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Családtámogatási Osztály feladatai: 

 Családtámogatási ellátások (családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési 

támogatás, anyasági támogatás) 

 Fogyatékossági támogatás 

 Nagycsaládosokat megillető gázár-támogatás 

 Az ellátásokra vonatkozóan további információkat az alábbi internetes helyeken talál: 

 családtámogatási ellátások 

 fogyatékossági támogatás 

 nagycsaládosokat megillető gázár-támogatás 

 

Egészségbiztosítási Osztály feladatai: 

 a pénzbeli ellátásokkal, valamint a baleseti táppénzzel, az utazási költségtérítéssel 

kapcsolatos feladatok, 

 a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány,  

 a nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak 

végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az  

 Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó 

feladatok, 

 az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével, így különösen 

 a TAJ-jal rendelkező személyek azonosító adatainak nyilvántartásával, 

 a bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartásával, valamint az egészségügyi 

szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával, 

 az egészségbiztosítás jogosulti nyilvántartásának vezetésével, a nyilvántartás folyamatos 

monitorozásával kapcsolatos feladatok, 

 az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési, és adatszolgáltatási 

feladatok, 

 a közgyógyellátással kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatok, 

 az anyatej-elszámolások fogadásával, ellenőrzésével, feldolgozásával kapcsolatos feladatok, 

 az üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt 

igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás térítési díjának 

utólagos megtérítésével kapcsolatos feladatok, 

 megtérítési eljárásokkal kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatok, 

 a visszafizetési kötelezettséggel összefüggő eljárásokkal kapcsolatos feladatok, 



 a foglalkoztatók, valamint a kifizetőhely felügyelete, 

 

 

Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály feladatai: 

 

 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben (továbbiakban: 

Tny.) meghatározott - a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú 

nyugellátások (az öregségi nyugdíj) valamint a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 

keretében járó hozzátartozói nyugellátások (az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, a szülői 

nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások,az özvegyi járadék) megállapítása. 

 A külön jogszabályokban meghatározott korhatár előtti ellátások, szolgálati járandóságok 

és a rokkantsági járadék iránti igények elbírálása, megállapítása. 

 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: 

Ebtv.) szerinti baleseti járadék iránti igények elbírálása, döntéshozatal. 

 Hivatalból és kérelemre indult adategyeztetési eljárás lefolytatása. 

 Ügyfelek saját adataikra vonatkozó, adatvédelemmel összefüggő tájékoztatáskérési, 

betekintési- és helyesbítési jogai gyakorlásának, továbbá az információszabadságra 

vonatkozó jogai gyakorlásának elősegítése. 

 A megjelenő ügyfelek fogadása, részükre általános és konkrét ügyekben felvilágosítás 

adása, igénybejelentések felvétele. 

 Írásos és telefonos megkeresések esetén nyugdíjszakmai tájékoztatás nyújtása. 

 Ügykezelési feladatok ellátása. 

 

Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály feladatai: 

 

 A nyugellátási szakigazgatással kapcsolatos megtérítési (kártérítési) ügyek intézése, 

megtérítésre, visszafizetésre kötelező határozatok kibocsátása. 

 Kivételes méltányosság gyakorlása: kivételes nyugellátás-emelés,- és egyszeri segély 

megállapítása. Egyéb méltányossági eljárások lefolytatása gyakorlása. 

 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 34. §-a 

szerinti megállapodások megkötése. 

 Felszámolási, végelszámolási, csődeljárási, végrehajtási ügyek intézése. 

 A foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, mezőgazdasági őstermelők, valamint 

a társas vállalkozások társadalombiztosítási jogszabályokban előírt nyilvántartási, 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése. 

 Szolgálati idő utólagos nyilvántartásba vételével, törlésével, béradatok utólagos 

változtatásával kapcsolatos ügyekben eljárás lefolytatása. 

 Bizonyítási eljárás, így különösen tanúmeghallgatás, helyszíni szemle lefolytatása. 

 Közérdekű bejelentések, panaszok helyszíni kivizsgálása. 



 A biztosítási idő és a nyugellátás alapjául szolgáló keresetek közhiteles nyilvántartása. 

 Hatósági bizonyítványok kiadása. 

 Adatszolgáltatás nyugdíjigényekhez, nyugdíjszerű ellátásokhoz. 

 Tájékoztatás, kivonat kiadása a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról nem 

társadalombiztosítási célra. 

 Nyugdíjbiztosítási Alap kezelése. 

 

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály feladatai: 

 

Orvosi felülvizsgálat, szakértői tevékenység: 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III.30.) Korm. rendelet értelmében 

a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői 

szervként vagy orvosszakértői szervként, valamint e feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal a jogszabályokban meghatározott módon szakkérdésként vizsgálja: 

 megváltozott munkaképesség alapján járó hozzátartozói nyugellátás esetén az egészségi 

állapotot, 

 baleseti járadék esetén az egészségkárosodás mértékét, 

 fogyatékossági támogatás esetén a súlyos fogyatékosság fennállását és az önkiszolgálási 

képességet, 

 magasabb összegű családi pótlék esetén az egészségkárosodás mértékét és az 

egészségkárosodásnak a kérelmező 18. életéve előtti fennállását, 

 bányászok egészségkárosodási járadéka esetén az egészségkárosodás mértékét, 

 bányászati dolgozók kereset-kiegészítése esetén az egészségkárosodás mértékét és a föld 

alatti munkára való alkalmatlanságot, 

 hadirokkantság esetén a hadi eredetű fogyatkozást és az általa okozott egészségkárosodás 

mértékét, 

 a keresőképességet vagy keresőképtelenséget. 

 A táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodást, 

 a baleseti táppénz idejének meghosszabbítását, 

 a közúti járművezetők egészségi alkalmasságát, 

 a közlekedőképességet, 

 a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó 

szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjai egészségi alkalmasságának 

felülvizsgálata során az egészségkárosodás, egészségi állapot mértékét, 

 nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék esetén az egészségkárosodás mértékét, 

 nemzeti gondozási díj esetén az egészségkárosodás mértékét, 

 az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek juttatásai esetén az egészségkárosodás 

mértékét, 



 a kárpótlási jegy ellenében járó életjáradék megállapításához szükséges egészségkárosodás 

mértékét, 

 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságát, 

 a jogszabályban meghatározott egyéb szakkérdéseket.    


