
BEVEZETŐ

A jogi szakvizsga társadalombiztosítási jog vizsgarészének a Bevezetőben közölt informáci-
ók nem képezik tárgyát. Ezen ismeretek nélkül azonban a társadalombiztosítás komplexu-
mának, az egészségbiztosítás és nyugdíjbiztosítás egészének szabályanyaga nem, vagy csak 
igen nehezen érthető meg, ezért javasolt az anyagrész megismerése.

Magyarországon ma a társadalombiztosítás két biztosítási szegmensben, egészségbiztosítási 
és nyugdíjbiztosítási ágazatban működik.
(A társadalombiztosítás ágazati tagoltságban történő feladatellátásánál klasszikusan három 
ágazatra való bontás – egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, balesetbiztosítás – a szokásos, 
Magyarországon azonban jelenleg a balesetbiztosítás nem önálló szervezetű, hanem meg-
osztásra került az egészségbiztosítás és a nyugdíjágazat között. A jövőben elképzelhető ön-
álló biztosítási ággá válása.)

Az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Alap felügyelete, valamint a társadalombiz-
tosítás igazgatási szerveinek irányítása állami feladat.
Az Alapok felügyeletét a Kormány látja el, az igazgatási szervek irányítása a Kormány ré-
széről az Emberi Erőforrások Minisztériuma útján történik.
A társadalombiztosítási Alapok kezelését az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), 
illetve az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) végzi.
Mindkét intézmény országos hatáskörű, központi államigazgatási szerv, főigazgatói vezetés 
alatt áll.

Szervezetrendszer

Az  egészségbiztosítási  ágazat  központi  hivatali  szerve  az  Országos  Egészségbiztosítási 
Pénztár, melynek igazgatási szervei a fővárosi, illetve megyei kormányhivatalok egészség-
biztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szervei.

A nyugdíjágazat  tekintetében központi hivatali szerv az Országos Nyugdíjbiztosítási Fő-
igazgatóság, melynek igazgatási szervei:

– a fővárosi, illetve megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai, vala-
mint 

– a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

Másodfokú igazgatási szerv az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF).

Az egészségbiztosítási ágazatban működik egy további, speciális igazgatási szerv, az ún. 
társadalombiztosítási kifizetőhely is.

Jogszabályi rendelkezés alapján a legalább 100 társadalombiztosítási ellátásra jogosult sze-
mélyt foglalkoztató munkáltató köteles társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtetni.
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A kifizetőhelyek társadalombiztosítási feladatokat látnak el (főleg egészségbiztosítási ellátá-
sok iránti igényeket bírálnak el és fizetnek ki) a munkáltatónál foglalkoztatott biztosítottak 
számára.
A magánnyugdíjpénztári rendszer a különböző magánnyugdíjpénztárak útján működik, me-
lyek felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete látja el.

A biztosításba történő bejelentéssel, társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség beje-
lentésével, a járulék bevallásával, megfizetésével, nyilvántartásával, a járuléktartozás besze-
désével, behajtásával kapcsolatos ügyekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és terü-
leti szervei járnak el.
Társadalombiztosítási ügyekben az eljárás 2005. november 1-től a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban 
Ket.)  rendelkezései  alapján folyik,  amennyiben társadalombiztosítási  jogszabály másként 
nem rendelkezik. (lásd Ket. 14. § (1) bekezdésben adott eltérési lehetőség).

Társadalombiztosítási járulékkal kapcsolatos ügyekben az adóigazgatási  eljárás szabályai 
irányadók, a Ket. szabályaival összhangban.

A társadalombiztosítást szabályozó legfontosabb jogszabályok:
– a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szol-

gáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.), és a végrehajtására ki-
adott 195/1997. (XI. 5.) kormányrendelet (TbjR.)

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.  törvény (Tny.) és a 
végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) kormányrendelet (TnyR.)

– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) és 
a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet (EbR.)

– a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 
(Mpt.) (nem képezi a szakvizsga anyagát, de a tárgykörhöz szorosan kapcsolódik.)

A társadalombiztosítási jogszabályok egyik sajátossága a gyakori  változás, módosulás. A 
jegyzet nyomon követi e változásokat, a felkészülés során azonban érdemes a legfrissebb 
módosulásokat is tanulmányozni, amelyek a tananyag megírását követően következtek be.
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