
Egészségbiztosítási Osztály 

Hatósági feladatai: 

a) A kifizetőhelyet működtető foglalkoztatóknál átfogó, téma, cél-, utó- és záró ellenőrzések 

végrehajtása, az ellenőrzések során feltárt jogszabálysértés esetén a szükséges intézkedés megtétele, 

végzések, határozatok, fizetési meghagyások kibocsátása; 

b) A kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatóknál a társadalombiztosítási feladatok ellátásának 

ellenőrzése, záró ellenőrzések megtartása; 

c) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, baleseti ellátásaival kapcsolatos megkeresések 

kivizsgálása, helyszíni ellenőrzések lefolytatása, méltányossági ügyekben környezettanulmány készítése; 

d) A társadalombiztosítási kifizetőhelyek által első fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések 

alapján a másodfokú eljárás lefolytatása; 

e) A társadalombiztosítási kifizetőhelyek létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 

ellátása, a működéshez szükséges feltételek meglétének vizsgálata, a megállapodások előkészítése; 

f) A társadalombiztosítási kifizetőhelyek működéséhez szükséges szakmai támogatás nyújtása, a 

kifizetőhelyek rendszeres szakmai tájékoztatása; 

g) Közreműködés a panaszügyek és közérdekű bejelentések kivizsgálásában; 

h) A táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj iránti méltányossági kérelmek döntésre 

való előkészítése; 

i) Méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelmek döntésre történő előkészítése; 

j) A szakterület hatáskörébe tartozó méltányossági, mérséklési, elengedési és fizetési könnyítéssel 

kapcsolatos kérelmek döntésre történő előkészítése; 

k) A baleseti megtérítési eljárással kapcsolatos feladatok; 

l) Gyógyszertári kamatmentes finanszírozási előleg nyújtásával kapcsolatos kérelmek elbírálása; 

m) Hatósági bizonyítvány kiadása az egészségbiztosítás felé fennálló tartozásról; 

n) A szakmai felügyeletet ellátó szerv részére a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó statisztikai 

adatszolgáltatás; 

o) A kormányhivatalok valamennyi egészségbiztosítási nyilvántartásához kapcsolódó adatkezelési és 

adatszolgáltatási feladatok; 

 

Funkcionális feladatai: 

a) Törvényességi felügyeleti eljárások kezdeményezése; 

b) Az E. Alap ellátási szektor feladataihoz kapcsolódó rendszeres és eseti adatszolgáltatás biztosítása 

a NEAK és egyéb szervek részére; 

c) Az ellátási kiadások és bevételek érvényesítése, ellenjegyzése, utalványozása. A bevételek 

beszedése, a kiadások teljesítése; 



d) A megállapodás alapján fizetők járulékbevételeinek fogadása, a kapcsolódó tartozás állomány 

kezelése; 

e) A kifizetőhelyi ellátások elszámolások kezelése, pénzügyi telesítésre előkészítése; 

f) Az utazási társaságok által megelőlegezett utazási költségtérítési utalványok pénzügyi ellenőrzése, 

pénzügyi teljesítésre előkészítése; 

g) Követelésállomány (baleseti megtérítések, bírságok) nyilvántartása, kezelése, intézkedés a 

megtérülés iránt; 

h) A főkönyvi számlák vezetése és a számlarendben meghatározott analitikus nyilvántartási rend 

biztosítása; 

i) A gazdasági műveletek kontírozása, főkönyvi könyvelése és az ellátási területhez kapcsolódó 

számviteli rend betartása. A szakmai analitikus nyilvántartás folyamatos egyeztetése a főkönyvi könyveléssel 

és az eltérések rendezése; 

j) A szigorú számadási kötelezettség alá tartozó nyomtatványok, bizonylatok nyilvántartása; 

k) Az ellátással kapcsolatos beszámolót alátámasztó leltározási feladatok megszervezése, felügyelete; 

l) Biztosítja a beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat, a 

mérleg alátámasztását szolgáló - a főkönyvi adatokkal egyeztetett - részletező teljes körű és hiteles 

kimutatásokat; 

m) A gazdálkodással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtása során észlelt 

jogalkalmazási problémák jelzése a NEAK felé; 

n) Az ügyvitelszervezéssel összefüggő feladatok ellátása, az irattárral, az iratanyag selejtezésével 

kapcsolatos teendők ellátása, a bélyegzők nyilvántartása, rendeltetésszerű használatának ellenőrzése; 

o) Csőd, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási ügyek intézése. 


