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Népegészségügyi Főosztály 

 

 

A Főosztály elérhetőségei 

 

Cím:  3300 Eger, Deák Ferenc út 11-13. 

Levelezési cím:  3301 Eger, Pf.:106 

Telefon:  06 (36) 510-101 

Fax:  06 (36) 510-104 

E-mail:  nyugdij.eger@heves.gov.hu 

Ügyfélfogadás:  H, K, 8:00-14:30, Sz: 8:00-16:00, Cs-P: 8:00-12:00 

 

 

A Főosztály főbb feladatai 

 

Telefonos ügyfél-tájékoztatási feladatokat lát el országos illetékességgel  a Kormányhivatal 

hatáskörébe tartozó családtámogatási, fogyatékossági támogatási, energiatámogatási feladatokkal 

kapcsolatban. 

 

Kezeli a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartást, ennek keretében: 

a) beszerzi az előírt foglalkoztatói adatszolgáltatásokat, nyomon követi a teljesítést, 

b) adatszolgáltatásokat, belföldi jogsegély iránti megkereséseket teljesít nyugellátási és egyéb 

ellátás iránti igények elbírálásához, illetve az adatkérésre jogosult szervek részére, 

c) a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról az érintett részére kivonatot készít, 

d) felszámolók, végelszámolók részére hatósági bizonyítványt állít ki az adatszolgáltatási 

kötelezettségek teljesítéséről, 

e) határozatot hoz a hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés (módosítás, javítás, törlés) 

tárgyában. 

 

Ellátja a nyugdíjellenőrzési feladatokat, különös tekintettel a nyugdíjak alapjául szolgáló hiányos vagy 

vitatott kereseti adatokra és a szolgálati időre, a foglalkoztatók nyugdíjbiztosítási nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítésére, környezettanulmányt készít, bizonyítási eljárást 

(tanúmeghallgatás, helyszíni szemle) foganatosít a nyugdíjbiztosítási hatósági ügyekben. 
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A Főosztálynál kérelemre indítható elsőfokú hatósági ügytípusok 

 

 az ügyfél társadalombiztosítási egyéni számlájának tartalmáról kivonat kiadása 

 felszámolók, végelszámolók számára hatósági bizonyítvány (igazolás) kiadása a Csődtv. 53. § 
(2) bekezdés, és a Ctv. 112. § (2) bekezdése, illetve a Ctv. 1. számú mellékletében foglaltak 
alapján a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről 

 az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 20. § (4a) és 76. § (7a) bekezdésében  foglaltak 
alapján igazolás (hatósági bizonyítvány) kiadása a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítéséről 

 NYENYI program adatbázis-helyreállítás 

 az érintett  biztosított (volt biztosított), vagy meghatalmazott képviselője nyugdíjbiztosítási 
hatósági nyilvántartásba való betekintése, a nyilvántartott adatokról felvilágosítás kérése. A 
róla nyilvántartott adatokról kivonat kiállítása. 

 személyes adatokra vonatkozó adattovábbítás az adatvédelmi előírások betartása mellett. 

 a nyugellátások elbírálásához, adategyeztetési eljárások lefolytatásához szükséges szolgálati 
idő, jogosultsági idő, kereseti adatok helytállóságának vizsgálata, a jogosultság elbírálásához 
hiányzó adatok beszerzése. 

 nyugdíjbiztosítási hatósági ellenőrzés - a társadalombiztosítási egyéni számla 2012. december 
31-ét követő időszakra bevallott nyugdíjjárulék összegére vonatkozó adatok hatósági 
vizsgálata. 

 nyugdíjbiztosítási hatósági ellenőrzés - a felszámolás/végelszámolás alatt álló vagy jogutód 
nélkül megszűnt foglalkoztatók esetében a nyilvántartási dokumentáció rendezéséhez 
szükséges intézkedések megtétele. 

 a nyugdíjbiztosítás nyilvántartásában szereplő szolgálati idő, jogosultsági idő, kereseti és 
egyéb adatok utólagos hatósági ellenőrzése. 

 a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, valamint társas vállalkozások 
társadalombiztosítási jogszabályban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének 
hatósági ellenőrzése. 

 a korkedvezményre jogosultság körülményeinek tisztázása, hatósági ellenőrzési jegyzőkönyv 
készítése. 

 kivételes nyugellátás-emelés megállapítása iránti eljárás 

 egyszeri segély megállapítása iránti eljárás 

 méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások és egyszeri gyógyszersegély kérelmek 
elbírálása 

 magánszeméllyel szemben jogalap nélkül felvett, igénybevett ellátás visszatérítése, illetőleg 
megtérítése címen fennálló követelés méltányosságból történő mérséklése, elengedése, vagy 
részletfizetés engedélyezése, a kirótt kamat, késedelmi pótlék, mulasztási bírság mérséklése, 
elengedése, részletfizetés engedélyezése 

 gyógyszertári finanszírozási előleg elbírálása 
 

 

A Főosztály tevékenységére vonatkozó ágazati jogszabályok 

 

Törvények: 

 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény  
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 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény 

 

Kormányrendeletek: 

 

 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 

szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 

 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 

5.) Korm. rendelet 

 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 

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

 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. 

(XII. 30.) Korm. rendelet 

 A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 

támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 

 Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

 A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról 

szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 

 A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 

 A családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek 

módosításáról szóló 331/2014. (XII.18.) Korm. rendelet 

 A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 

289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 

  Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. 

(II. 10.) Korm. rendelet 

  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési 

kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 

 

Egyéb jogszabályok: 

 

 A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és 

alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 

 A lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről szóló 1/2017. (I. 5.) NGM utasítás 
 


