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A Főosztály főbb feladatai 

 

Nyugdíjbiztosítási feladatok: 

Kezeli a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartást, melynek keretében 

- beszerzi, feldolgozza és rögzíti az előírt foglalkoztatói adatszolgáltatásokat, 

- adatszolgáltatásokat teljesít nyugellátási és egyéb ellátás iránti igények elbírálásához, illetve 

az adatkérésre jogosult szervek részére, 

- a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról az érintett részére kivonatot készít, 

- felszámolók részére hatósági bizonyítványt állít ki az adatszolgáltatási kötelezettségek 

teljesítéséről, 

- helyreállítja a NYENYI program adatbázis-példányát az adatszolgáltatásra kötelezett 

kérelme alapján; 

 

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; 

 

Megállapodást köt a szolgálati idő és a nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem szerzése céljából 

(nyugdíjjárulék-fizetés ellenében), továbbá elvégzi az ezzel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat; 

  

Ellátja a kivételes nyugdíj-emeléssel, valamint az egyszeri segély iránti kérelmek elbírálásával 

kapcsolatos feladatokat; 

 

Ellátja a járási hivatal vagy kormányhivatal által előírt tartozás esetén a tartozás mérséklésére, 

elengedésére és a fizetési kedvezmény engedélyezésére irányuló ügyekkel kapcsolatos feladatokat; 

Főosztályi szinten ellátja a feladatkörét érintő közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok 

intézésével kapcsolatos feladatokat. 
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Egészségbiztosítási feladatok: 

Működteti az egészségbiztosítás szak- és pénzügyi ellenőrzését, társadalombiztosítási 

kifizetőhelyeket létesít, illetve szüntet meg. Ellátja a társadalombiztosítási kifizetőhelyek, valamint 

társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók felügyeletét. 

 

Elbírálja a méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások és egyszeri gyógyszersegély iránti 

kérelmeket. 

Vizsgálja az üzemi balesetből, foglalkozási megbetegedésből, valamint harmadik fél által okozott 

balesetből eredően igénybe vett egészségbiztosítási ellátások kapcsán felmerülő megtérítési 

felelősséget. 

 

A lakosság biztonságos gyógyszerellátása érdekében tárgyévben egy alkalommal kamatmentes, 

visszatérítendő finanszírozási előleget nyújt jogszabályban meghatározott feltételek együttes 

fennállása esetén. Dönt a biztosított kérelemében előadott összes körülményre (jövedelmi helyzet, 

egyéb méltánylást érdemlő körülmények) tekintettel az Egészségbiztosítási Alappal szemben fennálló 

tartozás mérsékléséről, elengedéséről, vagy fizetési könnyítés engedélyezéséről. 

 

A Főosztálynál kérelemre indítható elsőfokú hatósági ügytípusok 

 

 az ügyfél társadalombiztosítási egyéni számlájának tartalmáról kivonat kiadása  

 

 felszámolók számára hatósági bizonyítvány (igazolás) kiadása a csődeljárásról és a felszámolási 

eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 53. § (2) bekezdés alapján a nyugdíjbiztosítási 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről  

 

 az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 150. § (3) bekezdése és a 179. § (2) 

bekezdése szerinti igazolás (hatósági bizonyítvány) kiadása a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítéséről  

 

 tartozás mérséklése, elengedése, fizetési kedvezmény engedélyezése, amennyiben a tartozást 

járási hivatal vagy kormányhivatal írta elő 

 

 az érintett biztosított (volt biztosított), vagy meghatalmazott képviselője nyugdíjbiztosítási hatósági 

nyilvántartásba való betekintése, a róla nyilvántartott adatokról kivonat kiállítása 

 

 kivételes nyugellátás-emelés megállapítása iránti eljárás  

 

 egyszeri segély megállapítása iránti eljárás  

 

 megállapodás kötése a szolgálati idő és a nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem szerzése céljából 

 

 méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások és egyszeri gyógyszersegély kérelmek 

elbírálása  

 

 baleseti megtérítés 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  

 

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 járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 

gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. 

(VIII. 31.) Korm. rendelet  

 


