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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013.(I.18.) számú, a Fővárosi és Megyei 
Kormányhivatalok Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló KIM utasításának 30.§ (1) 
bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának Ügyrendjét az alábbiak szerint szabályozom: 
 
1. AZ IGAZGATÓSÁG JOGÁLLÁSA 
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) a 
fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) 
bekezdésének 10. pontja alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: 
Kormányhivatal) szervezeti egységeként működő ágazati szakigazgatási szerv, amely a 
jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja. Az Igazgatóság tekintetében az 
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2/A. § (2) 
bekezdése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 
2010. évi CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7.§-ban meghatározott hatáskörök – a 
központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. Törvény 2.§(1) bekezdés h)-i) pontja szerinti hatáskört is beleértve - 
gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetője az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
(a továbbiakban: ONYF) főigazgatója. 
 
2. AZ IGAZGATÓSÁG AZONOSÍTÓ ADATAI, M ŰKÖDÉSI HELYEK 
 
2.1. Azonosító adatok 

a) megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 
b) megnevezésének hivatalos rövidítése: NMKHNYI 
c) angol megnevezése: Pension Insurance Directorate of the Government Office of Nógrád 
County 
d) német megnevezése: Rentenversicherungsdirektion des Regierungsamtes im Komitat 
Nógrád 
e) francia megnevezése: Direction de l'assurance retraite du Office Gouvernemental du 
Département Nógrád 
f) székhelye: 3100 Salgótarján, Mérleg út 2. 
g) postafiók címe: 3101 Salgótarján, Pf. 152 
h) központi telefonszám: 06-32-523-200 
i) központi telefaxszám: 06-32-523-201 
j) web:www.nmkh.hu; www.onyf.hu 
k) e-mail: onyf_salgotarjan@onyf.hu 
l) Nyugdíjbiztosítási Alap Nógrád megyei területi ellátási számla: 10037005-00281375 

 
2.2. Szervezeti egység által használt bélyegzőjének leírása, használatuk rendje 
 
Az Igazgatóság bélyegzőjének leírása: 
Köralakú, sorszámmal ellátott, középen Magyarország címere, kerületén a felső részen „Nógrád 
Megyei Kormányhivatal”, ezen belül „Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága” alul „Salgótarján” felirattal. 
A bélyegzők használatára a kiadmányozásra jogosult, valamint a hivatalos iratok készítését végző 
kormánytisztviselő jogosult, vagy akit az Igazgatóság vezetője esetileg erre írásban felhatalmaz. A 
bélyegzők használatára jogosultakat a bélyegző nyilvántartás tartalmazza. A Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatóságnál használt bélyegzők lenyomatát, azok sorszámát, valamint a bélyegzőt használó 
személy nevét, az Igazgatóság bélyegző nyilvántartása tartalmazza. 
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2.3. Működési hely 
 
Működési hely: Balassagyarmat  
 
A működési helyen a szakigazgatási szerv főosztályi szervezeti struktúrájába tagozódó osztály 
működik a nyugellátási területen, a nyilvántartási és ellenőrzési területen dolgozó munkatársak a 
salgótarjáni ellenőrzési és nyilvántartási szakterületbe tagozódnak.  
 

a) címe: 2660 Balassagyarmat, 16-os Honvéd u. 2. 
b) postafiók címe: 2661 Balassagyarmat, Pf. 28 
c) központi telefonszám: 06-35-501-320 
d) központi telefaxszám: 06-35-501-339 
e) web: www.nmkh.hu; www.onyf.hu 
f) e-mail: onyf_balassagyarmat@onyf.hu 

 
3. AZ IGAZGATÓSÁG FELADATAI 
 
Az Igazgatóság állami alapfeladatként ellátott alaptevékenységeinek körét az alapító okirat, a 
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, és a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. tv., 
(továbbiakban: Khtv.) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. 
rendelete és az 1. számú mellékletben felsorolt jogszabályok határozzák meg. 
 
Nyugdíjbiztosítási Alapkezelés meghatározása: 
Az Ny. Alap előirányzatai meghatározott része felett az Igazgatóság rendelkezési joggal bír, a 
jogszabályban meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos feladatait - az Igazgatóság szervezeti 
keretein belül létrehozott – a Nyugdíjbiztosítás Alap Területi Elszámolási Osztálya látja el. 
 

II. AZ IGAZGATÓSÁG SZERVEZETE 
 

4.  AZ IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

Az Igazgatóság szervezeti egységei a főosztályok, amelyek osztályokra tagozódnak. A szervezeti 
felépítést, a szervezeti egységek megnevezését a 2. számú melléklet, létszámát a 3. számú 
melléklete tartalmazza. 
 
5.  AZ IGAZGATÓSÁG KÉPVISELETE 
 
Az Igazgatóságot az igazgató képviseli. Az igazgató akadályoztatása esetén a képviselet rendjére 
jelen Ügyrend 4. számú mellékletének helyettesítési rendre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
Minisztériumokkal, központi hivatalokkal, önkormányzatokkal és társadalmi szervezetekkel való 
kapcsolatokban az Igazgatóságot az igazgató, valamint – a szakterületüket érintő kérdésekben az 
igazgató megbízása alapján – az erre felhatalmazott vezető, illetve kormánytisztviselő képviseli. 
 
6. AZ IGAZGATÓSÁG BELSŐ MUNKAMEGOSZTÁSA 
 
6.1 Az igazgató 
 
Az Igazgatóságot „igazgató” címet viselő, minisztériumi főosztályvezetői munkakörrel rendelkező 
hivatalvezető (a továbbiakban: igazgató) vezeti. 
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Az igazgató feletti munkáltatói jogokat a Kormánymegbízott gyakorolja. Az igazgató 
kinevezéséhez és felmentéséhez, az ONYF főigazgatójának az egyetértése szükséges. A 
Kormánymegbízott az igazgató kinevezésére és felmentésére az ONYF főigazgatójával előzetes 
egyeztetést tart, az egyeztetést követően a Khtv. 14. § (1) bekezdése szerinti egyetértés érdekében 
javaslatot tesz az ONYF főigazgatójának. Az ONYF központi alkalmazói rendszereihez való 
hozzáféréseket az igazgató számára az ONYF főigazgatója engedélyezheti. 
 
Feladata: 
a) Irányítja, szervezi és felügyeli az Igazgatóság munkáját, képviseli az Igazgatóságot. 
b) Ha jogszabály, vagy az SZMSZ másként nem rendelkezik, gyakorolja a szakigazgatási szerv 

kormánytisztviselői és kormányzati ügykezelői, munkavállalói felett a munkáltatói, utasítási 
és ellenőrzési jogokat. 

c) Szervezi, ellenőrzi a nyugdíjbiztosítást érintő jogszabályok végrehajtását, gyakorolja az 
ebből eredően hatáskörébe (felelősségi körébe) utalt döntési jogosítványokat, gondoskodik a 
törvényesség betartásáról. 

d) Gondoskodik az ONYF által meghatározott belső eljárás rendjének megfelelő 
feladatellátásról. 

e) Gyakorolja a jogszabályban meghatározott méltányossági jogkört a jogalap nélkül 
megállapított, illetve a megtérítendő ellátás, a késedelmi pótlék, a kamat és a mulasztási 
bírság mérséklése, elengedése, továbbá fizetési könnyítése tekintetében. 

f) A szervezeti egységek működésével, ügyintézésével, a szakmai feladatok ellátásával 
kapcsolatban követendő belső eljárásokat utasításokkal szabályozza. Szabályozza az 
Igazgatóság adatvédelmi-, adatbiztonsági és információszabadsággal kapcsolatos 
tevékenységeit. Kijelöli az adatvédelmi előadót. 

g) Felelős az igazgatóságon folyó adatkezelési tevékenységért. 
h) Megszervezi az adatvédelmi és adatbiztonsági oktatást. 
i) Felelősséget visel a központi rendszerek felhasználóinak azonosíthatóságáért a teljes 

felhasználói életciklusban, ennek ellenőrizhetőségét a központi rendszerek menedzsmentjei 
számára lehetővé teszi. 

j) Felelősséget visel munkaviszony megszűnésekor a jogosultságok azonnali visszavonásáért. 
k) Az igazgató kiadmányozza az ONYF központi alkalmazói rendszereihez való hozzáférések 

iránti kérelmeket. Átruházott jogkörben ezt a jogot főosztályvezető is gyakorolhatja 
beosztott munkatársaival kapcsolatosan. 

l) Megszervezi, működteti a munkafolyamatba épített ellenőrzést, a vezetői ellenőrzést és a 
szakmai ellenőrzést. 

m) Jóváhagyja az Igazgatóság munka- és ellenőrzési tervét. 
n) Közvetlenül irányítja a szakmai ellenőrzési feladatok ellátását. 
o) Gondoskodik a minőségbiztosítás feltételrendszerének fokozatos kialakításáról, 

működtetéséről. 
p) Az Igazgatóság dolgozói részére évente egyszer, illetve szükség szerint munkaértekezletet 

tart, gondoskodik a vezetők folyamatos tájékoztatásáról. 
q) Kapcsolatot tart a szakigazgatási szervek vezetőivel, a nyugdíjasok érdekvédelmi és 

érdekképviseleti szerveivel, továbbá a megyei és a települési önkormányzat vezetőivel. 
r) Figyelemmel kíséri és értékeli az ügyfélkapcsolatok alakulását, felelős az annak fejlesztését 

szolgáló program végrehajtásáért. 
s) Elkészíti, és jóváhagyásra megküldi a Kormánymegbízottnak az Igazgatóság Ügyrendjét, az 

eljárási rend betartásával. 
t) Az Igazgatóság bármely kormánytisztviselőjének közvetlenül utasítást adhat, aki erről 

haladéktalanul értesíti a közvetlen vezetőjét. 
u) Irányítja a Nyugdíjbiztosítás Alap kezelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott 

feladatokat. 
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v) Képviseli az Igazgatóságot a közigazgatási szervek és más szervek, szervezetek előtt, 
képviseleti jogát esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve átruházhatja. 

w) Kiadja az igazgatói utasításokat, továbbá a jogszabályok keretein belül elősegíti az 
igazgatóság egységes jogalkalmazási tevékenységét. 

x) Együttműködik a kormányhivatal törzshivatalának szervezeti egységeinek vezetőivel és a 
szakigazgatási szervek vezetőivel. 

y) Tagja a Megyei Államigazgatási Kollégiumnak. 
 
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésének engedélyezésére – a vonatkozó 
jogszabályok keretein belül – az igazgató jogosult. Döntésének meghozatalánál a hatályos 
jogszabályok keretei között az igazgató a főosztályvezető, osztályvezető javaslatát is figyelembe 
veszi. Az egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak adatvédelmi és adatbiztonságra vonatkozó 
személyes nyilatkozatot kötelesek tenni. 
 
Az igazgató közvetlenül irányítja: 
a) A főosztályvezetők tevékenységét. 
b) A szakmai ellenőrt, adatvédelmi előadót, a munka- és tűzvédelmi felelőst az e 
feladatkörükbe tartozó ügyekben. 
 
Az igazgatót távolléte vagy akadályoztatása esetén az Ügyrend 4. számú mellékletében 
meghatározott főosztályvezető helyettesíti. 
 
6.2. A főosztályvezető 
 
A főosztályvezető a főosztály szakmai vezetési feladatait látja el. Az Ügyrendben meghatározott 
munkamegosztás szerinti irányítási és felügyeleti rendnek és utasításoknak megfelelően végzi az 
adott szakmai terület (feladatkör) irányítását, koordinálását, felelős a főosztály tevékenységéért. 
Főosztályvezetői kinevezést a Kormánymegbízott jóváhagyásával az igazgató ad. 
 
Feladata: 
a) A főosztály munkatervének elkészítése a főosztály feladatellátásának megszervezése, 

folyamatos biztosítása, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése. 
b) A szakmai ügykörébe tartozó jogszabályok, utasítások, szabályzatok, előírások végrehajtása, 

a felettes vezetők utasításainak betartása, betartatása. 
c) A munkafolyamatba épített ellenőrzés, vezetői ellenőrzés megszervezése, működtetése. 
d) Az igazgató megbízása alapján kapcsolattartás szakmai kérdésekben az ONYF illetékes 

főosztályaival.  
e) A főosztály feladatköréhez kapcsolódó hatáskörök gyakorlása. Az adott hatáskör gyakorlását 

– indokolt esetben az igazgató engedélyével – a beosztott osztályvezetőre átruházhatja, ez 
azonban nem érinti a főosztály munkájáért való felelősségét. 

f) A főosztály tevékenysége szakszerűségének és az előírt határidők betartásának biztosítása. 
g) A főosztály szakmai képzésének, oktatásának koordinálása. 
h) Mindazoknak az ügyeknek az ellátása, amelyeket a felettes vezető állandó vagy eseti 

jelleggel feladat-, illetve hatáskörébe utal. 
i) A főosztály teljesítményének folyamatos és éves értékelése, az értékeléshez szükséges 

adatok folyamatos gyűjtésének koordinálása. 
j) Az igazgatót minden lényeges kérdésről folyamatosan tájékoztatja, a véleménye közlése 

mellett indokolt esetben előzetes állásfoglalást kér, fontosabb intézkedésekről utólag is 
beszámol, ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a felettes vezető állandó vagy eseti 
jelleggel feladat-, illetve hatáskörébe utal. 

k) Rendszeresen beszámoltatja az osztályvezetőket. Ennek keretében megtárgyalják különösen 
a folyamatban lévő ügyek mellett az adott munkaterület átfogó, aktuális kérdéseit, 
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munkatervi feladatokat. Gondoskodik a főosztály munkájának ellenőrzéséről, értékeléséről, 
a munka- és ellenőrzési tervben (jogszabályban és vezetői intézkedésben) meghatározott 
feladatok végrehajtásáról. 

l) A főosztályán bármilyen jogviszonyban munkát végző munkatársak adatvédelmi- és 
titoktartási nyilatkozatait bekéri és őrzi. 

m) Kezdeményezi az alkalmazói rendszerekhez történő hozzáférésekkel kapcsolatos 
jogosultságkezelést (igénylés, módosítás, törlés, visszavonás, megszüntetés.) 

 
6.3. Az osztályvezető 
 
Az osztályvezető feladatait főosztály keretén belül látja el. Osztályvezetői kinevezést 
Kormánymegbízott jóváhagyásával az igazgató ad. 
 
Feladata: 
a) A munkaköri leírásnak és a munkatervnek megfelelően az adott osztály szakmai vezetése, 

irányítása és felügyelete, a beosztott munkatársak feladatainak részletes meghatározása, 
valamint a feladatellátás folyamatos segítése és ellenőrzése. 

b) A szakszerű feladatellátás biztosítása érdekében az osztályszervezet és munkamegosztás 
belső kialakítása. 

c) A felettes vezetőtől kapott írásbeli felhatalmazás alapján érdemi intézkedés, illetve az 
Igazgatóság szakmai képviselete a feladatkörébe tartozó ügyekben. 

d) Szakmai kapcsolattartás a társosztályokkal, a társszervek vezető munkatársaival, a szolgálati 
út betartásával. 

e) Mindazon ügyek ellátása, amelyeket felettes vezető állandó, vagy eseti jelleggel feladat-, 
illetve hatáskörébe utal. 

f) Az osztály teljesítményének folyamatos figyelemmel kísérése, értékelése, az értékeléshez 
szükséges adatok folyamatos gyűjtése. 

g) Az osztály vezetése során, a végzett feladatok folyamatos ellenőrzéséről és értékeléséről a 
felettes vezető részére történő beszámolás. 

h) A főosztályvezetőt folyamatosan minden lényeges kérdésről tájékoztatja, a vélemény 
közlése mellett indokolt esetben előzetes állásfoglalást kér, fontosabb intézkedésről utólag is 
beszámol. 

 
Speciális osztályvezetői feladat ellátás: 
Az igazgató osztályvezető munkaköri leírásában, illetve írásbeli utasításban az Igazgatóság 
képviseletével, a működtetés biztosításával kapcsolatos feladatokat is meghatározhat. 
 
6.4. Az ügyintéző feladatai: 
 
Az ügyintéző munkáját főosztály-, illetve osztályszervezetben, a kormánytisztviselőtől elvárható 
felelősséggel és önállósággal végzi, a jogszabályban, munkaköri leírásában meghatározott 
ügyekben önálló döntéstervezetet készít, vagy döntést hoz.  
 
Feladata: 
a) A munkaköri leírásban részére meghatározott, illetve a közvetlen vezető által kiadott 

feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével a jogszabályok, továbbá 
ügyviteli és egyéb utasítások, szabályzatok betartásával történő elvégzése. 

b) Az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó, részére meghatározott ügyek intézése, 
érdemi döntésre való előkészítése, illetve az érdemi döntés meghozatala. 

c) A szakterületével összefüggő feladatokat szakszerűen és az előírt határidőben ellátni. 
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d) Köteles az adatvédelemmel és adatbiztonsággal összefüggő feladatokat munkája során 
figyelemmel kísérni, és az ezzel kapcsolatos szabályzatot, előírásokat betartani. 
 

6.5. Az ügykezelő feladatai 
 
A kormányzati ügykezelő munkáját főosztály-, illetve osztályszervezetben végzi. 
 
Feladata: 
a) A munkaköri leírásban részére meghatározott, illetve a vezető által kiadott utasításoknak 

megfelelően ügyelőkészítő, ügyirat-kezelési és ehhez kapcsolódó feladatok ellátása. 
b) Köteles az adatvédelemmel és adatbiztonsággal összefüggő feladatokat munkája során 

figyelemmel kísérni, és az ezzel kapcsolatos szabályzatot, előírásokat betartani.  
 

6.6. Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló: 
 
Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló feladata munkaköri leírásban előírtak, valamint az illetékes 
vezető által kiadott feladatok ellátása.  
 
6.7. Az ügyintézés rendje 
 
Az Igazgatóság, illetve szervezeti egységeinek folyamatos működését, az ügyintézés rendjét a 
vonatkozó jogszabályok, a Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és egyéb belső 
szabályzatai, az ONYF által - szakmai irányítói jogkörében eljárva - az egységes eljárás biztosítása 
érdekében kiadott normatív utasítások, szabályzatok, szakmai iránymutatások, leiratok, körlevelek, 
az Igazgatóság Ügyrendje, az ügyviteli és egyéb igazgatói utasítások, valamint az illetékes vezetői 
utasítások határozzák meg. 
 
Az igazgató az Igazgatóság ügyvitelét, illetve ügyintézése során követendő eljárási rendet 
utasítással szabályozza. A vezetők az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek hatáskörébe utalt 
szakkérdésekben született döntésekről, jogi-szakmai véleményről a témában érintett munkatársukat 
közvetlenül is tájékoztatják. Az utasításokat a Jogi és Igazgatási Osztály (papír alapon és 
elektronikus formában is) tartja nyilván. 
 
A igazgató munkaköri feladatait a hatályos jogszabályok és az Igazgatóság Ügyrendje tartalmazza. 
Az igazgató ellátja a Kormánymegbízott által esetenként, illetve külön meghatározott, ügykörébe 
tartozó feladatokat is. 
 
A főosztályvezetők, osztályvezetők, a nem vezető beosztású kormánytisztviselők, és a kormányzati 
ügykezelők részletes feladatait, hatáskörét, felelősségét, valamint a munkafolyamatok részletes 
leírását a hatályos jogszabályok, az Igazgatóság ügyrendje, az ONYF normatív utasítások és 
szabályzatok, igazgatói-vezetői utasítások, valamint a munkaköri leírás határozza meg. A 
munkaköri leírás – a feladat elvégzésének ellenőrzésére, illetve a felelősség megállapítására 
alkalmas módon – tartalmazza az ellátandó feladatokat, az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, a 
munkakörre vonatkozó elvárásokat (szakmai, minőségi teljesítménykövetelményt), a munkakört 
ellátó dolgozó felelősségét és ehhez igazodó hatáskörét. 
 
Az Igazgatóság fő feladatait főosztályokra és feladatkörökre lebontva az éves munka- és ellenőrzési 
terv tartalmazza. 
 
Az éves munka- és ellenőrzési terv tervezetét - a jogi és igazgatási osztályvezető bevonásával -, a 
Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály vezetője készíti elő, a javaslatok alapján. 
A munkaterv tartalmazza a jogszabályokban, az utasításokban, a szabályzatokban, egyéb 
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dokumentumokban, az ONYF/Kormányhivatal által meghatározott feladatokat, valamint az 
igazgatóság belső kezdeményezésű feladatait. A munka- és ellenőrzési tervet az igazgató hagyja 
jóvá. 
 
Ha az évközi változások indokolják, félévkor, a javaslatok alapján a Hatósági, Nyugdíj-
nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály vezetője előkészíti az Igazgatóság munkatervének 
pontosítását, kiegészítését. 
 
7. AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖ REI 
 
A salgótarjáni székhelyen, és a balassagyarmati működési helyen működő osztályok működési 
területét jelen Ügyrend 5. számú melléklete határozza meg. 
 
A szervezeti egységek vezetőinek feladatait, felelősségét, a részükre átruházott hatásköröket, 
kiadmányozási, kötelezettségvállalási jogosítványokat jelen Ügyrend, az annak 4. sz. mellékletét 
képező kiadmányozási és helyettesítési szabályok, igazgatói utasítások, valamint a vezető 
munkaköri leírása határozza meg. 
 
7.1. Nyugellátási Főosztály 

Vezeti: főosztályvezető 
 
Tagozódása: 
Igényelbírálási Osztály (Salgótarján)  
Vezeti:a főosztály vezetője 
A feladatokat nyugdíj-ügyintézők, és nyugdíj-revizorok látják el. 
 
Igényelbírálási Osztály (Balassagyarmat) 
Vezeti:osztályvezető 
A feladatokat nyugdíj-ügyintézők, és nyugdíj-revizorok látják el. 
 
Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály 
Vezeti:osztályvezető 
A feladatokat nyugdij ügyintézők, és nyugdíj revizorok látják el. 
 
7.1.1. Igényelbírálási Osztály (Salgótarján) 
 
Az Igényelbírálási Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
 
a) A Tny-ben meghatározott nyugellátások (saját jogú, hozzátartozói nyugellátások) és a Tny. 

22/A §-a szerinti nyugdíjnövelés iránti igények elbírálása, döntéshozatal; 
b)  A Khe tv-ben meghatározott ellátások, valamint a rokkantsági járadék iránti igények 

elbírálása, döntéshozatal. 
c)  Az Ebtv. szerinti baleseti járadék iránti igények elbírálása, döntéshozatal; 
d) A Tny. 96/B-96/E.§. szerinti adategyeztetés hatósági eljárás keretében történő végrehajtása, 

döntéshozatal; 
e) Az ágazati ügyviteli és iktatási rendszerben történő iktatás és kezelés, a NYUGDMEG, 

EETÜR, KELEN és az ágazati ügyviteli és iktatási (NYOMTATVÁNY adatbázis) 
rendszerek kezelése, illetve a nyugdíj-ágazati központi ügyviteli rendszerben történő iktatás, 
kezelés; 
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f) Tanúmeghallgatási eljárás, valamint a kereseti adatok, a szolgálati idő, a korkedvezményes 
szolgálati idő és az ellátásra való jogosultság stb. helyszíni vizsgálatának kezdeményezése, a 
vizsgálat eredménye alapján döntéshozatal; 

g) Korkedvezményes szolgálati idő vonatkozásában az azonosítási eljárás lefolytatása, döntés a 
beszámíthatóság tekintetében, szükség esetén az ONYF-től állásfoglalás kérésének 
kezdeményezése; 

h) Az igények elbírálását követően a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően (különös 
tekintettel a Ket. előírásaira) szükség esetén – hivatalból vagy kérelemre – a határozatok 
felülvizsgálata (módosítás, visszavonás); 

i) Nyugdíj ügyekben keletkezett bírói ítéletek foganatosításához a döntések elkészítése; 
j) A fellebbezés értékelése, teljesíthetőségének vizsgálata, ennek alapján a döntés módosítása, 

visszavonása, ha pedig a fellebbezés saját hatáskörben nem teljesíthető – a szakmai álláspont 
közlésével – a fellebbezések továbbítása; 

k) hatósági bizonyítvány kiállítása 
 
Az Igényelbírálási Osztály egyéb feladatai tekintetében: 
 
a) Statisztikai adatszolgáltatás nyújtása az osztály feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében; 
b) Az osztály feladatát érintő közérdekű bejelentések kezelése, panaszok kivizsgálása, 

minősítése; 
c) Egyes adategyeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
7.1.2. Igényelbírálási Osztály (Balassagyarmat) 
 
Az Igényelbírálási Osztály (Balassagyarmat) egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai 
tekintetében: 
 
a) A Tny-ben meghatározott nyugellátások (saját jogú, hozzátartozói nyugellátások) és a Tny. 

22/A §-a szerinti nyugdíjnövelés iránti igények elbírálása, döntéshozatal; 
b)  A Khe tv-ben meghatározott ellátások, valamint a rokkantsági járadék iránti igények 

elbírálása, döntéshozatal; 
c)  Az Ebtv. szerinti baleseti járadék iránti igények elbírálása, döntéshozatal; 
d) A Tny. 96/B-96/E.§. szerinti adategyeztetés hatósági eljárás keretében történő végrehajtása, 

döntéshozatal; 
e) Az ágazati ügyviteli és iktatási rendszerben történő iktatás és kezelés, a NYUGDMEG, 

EETÜR, KELEN és az ágazati ügyviteli és iktatási (NYOMTATVÁNY adatbázis) 
rendszerek kezelése, illetve a nyugdíj-ágazati központi ügyviteli rendszerben történő iktatás, 
kezelés; 

f) Tanúmeghallgatási eljárás, valamint a kereseti adatok, a szolgálati idő, a korkedvezményes 
szolgálati idő és az ellátásra való jogosultság stb. helyszíni vizsgálatának kezdeményezése, a 
vizsgálat eredménye alapján döntéshozatal; 

g) Korkedvezményes szolgálati idő vonatkozásában az azonosítási eljárás lefolytatása, döntés a 
beszámíthatóság tekintetében, szükség esetén az ONYF-től állásfoglalás kérésének 
kezdeményezése; 

h) Az igények elbírálását követően a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően (különös 
tekintettel a Ket. előírásaira) szükség esetén – hivatalból vagy kérelemre – a határozatok 
felülvizsgálata (módosítás, visszavonás); 

i) Nyugdíj ügyekben keletkezett bírói ítéletek foganatosításához a döntések elkészítése; 
j) A fellebbezés értékelése, teljesíthetőségének vizsgálata, ennek alapján a döntés módosítása, 

visszavonása, ha pedig a fellebbezés saját hatáskörben nem teljesíthető – a szakmai álláspont 
közlésével – a fellebbezések továbbítása. 

k) hatósági bizonyítvány kiállítása 
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Az Igényelbírálási Osztály (Balassagyarmat) funkcionális feladatai tekintetében: 
 
a) A megjelenő ügyfelek fogadása, részükre általános és konkrét ügyekben felvilágosítás adása, 

igénybejelentések felvétele; 
b) Nyugellátási- és adategyeztetési ügyekhez szükséges nyilatkozatok, jegyzőkönyvek 

felvétele, írásba foglalása; 
c) Kapcsolattartás és együttműködés az ONYF szervezeti egységeivel, Rehabilitációs 

Szakigazgatási Szervvel, a NAV-val, egyéb szerekkel, szervezetekkel; 
d) Írásos és telefonos megkeresések esetén nyugdíjszakmai tájékoztatás nyújtása; 
e) Az igényelbírálás előkészítése (KELEN elektronikus dosszié nyitása, fénymásolási feladatok 

ellátása); 
f) Ügykezelési feladatok ellátása: beérkező igénybejelentések, megkeresések NYUGDMEG, 

LOTUS rendszerben iktatása, nyugdíj- és adategyeztetési ügyekben érkező levelek, 
adatközlések kiosztása, postázási feladatok, nyugdíjügyiratok irattárazása, a visszaérkező 
tértivevények kezelése és kiosztása, nyugdíjirattár kezelése, nyugdíjiratok selejtezése; 

g) Kísérőjegyzékek elkészítése, döntések továbbítása a NYUFIG-hoz; 
h) A lezárt nyugdíjügyekben érkező beadványok megválaszolása; 
 
Az Igényelbírálási Osztály (Balassagyarmat) egyéb feladatai tekintetében: 
 
a) Statisztikai adatszolgáltatás nyújtása az osztály feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében; 
b) Az osztály feladatát érintő közérdekű bejelentések kezelése, panaszok kivizsgálása, 

minősítése; 
c) Egyes adategyeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 

7.1.3. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály 

Az Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály funkcionális feladatai tekintetében: 
 
a) A megjelenő ügyfelek fogadása, részükre általános és konkrét ügyekben felvilágosítás adása, 

igénybejelentések felvétele; 
b) Nyugellátási- és adategyeztetési ügyekhez szükséges nyilatkozatok, jegyzőkönyvek 

felvétele, írásba foglalása; 
c) Kapcsolattartás és együttműködés az ONYF szervezeti egységeivel, Rehabilitációs 

Szakigazgatási Szervvel, a NAV-val; 
d) Írásos és telefonos megkeresések esetén nyugdíjszakmai tájékoztatás nyújtása; 
e) Az igényelbírálás előkészítése (KELEN elektronikus dosszié nyitása, fénymásolási feladatok 

ellátása); 
f) Ügykezelési feladatok ellátása: beérkező igénybejelentések, megkeresések NYUGDMEG, 

LOTUS rendszerben iktatása, nyugdíj- és adategyeztetési ügyekben érkező levelek, 
adatközlések kiosztása, postázási feladatok, nyugdíjügyiratok irattárazása, a visszaérkező 
tértivevények kezelése és kiosztása, nyugdíjirattár kezelése, nyugdíjiratok selejtezése; 

g) Kísérőjegyzékek elkészítése, döntések továbbítása a NYUFIG-hoz; 
h) A lezárt nyugdíjügyekben érkező beadványok megválaszolása; 
i) Az osztály feladatát érintő közérdekű bejelentések kezelése, panaszok kivizsgálása, 

minősítése; 
j) A Tny. 96/B-96/E.§. szerinti adategyeztetés hatósági eljárás keretében történő végrehajtása, 

döntéshozatal; 
k) hatósági bizonyítvány kiállítása. 
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7.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály 
 
Vezeti:főosztályvezető 
 
Tagozódása: 
 
Jogi és Igazgatási Osztály 
Vezeti:osztályvezető 
A feladatokat jogi előadó, jogi és igazgatási ügyintéző, nyugdíjbiztosítási rendszergazda és 
ügykezelő látja el. 
 
Ellenőrzési Osztály 
Vezeti:osztályvezető 
A feladatokat nyugdíjbiztosítási ellenőrök, nyugdíjbiztosítási ellenőr-revizor látják el. 
 
Nyilvántartási Osztály 
Vezeti:osztályvezető 
A feladatokat nyilvántartási és adatszolgáltatási ügyintézők, és revizorok látják el. 
 
Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya 
Vezeti:osztályvezető 
A feladatokat a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésében területi szinten közreműködő pénzügyi és 
számviteli ügyintézők látják el. 
 
7.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály 
 
A Jogi és Igazgatatási Osztály koordinációs feladatai tekintetében: 
 
a) Az Igazgatóság munkaterveinek, beszámolóinak összeállítása, illetőleg elkészítése; 
b) Az Igazgatóság feladatterveinek előkészítése (elkészíttetése), a határidők és teljesítések 

figyelemmel kísérése, az előkészítő munkák irányítása, megbeszélések, értekezletek 
szervezése, a döntések nyilvántartása, a végrehajtás megszervezése, ellenőrzése; 

c) A megküldött jogszabály-, utasítástervezetek stb. véleményezése, és a szakterületi 
vélemények összefoglalása; 

d) Az ONYF-hez címzett felterjesztések, jelentések összefoglalása, tájékoztatók összeállítása; 
e) Az adatvédelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatok koordinálása, ellenőrzése. 
 
A Jogi és Igazgatási Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
 
a) A nyugellátási szakigazgatással kapcsolatos megtérítési (kártérítési) ügyek intézése, 

határozatok, végzések kibocsátása; 
b) A baleseti megtérítési feladatok ellátása, a baleseti ellátások megállapítását követően a 

megtérítési eljárás lefolytatása, határozatok, végzések kibocsátása, méltányossági törlés, 
fizetési határidő módosítása – döntésre előkészítése és a NYUFIG felé történő továbbítása; 

c) A jogalap nélkül felvett ellátások körében megtérítésre, visszafizetésre kötelező határozatok 
kibocsátása, továbbá fellebbezések másodfokú döntésre történő felterjesztése az ONYF-hez; 

d) Az igazgató hatáskörébe tartozó egyes méltányossági ügyek döntésre történő előkészítése és 
a döntésnek megfelelő határozathozatal; 
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e) A kivételes nyugellátás-emelés, megállapítás és az egyszeri segélyekkel kapcsolatos, 
kormánymegbízotti és az ONYF Főigazgatója által gyakorolt méltányossági jogkörrel 
összefüggő ügyviteli és előkészítő feladatok ellátása a vonatkozó szabályzatokban 
meghatározottak szerint; 

f) A Tbj. 34. §-a szerinti megállapodások megkötése, jegyzőkönyvek felvétele, bejelentések 
intézése a megye illetékességi területére vonatkozóan; 

g) Törvényességi felügyeleti eljárások kezdeményezése; 
h) Az Igazgatóság hatáskörébe utalt ellátások megállapításával, a jogalap nélküli ellátások 

visszafizettetésével és megtérítésével, továbbá az ellátások megtéríttetésével, valamint a 
mulasztási bírság, az eljárási bírság, illetve a késedelmi kamat megfizetésére kötelezésével 
összefüggő hatósági ügyekben hozott határozatokkal kapcsolatos peres ügyekben képviselet 
ellátása, szükség esetén rendkívüli jogorvoslati eljárást kezdeményezése. A 
Kormánymegbízott döntése alapján ellátja a Kormányhivatal más szakigazgatási szervének 
feladatkörébe tartozó peres ügyben a képviseletet. 

i) Felszámolási, végelszámolási, csődeljárási, végrehajtási ügyek intézése, mögöttes felelősség 
érvényesítése; 

j) Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos jogellenes cselekmények, 
mulasztások véleményezése, értékelése, büntetőeljárási, szabálysértési feljelentés, fegyelmi 
és kárfelelősség szempontjából. 

 
A Jogi és Igazgatási Osztály funkcionális feladatai tekintetében: 
 
a) A kormánymegbízotti, főigazgatói és igazgatói utasítások, belső szabályzatok nyilvántartási 

rendszerének kialakítása, nyilvántartása és figyelemmel kísérése, a központi ügykezelés, a 
minősített adatkezelés; 

b) Részvétel az Igazgatóság szabályzatainak, belső utasításainak kidolgozásában; 
c) Az Igazgatóság szakmai ellenőrzési feladattervének előkészítése, a vizsgálat eredménye 

alapján a feltárt hiányosságok megoldására javaslat készítése, minősített vagy ismétlődő 
lényeges hibák esetén javaslattétel a felelősségre vonásra. 

 
A Jogi és Igazgatási Osztály egyéb feladatai tekintetében: 
 
a) Statisztikai adatszolgáltatás nyújtása az osztály feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében; 
b) Az osztály feladatát érintő közérdekű bejelentések kezelése, panaszok kivizsgálása, 

minősítése; 
c) A kormányhivatal honlapja igazgatóságot érintő részének szerkesztése; 
d) az Igazgató irányítási és vezetési feladatainak segítése, egyes Igazgatóságot érintő 

statisztikai, igazgatási ügyek ellátása; 
e) az adatvédelem szempontjainak érvényre juttatásában a szervezeti egységek 

tevékenységének összehangolása. Közreműködés az ügyvitelei rendszerek helyi működési 
feltételeinek biztosításában. 

7.2.2. Ellenőrzési Osztály 

Az Ellenőrzési Osztály koordinációs feladatai tekintetében a foglalkoztatók, a biztosítottak és egyéb 
ügyfelek részére tájékoztatást és felvilágosítás ad, instruálja az adatszolgáltatásra kötelezetteket. 
 

a) a nyugdíjak és a korhatár előtti ellátások megállapításához szükséges tisztázatlan 
jogosultsági és szolgálati idő, valamint a kereseti adatok helytállóságának vizsgálata; 

b) a Tny. 22/A. §-a szerinti nyugdíjnöveléshez kereseti (jövedelmi) adatok és jogosultsági idő 
vizsgálata; 
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c) a Tny. 83/B. §-a alapján a nyugellátás szüneteltetésével összefüggő kereseti korlát 
vizsgálata; 

d) a Tny. 96/B-D.§-ban szabályozott adategyeztetési eljárásban a szolgálati időjogosultsági 
időt, nyugdíjjárulék-köteles keresetet, jövedelmet alátámasztó, valamint a foglalkoztató által 
levont, befizetett nyugdíjjárulék adatainak igazolására szolgáló okiratok vizsgálata 
ellenőrzési eljárás keretében; 

e) a Tny. 66. § (1) bekezdése szerinti kivételes nyugellátás megállapítása, a kivételes 
nyugellátás-emelés és az egyszeri segély engedélyezése jogosultság feltételeinek vizsgálata; 

f) a rehabilitációs ellátással, valamint a rokkantsági ellátással összefüggő kereseti (jövedelmi) 
jogosultsági adatok vizsgálata megkeresés alapján; 

g) nyugdíjügyekben a jogosultság elbírálásához és adategyeztetési ügyben a hiányzó adatok 
beszerzése; 

h) szolgálati idő utólagos nyilvántartásba vételével, béradatok utólagos tisztázásával 
kapcsolatos eljárás lefolytatása; 

i) az 1988. előtti keresetek, bérek, egyéb adatok beszerzésére, korabeli bizonylatok értékelése; 
j) a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, mezőgazdasági őstermelők, valamint a 

társas vállalkozások (az előtársaságként történő működés időtartamára is) 
társadalombiztosítási jogszabályokban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének ellenőrzése, a NAV által az Art. 52. § (7) bekezdése szerint szolgáltatott 
adatok összevetésére a hatósági nyilvántartás, továbbá – szükség esetén – a foglalkoztató 
adataival; 

k) 2009. december 31-ét követő időszakra megállapított jogsértés esetén az adatszolgáltatás 
rendezése érdekében a jegyzőkönyvi kivonat intézkedés céljából a NAV részére történő 
továbbítása; 

l) az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozóra és az általa foglalkoztatott 
biztosítottakra 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó nyilvántartó lapok 
beszerzése; 

m) a Tny. 96. § (9) bekezdése alapján az ügyfél kérelmére a nyilvántartási szakegységekhez 
beérkezett, szolgálati idő, kereseti és egyéb adatok utólagos helyszíni ellenőrzése; 

n) bizonyítási eljárás, így különösen tanúmeghallgatás, helyszíni szemle folytatása; 
o) a 2009. évi CXVI. törvény 148. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Tny. 97. § 

(3) bekezdésének 2010. december 31-én hatályos b) pontjában meghatározott, elmaradt, 
visszamenőleges nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás dokumentumainak ellenőrzése; 

p) a felszámolás, végelszámolás alatt álló vagy jogutód nélkül megszűnő foglalkoztatók 
esetében a nyilvántartási dokumentáció 2009. december 31-ig terjedő időszakig történő 
rendezéséhez szükséges ellenőrzése, intézkedések megtétele; 

q) mérséklés, elengedés, továbbá fizetési kedvezmény elbírálásához szükséges eljárás 
lefolytatása; 

r) környezettanulmány lefolytatása; 
s) korkedvezményre jogosultság körülményeinek tisztázása céljából helyszíni vizsgálat; 
t) megtérítési – baleseti – ügyek vizsgálata; 
u) hozzátartozói nyugellátás esetén a tényállás tisztázása; 
v) közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása 

 

7.2.3. Nyilvántartási Osztály 

A Nyilvántartási Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
 
a) A biztosítási idő és a nyugellátás alapjául szolgáló keresetek közhiteles nyilvántartásának 

kezelése; 
b) A működési terület foglalkoztatói, vállalkozói, őstermelői adatbázisának kezelése; 
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c) Az esedékes szolgálati idő- és jövedelmi adatközlések átvétele, felülvizsgálata – az 
ügyfélszolgálattal együttműködve –, a foglalkoztatói adatszolgáltatások teljesítésének 
nyomon követése; 

d) A hatósági (nyugdíjbiztosítási) nyilvántartásba való bejegyzés (módosítás, javítás, törlés) 
megtagadása tárgyában való határozathozatal; 

e) Ellenőri megkeresések indítása (cél-, záró-, és utóellenőrzési ügyekben); 
f) Hatósági bizonyítványok kiadása; 
g) A felszámolók, végelszámolók számára kiadandó igazolásokkal/határozatokkal kapcsolatos 

feladatok ellátása; 
h) A hatósági (nyugdíjbiztosítási) nyilvántartásból belföldi jogsegély kérelem teljesítésével 

történő adatszolgáltatás. 
 
A Nyilvántartási Osztály funkcionális feladatai tekintetében: 
 
a) A megjelenő ügyfelek fogadása, részükre általános és konkrét ügyekben felvilágosítás adása. 
 
A Nyilvántartási Osztály egyéb feladatai tekintetében: 
a) Adatszolgáltatás nyugdíjigényekhez, korhatár előtti ellátás megállapítása iránti igények 

elbírálásához; 
b) Tájékoztatás, kivonat kiadása a biztosítási jogviszonyról nem társadalombiztosítási célra; 
c) Nyilvántartási feladatokkal összefüggő statisztikai adatszolgáltatások teljesítése; 
d) Egyes adategyeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
7.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya 

A Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya funkcionális feladatai tekintetében: 
 
a) A Magyar Államkincstárral kapcsolatos pénzügyi tevékenység keretében az Ellátási Számla 

kezelése; 
b) A Tny. 87-88. §-án és az Ebtv. 73. §-án alapuló megtérítési igényekkel kapcsolatos 

analitikus nyilvántartás vezetése és az egyéb kapcsolódó feladatok ellátása, valamint 
adatszolgáltatás az ONYF felé; 

c) NYUFIG lista alapján értesítések küldése a megtérítendő összeg változásáról; 
d) A Tbj. 34. §-ának (1); (4); (5) bekezdései szerinti megállapodás folyószámláinak kezelése, 

valamint a kapcsolódó feladatok ellátása és adatszolgáltatás az ONYF felé; 
c) A Tny. 84-85. § szerinti jogalap nélkül felvett ellátások megtérítésével kapcsolatos feladatok 

ellátása; 
d) A Tny. 90. § szerinti késedelmi kamatok érvényesítésével kapcsolatos feladatok ellátása; 
e) A Tny. 91. § szerinti mulasztási bírság és a Ket. 61. § szerinti eljárási bírság 

folyószámlájával kapcsolatos feladatok ellátása, a kapcsolódó nyilvántartások vezetése, 
felülvizsgálata; 

f) Egyenlegközlő levelek, igazolások elkészítése, egyeztetések elvégzése az ügyfelekkel, 
adatszolgáltatás és együttműködés a Jogi és Igazgatási Osztállyal; 

g) Az ellátási szektorhoz tartozó követelésekkel kapcsolatos végrehajtási eljárás 
kezdeményezése; 

h) A perképviseleti feladatok ellátása során felmerül perköltségek pénzügyi, számviteli 
rendezése, az Igazgatóságot megillető perköltségek nyilvántartásba vétele, az összeg 
beszedésére a szükséges intézkedés megtétele; 

i) Egészségbiztosítás Alapot érintő bevételek beutalása havonta a Nyugdíjbiztosítási Alap 
Lebonyolítási Számlájára és adatszolgáltatás az ONYF felé; 

j) Postaköltségek kifizetése, nyilvántartása adatszolgáltatás elkészítése;  
k) A NYUFIG felé a központi költségvetést érintő jogalap nélküli befizetések utalása; 
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l) A fentiekben meghatározott folyószámlák, nyilvántartások felülvizsgálata; 
m) A Tbj. 34. §-ának (1) és (4)-(5) bekezdései szerinti megállapodással kapcsolatosan kiadott 

adóigazolások módosítása, az adatszolgáltatás helyesbítése és megküldése a NAV felé; 
n) A követelések analitikus nyilvántartása az ONYF által meghatározottak alapján;  
o) A pártfogói díjról kapott határozat alapján megítélt, megállapított összeg utalása a 

kedvezményezett részére; 
p) A mérlegjelentés összeállításához az analitikus nyilvántartások alapján a táblázatok 

elkészítése az ONYF által kiadott formátumban, megbontásban, részletezve az előző és 
tárgyévi követelés, és kötelezettség állományt; 

q) Az ellátási szektor analitikus és főkönyvi könyvelése ágazati könyvelési rendszerben, 
egyeztetések elvégzése, kapcsolódó számviteli feladatok végrehajtása, adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítése az ONYF részére az államháztartási-, számviteli törvényben és más 
jogszabályban, továbbá az ONYF utasításban megfogalmazott előírás alapján; 

r) A követelések és kötelezettségek leltározása negyedévenként, az értékvesztés elszámolása; 
s) Ellátja, illetve felügyeli a Nyugdíjbiztosítási Alapot érintő jogszabályban előírt 

kötelezettségvállalások ellenjegyzésével, a kifizetések szakmai teljesítésével, 
érvényesítésével, utalványozásával valamint annak ellenjegyzésével kapcsolatos feladatokat 
és jogköröket; 

t) A bevételek beszedése iránti intézkedések megtétele, érvényesítése; 
u) A Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási feladatához kapcsolódóan elvégzendő leltározási 

tevékenységet megszervezi, irányítja, ellenőrzi; 
v) egyes üzemeltetési feladatok ellátása. 
 
8. AZ IGAZGATÓSÁG M ŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 
 
8.1. A kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési jogosítványok 
 
A kötelezettségvállalás, utalványozás és ellenjegyzés szabályait külön igazgatói utasítás 
szabályozza. 
 
8.2. A kiadmányozás és helyettesítés szabályai 
 
A kiadmányozás és helyettesítés rendjét az Ügyrend 4. számú melléklete szabályozza. 
 
8.3. Az értekezletek és döntéselőkészítés rendje 
 
 
a) Igazgatósági értekezlet 
 
Az igazgatósági értekezlet célja az Igazgatóság munkatársainak tájékoztatása az Igazgatóságot 
érintő fontos eseményekről, tervekről, feladatokról, feladatok végrehajtásáról. 
 
Az igazgatósági értekezletet szükség szerint az igazgató hívja össze. Az igazgatósági értekezlet 
résztvevői az Igazgatóság valamennyi munkatársa, és az igazgató által meghívott más személyek. 
Az igazgatósági értekezlet napirendjét az igazgató határozza meg, amelyről az általa kijelölt 
kormánytisztviselő emlékeztetőt készít, amit az igazgató hagy jóvá. Az emlékeztető egy példányát 
meg kell küldeni a Kormánymegbízott részére. 
 
b) Vezetői értekezlet 
 
Az igazgató szükség szerint, az Igazgatói értekezlet és a Kormánymegbízott által tartott értekezletet 
követően az Igazgatóság vezetői, illetve az általa meghívottak részvételével értekezletet tart. Célja 
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az igazgatói és a kormánymegbízotti (szakigazgatási szerv vezetői) értekezleten elhangzott 
információk továbbadása, az előző értekezlet óta történt jelentős eseményekről tájékoztatás, illetve 
a következő időszakra vonatkozó feladatok egyeztetése, összehangolása, az egységes 
jogalkalmazási gyakorlat kialakítása. Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni, melynek 
elkészítéséért a Jogi és Igazgatási Osztály vezetője felelős. Az emlékeztetőt az igazgató hagyja jóvá. 
 
 
c) Főosztályvezetői értekezlet 
 
A főosztályvezetők tájékoztatására az igazgató hívja össze. 
A főosztályvezetői értekezlet feladata, az igazgatói értekezlet, kormánymegbízotti értekezlet 
döntéseit figyelembe véve az adott főosztály feladatainak meghatározása, a végrehajtás 
megszervezése, ellenőrzés, beszámoltatás. Az értekezlet résztvevői a főosztályvezetők és az 
igazgató által meghívott más személy(ek). Összehívására az igazgatói értekezletet követően, illetve 
szükség szerint kerül sor. 
Az értekezletről az arra kijelölt főosztályvezető emlékeztetőt készít, amelyet megküld az 
igazgatónak. 
 
d) Főosztályi értekezlet 
 
A főosztályok munkatársainak tájékoztatására a főosztályvezetők hívják össze. Résztvevői a 
főosztály munkatársai és a főosztályvezető által meghívott más személy(ek). Feladata a főosztály 
tevékenységét érintő aktuális feladatok megtárgyalása. Összehívására szükség szerint kerül sor. Az 
értekezletről a főosztályvezető emlékeztetőt készít, amelyet megküld az igazgatónak. 
 
e) Osztályértekezlet 
 
Az osztályvezetői értekezlet feladata, a főosztályvezetői értekezlet döntéseit figyelembe véve az 
adott osztály feladatainak meghatározása, a végrehajtás megszervezése, ellenőrzés és beszámoltatás. 
Az értekezlet résztvevői az osztály munkatársai és az osztályvezető által meghívott más 
személy(ek). Összehívására a vezetői értekezletet követően, illetve szükség szerint kerül sor. 
Az értekezletről az osztályvezető emlékeztetőt készít, amelyet megküld a főosztályvezetőnek és az 
igazgatónak. 
 
f) Munkacsoport 
 
Az igazgató több szervezeti egység feladatkörét érintő, folyamatos, vagy eseti feladat elvégzésére 
munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban meg kell határozni a 
munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait és működésének tartamát. 
A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex megközelítésű, a szakterületek kiemelt 
együttműködésén alapuló hatékony megoldása, illetve az ehhez szükséges javaslatok felvázolása, 
kidolgozása. 
A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyébként jogosult személy helyettesítheti. 
A munkacsoport vezetője a munkacsoport által elvégzett feladat teljesítéséről, az igazgatót köteles 
tájékoztatni. 
 
g) A Nógrád Megyei Államigazgatási Kollégium működésében való részvétel 
 
Az igazgató az SZMSZ-ben meghatározottak szerint részt vesz a Nógrád Megyei Államigazgatási 
Kollégium munkájában. 
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8.4. Munkarend 
 
A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság munkarendjét a Közszolgálati Szabályzat mellékletét képező, 
külön igazgatói utasítás tartalmazza. 
 
8.5. Ügyfélfogadás rendje 
 
A hivatali ügyfélfogadási idő: 
Hétfőn, kedden és csütörtökön:   8:00 órától – 12:00 óráig 
Szerdán:                                          8:00 órától – 16:00 óráig 
Pénteken:     nincs ügyfélfogadás. 
 
Az ügyfélfogadási időben az ügyfelek telefonon történő tájékoztatását is biztosítani kell. 
 
Az igazgató, illetve az általa ezzel megbízott kormánytisztviselő az országgyűlési képviselőket, az 
önkormányzati tisztségviselőket, a jegyzőket, az aljegyzőket, a képviselőket, valamint a helyi és 
területi közigazgatási szervek kormánytisztviselőit soron kívül, illetve előre egyeztetett időpontban 
fogadják. 
 
8.6. Kapcsolattartás rendje 
 
8.6.1. A kapcsolattartás belső rendje 
 
Az Igazgatóság szervezeti egységei működésük során – mind vezetői, mind munkatársi szinten – 
kötelesek együttműködni. Az Igazgatóság szervezeti egységei kötelesek a tudomásukra jutott 
információkat az intézkedésre illetékes szervezeti egységhez soron kívül eljuttatni, szükség esetén, 
az információ alapján az eljárást, intézkedést kezdeményezni. Eljárás, intézkedés kezdeményezése 
esetén az irányító vezetőt erről tájékoztatni kell. 
 
A feladatellátás, az ügyek intézése során a feladatkörében (működési körében) valamennyi vezető 
és más kormánytisztviselő köteles a vezetői döntés után az Igazgatóság egységes szakmai 
álláspontját képviselni, eltérő szakmai álláspontját azonban a döntést hozó vezető tudomására 
hozhatja. 
 
Amennyiben főosztályvezetői szinten nem sikerül rendezni a vitás kérdést, vagy közöttük nem 
alakul ki egységes álláspont, azt döntésre soron kívül az igazgató elé kell terjeszteni, aki a 
kérdésben dönt. 
Azt követően, hogy a Kormánymegbízott, illetve az ONYF, az Igazgatóság feladatkörét illetően 
állást foglal, nyilatkozik, illetve meghatározza a jövőbeni jogszabálymódosítás irányát, elvi alapját, 
az Igazgatóság ettől eltérő szakmai álláspontot nem képviselhet. 
 
8.6.2. Szakigazgatási szerven kívüli kapcsolattartás rendje 
 
Az igazgató, illetve az Igazgatóság munkatársai feladat- és hatáskörükhöz igazodóan kapcsolatot 
tartanak: 
a) A szakmai irányítást ellátó ONYF, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, illetve központi 

államigazgatási szervek belső szervezeti egységeinek vezetőivel, munkatársaival. 
b) A Kormányhivatal törzshivatalával, a Nógrád megyében működő egyéb szakigazgatási 

szervekkel, járási hivatalokkal és más államigazgatási szervekkel. 
c) A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság tevékenységi körébe tartozó feladat- és hatáskörök 

eredményes ellátása érdekében a társadalmi és civil szervezetek, egyesületek megyei és 
helyi szintű vezetőivel, munkatársaival. 
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8.6.3. Sajtóval való kapcsolat 
 
Az Igazgatóság feladatkörét érintő kérdésekről a Kormányhivatal sajtófőnöke útján, vagy 
közvetlenül az igazgató, vagy az általa megbízott vezető ad tájékoztatást. A sajtónyilatkozat során 
be kell tartani a sajtónyilatkozati rendre vonatkozó Kormánymegbízott és az ONYF főigazgatója 
által előírt sajtónyilatkozati rendet.  
A tájékoztatás koordinálását, előzetes egyeztetését és nyilvántartását a Hatósági, Nyugdíj-
nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály vezetője végzi.  
A Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály vezetője a sajtó és tájékoztatási 
tevékenységet érintő kérdésekben folyamatosan kapcsolatot tart, illetve együttműködik a ONYF 
illetékes főosztályával és a Kormányhivatal sajtófőnökével. 
 
8.7. Külső és belső adatszolgáltatások, adatbekérések rendje 
 
A munka- és ellenőrzési terv teljesítéséről a főosztályvezetők az általuk irányított szervezeti 
egységek tekintetében havi rendszerességgel tájékoztatják az igazgatót. A Hatósági, Nyugdíj-
nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály vezetője – a jogi és igazgatási osztályvezető bevonásával - a 
tárgyév első félévi, illetve a tárgyévi feladatellátásról féléves/éves összesítő értékelést készít a 
munka- és ellenőrzési tervi feladatok teljesítéséről, az esetleges mulasztásokról, azok okairól és a 
szükséges tennivalókról. 
 
ONYF és a Kormányhivatal Törzshivatala részére küldendő adatszolgáltatások körét a 
jogszabályok, szabályzatok és egyedi utasítások határozzák meg. 
 
8.8. Az ellenőrzés rendje 
 
A szervezeti egységek vezetői főleg munkafolyamatba épített ellenőrzések és eseti, egyéni 
számonkérések keretében kötelesek folyamatosan ellenőrizni a kiadott feladatok végrehajtását, a 
törvényesség és szakszerűség érvényesülését, a határidők betartását, az ügyintézéssel és 
ügyféltájékoztatással szemben elvárt minőségi követelmények teljesülését. A szakmai ellenőr az 
éves ellenőrzési tervben jóváhagyott-, illetve az igazgató által meghatározott eseti ellenőrzéseket 
köteles elvégezni. 
 
 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 
9. AZ ÜGYREND SZABÁLYAINAK ISMERTETÉSE 
 
Az Ügyrend rendelkezéseit a szervezet valamennyi kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője 
és munkavállalója (továbbiakban együtt: alkalmazott) köteles megismerni, és betartani. Az igazgató 
az alkalmazottakat az Ügyrend tartalmának megismeréséről írásban nyilatkoztatni és a nyilatkozatot 
az Ügyrend érvényességének időtartama alatt megőrizni köteles. 
 
Jelen Ügyrend jóváhagyása napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Igazgatóság XIII-L-005/3-
7/2012. számú ügyrendje hatályát veszti. 
 
10. MELLÉKLETEK 
 
1. számú melléklet: Jogszabályok (rövidítések és kifejezések) 
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2. számú melléklet: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának 
szervezeti felépítése 
3. számú melléklet: Az Igazgatóság létszáma szervezeti egység szerinti bontásban 
4. számú melléklet: A kiadmányozás és helyettesítés rendjének szabályozása 
5. számú melléklet: Az Igazgatóság salgótarjáni székhelyén, és a balassagyarmati működési helyén 
működő osztály működési területéhez tartozó települések jegyzéke 
6. számú melléklet: A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 
 
 
Salgótarján, 2013. március 1. 
 
 
         Szabóné dr. Kaposi Dóra 

igazgató



1. sz. melléklet 
 

Jogszabályok 
(rövidítések és kifejezések) 

 
 
Aft. a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás 

szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 
Áht.   az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
Alkalmazói  az egyes szakmai feladatok ellátását támogató programok összessége 
rendszer 
Ámr.   az Áht. Végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 
Art.   az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
At. a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi 

költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 
ÁSZ   Állami Számvevőszék 
Ávr.   Az államháztartásról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 
Ber. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 
Ctv. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

szóló 2006. évi V. törvény 
Cstv. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 

Törvény 
Eb.tv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 
EETÜR Egyeztetési Eljárást Támogató Ügyviteli Rendszer 
EGT   Európai Gazdasági Térség 
EKOP 1.A.1. Új Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program "Közigazgatási szolgáltatások elektronizálása" keretében a 
járulék- és folyószámla iratok előfeldolgozására és rögzítésére irányuló 
projekt 

ELLENŐR  a területi nyugdíj-ellenőrzési tevékenységet támogató ellenőri program 
EMMI   Emberi Erőforrások Minisztériuma 
FEUVE  folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés 
Gt.   a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
Help Desk  hibajelentések kezelése 
Infotv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény 
IKTAT  az ágazatban használt, egységes, auditált iratkezelési rendszer 
KEKKH  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
KELEN  Központi Elektronikus Nyugdíj-nyilvántartási Rendszer 
Ket. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény 
Khe tv. a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti 

ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 
KIM   Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
KTK   Kincstári Tranzakciós Kód 
Kttv.   a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
KSH   Központi Statisztikai Hivatal 
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MEGÁLL a Tbj. 34. §-a szerinti megállapodásokkal kapcsolatos feladatokat 
támogató rendszer 

MÁK   Magyar Államkincstár 
MÉLTÁN a Tny. szerint méltányossági alapon megállapítható nyugellátások, 

nyugdíjemelések és árvaellátások folyósítása meghosszabbításának 
ügyviteli rendszere 

Mt.   a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény 
NAV   Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
NGM   Nemzetgazdasági Minisztérium 
Ny. Alap  Nyugdíj-biztosítási Alap 
NYUFIG  Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
NYUGDMEG  a nyugdíjelbírálás ügyviteli rendszere 
NyugStat  a nyugdíjelbírálás központi statisztikai rendszere 
OEP   Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
ONYF   Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
Onyfr. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. 

(XII.23.) kormányrendelet 
PIR az ONYF-re és a központi igazgatási szervekre vonatkozó pénzügyi 

információs rendszer 
Pp. A Polgári Perrendtartásról szóló, többször módosított 1952. évi III. 

törvény 
RSZSZ  Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv 
SEGÉLY a Tny. szerint méltányossági alapon megállapítható egyszeri segélyek 

ügyviteli rendszere 
SZMSZ  a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
Tbj. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 
Tbj.R. a Tbj. végrehajtására kiadott195/1997.(XI.5.) kormányrendelet 
Tny.   a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
Tny.R.   a Tny. végrehajtására kiadott 168/1997.(X.6.) kormányrendelet 
 



 



3. sz. melléklet 
 
Az Igazgatóság létszáma szervezeti egység szerinti bontásban 
 
Az Igazgatóság létszámkerete az SZMSZ 15. számú függelékének 3.10. pontja értelmében: 50 fő. 
 
Megnevezés Fő 
  
Igazgató 1 
  
  
Nyugellátási Főosztály összesen 27 
főosztályvezető 1 
  
Igényelbírálási Osztály (Salgótarján) összesen 12 
összesből osztályvezető - 
ügyintéző 12 
  
Igényelbírálási Osztály (Balassagyarmat) összesen 9 
összesből osztályvezető 1 
ügyintéző 8 
  
Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály összesen 5 
összesből osztályvezető 1 
ügyintéző 4 
  
  
Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály összesen 22 
főosztályvezető 1 
  
Jogi és Igazgatási Osztály összesen 4 
összesből osztályvezető 1 
ügyintéző 2 
ügykezelő 1 
  
Ellenőrzési Osztály összesen 6 
összesből osztályvezető 1 
ügyintéző 5 
  
Nyilvántartási Osztály összesen 8 
összesből osztályvezető 1 
ügyintéző 7 
  
Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya összesen 3 
összesből osztályvezető 1 
ügyintéző 2 
 



4. számú melléklet 

 
A kiadmányozás és a helyettesítés rendjének szabályozása 

 
 
I. Kiadmányozás rendje 
 
1. Az igazgató 
 
1.1. Egyszemélyi vezetői irányítási, szervezési és felügyeleti hatáskörébe tartozó 

ügyekben kiadmányozza:  
-a minisztériumoknak, egyéb központi államigazgatási szerveknek, országgyűlési 
képviselőknek és biztosoknak, a felettes hatóságnak küldendő iratokat,  
-a szakmai irányítás, ellenőrzés körébe tartozó szakmai iratokat, 
-az Igazgatóság tevékenységéről, hatósági feladatellátásáról, gazdálkodásáról szóló 
adatszolgáltatásokat és beszámolókat, 
-az Igazgatóság munka- és ellenőrzési tervét, 
-jogszabály és utasítás tervezetekre adott javaslatokat, véleményeket, 
-a munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatban keletkezett iratokat, 
-a különböző médiákban megjelenő tájékoztatókat, kiadványokat, 
-a panasz, közérdekű bejelentés ügyében keletkezett válaszokat. 

 
1.2. Hatósági hatáskörében eljárva kiadmányozza: 

-az ügyintézési határidőt meghosszabbító végzéseket, 
-a belföldi jogsegély határidejének meghosszabbításáról szóló végzéseket, 
-fizetési kötelezettség mérséklése, elengedése, fizetési könnyítés engedélyezése 
tárgyában hozott határozatokat, 
-a kivételes nyugdíj megállapítása és méltányossági nyugdíjemelés tárgyában ONYF-
re küldendő felterjesztéseket. 
 

1.3. Kiadmányozza továbbá az 1.1. és 1.2. pontban nem szereplő mindazon iratokat, 
hatósági döntéseket, amelyeket jogszabályok, egyéb belső szabályzatok, utasítások az 
igazgató kizárólagos hatáskörébe utalnak, valamint mindazokat az iratokat, hatósági 
döntéseket, amelyekkel az ONYF főigazgatója vagy a kormánymegbízott - ideiglenesen vagy 
állandó jelleggel - írásban megbízza. 
 



 

 2 

2. A főosztályvezetők kiadmányozási joga 
 
Mint a szakterületek vezetői e feladatkörükben a vezetési, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti 
hatáskörükbe tartozó ügyekben kiadmányozzák: 

-a szakterület szakmai irányításával, felügyeletével és ellenőrzésével összefüggő 
iratokat, 
-a szakterület hatósági feladatellátásával, tevékenységével kapcsolatos beszámolókat, 
tájékoztatásokat, adatszolgáltatásokat, 
-a szakterület munka- és ellenőrzési tervét, 
-a szakterületet érintő jogszabály- és utasítástervezetekkel kapcsolatos javaslatokat, 
észrevételeket. 

 
A főosztályvezetők vezetői hatósági jogkörükben eljárva kiadmányozzák azokat az iratokat, 
hatósági döntéseket, amelyeket a belső szabályzatok, utasítások kizárólagos hatáskörükbe 
utaltak, továbbá amelyek kiadmányozásának jogát az igazgató átmeneti vagy állandó jelleggel 
írásban átruházta. 
 
3. Az osztályvezetők kiadmányozási joga 
 
Az osztályvezetők kiadmányozzák az osztály működési körébe tartozó hatósági ügyekben 
keletkezett azon döntéseket, amelyekre nézve a kiadmányozási jog gyakorlását az igazgató 
vagy a főosztályvezető más kormánytisztviselőre nem ruházta át. 
 
4. Helyettesként történő kiadmányozás rendje 
 
A kiadmányozásra jogosult személy akadályoztatása, illetve távolléte esetén a II. pontban 
meghatározott személyek gyakorolják a helyettesített személy kiadmányozási jogát. A 
helyettesi jogkörben gyakorolt kiadmányozási jog nem „adható tovább”. Ugyanez az irányadó 
ún. átruházott jogkörben történő eljárás esetén is. A határozatnak (végzésnek) egyaránt 
tartalmaznia kell a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, valamint a döntés 
kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával. 
 
5. Nem vezető beosztású kormánytisztviselők kiadmányozási joga 
 

5.1. A Nyugellátási Főosztály revizorai kiadmányozzák: 
-az első fokú eljárás során hozott, nem eljárást befejező végzéseket. 
 

5.2. Más, nem vezető beosztású kormánytisztviselők jogosultak kiadmányozni: 
-saját nevükben a feladatkörükbe tartozó ügyviteli jellegű leveleket, 
-hatósági ügyekben a munkaköri leírásukban rögzített azon döntéseket, 
amelyek kiadmányozásával őket az igazgató, főosztályvezető megbízta, 
-azokat az iratokat, amelyekben kiadmányozói döntés született és a 
kiadmányozói döntés közlésére írásban felhatalmazást kaptak. 
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II. Helyettesítés rendje 
 
1. Az igazgatóság vezetőjét tartós távollét vagy akadályoztatása esetén a hatósági, 

nyugdíj-nyilvántartási és ellenőrzési főosztályvezető helyettesíti. 
2. A helyettes az Igazgatóság vezetője távollétében gyakorolja a kiadmányozási jogot 

mindazon ügykörökben, amelyekben a kiadmányozási jogot az igazgatóság vezetője 
nem ruházott át más kormánytisztviselőre. 

3. Az Igazgatóság vezetője és a hatósági, nyugdíj-nyilvántartási és ellenőrzési 
főosztályvezető egyidejű távolléte vagy akadályoztatása esetén, az igazgatóság 
vezetője helyettesítését a nyugellátási főosztályvezető látja el, akit e minőségében 
megillet a kiadmányozási jog gyakorlása. 

4. A Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztályának vezetője az általa ellátott 
feladatok tekintetében az igazgatóság vezetőjének helyettese. 

5. A főosztályvezetők helyettesítése – távollétük vagy akadályoztatásuk esetén – az 
alábbiak szerint történik: 
-a nyugellátási főosztályvezető helyettesítését az igényelbírálási és adategyeztetési 
osztály vezetője, 
-a hatósági, nyugdíj-nyilvántartási és ellenőrzési főosztályvezető helyettesítését a jogi 
és igazgatási osztály vezetője 
látja el. 

6. Az osztályvezetőket távollétük, vagy akadályoztatásuk esetén az ügyrendben 
meghatározottak szerint a főosztály másik osztályának vezetője, vagy az osztály 
munkatársai közül a főosztályvezető által kijelölt revizor látja el. 

7. Az ügyintézők és az ügykezelők helyettesítését a munkaköri leírásuk tartalmazza. 
8. Az egyedi kijelölés alapján helyettesítést ellátó személyeket – kivéve az osztályvezetőt 

helyettesítő személyt – e minőségükben megilleti a kiadmányozási jog gyakorlása is.  
9. A tartós távollét vagy akadályoztatás megszűnését követően a helyettesítés körében 

tett intézkedésekről a helyettesítő köteles a helyettesített kormánytisztviselőt, 
kormányzati ügykezelőt tájékoztatni. 



5. számú melléklet 

 
Az Igazgatóság salgótarjáni székhelyen, és a balassagyarmati működési helyen működő 

osztályok működési területéhez tartozó települések jegyzéke 

 

 
 
Balassagyarmat működési területéhez tartozó települések: 
 
Alsópetény 
Alsósáp /Nógrádsáp/ 
Bakó /Csesztve/ 
Balassagyarmat 
Bánk /Rétság/ 
Becske 
Benczurfalva /Szécsény/ 
Bercel 
Berkenye 
Borsosberény 
Cserháthaláp 
Cserhátsurány 
Csesztve 
Csitár 
Debercsény 
Dejtár 
Diósjenő 
Dolány /Szécsény/ 
Drégelypalánk 
Érsekvadkert 
Felsőpetény 
Felsősáp /Nógrádsáp/ 
Galgaguta 
Galgakövesd /Nógrádkövesd/ 
Herencsény 
Hollókő 
Hont 
Horpács 
Hugyag 
Iliny 
Ipolyszög /Balassagyarmat/ 
Ipolyvece 
Keszeg 
Kétbodony /Romhány/ 
Kisecset 
Kisgerge /Egyházasgerge/ 
Legénd 
Liptagerge /Egyházasgerge/ 
Ludány /Ludányhalászi/ 
Ludányhalászi 
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Magyarnándor 
Mohora 
Nagylóc 
Nagyoroszi 
Nézsa 
Nógrád 
Nógrádkövesd 
Nógrádmarcal 
Nógrádsáp 
Nógrádsipek 
Nógrádszakál 
Nőtincs 
Őrhalom 
Ősagárd 
Patak 
Patvarc /Balassagyarmat/ 
Pusztaberki 
Rétság 
Rimóc 
Romhány 
Szanda 
Szátok 
Szendehely 
Szente 
Szécsénke 
Szécsény 
Szécsényhalászi /Ludányhalászi/ 
Szügy 
Tereske 
Terény 
Tolmács /Rétság/ 
Újkóvár /Balassagyarmat/ 
Varsány 
 
Salgótarján működési területéhez tartozó települések: 
 
Alsótold 
Andrásfalva /Salgótarján/ 
Baglyasalja /Salgótarján/ 
Bárna 
Bátonyterenye 
Bér 
Bocsárlapujtő /Karancslapujtő/ 
Bokor 
Buják 
Cered 
Cserhátszentiván 
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Csécse 
Dorogháza 
Ecseg 
Egyházasdengeleg 
Egyházasgerge 
Endrefalva 
Erdőkürt 
Erdőtarcsa 
Etes 
Felsőtold 
Garáb 
Hasznos /Pásztó/ 
Héhalom /Palotáshalom/ 
Homokterenye /Mátraterenye/ 
Ipolytarnóc 
Jobbágyi 
Karancsalja 
Karancsapátfalva /Karancslapujtő/ 
Karancsberény 
Karancskeszi 
Karancslapujtő 
Karancsság 
Kazár 
Kálló 
Kisbágyon 
Kisbárkány 
Kishartyán 
Kisterenye /Bátonyterenye/ 
Kozárd 
Kutasó 
Lapujtő /Karancslapujtő/ 
Litke 
Lucfalva 
Maconka /Nagybátony/ 
Magyargéc 
Márkháza 
Mátraalmás /Szuha/ 
Mátramindszent 
Mátranovák /Mátraterenye/ 
Mátraszele 
Mátraszőlős /Pásztó/ 
Mátraterenye 
Mátraverebély 
Mihálygerge 
Nagybárkány 
Nagybátony /Bátonyterenye/ 
Nagykeresztúr /Lucfalva/ 
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Nádújfalu /Mátraterenye/ 
Nemti 
Nógrádmegyer 
Palotás /Palotáshalom/ 
Pálfalva /Zagyvapálfalva/ 
Pásztó 
Piliny 
Pogony /Szilaspogony/ 
Rákóczibánya /Bátonyterenye/ 
Salgótarján 
Ságújfalu 
Sámsomháza 
Somoskő /Salgótarján/ 
Somoskőújfalu /Salgótarján/ 
Sóshartyán 
Szalmatercs 
Szarvasgede 
Szécsényfelfalu 
Szilaspogony 
Szirák 
Szuha 
Szurdok /Szurdokpüspöki/ 
Szurdokpüspöki 
Szúpatak /Bátonyterenye/ 
Tar 
Vanyarc 
Vizslás 
Zabar 
Zagyvapálfalva /Salgótarján/ 
Zagyvaróna /Salgótarján/ 
Zagyvaszentjakab /Szurdokpüspöki/ 
 



6. számú melléklet 
 

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE  

 

 
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 6.§ (4) 
bekezdésének megfelelően a Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 
működése során esetlegesen előforduló szabálytalanságok megelőzésére, a szabálytalanságok 
kezelésére, a szabálytalanságok újbóli előfordulásának megelőzésére az ezen szabályzatban 
meghatározott eljárásrendet kell alkalmazni. 
 

A szabályzat célja 
 

A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrend kialakításának általános célja, hogy a 
vonatkozó jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások megsértése esetén a 
hibák, hiányosságok, tévedések megszüntetése, a felelősség megállapítása, az intézkedések 
megtétele egységes keretben történjen. 
A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrend célja az is, hogy hozzájáruljon a 
szabálytalanságok kialakulásának megelőzéséhez, az ehhez szükséges eszközrendszer 
biztosításához. 
 
1. A szabálytalanság fogalma, alapesetei 
 

A szabálytalanság fogalma 
 

Szabálytalanság valamely szabálytól (törvény, rendelet, utasítás stb.) való eltérést jelent az 
államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági 
eseményében, a jogszabályokban meghatározott feladatellátás bármely fázisában. 
A szabálytalanságok fogalomkörébe a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési 
eljárás megindítására okot adó cselekmények egyaránt beletartoznak. 
 

A szabálytalanságok alapesetei 
 

-Szándékosan okozott szabálytalanságok. 
-Nem szándékos, gondatlanság körébe tartozó szabálytalanságok, így pl. a figyelmetlenségből, 
hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból származó szabálytalanságok stb. 
-Szabályozatlanságból, hiányos szabályozásból eredő szabálytalanságok. 

 
2. A szabálytalanság megelőzésével kapcsolatos felelősség, a szabálytalanság 
megelőzése 
 
A szabálytalanságok megelőzése alapvetően a szabályozottságon alapul. A szabályozottság 
biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen az igazgató felelőssége. 
 
A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan az igazgató gondoskodik arról, hogy: 
-a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok, utasítások alapján működjön az Igazgatóság, 
-a szabályozottságot, illetve az előírások betartását folyamatosan kísérjék figyelemmel a vezetők, 
-az Igazgatóság szervezeti felépítésében, belső szabályozottságában, működési rendjében rejlő 
hiányosságból eredő szabálytalanság esetén – a további szabálytalanság megelőzése céljából - 
hatékony intézkedés történjék a szabálytalanság korrigálására. 
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Az igazgató felelőssége és feladata a szervezeti struktúrában meghatározott szervezeti egységek 
vezetői hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül 
valósul meg. 
 
A kormánytisztviselők és a munkavállalók konkrét feladatát, hatáskörét, felelősségét, 
beszámoltathatóságát a munkaköri leírások szabályozzák. 
 
3. A szabálytalanságok észlelése, a szükséges intézkedések, eljárások elindítása 
 
A szabálytalanságot észlelheti, megállapíthatja: 
-valamely szervezeti egység munkatársa a FEUVE rendszeren belül; 
-szervezeti egység vezetői, illetve az igazgató a FEUVE rendszeren belül; 
-belső ellenőrzés, szakmai ellenőrzés; 
-külső ellenőrzési szerv; 
-minőségbiztosítás (CAF); 
-az Igazgatóság szervezetén kívüli szervezet, személy (társszerv, ügyfél, állampolgár). 
 
3.1. A szabálytalanság észlelése a FEUVE rendszeren belül valamely szervezeti egység 
munkatársa által 
 
A szabálytalanságot észlelő munkavállaló lehetőleg írásban a szolgálati út betartásával értesíti a 
szabálytalansággal érintett szervezeti egység vezetőjét, amennyiben az észlelt szabálytalanság a 
szervezeti egység vezetőjét érinti, úgy a szervezeti egység vezetőjének felettesét is, a felettes 
érintettsége esetén az igazgatót értesíti. 
 
A szervezeti egység vezetője, illetve felettese a szabálytalanság észlelésére vonatkozó 
információt illetve feljegyzést nem tarthatja vissza. 
 
A szervezeti egység vezetője, felettese, illetve az igazgató a szabálytalanság megalapozottsága 
esetén - a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően - köteles gondoskodni a megfelelő 
intézkedés meghozataláról, indokolt esetben a szükséges eljárás megindításáról. 
 
A szervezeti egység vezetője, illetve felettese amennyiben a szabálytalanság súlyossága, az 
esetleges kihatások nagysága indokolja, haladéktalanul köteles tájékoztatni az igazgatót. 
 
Ha a szabálytalanság jelentősége indokolja, az igazgató közvetlenül tájékoztatja a 
Kormánymegbízottat és az ONYF főigazgatóját.  
 
3.2. A szabálytalanság észlelése a FEUVE rendszeren belül a szervezeti egység vezetői, 
illetve az igazgató által 
 
Az igazgató, illetve a szervezeti egységek vezetőinek észlelése alapján a feladat, hatáskör és 
felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, 
megszüntetésére. 
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A szervezeti egység vezetője amennyiben a szabálytalanság súlyossága, az esetleges kihatások 
nagysága indokolja, haladéktalanul köteles tájékoztatni a felettesét, illetőleg az igazgatót. 
 
Ha a szabálytalanság jelentősége indokolja, az igazgató közvetlenül tájékoztatja a 
Kormánymegbízottat és az ONYF főigazgatóját.  
 
3.3. A belső ellenőrzés, szakmai ellenőrzés szabálytalanságra vonatkozó megállapításai 
 
Amennyiben a belső ellenőr, illetőleg a szakmai ellenőr ellenőrzési tevékenysége során 
szabálytalanságot tapasztal, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XI.26.) 
kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el. A belső ellenőr, illetve szakmai ellenőr 
által feltárt szabálytalanságokat a vizsgálati jelentés tartalmazza, a megállapítások az ellenőrzött 
szervezeti egységek észrevételeinek figyelembe vételével kerülnek véglegesítésre. 
Az ellenőrzött szervezeti egységnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés, 
szakmai ellenőrzés megállapításai alapján. 
 
3.4. Külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításai 
 
A külső ellenőrzési szerv (pl. KEHI, APEH, Kormányhivatal, Ügyészség stb.) szabálytalanságra 
vonatkozó megállapításait az általa készített ellenőrzési jelentés tartalmazza. Az ellenőrzési 
jelentés egy példányát a belső ellenőrzés, szakmai ellenőrzés rendelkezésére kell bocsátani az 
ellenőrzési tevékenység elősegítése céljából. 
A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján az Igazgatóságnak intézkedési tervet kell 
kidolgoznia. 
 
3.5. A minőségbiztosítás (CAF) szabálytalanságra vonatkozó megállapításai 
 
Amennyiben a szabálytalanságot a minőségbiztosítás észleli, köteles értesíteni az érintett 
szervezeti egység vezetőjét. 
A minőségbiztosítási koordinátor a vonatkozó megállapításait a belső ellenőrzés, illetve szakmai 
ellenőrzés rendelkezésére bocsátja az ellenőrzési tevékenység elősegítése céljából. 
A szervezeti egység vezetője amennyiben a szabálytalanság súlyossága, az esetleges kihatások 
nagysága indokolja haladéktalanul köteles tájékoztatni az igazgatót. 
 
3.6. Az Igazgatóság szervezetén kívüli szervezet, személy (társszervezet, ügyfél, 

állampolgár) szabálytalanságra vonatkozó jelzése, bejelentése 
 
Az Igazgatóság szervezetén kívüli szervezet, személy az Igazgatóság által esetlegesen elkövetett 
szabálytalanságra vonatkozó jelzése az alábbi módokon juthat az Igazgatóság tudomására: 
-az igazgatóhoz, vagy valamely szakterület vezetőjéhez címzett szóbeli vagy írásbeli bejelentés 
útján, 
-az ügyfélszolgálatra érkezett írásos bejelentés, vagy a szóbeli bejelentés alapján felvett 
jegyzőkönyv alapján. 
 
Az Igazgatósághoz érkezett bejelentést, jelzést az erre vonatkozó igazgatói utasítás szerint kell 
intézni. 
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3.7. Büntető- vagy szabálysértési ügy gyanúja esetén történő eljárás 
 
Büntető- vagy szabálysértési ügy gyanúja esetén a szükséges intézkedések előkészítése és az 
igazgató döntését követő feladatok intézése a Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési 
Főosztály feladata, ide értve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek értesítését is 
annak érdekében, hogy megalapozottság esetén a szükséges eljárás megindításra kerüljön. 
 
4. A szabálytalanság feltárása és a megszüntetésére tett intézkedések végrehajtása 
 
4.1. A szabálytalanság feltárása, a megszüntetésre tett intézkedések végrehajtása 
 
4.1.1. Valamely szervezeti egység munkatársa, vagy vezetőjének észlelése a FEUVE 
rendszeren belül 

A szabálytalanság kivizsgálását a szervezeti egység vezetője, érintettsége esetén a 
felettese, a felettes érintettsége esetén és a bonyolultabb esetekben az igazgató által 
kijelölt személy, a belső ellenőrzés, vagy a szakmai ellenőrzés végzi. 
A szabálytalanság megszüntetésére vonatkozó intézkedés függ a szabálytalanság típusától 
és a feltárás időpontjától (munkafolyamat/elkövetés közben, vagy a munkafolyamat 
befejezése/elkövetés után), eszerint különbséget kell tenni: 
-önellenőrzéssel, FEUVE rendszeren belül észlelt, azonnal javítható szabálytalanság 
-FEUVE rendszeren belül észlelt, a megszüntetésre külön vezetői intézkedést igénylő 
szabálytalanság 
-kiemelt jelentőségű szabálytalanság között. 
 

4.1.1.1. FEUVE rendszeren belül észlelt, azonnal javítható szabálytalanság 
 
A munkatárs által önellenőrzéssel észlelt szabálytalanság, illetőleg a FEUVE rendszeren belül 
kiszűrt, külön vezetői intézkedést nem igénylő, azonnali javítással megszüntethető 
szabálytalanság esetén a javítást haladéktalanul el kell végezni. 
A szervezeti egység munkaértekezletein szükséges, hogy a hasonló munkakörben dolgozók 
egymással megosszák az ezzel kapcsolatos tapasztalataikat. 
 
4.1.1.2. FEUVE rendszeren belül észlelt, a megszüntetésre külön vezetői intézkedést igénylő 
szabálytalanság, kiemelt jelentőségű szabálytalanság 
 
A szabálytalanság észlelését, az arról való tájékoztatást követően 3 munkanapon belül a 
szabálytalanság megszüntetésére, a szabálytalanság által okozott károk minimalizálása, illetve 
megelőzése, a szabálytalanság folytatásának megakadályozása érdekében intézkedni kell. 
 
4.1.1.3. Kiemelt jelentőségű szabálytalanság 
 
Kiemelt jelentőségű szabálytalanság (pénzügyi és/vagy személyi következménnyel járó, 
szándékosan okozott szabálytalanság) kellően megalapozottnak látszó gyanújának felmerülése 
esetén 3 munkanapon belül munkaértekezletet kell tartani. A munkaértekezleten valamennyi 
azonos, illetve hasonló szakterülettel foglalkozó kormánytisztviselőnek, munkavállalónak jelen 
kell lennie. 
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Egyéb esetekben a szabálytalansággal érintett szervezeti egységnek szükség szerint, de legalább 3 
havonta tájékoztató jellegű szakmai értekezletet kell tartani az érintett kör számára. A szakmai 
értekezlet során fel kell hívni a résztvevők figyelmét a hasonló szabálytalanságok elkerülése 
érdekében megteendő intézkedésekre, a fokozott gondosságra. A szabálytalanságról történt 
döntés esetén a soron következő szakmai értekezleten ismertetni kell a döntés tartalmát, 
következményeit, a szabálytalanság súlyának a döntéshozó által történő megítélését, az esetleges 
szankciókat, a megtett intézkedéseket. Elemezni kell a hasonló esetek előfordulásának 
gyakoriságát, a rendezés érdekében hozott intézkedések hatékonyságát, az esetlegesen sikertelen 
korrigálás feltételezhető okait. Az intézkedés megtételéért a szervezeti egység vezetője a felelős. 
 
Valamennyi szabálytalanság esetén különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a FEUVE az adott 
szabálytalanságot miért nem szűrte ki. 
 
4.1.2. Belső ellenőrzés, illetőleg szakmai ellenőrzés által megállapított szabálytalanság 
 
Az ellenőrzött szervezeti egység által készített, a belső ellenőrzés, szakmai ellenőrzés 
megállapításaira vonatkozó – jóváhagyott – intézkedési tervet az ellenőrzött szervezeti egységnek 
végre kell hajtania. 
Az intézkedési terv végrehajtását a belső ellenőrzés, szakmai ellenőrzés utóvizsgálat keretében 
ellenőrzi. 
 
4.1.3. Külső ellenőrzési szerv által megállapított szabálytalanság 
 
A külső ellenőrzési szerv vizsgálati jelentésében foglalt szabálytalanságokra vonatkozóan 
kidolgozott intézkedési tervet végre kell hajtani. 
Az intézkedési terv végrehajtását a külső ellenőrzési szerv utóvizsgálat keretében, valamint a 
belső ellenőrzés, illetve szakmai ellenőrzés is ellenőrizheti. 
 
4.1.4. A minőségbiztosítás (CAF) által kifogásolt szabálytalanság 
 
A szervezeti egység vezetője a minőségbiztosítási koordinátor által észrevételezett 
szabálytalanság megszüntetéséről köteles intézkedni, a szabálytalanság megszüntetésére tett 
intézkedések végrehajtásáról a minőségbiztosítási koordinátort köteles értesíteni. 
 
4.1.5. Az Igazgatóság szervezetén kívüli szervezet, személy által jelzett, bejelentett 

szabálytalanság 
 
Az Igazgatóság szervezetén kívüli szervezet, személy által tett bejelentés kapcsán írásbeli 
visszaigazolásnak kell történnie. 
 
4.2. A tényállás tisztázása rendkívüli ellenőrzés útján 
 
Indokolt esetekben az igazgató vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására, a belső ellenőrzés, 
illetőleg szakmai ellenőrzés által lefolytatandó rendkívüli vizsgálat kezdeményezése, elrendelése 
útján. 
A belső ellenőrzés, szakmai ellenőrzés a tényállás tisztázását követően javaslatot tesz a szükséges 
intézkedések megtételére, így egyebek között a szabálytalanság felszámolására, a hasonló esetek 
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megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározására, a felelősség megállapítására. A 
javaslatokról az igazgató dönt. 
 
4.3. Jogkövetkezmények kezdeményezése 
 
A jogkövetkezmény jellege szerint lehet: 
 
-jogi jellegű (fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárás megindítása), 
-pénzügyi jellegű (pénzbeli juttatás, kifizetés részben vagy egészben történő visszakövetelése, 
behajtása, kártérítési eljárás indítása), 
-szakmai jellegű (belső szabályozás szigorítása, betartásának fokozott ellenőrzése, stb.). 
 
A jogkövetkezmények fajtái: 
 
-az igazgató a mérlegelési jogkörébe tartozó jogkövetkezményekről a vonatkozó jogszabályokban 
foglaltak szerint dönt. 
-jogkövetkezmények kötelező kezdeményezése az igazgató hatáskörébe tartozik. 
 
5. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárások, intézkedések figyelemmel kísérése 
 
Az igazgató a szervezeti egységek vezetőinek személyes beszámolói alapján a szabálytalansággal 
kapcsolatos eljárások, intézkedések figyelemmel kísérését az alábbiak szerint végzi: 
a) az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntéseket, a megindított eljárásokat nyomon 

követi, 
b) a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását figyelemmel kíséri, 
c) a feltárt szabálytalanságok típusa alapján további esetleges szabálytalansági kockázatokat 

azonosít be, amelyről tájékoztatja a belső ellenőrzést, a szakmai ellenőrzést az ellenőrzési 
tevékenység elősegítése céljából, 

d) gondoskodik a szabálytalanságok megelőzése céljából – azoknak a vezetői értekezleten 
való megtárgyalásáról. 

 
6. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárások, intézkedések nyilvántartása 
 
Az igazgató a szabálytalansággal kapcsolatos eljárások, intézkedések nyilvántartásáról az 
alábbiak szerint gondoskodik: 
 
-a szervezeti egységek vezetői kötelesek a szabálytalanságokkal kapcsolatban hozott döntéseket 
elkülönítetten nyilvántartani és az erről készült nyilvántartást naprakészen és pontosan vezetni, 
-a nyilvántartásokban szerepeltetni kell a megtett intézkedéseket és az azokhoz kapcsolódó 
határidőket, 
-a vonatkozó iratanyagokat az iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint kell kezelni.  
 
A szabálytalanságok kezelésének jelen általános elveket és kötelezettségeket tartalmazó 
eljárásrendje az Igazgatóság minden munkatársára nézve kötelező és az előírtak betartása 
illetőleg betartatása – a munkaköre szerinti felelősség szintjének megfelelően – az Igazgatóság 
minden munkatársának kötelessége. 
 


