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I. Szervezeti, személyzeti adatok 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az 

egyes szervezeti egységek feladatai 

 

 

A Főosztály szervezete az alábbi osztályokra tagozódik:  

1. Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály  

2. Egészségbiztosítási Osztály   

 

 

1.) Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 

 

Jogi és igazgatási terület:  

 

- Jogi és perképviseleti feladatok ellátása társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránti 

perekben. 

- Megállapodás megkötése szolgálati idő és a nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem szerzése céljából. 

- Tartozás mérséklése, elengedés és fizetési kedvezmény iránti kérelem elbírálása a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vagy járási hivatala által kiadott fizetésre kötelezésből 

adódóan keletkezett követelésekre.(nyugellátás visszafizetése, megtérítése és annak késedelmi 

pótléka, mulasztási bírság tartozás)  

- Jogszabály, normatív utasítás-tervezetek, szabályzat-tervezetek stb. véleményezése, a szakterületi 

vélemények összefoglalása. 

- Részvétel a Főosztály irányításával és felügyeletével összefüggésben keletkezett iratok, a 

feladatellátást érintő körlevelek, szakmai iránymutatások kidolgozásában. 

- A közérdekű bejelentések és panaszok kezelése, kivizsgálása, minősítése. 

- Törvényességi felügyeleti eljárások kezdeményezése. 

- Figyelemmel kíséri a Főosztály illetékességi területén működő cégeknél, gazdasági társaságoknál 

indított csőd,- végelszámolási,- felszámolási-, valamint kényszertörlési eljárásokat.  

- Statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása. 

- Kapcsolattartás a Főosztály másik osztályával, Kormányhivatal szervezeti egységeivel, Járási 

Hivatalaival, az ONYF-el, más külső szervekkel (más államigazgatási szervekkel, érdekképviseleti és 

egyéb szervezetekkel). 

- Munkatervek, beszámolók elkészítése, a határidők és teljesítések figyelemmel kísérése, az 

előkészítő munkák irányítása, megbeszélések, értekezletek szervezése (vezetői, összmunkatársi 

stb.). 
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- Az ONYF-hez, Kormányhivatalhoz címzett felterjesztések, jelentések összefoglalása, továbbítása, 

tájékoztatók összeállítása. 

- A Főosztály feladatait érintő változások figyelemmel kísérése. 

- A közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok végzése.  

- Titkári feladatok ellátása.  

- Ügyviteli feladatok ellátása. 

- Hivatali gépjármű koordinálási feladatok ellátása. 

- Az ügyfélszolgálati feladatok ellátása. 

- A méltányossági nyugellátás emelésre, az egyszeri segély engedélyezésére irányuló kérelmek 

elbírálásának előkészítése. 

- Méltányossági nyugellátás megállapítás iránti kérelmek áttétele az ONYF részére. 

-   Postai, továbbá elektronikus vagy egyéb módon beérkező és kimenő küldemények kezelése, amely 

kiterjed a Társadalombiztosítási Főosztály szervezeti egységeire, valamint a Nyíregyházi Járási 

Hivatal Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztályra, a Kisvárdai Járási Hivatal 

Társadalombiztosítási Osztályra és a Mátészalkai Járási Hivatal Társadalombiztosítási Osztályra is. 

 

 

Nyilvántartási szakterület: 

 

- A nyilvántartási szakterületre érkező iratok iktatási tevékenységének ellátása. 

- A nyilvántartási szakterület irattárának kezelése, iratselejtezések lebonyolítása. 

- A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartás adataiból az igényelbírálási/adategyeztetési eljárásban 

szükséges adatok biztosítása, hiányzó adatok beszerzése. 

- A Tny. 96. § (8) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelő kivonat kiadása a nyugdíjbiztosítási 

nyilvántartásból és a társadalombiztosítási egyéni számla rendszerből. 

- A nyugdíjjogosultsághoz, illetve a nyugellátások, nyugdíjszerű ellátások megállapításához 

szükséges szolgálati idő, kereseti (jövedelmi) és egyéb adatok begyűjtése, ellenőrzése, befogadása, 

rendszerezése, őrzése, valamint feldolgozása.  

- Egységes nyilvántartás kialakítása, működtetése, fejlesztése, amely biztosítja az ellátások 

megállapításához szükséges adatokat. 

- Az e-ügyintézés biztosításához a nyilvántartásra kötelezettek „bejelentő lapjának” rögzítése, 

módosítása. 

- A nyilvántartásra kötelezett visszamenőleges adatszolgáltatásainak befogadása, felülvizsgálata, 

hibás/ hiányos adatszolgáltatás benyújtása esetén javíttatása. 

- Mulasztási bírság kiszabása. 

- Okmányérvénytelenítési, okmányrögzítési feladatok ellátása. 

- SZAB kezelése, adatok manuális rögzítése, adattisztázási feladatok ellátása. 

- CD-Cégközlöny adatainak rendszeres feldolgozása, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési, 

törlési eljárások, székhelyváltozási, névváltozási adatok manuális rögzítése, aktualizálása a KELEN 

rendszerben. 

- Felszámolókkal/végelszámolókkal kapcsolatfelvétel, tájékoztatás nyújtása. 

- Hatósági bizonyítvány (igazolás) kiadása felszámoló, végelszámoló, ügyvéd, ügyvédi iroda kérésére a 

nyilvántartásra kötelezett adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséről. 

- A nyilvántartási szakterület ügyfélszolgálatának működtetése, adatközlések átvétele, szakmai 

felülvizsgálata, feldolgozása. Tájékoztatás az adatszolgáltatás folyamatával, a programok 
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használatával, az E- ügyintézés menetével kapcsolatban, valamint a nyomtatvány kitöltéséhez, a 

számítógépes program letöltéséhez, illetve az adatok rögzítéséhez segítségnyújtás. 

- Együttműködés társosztályokkal, az ONYF szakmai főosztályaival. 

- Más közigazgatási szervtől/hatóságtól/bíróságtól hatósági ügyben érkező megkeresések esetében 

belföldi jogsegély ügyekben adatszolgáltatás. 

- Biztosítási jogviszony megállapításáról, illetve törléséről szóló határozatokkal kapcsolatos feladatok 

ellátása. 

- A hatósági (nyugdíjbiztosítási) nyilvántartásba való bejegyzés (módosítás, javítás. törlés), valamint 

annak megtagadása tárgyában való határozathozatal.  

- Ellenőri megkeresések indítása (cél-, záró-, és utóellenőrzési ügyekben). 

- Kapcsolattartás a nyilvántartásra kötelezettekkel, a nyilvántartással összefüggő feladatok ellátása 

érdekében. 

- Az adatbázis-példány helyreállítási feladatok ellátása. 

- A közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában való közreműködés. 

- Biztosítási idő adatok átadása a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály részére. 

 

 

Ellenőrzési szakterület: 

 

- A Nyíregyházi Járási Hivatal Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztálya, a Kisvárdai Járási 

Hivatal Társadalombiztosítási Osztálya és a Mátészalkai Járási Hivatal Társadalombiztosítási 

Osztálya megkeresésére a nyugdíjak megállapításához szükséges tisztázatlan jogosultsági, 

szolgálati idő, kereseti adatok helytállóságának vizsgálata. 

- A Nyíregyházi Járási Hivatal Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztálya, a Kisvárdai Járási 

Hivatal Társadalombiztosítási Osztálya és a Mátészalkai Járási Hivatal Társadalombiztosítási 

Osztálya megkeresésére az adategyeztetési eljárásban tisztázatlan adatok vizsgálata. 

- A Nyíregyházi Járási Hivatal Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztálya, a Kisvárdai Járási 

Hivatal Társadalombiztosítási Osztálya és a Mátészalkai Járási Hivatal Társadalombiztosítási 

Osztálya, illetve a NYUFIG megkeresésére Tny. 83/B. § alapján a nyugellátás szüneteltetésével 

összefüggő kereseti korlát vizsgálata. 

- Megkeresésre a nyugdíjügyekben a jogosultság elbírálásához, adategyeztetési eljárások 

lefolytatásához a szükséges, hiányzó adatok beszerzése.  

- Szolgálati idő utólagos nyilvántartásba vételével, béradatok utólagos tisztázásával kapcsolatos 

eljárás lefolytatása. 

- A megszűnő kötelezettek (foglalkoztatók, egyéb szervek stb.) záró ellenőrzése. 

- A felszámolás, végelszámolás alatt álló vagy jogutód nélkül megszűnő foglalkoztatók esetében a 

nyilvántartási dokumentáció rendezéséhez szükséges intézkedések megtétele. 

- A nyilvántartási szakegységekhez beérkezett szolgálati idő, kereseti és egyéb adatok utólagos 

helyszíni ellenőrzése.  

- Bizonyítási eljárás, így különösen tanúmeghallgatás, helyszíni szemle lefolytatása. 

- A foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, valamint a társas vállalkozások (az 

előtársaságként történő működés időtartamára vonatkozóan is) társadalombiztosítási 

jogszabályokban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése. 

- Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozóra és az általa foglalkoztatott biztosítottakra 

vonatkozó nyilvántartó lapok beszerzése. 
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- Az 1988. előtti keresetek, bérek, egyéb adatok beszerzése, korabeli bizonylatok értékelése. 

- Visszamenőleges adatszolgáltatás dokumentumainak helyszíni ellenőrzése. 

- Az ellenőrzésekről, valamint a helyszíni eljárások eredményéről jegyzőkönyvek felvétele, hivatalos 

feljegyzések készítése, határozatok és végzések hozatala. 

- Az ellenőrzött szankcionálása abban az esetben, ha az idézésnek nem tesz eleget, továbbá ha az 

ellenőrzést akadályozza. 

- Környezettanulmány készítése. 

- Helyszíni vizsgálat a korkedvezményre jogosultság körülményeinek tisztázására. 

- a Nyíregyházi Járási Hivatal Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztálya, a Kisvárdai Járási 

Hivatal Társadalombiztosítási Osztálya és a Mátészalkai Járási Hivatal Társadalombiztosítási 

Osztálya megkeresésére megtérítési - baleseti - ügyek vizsgálata. 

- A Nyíregyházi Járási Hivatal Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztálya, a Kisvárdai Járási 

Hivatal Társadalombiztosítási Osztálya és a Mátészalkai Járási Hivatal Társadalombiztosítási 

Osztálya megkeresésére hozzátartozói nyugellátás esetén a tényállás tisztázása. 

- NYUFIG megkeresésére életvitelszerű tartózkodás vizsgálata, egyéb helyszíni vizsgálat lefolytatása.  

- Közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása. 

- A foglalkoztatók, a biztosítottak és más ügyfelek részére tájékoztatás és felvilágosítás megadása. 

- Együttműködés más ellenőrzési szervekkel. 

 

Szakmai ellenőrzés: 

 

- Szakmai ellenőrzés a főosztályvezető közvetlen irányítása mellett működik. 

- A Főosztály szakmai, különösen nyilvántartási, ellenőrzési, méltányossági, eb. baleseti megtérítési, 

egészségbiztosítási pénztári, igazgatási, ügyviteli feladatellátásának, vezetői ellenőrzés rendjének 

rendszeres ellenőrzése. 

- A Főosztály kockázatkezelésen alapuló 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 szakmai ellenőrzések jelentéseiről, illetve az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervekről nyilvántartást 

vezet. 

- Elvégzi a főosztályvezető által munkaterven kívül meghatározott eseti feladatokat. 

 

2) Egészségbiztosítási Osztály  

 

 

Ellátási Gazdálkodási szakterület: 

 

- Az E. Alap ellátási szektor feladataihoz kapcsolódó rendszeres és eseti adatszolgáltatás 

 biztosítása a NEAK és egyéb szervek részére. 

- Az ellátási kiadások és bevételek érvényesítése, ellenjegyzése, utalványozása, a bevételek 

 beszedése, a kiadások teljesítése. 

- A megállapodás alapján fizetők járulékbevételeinek fogadása, a kapcsolódó tartozás állomány 

 kezelése. 
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- A méltányosságból adható egyszeri segélyek, továbbá az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, 

 és a külföldi sürgősségi gyógykezelések megtérítésének érvényesítése, utalványozása 

 ellenjegyzése, pénzügyi teljesítése. 

- A kifizetőhelyi elszámolások kezelése, utalásra előkészítése, a pénzügyi teljesítés érvényesítése, 

 utalványozása és ellenjegyzése. 

- A Volán társaságok által megelőlegezett utazási költségtérítési utalványok pénzügyi ellenőrzése, 

 teljesítése. 

- A Járási Hivatal Egészségbiztosítási Osztálya által elkészített bevallás elektronikus továbbítása a 

NAV részére, az adó- és járulék kötelezettségek teljesítése, az adófolyószámla ellenőrzése. 

- A jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátások, baleseti táppénz és az utazási költségek, eljárási és 

mulasztási bírságokkal kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítása, követelésállomány kezelése, 

intézkedés a megtérülés iránt. 

- A főkönyvi számlák vezetése és a számlarendben meghatározott analitikus nyilvántartási rend 

 biztosítása a FORRÁS-NET program használatával. 

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

 számviteli rend betartása. A szakmai analitikus nyilvántartási folyamatos egyeztetése a főkönyvi 

 könyveléssel és az eltérések rendezése. 

- A szigorú számadási kötelezettség alá tartozó nyomtatványok, bizonylatok nyilvántartása. 

- Az ellátással kapcsolatos beszámolót alátámasztó leltározási feladatok megszervezése, 

 felügyelete. 

- A beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok, a mérleg 

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

 kimutatások biztosítása. 

- A gazdálkodással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtása során észlelt 

 jogalkalmazási problémák jelzése a NEAK felé. 

- A hadigondozottak ellátásával kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése; 

- Baleseti megtérítési eljárással kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása, fizetési meghagyás, 

 kárszámla kiadása. 

- Gyógyszertárak részére kamatmentes finanszírozási előleg megállapításával kapcsolatos feladatok. 

- A méltányossági, fizetési könnyítési, elengedési kérelmek döntésre történő előkészítése. 

- Adósság rendezési, csőd, felszámolási, kényszertörlési, végelszámolási, végrehajtási ügyek 

 intézése az egészségbiztosítási szerv valamennyi követelése vonatkozásában. 

- Az ügyvitelszervezéssel összefüggő feladatok ellátása, az irattárral, az iratanyag selejtezésével 

 kapcsolatos teendők ellátása, a bélyegzők nyilvántartása, rendeltetésszerű használatának 

 ellenőrzése. 

- A kifizetőhelyek által benyújtott kifizetőhelyi elszámolások adatainak szúrópróbaszerű 

 egyeztetése az Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés adataival. 

- A NEAK és egyéb külső szervek adatigényeinek teljesítéséhez adatfeldolgozás, adatszolgáltatás. 

- Tájékoztatási tevékenység keretében kimutatások elkészítése, és közreműködés a statisztikai 

 évkönyv összeállításában. 

- Hatáskör hiánya miatti áttétel az intézkedésre jogosult szervhez. 

- A visszaérkezett pénzbeli ellátások, baleseti táppénz, utazási költség kezelése, nyilvántartása. 

 

 

 



 

ő

 

6 

Ellenőrzési szakterület:  

- A társadalombiztosítási kifizetőhelyek által első fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések 

alapján a másodfokú eljárás lefolytatása. 

- A társadalombiztosítási kifizetőhelyek létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 

ellátása, a működéshez szükséges feltételek meglétének vizsgálata, a megállapodások 

előkészítése. 

- A társadalombiztosítási kifizetőhelyek működéséhez szükséges szakmai támogatás nyújtása, a 

kifizetőhelyek rendszeres szakmai tájékoztatása. 

- A társadalombiztosítási kifizetőhelyek egészségbiztosítási pénzbeli és baleseti ellátások 

megállapításával, folyósításával és elszámolásával, valamint a nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése. 

- A kifizetőhely megszűnése esetén záró ellenőrzés tartása. 

- A kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatóknál a társadalombiztosítási feladatok ellátásának 

ellenőrzése. 

- 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. 

- Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, baleseti ellátásaival kapcsolatos eljárás lefolytatása, 

kivizsgálása, helyszíni ellenőrzések lefolytatása, méltányossági ügyekben környezettanulmány 

készítése. 

- Egyéni vállalkozók üzemi balesetének kivizsgálása, döntésre előkészítése, üzemi baleseti 

jegyzőkönyv elkészítése. 

- A biztosítási jogviszony határozattal történő elismerése, törlése. 

- Az osztály hatáskörébe tartozó méltányossági, mérséklési, elengedési és fizetési könnyítéssel 

kapcsolatos kérelmek döntésre történő előkészítése. 

- Közreműködés a szakterületet érintő panaszügyek és közérdekű bejelentések kivizsgálásában; 

- A szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatás teljesítése. 

- Adatszolgáltatás a társadalombiztosítási kifizetőhelyek, valamint a NAV, a magán nyugdíjpénztárak 

és a jogszabályban meghatározott egyéb szervek, továbbá ügyfél részére. 

 

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal 

Megőrzés: Az előző állapot törlendő 

 

Nyíregyháza, 2017. július 12. 

 

      

 A kormánymegbízott helyett eljáró 

    Dr. Polgári András főigazgató 

                                  nevében és megbízásából 

 

 

              Simkóné dr. Tornai Anita s.k. 

              főosztályvezető  
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