
Heves Megyei Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási Főosztály 

 

Igazolás kiadása a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás teljesítéséről 

(felszámolás esetén, illetve ügyvédek, ügyvédi irodák részére) 

 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: a foglalkoztató, az ügyvéd, illetőleg az ügyvédi iroda székhelye 

szerint illetékes megyei kormányhivatal   

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Kérelem nyomtatvány kitöltése során 

foglalkoztató, ügyvéd, ügyvédi iroda adatai (adószám, székhely, tevékenység kezdete)  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A kérelmet postai úton a 

Heves Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési 

Osztály 1916 Budapest címére, vagy e-papír alkalmazásával, valamint személyesen ügyfélfogadási 

időben az Eger, Deák Ferenc út 11-13. szám alatt működő ügyfélszolgálaton lehet benyújtani.  

A kérelemhez az eljárási illeték előzetes megfizetése esetén az erről szóló bizonylatot csatolni kell. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 3000.- Ft 

Az illetéket  

a) az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy 

b) ha a kormányhivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg 

elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, bankkártyával vagy 

házipénztárba készpénzzel, vagy 

c) az eljárás megindítását megelőzően átutalással kell megfizetni a Magyar Államkincstár 

10035003-00299619-00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámlájára. 

 

Az ügymenet leírása: a 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó nyugdíjbiztosítási (ún. 

NYENYI) adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás kiadása 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

 

Felszámolók részére nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás 

kiadása 

- a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 53. § (2) 

bekezdésében foglaltak szerinti igazolás kiadása a cég biztosítottai (volt biztosítottai) 2009. 

december 31-éig fennállt jogviszonyára vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatainak az illetékes 

kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterülete részére történő átadásáról, a 

nyugdíjbiztosítási/társadalombiztosítási adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről. 

 

 

 



Ügyvédek, ügyvédi irodák részére nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről 

szóló igazolás kiadása 

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

(2) bekezdése szerinti igazolások kiadása az ügyvédi kamarai tagság megszüntetése, illetve 

az ügyvédi iroda ügyvédi irodák névjegyzékéből történő törlése céljából. 

 

A felszámolók és az ügyvédek/ügyvédi irodák részére kiállított igazolás hatósági bizonyítványnak 

minősül. 

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap, sommás eljárásban 8 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. § (1) bekezdés, 

- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 

rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pont 

- a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 53. § (2) bekezdés,  

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

(2) bekezdés, 

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu   

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

 

 

   

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30971.346941
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/

