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1. Szervezeti, személyzeti adatok

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

A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály szervezete az alábbi osztályokra tagozódik:

1. Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály
2. Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
3. Családtámogatási Osztály
4. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály
5. Egészségbiztosítási Osztály
6. Egészségbiztosítási Pénzellátások Osztálya
7. Egészségbiztosítási Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztály

Az osztályok feladatai:

1.) Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály

A közérdekű bejelentések, közérdekű javaslatok, panaszok kezelése, kivizsgálása, minősítése.
A kivételes nyugellátás-emelésre, az egyszeri segély engedélyezésére irányuló kérelem
elbírálása.
Méltányossági nyugellátás megállapítás iránti kérelmek áttétele a MÁK Központhoz.
Postai küldemények (levelek, csomagok) átvétele, érkeztetése, szétosztása.
Nyugdíjbiztosítási tartozás mérséklésére, elengedésére és fizetési kedvezmény
engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása, ha a tartozást járási hivatal vagy konnányhivatal
írta elő, és nincs végrehajtási eljárás folyamatban.
Tbj.34.§. alapján szolgálati idő és nyugdíjalapot képező kereset szerzésére irányuló
megállapodások megkötése, megszüntetése, a változások kezelése.
A jogalap nélküli ellátás, kiutalt késedelmi kamat visszafizetésével, megtérítésével kapcsolatos
ügyintézés.
A nyugdíjjogosultsághoz, illetve a nyugellátások, nyugdíjszerű ellátások megállapításához
szükséges szolgálati idő, kereseti (iövedelrni) és egyéb adatok begyűjtése, ellenőrzése,
befogadása, rendszerezése, őrzése, valamint feldolgozása, illetve abból adatszolgáltatás
teljesítése, kivonat kiadása.
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Hatósági bizonyítvány (igazolás) kiadása felszámoló, végelszámoló, ügyvéd, ügyvédi iroda
kérésére a nyilvántartásra kötelezett adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséről.
A nyugdíjak megállapításához szükséges tisztázatlan jogosultsági, szolgálati idő, kereseti adatok
helytállóságának vizsgálata, a hiányzó adatok beszerzése.
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.
Bizonyítási eljárás, így különösen tanúmeghallgatás, helyszíni szemle lefolytatása, helyszíni
vizsgálat.
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.

2.) Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

A Tny-ben szabályozott saját jogú és hozzátartozói ellátások, korhatár előtti ellátások, tartós
ápolást végzők időskorúak támogatási igények, továbbá az Ebtv-ben szabályozott baleseti
járadék igények elbírálása, döntéshozatal.
Adategyeztetési kérelmek elbírálása, döntéshozatal.
A Tny. 96/E §-a szerint hatósági bizonyítvány kiállítása.

3.) Családtámogatási Osztály

Ellátja az alábbi családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos feladatokat:

- családi pótlék
- anyasági támogatás
- gyermekgondozást segítő ellátás
- gyermeknevelési támogatás
- fogyatékossági támogatás
- nagycsaládos földgáz árkedvezmény

4.) Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

A megváltozott munkaképességű személyek ellátás iránti kérelmek elbírálása.
A méltányossági jogkörben engedélyezhető kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelmekkel
kapcsolatos eljárás lefolytatása.
Jogszabályban meghatározott esetben az érintett személy kérelmére intézkedik a komplex
szakértői vizsgálat iránt és hatósági bizonyítványt állít ki annak eredményéről.
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Időszakos felülvizsgálati eljárások lefolytatása, a vizsgálat eredményétől függő intézkedések
megtétele, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése határozattal.
Az állapotrosszabbodás iránti kérelmek intézése.
Komplex minősítés elvégzése (megváltozott munkaképességű személyek ellátására való
jogosultság elbírálásához, a kiemelt ápolási díj igénylésével kapcsolatos hatósági bizonyítvány,
illetve egyéb célból igényelt hatósági bizonyítvány iránti ügyekben).
Szakértői vélemény készítése
Soron kívüli gépjármű alkalmassági vizsgálati kezdeményezése.
A rehabilitációs ellátásban részesülővel történő kapcsolattartás, konzultáció, az
együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése.
A rehabilitációs ellátásban részesülő tájékoztatása az irányadó jogszabályi rendelkezésekről, az
őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről, továbbá a kötelezettségek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről.
A rehabilitációs célú munkaközvetítés érdekében együttműködik munkaadókkal,
munkaközvetítést végző, illetve megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjával
foglalkozó szervezetekkel.
A benyújtott munkaerőigények nyilvántartása, a munkaerőigényben igényelt létszámra történő
közvetítő lap/állásajánlattételi lap elkészítése, és az ezzel összefüggő, a jogszabályi és
módszertani útmutatókban előírt hatékony munkaerő-közvetítési feladatok elvégzése, ezekről
naprakész nyilvántartás vezetése.
A rehabilitációs ellátásban részesülő megváltozott munkaképességű személyekről naprakész
nyilvántartás vezetése, aktualizálása.

5.) Egészségbiztosítási Osztály

Az Egészségbiztosítási Alap ellátási számlával kapcsolatos feladatok elvégzése.
Baleseti megtérítési eljárással kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása, fizetési meghagyás,
kárszámla kiadása, és az ezzel kapcsolatos követeléskezelési feladatok ellátása.
Gyógyszertárak részére kamatmentes finanszírozási előleg megállapításával kapcsolatos
feladatok.
Méltányosságból adható pénzbeli ellátások, valamint egyszeri segély iránti kérelmek
elbírálásával kapcsolatos feladatok.
A kifizetőhelyek által benyújtott kifizetőhelyi elszámolások feldolgozása, adatainak
szúrópróbaszerű egyeztetése az Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés adataival.
A társadalombiztosítási kifizetőhelyek létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
ellátása, a működéshez szükséges feltételek meglétének vizsgálata, a megállapodások
előkészítése.
A társadalombiztosítási kifizetőhelyek egészségbiztosítási pénzbeli és baleseti ellátások
megállapításával, folyósításával és elszámolásával, valamint a nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése.
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6.) Egészségbiztosítási Pénzellátások Osztálya

A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató által a biztosítás megszűnését
követően folyósított csecsemőgondozási díjról, gyennekgondozási díjról, valamint a baleseti
táppénzről a folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját követően elektronikus úton teljesített
adatszolgáltatás feldolgozása.
Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó képviseletre jogosultak és meghatalmazott személyek
nyilvántartásának vezetése.
A keresőképesség, illetve keresőképtelenség felülvéleményezésével kapcsolatos feladatok.
Anyatej-elszámolásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.
A kötelező egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, így a GYED, a GYES, az örökbefogadói díj, a
táppénz, a baleseti táppénz és az utazási költségtérítés iránti igények elbírálása, az ellátások
megállapítása és utalásra való előkészítése.
A baleset, foglalkozási megbetegedés üzemi balesetként történő elbírálása.
A foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség érvényesítéséhez a fizetésre
kötelező határozat kiadása, a jogerős határozatok terhelési, tör1ési jegyzékkel a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal részére történő átadása.

7.) Egészségbiztosítási Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztály

A Társadalombiztosítási Azonosító Jelre (TAJ) való jogosultság elbírálása, a TAJ-t, valamint az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló okmányok kiadása, elveszett igazolvány
pótlása, igazolvány cseréje névváltozás, illetve rongálódás miatt, igazolvány lejárat figyelése,
bevonása, a TAJ érvénytelenítése.
Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával, valamint az uniós rendeletek szerinti
fonnanyomtatványokkal kapcsolatos eljárások.
Az alkalmazandó jogszabályokról a munkavállalók és önálló vállalkozók részére igazolás
kiadása, továbbá nyilvántartásban történő korlátozása és visszavonása.
Külföldi biztosítási jogviszony alapján a természetbeni ellátásokra vonatkozó jogosultságok
bejegyzése, törlése biztosított és eltartott családtag esetén.
Megállapodások megkötése az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére.
A közgyógyellátási jogosultsággal összefüggő adatok kezelése és nyilvántartása, a Járási
Hivatalok megkeresése alapján vélemény készítése a rendszeres gyógyító ellátások
költségeiről, határozatok alapján közgyógyellátási igazolványok készítése, szükség esetén
visszavonása, cseréje.
Hatósági bizonyítványt kiadása a családok otthonteremtési kedvezményének, illetve
otthonteremtési kamattámogatás és a babaváró támogatás igénybevételéhez, továbbá az
egészségbiztosítás felé fennálló tartozásról.
Ellátja a lakáscélú állami támogatások igénybe vételével kapcsolatos feladatokat.
A megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén az igénylő kérelmére hatósági
bizonyítványt ad ki.

Nyíregyháza, 2020. március 10.
Simkóné dr. Tornai Anita s.k.

főosztályvezető
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