átadott 2010., 2011., 2012. és 2013. évi adatszolgáltatás 
vizsgálatára irányult. A NAV adatszolgáltatás ellenőrzését az indokolta, hogy az átadott 
adatok és az ellátás megállapítása érdekében a nyugdíj szakterülethez közvetlenül be-
nyújtott, soron kívüli foglalkoztatói adatszolgáltatás adatai között – az esetek nagy ré-
szében - eltérés mutatkozott.   
 
A NAV adatok átadása, továbbá a foglalkoztatói önellenőrzés vagy adóhatósági el-
lenőrzés következtében módosított adatok KELEN rendszerbe történő betöltése – figye-
lemmel az ellenőrzéseink során eddig szerzett tapasztalatokra – jelentős munkaterhet 
generál a jövőben is az Ellenőrzési Osztály számára.  
 
A 2013. évi hatósági ellenőrzések tervezésénél figyelemmel voltunk arra, hogy nyu-
gellátási szakterület a foglalkoztatottakkal kapcsolatos igényérvényesítésre, hatósági bi-
zonyítvány kiadására, illetve nyugdíjváromány egyeztetésre irányuló eljárásokban nagy 
számban kereste meg az ellenőrzési szakterületet és kérte a korkedvezményre jogosító 
szolgálati idő vizsgálatát. Ennek megfelelően a 2013. évben lefolytatott tervezett el-
lenőrzések jelentős részét az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjjogi és 
Hatósági Ügyek Főosztályának 2011. november 28-án, 8/3-28-19/2011. számon, az ISD 
Dunaferr Zrt. korkedvezményes munkakörei tárgyában kiadott leirata szempontjai alap-
ján, az ISD Dunaferr Zrt. foglalkoztatónál lefolytatott hatósági ellenőrzések képezték.  
 
Az Ellenőrzési Osztály 2013. évi hatósági ellenőrzési tevékenységét és annak eredmé-
nyét a Ket. 91. § (2) bekezdése alapján elkészített Ellenőrzési Jelentés tartalmazza. 
 
A szakterület számára a hagyományos ellenőri tevékenység mellett többlet feladat-
ként jelentkezett és több hónapon keresztül jelentős kapacitást foglalt le - az EKOP 
projekt keretében rögzített szkennelt, illetve papíralapon meglévő járulék- és folyószám-
la iratanyag, bélyeglapok revíziója.  
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A szakterület számára folyamatos többlet feladatot jelentett az adategyeztetési eljárás 
keretében, a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban nem szereplő okmányok, adatok 
rögzítésével, revíziójával kapcsolatos tevékenység.  

 
2.1.2. A Jogi és Igazgatási Osztály feladatai jellemzően sokrétűek, összetettek, de az egyes 

feladatok jellemzően nem tesznek ki egy teljes munkakört.  
 

Így munkaallokációs szempontból jellemzője a feladatok ellátásának, hogy azok jelentős 
része osztott munkakörben történik, és a munkatársaktól nagyfokú flexibilitást kíván 
meg, szükség esetén a feladatokat egymást helyettesítve is el kell látniuk.  
 
Az osztály munkatársai intézik a belső szabályzatok előkészítését, ellátják a jogalap nél-
küli ellátásokkal és a megtérítési/visszafizetési kötelezettség érvényesítésével, a kivéte-
les ellátásokkal kapcsolatos döntések előkészítésével, a másodfokú ügyek felterjesztésé-
vel, a szolgálati idő szerzésére irányuló megállapodásokkal, a statisztikai adatszolgálta-
tással és az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat. Az igazgatóság hatáskörébe tartozó 
ügyek bírósági felülvizsgálata során a perképviselet ellátása, az ügyek előkészítése és 
kezelése a kormányhivatal törzshivatalának Jogi és Perképviseleti Osztályával 
együttműködve közösen történik, az ún. rehabilitációs jogvitás ügyekkel együtt. 

 
A fellebbezések másodfokú döntésre az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Jog-
orvoslati Főosztályához történő felterjesztése kapcsán az osztály feladata a felterjesz-
tést megelőző szakmai vizsgálat, amely – ha indokolt – a saját hatáskörben történő jog-
szerű és megalapozott döntéshozatalhoz nyújt segítséget. 

 
2.1.3. A Nyilvántartási Osztály napi tevékenysége során 2013. évben is a nyugellátások meg-

állapításához szükséges adatszolgáltatások biztosítása, továbbá a biztosítottak kérelmé-
re a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás alapján (nem tb. célú) igazolások elkészítése, vala-
mint a felszámolók/végelszámolók által kért hatósági bizonyítványok kiállítása volt ki-
emelt feladat. 

 
Az adatszolgáltatási feladatok köre 2012. július 1-jétől kibővült a rehabilitációs szak-
igazgatási szerv részére teljesítendő belföldi jogsegély ügyekkel. 
 
Elhúzódó jellegükre és a nyugdíjügyek magas számára figyelemmel továbbra is jelentős 
munkaterhet jelentettek a konkrét nyugdíjügyben végzett béradat ellenőrzésekkel 
kapcsolatos nyilvántartási tevékenységek (teljesítés figyelemmel kísérése, felszólítás, 
határidőzés, stb.) is.(ún „G5-ös” ügyek.) 
 
2013. év során a „napi” nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokon túlmenően, az Or-
szágos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által meghatározott, és ütemezett, a vonatkozó 
körlevelek, kezelési útmutatók és felhasználói leírások szerint végzendő, szkennelt, ill. 
papíralapon meglévő járulék- és folyószámla iratanyag, bélyeglapok rögzítése, illet-
ve az ehhez szükséges szakmai felügyelet és a rögzítő személyzet szakmai oktatásának 
biztosítása élvezett elsőbbséget. 
 
A szakmai felügyelet biztosítása azért volt különösen fontos, mert 2013. januártól-
júniusig a Munkaügyi Központ által közvetített, a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal 
megbízási jogviszonyban álló munkavállalók, november-december hónapban pedig isko-
laszövetkezeti keretek között diákok – mint külsős munkaerő - végeztek egy műszakban 
(reggel 7:30-tól délután 16-ig 13 fő) rögzítési feladatokat.  
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Ennek keretében rögzítésre került 
• 92 167 db szkennelt, ún. MUNYI/TENYI/JENYI/JEL/MBJ lap (Munkaviszony 

Nyilvántartó Lap/Társadalombiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap/ 
Járulékelszámolási Egyéni Nyilvántartó Lap/Járulékelszámolási Lap/ Munkabér-
jövedelem igazolás),  
• 7 821 fő egyéni vállalkozóra vonatkozó papíralapú, ún. JAFO1 (az egyéni 
vállalkozók társas vállalkozások tagjaira, az egyéni vállalkozók és a társas vállalko-
zások alkalmazottaira, valamint a háztartási alkalmazottakra vonatkozó, 1998. január 
1-je előtti) irat. 

• 15 002 db mezőgazdasági bélyeglap. 
 

A rögzítés folyamatos szakmai oktatást, támogatást illetve felügyeletet, továbbá az elő-
írt nyilvántartások vezetését, statisztikai kimutatások elkészítését, illetve határidőre 
történő megküldését igényelte a Nyilvántartási Osztály munkatársaitól. 
A rögzített okmányok revízióját követően a - rendkívül idő és adminisztráció (jegyző-
könyvezés, és a jegyzőkönyvek előírtak szerinti határidőre történő továbbítása) igényes - 
minőség-ellenőrzés is az osztály feladatát képezte.  
 

2.1.4. A Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya fő feladataként a nyugdíj-
biztosítás ellátási szektorában végez pénzügyi és számviteli feladatokat, amelyeket az 
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, a Fejér Megyei Kormányhivatal és Igazga-
tóságunk között kötött háromoldalú megállapodás keretében lát el.  
A tevékenységek közül a legjellemzőbb feladat 2013-ban is a Nyugdíjbiztosítási- és az 
Egészségbiztosítási Alap követeléseinek kezelése, azaz a követelések nyilvántartása és 
beszedése volt, emellett a Nyugdíjbiztosítási Alap terhére elszámolható kiadásokkal ösz-
szefüggésben látott el az osztály gazdálkodási és pénzügyi feladatokat.  
A feladatellátás részét képezte a követelésekkel és a kiadásokkal kapcsolatos főkönyvi 
könyvelés és a rendszeres beszámolás is.  

 
A Nyugdíjbiztosítási Alap terhére elszámolható kiadásokkal összefüggésben az osz-
tály gazdálkodási és pénzügyi feladatokat [postaköltségek, TÜSZ, stb.] is ellátott.  
 
2013. évben új feladatként jelentkezett a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv által ho-
zott visszafizetésre kötelező határozatokon alapuló követelések kezelése, a kintlévő-
ségek beszedése. Ennek kapcsán mintegy száz követelést kezelt az osztály.  
 
Közel 500 folyószámla vezetése kapcsán 78 millió Ft Nyugdíjbiztosítási Alapot, va-
lamint 65 millió Ft Egészségbiztosítási Alapot és a Központi költségvetést megillető 
bevételi pénzforgalom, és 16 millió Ft kiadási forgalom elszámolása volt a részleg 
pénzügyi mérlege.  
 
A pénzforgalom lebonyolításán túl végrehajtási eljárással kapcsolatos nyilvántartási, 
pénzügyi és egyéb elszámolási munkák képezték a 2013-as év legfőbb feladatait.  
A kintlévőségek kezelése során 71 esetben került sor végrehajtási eljárás kezdemé-
nyezésére.  
 
Az ellátási szektor pénzügyi és számviteli feladatai mellett a kormányhivatali működés 
bizonyos területein részfeladatok [készpénzellátmány felhasználása az illetményszám-
fejtéssel és kifizetéssel, költségtérítéssel összefüggő feladatok, stb.] ellátásában, illetve 
kapcsolattartás, ill. a koordináció biztosításával teljesítésigazolás, javítási- karbantar-
tási, írószer, papír, stb. igények egyeztetése] vett részt az osztály. Mindezeket a felada-
tokat 3 fő látta el. 
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2.2. Munkaforgalmi adatok 

 

2.2.1. Ellenőrzési Osztály  
 
2.2.1.1.  Ellenőrzések és ügyiratok száma 

 

Átfogó, téma, 
cél és utóellen-

őrzés 
Záróellenőrzés 

Ellenőrzések 
összesen 

Ügyirat 
megkeresés  

Mindösszesen 

232 6 238 3 053 3 291 

 
 
 
 
 

2.2.1.2. Tárgyévben érkezett megkeresések elintézési idejének alakulása 

 

Helyi megkeresések Társszervi megkeresések 

15 na-
pon be-

lül 

15-30 
nap kö-

zött 

30 napon 
túl 

Összesen 
15 na-

pon be-
lül 

15-30 
nap kö-

zött 

30 napon 
túl 

Összesen 

Mindösszesen 

687 1 082 571 2 340 288 442 48 778 3 118 
 
 
 
 
 

2.2.1.3. Határozatok/végzések a mulasztási bírságokról, az eljárási költségekről és az eljárások 
felfüggesztéséről 

 

Kiadott eljárási 
bírságok száma 

Eljárási bírságok 
összege (eFt) 

Jogerős végzéssel 
felfüggesztett eljárások száma 

Összes db 
Összes Ft 
(eFt) 

3 200 14 17 200 
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Ellenőrzések megoszlása és ügyiratok száma (db) 

 
 2013. 

Átfogó, téma, cél és utóellenőrzés 232 

Záró ellenőrzés 6 

Ellenőrzések összesen (hatósági ellenőrzés II.) 238 

Ügyirati megkeresések (hatósági ellenőrzés I.) 3 053 

Mindösszesen 3 291 

 
 
Ügyiratok típusonkénti száma és átlagos ügyintézési ideje 

 

2013.  

Megnevezés 
száma 

átlagos ügy-
intézési idő 

(nap) 

Adatszolgáltatás 208 25 

Béradat ellenőrzés 2 182 25 

Béradat kigyűjtése 224 16 

Együttélés vizsgálat 54 25 

Korkedvezményre jogosító idő vizsgálata 122 30 

Környezettanulmány 14 20 

Közérdekű bejelentés 0 0 

Panasz  0 0 

Szolgálati idő vizsgálata 11 24 

Tanúmeghallgatás 207 25 

Felszámolónál történő aláírás 0 0 

Nyugdíjigénylő megkeresése 4 17 

Ügy áttétele hatáskör vagy illetékesség hi-
ányában 

27 4 

Üzemi balesettel kapcsolatos kivizsgálás 0 0 

Egyéb  0 0 

Összesen 3 053 25 
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2.2.2. Nyilvántartási Osztály 
 
 
 
2.2.2.1. Adatszolgáltatások száma 

Nyugdíj ügyekben 
belső TB célú adatszolgáltatás 

Tny. 96. § (8) bekezdése 
 szerinti igazolás  

(nem TB célú adatszolgáltatás) 

Rehabilitációs  
szakigazgatási  

szerv megkeresésére 

3 689 992 1 216 

 
 
 
2.2.2.2. A belső TB célú adatszolgáltatások megoszlása 

 

Nyugdíj ügyben helyi 
megkeresésre (db) 

2 818 

Nyugdíj ügyben társ-
szervi megkeresésre 
(db) 

871 

Összesen  3 689 

 
2.2.2.3. Kiadott hatósági bizonyítványok 

 

Felszámolás, végel-
számolás alatt állók 

ügyében 

Hatósági bizonyítvá-
nyok összesen 

567 567 

 
 
2.2.2.4. Adatszolgáltatási feladatok járulék- és folyószámla iratokból 

 

Helyi megkeresésre (db) 2 532 

Társszervi megkeresésre (db) 383 

Összesen (db) 2 915 
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2.2.2.5. Okmányrögzítés 

Saját munkatársak által  
rögzített szkennelt és egyéb 

okmányok  
(db) 

Bélyeglap 15 002 

 
 
 

Külső munkavállalók által szakmai felügyeletünk  
mellett rögzített okmányok  

Szkennelt MUNYI/TENYI* lapok (db) 49 883 

Szkennelt JENYI/JEL/MBJI**lapok (db) 42 284 

Összesen: 92 167 

JAFO1*** iratanyag (fő) 7 821 

* Munkaviszony Nyilvántartó Lap/Társadalombiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap 
**Járulékelszámolási Nyilvántartó Lap/Járulékelszámolási Lap/Munkabér-jövedelem Igazolás 
*** A társas vállalkozások tagjaira, az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozások alkalmazottaira, 
valamint a háztartási alkalmazottakra vonatkozó 1998. január 1-je előtti iratok. 
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2.2.3. Jogi és Igazgatási Osztály 
2143/1. 
OSAP 

adatlap 
sorszáma 

Megnevezés 2013. 

2. Főszámra iktatott iratok száma: 25 952 

3. Alszámra iktatott iratok száma: 161 414 

4. Kimenő ügyiratforgalom: 45 873 

5. Elsőfokú hatósági határozatok száma: 14 278 

6. Másodfokú hatósági határozatok száma: - 

7. Elsőfokú hatósági végzések száma: 5 196 

8. 
A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító vagy az eljárást megszüntető vég-
zések száma: 

651 

9. Másodfokú hatósági végzések száma: - 

10. Határidőn túl meghozott hatósági határozatok száma: 8 

11. Határidőn túl meghozott hatósági végzések száma: 0 

12. Fellebbezéssel megtámadott hatósági határozatok száma: 177 

13. 
Saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok 
száma: 

15 

14. 
Saját hatáskörben, nem fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határo-
zatok száma: 

1 873 

15. Fellebbezéssel megtámadott hatósági végzések száma: 14 

16. 
Saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések 
száma: 

0 

17. 
Saját hatáskörben, nem fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzé-
sek száma: 

2 

18. 
Másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági határozatok szá-
ma: 

80 

19. Másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések száma: 0 

20. Bírósági úton megtámadott hatósági határozatok száma: 137 

21. 
Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági határoza-
tok száma: 

31 

22. Bírósági úton megtámadott hatósági végzések száma: 0 

23. 
Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági végzések 
száma: 

0 

24. 
Felügyeleti eljárásban magváltoztatott vagy megsemmisített hatósági határoza-
tok száma: 

0 

25. 
Felügyeleti eljárásban magváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések 
száma: 

0 

26. Ügyész által megóvott hatósági határozatok száma: 0 

27. Ügyész által megóvott hatósági végzések száma: 0 

28. Kijavított, kicserélt vagy kiegészített hatósági határozatok száma: 0 
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2143/1. 
OSAP 

adatlap 
sorszáma 

Megnevezés 2013. 

29. Kijavított, kicserélt vagy kiegészített hatósági végzések száma: 0 

30. Hatósági nyilvántartásból történő, írásbeli adatszolgáltatások száma: 1 581 

31. Személyes ügyfélforgalom ( fő/hét) 331 

32. Telefonos ügyfélforgalom (hívás/hét) 852 

33. Interneten keresztüli ügyfélforgalom (db/hét): 30 

34. Minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik: nem 

Teljes irodaterület (m2): 2 136 

Teljes irodaterületből állami tulajdon  (m2): 2 136 35. 

Teljes irodaterületből önkormányzati tulajdon  (m2): 0 

 
 
2.2.3.1. Az ONYF Jogorvoslati Főosztálya számára előkészített és felterjesztett fellebbezések, 
és fellebbezéseknek helyt adó, ill. elutasító/megváltoztató határozatok száma és aránya 

 

Ebből: 
Összes  

Elutasító határozat elle-
ni 

Teljesítő határozat meg-
változtatását kérő  

felleb-
bezések 

fellebbezésnek 
helyt adó ha-

tározatok 

felleb-
bezések 

fellebbezésnek 
helyt adó ha-

tározatok 

felleb-
bezések 

fellebbezésnek 
helyt adó ha-

tározatok 

száma száma aránya  száma száma aránya  száma száma aránya  

195 36 18,5% 92 4 4,4% 92 32 34,8% 

 
 
2.2.3.2.  Peres ügyek száma 

2013. 

 Perek 
száma 

összesen 

ebből: 
orvosszakértői 

szakvéleményen 
alapuló / MMS 

I. fokú összesen 295 116 / 94 

ebből: nyert 127 59 / 34 

        vesztett 38 34 / 1 

        folyamatban 130 23 / 59 
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Peres ügyek megoszlása tárgyuk szerint 

Megtérítési Nyugdíj 
Rszj. és átm. 

járadék 
Egyéb 

szakmai 
MMS Összesen 

Tárgyalások 
száma 

2 107 21 71 94 295 297 

 
 
2.2.3.4. Megtérítési ügyek 2013. évben 

Fizetésre kötelező határozatok 

 száma összege (Ft) 

Tny. 87. §-a alapján 2 2 425 350 

Tny. 88. §-a alapján 4 5 970 210 

Tny. 84-86. §-ai alapján 3 5 653 070 

Eb.tv. 67-68. §-ai alapján 6 4 558 815 

Tagi mögöttes felelősség 
érvényesítése 

7 8 062 797 

Megtérítés összesen  22 26 670 242 

Hitelezői igények érvényesítése (felszámolásból, végelszámolásból) 

Érintett cégek száma 
(db) 

Bejelentett hitelezői 
igény (Ft) 

5 15 348 875 

Átalány-megállapodásos ügyek * 

Biztosítási ügyek 

száma 
Ellátások összege 

(Ft) 

147 90 977 625 

* [ONYF-OEP-MABISZ megállapodás alapján] 
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Fizetési kedvezmények 

Megtérítés elengedése, mérséklése, fiz. ked-
vezmény engedélyezése iránti kérelmek  

(Tny. 94. §) 

száma elutasítva teljesítve összege (Ft) 

15 8 7 13 377 879 

Kivételes ellátások 2013. évben 

 

Beérkezett kérelmek száma 2 553 

teljesített  1 020 

elutasított 1 137 

egyéb módon lezárt 240 

összes elbírált  2 397 

E
bb
ő

l:
 

feldolgozásra váró 156 

Felhasználható éves keretösz-
szeg (ezer Ft) 

24 750  

Felhasznált éves keretösszeg 
(ezer Ft) 

24 750  

 
Méltányossági jogkörben engedélyezett nyugdíjemelések adatai ellátástípusok szerint 
2013. évben 

 

Teljesített kérelmek száma 1 020 

öregségi  994 

hozzátartozói 0 

E
bb
ő

l:
 

egyéb 26 

Egy főre jutó emelés átlaga 
(Ft/hó) 

3 970 
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Egyszeri segély kérelmek 

 

Beérkezett kérelmek száma 1 329 

teljesített 762 

elutasított 454 

egyéb módon lezárt  41 

összes elbírált  1 257 

E
bb
ő

l:
 

feldolgozásra váró 72 

Egy főre jutó segély átlaga      
(Ft) 

19 554 

Felhasználható éves keret-
összeg (ezer Ft) 

14 900 

Felhasznált éves keretösszeg  
(ezer Ft) 

14 900 

 
 
 

2.2.3.6.    A Tbj. 34. §-a szerinti megállapodások* adatai 

 

 2011. 2012. 2013. 

Megállapodások száma év végén 154 98 77 

Tárgyévben kötött megállapodások 42 87 17 

Tárgyévben megszűnt megállapo-
dások 

63 143 38 

*Nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem – járulék 
fizetése ellenében történő - szerzése céljából kötött megállapodások. 

 
 
 

2.2.3.7.   Ügykezelési adatok 

Beérkezett küldemények száma 
(db) 

 Kimenő küldemények száma 
(db) 

szabvány 
ajánlott/ 

tértivevény 
Összesen szabvány 

ajánlott/ 
tértivevény 

Összesen 

25 110 44 579 69 689 20 594 23 096 43 690 
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LOTUS NOTES iktatóprogrammal iktatott küldemények* 

 

2013 

ebből  
összesen 

főszám alszám 

Általános 2 443 384 2 059 

Humánpolitikai 377 128 249 

Kivételes nyugel-
látás 

5 612 2 639 2 973 

Nyilvántartás 13031 6 718 6 313 

Peresügyi 1 279 486 793 

Ellenőri 16 315 3 218 13 097 

Megállapodás 457 115 342 

Pénzügyi 600 227 373 

Segély 3 273 1 329 1 944 

Vezetői 574 153 421 

TBESZ 14 3 11 

EKOP 16 305 2 028 14 277 

Összesen 60 280 17 428 42 852 

*A NYUGDMEG rendszerben iktatott ügyek nélkül 

 
2.2.3.8. Panaszok és közérdekű bejelentések 

 

Közérdekű bejelentések Panasz 

iktatott megalapozott folyamatban iktatott megalapozott folyamatban 

7 0 0 8 2 0 
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• Közérdekű bejelentések: 

 
A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságon 2013. évben iktatott 7 db közérdekű bejelentés az 
előző évi 18  db–hoz képest jelentős – 61%-os – csökkenést mutat.  
A bejelentések kapcsán általánosan elmondható az, hogy a bejelentők a rokkantsági és 
rehabilitációs ellátásban részesülők ellátás melletti munkavégzését, illetve a vélt be-
jelentés nélküli foglalkoztatást („fekete munkát”)  kifogásolták. Érkezett olyan bejelen-
tés is, amely az ellátások jogosulatlan felvételét észrevételezte.   
A fentieken túl érkezett bejelentés öregségi nyugdíjban és bányászok egészségkárosodási 
járadékában részesülő ellátott esetében is, szintén ellátás folyósítása melletti munka-
végzés miatt.  
 
A rehabilitációs és rokkantsági ellátásokkal kapcsolatos bejelentések megküldésre ke-
rültek a bejelentések kivizsgálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fejér Me-
gyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervéhez. A bejelentés nélküli 
munkavégzést taglaló beadványok a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és 
Munkaügyi Szakigazgatási Szerve, illetve a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére ke-
rültek átadásra. 
Illetékességi okokból  közérdekű bejelentés áttételére nem került sor. 
 
A 7db közérdekű bejelentésből megalapozott bejelentés nem volt. 
 
Közérdekű javaslat 2013. évben nem érkezett. 

 
 

• Panaszbeadványok:  
 

2013. évben 8 db beadvány került panaszként iktatásra, ami a 2012. évi 2 db panaszhoz 
viszonyítva jelentős emelkedést jelent. 
 
Megalapozottnak (jogosnak) 2 db panasz minősült, szemben a 2012-ben megalapo-
zottnak tekintett 1 db panaszbeadvánnyal. 
 
Mindkét esetben a panaszosok a benyújtott kérelmükkel kapcsolatos elhúzódó ügyinté-
zést sérelmezték, és mindkét esetben megállapításra került az ügyintézési idő túllépése, 
amely alapvetően a többszöri munkatorlódásnak és az igényelbírálók nagymérvű 
leterheltségének volt betudható.  
  
A jogosnak nem minősülő panaszok egyrészt szintén az elhúzódó ügyintézés miatt ér-
keztek, másrészt a már megállapított ellátás összegszerűségét, illetőleg az ellátás „jogta-
lan” megszüntetését kifogásolták.  
 
A közérdekű bejelentések és a panaszbeadványok egyaránt a nyugellátási szakterü-
let munkáját érintették. Tekintettel a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által intézett ható-
sági ügyek éves számára (19 474 db), a 2 db jogosnak minősülő panasz nem tekinthető 
jelentősnek. 
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2.2.4.   Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya 
 

2.2.4.1.   Ellátási szektor 
 

 

 
 

3. Integrált funkcionális feladatok 
 
A törzshivatal az integrált funkcionális feladatok révén érintett vezetőivel, kormánytisztvise-
lőivel kialakult munkakapcsolat biztosítja az eredményes együttműködést, a problémák meg-
felelő kezelését, de az üzemeltetés – különösen az állagmegóvás és a takarítás - terén folyamatos 
odafigyelés és érdemi intézkedések szükségesek.  
 

4. Vezetői ellenőrzések 
 
A szakegységek vezetői – a 2013. évi igazgatósági munkaterv szerves részét képező vezetői szak-
mai ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően – a napi rendszerességű munkafolyamatba épí-
tett ellenőrzéseken és a folyamatban lévő ügyek számára, összetételére alapozott beszámolta-
táson túl vezetői ellenőrzés keretében – többek között – vizsgálták 
 
� azon ügyeket tételesen, amelyekben az ügyintézési határidő meghosszabbítása vált szüksé-

gessé, illetve amelyekben a döntés meghozatalára az ügyintézési határidőn túl került sor 

 
2013 
(Ft) 

Bevétel 78 526 909 

   Önként visszalépő 187 425 

   Reálhozam MANYU 811 413 

   Megállapodás 35 727 315 

   Egyéb bevétel 3 549 

   Megtérített ellátás 38 704 174 

   Jogalap nélküli ellátás 2 206 321 

   Késedelmi kamat 80 277 

   Mulasztási bírság  806 435 

   Egyéb bevétel (posta- 
   visszatérítés) 

0 

Kiadás 16 302 510 

   ebből postaköltség (telefon, 
   telefax, levél) 

10 889 904 
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� a tagi mögöttes felelősség érvényesítését, 
� a Tny 96. § (3)-(4) bekezdései alapján arra feljogosítottak által kért belföldi jogsegélyek teljesí-

tését, 
� szúrópróbaszerűen, valamennyi ellenőr helyszíni munkavégzését, valamint 
� az ellátási terület adósai tartozásának beszedésére irányuló gyakorlatot.  
 
A vezetői ellenőrzések megállapításai a szakmai értekezletek keretében is ismertetésre kerültek, 
nyomatékosítva a szakmai követelményeket, az egyéni elvárásokat és az esetleges sorozatos, súlyos 
hibák, mulasztások jogkövetkezményeit.  
 
5. Szakmai tájékoztatás/kommunikáció 
 
A nyugdíjbiztosítást érintő gyakori jogszabályváltozások miatt, az ügyfélkapcsolati tapasztalatokra 
is figyelemmel kiemelt feladatként kezeltük a megye lakosságának, de különösen az érintettek 
célirányos tájékoztatását. A civil szervezetek, nyugdíjas érdekképviseleti szervek felkérésére 
számos alkalommal tájékoztatást adtunk az aktuális kérdésekről és változásokról.  
 
A Kormányhivatal együttműködésével a Kormányhivatal honlapja mellett a megyei – írott és 
elektronikus - médiában is tájékoztatást adtunk aktuális nyugdíjbiztosítási tárgyú kérdésekre vo-
natkozóan. [Az ügyfélkapcsolatok terén komoly problémát jelentett, – amit többször is felvetettünk 
- hogy a központi www.kormanyhivatal.hu honlapon a nyugdíjbiztosítási tárgyú információk, tájé-
koztatások túlnyomó többsége már nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, a szükséges változta-
tások megtétele csak 2014. évben kezdődött el!] 
 

IV.  
Vezetői összefoglaló 

 
A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó ellátások szabályrendszerében – a 
2010-2012. évek során történt változások eredményeképpen 2012 végére kialakultakhoz képest – 
lényegi változás nem történt. 2013.évben az igénybejelentések számának csökkenése mellett az 
ügyek bonyolultsági faktora nőtt. Az Igazgatóság feladatellátását tovább bonyolította, a szolgálati 
idő elismerés helyébe lépett, 2013. évben új feladatként jelentkező nyugdíjbiztosítási adategyez-
tetési eljárás jogintézménye. Az Igazgatóság feladatellátásának hatékonyságát - a hatáskörébe 
utalt feladatok nagyságrendje mellett – meghatározza a létszám-, de különösen munkaerő-
helyzet alakulása, illetve ezen a területen mutatkozó negatív tendenciák és ezek következmé-
nyei. 
Ezen utóbbiak közé tartozik, hogy az illetményrendszer 2008 óta nem változott, amely különösen a 
szakképzett és színvonalas munkát végző, de felsőfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező – lét-
számunk mintegy 50 %-át jelentő – kormánytisztviselőknek okoz megélhetési gondokat, a kerese-
tük reálértékének folyamatos csökkenése miatt. 
 
A 2013. évi feladatellátás összevont főbb munkaforgalmi adatai egyértelműen mutatják a feladatel-
látás nagyságrendjét és a követelményeket. [Elsőfokú hatósági határozat és végzések száma:      
19 474; az elintézett nyugdíjügyek száma: 12 753; ellenőrzési ügyek: 3291; adatszolgáltatás 
nyugdíjügyben: 3689; peres ügy: 295; a személyes ügyfélforgalom: 331 fő/hét; panasz ügyek: 
8, ebből jogos panasz: 2] 
Ezeknek a követelményeknek csak a szakmai prioritások következetes meghatározásával, a 
szükségszerű munkaszervezési változtatásokkal és munkaerő átcsoportosításokkal tudtunk 
megfelelni annak érdekében, hogy az egyes szakterületek feladatellátásának szükséges össze-
hangolásával a működés szakszerűségét és folyamatosságát biztosítani tudjuk.  
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A megtett intézkedések és a kormánytisztviselők/kormányzati ügykezelők/munkavállalók 
szorgalma, áldozatos és szakszerű munkája eredményeként feladataink túlnyomó részét meg 
tudtuk oldani, ám vannak még rendezendő ügyeink is.  
 
A követelmények az Igazgatóság minden dolgozója számára egyértelműek, de legalább ilyen fon-
tos a zavartalan működéshez szükséges személyi/dologi/informatikai/szakmai feltételek bizto-
sítása is, amelyek terén további intézkedések szükségesek, különösen a 2014. évi ismert és várható 
feladatok tükrében. 
E téren ki kell emelni, hogy mielőbb szükséges lenne az elavult informatikai eszközök fokozatos 
cseréje. 
A feladatellátást segítő/biztosító informatikai rendszerek folyamatos működtetése és alkalmazható-
sága terén - egy-két rendszer pl. EETÜR kivételével – különösebb problémák ugyan nem voltak, de 
az esetenként előfordult leállások és működési zavarok hátráltatták a folyamatos feladatellátást. 
 
Az Igazgatóság belső működése szabályozott, vezetési rendszere és külső munkakapcsolatai 
rendezettek. 
 
A működéshez szükséges feladatarányos létszám- és munkaerő kapacitás, a feladatellátást se-
gítő informatikai rendszerek és eszközök, a célirányos szervezeti rendszer, a szakképzett sze-
mélyi állomány megléte, illetőleg megtartása esetén a nyugdíjügyintézés szakszerűsége és sta-
bilitása, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó szakterületek folyamatos feladatellátása egy-
aránt biztosított. 
 
 
 
Székesfehérvár, 2014. február 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                              Dr. Bartucz Sándor s.k. 
 igazgató 


